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Az elmúlt tizenhét évben Koszo-
vó olyan változásokon ment ke-
resztül, ami más, jobb sorsú or-

szágokban hosszú évtizedek eredménye. 
Mióta 1998 tavaszán kitört a fegyveres 
harc, Koszovó már megjárt három stáci-
ót: a NATO katonai beavatkozása véget 
vetett Szerbia elnyomó uralmának, utána 
nemzetközi igazgatás alatt kezdődött el 

az újjáépítés, majd pedig a nemzetközi 
felügyelet mellett gyakorolt függetlenség 
időszaka. A negyedik állomás a teljes ál-
lami függetlenség. Gyakorlati önállóságát 
már senki nem kérdőjelezheti meg – a füg-
getlenség kikiáltásával Koszovó mégsem 
lett a nemzetközi közösség teljes jogú 
tagja, hanem a vitatott jogállású államok 
sorába lépett.

A koszovói államiság dilemmái 2015-ben1

Berkes Márton

Koszovó múltját és jövőjét vizsgálva van egy megkerülhetetlen kérdés: a nemzetközi jogi vo-
natkozások – Koszovó államisága. E tekintetben nem is Koszovó a lényeg. Az egyes nagyha-
talmak, a sajtó, az elemzők és jogászok homlokegyenest ellentmondó állásfoglalásai jól jelzik, 
hogy a Koszovó kapcsán előtérbe került dilemmák mennyire húsbavágó és megválaszolatlan 
kérdéseit érintik korunk nemzetközi rendszerének. A belügyekbe való beavatkozás, az elsza-
kadáshoz való jog, az önrendelkezési jog és az állami szuverenitás között feszülő ellentét nem 
is lehetne aktuálisabb most, az ukrajnai válság idején. Ettől nem elválasztható az államelis-
merés másik sarokpontja: a sui generis koncepció. Mit jelent ez Koszovó esetében? Pusztán a 
nemzetközi jog megkerülése, vagy sokkal több annál?

Speaking of Kosovo, one always runs into the legal aspects, the recurring dispute over 
Kosovo’s independence. We can find stalwart advocates of independence on the one side, and 
respectable opinions condemning its statehood on the other side. Actually, it’s not about Koso-
vo. The Kosovo-question has brought to the surface the unresolved issues of the international 
legal order. The intervention in domestic affairs, the right to secede, and the contradiction 
between the right of self-determination and the state sovereignty are all quite topical, all the 
more so because the Ukrainian crisis has been recently highlighted these problems again. The 
present study provides a critical approach to the state recognitions and the advisory opinion 
of the International Court of Justice. And lastly, we have to evaluate the so-called sui generis 
concept: what does it mean for Kosovo? Is it a mere bypassing of an international law?

* * *
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A koszovói kérdés történeti 
előzményei

A terület a 15. század derekától az első 
Balkán-háborúig török fennhatóság alatt 
állt. Az első világháborúban az Osztrák–
Magyar Monarchia és Bulgária csapa-
tai szállták meg,2 1941-ben Olaszország 
Albániához csatolta,3 de eltekintve ettől 
a két rövidebb megszakítástól, 1912 óta 
Szerbiához tartozott. 1945 után a tarto-
mány Koszovó-Metohija Autonóm Kör-
zet néven lett ismét Szerbia része. Elein-
te inkább a hat tagköztársaság formális 
egyenjogúsága jellemezte a második vi-
lágháború utáni Jugoszláviát, semmint 
a korábbi nagyszerb dominancia, ennek 
megfelelően Koszovó is jelentős szabad-
ságot élvezett a jugoszláv államalakulat 
keretei között: 1963-ban előbb autonóm 
területként ismerték el,4 majd az 1974-es 
alkotmánymódosítás autonóm tartomá-
nyi státusszal és már lényegében a tag-
köztársaságokkal azonos önállósággal 
ruházta fel.5

A pártállami Jugoszláviában sokáig si-
keresen fojtották el a nemzetiségi ellen-
téteket, ám Josip Broz Tito halála után 
ismét felszínre kerültek a régi naciona-
lizmusok, és azzal párhuzamosan újra 
teret nyertek a szerb túlhatalmi törekvé-
sek. Slobodan Milošević recentralizációs 
kísérlete során Koszovó kiváltságait fo-
kozatosan felszámolták, 1989-ben gya-
korlatilag eltörölték az addigi autonó-
miáját, és rendkívüli állapotot vezettek 
be.6 Növelték a szerb rendőri és katonai 
jelenlétet, a társadalom széles rétegeit 
érintő politikai perek indultak.7 1991 és 

1997 között sajátos patthelyzet alakult 
ki: Belgrád szoros ellenőrzés alatt tar-
totta Koszovót, de nem állt érdekében a 
boszniai és horvátországi harcok mellett 
egy újabb front megnyitása.8 Ezek az 
évek a passzív ellenállás jegyében teltek: 
az albánság9 kiépítette a saját intézmény-
rendszerét az oktatás, a közegészségügy 
és más alapvető közszolgáltatások terén, 
s igyekeztek újraszervezni a független tö-
megtájékoztatást.10 A nemzetközi közös-
ség figyelmét eközben lekötötte a boszni-
ai helyzet.11

1996–1997-re megjelentek a radiká-
lis megoldások hívei, akik olyan szint-
re igyekeztek eszkalálni a konfliktust, 
amelyet már nem nézhet tétlenül a kül-
világ. A Koszovói Felszabadítási Had-
sereg (UÇK) már a fegyveres ellenállás 
céljával alakult meg. A kezdeti elszórt 
villongások hamarosan háborúvá tere-
bélyesedtek: 1998 márciusában kitört a 
koszovói háború. A nemzetközi közös-
ség, levonva az első délszláv háború kon-
zekvenciáit, 1998–1999-ben már sokkal 
határozottabban lépett fel. Eleinte a bé-
kés, diplomáciai rendezést részesítették 
előnyben: 1999 februárjában többoldalú 
tárgyalások zajlottak Franciaországban. 
Ám a rambouillet-i egyezményt – amely 
Koszovót Jugoszlávia részeként határoz-
ta meg, széles körű autonóm jogkörökkel, 
s a tartomány békéjéért NATO-csapatok 
feleltek volna12 – Belgrád elutasította.

Megkezdődtek a NATO-bombázások, 
amire válaszul a szerbek átfogó had-
műveleteket indítottak Koszovóban,13 
melyek célja az volt, hogy déli irányba 
kiszorítsák az albánokat. Előretörésük 
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következtében (az UNHCR becslései 
szerint) 800 ezres menekülthullám indult 
el, főként Albánia és Macedónia felé.14 
A nyugati hatalmak eredetileg azzal szá-
moltak, hogy a légi támadások hatására 
Milošević néhány nap alatt meghátrál, és 
aláírja a rambouillet-i egyezményt.15 Ehe-
lyett Szerbia életbe léptette az ún. Patkó 
hadműveletre vonatkozó tervet, a koszo-
vói albánok kiűzésének forgatókönyvét. 
Így a koszovói humanitárius katasztrófa 
arra késztette a NATO vezetését, hogy a 
kezdeti – figyelmeztető jellegű, katonai 
célpontok elleni – korlátozott akcióit fo-
kozatosan kiterjessze. Szerbia június ele-
jén adta fel a küzdelmet.

1999 nyarán a szerb csapatok elhagy-
ták Koszovót, s a helyüket nemzetközi 
békefenntartók vették át. Koszovó sor-
sát az ENSZ BT 1244-es határozata volt 
hivatott rendezni. A terület határozatlan 
időre nemzetközi igazgatás alá került, s 
ezzel bár nemzetközi jogilag Jugoszlá-
via része maradt, Belgrád de facto elve-
szítette Koszovót, mert a továbbiakban 
semmilyen befolyása nem volt az ottani 
eseményekre. Az 1244-es BT-határozat-
ban a felek megerősítették addigi elkö-
telezettségüket a Jugoszláv Szövetségi 
Köztársaság szuverenitása és területi in-
tegritása iránt, vagyis Koszovót Szerbia 
integráns részének tekintették, melynek 
ugyanakkor valódi önkormányzatiság 
(meaningful self-administration) és lé-
nyegi autonómia (substantial autonomy) 
jár.16 Ez a megfogalmazás – hogy a faj-
súlyos kérdéseket nyitva hagyták – az 
állandó tagok között feszült érdekellen-
téteknek volt betudható. A határozatban 

rejlő kettősséget a későbbiekben mindkét 
fél a maga javára igyekezett kihasználni: 
Koszovó a határozat rendelkezéseiből az 
autonómiát emelte ki (ami lehetőséget 
adhat az elszakadás deklarálására is), a 
szerbek pedig azt hangsúlyozták, hogy 
Koszovó továbbra is hozzájuk tartozik.

