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A közvetlen előzmények

Az elmúlt ősszel felgyorsultak az események Koszovóban és Koszovó körül. 
Az egyik legfontosabb esemény az volt, hogy Szerbia megértette az EU azon 
elvárását, hogy az ENSZ őszi közgyűlése elé Koszovó ügyében terjesztendő 

határozati javaslatát egyeztetnie kell az EU illetékeseivel, azaz olyan formulát kell 
benyújtania, amely az EU számára is elfogadható.1 Az ENSZ közgyűlése ezután 2010. 
szeptember 9-én olyan határozatot fogadott el, amelyben – emlékeztetve a nemzetközi 
törvényszék 2010. július 22-i döntésére, amely szerint a 2008. február 17-én elfogadott 
koszovói függetlenségi nyilatkozat nem sérti a nemzetközi jogot2 – üdvözli, hogy az 
Európai Unió hajlandó a két fél közötti tárgyalások elősegítésére.3

Úgy tűnt, hogy a pillanat kedvező, s a szerb sajtó arról cikkezett, hogy mik lehetnek 
a tárgyalások témái.4 Miközben Belgrád arra készült, hogy minél hatékonyabban 
védelmezhesse a koszovói szerbek érdekeit és a szerb kulturális örökség emlékeit, 
Koszovóban váratlan események történtek. Szeptember végén lemondott posztjáról az 
államfő, mivel az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta, hogy Fatmir Sejdiu 
egyszerre töltötte be az államfői és a Koszovói Demokratikus Szövetség (LDK) elnöki 
tisztséget.5 Miközben e döntés érthető, legfeljebb kissé megkésett (Sejdiu ugyanis 
már 2008 óta töltötte be egyszerre a két tisztséget), a volt államfő lépése igencsak 
meglepő, hiszen sokkal ésszerűbb lett volna a pártelnökségről lemondania. Ha pedig 
figyelembe vesszük, hogy az LDK október 18-án kivonult a kormánykoalícióból,6 s ezzel 
kormányválságot idézett elő (és így előrehozott választásokat kényszerített ki), ráadásul 
a párt november 7-én megtartott kongresszusa nem őt, hanem Isa Mustafát választotta 
elnökévé,7 akkor szinte érthetetlen a döntése. Bár a kormányválság előidézésére egyesek 
találtak magyarázatot. Van, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az LDK és a Hashim Thaçi 
vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) között komoly nézeteltérések voltak, például a 
telekommunikáció privatizációjával kapcsolatban, Sejdiu és Thaçi között személyes viták 

1 Halász Gyula: „Siker vagy kapituláció?”. Magyar Szó.com, http://www.magyarszo.com/fex.page:2010-
09-10_Siker_vagy_kapitulacio.xhtml, 2010. szeptember 10.

2 „Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of 
Kosovo”. International Court of Justice, http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf, 2010. júli-
us 22.

3 „Official Documents System of the United Nations”. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N09/479/71/PDF/N0947971.pdf?OpenElement. (Letöltés ideje: 2010. december 16.)

4 Marton András: „Szerb–koszovói tárgyalások: Mikor? Miről? Miként?”. Vajdaság MA, http://www.
vajdasagma.info/cikk.php?ar=tukor&id=3587, 2010. szeptember 9.

5 „Fatmir Sejdiu lemondott államfői posztjáról”. Magyar Szó.com, http://www.magyarszo.com/fex.
page:2010-09-28_Fatmir_Sejdiu_lemondott_allamfoi_posztjarol.xhtml, 2010. szeptember 28.

6 Linda Karadaku: „Kosovo in Crisis after LDK Quits Government”. SETimes,com. http://www.
setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2010/10/18/feature-01, 2010. 
október 18.

7 „Isa Mustafa novi predsednik DSK”. B92, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2010&mm=11&dd=07&nav_category=640&nav_id=470673, 2010. november 7.
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is zajlottak,8 s az alkotmánybíróság Thaçi ösztönzésére hozta meg az említett döntést. 
Volt, aki úgy vélte, hogy miközben a szerbeknek a nyugati nyomás miatt és a koszovói 
szerbek védelme érdekében fontos lett volna a szerb–albán tárgyalás mielőbbi megkezdése, 
addig az albánok „rendeztek egy kormányválságot, és azon sopánkodnak, hogy nincs 
idejük felkészülni a párbeszédre. Úgy tűnik, kisebb dolguk is nagyobb annál, mint hogy 
Belgráddal tárgyalgassanak.”9

A koszovói szerbek ismét a korábbi dilemma elé kerültek. Ha az anyaország nyíltan 
vagy burkoltan sugallt elvárását követik, akkor nem mennek el választani, hiszen Belgrád 
szemében ezzel legitimálják a Szerbia által el nem ismert koszovói intézményrendszert. Az 
Ibar folyótól délre eső területeken élő szerbek azonban – az adott körülményeket figyelembe 
véve – nem mondhattak le arról, hogy érdekeiket a fennálló intézményrendszer keretein 
belül próbálják meg érvényesíteni.10 Ennek az lett az eredménye, hogy a választási listát 
állított huszonkilenc szervezet közül tíz a szerbek képviseletében indult.11 A magabiztos 
Thaçi pedig egy interjúban azt mondta, hogy a szerb–albán tárgyalások első fordulója 
majd csak 2011 februárjában várható.

A válAsztások

Tény, hogy az előzetes választási eredmények több szempontból is igazolták Thaçi 
reményeit. A december 12-én megtartott választáson a szavazásra jogosultak 
csupán 47,5 százaléka jelent meg.

Választási eredmények (zárójelben a párt vezetőjének neve)12

A párt neve Az elért szavazatok aránya
Koszovói Demokrata Párt, PDK (Hashim Thaçi) 33,5%
Koszovói Demokratikus Szövetség, LDK (Isa Mustafa) 23,6%
Önrendelkezés (Vetëvendosje!) (Albin Kurti) 12,2%
Szövetség Koszovó Jövőjéért, AAK (Ramush Haradinaj) 10,8%
Új Koszovó Szövetség, AKR (Behgjet Pacolli)   7,1%
Önálló Liberális Párt, SLS (Slobodan Petrović)   1,8%
Egyesült  Szerb Lista, JSL (Rada Trajković)   0,7%

  8 „High Stakes Politics Produce a Crisis in Kosovo”. Spero News, http://www.speroforum.
com/a/42055/High-Stakes-Politics-Produce-A-Crisis-In-Kosovo?utm_source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+speroforum%2Fnroq+%28Spero+News%29, 2010. 
október 19.

  9 J. Garai Béla: „Szakértői tárgyalás”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/tulevel/249/Szakertoi-
targyalas.html, 2010. október 19.

10 Zulfija Jakupi: „Srbi podijeljeni oko kosovskih izbora”. DW-World,de, http://www.dw-world.de/dw/
article/0,,6134510,00.html?maca=bos-TB_bs_avaz_sve-4962-xml-mrss, 2010. november 24.

11 „Na kosovskim izborima 29 lista, 10 srpskih”. emg.rs, http://www.emg.rs/vesti/srbija/138278.html, 
2010. november 12.

12 „CIK Kosava: Vodi DPK s 33,5 odsto”. emg.rs, http://www.emg.rs/vesti/srbija/141538.html, 2010. de-
cember 14.



