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Huszka Beáta                        Történelmi egyezmény Észak-Koszovóról

Az egyezmény megszületése

Az Európai Unió közvetítésével rendezett tárgyalások tizedik fordulóján, 2013. ápri-
lis 19-én, Belgrád és Pristina Brüsszelben végre egyezségre jutott Észak-Koszovó 
státusáról. A Catherine Ashton által összeállított 15 pontos megállapodást mind-

két miniszterelnök kézjegyével látta el, miután április 21-én a pristinai parlament, 22-én 
pedig a szerb kormány is ratifikálta azt. A dokumentum nem hivatalos változatát a B92 
már közzétette. A dokumentum lényege, hogy Szerbiának nem kell elismernie Koszovó 
függetlenségét, cserébe viszont elfogadja, hogy Koszovó egész területe Pristina fennha-
tósága alá kerül. A koszovói kormány pedig mindezért jelentős területi autonómiát ad az 
észak-koszovói szerbeknek.

Az egyezmény tartalmazza a négy északi önkormányzat szerb többségű községei szö-
vetségének létrehozását, amelyhez más önkormányzatok is csatlakozhatnak majd. A szerb 
kormány szempontjából komoly eredmény, hogy a helyi szerbek autonóm hatásköröket 
kaptak – a gazdaságfejlesztés, oktatás, egészségügy, város- és vidékfejlesztés mellett – a 
rendőrség és az igazságszolgáltatás terén, ami eleget tesz a legfontosabb szerb követelé-
seknek. Így a szerb közösség javasolja a helyi rendőrfőparancsnokot, akinek személyét 
a koszovói belügyminisztérium hagyja jóvá, míg a rendőrségnek tükröznie kell a helyi 
lakosság etnikai összetételét. A bíróságok tagjait szintén a helyi szerbek adják, illetve a 
pristinai fellebbviteli bíróságon egy szerb bírókból álló panelt állítanak fel, amely a szerb 
többségű önkormányzatok ügyeivel foglakozik majd. Belgrád arra is garanciát kapott a 
NATO-tól – bár ez nem került bele a megállapodásba –, hogy a Koszovói Biztonsági Erők 
nem mehetnek Észak-Koszovó területére, kivéve ha a NATO és a szerb községek szövet-
sége jóváhagyja azt. Ami viszont belekerült: a Koszovóban tevékenykedő szerb biztonsági 
szervezetek tagjai számára „helyeket ajánlanak fel a megfelelő koszovói struktúrákban”. 
Ennek végrehajtási módja nem világos ugyan, mégis fontos eredmény, tekintve hogy az 
EU és a koszovói albánok egyik legfontosabb követelése a szerb biztonsági erőknek a 
területről való kivonása volt. A szerb önkormányzatok szövetsége valamilyen – egyelőre 
szintén nem tisztázott – módon a pristinai állami szerveknél is képviseltet fog kapni.

A megegyezést követően, április 22-én az Európai Bizottság úgy döntött, hogy ja-
vasolja a Külügyek Tanácsának a szerb csatlakozási tárgyalások megnyitását, illetve a 
stabilizációs és társulási folyamat elindítását Koszovóval. Az EU a júniusi csúcsig figyelni 
fogja az egyezmény végrehajtását, ugyanakkor az utolsó pillanatban született megállapo-
dással megnőtt az esélye annak, hogy az Európai Tanács júniusban valóban zöld utat 
ad majd a csatlakozási tárgyalásoknak. A Belgrád–Pristina-dialógus 2011 márciusában 
kezdődött, az EU ösztönzésére és közvetítésével, s 2012 őszéig szakértők részvételével 
zajlott, és technikai kérdésekről szólt. A 2012 őszén indult miniszterelnöki találkozókkal 
az érzékenyebb politikai kérdések is terítékre kerültek, köztük Észak-Koszovó státusa; 
ennek a folyamatnak lett az eredménye az április 19-i megállapodás.