A BT felhatalmazásával rövidesen fel-
állt a nemzetközi civil igazgatásért fele-
lős ernyőszervezet, az UNMIK (United 
Nations Interim Administration Mission 
in Kosovo). A tartomány pacifikálásáért 
és a rend fenntartásáért a NATO parancs-
noksága alatt álló, ENSZ-mandátumú 
KFOR felelt.

2004 tavaszán az etnikai konfliktus 
újra lángra kapott, mintegy négyezer 
szerbet és cigányt üldöztek el otthonuk-
ból.17 Ezek a megmozdulások irányítot-
ták rá a figyelmet a terület státuszának 
rendezetlenségére, s ekkor vette kezdetét 
a politikai párbeszéd Koszovó végleges 
jogállásának kialakítására.

A sok elbukott béketerv közül elegen-
dő a legkidolgozottabb koncepcióról 
említést tenni, melyet a státusztárgya-
lásokat vezető Martti Ahtisaari nyújtott 
be 2007 tavaszán. Az ENSZ főtárgyalója 
az egyetlen életképes opciónak Koszovó 
nemzetközi felügyelet mellett gyakorolt 
függetlenségét tartotta: egy korlátozott 
és fokozatosan kiterjedő szuverenitással 
rendelkező államot kívánt létrehozni, 
amely már formálisan sem képezi Szer-
bia részét.18 A várt áttörést azonban az 
Ahtisaari-terv sem hozta meg. Nem is 
tehette, mert ami a tárgyalóasztalnál zaj-
lott, az voltaképpen egy nulla összegű já-
ték volt: a szerbek mindenbe belementek 
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volna, ami nem Koszovó függetlenségét 
eredményezi, a koszovói albánok viszont 
épp a teljes függetlenségből nem vol-
tak hajlandók engedni.19 2007-ben maga 
Ahtisaari állapította meg, hogy a felek 
nem képesek semmilyen érdemi komp-
romisszumra, és további tárgyalásokkal 
a kialakult patthelyzet nem feloldható.20

A koszovói kérdés az év végére zsák-
utcába jutott. A szerbek mellett hagyo-
mányosan kiálló Oroszország jelezte, 
hogy a Biztonsági Tanácsban nem fogja 
támogatni az albán érdekeket tükröző 
javaslatcsomagot. Washingtonban és a 
nyugat-európai fővárosokban azonban 
akkorra már megérett az az elgondolás, 
hogy Oroszország és Szerbia ellenkezése 
mellett is pontot tesznek a státuszkérdés 
végére – vagyis elfogadják Koszovó egy-
oldalú függetlenedését.21 A függetlenségi 
nyilatkozatot 2008. február 17-én adták 
ki, s azóta Koszovó nemcsak politikai, 
hanem a nemzetközi jogi viták homlok-
terében is áll.

Önrendelkezési jog
vagy területi integritás?

Az elmúlt években leginkább Koszovó 
kapcsán vált közkeletűvé az a felismerés, 
hogy a népek önrendelkezési joga és az 
államoknak a területi integritásukhoz 
való joga ellentétben állhat. Az önren-
delkezés jogának első jól ismert megfo-
galmazásait Woodrow Wilsonnak az első 
világháború utáni rendezés alapelveit le-
fektető 14 pontjában és Lenin munkássá-
gában találjuk, de jogi karaktert csak ké-
sőbb, az ENSZ alapokmányának 1945-ös 

elfogadásával nyert.22 Mindazonáltal az 
önrendelkezés mint politikai-jogi kate-
gória, kerülendő kifejezés volt.23 Ugyanis 
hagyományosan elszakadási kísérletek 
jogalapjának számított, s így előtérbe 
helyezése destruktív hatással lett volna a 
nemzetközi rendszerre, és nem egy, nem 
kettő többnemzetiségű állam felbom-
lásával járhatott volna. Nem arról volt 
szó, hogy az 1945 utáni, új szellemiségű 
nemzetközi jogrendben az önrendelkezés 
joga ne jelent volna meg – ellenkezőleg, 
nagy jelentőséggel bírt, ugyanakkor min-
dig alá volt rendelve a vesztfáliai rendszer 
alapját képező állami szuverenitásnak és 
az azzal együtt járó területi integritás-
nak.24 Vagyis az önrendelkezési jognak 
nem volt olyan nagyhatalmi szinten elfo-
gadott értelmezése, hogy az alapul szol-
gálhatott volna egyoldalú elszakadásra, 
függetlenedésre.

A nemzetközi jog releváns jogforrásait 
vizsgálva sem vezethető le az önrendel-
kezés jogából a ius secedendi, vagyis az 
elszakadás jogszerűsége. Az önrendel-
kezési jog valódi tartalma autonómiát, 
önkormányzást jelentett, és nem olyan 
jogot, amely hivatkozási alap az állami 
keretek szétfeszítésére.25 Ez alól csak a 
dekolonizáció folyamata jelentett kivé-
telt: a gyarmati rendszer felbomlásakor 
kapcsolódott össze az önrendelkezési jog 
és a saját államiság igénye. Ezt az ENSZ 
Közgyűlése által elfogadott 1514-es szá-
mú határozat (Nyilatkozat a gyarmatok-
nak és a gyarmati népeknek nyújtandó 
függetlenségről) rögzítette 1960-ban. 
Ugyanakkor, mint az önrendelkezési jo-
got érintő összes közgyűlési határozat, az 
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sem feledkezett meg a területi integritás 
sérthetetlenségének deklarálásáról: „a te-
rületi integritás megbontása ellentétes 
az ENSZ-alapokmány céljaival és elvei-
vel”.26

Az ENSZ égisze alatt 1966-ban elfoga-
dott Polgári és politikai jogok nemzetkö-
zi egyezségokmányának és a Gazdasági, 
szociális, kulturális jogok nemzetközi 
egyezségokmányának ún. első közös 
cikke – a dekolonizációs nyilatkozaton 
túllépve – már minden népre kiterjedő-
en kodifikálta az önrendelkezési jogot: 
„[m]inden népnek joga van az önrendel-
kezésre. E jog értelmében a népek szaba-
don határozzák meg politikai rendszerü-
ket, és szabadon biztosítják gazdasági, 
társadalmi és kulturális fejlődésüket.”27 
Pontos tartalmát, a belőle eredő jogokat 
és cselekvési lehetőségeket azonban nem 
tisztázták. Egy másik, sokat idézett köz-
gyűlési határozat, a baráti kapcsolatokról 
szóló nyilatkozat (1970),28 megismételve 
az egyezségokmányok megfogalmazá-
sát, hozzáteszi, hogy az önrendelkezési 
jog nem jogosít fel „szuverén, független 
államok teljes vagy részleges felosztá-
sára, vagy területi épségük, illetve poli-
tikai egységük megsértésére”. Igaz, egy 
félmondatban azt is leszögezi, hogy a 
területi integritás sérthetetlensége csak 
azt az államot illeti meg, amely tisztelet-
ben tartja a népek egyenjogúságának és 
önrendelkezésének elvét.29 A területi in-
tegritás itt tehát már nem mint abszolút 
elv jelenik meg, hanem a diszkrimináció-
mentesség függvényeként.30 Ez egyene-
sen elvezet minket a belső és külső ön-
rendelkezési jog szétválasztásához.

Az önrendelkezés joga főszabályként 
az anyaállamon belül érvényesíthető, a 
területi integritás sérelme nélkül. A nem-
zetközi gyakorlat is azt mutatta, hogy a 
gyarmati kontextuson kívül az önrendel-
kezés kisebbségvédelmet, föderatív álla-
mot, illetve autonómiához, önkormány-
zatisághoz való jogot jelenthet, a fenn-
álló államhatárok megőrzése mellett.31 
Ugyanakkor már az 1920-as években, 
az Åland-szigetek ügyében megjelent az 
önrendelkezési jog külső dimenziója: bi-
zonyos extrém körülmények között, mint 
kivételes végső megoldás, az önrendelke-
zési jog gyakorlása az elszakadást is ma-
gában foglalhatja.