Szilágyi Imre                                 Koszovó - választások és ET-határozat után

2011. február 10.            5

A választási törvény13 értelmében a százhúsz tagú parlamentbe száz képviselőt 
arányossági alapon választanak meg, a parlamenti küszöb 5%. A fennmaradó húsz hely a 
kisebbségi közösségek képviselőinek jut: tíz a szerb közösség képviselőinek – pártjaiknak, 
illetve egyéni jelöltjeiknek egymás között meg kell küzdeniük e mandátumokért –, 
három a bosnyákoknak, kettő a törököknek, egy a gorániaknak, egy-egy a romáknak, 
az ashkaliknak és az egyiptomiaknak, míg egy hely jár annak, aki az utóbbi három 
népcsoport jelöltjei közül a legtöbb szavazatot éri el.

Az eredmények ismeretében Thaçi úgy nyilatkozott, hogy hajlandó koalícióra 
lépni az Önrendelkezés kivételével bármelyik párttal, pártszövetséggel. „A legjobb 
partnereket fogom kiválasztani, amelyek beleillenek az euro-atlanti Koszovóról 
vallott felfogásomba” – nyilatkozta.14 Ha december 14-ig minden úgy is történt, ahogy 
azt Thaçi remélhette, attól kezdve az események az ő szempontjából igen kedvezőtlenül 
alakultak. Az LDK és az AAK közölte, hogy nem lépnek koalícióra a PDK-val. Ennél 
fontosabb azonban, hogy már az ideiglenes eredményhirdetés napján volt néhány párt, 
amely panaszt tett amiatt, hogy szerintük a választások során visszaélések történtek. 
Az EU megfigyelője, Doris Pack, valamint az USA koszovói nagykövete is úgy vélte, 
hogy komoly szabálysértésekre került sor.15 (Itt hívom fel a figyelmet a következőre: 
a választással kapcsolatos híreket, adatokat szinte kizárólag csak a sajtóból lehet 
megismerni, mert igaz ugyan, hogy azok a koszovói választási bizottságra (Central 
Election Commission) hivatkoznak, annak honlapján16 azonban alig található információ. 
Igencsak hasonló a helyzet az UNMIK és az EULEX honlapjával is. Az információhiány 
különösen szembeszökő akkor, ha e két szervezet honlapját összevetjük a boszniai OHR-
nek a különféle anyagokban sokkal gazdagabb honlapjával.17)

A választási bizottság december 16-án elrendelte, hogy a szavazást 21 településen meg 
kell ismételni. Az új fordulót 2011. január 9-ére írták ki, kivétel Mitrovica, ahol január 
23-ára. Ez ugyan kellemetlen volt az EU-értékrend követését hangoztató Thaçi számára, 
de nem érintette a miniszterelnököt személyesen, így ő nyugodtan mondhatta, hogy a 
választási bizottság majd megvizsgálja a panaszokat.18 Catherine Ashton és Stefan Füle 
figyelmeztette a koszovói hatóságokat arra, hogy az eredményeket még ellenőrizni kell, 
de egyúttal kifejezték abbéli reményüket is, hogy a szerbek és albánok közötti tárgyalások 
mihamarabb megkezdődhetnek.

A 2011. január 9-én, illetve 23-án megismételt választások csak csekély mértékben 
módosították a választási eredményeket.19

13 „Law in General Election in Republic of Kosovo”, http://www.kqz-ks.org/SKQZ-WEB/en/.
14 „Thaci kizárja a koalíciót az Albániával egyesülést kereső párttal”. Vajdaság MA, http://www.vajma.

info/cikk/szerbia/13999/Thaci-kizarja-a-koaliciot-az-Albaniaval-egyesulest-kereso-parttal.html, 
2010. december 14.

15 „Kosovo Election Prompts EU Observer Fraud Claims”. BBC, http://www.bbc.co.uk/news/world-
europe-11986105, 2010. december 13.

16 Central Election Commission (Kosovo), http://www.kqz-ks.org/SKQZ-WEB/en/legjislacioni/
ligjetezgjedhjeve.html.

17 OHR, http://www.ohr.int/.
18 „Statement by the Prime Minister of the Republic of Kosovo Hashim Thaçi”. The Republic of Kosovo. 

The Office of the Prime Minister, http://www.kryeministri-ks.net/?page=2,9,1779, 2010. december 13.
19 „2011 Kosovo Assembly Elections – Re Runs without MI(2)”, http://www.kqz-ks.org/SKQZ-WEB/al/
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A párt neve Az elért 
szavazatok aránya

Mandátumok 
száma 

Koszovói Demokrata Párt, PDK
(Hashim Thaçi) 32,11% 34

Koszovói Demokratikus Szövetség, LDK 
(Isa Mustafa) 24,69% 27

Önrendelkezés (Vetëvendosje!) (Albin Kurti) 12,69% 14

Szövetség Koszovó Jövőjéért, AAK
(Ramush Haradinaj) 11.04% 12

Új Koszovó Szövetség, AKR (Behgjet Pacolli)   7,29%   8

Önálló Liberális Párt, SLS (Slobodan Petrović)   1,9%   8

Egyesült  Szerb Lista,  JSL (Rada Trajković)   0,8%   4

Thaçi nem zárta ki egy igen széles kormánykoalíció létrehozását sem. Komoly kérdést 
vet fel azonban, hogy pontosan mit értett a kormányfő azon, hogy pártját az egész politikai 
és civil spektrum egy(ség)esítsének (unification) vezetőjévé kívánja tenni.20 Vajon mennyire 
utal ez a kijelentés a politikai tér kisajátításának igényére? A PDK abban reménykedik, 
hogy február 17-ére, a függetlenség kikiáltásának évfordulójára megalakulhat az új 
kormány. Míg az LDK egyelőre nem hajlandó koalícióra lépni a PDK-val, addig az AAK 
hajlandó a tárgyalásra. Általában arra számítanak, hogy Thaçi a kisebbségekkel együtt 
alakít majd kormányt. Az SLS közölte, hogy hajlandók koalícióra lépni a PDK-val, de a 
korábbiaknál több pozíciót követelnek maguknak. A JSL elnöke kicsit sajátosan nyilatkozott: 
„A JSL néhány tagja a párton belüli megállapodás ellenére egy-két alkalommal találkozott 
Thaçival. Találkozunk és tárgyalunk majd, én azonban személyesen nem veszek részt a 
tárgyalásokon, és nem is támogatom majd Thaçi kormányát.”21

Ugyanakkor kérdéses, hogy ezeket a tárgyalásokat, de még inkább az új kormány 
sorsát vajon milyen mértékben befolyásolhatja egy, a győztes párt vezetőjét, Thaçit és 
néhány más albán politikust is érintő nemzetközi botrány.

materiale/2011%20Kosovo%20Assembly%20Elections%20-%20re%20runs%20without%20MI.pdf. 
Letöltés ideje: 2011. február 8.

20 „Thaci Would Accept Broad Coalition”. New Kosova Report, http://www.newkosovareport.
com/201101212271/Politics/outgoing-pm-does-not-exclude-broad-coalition.html, 2011. január 21.