2013. április 26.            3

http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2013&mm=04&dd=22&nav_id=85829
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2013&mm=04&dd=19&nav_id=85799
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2013&mm=04&dd=19&nav_id=85780
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2013&mm=04&dd=22&nav_id=85841
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2013&mm=04&dd=22&nav_id=85841
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Habár a megállapodás tartalmát az EU Belgrád és Pristina megegyezésétől tette füg-
gővé, az Unió egyértelműen a terület Koszovóba történő integrációja mellett tette le a 
voksát, ami nagyon behatárolta a szerb kormány mozgásterét. Az Európai Bizottság 2012. 
októberi országjelentése felszólította Szerbiát Koszovó területi integritásának tiszteletben 
tartására. Ez kizárta Észak-Koszovó Szerbiához csatolását – akár egy Preševo-völggyel 
való területcserén, akár Koszovó esetleges megosztásán keresztül. Decemberben pedig 
az Európai Tanács szabta a csatlakozási tárgyalások feltételéül az ún. párhuzamos struk-
túrák megszüntetését, ami a koszovói szerb intézmények lebontását jelenti. A Koszovó 
és Szerbia határán decemberben és januárban létrehozott ún. integrált határátkelőkkel 
megvalósulni látszik Koszovó egyesítésének első feltétele, a működő határok felállítása 
Észak-Koszovó és Szerbia között. A párhuzamos struktúrák lebontása pedig a most alá-
írt egyezménnyel fog bekövetkezni. (Bár valójában kevéssé beszélhetünk párhuzamos 
struktúrákról, hiszen Észak-Koszovóban jelenleg még mindig Belgrád fennhatósága ér-
vényesül, tehát többnyire csak a szerb intézmények működnek a régióban.)

A dialógus három szempontból is az EU-külpolitika sikerének tekinthető. Egyrészt 
az ENSZ égisze alatt zajlott 2005–2007-es bécsi tárgyalásokkal ellentétben, az EU-nak a 
2011 márciusa óta tartó dialógus során sikerült a korábbi, zéróösszegű stratégiai helyzet-
ből kimozdítania a feleket azáltal, hogy technikai, gyakorlati ügyek napirendre tűzésével 
tudatosan kerülte Koszovó státusának kérdését. Ez lehetővé tette, hogy számos, az állam-
polgárok mindennapi élete szempontjából fontos területen megegyezés szülessen, anélkül, 
hogy a felek között Koszovó jogi státusával kapcsolatban konszenzus lenne. Ilyenek: a 
kétoldalú kereskedelem, a vámügyek, a személyek szabad mozgása, az állampolgárok 
adatainak nyilvántartása, az integrált határellenőrzés, a diplomák kölcsönös elismerése, 
Koszovó regionális képviselete vagy összekötő irodák nyitása a máik fél fővárosában. 
Ezekkel kapcsolatban már korábban megszülettek a megállapodások, még ha a gyakorlat-
ban számos kérdés nem is tisztázott, és emiatt az egyezmények végrehajtása sem teljes. 
Másrészt a tárgyalások során a szükséges kompromisszumok elérését az is lehetővé tette, 
hogy Szerbia valóban elkötelezett az EU-csatlakozás mellett, és ennek érdekében jelentős 
engedményekre volt hajlandó. Sokak meglepetésére, éppen a nacionalista múltjáról híres 
jobboldali koalíció tett olyan lépéseket, amelyek még a Demokrata Párt kormányzása 
idején is szinte elképzelhetetlenek lettek volna. A 2013. januárban elfogadott dokumentu-
mok – a szerb fél tárgyalási álláspontját megfogalmazó ún. Platform, illetve Határozat – egyik 
lényeges üzenete az volt, hogy Szerbia hajlandó elismerni a realitásokat, és a de facto 
független Koszovó állam keretei között valamiféle kompromisszumot kialkudni a szerb 
kisebbség számára. Ez jelentős elmozdulást jelentett a korábbi „Koszovó Szerbia” mant-
rához képest.