Ebből nőtt ki napjainkra a remedial 
seccession32 koncepciója, melynek alap-
vetése, hogy az elszakadás jogszerű lé-
pés népirtás, szisztematikus üldöztetés, 
kizsákmányolás vagy bármilyen egyéb 
olyan súlyos emberi jogi jogsértés esetén, 
amely kétségessé teszi az adott nép fenn-
maradását. A saját állam alapítása viszont 
ultima ratio: csak abban az esetben törik 
meg a területi integritás sérthetetlenségé-
nek főszabálya, ha az államhatalommal 
való megegyezésre, az önrendelkezésnek 
a fennálló határok megőrzése melletti 
biztosítására nincs remény.33

Összességében megállapítható, hogy a 
területi integritás sérthetetlensége nem 
abszolút, minden esetben érvényesülő 
jog ugyan, de alapvetően primátust élvez 
az önrendelkezési jog felett. Vagyis az 
önrendelkezés jogára való hivatkozással 
az anyaállam tiltakozása melletti egy-
oldalú elszakadásra nincs mód. Ez alól 
kivételt az említett remedial secession 
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jelenthet; gyakorlásának első példájaként 
jellemzően Banglades indiai segítséggel 
kivívott elszakadását tartják számon. 
Ugyanakkor, ami 1971-ben Kelet-Pa-
kisztán esetében megállta a helyét, Ko-
szovóra nézve nem igazolható: 2008-ban 
a koszovói népesség nem volt kitéve el-
nyomásnak, üldöztetésnek. A remedial 
secession emellett okvetlenül feltételez 
egy észszerű időbeli korlátot. De nem 
szabad megfeledkezni arról sem, hogy 
Belgrád 2008-ban már (rossz alkupozíci-
ójából eredően is) nyitott volt a koszovói 
autonómia legszélesebb formájára is, s a 
terület visszaintegrálása nem a szerbek 
miatt volt kivitelezhetetlen, hanem az al-
bánok merev ellenállása volt az oka.

Másrészt látni kell, hogy noha a 
remedial secession a nemzetközi jogi 
irodalomban egyre nagyobb elfogadott-
ságra tesz szert, nélkülözi a szerződéses 
jogi alapokat. Mi több, a jogszerűségét 
megalapozó szokásjogi norma kiemel-
kedése sem bizonyítható.34 Ahhoz is-
métlődő, általános állami gyakorlat és 
a nemzetközi közösség jogi meggyőző-
dése (opinio iuris) lenne szükséges. Ez 
azonban hiányzik: a kommunizmus ösz-
szeomlásával összefüggő nagy horderejű 
változásokat – úgymint a Szovjetunió 
és Nagy-Jugoszlávia felbomlását – nem 
egyoldalú elszakadások sorozataként, ha-
nem szétválásként fogadta el a külvilág.35 
Koszovó kapcsán pedig a nagyhatalmak 
sietve hangsúlyozták az ügy egyediségét, 
nehogy a függetlenedése áttörést jelent-
sen az elszakadást szabályozó nemzetkö-
zi szokásjogban. Ekkor és emiatt került a 
középpontba a sui generis koncepció.

A sui generis koncepció

A nyugati hatalmaknak a Koszovó jogi 
státuszához való hozzáállása igen nagy 
ívet írt le az elmúlt huszonöt évben. A dél-
szláv válság kitörésekor a koszovói kér-
dést még alapvetően szerb belügynek 
tekintették, érdeklődésük csupán a tar-
tomány autonómiájának helyreállítására 
és az emberi jogok védelmére korláto-
zódott.36 Madeleine Albright, a Clinton-
kormány külügyminisztere még 1998 
őszén is kategorikusan kizárta az elsza-
kadás lehetőségét, helyette a koszovói al-
bánok önkormányzatának visszaadását, 
önigazgatási jogaik kiszélesítését nevez-
te az amerikai politika céljaként.37 Ezzel 
egybevágtak a hathatalmi  Összekötő 
Csoport,38 a NATO Észak-atlanti Tanácsa 
(NAC) és az Európai Unió állásfoglalásai is.

A koszovói válság lezárását követően 
továbbra is az volt az uralkodó vélekedés, 
hogy Koszovó – szemben a volt jugoszláv 
tagköztársaságokkal – nem jogosult a ki-
válásra. Noha lehetett találkozni az 1244-
es BT-határozat olyan értelmezésével is, 
miszerint az megnyitotta az utat Koszovó 
függetlenedése felé (és a koszovói albá-
nok is erre törekedtek a NATO-interven-
ció után), valójában csak felfüggesztette 
Jugoszlávia szuverenitását. A testület 
célja ugyanis a területnek egy átmeneti 
periódus – a nyugati jelenlét hatására a 
konfliktusnak a nyugvópontra kerülése 
és Miloševićnek a hatalomból való eltávo-
lítása – utáni autonómiája volt, Jugoszlá-
via részeként.39

Ugyanakkor a 2000-es években, ami-
kor hosszú várakozás után megkezdődtek 
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a tárgyalások Koszovó státuszáról, ame-
rikai és nyugat-európai részről is egyre 
inkább egy olyan álláspont körvonalazó-
dott, hogy nincs más életképes megoldás, 
mint a függetlenség.40 A fordulópontot 
2004 tavasza hozta: egy ártalmatlan 
balesetből kirobbant erőszakhullám rá-
mutatott, hogy a megbékéléshez fűzött 
remények alaptalanok, és világossá vált, 
hogy a koszovói albánok névlegesen sem 
fogadják el a Jugoszláviához tartozást, a 
leggyengébb közjogi kapcsolat is a leg-
erősebb ellenállást váltja ki Pristinában. 
Másrészt támadások érték a nemzetközi 
erőket is, ami azt jelezte, hogy a status 
quo sem tartható fenn, mert minél tovább 
megoldatlan a konfliktus, annál valószí-
nűbb, hogy a koszovóiak haragja a nem-
zetközi adminisztráció ellen fordul, és a 
KFOR katonái idővel felszabadítók he-
lyett megszállóknak fognak tűnni a sze-
mükben.41 S mivel a nyugati kivonulás, 
a terület Szerbiába való visszaillesztésé-
nek a kísérlete pillanatok alatt és szinte 
automatikusan a konfliktus kiújulását 
eredményezte volna, valóban nem mutat-
kozott igazán más lehetőség, mint a ko-
szovói függetlenség elfogadása.42

Ez a váltás teremtette meg a sui gene-
ris koncepciót: elfogadva, hogy a koszo-
vói függetlenedésnek nincs alternatívája, 
olyan megoldást kellett találni, amely 
nem forgatja fel a teljes nemzetközi rend-
szert – azaz nem bátorít fel más, függet-
lenségre áhítozó népeket. Ahogy láttuk, 
Koszovó részleges elismeréséig a területi 
egység elve a nemzetközi kapcsolatok ki-
kezdhetetlen normája volt. A koszovói kér-
dés törte meg a nemzetközi közösségnek ezt 

a gyakorlatát: politikai okokból áldásukat 
adták a tartomány elszakadására, s ezzel 
az önrendelkezési jogot a területi integ-
ritás elé helyezték.43 Ám hogy Koszovó 
államiságának elismerése ne szolgáljon 
alapul más szeparatista mozgalmak szá-
mára, a nyugati hatalmak igyekeztek el-
kerülni, hogy annak függetlensége az ön-
rendelkezési jog kifejeződéseként menjen 
át a köztudatba. Ezért lépten-nyomon az 
ügy sui generis jellegét hangsúlyozták: 
vagyis Koszovó egyedi eset, nem prece-
densértékű, nem alkalmazható más szi-
tuációkra.44

De mégis miben áll Koszovó sokat em-
legetett egyedisége? Bár ő maga még nem 
használta a kifejezést, a rendezési tervvel 
együtt benyújtott 2007. márciusi jelenté-
sében tartalmilag már Martti Ahtisaari is 
sui generisről beszélt, amikor Koszovó 
nemzetközi felügyelet alatt történő füg-
getlenedése mellett foglalt állást.45 Arra 
azonban nem adott pontos magyarázatot, 
hogy miben látja Koszovó egyediségét.

A Nemzetközi Bírósághoz intézett 
amerikai beadvány, illetve az Egyesült 
Államoknak a szóbeli meghallgatáson 
kifejtett álláspontja az érvek három nagy 
csoportját különíti el,46 s alapvetően már 
jó összefoglalása annak, amivel a sui ge-
neris koncepció támogatói igazolják a vé-
leményüket.

Az érvelésekben elsők között említik 
Koszovó Jugoszlávián belüli speciális 
helyzetét. Ám a kilencvenes években 
nemcsak a nyugati hatalmak hozzáál-
lása, de a Badinter-bizottság állásfogla-
lása is abba az irányba mutatott, hogy a 
tagköztársaságoknál alacsonyabb szintű 
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közigazgatási egységek nem válhatnak ki 
egyoldalúan az anyaállamból. A francia 
alkotmányjogász, Robert Badinter vezet-
te testület a hat volt jugoszláv tagköztár-
saságnak a függetlenséghez való jogát 
ismerte el – miként az 1974-es szövetségi 
alkotmány is rájuk ruházta a kilépés jo-
gát. S habár sok területen a két autonóm 
tartománynak is olyan széles szabadsá-
ga volt, hogy kvázi tagköztársaságként 
működtek, a függetlenedés joga azokat 
nem illette meg.47 Az Egyesült Államok 
álláspontja csupán a koszovói társadalom 
radikalizálódásának a hatására változott 
meg: a Közel-Keleten lekötött amerikai 
külpolitika a balkáni válságövezetben 
igyekezett tehermentesíteni magát, és a 
tartomány gyors függetlenedését akkor 
már kevésbé tartotta veszélyesnek, mint 
a függetlenség további lebegtetését.48

Koszovó speciális helyzetének, és az-
által az elszakadáshoz való jogának az 
igazolására felhozták továbbá azokat a 
súlyos emberi jogi jogsértéseket, ame-
lyek elszenvedésére a tartomány a szerb 
uralom éveiben kényszerült. Ez az érve-
lés kimondva-kimondatlanul a remedial 
secession koncepcióját igyekszik érvé-
nyesíteni, a koszovói helyzet egyedi jel-
legét azonban ez sem igazolja: nem olyan 
vonás, amely a koszovóiakét megkülönböz-
tetné más elnyomott, etnikai konfliktusok 
áldozatává vált népek sorsától. Nehezen 
védhető álláspont, hogy a mindennapos 
brutalitás, a súlyos és tartós jogsértések 
alapján a koszovói albánok jogosultak 
lennének a függetlenedésre – és csak ők. 
Jelen helyzetben értelemszerűen nem ön-
magában azzal az elvi alapállással van a 

gond, hogy az elnyomás jogot keletkeztet 
a függetlenség kikiáltására, hanem az, 
hogy az Koszovó sui generis helyzetét 
bármilyen formában indokolná.

