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Összefoglalás: A 2001. évi polgárháború közeli helyzet óta Macedónia a legsúlyo-
sabb belpolitikai válságát élte át 2017-ben: országos szintű politikai tüntetésekre, 
valamint véres összecsapásokra került sor a macedón parlamentben. A társadal-
mi megmozdulásokkal párhuzamosan alkotmányos válságba süllyedt az ország 
irányítása is, hiszen a 2016. december 11-i előrehozott parlamenti választások kö-
vetően több mint fél év telt el, amíg megalakult az új kormány. A jelen tanulmány 
a macedón belpolitikai válság mögötti tényezőket keresi, és azoknak a Macedónia 
államiságára gyakorolt hatását elemzi.

Abstract: In 2017, Macedonia faced its deepest political crises since the 2001 conflict: 
nationwide protests took place and bloody clashes occurred in the Macedonian 
parliament. Parallel to the social movements, the country has slipped into a deep 
constitutional abyss, as more than six months passed from the 2016 preliminary 
parliamentary elections to the formation of the new government. The essay is 
seeking the factors which led to the Macedonian political crisis and analyzes their 
impact on Macedonia’s statehood.

EsélytElEn Euroatlanti intEgráció
és Elmaradt alkotmányos rEformok

Macedónia 2009 óta több alkalommal is zöld utat kapott az Európai Bizott-
ságtól (a továbbiakban: Bizottság) ahhoz, hogy megkezdődhessenek az 
európai uniós csatlakozási tárgyalások, ugyanakkor Görögország és Bul-

gária ez idáig rendre megvétózta a nyugat-balkáni ország integrációját. A görögök 
az ország függetlenségének 1991. évi elnyerése óta kifogásolják, hogy Macedónia 
az észak-görög Makedónia tartomány nevét használja alkotmányos államneveként, 
valamint úgy érzik, számos görög nemzeti jelképet is kisajátított. Bulgária pedig 
nem ismeri el sem az önálló macedón nemzet, sem a macedón nyelv létezését, va-
lamint bírálja az országot, amiért az nem hajlandó rendezni a kétoldalú kapcsolatait 
Bulgáriával – mint mondják, egy jószomszédi megállapodás aláírásával.1

A szomszédságpolitikai konfliktusrendszerek mellett a Bizottság a Macedóni-
át értékelő legutóbbi, 2016-os előrehaladási jelentésében2 számos más tényezőt 
is megnevezett, amelyek az elmúlt években szintén lényegesen lassították az or-
szágnak a feltételek teljesítésében való előrébb jutását. Ezek között szerepelt az 
interetnikai kapcsolatok romlása (ami leginkább a 2001. évi ohridi keretegyezmény3 
rendelkezései hiányos implementálásából ered), a 2015-ös pržinói megállapodás4 
által szabályozott, feszült belpolitikai légkör, valamint az egyre romló sajtószabadság.

1 A görög és a bolgár konfliktusokról l. Milanov, 2017; Milanov, 2014.
2 European Commission, 2016.
3 European Commission, 2001.
4 European Union External Action, 2016.
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A Bizottság által is nyomatékosan szorgalmazott teljes körű – az állami igaz-
ságszolgáltatást, a helyi sajtó működését, a közigazgatást és a választási rendszert 
érintő – reformokat csak korlátozottan hajtották végre. Ez leginkább a két veze-
tő macedón belpolitikai erő, a Belső Macedón Forradalmi Szervezet – Macedón 
Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (Vnatresna Makedonska Revolucionerna 
Organizacija – Demokratska Partija za Makedonsko Nacionalno Edinstvo, VMRO-
DPMNE) és az ellenzéki Macedónia Szociáldemokrata Uniója (Socijaldemokratski 
Sojuz na Makedonija, SDSM) közötti ellentétekkel magyarázható. A pržinói megál-
lapodásnak megfelelően történtek ugyan előrelépések – így például a Különleges 
Ügyészi Hivatal felállítása, illetve az előrehozott parlamenti választások időpontjáról 
való megegyezés –, ugyanakkor számos, komoly vitaforrást jelentő problémát nem 
sikerült megoldani.

Az egyik legszembetűnőbb hiányosságnak az bizonyult, hogy a belügyminiszté-
rium irányításáról a felek nem tudtak kielégítő módon megegyezni, és így az ország 
egyik legfajsúlyosabb tárcáját irányító minisztert az ellenzék jelölhette, míg a helyet-
tesét a VMRO-DPMNE. A belügyi tárca kiemelt szereppel bír, hiszen többek között 
a titkosszolgálatok felügyelete is a belügyminiszter hatáskörébe tartozik, és a 2015-
ös tüntetéssorozat is éppen annak a széles körű lehallgatási botránynak a nyomán 
szerveződött, amely után az SDSM kivonult a macedón országgyűlésből. Szerintük 
ugyanis Nikola Gruevszki, a VMRO-DPMNE elnöke és akkori miniszterelnök a tit-
kosszolgálatok révén 2008 és 2015 között közel 6000 ellenzéki politikust, újságírót, 
közéleti szereplőt és köztisztviselőt hallgattatott le. Nem véletlen tehát, hogy a bel-
ügyi tárca kulcsfontosságú volt mindkét párt számára, viszont azzal, hogy a mai 
napig is megosztott az irányítása, továbbra is belső harc dúl a belügyi szervek feletti 
kontrollért.