Végül az Unió érdeme az is, hogy hiteles perspektívát tudott adni Szerbiának azáltal, 
hogy a megfelelő pillanatokban a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzésével jutalmaz-
ta. 2012 márciusában Szerbia elnyerte a tagjelölti státust, miután sikerült megegyeznie 
Pristinával Koszovó regionális szintű képviseletének módjáról. Az EU akkor is stratégiai 
eszközként használta a tagság ígéretét, amikor pár hónappal korábban, 2011 decembe-
rében az Európai Tanács az Európai Bizottság októberi javaslata ellenére úgy döntött, 
hogy elhalasztja a tagjelölti státus megadását Szerbiának, és további megállapodásokhoz 
– köztük a fent említett, Koszovó regionális képviseletéről szóló egyezményhez – köti azt.
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Megnehezíti a mostani megállapodás végrehajtását, hogy az észak-koszovói szerbek 
egyelőre egyértelműen elutasítják azt, mivel az elnyert autonóm hatáskörök ellenére a helyi 
rendőrség és igazságszolgáltatás a koszovói törvények szerint, a koszovói intézményekbe 
integrálva fog működni, míg az eddig Szerbia által működtetett struktúrák megszűnnének 
Észak-Koszovóban. Az egyezmény alapján a helyi választásokat is a koszovói törvények-
nek megfelelően kell megrendezni. Észak-Koszovóban Pristina fennhatósága mindeddig 
alig érvényesült. Ez is közrejátszik abban, hogy az északi szerbek számára az anyaorszá-
guk szempontjából kedvező, lényegi kompromisszumok ellenére is nehezen elfogadható 
a végeredmény, amelynek egyik következménye a szerbiai intézményi struktúrák lebon-
tása lesz. Ez lényeges elmozdulást jelent majd a jelenlegi status quótól, hiszen egyelőre 
a mindennapi realitás a régió de facto szegregációja Koszovó többi részétől, egy olyan 
helyi lakossággal, melynek többsége elzárkózik attól a lehetőségtől, hogy egy független 
Koszovóban éljen. Az észak-koszovói szerbek vezetői elutasították a Pristinával folyta-
tandó dialógust és a már megkötött egyezmények végrehajtását is. Amellett, hogy attól 
tartanak, hogy a Szerbia és Koszovó közti határok gyakorlatilag nemzetközi határokká 
válnak, az is aggodalommal tölti el őket, hogy a szerb állami intézmények eltűnésével az ő 
megmaradásuk is veszélybe kerülhet. Április 22-én Észak-Mitrovicában huszonkétezren 
tüntettek a megállapodás ellen, és bár a szerb kormány konzultál a koszovói szerbek 
képviselőivel, azok egyelőre azt követelik, hogy az anyaországban tartsanak népszava-
zást a kérdéssel kapcsolatban. Aleksandar Vučić miniszterelnök-helyettes, aki egyben a 
Szerb Haladó Párt elnöke is, nem zárta ki ennek a lehetőségét – ami szintén bonyolíta-
ná az egyezmény végrehajtását. Az északi területeken a következő hetekben beinduló 
vámszedés, a visszatelepülő albánok építkezései és az önkormányzati választásoknak az 
egyezménynek megfelelő, idei megrendezése szintén növelni fogják a feszültséget.

Az északi szerbeken kívül Vojislav Koštunica Szerbiai Demokrata Pártja, a Szerb 
Radikális Párt és a Szerb Ortodox Egyház is elutasítja az egyezményt. A Demokrata Párt 
(DP) bár támogatja ugyan, de a nacionalista reakciókra ráerősítve azzal a követeléssel 
állt elő, hogy a kormány vallja be, hogy a meggyezéssel gyakorlatilag elismerte Koszovó 
függetlenségét. A DP álláspontja annak fényében különösen is visszatetsző, hogy Ivica 
Dačić és Aleksandar Vučić halálos fenyegetések százait kapta az elmúlt napokban, azzal 
az üzenettel, hogy „olyan sorsra jutnak, mint a néhai Zoran Đinđić miniszterelnök.”