Harmadrészt az amerikai beadvány 
szerint a terület olyan hosszú időn át állt 
nemzetközi felügyelet alatt, hogy már 
nem illeszthető vissza Szerbiába. Bár eb-
ből sem következne még automatikusan a 
függetlenséghez való jog, ám ennél is ko-
molyabb aggály – amint arra Ciprusnak a 
Nemzetközi Bíróság elé terjesztett állás-
pontja is rávilágít49 –, hogy ez a hivatko-
zás bizonyos rossz reflexeket idézhet elő 
más konfliktusok esetén. Nevezetesen: 
ki fog ezek után belemenni egy átmeneti 
nemzetközi igazgatásba, ha a történelmi 
tapasztalatok szerint onnan egyenes út 
vezet a terület elvesztéséig?

Ráadásul azon túl, hogy Koszovó 
egyediségének bizonyítása is erősen 
problémás, a sui generis koncepció már 
önmagában fenyegetést jelent a nem-
zetközi jogbiztonságra: valójában az az 
üzenete, hogy kényes szituációkban bi-
zonyos nagyhatalmi érdekek mentén fél-
retehetők a nemzetközi jog szabályai.

Államelismerések és motivációik

A koszovói függetlenség a kikiáltása 
óta megosztja a nemzetközi közösséget. 
A világ országainak hozzávetőleg a fele 
nem ismeri el Koszovó függetlenségét. 
Ugyanakkor elhamarkodott lenne ezt a 
sui generis koncepció kritikájaként fel-
fogni: nem arról van szó, hogy kifinomult 
igazságérzetük ragadtatta őket erre – po-
litikai érdekeik szóltak amellett, hogy 
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Koszovó semmilyen formában ne váljon 
független állammá. Jellemzően attól tar-
tanak, hogy az mégis precedensül szol-
gálhat a szecesszionista igényekkel fel-
lépő kisebbségeik számára. Egyáltalán, 
látnunk kell, hogy az államelismerést az 
aktuális nemzetközi politika irányítja, és 
kevésbé a nemzetközi jog. Beszédes az 
a kontraszt, és pontosan alátámasztja az 
előbbi megállapítást, hogy míg Koszovó 
függetlenségi törekvései a kilencvenes 
években süket fülekre találtak, és csak 
Albánia állt ki mellette, addig két évti-
zeddel később az államelismerések szá-
ma már meghaladta a százat. (2015 ok-
tóberéig 111 ország ismerte el Koszovó 
függetlenségét.50)

A térségből már csak Bosznia-Herce-
govina nem ismeri el Koszovót. Ez rész-
ben a szerb entitás ellenállásának tudható 
be, de bosnyák részről sem merült fel a 
függetlenség elismerése, hiszen az ideá-
lis alkalmat teremtene az elszakadásra a 
Republika Srpska51 (Bosznia szerbek lakta 
része) számára. Ukrajna sem csatlakozott 
az elismerő országokhoz. De az Euró-
pai Unió sem tudott mindezidáig egysé-
ges álláspontot kialakítani a kérdésben. 
Brüsszel rábízta a tagokra, hogy miként 
ítélik meg a függetlenség kikiáltását. Je-
lenleg az Unió 28 tagállama közül 23 is-
meri el a független Koszovót; Spanyolor-
szág, Görögország, Ciprus, Szlovákia és 
Románia ellenben nem fogadja el önálló 
államként. Emiatt a hivatalos dokumen-
tumokban a „Koszovó az 1244-es BT-ha-
tározat alapján” megnevezést használják.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió 
legtöbb állama abban a hitben ismerte el 

Koszovó függetlenségét, hogy az elen-
gedhetetlen a Nyugat-Balkán stabilitá-
sához. Sokan viszont éppen a koszovói 
függetlenedés regionális és világszintű 
destabilizáló hatása miatt intettek óva az 
államelismeréstől. Voltak olyan aggodal-
mak, hogy Koszovó függetlenedése fel-
forgathatja Boszniát és Macedóniát, mert 
nyomában a Republika Srpska egyoldalú-
an kikiálthatja a függetlenségét, és újraé-
ledhet a 2001-ben egyszer már sikeresen 
rendezett macedón–albán viszály.52 Má-
sok arra figyelmeztettek, hogy Európától 
távol is sorban kiújulhatnak a befagyott 
konfliktusok – ám valójában sem a szű-
kebb környezetben, sem világviszonylat-
ban nem indított el Koszovó államisága 
komolyabb függetlenségi törekvéseket.

Fontos hangsúlyozni, hogy ha bizonyos 
elszakadási törekvések fel is erősödnek a 
világ egyes pontjain, azok nincsenek szo-
ros összefüggésben a koszovói kérdéssel, 
sokkal inkább a helyi erőviszonyok vál-
tozásának tudhatóak be. Koszovó csupán 
egy megfelelő hivatkozási alap – de csak 
azután, hogy a destabilizálódó válság-
övezetekben bizonyos belső feltételek is 
megvalósulnak. Tajvantól Katalóniáig, 
Székelyföldtől Kurdisztánig igaz, hogy 
Koszovó kiválásának csak közvetett ha-
tásai vannak. Ha mégis a külső okokra 
szorítkozunk, akkor kiderül, hogy a tibeti 
lázadást inkább az olimpia közelsége ma-
gyarázhatta,53 a Dél-Kaukázusban pedig 
(ahol a koszovói függetlenség évében tört 
ki háború Dél-Oszétia elszakadásáért) 
sokkal inkább a grúz–orosz kapcsolatok 
romlása, illetve Grúziának a NATO-hoz 
való közeledése vezetett a konfliktus 
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eszkalálódásához.54 Az orosz retoriká-
ban a koszovói függetlenség valóban 
ismételten megjelenő ürügy az általuk 
felkarolt szeparatizmusok támogatására: 
a közelmúltban a Krím félszigettel kap-
csolatban is előszeretettel hivatkoztak rá 
az illegitim területszerzésük igazolására. 
Pedig Koszovó precedensként legfeljebb 
a ciprusi megosztottságra nézve lehet 
releváns, hiszen ott egy évtizedekkel ez-
előtt rögzült status quót legalizálhatna a 
koszovói függetlenség elfogadása.55

Összességében tehát nem önmagában 
Koszovó függetlenedése hordozza az in-
stabilitás veszélyét, hanem a nemzetközi 
jog figyelmen kívül hagyása okoz gondot, 
illetve az ENSZ BT-határozatok komoly-
ságának a megkérdőjeleződése – hiszen 
az 1244-es határozat világosan hitet tett 
(a maradék) Jugoszlávia területi egysége 
mellett.

Koszovó a függetlenség kikiáltásának 
napjától igyekszik a nemzetközi kapcso-
latokban kiteljesedni. Számos országban 
nyitott diplomáciai képviseletet, és egyre 
több nemzetközi szervezet munkájában 
vesz részt. 2009-ben belépett a Nemzet-
közi Valutaalapba (IMF), tagja a Regio-
nális Együttműködési Tanácsnak (RCC) 
és a Közép-európai Szabadkereskedelmi 
Megállapodásnak (CEFTA), 2014 de-
cemberében felvételt nyert a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottságba. Ám az ENSZ-tag-
ságra, amely az államiság végső meg-
erősítésének tekinthető, egyelőre megle-
hetősen rosszak a kilátásai. Az új tagok 
felvételéről a Biztonsági Tanács és a Köz-
gyűlés közösen dönt, de amíg a közgyűlé-
si döntéshez az országok kétharmadának 

a szavazata elegendő, a BT-ben a nagy-
hatalmi egyenjogúság (azaz az öt állan-
dó tag vétójoga) miatt konszenzusra van 
szükség az eljárás elindításához. Ennek 
megfelelően, amellett hogy jó néhány or-
szág elutasító Koszovó függetlenségével 
kapcsolatban, vagy legalábbis kivár az 
államelismeréssel (Brazília, Dél-Afri-
ka, Irán, Izrael, India, Indonézia), Kína 
és mindenekelőtt Oroszország a legna-
gyobb akadálya annak, hogy Koszovó 
a nemzetközi közösség teljes jogú tagja 
lehessen. Ezen a ponton érdemes szám-
ba venni, milyen megfontolások állnak 
Moszkva elutasítása mögött.