21 „Rada Trajković neće s Tačijem”. Glas Javnosti, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-
javnosti-08-02-2011/rada-trajkovic-nece-s-tacijem, 2011. február 8.
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A szervkereskedelem ügye

December 14-én ugyanis a The Guardian kiszivárogtatta egy olyan anyag 
összefoglalását,22 amely nem csupán a választások problémakörét szorította némileg 
háttérbe, de – legalábbis elvileg – alkalmas lehet arra, hogy megkérdőjelezze a 

Koszovóval kapcsolatos „nyugati” politika helyességét. A függetlenséget támogató nyugati 
politikusok ugyanis egyebek között azzal indokolták az önállóság elismerését, hogy az 
majd segít stabilizálni a térséget és hozzájárul a nyugati értékrend megszilárdulásához. 
Az Európai Parlament emberi jogi bizottságának hivatalosan december 16-án közzétett 
határozattervezete (draft resolution), valamint a hozzáfűzött értelmező memorandum 
– és nem a parlament közgyűlésének jelentése, mint ahogy jó néhány újság nevezte23 – a 
koszovói szervkereskedelemről szóló információkat (Inhuman treatment of people and 
illicit trafficking in human organs in Kosovo)24 mutatta be. Ezek lényege, hogy az 1999-
es koszovói háborút követő zavaros időszakban, amikor a nemzetközi erők még nem 
voltak urai a helyzetnek, meghatározatlan számú szerbet elraboltak, megölték őket, és 
Albániában kioperált szerveiket külföldön értékesítették. Az értelmező memorandum 
szerint a bűntetteket az ún. Drenica Csoport követte el, amelynek tagjai – amint ezt a 
dokumentum többféleképpen igyekszik bizonyítani – Thaçi vezetése alatt álltak.

A dokumentumot készítő, svájci illetőségű Dick Marty jól ismert a világ közvéleménye 
előtt, hiszen ő volt a raportőre a CIA titkos európai börtöneiről szóló jelentésnek.25 Másfelől 
azt is érdemes tudni róla, hogy ellenezte Koszovó függetlenségét,26 így nem tekinthető 
teljesen elfogulatlan megfigyelőnek. A dokumentum részletes elemzésére nem térek 
ki, de azt azért érdemes megjegyezni, hogy amíg a tervezet meglehetősen visszafogott 
és neveket egyáltalán nem említ, addig a memorandum számos fordulata inkább tűnik 
hangulatkeltésnek, mint objektív leírásnak, illetve némileg furcsa a forráskezelése is.

Ide sorolom azt, hogy a memorandum így ír Thaçiról: „Úgy találtuk, hogy a 
»Drenica Csoportnak« volt a vezetője – vagy a szervezett bűnözésről szóló terminológiát 
használva »főnöke« (boss) – a megújult politikai operátor és a Koszovói Felszabadítási 
Hadsereg nemzetközileg talán leginkább elismert személyisége, Hashim Thaçi”.27 Ezt a 

22 „Kosovo PM Is Head of Human Organ and Arms Ring, Council of Europe Reports”. Guardian.co.uk, 
http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/14/kosovo-prime-minister-llike-mafia-boss, 2010. decem-
ber 14.

23 Nyilas Gergely: „Szervbizniszből a kormányfői székbe?”. Népszabadság Online, http://nol.hu/kulfold/
szervbizniszbol_a_kormanyfoi_szekbe_, 2010. december 15.

24 Dick Marty: „Inhuman Treatment of People and Illicit Trafficking in Human Organs in Kosovo”. 
Parliamentary Assembly, http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/ajdoc462010prov.pdf, 
2010. december 12.

25 „Alleged Secret Detentions and Unlawful Inter-State Transfers of Detainees Involving Council 
of Europe Member States”. Parliamentary Assembly, http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/
Documents/WorkingDocs/Doc06/EDOC10957.htm, 2006. június 12.

26 „Swiss One Step Closer to Recognising Kosovo”. SwissInfo.ch, http://www.swissinfo.ch/eng/Home/
Archive/Swiss_one_step_closer_to_recognising_Kosovo.html?cid=6456490, 2008. február 22.

27 „Alleged Secret Detentions…”, i. m. 22. jegyzet.
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mondatot nem tekintem egy elfogulatlan jogász megfogalmazásának, arról nem is szólva, 
hogy a kijelentés alapjául a Le Monde egyik újságcikke szolgált, ami egy ilyen súlyú 
dokumentumban nem tekinthető komoly érvnek.

Megítélésem szerint, ugyancsak a hangulatkeltés egyik eszköze, hogy a jelentéstervezet 
az egyik, általa idézett német dokumentumra (igaz egy lábjegyzetben) így hivatkozik: 
„A dokumentumot titkosnak minősítették, de az mégis megtalálható az interneten.”28 
Nem ez a lényeg ugyan, de tekintettel arra, hogy egy tekintélyes jogász szövegéről van 
szó, az adott összefüggésben érdemes megjegyezni, hogy a nevezett dokumentumot nem 
minősítették titkosnak. Az internetre fölkerült változat29 elején világosan látható, hogy az 
nem kapta meg sem a titkos (Geheim), sem a bizalmas (Vertr.) minősítést, hanem a „csak 
szolgálati használatra” (Nur für den Dienstgebrauch) besorolást nyerte el.30

Az alábbi mondat eredeti, angol nyelvű változatáról pedig nem lehet eldönteni, hogy 
pusztán hanyag fogalmazásról van-e szó, vagy a dolog lényegét szándékosan homályban 
hagyó, s így a találgatásoknak és/vagy a különféle értelmezéseknek tág teret biztosító 
mondatszerkesztéssel állunk szemben. „Már csupán a mi, első kézből származó for-
rásaink is elegendőek annak hitelt érdemlő bizonyítására, hogy Haliti, Veseli, Syla és 
Limaj – Thaçi és az ő körének más tagjai mellett – érintettek abban, hogy elrendelték és 
bizonyos esetekben személyesen felügyelték a Koszovó különböző területein folyó gyil-
kosságokat, fogva tartásokat, bántalmazásokat, kihallgatásokat – és ami a mi munkánk 
szempontjából különösen fontos, az Albánia területén 1998 és 2000 között, a KLA által 
vezetett műveletek összefüggésének rendszerében”.31 Ez az értelmező részben álló mon-
dat azért is érdekes, mert a határozattervezetben (4. pont) ugyanez nem csupán másképp 
– konkrétumok nélkül – jelenik meg, de a mondat eleje így hangzik: „Úgy tűnik, számos 
jel megerősíti, hogy…”

Márpedig, az ismert Murphy-parafrázis szerint: „amit félreérthető, azt félre is 
értik”. A következő napokban a világsajtó – amely nem tett különbséget a dokumentum 
említett két része között – ilyen mondatokkal volt tele: „Az Európa Tanács szervezett 
bűnözésről szóló vizsgálati jelentése szerint, Koszovó miniszterelnöke a feje egy olyan 
»maffiaszerű« albán csoportnak, amely felelős a kelet-európai fegyver-, drog- és emberi 
szervkereskedelemért.”32

   Valószínűleg nem véletlen, hogy Szerbia EU jelentéstevője, a szlovén Jelko Kacin, aki 
igencsak jól ismeri a balkáni viszonyokat, már a dokumentum hivatalos nyilvánosságra 

28 Uo. 26. jegyzet.
29 „Studie zu dem Thema”. http://balkanforum.org/IEP-BND/iep0001.PDF, 2007. január 9.
30 Itt köszönöm meg Romsics Gergelynek, hogy erre a szempontra felhívta a figyelmemet.
31 „Our first-hand sources alone have credibly implicated Haliti, Veseli, Syla and Limaj, alongside Thaqi 

and other members of his inner circle, in having ordered – and in some cases personally overseen – 
assassinations, detentions, beatings and interrogations in various parts of Kosovo and, of particular 
interest to our work, in the context of KLA-led operations on the territory of Albania, between 1998 
and 2000.” Marty: „Inhuman Treatment…”, i. m. 16. o.