Az albán pártok – köztük az előrehozott parlamenti választások után az új 
parlamentbe bekerült Demokratikus Unió az Integrációért (Demokratska Unija za 
Integracija, DUI), az Albánok Szövetsége (Sojuz za Albancite) és a Besa Mozga-
lom (Dvizhenje Besa) – 2016 óta egyre inkább hangoztatják a mélyreható, a jogaik 
kiszélesítését célzó reformok iránti igényeiket. A legfőbb igények között szerepel 
az albán nyelvnek az egész állam területén való hivatalos nyelvkénti elismerése; 
albán nemzetiségű személyeknek egyes kiemelt fontossággal bíró döntéshozói po-
zíciókra (államfő, országgyűlés elnöke, miniszterelnök stb.) történő kinevezése; a 
lehallgatási botrányban nyomozó Különleges Ügyészi Hivatal működési idejének a 
meghosszabbítása; a választási listáknak a hosszabb ideig külföldön tartózkodó 
albán nemzetiségű macedóniai állampolgárokkal való kiegészítése; az ohridi keret-
egyezmény implementációjáért felelős minisztérium létrehozása.

Az albán igények teljesítése mindeddig elmaradt, hiszen már a 2001. évi ma-
cedón–albán fegyveres összetűzést lezáró ohridi keretegyezményt is csak a 
nemzetközi szervezetek hathatós beavatkozása nyomán sikerült érdemben, de nem 
maradéktalanul átültetni a macedón jogszabályokba.
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a 2016. dEcEmbEr 11-i ElőrEhozott parlamEnti
választásokat kövEtő patthElyzEt

A belpolitikai feszültségek eszkalálódását már a 2014–2015-ös országos 
méretű tüntetések, valamint a 2015. évi kumanovói fegyveres támadások5 
is előrevetítették. Az elmúlt években egyre jobban kiéleződött a többségi 

macedón pártok egymás közötti, valamint az albán kisebbségi pártokhoz fűződő 
viszonya. A 2008 óta hatalmon lévő VMRO-DPMNE megnyerte ugyan a 2016. évi 
előrehozott parlamenti választásokat, viszont a rendkívül szoros végeredmény6 kö-
vetkeztében totális patthelyzet alakult ki. A 120 fős parlamentben a VMRO-DPMNE 
51, az SDSM 49, a DUI 10, a Besa 5, az Albánok Szövetsége 3, az Albánok Demokrata 
Pártja (Demokratska Partija na Albancite, DPA) pedig 2 mandátumot szerzett. Egyik 
pártnak sem sikerült tehát hozzájutnia a kormányalakításhoz szükséges legalább 
61 képviselői helyhez, és az eddig hatalmon lévő VMRO-DPMNE és DUI alkotta kor-
mánykoalíció is éppen hogy elérte a 61 mandátumot.

Az eredmények legnagyobb vesztese a két hagyományos albán párt – a DUI 
és a DPA –, amelyek kárára került be a parlamentbe újonnan két albán politikai 
szövetség, a Besa és az Albánok Szövetsége, valamint az albánok felé nyitó SDSM 
is így tudott gyarapodni. Az eredmények hatására a DUI, amely ugyan a 10 főre 
zsugorodott frakciója ellenére is megtartotta a legerősebb albán párti státuszát, 
annak érdekében, hogy megőrizze a reális lehetőségeit a 2017 tavaszán esedékes 
önkormányzati választásokra, hosszú mérlegelést követően felmondta az újabb 
politikai szövetséget a VMRO-DPMNE-vel. A többi ellenzéki párt pedig markánsan 
elzárkózott attól, hogy szövetségre lépjen Nikola Gruevszki pártjával, így az eddig 
hatalmon lévő kormánypárt nem tudott élni a Gjorge Ivanov államfőtől kapott kor-
mányalakítási mandátummal.

Komoly belpolitikai feszültséget okozott, hogy 2017 januárjára a parlamentbe 
jutott albán pártok szövetséget kötöttek, és rögzítették azon követeléseiket, ame-
lyek teljesülése nélkül nem kívánták támogatni a leendő macedón kormányt.7 
A már ismertetett (azaz a 2016 óta hangoztatott) igényeken túl az euroatlanti in-
tegrációt megbénító görög és bolgár konfliktusok azonnali rendezését, a központi 
költségvetésből az albán többségű önkormányzatoknak nyújtott állami támogatás 
mértékének jelentős növelését, valamint az albán nemzetiségű állampolgárok joga-
inak teljes körű kiszélesítését követelték. Természetesen e követelések nem illettek 
bele a VMRO-DPMNE által képviselt, erőteljesen nacionalista politikába. Különös-
képpen azok után nem, hogy az SDSM a választásokat megelőző kampányban 
sokkal nyitottabb álláspontot képviselt az albán igények iránt. Így Gruevszki pártja 

5 International Crisis Group, 2015.
6 Republika Makedonija Drzsavna Izborna Komicija, 2016.
7 Musai, 2016.
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egyrészt az albán pártok szövetségét az alkotmányos rend elleni támadással, más-
részt pedig Albánia kormányát a macedón belügyekbe való beavatkozással vádolta.

