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Győztesből vesztes, avagy ki nevet a végén? 
Választások után Koszovóban
Szekrényes Éva

A tanulmány célja, hogy bemutassa Koszovó helyzetét, a 2014. júniusi előrehozott 
választásokhoz és az azóta is tartó – Koszovó rövid történetében nem egyedül-
álló – alkotmányos válsághoz vezető főbb okokat. A koszovói parlamentnek a 

választásokat követően sem sikerült megalakulnia: továbbra sincs elnöke, alelnöke. Az 
alkotmánybíróság döntése nem oldotta meg a jelenlegi politikai patthelyzetet, a törés-
vonalak csak tovább mélyültek. A cikk mindezek bemutatása mellett röviden áttekinti 
a múltbéli választások eredményeit is. Ezek együttes vizsgálatával átfogó képet kapha-
tunk a jelenlegi koszovói belpolitikai helyzetről.

Bevezetés

2014. június 8-án – függetlenségének 2008-as egyoldalú kinyilvánítása óta immáron 
ötödik alkalommal – előrehozott parlamenti választásokat tartottak Koszovóban. 
A honatyák mandátuma 2014 decemberéig tartott volna. Az előrehozott választások 
kiírására azért volt szükség, mert a koszovói parlament, a Kuvendi 2014 májusában 
egy, a hadsereg felállításáról szóló szavazás meghiúsulását követően feloszlatta saját 
magát. Bár az utolsó csepp ez volt a pohárban, a parlament feloszlatását eredményező 
politikai válsághoz – és abból következően az előrehozott választások kiírásához – az 
ország nehéz gazdasági helyzete, a nagymértékű munkanélküliség és az azzal együtt 
járó szegénység is hozzájárult. Általánosságban elmondható, hogy a koszovóiak kiáb-
rándultak a politikából.

A mintegy 10.000 négyzetkilométer területű Koszovó Európa egyik legfiatalabb és 
egyben legszegényebb állama.1 Az ország egy főre jutó GDP-je 7600 dollár,2 ezzel a 136. 
helyet foglalja el a nemzetek között. A GDP 2013-ban mintegy 2,5 százalékkal növeke-
dett, a munkanélküliség aránya a becslések szerint 30 és 45 százalék között mozog.3 
Bár 2008 óta eddig összesen 110 ország ismerte el Koszovót független államként,4 az 
országnak továbbra is szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy státuszának kérdése a 
mai napig rendezetlen, emellett gazdaságilag is nehéz helyzetben van. Reményt talán a 
rendkívül fiatal népesség jelenthet Koszovó számára.
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Az előrehozott választások tétje nem kevesebb volt, mint az ország belpolitikai sta-
bilitásának a helyreállítása. A 2008 óta, csaknem hat éve kormányzó Hashim Thaçi5 
hatalma meggyöngülni látszott az elmúlt időszakban, s különösen észrevehető volt a 
2013 novemberi helyhatósági választásokat követően. Szintén a Thaçi hatalmát gyöngí-
tő tényező volt, hogy a helyhatósági választásokat követően a Koszovói Demokratikus 
Párt (PDK) két prominens tagja, Fatmir Limaj6 és Jakup Krasniqi7 (a 2010-ben megvá-
lasztott Kuvendi elnöke) 2014 márciusában megalapította a Kezdeményezés Koszovóért 
(NISMA) elnevezésű politikai tömörülést.8

A választások kapcsán szintén fontos kérdés volt, hogy a Koszovó északi részén élő 
szerbek elmennek-e szavazni. Ők a korábbi általános választásokon (2007 és 2010) 
– Szerbia nyomására – nem éltek a szavazati jogukkal, azonban a legutóbbi (2013. 
novemberi) helyhatósági választásokon már részt vettek.

Ilyen előzmények után, 2014. május 7-én feloszlatták a 2010-ben megválasztott kép-
viselőkből álló parlamentet, az ország irányítását ügyvezető kormány vette át, Koszovó 
elnöke pedig kitűzte a szavazás időpontját.

A választások után, 2014. július 17-én megalakult ugyan a parlament, a mandátumot 
szerzett képviselők letették az esküjüket, s megválasztották a parlament elnökét. Azon-
ban a helyzetet épp a nyertes, a Koszovói Demokratikus Párt nem fogadta el, hiszen 
az „ellenzék” jelöltje, Isa Mustafa9 lett a Kuvendi elnöke.10 Xhavit Halili11 és a PDK 
további 29 képviselője az alkotmánybírósághoz fordult, és arra kérték a taláros tes-
tületet, hogy vizsgálja meg, a koalícióalkotás és a parlamenti elnökválasztás jelenlegi 
módja megfelel-e a koszovói alkotmány rendelkezéseinek.

Az alkotmánybíróság alig egy hónappal a kérdés benyújtását követően, a 2014. 
szeptember 18-ára kitűzött határidőnél mintegy három héttel korábban, 2014. augusz-
tus 26-án meghozta a végső döntését az ügyben.12 A határozat szerint a választásokon 
győztes párt – a PDK – állíthat jelöltet a parlament elnöki posztjára. Amennyiben vala-
mely okból nem sikerül az általuk javasolt személy megválasztása, akkor a mindenkori 
ellenzék állíthat jelöltet.