32 „Kosovo PM is Head of Human Organ and Arms Ring, Council of Europe Reports”. Guardian.co.uk, 
http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/14/kosovo-prime-minister-llike-mafia-boss, 2010. decem-
ber 14. Lásd még pl. „Kosovo Leader Denies Heading Organ-Trade Gang”. The Washington Times, 
http://www.washingtontimes.com/news/2010/dec/16/kosovo-leader-denies-heading-organ-trade-
gang/, 2010. december 16.; „Maffiavezér volt a koszovói kormányfő”. Népszabadság Online, http://
nol.hu/kulfold/maffiavezer_volt_a_koszovoi_kormanyfo, 2010. december 14.
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hozatalának napján így fogalmazott. „Az Európa Tanács jelentésében a Koszovó 
kormányfőjével, Hashim Thaçival szemben felsorolt vádak rendkívül komolyak, ezért 
a körülményeket mielőbb ki kell vizsgálni, hiszen a vádakra jelen pillanatban nincsenek 
komoly bizonyítékok. Az illetékes nemzetközi intézményeknek mielőbb alaposan és 
teljes egészében ki kell vizsgálniuk az összes vádat. Kétlem, hogy a koszovói nyomozó 
szerveknek megvan a lehetőségük és a képességük arra, hogy végrehajtsanak és lezárjanak 
egy ilyen vizsgálatot. Ezért azt várom, hogy a kezdeményezést majd átveszik a nemzetközi 
intézmények. Mindaddig azonban, amíg nem találnak meggyőző bizonyítékokat arról, 
hogy Thaçi részese ennek a cselekménynek, az ő esetében is érvényes az ártatlanság 
vélelme. Amíg az illetékes szervek nem fejezik be a munkát, addig az ezzel kapcsolatos 
valamennyi kijelentés csupán találgatásnak tekintendő.”33

Szeretném kiemelni, hogy Kacin nem a szervkereskedelem tényét vonta kétségbe, 
csupán Thaçi érintettségével kapcsolatban intett elővigyázatosságra. Ezt azért érdemes 
szem előtt tartani, mert az illegális koszovói szervkereskedelem ügyében Carla Del Ponte 
is szeretett volna vizsgálódni, de – állítása szerint – az albán hatóságok ezt nem tették 
neki lehetővé.34

A koszovói kormány honlapján december 14-én reagáltak35 Marty dokumentumának a 
The Guardian által közölt összefoglalójára. A sajtónyilatkozat szerint az az elmúlt tizenkét 
év folyamán közölt azon jelentések (reports, a szerb szövegben izveštaj) folytatása, amelyek 
célja, hogy bemocskolják a Koszovói Felszabadítási Hadsereg háborúját és vezetőit. „A 
The Guardian által közölt állításokat a helyi és a nemzetközi jogi testületek számos 
alkalommal megvizsgálták és minden alkalommal arra a következtetésre jutottak, hogy 
ezek az állítások nem tényeken alapultak, hanem konstruáltak voltak…” A nyilatkozat 
szerint Thaçi minden szükséges eszközzel szembeszáll Dick Marty állításaival, beleértve 
a jogi és a politikai lépéseket is. (Jogi lépéseket, tudtommal, eddig nem tett.)

Az amerikai kormány szóvivője azt állította, hogy voltak ugyan ezzel kapcsolatos 
ENSZ-és ICTY-vizsgálatok, de azoknak akkor nem lett folytatásuk. Az USA azonban 
bátorítja az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat.36 Bárkinek is van igaza, ez azért is fontos, mert 
Marty – igaz, csak egy említés erejéig és két újabb, szándékosan homályos mondatban – 
azt állítja, hogy ő olvasta a különböző szolgálatok (köztük az FBI-nak) a Drenica Csoport 
tevékenységére vonatkozó anyagait,37 a továbbiakban azonban állításait nem támasztja 
alá ilyenekkel. Az orosz külügyminiszter közölte, hogy Moszkvát nagyon nyugtalanítja 
az Európa Tanács jelentéstervezete. Szerinte már korábban is voltak olyan, a balkáni 
eseményekkel foglalkozó jelentések, amelyeket megpróbáltak eltitkolni.38

33 „Obtožbe zoper predsednika kosovske vlade je potrebno v celoti raziskati”. Jelko Kacin, http://www.
kacin.si/index.php?page=novice&id=749, 2010. december 16.

34 „»Ich flehe die EU und die USA an«”. Tages Anzeiger, http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/
Ich-flehe-die-EU-und-die-USA-an/story/16084064, 2010. december 16.

35 „Media Statement of the Government of the Republic of Kosovo”. The Republic of Kosovo, http://
www.kryeministri-ks.net/?page=2,9,1782, 2010. december 14.

36 Philip J. Crowley: „Daily Press Briefs”. U.S. Department of State, http://www.state.gov/r/pa/prs/
dpb/2010/12/152930.htm, 2010. december 15.

37 Marty: „Inhuman Treatment…”, i. m. 15. o.
38 „Oroszország nyugtalan a koszovói kormányfő múltja miatt”. HVG.hu, http://hvg.hu/vilag/20101215_

oroszorszag_hashim_thaci, 2010. december 15.
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Marty anyaga ellentmondásos visszhangra talált a szerb politikusok körében. Vuk 
Jeremić külügyminiszter kérdésesnek tartotta Thaçi jövőjét, Vojislav Koštunica volt 
kormányfő megismételte Koszovóval és a nemzetközi közösséggel szembeni, korábban 
többször hangoztatott vádjait, az ellenzék több pártja pedig azt követelte, hogy ne 
tárgyaljanak Thaçival.39 Boris Tadić szerb köztársasági elnök viszont azt mondta, 
hogy amíg Thaçi az albánok legitim képviselője, és amíg nem bizonyosodik be, hogy a 
vádak megalapozottak, addig ő hajlandó tárgyalni vele.40 Az ügy egyéb részei szerinte 
a nemzetközi közösségre tartoznak. Meglehetősen hasonló álláspontra helyezkedett a 
koszovói szerb párt, az SLS vezetője is, aki hajlandó koalícióra lépni a PDK-val, ha arra 
Thaçi felkéri őket. „Mi pragmatikus párt vagyunk. Amint megérkezik Thaçi felkérése, 
leülünk vele, hogy tárgyaljunk a kormányba lépésünkről. A nemzetközi közösségnek 
kellene arról döntenie, hogy e jelentés után Thaçi alkalmas-e a miniszterelnöki posztra 
vagy sem, nem a mi dolgunk, hogy erről fecsegjünk.”41

Az Európai Unióba törekvő Törökország miniszterelnöke telefonon fejezte ki jókíván-
ságait Thaçinak. Az USA szóvivője úgy vélte, hogy ez az ügy nem lesz komoly hatással 
az amerikai–koszovói kapcsolatokra, mivel azok kölcsönös érdekeken és nem egyes sze-
mélyeken alapulnak. Thaçiról pedig a Kacin által elmondottakhoz hasonlóan nyilatkozott: 
amíg a vádak be nem bizonyosodnak, addig ártatlannak kell tekinteni; „jelenleg ő a mi-
niszterelnök, és mi folytatjuk az együttműködést ezzel a kormánnyal” – mondta.42

Tadić, Kacin és mások (az ártatlanság vélelmére vonatkozó) óvatosságra intő szavai 
fényében igen figyelemreméltó vita bontakozott ki Thaçi és Svájc között. Thaçi – aki 
1996 és 1998 között a zürichi egyetemen történet- és politikatudományi posztgraduális 
tanulmányokat folytatott43 – 2010 végén egy, a zürichi Tageszeitungnak adott interjúban 
így minősítette a jelentéstervezetet: „Az az eljárás, ahogy Marty a jelentését megírta, 
engem Joseph Goebbels propagandájára emlékezetet. Ennek a pamfletnek a mellékzöngéje 
(Unterton) rasszista. Marty úr megsértette az egész albán nemzetet és arra törekszik, hogy 
a szerb elnyomás elleni harcunkat kriminalizálja. Ellenállásunk legitim volt. Különben 
nem támogattak volna minket a fontos európai demokráciák, a NATO, az USA és az 
EU.”44 Annyit azért érdemes ehhez hozzátenni, hogy a nyugati demokráciák támogatására 
való hivatkozás semmiképpen sem szolgálhat az esetleg elkövetett bűnök legitimálására.