Nem szabad túlértékelni az orosz kül-
politikai gondolkodás hagyományait, 
mely Oroszországot a 18. századtól kezd-
ve a balkáni ortodox népek védelmező-
jeként határozta meg. Bár tagadhatatlan, 
hogy a történelmi szerb–orosz barátság-
nak a jelenre is van hatása, Moszkva el-
sősorban nem pánszláv megfontolásokból 
van a koszovói államiság ellen. A nagy-
hatalmi státuszát féltve őrző Oroszország 
számára az a kettős mérce a sértő, hogy 
miközben Koszovó az USA és az EU 
pártfogásával kikiáltotta a függetlensé-
gét, ők a saját befolyási övezetükben nem 
járhattak el hasonlóképpen. Nem önma-
gában Koszovó függetlensége szúrta a 
szemüket, hanem az, hogy ugyanazon az 
alapon nem történhettek hasonló politi-
kai változások a Dél-Kaukázus térségé-
ben is.56

Mégis elhamarkodott lenne arra követ-
keztetni, hogy az orosz vezetés az önren-
delkezési jog kiterjesztését, a szecesz-
szióhoz való jog széles körű elismerését 
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szorgalmazná, hiszen abból értelemsze-
rűen Csecsenföldet sem lehetne kizárni, 
s így újra belső függetlenedési kísérle-
tekkel kellene szembenézniük.

Innen ered az a sajátos kettősség, 
amely végig jellemezte az orosz maga-
tartást: érdekeik valójában azt diktálják, 
hogy Koszovó példáját újabb – prece-
denst nem jelentő – sui generisek kö-
vethessék a FÁK-térségben, a retorika 
szintjén viszont éppen Koszovó prece-
denst teremtő jellegét hangsúlyozták, és 
azonos bánásmódot követeltek az általuk 
támogatott grúziai köztársaságok (Dél-
Oszétia és Abházia) és a közelmúltban a 
Krím félsziget számára. Dél-Oszétia és 
Abházia helyzete kétségkívül párhuzam-
ba állítható a koszovói változásokkal: a 
két autonóm terület már a Szovjetunió 
szétesésekor kinyilvánította az elszaka-
dásra való igényét, a kilencvenes évek 
derekától orosz békefenntartók állomá-
soztak a területükön, és a központi grúz 
kormány csak névleges fennhatóságot 
gyakorolt felettük. 2008 augusztusában 
az oszétok függetlenedési törekvései 
miatt kitört grúz–orosz háború után a 
Kreml áldását adta a két szakadár tar-
tomány államiságára, ezt azonban nem 
követte a nemzetközi közösség elismeré-
se.57 Ily módon a Koszovó sui generis jel-
legéhez történő ragaszkodás idegenítette 
el Oroszországot, mert saját nagyhatalmi 
jogai csorbulását jelentette. Azt mutatta 
számára, hogy a Nyugat fogalmakat talál 
ki a nemzetközi jog megkerülése érdeké-
ben, s közben mindenki mástól elvárja a 
régóta fennálló nemzetközi normák tisz-
teletben tartását.

A hágai Nemzetközi Bíróság
tanácsadó véleménye

A Koszovó státusza körüli bizonytalan-
ság láttán az ENSZ Közgyűlése – szerb 
kezdeményezésre – 2008. október 8-án 
arról határozott, hogy tanácsadó véle-
ményt kér a Nemzetközi Bíróságtól (In-
ternational Court of Justice, ICJ) annak 
tisztázására, hogy „a koszovói ideiglenes 
önkormányzati intézmények által egyol-
dalúan kikiáltott függetlenség összhang-
ban áll-e a nemzetközi joggal”.58

Az ICJ a nemzetközi jog általános sza-
bályai (az ENSZ alapokmánya, közgyű-
lési határozatok, a helsinki záróokmány 
stb.) és a Biztonsági Tanács gyakorlata 
alapján nem talált a függetlenség egyol-
dalú deklarálását tiltó normát. Ezt köve-
tően a nemzetközi jog speciális szabálya-
it (lex specialis) vette számba, melyek az 
1244-es BT-határozaton és az UNMIK 
által 2001-ben elkészített alkotmányos 
keretdokumentumon alapultak. A bíró-
ság először azt vizsgálta, hogy pontosan 
kik adták közre 2008. február 17-én a 
függetlenségi nyilatkozatot: a koszovói 
parlament (vagyis egyike a koszovói ön-
kormányzat átmeneti intézményeinek), 
vagy a parlament tagjai más minősé-
gükben fogalmazták meg a kiáltványt. 
A függetlenségi nyilatkozat szerzőinek 
pontos beazonosítása alapvetően megha-
tározta az ICJ döntését.

Voltak olyan vélemények, hogy mivel a 
deklarációt a koszovói parlament ülésén 
fogadták el, a függetlenség kikiáltására 
magától értetődően az önkormányzatiság 
egy átmeneti intézményének a keretében 
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került sor (a Közgyűlés is így fogalmazta 
meg a kérdését). Ám a bíróság a másik 
oldal véleményét látta megalapozottnak: 
nevezetesen, hogy a szerzők szándé-
ka nem az volt, hogy az önkormányzat 
ideiglenes intézményi keretében adják 
ki a nyilatkozatot, ezért az nem esik az 
UNMIK égisze alatt elfogadott kvázi al-
kotmány hatálya alá.59 Az ICJ szerint ezt 
támasztja alá a nyilatkozat nyelvezete, 
szóhasználata, illetve az is, hogy a szoká-
sos parlamenti döntéshozatali eljárástól 
eltérő módon hozták meg: minden jelen-
lévő aláírásával látta el, és nem továbbí-
tották az UNMIK-ot vezető különmegbí-
zottnak (SRSG), hogy utána a hivatalos 
közlönyben megjelenjen. Ugyanezt bizo-
nyítja az ENSZ különmegbízott hallga-
tólagos jóváhagyása – neki ugyanis joga 
és kötelessége az önkormányzatiság át-
meneti intézményei által hozott döntések 
megsemmisítése, amennyiben azok sér-
tik az UNMIK által létrehozott ideigle-
nes koszovói jogrendet, vagy nem férnek 
össze a nemzetközi felügyelet céljaival. 
Korábbról található is példa arra, hogy 
a koszovói parlament lépéseit hatáskör 
túllépése miatt hatályon kívül helyezte. 
A bíróság érvelése szerint az a tény, hogy 
ezúttal nem lépett közbe, maga is igazolja 
azt a feltételezést, hogy a függetlenségi 
nyilatkozatot nem a koszovói parlament 
mint testület adta ki, hanem magukat a 
koszovói nép képviselőinek tekintő ma-
gánszemélyek.60

Ezt követően, az addigi konklúziókat 
felhasználva tért rá a bíróság a leglénye-
gesebb kérdésre: a függetlenségi nyilat-
kozat szerzői megsértették-e az 1244-es 

BT-határozatot és az az alapján született 
további kötelező szabályokat? Voltak, 
akik szerint a koszovói helyzet végleges 
rendezése csak valamennyi fél megálla-
podása (különösen Szerbia beleegyezése) 
vagy az ENSZ BT döntése alapján való-
sulhat meg. Azzal érveltek továbbá, hogy 
a függetlenségi nyilatkozat véget kívánt 
vetni az addigi formában megvalósult 
koszovói nemzetközi jelenlétnek, jóllehet 
azt szintén csak a Biztonsági Tanács ren-
delheti el. Ezek alapján tehát a független-
ség egyoldalú deklarálása megsértette az 
1244-es BT-határozatot.

Az eljárás más résztvevői ugyanakkor 
azon a véleményen voltak, hogy az 1244-
es BT-határozat nem zárta ki Koszovó 
függetlenségének a lehetőségét. Arra hi-
vatkoztak, hogy nem jelenik meg benne 
semmi olyan nemzetközi jogi kötelezett-
ség, amely tiltaná vagy érvénytelenítené 
a függetlenségi nyilatkozat kibocsátását, 
és ha az lett volna a BT-tagok szándéka 
1999-ben, akkor azt olyan explicit módon 
foglalták volna bele a határozat szövegé-
be, ahogyan azt megtették 1992-ben, a 
Republika Srpska esetében.