Ezt követően a Kuvendi újabb alakuló ülését 2014. szeptember 12-ére hívták össze, 
majd pedig szeptember 18-ára ismét. Az alkotmánybíróság döntése értelmében tehát 
ekkor folytatódott – a legidősebb parlamenti képviselő, Flora Brovina13 elnökletével – a 
július 17-én félbeszakított alakuló ülés. Az alkotmány rendelkezései és a házszabály 
értelmében14 az ülés feladata az lett volna, hogy a képviselők megválasszák a Kuvendi 
elnökét és alelnökeit. A PDK által jelölt Arsim Bajraminak15 azonban nem sikerült a sza-
vazatok többségét megszereznie. A Kuvendinek így még mindig nincs elnöke. Brovina 
az ülés berekesztésekor jelezte: a képviselők az újabb ülés időpontjáról írásban értesül-
nek majd.



68 Külügyi Szemle

Szekrényes Éva

A koszovói választási rendszer

Koszovóban a választásokról az alkotmány, valamint a választási törvény rendelke-
zik.16 Az alkotmány szerint minden 18 év feletti koszovói állampolgár megválasztható 
és szavazati joggal rendelkezik.17 Koszovó területe egyetlen választási körzetet alkot, a 
mandátumokat a Sainte-Laguë-módszer18 szerint osztják el. Parlamenti válasz-
tásokat négyévente tartanak. Az alkotmány rendelkezései szerint a parlament 
mandátuma csak kivételesen, az ország vészhelyzete, az alkotmányos rend 
vagy a közbiztonság veszélyeztetése esetén hosszabbítható meg.19

A választási törvény értelmében a 120 tagú parlament 100 képviselőjét arányossági 
alapon, közvetlenül választják meg; a parlamenti küszöb 5 százalék. A fennmaradó 
20 hely a kisebbségi közösségek képviselőinek jut: tíz a szerbeknek – pártjaiknak, il-
letve egyéni jelöltjeiknek egymás között kell megküzdeniük a mandátumokért –, há-
rom a bosnyákoknak, kettő a törököknek, egy a gorániaknak, egy-egy a romáknak, 
az ashkaliaknak és az egyiptomiaknak, míg egy hely jár az utóbbi három népcsoport 
(RAE) közül annak, amelynek a jelöltje a legtöbb szavazatot éri el.20

A főbb koszovói politikai erők, illetve vezetőjük neve21

A párt neve A párt neve albánul/
szerbül

Rövid
alakja A párt vezetője

Koszovói Demokratikus 
Párt

Partia Demokratike e 
Kosovës PDK Hashim Thaçi

Koszovói Demokratikus 
Szövetség

Lidhja Demokratike e 
Kosovës LDK Isa Mustafa

Önrendelkezés! Vetëvendosje! VV Albin Kurti

Szövetség a Jövőért Aleanca për Ardhmërinë e 
Kosovës AAK Ramush Haradinaj

Kezdeményezés 
Koszovóért Nisma për Kosovën NISMA Fatmir Limaj

Jakup Krasniqi

Önálló Liberális Párt Samostalna Liberalna 
Strana SLS Slobodan Petrović

Szerb Lista Srpska lista SL Aleksandar 
Jablanović
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A korábbi parlamenti választások eredményei
Az első jogalkotási ciklus kezdete (2001)22

A háborút követően 2001. november 17-én, egy évvel a helyhatósági választások után 
tartották az első parlamenti választásokat. Csaknem két év nemzetközi igazgatás után 
úgy gondolták, az ország megérett arra, hogy általános választásokat rendezzen. Az 
akkori választási törvény alapján a választásra jogosult polgárok 64 százaléka adta le 
szavazatát a pártok által állított (a képviselők sorrendjét is megadó) zárt listára. 
A 2001-es választások nagy győztese, a szavazatok 46,2 százalékának megszerzésével, 
a Koszovói Demokratikus Szövetség (LDK) lett: nekik ezzel 48 képviselői helyet sikerült 
szerezniük a parlamentben. Második helyen a PDK végzett, a szavazatok 25,5 százalé-
kával, ami 26 képviselői helyet jelentett a Kuvendiben. Őket követte a szerb közösség ál-
tal alapított Szövetség a visszatérésért! (Aleanca Kthimi), a szavazatok 10,9 százalékának 
és ezzel 22 képviselői mandátumnak a megszerzésével. A harmadik legnagyobb albán 
pártnak, az AAK-nak 9 képviselője volt a parlamentben: ők a szavazatok 7,8 százalé-
kát szerezték meg. A többi etnikai (roma, ashkali, egyiptomi, bosnyák, török, gorani) 
közösség összesen 11 parlamenti képviselői hellyel bírt. Az első jogalkotási ciklusban 
– egyrészt a pártok között tapasztalható politikai feszültségek, másrészt a nemzetközi 
közösség ráhatása miatt – a három albán párt koalíciós megállapodást kötött, amelynek 
következtében az LDK, a PDK, valamint az AAK összesen 83 képviselője működött 
együtt. E megállapodás szerint választották meg Ibrahim Rugovát23 (LDK) Koszovó 
köztársasági elnökévé 2002-ben, míg Bajram Rexhepi (PDK) lett a nemzetközi igazgatás 
alatt álló Koszovó miniszterelnöke.