A svájci közvélemény egy része, a jelek szerint, nem érezte fontosnak Kacin emlí-
tett figyelmeztetését. Azt nem tartották problémásnak, hogy a Marty-féle memorandum 

39 „Opozicija: Ne razgovarati s Tačijem”. B92, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2010&mm=12&dd=16&nav_category=640&nav_id=479811, 2010. december 16.

40 „Predsednik Tadić o optužbama protiv Tačija”. Predsednik Republike Srbije, http://www.predsednik.
rs/mwc/default.asp?c=305000&g=20101215200008&lng=lat&hs1=0, 2010. december 15.

41 „Srbi i dalje u koaliciji s Tačijem!?”. Kurir, http://www.kurir-info.rs/vesti/politika/srbi-i-dalje-u-
koaliciji-s-tacijem-64899.php, 2011. december 16.

42 Philip J. Crowley: „Daily Press Briefs”. U.S. Department of State, http://www.state.gov/r/pa/prs/
dpb/2010/12/153124.htm, 2010. december 17.

43 Biography of Prime Minister Hashim Thaçi. The Republic of Kosovo, http://www.kryeministri-ks.
net/?page=2,1.

44 Enver Robelli: „»Martys Vorgehen erinnert mich an Goebbels«”. Tages Anzeiger, http://www.
tagesanzeiger.ch/ausland/europa/Martys-Vorgehen-erinnert-mich-an-Goebbels-/story/17285640, 
2010. december 30.

Szilágyi Imre                                 Koszovó - választások és ET-határozat után

           MKI-tanulmányok 10



rendkívül súlyos vádakat fogalmaz meg Thaçi, ellen – amelyeket ebben a pillanatban még 
nem lehet bizonyítottnak tekinteni –, viszont (a Le Matin című svájci lap, valamint más 
források szerint) Svájcban ezt az összehasonlítást elfogadhatatlannak, sértőnek, a svájci 
politikusokkal szembeni erőszakos és támadó jellegű megnyilvánulásnak nevezték.45

Január 13-án Thaçi levelet írt az Európa Tanács elnökének, amelyben – egyebek kö-
zött – leszögezte: „Mivel a jelentés számos komoly vádat tartalmaz, úgy vélem, hogy ezek 
nem maradhatnak válasz nélkül. Ezért, mint emberi lény és mint a Koszovói Köztársaság 
miniszterelnöke, megragadom ezt az alkalmat, hogy arra ösztönözzem az összes illetékes 
autoritást, különösen pedig az EULEX-et, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, 
hogy feltárják, hogy mi történt.”46

Marty szükségesnek tartotta, hogy világosabbá tegye álláspontját. A koszovói 
RTV-nek adott interjúban így nyilatkozott: „Ha figyelmesen elolvassa a jelentést, [látni 
fogja, hogy] sohasem mondtam határozottan, hogy Mr. Thaçi közvetlenül részt vett a 
szervkereskedelemben. Azt mondom, hogy Thaçihoz nagyon közel álló emberek vettek 
benne részt. Nehéz elképzelni azt, hogy Thaçi sohasem hallott róla. Carla Del Pontétól 
eltérően, én sok szempontot közelebbről meghatároztam. Én nem illegális transzplantációk 
százairól, hanem néhány/számos (several) esetről beszélek”.47 A jelentés szerzője ezúttal 
(közvetve Thaçi említett interjújára reagálva) azt hangsúlyozta, hogy ő nem az egész 
Koszovói Felszabadítási Hadsereg ellen beszél, hanem csak bizonyos ügyekről, illetve 
arról, hogy az egészet végre rendesen ki kellene vizsgálni, mert eddig az ügyben nem 
folyt valódi vizsgálat.

A vitában újból megszólalt a Marty-anyagot legelőször ismertető The Guardian, és 
ezúttal azt állította, hogy a hozzá eljuttatott titkos NATO-anyagok arra utalnak, hogy 
Thaçi részese volt az alvilági bűnözésnek, s hogy erről mind az USA-nak, mind a nyu-
gati hatalmaknak tudomása volt.48 A cikk időzítése pontos volt, hiszen az Európa Tanács 
parlamenti közgyűlése másnap, január 25-én, tárgyalta meg a Marty-jelentést. A vitának 
számos érdekessége volt. Mindenekelőtt az, hogy a leginkább érdekelt fél, a koszovói 
albánság nem szólalhatott fel, hiszen a szerbek ellenállása miatt Koszovó nem tagja az 
Európa Tanácsnak. Felszólamlásuk érdekes lehetett volna, hiszen egy szlovén újságíró 
szerint egy, a közgyűlés előtt néhány nappal Pristinában tartott konferencián „a koszovói 
szakértők ízekre szedték a dokumentumot”.49 Egy ideig úgy tűnt, hogy a közgyűlésen Sali 
Berisha albán miniszterelnök válaszol majd a vádakra, ő azonban az utolsó pillanatban, az 
Albániában kitört súlyos zavargásokra hivatkozva lemondta strasbourgi utazását. Maga 
Marty bevezető beszédében azt hangsúlyozta, hogy ő nem a szerb fél, hanem az igazság 
kiderítése érdekében tevékenykedik. Megemlítette, hogy nem az ő anyaga az első ebben 

45 „Thaci’s »Goebbels« comment angers Swiss”. B92, http://www.b92.net/eng/news/politics-article.
php?yyyy=2011&mm=01&dd=03&nav_id=71907, 2011. január 3.

46 „Thaci: Come Investigate Us”. New Kosova Report, http://www.newkosovareport.com/201101192248/
Politics/thaci-officially-requests-investigations-over-martys-allegations.html, 2011. január 19.

47 „Marty: I didn’t Directly Accuse Thaci”. B92, http://www.b92.net/eng/news/politics-article.
php?yyyy=2011&mm=01&dd=19&nav_id=72206, 2011. január 19.

48 Paul Lewis: „Report Identifies Hashim Thaci as »Big Fish« in Organised Crime”. http://www.guardian.
co.uk/world/2011/jan/24/hashim-thaci-kosovo-organised-crime, 2011. január 24.