Mielőtt a kérdésben a bíróság állást fog-
lalt volna, megállapította, hogy az 1244-
es BT-határozat a végleges rendezés mi-
kéntjéről nem rendelkezik, csak annyit 
rögzít, hogy idővel ki kell alakítani Ko-
szovó végleges státuszát. A ciprusi konf-
liktust példaként állítva kiemelték, hogy 
amikor a Biztonsági Tanács egy terület 
jövőbeli státuszát feltételek közé kívánja 
szorítani, akkor azt a tagok kifejezésre 
is juttatják a megfelelő határozatban. Ez 
összecseng az említett albán állásponttal: 
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ugyanis a BT gyakorlata alapján szólhat-
na úgy az 1244-es BT-határozat szövege, 
hogy a koszovói rendezésnek Jugoszlávia 
szuverenitásának a kizárólagosságán és 
területi egységén kell alapulnia. Ezért 
is sokatmondó, hogy ilyen követelményt 
nem találunk benne. Vagyis kijelenthető, 
hogy a BT-határozat nem tartja fenn ma-
gának a Koszovó helyzetének végleges 
rendezésére való jogot, ugyanakkor más 
összefüggésben kívánatosnak tartja a 
tartomány státuszának időtálló tisztázá-
sát – a koszovói függetlenségi nyilatko-
zat pedig pontosan e célból született meg. 
Vagyis a bíróság érvelése szerint ebben 
a tekintetben éppen elősegíti az 1244-es 
BT-határozatban megfogalmazott célok 
megvalósulását, és azokkal semmiképp 
sem áll ellentétben.

A bíróság arra is felhívta a figyelmet, 
hogy míg más, a koszovói helyzettel fog-
lalkozó BT-határozatok különféle kötele-
zettségeket róttak a koszovói albán veze-
tésre, az 1244-es határozat címzettjeire 
vonatkozóan nincs ilyen kitétel. Ezek 
alapján az ICJ nem tartotta elfogadható-
nak azt az érvelést, miszerint a határozat 
a nyilatkozat kibocsátóira nézve tilalmat 
állapítana meg a függetlenség kikiáltását 
illetően.61 Ugyanerre a megállapításra ju-
tott a bíróság amikor a függetlenségi nyi-
latkozatnak az UNMIK által létrehozott 
alkotmányos keretdokumentummal való 
összeférhetőségét vizsgálta. Ebben az 
ideiglenes alkotmányban pontosan rögzí-
tették a koszovói önkormányzat átmeneti 
intézményeinek a jogköreit. Bár felme-
rülhet, hogy a függetlenségi nyilatkozat 
túllépte e hatásköröket, de ahogy előzőleg 

láttuk, a bíróság értelmezése szerint a 
kiáltványt nem az önkormányzatiság va-
lamely intézménye alkotta meg, és nem 
is az volt a szerzők célja, hogy nyilat-
kozatuk ebben az alkotmányos keretben 
váltson ki joghatást. Ebből következően 
a függetlenségi nyilatkozatot kiadó, ma-
gukat a koszovói nép képviselőinek te-
kintő magánszemélyeket nem kötötték az 
UNMIK keretében létrejött szabályok – s ez-
által a függetlenség kikiáltása nem sértet-
te meg az ideiglenes alkotmányos keretet.

A tanácsadó vélemény ötödik érdemi 
egysége az ICJ általános következtetése 
(ez analóg azzal, amit egy peres eljárás-
nál ítéletnek neveznénk). Hága döntése 
szerint a függetlenségi nyilatkozat elfo-
gadása nem sértette meg a nemzetközi 
jog általános szabályait, sem az 1244. 
számú BT-határozatot, sem pedig Koszo-
vó alkotmányos kereteit, következéskép-
pen nem valósított meg nemzetközi jogi 
jogsértést.62

A tanácsadó vélemény kritikája: 
mit mondott ki a bíróság,
és mit kellett volna kimondania?

Bár elsőre kialakulhat az olvasóban 
az a benyomás, hogy a Nemzetközi Bí-
róság állásfoglalása tele van feleslegesen 
cirkalmas szóösszetételekkel, valójában 
minden szónak megvan a maga jelentő-
sége. Egy dolgot világosan látni kell: ha 
nem áll szándékában súlyos döntéseket 
hozni, az ICJ meg tudja tenni, hogy ta-
nácsadó véleményt alkot – és mégsem 
mond véleményt. Koszovó esetében pon-
tosan ez történt: a bíróság konklúziója 
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ugyanis nem a függetlenség kikiáltásáról 
állapította meg, hogy nem ellentétes a 
nemzetközi joggal, hanem a nyilatkozat 
egyoldalú kiadásáról per se (azaz mint 
egyoldalú jogi aktusról) jelentette ezt ki,63 
vagyis – habár Pristina utcáin azt ünne-
pelték – szó sem volt a koszovói függetle-
nedés jogszerűségének az elismeréséről.

A tanácsadó vélemény valójában egyik 
fél várakozásainak sem felelt meg. Noha 
Belgrádban abban bíztak, hogy a legma-
gasabb bírói fórum kimondja Szerbia szu-
verenitásának és területi integritásának a 
megsértését, s következésképpen a Szer-
bia belügyeibe való jogellenes beavatko-
zásnak minősíti Koszovó államiságának 
az elismerését, végül le kellett számolni-
uk azzal a reménnyel, hogy a Nemzetközi 
Bíróság döntésének segítségével még meg 
tudják fordítani az események menetét. 
Koszovóban pedig hiába várták, hogy a 
tanácsadó vélemény hatására egyszerre 
minden fontos állam elfogadja az állami-
ságukat, és ezzel a nemzetközi közösség 
teljes jogú tagjává lépnek elő.

A bíróság igen szűken értelmezte a 
hozzá intézett kérdést: nem vállalkozott 
arra, hogy az önrendelkezési jog fényé-
ben véleményt mondjon Koszovó füg-
getlenedéséről; kikerülte azt a kérdést, 
hogy Koszovó teljesítette-e az államiság 
kritériumait,64 illetve hogy milyen követ-
kezményei vannak a függetlenség egyol-
dalú deklarálásának Koszovó státuszára 
nézve;65 kifejezetten kizárta a tanácsadó 
vélemény köréből a szecesszióhoz való 
jog vizsgálatát66 és a Koszovót elismerő 
államok jogi aktusának a jogszerűségére 
vonatkozó állásfoglalást.67

Sokan ennél karakteresebb véleményt 
vártak. Azért is előzte meg nagy vá-
rakozás az ICJ tanácsadó véleményét, 
mert tárgyánál fogva számos bizonyta-
lan nemzetközi jogi kérdés tisztázására 
adhatott volna alkalmat, elsősorban az 
önrendelkezési jog pontos kereteit és a 
remedial secession tartalmát illetően – 
egész konkrétan pedig arra vonatkozóan, 
hogy a nemzetközi jog alapján milyen 
lehetőség van a szubnacionális entitá-
sok egyoldalú elszakadására. A számos 
kommentár mellett ugyanerre hívta fel 
a figyelmet a tanácsadó véleményhez 
fűzött észrevételeiben Ahmed Yusuf, a 
testület szomáliai tagja és a mexikói bíró, 
Bernardo Sepúlveda-Amor is.68 Jelen-
tős jogfejlesztő hatása lehetett volna egy 
megfelelő tanácsadó véleménynek, s köz-
ismert, hogy ez a jogfejlesztő tevékeny-
ség a hidegháború kezdeti szakaszában 
a Nemzetközi Bíróság fő profilja volt. 
Ezúttal nem élt vele. De azt is látni kell, 
milyen kényes helyzetben volt a bíróság.

Minthogy 2008. február 17. (a függet-
lenségi nyilatkozat kiadása) és 2010. júli-
us 22. (a tanácsadó vélemény közzététele) 
között a világ országainak jelentős része, 
köztük a nemzetközi politika számos faj-
súlyos szereplője már elismerte Koszovó 
államiságát, mélyreható politikai követ-
kezményei lettek volna, ha a Nemzetközi 
Bíróság világosan kimondja, hogy Ko-
szovó kiszakadása jogszerűtlen volt, és 
a terület továbbra is Szerbiához tartozik. 
Ez áttételesen a belügyekbe való beavat-
kozás kimondását jelentette volna. Igaz, 
az ellenkezője is nagy horderejű politikai 
változásokat indíthatott volna el, hiszen 
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az állam alatti egységek egyoldalú elsza-
kadásának legitimálása egyértelmű bá-
torítást adott volna valamennyi szecesz-
szionista mozgalomnak az önállósodási 
törekvéseikhez.

A bíróság mindkettőt el kívánta kerül-
ni, és a megoldás, amit választott, min-
den bizonnyal még a lehető legjobb volt 
az adott helyzetben. Ugyanakkor a kér-
désre nem adott választ. A Közgyűlés 
kérdése ugyanis az eredeti szándék sze-
rint Koszovó jogállásának a tisztázását 
szolgálta: annak eldöntését, hogy az a 
függetlenség deklarálásával elszakadt-e 
Jugoszláviától, és az önálló államok sorá-
ba lépett, vagy a függetlenségi nyilatko-
zat nemzetközi jogba ütköző volt, így az 
új állam nem jogosult a nemzetközi elis-
merésre. Az ICJ jogi magyarázata mind-
ezt lényegében kikerülte.