A második parlament összetétele (2004)

A 2004 márciusi események24 miatt októberben feszült körülmények között zajlott a 
második általános választás. Talán épp ezért 3 százalékkal többen járultak az urnák-
hoz. Az előző választásokhoz hasonlóan, 2004-ben is csak a pártok által összeállított 
zárt listákra lehetett szavazni, és Koszovó területe továbbra is egyetlen körzetet alko-
tott. A választásokon ismét az LDK győzött: a szavazatok 45,42 százalékát szerezte meg, 
így 44 képviselőt küldhetett a Kuvendibe. A PDK 30 képviselőt juttatott a parlamentbe 
(az összes voks 28,85 százalékával). Nagy meglepetésre, a választások előtt három hó-
nappal alapított Reformista Pártnak (Partia Reformiste ORA) sikerült 6,26 százalékot és 
ezzel hét képviselői mandátumot szereznie. A választások valódi nyertese a harmadik 
helyen végzett AAK lett, amely a szavazatok 8,39 százalékának megszerzésével 11 kép-
viselői mandátumhoz jutott, ráadásul a politikai megállapodásoknak köszönhetően a 
párt vezetőjét, Ramush Haradinajt25 választották meg miniszterelnöknek. Köztársasági 
elnökké pedig ismét Ibrahim Rugovát választották.
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A harmadik parlament felállása (2007)

2007. március 26-án az ENSZ-főtitkár különmegbízottja (Martti Ahtisaari) elkészítette 
a Koszovó helyzetének végleges rendezésére vonatkozó javaslatát. A tervezet alapján 
az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) április 3-án megkezdte a tárgyalásokat Koszovó jö-
vőbeni státuszáról.26 Azonban a BT egyes tagjai (elsősorban Oroszország) nem értettek 
egyet az Ahtisaari-javaslattal – ami óriási csalódottságot eredményezett Koszovóban. 
A tárgyalások nem haladtak jól, s a kormány helyzete is igen ingatag volt ebben az idő-
szakban. Ezért döntöttek úgy, hogy 2007 őszén megtartják az általános választásokat.

A 2006-ban elhunyt Ibrahim Rugova hiányát az LDK a voksolásig rendelkezésre állt 
rövid idő alatt nem tudta feldolgozni, ezért a választásokat – akkor már Hashim Thaçi 
vezetésével – a PDK nyerte meg. A függetlenség kikiáltásának hajnalán – mérlegelve 
Koszovó státuszának rendezetlenségét, továbbá figyelembe véve az ország nehéz hely-
zetét – a győztes PDK (37 parlamenti mandátum) és a második helyen végzett LDK (25 
képviselői hely) úgy döntött, hogy a kisebbségeket is felkarolva koalíciót alakítanak; az 
így összeállt nagykoalíciónak sikerült stabil többséget biztosítania a parlamentben.27 
A választásokon először indult Új Szövetség Koszovóért (AKR) 13 képviselőt küldhetett 
a Kuvendibe, míg az AAK 10 parlamenti mandátumhoz jutott.

A politikai egyezség eredményeképpen Koszovó miniszterelnöke Hashim Thaçi 
(PDK), a köztársasági elnök Fatmir Sejdiu28 (LDK) lett, míg a koszovói parlament elnö-
kévé Jakup Krasniqit választották.

2008. február 17-én, a parlament ünnepélyes ülésén kikiáltották Koszovó független-
ségét.29 A függetlenségi nyilatkozatot a parlament 109 képviselője fogadta el, a szava-
záson a 11 szerb kisebbségi képviselő nem vett részt. Ezt követően az elnök, a minisz-
terelnök és a házelnök aláírta a „független és demokratikus állam” megalakulásáról 
szóló okmányt, majd bemutatták Koszovó új zászlaját. A nyilatkozattal Koszovó célja az 
Ahtisaari által javasolt korlátozott önálló államiság megteremtése volt, az Európai Unió 
által felügyelt szuverenitás formájában.30

A negyedik jogalkotási ciklus indulása (2010)

Az ingatag alapokon nyugvó alkalmi nagykoalíció nem bizonyult hosszú életűnek: 
nem sikerült kitöltenie a teljes parlamenti ciklust, így 2010 decemberében előre-
hozott választásokat tartottak. Ezt indokolta a pártpolitikai ellentétek mellett az a 
tény is, hogy 2010. június 25-én Naim Rrustemi és további harmincegy képviselő 
egy fontos kérdést terjesztett az alkotmánybíróság elé.31 Szerintük Fatmir Sejdiu 
súlyos alkotmánysértést követett el azzal, hogy a köztársasági elnöki tisztsége mel-
lett megtartotta az LDK elnöki pozícióját is. Az alkotmánybírósági vizsgálat után a 
testület megállapította, hogy tettével Sejdiu valóban megsértette az alkotmányt. Az 
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LDK elnöke ezért 2010. szeptember 27-én lemondott a köztársasági elnöki tisztségéről.32 
Utólag kissé érthetetlen Sejdiu döntése, hiszen talán egyszerűbb lett volna a pártelnök-
ségről lemondania, különösen, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy nem sokkal a 
döntése után, 2010 novemberében az LDK-elnöki pozícióért vívott csatában alulmaradt 
Isa Mustafával szemben.