49 Branko Soban: „Priština je za takojšnjo neodvisno preiskavo”. Delo.si, http://www.delo.si/
clanek/138062, 2011. január 27.
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a témában, hiszen Carla Del Ponte, a BBC és az EULEX is vizsgálódott már a tárgykör-
ben. Kiemelte, hogy a szerb és az albán nemzetiségű szemtanúk nagy része nyomtalanul 
eltűnt. Egyúttal azt állította, hogy vannak még hitelt érdemlő tanúk, akiket a nemzetközi 
szervezetek még nem hallgattak meg. Kifogásolta, hogy a sajtó munkatársai nem mé-
lyedtek el eléggé az ő anyagában. „Igazságra, értelemre és becsületességre volt szükség a 
jelentés olvasásakor, és fontos volt, hogy ne legyünk hipokriták”.50

A szocialista frakció vezérszónoka azt hangsúlyozta, hogy Marty jelentése nem ítélet, 
és azt a parlamenti közgyűlés sem hozhat. Szerinte a jelentés jól dokumentált és drámai 
felhívás annak érdekében, hogy a civilizált világ vizsgálja ki az esetleges bűntetteket, 
ugyanakkor fontosnak tartotta a tanúvédelem biztosítását is. A néppárti vezérszónok min-
denekelőtt Marty azon törekvését dicsérte, hogy azonosítsák az áldozatokat.

Egy francia képviselő igen szkeptikus volt azt illetően, hogy egy évtizeddel az 
események után sikeres lehet-e a vizsgálódás. Úgy vélte, a jelentés nem hozott fel új 
bizonyítékokat, s hangsúlyozta, hogy az UNMIK és az EULEX korábbi vizsgálódásai 
nem vezettek eredményre. A közgyűlés 169 támogató és 8 ellenszavazattal, 14 tartózkodás 
mellett fogadta el a kérdéssel kapcsolatos határozatot. A határozat,51 apróbb módosításokat 
leszámítva, teljes mértékben azonos a Marty-féle határozattervezettel, és nem tartalmazza 
a memorandum szövegét. Részletesen és több oldalról meghatározva az érintettekre 
vonatkozó feladatokat, az EULEX-et bízzák meg az ügy részleteinek felderítésével. 
Bár a tanúvédelem már ebben is hangsúlyos helyen szerepel, a közgyűlés még három 
olyan, az egész Balkánra vonatkozó dokumentumot fogadott el, amelyek segíthetik a 
vizsgálat lefolytatását. Az egyik a tanúvédelemről szól,52 a második arra szólítja fel a 
tagállamokat és a megfigyelői státusszal bírókat, hogy működjenek együtt a háborús 
bűnök felderítésében,53 a harmadik a térség országainak megbékélését szorgalmazza.54

Különös módon, a légkör ezután egyáltalán nem nyugodott meg. Az első meglepetés 
az volt, hogy Eduard Kukan volt szlovák külügyminiszter – mint tudjuk, Szlovákia nem 
ismerte el Koszovó függetlenségét –, az Európai Parlament délkelet-európai delegáció-
jának vezetője (minden jel szerint még az Európai Parlament közgyűlésének határozata 
előtt) úgy nyilatkozott, hogy Brüsszelben meglehetősen szkeptikusak a Marty-jelentést 
illetően, annak ott nem túl nagy a támogatottsága, s azt szorgalmazta, hogy az esetleges 
vizsgálatot az EULEX vezesse.55

50 „2011 Ordinary Session”, Assembly.coe.int, http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/
Records/2011/E/1101251000E.htm, 2011. január 25.

51 „Investigation of Allegations of Inhuman Treatment of People and Illicit Trafficking in Human Organs 
in Kosovo. Resolution 1782 (2011)”. Assembly.coe.int, http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/
Documents/AdoptedText/ta11/ERES1782.htm, 2011. január 25.

52 „The Protection of Witnesses as a Cornerstone for Justice and Reconciliation in the Balkans. Resolution 
1784 (2011)”. Assembly.coe.int, http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/
ta11/ERES1784.htm, 2011. január 26.

53 „The Obligation of Member and Observer States of the Council of Europe to Co-operate in the 
Prosecution of War Crimes. Resolution 1785 (2011)”. Assembly.coe.int, http://assembly.coe.int/Mainf.
asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1785.htm, 2011. január 26.

54 „Reconciliation and Political Dialogue between the Countries of the Former Yugoslavia. Resolution 
1786 (2011)”. Assembly.coe.int, http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/
ta11/ERES1786.htm, 2011. január 26.

55 „Kukan: »Brussels Is Sceptical about Dick Marty’s Report”. New Kosova Report, http://www.
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Ezután huzakodásokban, vádaskodásokban és meglepetésekben bővelkedő esemé-
nyeknek lehettünk tanúi. Marty az ET parlamenti közgyűlése után tartott sajtóértekezletén 
meglehetősen dühödten kommentálta Bernard Kouchnernek, az UNMIK első (tehát ép-
pen a NATO-bombázás utáni, a Marty által említett időszakban regnáló) vezetőjének 
magatartását, mondván: „Mit mondjak egy olyan emberről, aki ebben a helyzetben csak 
mosolyog?” Felszólította az EULEX-et, hogy indítson az ügyben vizsgálatot, s közölte, 
hogy hajlandó együttműködni a szervezettel, de csak úgy, ha biztosítják a tanúk teljes 
védelmét.56 Itt említem meg, hogy a koszovói jogállamiság és a tanúvédelem hiányát, az 
elképesztő bírósági viszonyokat, az albánok más etnikumokkal szembeni bosszúállását 
és egymás közötti leszámolásait már jóval korábban meglehetősen részletesen – és a jelek 
szerint elég hitelesen – ábrázolta két brit újságíró kötete.57

Ugyanazon a napon, amikor Marty kifejezte feltételekhez kötött együttműködési 
készségét, az EULEX szóvivője így nyilatkozott: „Az EULEX nem indít vizsgálatot a 
Marty-jelentésben szereplő állítások ügyében mindaddig, amíg nem kapunk konkrét bi-
zonyítékot. Az EULEX két levelet küldött Marty úrnak, amelyekben arra biztattuk őt, 
hogy adjon át a bűnvádi eljárás számára minden olyan információt vagy bizonyítékot, 
amely megvilágíthatja a jelentésében lévő állításokat, de mostanáig nem kaptunk semmit. 
Következésképpen semmilyen vizsgálat nincs folyamatban.”58

Marty egy szerb hetilapnak adott interjúban azt állította, hogy a Hágai Nemzetközi 
Törvényszék megsemmisítette azokat a bizonyítékokat, amelyek 2004-ben, az albániai 
Burela település közelében folytatott nyomozás során kerültek elő. Marty szerint ez még 
akkor is teljes mértékben ellentétes a bíróságok által folytatott gyakorlattal, ha az adott 
bizonyítékok nem bizonyultak teljes mértékben elegendőnek. „A bizonyítékokat megőr-
zik, mert egy adott pillanatban előkerülhetnek újak, amelyek a régieket új megvilágításba 
helyezik” – mondta.59

Ezzel összefüggésben érdemes felidézni a következőket. Amikor Carla Del Ponte 
– aki 2008. január 1-jéig a Hágai Nemzetközi Törvényszék főügyésze volt – 2008-ban 
megjelentetett könyvében60 számos, a Balkánon történt ügyet a nyilvánosság elé tárt, több 
oldalról érte őt kritika.61 Ami a mi szempontunkból fontos, hogy írt a Koszovóban történt 
eseményekről és a szervkereskedelemről is. Akkor egykori szóvivője, Florence Hartmann 
– aki ellen 2009-ben eljárást indítottak, mert könyvében kiszivárogtatott bizonyos, a 

newkosovareport.com/201101252279/Politics/brussels-is-sceptical-about-dick-martys-report.html, 
2011. január 25.