Edi Rama albán miniszterelnök valóban közvetített az albán pártok között a 
közös platform létrejötte érdekében, ugyanakkor kérdéses, hogy mekkora szerepe 
lehet az albán állami nyomásgyakorlásnak a macedón belpolitikában, hiszen ez idá-
ig Tiranának viszonylag kis ráhatása volt az ország határain kívüli albán kisebbségi 
(különösképpen a macedóniai) pártok tevékenységére és mozgásterére.

A választásokat követően a DUI-n belül két, ellentétes véleményt hangoztató 
frakció alakult. Ali Ahmeti pártelnök köre a VMRO-DPMNE-vel folytatandó együtt-
működést támogatta, míg az alelnök, Teuta Arifi és támogatói – a párt jelentős 
népszerűség-csökkenését mérlegelve – a szociáldemokratákkal kialakítandó szö-
vetség mellett álltak ki.8 Ez utóbbi együttműködés nem volt valószínűtlen, hiszen 
a DUI és az SDSM 2008-ig együtt kormányzott, és 2011 után is számos kérdés-
ben egyformán szavazott a parlamentben. Ahmetire jelentős nyomást gyakoroltak 
az albán többségű városok DUI-s polgármesterei, akik attól tartottak, a VMRO-
DPMNE-vel kötendő újabb kormánykoalíció esetén a csalódott albán szavazókat az 
önkormányzati választásokon a radikálisabb álláspontot képviselő Besa, illetve az 
Albánok Szövetsége tudná sikeresebben megszólítani.

A veszély reális volt, hiszen a DUI a fellegvárának számító 6. számú választá-
si körzetben a megalakulása óta legrosszabb eredményt érte el – a szavazatok 
alig 25,6 százalékát kapta –, míg az Albánok Szövetsége 17,9, a Besa 15,8 szerzett, 
de még a szociáldemokraták is 16,4 százalékot tudhattak magukénak. A 2016. évi 
választások az északnyugati választási körzetben – amelynek albán többségű la-
kosságának a szavazata mindig a DUI és a DPA között oszlott meg –, példátlan 
módon, az új albán pártok, sőt a hagyományos macedón pártok megerősödését 
hozták.

Azzal, hogy a VMRO-DPMNE nem volt képes kormányt alakítani a neki nyúj-
tott államfői mandátummal, példátlan alkotmányos kihívás elé állította a macedón 
alkotmányos rendszert, valamint Ivanov köztársasági elnököt. Macedónia 1991-es 
függetlenné válása óta soha nem alakult ki olyan szituáció, amikor a győztes párt 
ne lett volna képes kormányt alakítani, így 2017 januárjában a jogászoknak kellett 
eldönteniük, hogy az államfő köteles-e a második legjobb eredményt elért párt-
nak felkínálni kormányalakításhoz szükséges mandátumot, vagy azt ismételten a 
győztes pártnak kell adnia, amikor az végre képes lesz kormányképes koalícióról 
megállapodni.

8 Nova TV, 2017 b.
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a kormányalakítás kérdésérE vonatkozó
jogszabályok hiányosságai

A macedón alkotmány9 84. cikke értelmében a köztársasági elnök jogosult 
arra, hogy mandátummal felruházza azt a személyt, aki kormányt alakíthat. 
A 90. cikk arról rendelkezik, hogy az új országgyűlés megalakulását követő 

tíz napon belül az államfő köteles megadni a kormányalakításhoz szükséges man-
dátumot a legtöbb képviselővel rendelkező koalíció nagyobbik pártjának. A párt 
miniszterelnök-jelöltjének pedig húsz nap áll rendelkezésére, hogy kormányprog-
ramját és kormányalakítási szándékát benyújtsa a parlamentnek. Ezt követően a 
képviselők egyszerű többségére van szükség az új kormány megszavazásához. 
Az alkotmány ennél részletesebben nem ismerteti a mandátumnyújtás folyamatát, 
sem pedig azt, hogy mi következik, ha nem sikerül a jogszabály által meghatározott 
húsz napon belül egyszerű többséggel megszavazni az új kormányt.

Az említett 90. cikk már önmagában úgy fogalmaz, hogy egy legalább két 
pártból álló de facto koalíció nagyobbik (vagy a legnagyobb) pártjának kell nyúj-
tani a kormányalakítási mandátumot. Ugyanakkor a szöveg nem rendelkezik arról, 
hogy az egyben a parlament legtöbb képviselőjével rendelkező politikai formációja 
legyen. 2001 óta jóformán íratlan szokásjogi szabály volt, hogy a legerősebb ma-
cedón és a legerősebb albán párt köt egymással koalíciót, hogy mindig biztosított 
legyen az ún. badinteri többség,10 amely az ohridi keretegyezmény óta szükséges 
az albánok egyes jogait érintő törvényi módosítások elfogadásához. A jogszabá-
lyi környezetben nincs szó arról, hogy a pártoknak értesíteniük kellene az államfőt 
az együttműködéssel kapcsolatos megállapodásukról, így a korábbi gyakorlatok 
alapján természetesnek tekinthető Ivanov államfő lépése, aki a VMRO-DPMNE 
jelöltjének, Nikola Gruevszkinek nyújtotta a mandátumot. Az államfő szabad, diszk-
recionális mérlegelési jogköre, hogy kinek adja a mandátumot, ugyanakkor az arra 
nem terjed ki, hogy megkövetelhesse a pártoktól a kormányalakítási egyezségük 
bizonyítását.