2010 októberében az LDK kilépett a koalícióból,33 ám ezzel a lépésével nemcsak a 
PDK-val kötött megállapodást bontotta fel, de kormányválságot is okozott. Hashim 
Thaçi miniszterelnök az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Olaszország, Franciaor-
szág és Németország vezetőivel is konzultált az országban uralkodó válság kapcsán. 
A nagyhatalmak szintén az előrehozott választások kiírását szorgalmazták, s arra 2010 
decemberében sor is került. A részvételi arány nem volt túl magas: a választópolgárok 
kevesebb mint fele, 47,5 százaléka ment el szavazni. A választásokat a Thaçi vezette 
PDK nyerte (32,11 százalék), 34 parlamenti mandátumot szerezve. Őket követte az LDK, 
27, illetve az Önrendelkezés! (VV) 14 képviselői hellyel.34

A választások után az eredményt több párt is megkérdőjelezte, ezért számos körzet-
ben új választásokat írtak ki. A 2011. január 9-én, illetve 23-án megismételt választások 
csak csekély mértékben módosították az első eredményeket.35 Thaçinak végül sikerült 
megszereznie a kormányzáshoz szükséges többséget:36 maga mellé állította az LDK-n, 
az AAK-n és a szélsőséges VV-n kívül a politikai színtér minden szereplőjét.

Út az előrehozott választásokig

Az így is csak igen kis többséggel rendelkező koalíciónak az erős ellenzék mellett nem 
volt egyszerű dolog a kormányzás, és 2014 tavaszára már nem maradt elegendő szél a 
vitorlájukban. 2014. május 7-én – egy, a koszovói haderő létrehozására irányuló törvény 
sikertelen megszavaztatását követően – feloszlatták a parlamentet. Az erről szóló tör-
vényt kilencven képviselő szavazta meg, négyen voksoltak ellene, hárman tartózkod-
tak a szavazástól. Az ülésen a PDK-s Arsim Bajrami37 – az alkotmány 82. cikkének 2. 
bekezdésére történő hivatkozással – 57 képviselőtársa nevében egy, a parlament felosz-
latására vonatkozó kérelmet nyújtott át, és arra kérte a jelen lévő 114 parlamenti képvi-
selőt, továbbá a parlamenti frakciók mindegyikét, hogy az ország stabilitása érdekében 
támogassák az indítványt, és azzal együtt az előrehozott választások megrendezését.38 
A parlament feloszlatását az LDK, az AKK és az AKR is támogatta, egyedül az Albin 
Kurti39 vezette VV nem állt a kezdeményezés mellé. Kurti szerint Hashim Thaçinak 
kellene lemondania, mivel nem teljesítette a választóknak a koszovói hadsereg felállítá-
sával kapcsolatban tett ígéretét.

Koszovó elnöke, Atifete Jahjaga a választásokat – az alkotmány rendelkezéseinek 
megfelelően – 2014. június 8-ára tűzte ki. A kampány hivatalosan május 28-án vette 
kezdetét. A választásokon összesen 1235 jelölt mérettette meg magát.
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Az Európai Unió a 2010-es – részlegesen megismételt – választásokat követően a 
választási rendszer reformját szorgalmazta, a jobb átláthatóság és az egyszerűsítés je-
gyében. Bár 2011 áprilisában a három legnagyobb parlamenti párt vezetője – Hashim 
Thaçi (PDK) Isa Mustafa (LDK), valamint Behgjet Pacolli (AKR) – egyetértett abban, 
hogy szükség van a választási rendszer reformjára, erre azonban ténylegesen nem ke-
rült sor. A Kuvendi 2011. április 22-i ülésén,40 76 igen, 6 nem és 4 tartózkodás mellett a 
választási reform kidolgozásával foglalkozó ad hoc bizottság felállításáról döntöttek. Az 
eredeti tervek szerint ennek 8-12 hónap alatt kellett volna elvégeznie a feladatát. 2014. 
április 3-án a parlamentben elfogadtak ugyan egy, a reformra vonatkozó javaslatot,41 
azonban a módosítások alapvetően adminisztratív jellegűek voltak, s maga a választási 
rendszer maradt a régi.

A 2014-es parlamenti választások eredménye

A 2014. júniusi választásokat a régi jogszabályok szerint bonyolították le. A voksolás 
zavartalanságáért csaknem egész Koszovó területén a Koszovói Központi Választási 
Bizottság felelt, az EBESZ csak az észak-koszovói területeken volt illetékes.