Lehet azt mondani, hogy a bíróság 
két rossz közül választhatott – csak-
hogy ez már a politikai megközelítés. 
A Nemzetközi Bíróságnak viszont jogi 
véleményalkotás a feladata, függetlenül 
attól, hogy az az adott esetben milyen 
előre nem látható politikai következ-
ményekkel jár. A nemzetközi jogászok 
többségének véleménye szerint a jelen 
helyzetben ez a koszovói függetlenség 
jogszerűtlenségéről szóló határozatot 
jelentett volna,69 hiszen – ahogy a dön-
téshez csatolt észrevételeiben Abdul 
D. Koroma bíró és az alelnök, Peter 
Tomka is emlékeztetett70 – az 1244-es 
BT-határozat Koszovó helyzetének ren-
dezését Szerbia területi integritásának a 
tiszteletben tartása mellett, tárgyalásos 
úton írta elő.71 Az mellékes, hogy egy új 

BT-határozat megszületése, amely pon-
tot tesz a státuszkérdés végére, vagy a fe-
lek megállapodása mennyire valószínű. 
Azt sem szabad elfelejteni, hogy a nem-
zetközi szokásjog továbbra sem ismeri el 
az egyoldalú, vagyis az anyaállam bele-
egyezése nélkül történő elszakadást.72

Még rengeteg jogos kritika érte a tanács-
adó véleményt. Egyrészt az, hogy a bíróság 
elé terjesztett kérdés eredetileg úgy szólt, 
hogy a függetlenségi nyilatkozat „megfe-
lel-e a nemzetközi jognak” – a testület az 
állásfoglalásában viszont már azt vizsgál-
ta, van-e tiltó norma a nemzetközi jogban 
a függetlenségi nyilatkozat kiadására.73 
Mindannyian érezzük a két dilemma 
közti különbséget. Emellett maguk a bí-
rák közül is többen neheztelésüket fejez-
ték ki, amiért az IJC, példátlan módon, 
nem egyszerűen értelmezte a kérdést, 
hanem újrafogalmazta azt:74 bár a Köz-
gyűlés kérdése a koszovói ideiglenes 
önkormányzati szervek által kibocsátott 
függetlenségi nyilatkozat jogszerűségére 
vonatkozott, a tanácsadó vélemény azt el-
vetette, azzal a különös és nyilvánvalóan 
téves magyarázattal, hogy a nyilatkoza-
tot a parlament tagjai nem hivatalos mi-
nőségükben adták ki. Pedig ha a kibocsá-
tókat köti az 1244-es BT-határozat és az 
UNMIK keretében hozott jogszabályok 
(melyek kötelező erejüket a határozatból 
merítik), akkor a deklaráció a nemzetkö-
zi jog megsértését jelenti.75

Nem utolsósorban, miközben a Nem-
zetközi Bíróság a területi integritásnak 
olyan értelmezését adta, hogy az csak 
szuverén, független államok között érvé-
nyesül,76 a jogirodalom nem osztja azt a 
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nézetet, hogy a területi integritás normá-
ja csak az államközi kapcsolatokban len-
ne jelen77 – számos elemzés arra mutat rá, 
hogy ez a megfogalmazás szabad kezet 
adna minden nem állami, szubnacionális 
szereplőnek az államhatárok átrajzolásá-
ra.78

Értékelés

Nehezen lenne vitatkozni azzal a kijelen-
téssel, hogy minden népnek joga van saját 
sorsának, jövőjének a meghatározására, 
nyelvének, hagyományainak, kultúrájá-
nak az ápolására. Ugyanakkor az önren-
delkezési jogból nem következik egyene-
sen az önálló államisághoz való jog. Az 
önrendelkezés joga sok történelmi pilla-
natban szembekerült a területi integritás 
elvével, és nem könnyű közöttük bármi-
lyen alá-fölérendeltséget megindokolni: a 
nemzetközi stabilitás megkívánja, hogy 
az államok egységessége legalább olyan 
fontos érték legyen, mint a kisebbségek 
szabadságjogai. Így továbbra is él a nem-
zetközi jogban az a szokásjogi norma, 
miszerint csak az elnyomott népek sza-
kadhatnak el az anyaállamuktól az ön-
rendelkezési jog nevében.79

Persze adódhat a kérdés, hogy miért ta-
gadnánk meg egy néptől a saját államuk 
megalakítását, amikor a legtöbb nemzet 
számára ez olyan természetes és magá-
tól értetődő, mintha örök időktől kezdve 
így lenne. Ugyanakkor a kérdés megfor-
dításának is van bizonyos érvényessége: 
miért pont Koszovó függetlenségét kel-
lene elismerni és védelmezni, amikor 
terjedelmes listát tudnánk összeállítani 

a saját államra vágyó és azért évtizedes 
küzdelmet folytató nemzetekből szerte 
a világon. Nem lehet egy lapon említe-
ni a koszovói függetlenedést és az elmúlt 
esztendő ukrajnai eseményeit, amikor is 
nem egyszerűen belügyekbe való beavat-
kozás, hanem államközi fegyveres erő-
szak vezetett a Krím félsziget de facto el-
szakadásához (s azt egy igen ellentmon-
dásos népszavazás tetőzte be) – mégis, 
ha Koszovó megtehette, hogy elszakad, 
ugyanezt az elvi jogot nem lehetne az uk-
rajnai orosz lakosságtól sem elvitatni.

De nem is kell olyan messzire menni: 
ha az ott élők akarata és a politikai rea-
litások figyelembe vételével Koszovó ki-
válhat Szerbiából, elgondolkodtató, hogy 
Észak-Koszovó ugyanezen az alapon 
miért nem szakadhat el Koszovótól. Más 
megközelítésben: ha Koszovó független-
sége egyedi eset, a felosztás vagy terület-
csere80 mitől ne lehetne sui generis?

Bár a koszovói kérdésben a nagyhatal-
mak természetesen mindvégig valamilyen 
kompromisszumos rendezést támogat-
tak, összhangban a jogviták megegyezé-
sen alapuló megoldásának alapelvével, 
mégis olyan végkifejletre adták az áldá-
sukat, amelyben az egyik félnek minden 
vágya teljesül, a másikat pedig kisemmi-
zik. Mielőtt túlzott bírálatra ragadtatnánk 
magunkat, érdemes leszögezni, hogy egy 
ilyen fekete-fehér kérdésben olyan komp-
romisszumot aligha lehetett találni, ami 
alapján a felek egyformán részesülhettek 
az előnyökből és a hátrányokból. Viszont 
ettől nagyon messze volt az, ahogy a stá-
tuszkérdést végül rendezték.
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Egy dolog bizonyos: a hidegháború vé-
gén, a Szovjetunió felbomlásával össze-
függésben kialakult a nemzetközi közös-
ségben egy olyan hallgatólagos elv, hogy 
a korábbi tagköztársaságok önállósulását 
elismerik – az annál alacsonyabb köz-
igazgatási egységek hasonló törekvéseit 
nem. Mint már utaltam arra, ez a szabály 
alapvetően önkényes – de jól megtalálja 
a középutat. Az sem lehetett kívánatos, 
hogy a korábbi – országok sorát magukba 
olvasztó – birodalmak egyben maradja-
nak, mert csak idő kérdése, hogy a nem-
zeti érzés által fűtött feszültségek mikor 
feszítik szét; ugyanakkor ezen államala-
kulatok ellenőrizhetetlen szétaprózódá-
sát sem akarhatta senki. Nehéz lenne azt 
bebizonyítani, hogy éppen Koszovóval 
kellett kivételt tenni.

Lehet azzal érvelni, hogy Koszovó 
esetében nem történt más, csak a reali-
tások tudomásul vétele, Szerbia fiktív 
szuverenitásával szemben. Csakhogy a 
függetlenség pragmatikus elfogadása a 
nemzetközi jog szabályaival megy szem-
be. És egy ilyen helyzetben nem is lehet 
kérdéses, hogy melyiknek kell elsőbbsé-
get biztosítani: tágabb perspektívában az 
észérvek a nemzetközi jogbiztonság mel-
lett szólnak.

A konklúzió? Koszovó függetlensé-
gének elfogadása a hidegháború utáni 
világrend legnagyobb igazságtalanságai 
közül való. Nem Szerbiával szemben – 
de nem azért, mintha magaménak érez-
ném a „szerbek megérdemelték” típusú 
érvelést. A koszovói függetlenség sui ge-
neris jellege az igazságtalanság – a világ 
többi elszakadásra vágyó népe számára. 