Azt követően, hogy a VMRO-DPMNE visszaadta a kormányalakítási mandátu-
mát, Ivanov három lehetőség közül választhatott: a második legerősebb parlamenti 
pártnak nyújtja azt; ismét felkéri Gruevszkit, hogy kísérelje meg a kormányalakítást; 
  9 Szobranije na Republika Makedonja, 2009.
10 A Badinter-elv értelmében egyes témakörökben a döntéseket kizárólag minősített többséggel 

lehet meghozni. A 2001 utáni alkotmánymódosítások alapján jelenleg három fajta badinteri 
többség áll fenn: a döntés érvényességéhez az összes megválasztott országgyűlési képviselő 
kétharmados többsége; az összes megválasztott képviselő egyszerű többsége és a Mace-
dón Köztársaság többségi nemzetéhez nem tartozó megválasztott összes képviselő egyszerű 
többsége; a jelen lévő, megválasztott képviselők egyszerű többsége és a Macedón Köztársa-
ság többségi nemzetéhez nem tartozó megválasztott, jelen lévő képviselők egyszerű többsége. 
Milanov, 2017. 120. o.
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annak a pártnak nyújtja a mandátumot, amelyik bizonyítja a szükséges többség 
meglétét. A kérdésben nyilatkozó macedón alkotmányjogászok véleménye lé-
nyegesen megoszlott, de egy aspektusban egyetértés rajzolódott ki: az államfő 
mérlegelési jogköre szuverén és kizárólagos, döntése technikai jellegű, azt jogsza-
bály alapján nem lehet feltételekhez kötni.11

Ivanov a három lehetőség közül az elsőt alighanem pártpolitikai okok miatt zár-
ta ki, hiszen saját pártja, a VMRO-DPMNE érdeke a meghiúsult kormányalakítási 
kísérletet követően az volt, hogy újabb előrehozott parlamenti választást rendezze-
nek, lehetőség szerint az (akkor még 2017 májusára tervezett, de azóta elhalasztott) 
önkormányzati választásokkal egy időben. Egyre több jel mutatott azonban arra, 
hogy a Zoran Zaev vezette SDSM jelentős engedmények mellett képes lesz – ha 
a tartós kormányzáshoz nem is, de a kormányalakításhoz szükséges legalább 
61 fős – parlamenti többséget szerezni. Ehhez számíthatott a DUI és az Albánok 
Szövetsége támogatására, míg a Besa a tartózkodásáról adott tanúbizonyságot. 
Ivanov a VMRO-DPMNE-nek nem is kínálhatta fel ismét a mandátumot, hiszen 
egyrészt Gruevszki immáron az előrehozott választások kiírása mellé állt, másrészt 
pedig a parlament többi pártja egyértelműen elzárkózott a korábbi kormánypárttal 
való együttműködéstől.

A nemzetközi nyomásnak,12 valamint az egyre sürgetőbbé vált ellenzéki hangok-
nak13 kitett államfő így két feltétel teljesüléséhez kötötte a mandátum nyújtását.14 
Az első, hogy a kormányalakításra kísérletet tevő párt írásban nyújtsa át neki a 
leendő kormányt támogató, legalább 61 parlamenti képviselő aláírásával ellátott 
nyilatkozatot, amely garanciaként szolgálhat a szükséges parlamenti többséghez. 
A feltételnek ugyan nincsen meg a jogszabályi alapja, viszont logikus lépésnek le-
het tekinteni, hiszen Ivanov teljesítette az alkotmányban rögzített kötelezettségét, 
ugyanakkor erőfeszítést tesz az eddig precedens nélküli helyzet kezelése érdeké-
ben. A feltétel ismertetésénél az államfő nem nevezett meg konkrét pártot, így az 
technikailag minden parlamenti pártra vonatkozott, azaz – hipotetikusan – nem-
csak az SDSM, de a VMRO-DPMNE is élhetett volna a lehetőséggel.

Az államfő politikai függetlensége, illetve az alkotmány értelmében a pozícióval 
járó szimbolikus feladat, a teljes nemzet reprezentálása közül az aggályok főleg az 
utóbbi kapcsán fogalmazódtak meg. Ivanov több alkalommal is15 élesen bírálta az 
ún. tiranai platformot, amely a macedóniai albán pártok korábban említett közös 
feltételei köré épült, és azt Albániának a Macedónia belügyeibe való, leplezetlen be-
avatkozásaként értékelte. A mandátum átnyújtásának második feltételeként Ivanov 
azt követelte, hogy a leendő kormánypárt a programjában prioritásként tüntesse 
fel Macedónia unitárius államberendezkedésének megőrzését, valamint az ország 
nemzeti biztonságát veszélyeztető tényezők kezelésének a rendszerszintű reformját.