A választásokon 1.799.023 állampolgár vett részt, akik 31 listára szavazhattak.42 
A győztes a PDK lett, a voksok 30,38 százalékának megszerzésével. Ez 37 parlamenti 
mandátumot jelent a 120 fős pristinai törvényhozásban, így az előző ciklushoz képest 
három képviselővel lesznek többen. A második helyen az LDK végzett, 25,24 száza-
lékkal és 30 képviselői hellyel. Nekik is hárommal sikerült növelniük a mandátumaik 
számát. A harmadik helyet és vele 16 képviselői mandátumot a VV szerezte meg: a vá-
lasztópolgárok 13,59 százaléka szavazott rájuk. A 2010–2014-es ciklushoz képest nekik 
két képviselői mandátummal sikerült többet szerezniük. Az AKR-nek, amely az előző 
ciklusban nyolc képviselői hellyel rendelkezett, nem sikerült teljesítenie az 5 százalékos 
parlamenti küszöböt, így nem jutott be a parlamentbe.
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A 2014-es választásokon parlamenti mandátumot szerzett pártok listája43

Pártok
Kapott 

szavazatok 
száma

A szavazatok 
százalékos 
megoszlása

Megszerzett 
parlamenti 

mandátumok 
száma

Koszovói Demokratikus Párt 
(PDK) 222.181 30,38% 37

Koszovói Demokratikus 
Szövetség (LDK) 184.596 25,24% 30

Önrendelkezés! (VV) 99.397 13,59% 16

Szövetség a Jövőért (AAK) 69.793 9,54% 11

Szerb Lista (SL) 38.199 5,22% 9

Kezdeményezés Koszovóért 
(NISMA) 37.681 5,15% 6

Koszovói Török Demokrata 
Párt 7.424 1,02% 2

Vakat Koalíció 6.476 0,89% 2

Progresszív Demokrata Párt 5.973 0,82% 1

Koszovói Ashkali Demokrata 
Párt 3.335 0,46% 1

Új Demokrata Párt 2.837 0,39% 1

Egyiptomiak Liberális Pártja 1.960 0,27% 1

Ashkali Integráció Pártja 1.583 0,22% 1

Koalicija za Gora 1.193 0,16% 1

Kosovaki Nevi Romani Patria 645 0,09% 1
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A választásokat követően három ellenzéki párt – az Isa Mustafa vezette Koszovói 
Demokratikus Szövetség, a Ramush Haradinaj által vezetett Szövetség a Jövőért, vala-
mint a Koszovói Kezdeményezés44 – alakított koalíciót, együttesen megszerezve a sza-
vazatok többségét: több képviselői hellyel rendelkeznek, mint a Thaçi által vezetett, 
csaknem hat éve kormányon lévő Koszovói Demokratikus Párt.45 A két legnagyobb 
ellenzéki párt, az LDK és az AAK vezetői már a választásokat megelőzően is többször 
hangoztatták, hogy a PDK-n kívül mindenkivel hajlandóak együttműködni egy erős és 
működőképes koalíciós többség megteremtése érdekében. Elsősorban azokat a válasz-
tókat kívánták ezzel megszólítani, akik kiábrándultak a PDK-ból.

A koalícióalkotás feltételei az alkotmány rendelkezése szerint

A 2008-ban elfogadott alkotmány IV. fejezetének 95. cikke szerint a választásokat köve-
tően Koszovó elnöke javaslatot tesz a miniszterelnök személyéről a parlamentnek. 
A kinevezett miniszterelnöknek 15 napon belül be kell mutatnia a kormány tagjait, és a 
kabinetjéhez a parlament jóváhagyását kell kérnie. Amennyiben a parlament valamiért 
elutasítja a jelöltet, az államfőnek tíz napja van arra, hogy új személyt bízzon meg a 
kormányalakítással. Ha a parlament ezt a jelöltet sem támogatja, új választásokat kell 
kiírni.

Az alkotmány azonban nem fogalmaz teljesen egyértelműen. Az LDK és az AAK 
épp ezt kívánta kihasználni akkor, amikor gyors koalíciót kötött egymással, hiszen 
együtt több parlamenti mandátummal rendelkeznek, mint a PDK.

A Kuvendi alakuló ülése

A koszovói elnök több mint egy hónappal a választások utánra, 2014. július 17-ére hívta 
össze a mandátumot nyert 120 képviselőt a parlament alakuló ülésére. Az ünnepi ülé-
sen – mint már arról szó volt – az alkotmány és a Kuvendi házszabályi rendelkezései 
szerint a képviselők az eskütétel mellett megválasztják a parlament elnökét is.

A legtöbb parlamenti mandátumot (37) elért párt, a PDK az alakuló ülésen Agim 
Aliut46 jelölte a parlament elnöki posztjára, akinek azonban nem sikerült a többség 
szavazatát megszereznie. A voksoláskor az ellenzéki pártok kivonultak az ülésterem-
ből, ezzel határozatképtelenné tették a parlamentet. Ekkor a korelnök, Flora Brovina 
elnapolta az ülést. Ezt követően a választások után kötött megállapodások alapján az 
LDK, az AAK, a NISMA – akik együtt többséggel bírnak a Kuvendiben – új korel-
nököt választott: a második legidősebb képviselőt, majd Isa Mustafát jelölték a parla-
ment elnökének. Őt a jelen lévő képviselők többségének szavazatával (65 „igen”) meg 
is választották. Mivel a szavazás idején a VV képviselői a teremben tartózkodtak, az 
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ülés határozatképes maradt.47 A szavazást követően viszont a PDK képviselői hagyták 
el az üléstermet. Isa Mustafa megköszönte képviselőtársai bizalmát,48 majd kifejtette, 
hogy a Kuvendi elnökeként tenni kíván a kisebbségben lévőkért, emellett legfőbb célja 
a fejlesztés, a közösségek integrációja, a korrupció elleni harc, valamint a nemzetközi 
közösséggel való szoros partneri együttműködés kialakítása lesz.49