Szó sincs arról, hogy a koszovóiak önál-
ló államiság iránti vágya valami gonosz 
szándék lenne, a probléma a kivételezés-
sel van. Ily módon a sui generis álszent 
kategória: olyan jogelv, amely politikai 
érdekektől vezetve a nemzetközi jogtól 
való eltekintést szolgálja.

A Koszovó kapcsán felszínre került 
dilemmák közül sok minden új megvi-
lágításba került az ukrajnai válság révén. 
Mindenekelőtt bebizonyosodott, hogy el-
szakadási, önállósodási kísérletek esetén 
a nagyhatalmak számára a jog nem egy 
vörös vonal, hanem puha szabályok ösz-
szessége, melyek az aktuális haszonelvű 
politikai érdekeknek megfelelően alakul-
nak. A nyugati hatalmak az orosz fegy-
veres agresszió dacára szemet hunynak 
a status quo egyoldalú megváltoztatása 
felett, mert számukra így kényelmesebb. 
Ahogy az elmúlt két év mutatta, a nem-
zetközi jog szabályait felemlegetik, de 
nem kényszerítik ki, s a gazdasági szank-
ciók és a diplomáciai offenzívák ellenére 
hallgatólagosan elfogadják az annexiót.81 
Így most, amikor nagyhatalmi érdekeket 
érintő katonai-politikai válság napjait 
éljük, a nemzetközi jog hatalma helyett 
ismét a normáknak az érdekeknek való 
alárendeltségéről, az erősebb igazságáról 
és az ENSZ BT tehetetlenségéről kell be-
szélnünk.
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1999. június 10. az ENSZ BT 1244-es számú határozata; véget érnek a NATO-
bombázások

2000. október 5. Milošević bukása

2001. május 15. az „UNMIK-alkotmány” (alkotmányos keretdokumentum) lete-
szi a koszovói választási rendszer és politikai struktúra alapjait

2001. november 17. első parlamenti választások Koszovóban
2003. március 12. merényletben meghal Zoran Đinđić szerb miniszterelnök
2004. március 17. szerbellenes zavargások kezdődnek Koszovóban
2005. október 24. Kai Eide jelentésében a státusztárgyalások megkezdését javasolja
2005. november 14. Martti Ahtisaari kinevezése a státusztárgyalások vezetésére
2006. március 11. meghal Milosević, nem születik ellene ítélet Hágában

2007. január 21.
a Szerb Radikális Párt szerzi a legtöbb szavazatot a választáso-
kon, de nem kerül kormányra; a balközép DS szövetségeseként 
Koštunica marad a miniszterelnök

2007. március 26. benyújtják az Ahtisaari-tervet

2007. augusztus 10.
feláll az Egyesült Államokat, Oroszországot és az Európai Uni-
ót tömörítő ún. trojka; ez az utolsó kísérlet a státuszkérdés ren-
dezésére

2008. február 3. elnökválasztás Szerbiában, Boris Tadić marad hivatalban

http://www.grotius.hu/doc/pub/RJXCSI/2013-12-01_valki_laszlo_valaszolhatott-volna-maskent-haga.pdf
http://www.grotius.hu/doc/pub/RJXCSI/2013-12-01_valki_laszlo_valaszolhatott-volna-maskent-haga.pdf
http://www.grotius.hu/doc/pub/RJXCSI/2013-12-01_valki_laszlo_valaszolhatott-volna-maskent-haga.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Vojislav_Ko%C5%A1tunica
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2008. február 4. az EU Miniszterek Tanácsa dönt az EULEX (EU Jogállamiság 
misszió) felállításáról

2008. február 17. Koszovó kikiáltja függetlenségét

2008. február 28.
a koszovói függetlenség nemzetközi felügyeletére megalakul a 
Nemzetközi Irányító Csoport (ISG), s ugyanezen a napon létre-
hozzák a Nemzetközi Polgári Irodát (ICO)

2008. március 14.
kaotikus állapotok Észak-Koszovóban; szerb tüntetők elfoglal-
ják a mitrovicai bíróság épületét – ez volt a február 17-ét követő 
megmozdulások tetőpontja

2008. április 29. Szerbia aláírja az EU-val a stabilizációs és társulási szerződést

2008. május 11. a Demokrata Párt (DS) nyeri az előrehozott választásokat Szer-
biában

2008. június 15. elfogadják Koszovó alkotmányát

2008. október 8. az ENSZ Közgyűlése tanácsadó véleményt kér a hágai Nemzet-
közi Bíróságtól (ICJ)

2008. december 9. az EULEX működésének kezdete
2009. december 22. Szerbia benyújtja csatlakozási kérelmét az EU-hoz

2010. július 22. az ICJ közzéteszi tanácsadó véleményét Koszovó függetlensé-
géről

2010. december 12. a Koszovói Demokrata Párt (PDK) nyeri a parlamenti választá-
sokat, Hashim Thaçi marad a kormányfő

2011. március 8. az EU felügyelte technikai tárgyalások kezdete

2011. május 27.
letartóztatják Ratko Mladićot – a boszniai szerb hadsereg egy-
kori vezetőjének kiadásával elhárul a legfőbb akadály Szerbia 
tagjelölti státusza elől

2011. július 2. szerb–albán megállapodás a szabad mozgásról és a diplomák 
elismeréséről

2011. július 20. elfogják az utolsó keresett szerb háborús bűnöst, Goran Hadžićot

2011. július 25.
újabb válság tör ki, és többhetes barikádharcok kezdődnek 
Észak-Koszovóban, miután Pristina kísérletet tesz a helyi határ-
állomások átvételére

2011. szeptember 2. egyezség a koszovói vámbélyegzőről
2011. október 12. az Európai Bizottság tagjelölti státuszt javasol Szerbiának
2011. december 2. megállapodás az integrált határellenőrzési rendszerről
2012. január 19. megkezdődik Koszovóval a vízumliberalizációs dialógus
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2012. február 14–15.
népszavazás Észak-Koszovóban a koszovói intézményekkel 
való együttműködésről: elsöprő elutasítás, a nem szavazatok 
99,74 százalékot kapnak

2012. március 1. Szerbia elnyeri az EU tagjelölti státuszát

2012. május 6. a Szerbiai Haladó Párt (SNS) nyeri a szerbiai parlamenti válasz-
tásokat; Ivica Dačić alakít kormányt

2012. május 20. az SNS jelöltje, Tomislav Nikolić győz a szerb elnökválasztáson

2012. szeptember 10.
lejár a nemzetközi polgári képviselő (ICR) mandátuma; a nem-
zetközi jelenlét fennmarad, de Koszovó nemzetközi felügyelet 
mellett gyakorolt függetlenségének időszaka formálisan véget ér

2013. február 6. először találkozik egymással Atifete Jahjaga koszovói és 
Tomislav Nikolić szerb elnök

2013. április 19. megkötik a brüsszeli megállapodást

2013. április 22.
az Európai Bizottság javasolja a csatlakozási tárgyalások meg-
kezdését Szerbiával és Koszovó bevonását a stabilizációs és tár-
sulási folyamatba (SAP)

2013. szeptember 1. életbe lép a stabilizációs és társulási szerződés (SAA) az EU és 
Szerbia között

2013. szeptember 8. egyezség újabb technikai kérdésekben (telekommunikáció, 
energiaügyek)

2013. október 28. SAA-tárgyalások kezdete Koszovóval

2013. december 20. az Európai Tanács jóváhagyja a szerb csatlakozási tárgyalások 
megkezdését 

2014. január 21. megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Szerbiával

2014. március 16. az előrehozott szerbiai választások az SNS fölényes győzelmét 
hozzák

2014. április 27. Aleksandar Vučić szerb miniszterelnök beiktatása 

2014. június 8.

az előrehozott parlamenti választásokat elhúzódó belpolitikai 
patthelyzet követi Koszovóban, miután a legtöbb szavazatot a 
kormánypárt (PDK) kapja, ám az ellenzéki összefogás többsé-
gét szerez a parlamentben

2014. július 25. sikeresen zárulnak az SAA-tárgyalások Koszovó és az Európai 
Bizottság között

2014. november 19. nagykoalíciós kormány létrehozásában állapodik meg a PDK és 
az LDK   

2014. december 9. 
Isa Mustafa (LDK) az új koszovói miniszterelnök; helyettese 
riválisa, Hashim Thaçi (PDK), aki a külügyi tárcát is megkapja 
az új kormányban 



2015. tél 75

A koszovói államiság dilemmái

2015. február 10. új megállapodás az észak-koszovói igazságszolgáltatás integrá-
lásáról

2015. augusztus 3.

a pristinai parlament második nekifutásra elfogadja azt az al-
kotmánymódosítást, amely lehetővé teszi a Koszovói Felszaba-
dítási Hadsereg (UÇK) bűneit vizsgáló különleges törvényszék 
felállítását

2015. augusztus 25.
egyezség a mitrovicai hídon emelt barikádok felszámolásáról és 
az észak-koszovói szerb önkormányzatok szövetségének jogkö-
reiről, finanszírozásáról 