11 Blazhevska, 2017 b.
12 Marusic, 2017; Sztandard, 2017.
13 Kirovski, 2017.
14 Postolski, 2017.
15 Vosztok, 2017.
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Nem kétséges, hogy Ivanov a területi autonómia iránti, Besa támogatta 
követelések, valamint a szociáldemokraták által kilátásba helyezett jelentős kedvez-
mények következtében döntött úgy, hogy garanciákat kér az ohridi keretegyezmény 
utáni állami berendezkedés megőrzése érdekében. Ivanov az államfői tisztségé-
ből eredően a nemzetbiztonságot védő, az alkotmányban is rögzített szerepével 
magyarázta azt, hogy a kormányalakítási mandátum (kötelező) megadásához 
ezeket a – jogszabályban nem rögzített, ám albán és ellenzéki részről politi-
kailag megkérdőjelezhető – feltételeket szabta. Az alkotmányos aggályokat16 is 
felvető feltételek mögött minden bizonnyal egy pártpolitikai érdek is rejtőzött, hiszen 
a VMRO-DPMNE-hez lojális Ivanov célja mindvégig az ellenzéki pártok megosztása 
lehetett, hiszen a választások előtt és után is sok ellentét jelentkezett a szociálde-
mokraták és az albán pártok (kiválltképpen a Besa) között. A szociáldemokraták, 
viszonylag gyorsan sok albán követelésben engedtek, így például az országgyűlés 
leendő elnöke is a DUI frakciójából kerülhet ki, de a 2018. évi költségvetésben is 
jelentős mértékben megnövelik az albán pártok vezette önkormányzatoknak járó 
támogatásokat – ugyanakkor az albán államnyelvkénti elismerésének a kérdése 
több alkalommal is majdnem meghiúsította az egyeztetéseket.17

Az ellenzéki pártok közötti nézetkülönbségek ellenére az SDSM képes volt ösz-
szegyűjteni és átnyújtani az államfő által igényelt 61 képviselői támogató aláírást, 
ugyanakkor Zoran Zaev pártelnök több alkalommal is határozottan elzárkózott az 
elől, hogy az államfő további feltételeinek teljesítéseként nyíltan bírálja a tiranai plat-
formot.

szükségEs-E államfői mandátum a kormányalakításhoz?

Ivanov államfő, habár tudomásul vette, hogy az SDSM benyújtotta a 61 képviselői 
támogató aláírást és mandátumért folyamodott, 2017. március 1-jén ismer-
tette az álláspontját, miszerint nem hajlandó a többi feltétel teljesülése nélkül 

átadni a szociáldemokratáknak a kormányalakítási mandátumot. E lépés után jo-
gosan merült fel az a szintén alkotmányjogi kérdés, hogy feltétlenül szükséges-e a 
kormányalakításhoz az államfői mandátum, vagy elegendő az újonnan alakult or-
szággyűlésnek megszavaznia egy napirendi pontként az új kormány összetételét. 
A választ illetően ismét megoszlott a macedón alkotmányjogászok véleménye. Az 
alkotmány 66. cikkének 3. és 4. bekezdése értelmében az országgyűlés alakuló ülé-
sét a korábbi országgyűlés elnöke hívja össze, azt követően egyszerű többséggel 
szavazzák meg az új munkarendet és az ülés napirendjét. A 67. cikk értelmében 
az alakuló ülésen a képviselők szavazzák meg az új országgyűlési elnököt (és az 
alelnököket), aki elrendeli a leendő miniszterelnök személyéről szóló voksolást. Ma-
gában az alkotmánynak az országgyűlés hatásköreit ismertető és részletező III/1. 
fejezetében nem esik szó az államfői mandátum kötelező jellegéről, továbbá azt 
16 Nova TV, 2017 a.
17 Republika Online, 2015.
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sem részletezi, hogy az országgyűlés elnöke milyen körülmények figyelembevétele 
mellett rendelheti el a kormányfő személyéről történő szavazást.

Ivanov államfő mellett a VMRO-DPMNE parlamenti frakciója és az országgyűlés 
addigi elnöke, Trajko Veljanovszki is kifogásolta és alkotmányellenesnek minősí-
tette a szociáldemokraták alternatív kormányalakítási szándékát. Mi több, egyes 
macedón politikai elemzők szerint az államfő rendkívüli állapot bevezetését is kilá-
tásba helyezheti, ha a mandátuma nélkül alakul kormány.18 Tehát hasonló joghézag 
mutatkozik a mandátum megkerülésének ügyénél is. Ám ez utóbbi esetben némi 
viszonyítási támpontot adhat az előző országgyűlés munkarendje,19 amely megha-
tározta az országgyűlés elnökének a kötelességeit.