Az alkotmánybíróság határozatára várva

A parlament alakuló ülését követő napon Hashim Thaçi és pártja az alkotmánybíró-
sághoz fordult, ugyanis álláspontjuk szerint a július 17-i történések nem egyeztethetők 
össze az alkotmány ide vonatkozó passzusaival. Xhavit Halili és 29 képviselőtársa 
négy kérdést intézett az alkotmánybírósághoz. A képviselők arra voltak kíváncsi-
ak, hogy a megválasztott parlamenti elnököt a „legnagyobb parlamenti frakció” java-
solta-e. Emellett azt is megkérdezték, hogy kinek áll jogában parlamenti elnökjelöltet 
állítani: a parlamenti választásokon a legtöbb szavazatot megszerző pártnak, illetve 
koalíciónak, vagy annak a politikai csoportnak, amely a választásokat követően állt 
össze. A harmadik kérdés az volt, hogy megsértette-e az előző parlament házelnöke 
az alkotmány rendelkezéseit az új parlament alakuló ülését előkészítő 2014. július 12-i 
ülésen. Az utolsó kérdésük pedig arra vonatkozott, hogy az alakuló ülés során megsér-
tették-e az alkotmányt vagy a Kuvendi házszabályát.

2014. július 23-án a taláros testület – a végső döntése meghozataláig – felfüggesztette 
az újonnan megválasztott elnök tevékenységét,50 elnapolta a parlament alakuló ülését, 
és felszólította a képviselőket, hogy addig tartózkodjanak a parlamenti munkától. Az 
alkotmánybíróság szeptember 18-ára ígérte az állásfoglalást.

Az alkotmánybírák a döntést a vártnál gyorsabban, már 2014. augusztus 26-án meg-
hozták. Abban a két fél, azaz mind a PDK, mind pedig a választások után alakult ko-
alíció egyetértett, hogy a parlament elnökét a legnagyobb parlamenti csoportnak kell 
jelölnie. A véleménybeli eltérés ott mutatkozott, hogy a PDK ragaszkodott ahhoz, hogy 
mint a választásokon nyertes és a legtöbb mandátummal bíró párt, ők jelöljenek elnö-
köt, míg a koalíció arra hivatkozott, hogy együttesen ők adják a legnagyobb politikai 
tömörülést a parlamentben, tehát az övék az elnökjelölt-állítás joga.

Az alkotmánybíróság a 2008. április 9-én elfogadott alkotmány 67. cikkének 2. bekez-
désére hivatkozva adta meg a választ. Jogértelmezése szerint a szöveg megalkotói nagy 
valószínűséggel támaszkodtak a nyolc évvel korábban, 2001. május 15-én megjelent 
Koszovói Alkotmányos Keret (Constitutional Framework of Kosovo) 9.1.9. pontjára, amely 
szerint a parlament elnökévé a választásokon a legtöbb szavazatot elért párt vagy ko-
alíció jelöltje választható meg. Ezen értelmezés szerint tehát vitathatatlan Agim Aliu 
parlamenti elnökké történő jelölése, azonban megválasztása kudarcba fulladt, hiszen 
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nem sikerült megszereznie a többség támogatását (legalább 61 szavazat). Az elnapolt 
időpontban újra vagy „folytatólagosan” megtartott ülés viszont nem egyeztethető össze 
sem az alkotmánnyal, sem a Kuvendi házszabályával. Az alkotmánybíróság szerint 
tehát Isa Mustafa házelnökké történt megválasztása érvénytelen: a 2014. július 17-én 
kezdődött alakuló ülés még nem fejeződött be, mivel sem a Kuvendi elnökét, sem pe-
dig az alelnököket nem sikerült megválasztani. E logika szerint az alakuló ülést tehát 
folytatni kell.

A Kuvendi alakuló ülésének folytatása

A Kuvendi félbeszakított alakuló ülése az előzetes tervek szerint 2014. szeptember 12-
én folytatódott volna, ám azt elhalasztották, s az ülést végül szeptember 18-ára hívták 
újra össze. Flora Brovina korelnök az alkotmánybíróság döntésére hivatkozva elmond-
ta, hogy a 2014. július 17-i alakuló ülést félbeszakították anélkül, hogy az elnök és az 
alelnökök megválasztása sikerrel járt volna. Az alkotmány 67. cikkelyére hivatkozva 
felkérte Hajredin Kuçit,51 hogy a PDK képviseletében nevezze meg a párt elnökjelöltjét.