56 „Marti: »Euleks da istraži trgovinu ljudskim organima«”. Politika Online, http://www.politika.rs/
rubrike/dosije-Hasim-Taci/Svet-o-Taciju/Marti-Nema-pravde-bez-istine.lt.html, 2011. január 26.

57 Iain King – Whit Mason: Peace at Any Price. Ithaca–New York: Cornell University Press, 2006.
58 „EULEX will not Launch Any Investigation”. New Kosova Report, http://www.newkosovareport.

com/201101262284/Politics/eulex-will-not-launch-any-investigation.html, 2011. január 26.
59 „Tadić traži istragu, Euleks dokaze”. B92, http://www.b92.net/info/vesti/index.

php?yyyy=2011&mm=01&dd=26&nav_id=488593, 2011. január 26.
60 Carla Del Ponte – Chuck Sudetic: La caccia. Io e i criminali di guerra. Milánó: Feltrinelli, 2008.
61 „Del Ponte War Crimes Book Stirs up a Storm”. SwissInfo.ch, http://www.swissinfo.ch/eng/front/

Del_Ponte_war_crimes_book_stirs_up_a_storm.html?siteSect=105&sid=8951789&rss=true&ty=st, 
2008. április 9.
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törvényszékről származó anyagokat62 – felelőtlennek nevezte Carla Del Pontét, mondván, 
„biztos tényként állított be olyat, amit valójában nem lehet bizonyítani.”63

A vita odáig fajult, hogy az albán sajtónak adott interjújában Marty immár elutasította 
az EULEX közreműködését, és inkább egy külön erre a célra létrehozott szervezetre bízná 
az ügy kivizsgálását.64 Tovább folytatódott a Marty és a Hágai Nemzetközi Törvényszék 
(pontosabban ezúttal a törvényszék egyik volt ügyésze, Geoffrey Nice) közötti vita, Nice 
ugyanis pontatlanságokat olvasott Marty fejére, illetve hiányolta a bizonyítékokat. Ő úgy 
vélte, hogy ha Marty félti a tanúkat, akkor „ebben az esetben mindaddig tartózkodnia 
kellett volna a nyilvánosságtól, amíg elég bizonyítékot nem gyűjt össze ahhoz, hogy azok 
alapján vádat lehessen emelni, s azután megkezdeni a szabályos bírósági eljárást. Ebben 
az esetben azonban pont az ellenkezője történt. Részletek, illetve bizonyítékok nélkü-
li állítások kerültek elő, és ebben a pillanatban nem lehet tudni, hogy ezek hitelesek-e 
vagy sem. Lehetséges, hogy valóban olyan emberek elleni nyomozásról van szó, akik a 
legsúlyosabb háborús bűnöket követték el, de az is lehet, hogy politikai célok érdekében 
mendemondákat használtak fel.”65

Úgy gondolom, hogy ha Marty valóban a tanúk életét félti, akkor Nice fenti érvelése 
nem igazán győzhette meg őt arról, hogy másképp kellett volna cselekednie, hiszen állítá-
sa szerint nem a bizonyítékok felkutatásával volt problémája, és tanúi is vannak,66 hanem 
azzal, hogy ezek a tanúk az adott körülmények között nem mernek a nyilvánosság elé 
lépni.

Ezzel összefüggésben azért érdemes utalni egy furcsa esetre, amelyről nem tudom 
eldönteni, hogy a médiát manipulálták-e (ahogy erre Marty is utalt más összefüggésben), 
vagy a média hatott-e a felelőtlen jelentéskészítőkre. Az ET említett parlamenti 
közgyűlésére Martyn kívül jelentést készített Jean-Charles Gardetto is, aki egy 2011. január 
7-én megjelent szerb lap szerint azt állította, hogy Koszovóban meggyilkolják a háborús 
bűntettek tanúit. A lap arról számol be, hogy az albán sajtóban Gardetto „megállapítja, 
hogy Koszovóban megölnek minden tanút, aki arra bátorkodik, hogy az azon a területen 
elkövetett háborús bűntettekről tanúskodjék. A médiumok kiemelik továbbá, hogy 
Pristina és Tirana összehangolja a kampánnyal kapcsolatos lépéseit, azt állítva, hogy a 
fenti jelentésekben szereplők nem tényeken alapuló vádak”.67 Csodák csodája, másnap a 
koszovói tévében megjelent egy testvérpár, akikről Gardetto (a Koha Dittore című albán 
lap szerint) azt állította, hogy tanúként részt vettek a Ramush Haradinaj elleni büntető 
eljárásban, s ezért megölték őket. Közölték, hogy Peja területén élnek, és nem voltak 

62 Mark Lowen: „Hague Verdict for Ex-Spokeswoman”. BBC, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8253815.
stm, 2009. szeptember 14.

63 „Hartman: Nema dokaza o trgovini organima Srba na Kosovu”. Slobodna Bosna, http://www.
slobodna-bosna.ba/vijesti.aspx?ID=8368, 2008. április 16.

64 „Marty does not Like the Noise about Organ Trafficking. Local Media Monitoring Report”. UNMIK 
Local Media, http://www.unmikonline.org/dpi/localmed.nsf/f0300?OpenForm, 2011. január 29.

65 Irina Lagunjanin – Dragan Štavljanin: „Najs: Martijev izveštaj ne sadrži dokaze”. B92, http://www.
b92.net/info/intervju/index.php?yyyy=2011&nav_id=491607, 2011. február 9.

66 „Dick Marty: I Have Witnesses”. New Kosova Report, http://www.newkosovareport.com/201101252280/
Politics/dick-marty-i-have-witnesses.html, 2011. január 25.

67 „Jean-Charles Gardetto: Koszovón gyilkolják a tanúkat”. Radio Srbija, http://glassrbije.org/M/
content/view/9999/26/, 2011. január 7.
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tanúk a Haradinaj elleni eljárásban.68 Két nappal később egy szerb újság hangzatos 
címmel („Gardetto: megölik az igazságot”) jelentetett meg egy interjút Gardettóval, 
de a fenti ügyről egy szó sem esett benne (és arról sem, hogy megölnék az igazságot). 
Bár a sajtó és egyéb internetes felületek már 2011. január 6-án beszámoltak a Gardetto-
jelentésről,69 az hivatalosan csupán január 12-én jelent meg az ET honlapján,70 és a jelentés 
korábbi dátummal nem is található az interneten. A dokumentumban, amelynek egyik fő 
mondanivalója, hogy Koszovóban nincs tanúvédelmi törvény, viszont egy szó sem esik 
az említett (Muriqi) testvérpárról, csak arról, hogy a Haradinaj-ügyben tanúskodók közül 
néhányat megöltek.