A munkarend jelentősége és szerepe markánsan megnőtt azt követően, hogy 
az országgyűlés addigi elnöke – bár a munkarend 9. cikkében megadott határ-
időn belül összehívta az alakuló ülést – az ellenzék számára rendkívül előnytelen 
napirendet kívánt elfogadtatni. Abban az utódja megválasztását csak a negyedik 
pontként jelölte meg, előtte az országgyűlésnek még a jelöltállító bizottság össze-
tételét és munkarendjét is meg kellett volna vitatnia és szavaznia. A VMRO-DPMNE 
51 fős frakciójából szinte mindenki jelezte az országgyűlés elnökénél, hogy fel kíván 
szólalni a vitát korábban soha nem keltő napirendi pontok kapcsán. A számtalan 
felszólalás következtében az említett 9. cikkben foglalt rendelkezés megvalósítása, 
miszerint a kormányalakításról szóló szavazást az új országgyűlési elnök rendeli el, 
beláthatatlan időre eltolódott.

Az ellenzék a nyilvános obstrukciót természetesen azonnal elítélte, és követel-
te az új házelnök megválasztásáról szóló napirendi pont előrébb hozását, továbbá 
jelezték, hogy a 9. cikkben foglalt kitétel alapján a legidősebb országgyűlési képvise-
lőtől (aki jelen esetben a DUI képviselője) várják annak elrendelését. Ez jogilag nem 
lenne járható út, mivel a 9. cikk csak abban az esetben engedélyezi a legidősebb 
képviselő közbeavatkozását, ha az előző országgyűlés elnöke nem hajlandó eleget 
tenni a kötelezettségeinek, és kizárólag az alakuló ülés összehívását vállalná. Ám 
Veljanovszki már összehívta az ülést, és ezzel az ellenzék által bírált módon ugyan, 
de eleget tett a kötelezettségének. A munkarend nem szabályozta, hogy az alakuló 
ülésen milyen időhatáron belül kell megszavazni az egyes napirendi pontokat.

A munkarend 22. cikkének 1. bekezdése értelmében legalább 20 képviselő támo-
gatásával lehet egyik társukat az országgyűlés elnökének jelölni, és erre hivatkozva 
az SDSM Talat Xhaferi DUI-képviselőt nevezte meg a jelöltjének. Ez egyértelműen 
az albán kisebbség irányába tett gesztus volt, hiszen eddig albán politikus soha nem 
töltött be ilyen magas szintű állami pozíciót. Annak ellenére, hogy Xhaferi hosszú 
évek óta tagja a macedón parlamentnek, sőt 2013–2014-ben a honvédelmi minisz-
teri pozíciót is betöltötte, személye komoly társadalmi feszültséget okozott. Az albán 
politikus ugyanis a 2001-es, polgárháború-közeli helyzet20 idején dezertált a ma-
cedón hadseregből, és átállt a Koszovói Felszabadító Hadsereg (Ushtria Çlirimtare 

18 Stanoevik, 2017.
19 Sluzhben vesnik na Republika Makedonija, 2013.
20 Milanov, 2017. 258., 262. o.
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e Kosovës, UÇK) macedón szárnyának tartott Nemzeti Felszabadító Hadsereghez 
(Osloboditelna narodna armija, ONA), amelyet a macedón lakosság többsége a mai 
napig terrorista szervezetnek és a 2001. évi vérengzések fő felelősének tart.

a 2017. április 27-i vérEs rEndbontásokat
kiváltó tényEzők

Hamarosan megmutatkoztak az első jelei annak, hogy külföldi nyomás is fog 
a VMRO-DPMNE-re nehezedni annak érdekében, hogy abbahagyja a par-
lamenti obstrukciót, és új országgyűlési elnökről döntsenek a képviselők. 

Ennek ellenére még viszonylag hosszan elhúzódott a 3 hónapos kihagyást köve-
tően ismét ülésező parlamentben a 2017. március 17-én megkezdett obstrukció: a 
számos kormánypárti felszólalás miatt közel egy hónapig nem tudták a képviselők 
megszavazni a jelöltállító bizottságról szóló napirendi pontot.

A parttalan felszólalásokkal párhuzamosan, 2017 márciusa óta napi szin-
ten többezres tüntetések zajlottak Szkopjéban. Ellentétben a 2016-os ún. „színes 
forradalommal”,21 amely a 2016. június 5-ére tervezett előrehozott parlamenti vá-
lasztások elmaradása miatt, a szociáldemokraták és az őket pénzügyi forrásokkal 
támogató nem kormányzati szervezetek (NGO) kezdeményezésére indult meg, e 
megmozdulások az SDSM és az albán pártok közötti szövetség, továbbá a VMRO-
DPMNE által egyre jobban támadott (Soros György nevéhez köthető) NGO-k ellen 
irányultak. Az idei tüntetések a szervezési és az agitációs tevékenység tekintetében 
számos hasonlóságot mutattak a „színes forradalommal: a mozgósítás az inter-
neten keresztül történt, többnyire fiatal, tanult személyek voltak a résztvevők, a 
belbiztonsági erők ritkán avatkoztak be, a központi koordinálás hiánya, ugyanakkor 
kis összegekből felépülő kiváló finanszírozás, egységes tüntetési arculat (2016-ban 
színes festékek, 2017-ben Soros György- és globalizációellenes szólamok).