Az ülést megelőzően Ramush Haradinaj azt nyilatkozta, hogy a koalíció minden 
tagja részt fog venni az alakuló ülésen, és a politikai patthelyzet megoldódik.52 A par-
lament majdnem teljes létszámban szavazott: 116 képviselő adta le szavazatát a PDK 
jelöltjére, Arsim Bajramira; 44-en voksoltak mellette, 61-en ellene, 11 képviselő tartóz-
kodott.53 Bajramira a 37 PDK-s képviselő mellett 7 más, biztosan nem szerb képviselő 
is voksolt. Az LDK–AAK–NISMA mellé felsorakozott a VV is, ők egyértelmű nemmel 
szavaztak a PDK jelöltjére, míg a Szerb Lista képviselői tartózkodtak a szavazástól.54

A parlament ismételt kudarcba fulladt ülését követően az LDK–AAK–NISMA-
koalíció és a VV közös közleményt adott ki, melyben kifejezik: nem tartják elfogadha-
tónak, hogy a PDK a választásokat követő száz nap elteltével sem volt képes többséget 
kialakítani a parlamentben. Az alkotmánybíróság augusztusi döntésének 127. pontja 
értelmében úgy vélik, hogy ezért a parlamenti többséggel bíró koalíciónak van joga, 
lehetősége és módja a Kuvendi, azt követően pedig az új kormány megalakítására.55

Következtetések

Koszovóban 2014 májusában feloszlatták a parlamentet, azzal a céllal, hogy rövid időn 
belül előrehozott választásokat tartsanak, s azt követően megalakuljon az új parlament, 
és az ügyvezető kormánytól átvegye a hatalmat az újonnan kinevezendő kormány.

A választásokat követő gyors koalícióalkotás és az a tény, hogy a PDK nem rendel-
kezik többséggel a Kuvendiben, valamint a parlamenti elnökválasztás során kialakult 
patthelyzet miatt nem következett be a gyors hatalomváltás. Az előrehozott választások 
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elsődleges célja a politikai stabilitás megteremtése lett volna, az azonban a választáso-
kat követő „huzavona” következtében nem valósult meg: a választások nem érték el 
valódi céljukat.

Az alkotmányos válság nem ismeretlen a fiatal állam számára. Többször volt már 
olyan eset, hogy a politika az alkotmánybíróság döntésére várt, blokkolva ezzel az or-
szág „mindennapi menetrend szerinti” működését. Alkotmányos (de legalábbis kor-
mány-) válságot okozott, hogy Fatmir Sejdiu 2010-ben, az alkotmánybíróság vélemé-
nyére hivatkozva lemondott a csaknem két éve viselt köztársasági elnöki pozíciójáról.56 
A taláros testület ugyanis alkotmányellenesnek nyilvánította, hogy Sejdiu egyszerre 
volt köztársasági elnök és az LDK elnöke is. Sejdiu lemondását követően az LDK kivo-
nult az addigi koalícióból, ezzel kormányválságot idézett elő és előrehozott választáso-
kat kényszerített ki.57

Szintén alkotmányos válság alakult ki, amikor 2011. február 22-én a koszovói par-
lament Behgjet Pacollit választotta meg köztársasági elnökké.58 Március 11-én Sabri 
Hamiti, huszonöt LDK-s és kilenc AAK-s képviselővel az alkotmánybírósághoz fordult, 
mert véleményük szerint a köztársaságielnök-választás körülményei nem feleltek meg 
az alkotmány vonatkozó rendelkezéseinek.59 A választásakor Pacolli volt az egyetlen 
jelölt, továbbá a szavazáson nem vettek részt az LDK, az AAK és a VV képviselői, így 
mindössze 67 képviselő adta le a voksát. A szavazás harmadik fordulóját követen Jakup 
Krasniqi, a Kuvendi akkori elnöke megállapította, hogy a parlament Pacollit választotta 
meg köztársasági elnöknek. Az alkotmánybírósági beadványt aláíró képviselők szerint 
a szavazáskor jelen lévő képviselőkkel a parlament nem volt határozatképes, mivel az 
alkotmány szerint a köztársasági elnököt a parlament kétharmadának támogatásával 
kell megválasztani, s ez a 120 fős parlamentben legalább 80 szavazatot jelent. Az alkot-
mánybíróság a március 30-i döntésében60 elfogadta a fellebbezők érvelését.

A fő kérdés, hogy a politikai helyzet okozta bizonytalanság milyen további nehézsé-
gek elé állítja majd az egyébként is komoly (gazdasági) gondokkal küzdő országot. Egy-
re erősödnek a szélsőséges vallási nézetek,61 sokat lehet olvasni a sajtóban arról is, hogy 
koszovóiak hagyják el az országot, s mennek Irakba és Szíriába, hogy az újonnan meg-
alakult Iraki és Levantei Iszlám Állam (angol rövidítéssel: ISIS) oldalán harcoljanak.62

A választásokat követő események egyértelmű vesztesei a választópolgárok, a koszo-
vói lakosság. A választások óta már több mint három hónap telt el, és Koszovónak még 
mindig ügyvezető kormánya van, a parlament két alakuló ülést követően sem tudta 
megválasztani az elnökét. A lényegében a Koszovói Demokratikus Pártnak kedvező al-
kotmánybírósági döntés ellenére a pártot vezető Hashim Thaçi továbbra sincs egysze-
rű helyzetben, hiszen a stabil kormányzáshoz megbízható többségre lenne szükségük 
a parlamentben is, az viszont a jelenlegi parlamenti erőviszonyokat tekintve nehezen 
(vagy egyáltalán nem) valósul meg. Hasonlóan nehéz helyzetben van a választásokat 
követően alakult koalíció. A Szerb Lista lehet az ún. mérleg nyelve. A VV erőteljes 
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közeledése miatt az LDK–AAK–NISMA-koalíció mögül kihátrálni látszik a szerb mel-
lett a többi kisebbség képviselője is. A VV-nek a – főleg a nemzetközi közösség felé vál-
lalhatatlan – 16 képviselőjével ugyanis többen nem hajlandóak együttműködni. Eddig 
is kevés volt az esély a PDK és az LDK közötti nagykoalícióra, de a jelen események 
függvényében még kevesebb lett.