Az aláírást követően Hashim Thaçi koszovói kormányfő úgy nyilatkozott, hogy a 
megállapodás Koszovó elismerését jelenti Szerbia részéről. Ezt a szerb fél természete-
sen visszautasította. A koszovói kormány szerette volna kihasználni az Észak-Koszovóról 
szóló tárgyalások kínálta lehetőséget Koszovó nemzetközi jogi státusának megerősítésére, 
és a kilencedik fordulóban azzal a követeléssel állt elő, hogy „Szerbia ne akadályozhassa 
Koszovó részvételét a nemzetközi intézményekben”, köztük felvételét az ENSZ-be. 
A végleges szövegbe viszont mindössze annyi került be ezzel kapcsolatban, hogy Szerbia 
nem áll Koszovó európai integrációjának útjába.

A megállapodás ugyanakkor nem jelenti a dialógus végét: egyrészt a párbeszéd még 
folytatódik az egyezmény végrehajtásáról, amelynek tervét április 26-ig kell a feleknek 
elküldeniük Brüsszelbe, másrészt maradtak még megoldatlan kérdések, amelyekkel kap-
csolatban szintén várhatók további egyeztetések. Ezek közt említhetjük az energia- és a 
telekommunikációs ügyeket, illetve a szerb kulturális örökséggel, a koszovói szerb állami 
tulajdonnal stb. foglalkozó kérdéseket.

http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2013&mm=04&dd=22&nav_id=85831
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2013&mm=04&dd=22&nav_id=85831
http://www.magyarszo.com/hu/1947/kozelet_politika/95580/Koszov%C3%B3-meg%C3%A1llapod%C3%A1s-Referendumot-%C3%ADrhatnak-ki.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1947/kozelet_politika/95570/Elj%C3%A1r%C3%A1sban-a-Koszov%C3%B3-meg%C3%A1llapod%C3%A1s.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1947/kozelet_politika/95570/Elj%C3%A1r%C3%A1sban-a-Koszov%C3%B3-meg%C3%A1llapod%C3%A1s.htm
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18443/
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2013&mm=04&dd=24&nav_id=85861
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ElőzményEk

A szerb álláspontot két dokumentumban fektették le, s azokat még januárban fo-
gadta el a kormány. A szerb parlament által is jóváhagyott Határozat a koszovói 
szerbek emberi jogainak védelmét követelte, és a Pristinával való dialógus tá-

mogatása mellett foglalt állást. A Tomislav Nikolić elnök előterjesztése alapján készült 
Platform ennél tovább ment, és területi autonómiát szánt a koszovói szerbeknek azokon az 
északi és déli területeken, ahol helyi többséget alkotnak. A Platform az Ahtisaari-tervben 
garantáltnál jóval több jogkörrel ruházta volna fel ezt az autonóm régiót, viszont Koszovó 
jogi keretei között és azok tiszteletben tartásával. Már e két dokumentum elfogadása-
kor érzékelhető volt, amire Dačić miniszterelnök kijelentései is következtetni engedtek: 
a Platform „nem szentírás”, „nem kell száz százalékban betartani” – vagyis valójában 
egy tárgyalási kiindulási alap volt, amely azt tartalmazta, hogy Szerbia ideális esetben 
mit kér a szerb kisebbség számára, de a részletek módosíthatóak. A Platform nem került 
a szerb parlament elé, és nem jelent meg a hivatalos közlönyben sem. A szerb végső ál-
láspont valóban számos kérdésben engedett a Platformban megfogalmazott követelések 
közül (például: lemondtak arról, hogy Koszovóban a parlament kétkamarás legyen, ahol 
a felsőház a régiók és a vallási közösségek képviseletét szolgálná; illetve hogy a déli, 
szerb többségű önkormányzatok is részét képezzék az északiak szövetségének. Az egyez-
ményből ez utóbbi kikerült ugyan, ám fenntartja annak lehetőséget, hogy a jövőben más 
önkormányzatok is csatlakozhassanak a szövetséghez).