Egyes vélemények szerint a két nagy párt (a VMRO-DPMNE és az SDSM) 
mögött is komoly nem kormányzati háttérhatalom áll, és az koordinálja a megmoz-
dulásokat; ugyanakkor ezt igen nehéz lenne maradéktalanul igazolni, hiszen az ilyen 
szervezetek finanszírozására és tevékenységére vonatkozó macedón jogszabályok 
számos aspektust illetően hiányosak vagy felületesek. A pártoknak nyújtott támo-
gatások útját szinte lehetetlen az állami hatóságok adatai alapján lekövetni.

2017. április 27-én jelentős horderejű változás következett be a parlamenti obst-
rukció nyomán megbénult országgyűlési napirendben, amikor az ellenzéki pártok, 
a napirendet figyelmen kívül hagyva, az ülés szünetében a legidősebb képviselő 
kezdeményezésére, kézfelnyújtással megszavazták, hogy Xhaferi legyen az új 
házelnök. Ezzel – a munkarend 78. cikkének 2. bekezdésének megfelelően – meg-
változtatták a napirendi pontok sorrendjét, és előrébb hozták a házelnökről szóló 
szavazást. A döntést a VMRO-DPMNE képviselői puccskísérletnek minősítették, és 
21 Deutsche Welle, 2016.
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a végeredményt nem fogadták el. Xhaferi kinevezése jogi szempontból aggályos, 
hiszen a legidősebb képviselő csak az előzőkben említett okból rendelhette volna 
el a szavazást, amit titkos szavazással kellett volna elvégezni, az eredményt pedig 
a megválasztott alelnököknek rögzíteniük kellett volna az ülésről készült jegyző-
könyvben.

Nem sokkal Xhaferi megválasztása után a parlament közelében tüntető Egy-
séges Macedóniáért (Za zaednicska Makedonija)22 nevű civil platformból több 
személy kivált, akik a parlament őreinek fellépése ellenére bejutottak az ülésterem-
be, és ott több országgyűlési képviselővel szemben fizikai erőszakot alkalmaztak. 
A macedón média értesülései szerint az összecsapásokban közel 100 fő sérülhetett 
meg, köztük több parlamenti képviselő és rendőr,23 például Zoran Zaev szociálde-
mokrata pártelnök és az Albánok Szövetsége elnöke, Zijadin Szela is.24 A helyszínt 
csak órákkal később sikerült biztosítania a rendőrségnek, s emiatt komoly támadás 
is érte őket az albán pártok részéről: képviselőik szerint a belügyminisztérium nem 
reagált időben, hogy megakadályozza a rendbontásokat.

Macedón politikai elemzők 2017. április 27-ét megelőzően arra mutattak rá, 
hogy erőszakos megnyilvánulásokra kell számítani, amennyiben az ellenzék a 
jogszabályok vagy az országgyűlés munkarendjével ellentétes módon választ új 
országgyűlési elnököt, esetleg új kormányt.

macEdónia államfEjlődésénEk
lEhEtségEs forgatókönyvEi

Az új házelnök kinevezésével olyan szituáció alakult ki, amelyre 1992 óta nem 
volt példa: párhuzamos állami intézmények alakultak ki. Negyed évszázad-
dal ezelőtt az ország északnyugati részén élő albán szakadárok hoztak létre 

a szkopjei parlamenttel párhuzamosan működő regionális tanácsot (de facto au-
tonóm parlamentet). Annak működését a nemzetközi közösség nem legitimálta, 
és az akkori parlamenti pártok egyeztetését követően sikeresen fel is számolták 
azt.25 Ezzel szemben Xhaferi kinevezését a nemzetközi közösség több fontos 
aktora – így Federica Mogherini, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai fő-
képviselője, Samuel Žbogar, az Európai Unió macedóniai különmegbízottja, 
Johannes Hahn, az Európai Bizottság bővítési biztosa, Sigmar Gabriel német 
külügyminiszter és Hoyt Yee amerikai helyettes államtitkár26 – üdvözölte, és 
22 Az Egységes Macedóniáért, valamint a szintén 2017-ben alakult Stop Operacija Soros [Stop 

Soros Terv] nevű civil szervezet hallatta leginkább a hangját az idei tüntetéseken. A jobboldali 
VMRO-DPMNE-hez köthető nem kormányzati szerveződések 2017. április 28-ig országszer-
te – kisebb rendbontásoktól eltekintve – békés tüntetéseket szerveztek.

23 Blazhevska, 2017 a.
24 Dimeska, 2017 a.
25 Milanov, 2017. 245–246. o.
26 Dimeska, 2017 b.
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ezzel legitimitását elismerte. Az utóbbi 2017. április 30-án az országba is ellátoga-
tott, többek között hogy tárgyaljon az érintett felekkel. Ivanov államfő csak erélyes 
diplomáciai nyomásra ugyan, de hajlandó volt fogadni a hivatalában az amerikai 
diplomácia képviselőjét.27 Ez azért is meglepő, mert előzőleg nem fogadta sem 
Hahnt, sem a korábbi svéd külügyminisztert, Carl Bildtet.