Nem tudjuk, hogy melyik fél manipulálta a fenti információt, az azonban tény, hogy 
az EULEX vizsgálatot indított egy olyan ügyben, amelyben a gyanú szerint a Marty 
által is említett Medicus klinikán egy izraeli állampolgár illegálisan kapott vesét egy 
Pristinába utazó török állampolgártól.71 Az is tény, hogy „Törökországban letartóztattak 
egy orvost, akiről azt gyanítják, hogy több tucat operációt végzett el Koszovóban egy 
állítólagos nemzetközi, illegális szervkereskedelmi hálózat tagjaként”.72 Az illető, aki ta-
gadta az ellene felhozott vádakat, állítólag azt mondta, hogy valóban részt vett a Medicus 
klinikán végzett műtétekben, de nem vétett a törvények, illetve az orvosi etika ellen, de 
már megbánta, hogy elvállalta ezt a munkát.73

Végül, a következtetések levonása előtt még néhány eseményt és szempontot kívánok 
megemlíteni. Az USA koszovói nagykövete azt hangoztatta, hogy az új koszovói 
kormányba csak tiszta kezű emberek kerülhetnek be, olyanok, akiket valamiért korábban 
elítéltek, illetve akik ellen bűnvádi eljárás folyik, nem.74 Úgy sejtem, hogy a téma 
körüli huzavona is hozzájárulhatott ahhoz, hogy Thomas Countryman, az Európával 
és Eurázsiával megbízott amerikai helyettes államtitkár, magyarázat nélkül lemondta 
tervezett pristinai látogatását.75 Miközben az USA és a nyugati hatalmak nagy része azt 
szeretné, ha a Marty-jelentéssel kapcsolatos vizsgálatot az EULEX folytatná le, addig 
Szerbia és pl. a Human Right Watch (Martyval egyetértésben) különálló szervezetre bízná 

68 „The »Killed« in CoE Report, Turn out to Be Alive in Peja”. UNMIK Online, http://www.unmikonline.
org/DPI/LocalMed.nsf/0/F0DB7DA3A2B5B882C1257816002E7720/$FILE/Headlines%20-%20
08.01.2011.doc, 2011. január 8. 2. o.

69 „Council of Europe: Witnesses in Kosovo Risk Their Lives. Kosovo Compromise, http://www.
kosovocompromise.com/cms/item/latestnews/en.html?view=story&id=3238&sectionId=1, 2011. ja-
nuár 6.

70 „The Protection of Witnesses as a Cornerstone for Justice and Reconciliation in the Balkans”. Assembly.
coe.int, http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12440.htm, 
2011. január 12.

71 „Na črnem trgu je največ povpraševanja po ledvicah”. Delo, 2011. január 21.
72 „Letartóztattak egy török orvost illegális szervkereskedelem gyanújával”. Vajdaság MA, http://

www.vajma.info/cikk/szerbia/14123/Letartoztattak-egy-torok-orvost-illegalis-szervkereskedelem-
gyanujaval.html, 2011. január 11.

73 „Cáfol a szervkereskedelemmel meggyanúsított török sebész”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/
cikk/szerbia/14136/Cafol-a-szervkereskedelemmel-meggyanusitott-torok-sebesz.html, 2011. január 14.

74 Christopher Dell: „Büntetetteknek nincs helye a koszovói kormányban”. Vajdaság MA, http://
www.vajma.info/cikk/szerbia/14149/Christopher-Dell-Buntetetteknek-nincs-helye-a-koszovoi-
kormanyban.html, 2011. január 16.

75 „Kantrimen otkazao posetu Prištini”. B92, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2011&mm=02&dd=09&nav_category=640&nav_id=491572, 2011. február 9.

Szilágyi Imre                                 Koszovó - választások és ET-határozat után

2011. február 10.         15



ezt a feladatot, de legalábbis azt szeretnék elérni, hogy az EULEX-en belül önálló egység 
foglalkozzon a kérdéssel.76

Ugyancsak fontos kérdés a Szerbia és Koszovó közötti tárgyalások ügye. Miközben a 
szerb politikusok egy része szerint a vizsgálatokat feltétlenül le kell folytatni,77 az albán 
és a szerb fél közötti tárgyalásokra kijelölt szerb politikus azt hangoztatta, hogy a tár-
gyalások létfontosságúak a Koszovóban élő szerbek szempontjából.78 A szerb kormányfő 
helyettese, a belügyminiszteri posztot ellátó Ivica Dačić pedig azt emelte ki, hogy Szerbia 
végső megállapodásra szeretne jutni Koszovóról, hogy a kérdés ne merüljön fel állandóan 
az EU felé vezető úton, illetve hogy jöjjön létre „a szerbek és albánok történelmi megál-
lapodása” annak érdekében, hogy ez a kérdés végleg lekerüljön a napirendről. 79 A szerb 
fél tehát a vádak ellenére sem kíván elállni a tárgyalásoktól.

következtetések

Jelenleg mindegyik érdekelt fél (a szerbek, az albánok és a nyugati hatalmak) helyzete 
igen sajátos. Ha a Thaçi ellen felsorolt vádak nem bizonyíthatók be, akkor a Marty mellett 
kiállók nagy része valószínűleg azt fogja mondani, hogy a bűnügyek eltussolásában 

különböző okok miatt érdekelt nagyhatalmak (mindenekelőtt az USA) megakadályozták 
a tényleges eljárás lefolytatását – azt, hogy kiderüljön az igazság. Ha valami különös 
módon mégiscsak az derülne ki, hogy Marty vádjai igazak, akkor ez egyfelől önmagában 
is rendkívül rossz fényt vetne a nyugati nagyhatalmakra, másfelől felerősödnének azok 
a hangok, amelyek szerint a bűnök elkövetésére alapozott Koszovó elismerése komoly 
hiba volt, illetve hogy Koszovónak vissza kell térnie Szerbia kebelébe. Mindez azonban 
mindenképpen csak hosszabb távon derülhet ki. Közben pedig Szerbiának a fent említett 
okokból nem érdeke az, hogy a Koszovón belüli politikai helyzet esetleg instabillá váljon, 
vagy hogy emiatt elhúzódjanak a két fél közötti tárgyalások. Márpedig bármi is történt 
korábban, az biztos, hogy Thaçi (akinek minden jel szerint nehézségei vannak a kormány 
összeállításában)80 jelenleg az egyik legfontosabb koszovói politikai tényező, aki az utóbbi 
időben – a különféle problémákat figyelembe véve is – arra törekedett, hogy normalizálja 
a viszonyokat Szerbiával, valamint stabilizálja és az európai értékrend irányába mozdítsa 
el a koszovói társadalmat, s e folyamatba bevonja a koszovói szerbek képviselőit is.

Az pedig, hogy az ügynek végül mi lesz a kimenetele, Szókratész szavaival szólva 
„mindenki előtt rejtve van, kivéve az Istent.”81

76 „Kako do istine o trgovini organima”. Danas.rs, http://www.danas.rs/danasrs/politika/kako_do_
istine_o_trgovini_organima.56.html?news_id=209237, 2011. február 8.

77 „Mićunović: Istraga se nastavlja”. B92, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2011&mm=01&dd=21&nav_category=640&nav_id=487484, 2011. január 11.; „Tadić traži 
istragu o organima”. B92, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=01&dd=26&nav_
id=488526, 2011. január 26.

78 „Stefanović: Prva su životna pitanja”. B92, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2011&mm=01&dd=21&nav_category=640&nav_id=487447, 2011. január 21.

79 „Srbija želi dogovor o Kosovu”. B92, http://www.b92.net /info/vesti /index.
php?yyyy=2011&mm=01&dd=21&nav_category=640&nav_id=487381, 2011. január 21.

80 „Local Media Monitoring Report”. UNMIK Online, http://www.unmikonline.org/dpi/localmed.nsf/, 
2011. február 9.

81 „Platón: Szókratész védőbeszéde”. Magyar Elektronikus Könyvtár, http://mek.niif.hu/00400/00460/00460.htm.
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