Az alkotmánybírósági döntéssel kapcsolatosan előre borítékolható volt, hogy a vesz-
tes oldal meg fogja azt kérdőjelezni. Ennek ellenére sokan azt várták, hogy a taláros 
testület döntésével lezárul majd a „Ki nevet a végén?” jellegű politikai játszma. Vár-
hatóan azonban az igazi taktikai manőverek csak most kezdődnek majd. Vagy inkább 
újult erővel folytatódnak? Ha a bírák úgy döntöttek volna, hogy az alkotmánnyal ellen-
tétesek az események, új választást kellett volna kiírni. Talán ezzel nyert volna néhány 
hónapot Koszovó, és hamarabb sor kerülne az újabb választásokra.

A nemzetközi közösség egyelőre kivár. A tapasztalt szlovén politikus, Samuel 
Žbogar, az EU-misszió vezetője egy nyilatkozatában azt hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
politikai patthelyzetbe a nemzetközi közösség nem kíván beavatkozni, s csak a tanácsa-
ival járulhat hozzá a válság megoldásához. Žbogar véleménye szerint az új választások 
kiírása csak az utolsó lehetőség lehet.63

De mi más lenne a megoldás a fiatal, ezernyi gonddal küzdő Koszovó számára ebben 
a helyzetben? Žbogarral ellentétben sokan vélik úgy, hogy csak egy új(abb) előrehozott 
választással lehet megoldani a fennálló helyzetet. Arra ugyanis alig van esély, hogy a 
PDK a parlamentben szövetségeseket tud szerezni – bár a jelenlegi állás szerint bárkivel 
koalícióra lépnének –, és valódi többséget tud alkotni. Ennek hiányában viszont állan-
dó patthelyzet alakulhat ki a parlamenti döntéshozatalban. A szituáció tehát nagyon 
hasonló ahhoz, amiért májusban feloszlatták a parlamentet és előrehozott választásokat 
írtak ki. De mi is történt azóta? A lakosság választott, a politikusok (egy része) igyeke-
zett a céljai eléréséhez szövetségeseket keresni, azonban a Kuvendiben nem sikerült 
elnököt választani. Amíg a mostani politikai válság tart, Hashim Thaçi ügyvezető kor-
mánya folytatja a (megszokottnál valamivel talán lassabb) működését, a megoldásra 
várva – a koszovói választókkal, politikai pártokkal és a nemzetközi közvéleménnyel 
együtt.64 További kérdés, hogy az új választások kiírásával mi változna. A jelenlegi poli-
tikai patthelyzetet ugyanis csak azzal lehetne feloldani, ha a választók többsége teljesen 
másképp adná le a voksát… Erre a választói magatartásra azonban alig van esély.

A kézirat lezárásának ideje:  2014. szeptember 24.
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Jegyzetek
  1 A Research Country Facts (http://country-facts.findthebest.com/l/225/Kosovo) koszovói statisztikái 

alapján a valamivel több mint 1.800.000 lakosú Koszovóban a 15–24 év közöttiek aránya az 
összlakosság 33,5 százaléka, míg a 14 év alattiaké 21,8 százalék.

  2 „The World Factbook”. Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/kv.html. Letöltés ideje: 2014. augusztus 13.

  3 Uo.
  4 Koszovót jelenleg 110 ország ismerte el. „Who Recognized Kosova as an Independent State?” Kosovo 

Thanks You, http://www.kosovothanksyou.com. Letöltés ideje: 2014. szeptember 19.
  5 Hashim Thaçi 2008. január 9. óta a tartomány, a függetlenség kikiáltásától pedig a Koszovói 

Köztársaság miniszterelnöke. Korábban Svájcban tanult, majd hazatérése után, 1999-től az UÇK 
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Résumé

From Winner to Looser, or Who Laughs at the End? Kosovo after Elections

The aim of the study is to describe the path of Kosovo to the early elections taking 
place in June 2014 and the main reasons behind the motivations which led the country 
to political deadlock and current constitutional crises. The constitutional crisis is not 
unique in the brief history of the young state of Kosovo. More than three months after 
the early elections, the Parliament of Kosovo, the Kuvendi is still without Speaker, 
because its attempt to fulfil the constituent meeting has failed several times. Although 
the Constitutional Court provided a specific position on the question asked by Members 
of the Parliament concerning the nomination of the Speaker, by the Constitutional 
Court’s decision made on 26 August 2014, has not given enough impetus to the current 
political elite to find a solution to the deadlock. On the contrary, the situation has been 
deepened further. The article also offers a brief review of Kosovo’s past elections.