A miniszterelnöki találkozók – amelyek tizedik fordulóján született meg a várva várt 
megegyezés – 2012 októberében indultak; az azt megelőző időszakban szakértők között 
zajlott a párbeszéd. E folyamat szimbolikus megerősítését jelentette, hogy 2013 febru-
árjában a két államelnök is találkozott – habár ez kézzel fogható eredményt nem hozott. 
Szinte egészen az utolsó pillanatig úgy tűnt, nem lesz megállapodás. Guido Westerwelle 
német külügyminiszter április 16-án egyértelművé tette, ha Szerbia nem mond le Észak-
Koszovóról, nem kap tárgyalási időpontot az EU-tól. Köztudottan sem Németország, 
sem pedig az Egyesült Államok nem támogatta az északi területi autonómiára vonatkozó 
ötletet, főleg nem megerősített igazságszolgáltatási és rendőrségi hatáskörökkel. Még a 
nyolcadik – az akkori tervek szerint az utolsó – tárgyalási forduló is kudarccal végződött 
április 2-án, mivel Belgrád nem találta elfogadhatónak az akkor felkínált egyezmény-
tervezetet. Az előző fordulóban, március 20-án terjesztette elő az EU azt a javaslatát, 
amely lehetővé tette volna ugyan a szerb többségű községek szövetségének létrehozását, 
de lényeges hatáskörök nélkül. Szerbia számára viszont az volt az a bizonyos vörös vo-
nal, amiből nem volt hajlandó engedni, hogy valódi végrehajtó hatalommal ruházzák fel 
az észak-koszovói községek szövetségét (köztük az igazságügyi és rendőrségi feladatok 
ellátása terén is). Az EU szempontjából a szerb intézményi struktúra lebontása volt a 
prioritás, illetve az északi rész Koszovóba integrálása. A koszovói albánok azonban a 
községi önkormányzatoknak jelentős jogokat adó Ahtisaari-tervben garantáltakon túl 
hallani sem akartak semmiféle területi autonómiáról, és általában kevésbé hajlottak a 

http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2013/01/08/feature-01
http://euobserver.com/enlargement/119833
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2013&mm=03&dd=21&nav_id=85286
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kompromisszumokra, mint a szerbek. Ám április 17-ére Ashton a feleket Brüsszelbe 
hívta, egy újabb fordulóra. A nyilatkozatokból érezhető volt, hogy a tervezetet a szerb 
fél elvárásainak megfelelően módosították, amiben az amerikai diplomáciának is sze-
repe lehetett – egyébként nehezen értelmezhető, hogy mi késztette az albánokat arra, 
hogy engedjenek a korábbi elutasító álláspontjukból. Annak ellenére, hogy az egyez-
mény akkori változata – a két nappal később elfogadott dokumentumhoz hasonlóan – már 
garantálta a szerb községek szövetségének a rendőrségre és az igazságszolgáltatásra 
vonatkozó hatáskörét, Thaci hirtelen új követeléssel állt elő, ami meggátolta, hogy még 
aznap megszülessen a megállapodás. Ráadásul a tárgyalások témájától meglehetősen el-
térő kérdésben próbált új feltételt támasztani: Szerbia ne akadályozza Koszovó részvételét 
a nemzetközi intézményekben. Végül – feltehetően az EU és az Egyesült Államok támo-
gatásának hiányában – ez nem került bele a dokumentum szövegébe, így az április 19-én 
tartott tizedik fordulóban végül aláírták az egyezményt.

http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18391/
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18391/
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18395/
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2013&mm=04&dd=18&nav_id=85758