Amennyiben tisztán a macedón jogszabályokban foglaltakat vizsgáljuk, akkor 
megállapíthatjuk, hogy Xhaferi kinevezése nem állt összhangban az országgyűlés 
munkarendjével, hiszen a megválasztáshoz szükséges körülmények nem vol-
tak meg, és az eredményt sem rögzítették az ülés jegyzőkönyvében. Macedónia 
két neves alkotmányjogásza, Szavo Klimovszki és Szvetomir Skarics is egyet-
ért ebben; ugyanakkor azt is kiemelték, hogy a macedón alkotmánybíróság nem 
rendelkezik azzal a joggal, hogy felkérés nélkül, saját jogkörében eljárva vizsgálja 
meg a kialakult helyzetet, illetve alkotmányossági értelmezést adjon ki.28 Osman 
Kadriu alkotmányjogász és a macedón alkotmánybíróság korábbi elnöke, Trendafil 
Ivanovszki is csatlakozott a fenti megállapításokhoz, hozzátéve, hogy a testületnek 
nincs a parlament egységes jogi aktusait vizsgáló jogköre. Az alkotmánybíróság 
jogállását ismertető munkarend29 80. és 81. cikke szerint az alkotmánybíróságnak 
nincs az országgyűlésnek a jogszabályi rendelkezést nem érintő, a munkarendje 
kialakítására irányuló egységes jogi aktusaira vonatkozó hatásköre.

Más kérdés, hogy a külföldi politikai legitimáció birtokában az a veszélyes helyzet 
alakult ki, hogy gyakorlatilag két országgyűlési elnöke lett az országnak. Önmagában 
ez még nem jelentette azt, hogy ne lehetne a jelenlegi macedón jogszabályi rendel-
kezések keretén belül orvosolni a patthelyzetet, viszont ennél komolyabb kihívásnak 
bizonyult volna a kormányalakítás jóváhagyásáról való szavazás, amennyiben az is 
hasonló módon zajlott volna le.

Az 2017. április 27-i véres eseményeket követően a nemzetközi közösség azon-
nali tárgyalásokra szólította fel az érintett feleket, ugyanakkor Xhaferi legitimációja 
következtében egyre inkább a VMRO-DPMNE-re helyeződött a külföldi nyomás, 
hogy elismerje az ellenzék kormányalakítási jogát. A feleknek ugyan nem sikerült 
tárgyalóasztal mellett megegyezniük a békés rendezés eszközeiről és módjáról, 
ugyanakkor az országgyűlési elnök megválasztásának a körülményei nem is-
métlődtek meg a kormányalakítás esetében, mert a várakozásokkal ellentétben a 
VMRO-DPMNE nem folytatta az utcai tüntetéseket – s ezzel ideiglenesen elhárítot-
ta a további negatív társadalmi és államfejlődési következményeket.

A konfliktus eszkalálódásának a lehetősége reális veszélyként merült fel, hi-
szen a VMRO-DPMNE társadalmi és politikai beágyazottsága kerülne veszélybe a 
kormányváltással. Gondoljunk csak arra, hogy a párt az elmúlt 10 évben mind a 
közigazgatásban, mind a rendvédelmi szerveknél masszív háttérhatalmat épített ki, 
és éppen e hálózat miatt vádolta az ellenzék őket számos alkalommal antidemok-
ratikus eszközök használatával. (Ilyen volt például a már említett lehallgatási affér, 
illetve több parlamenti választás manipulálása.)

27 SDK, 2017.
28 Trpovski, 2017.
29 Sluzhben Vesnik, 1992.
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A nemzetközi közösség politikai nyomásgyakorlásként teljes izolációt helyezett 
kilátásba arra az esetre, ha az államfő nem nyújt kormányalakítási mandátumot az 
SDSM-nek. A külső (leginkább amerikai) nyomás megtette a hatását, az államfő 
felkérte Zaevet, hogy alakítson kormányt, amire (az eddigi macedón gyakorlat tükré-
ben) igen gyorsan sor került. A parlament 2017. május 31-én megszavazta a Zoran 
Zaev vezette új kormány összetételét: a 111 jelen lévő képviselőből 62 szavazott 
igennel, 44 nemmel, 5 fő (a Besa tagjai) pedig tartózkodott. A szavazást követően 
Zaev letette a miniszterelnöki esküt. Az SDSM, a DUI és az Albánok Szövetsége által 
alkotott kormánynak huszonöt minisztere lesz, közülük hat tárca nélküli.

A várt széles körű politikai leszámolás meg is kezdődött: az új kormány le-
mondásra szólította fel a legfőbb ügyészt, valamint számos bírónak a leváltását is 
kilátásba helyezte. Továbbá az előző kormány korrupciós ügyeinek a felgöngyölíté-
se érdekében létrehozott Különleges Ügyészi Hivatal vádemelési eljárást indított a 
VMRO-DPMNE mintegy 120 tagja ellen. A nemzetközi közösség világosan tudtára 
adta a Zaev vezette új kormánynak, hogy nem tartja járható útnak az „állam újbóli, 
ezúttal vörös színezetű eltérítését”, kötelező lesz a demokratikus jogelveket érvé-
nyesítenie.

Nehéz megítélni, hogy e feszült társadalmi légkörben mennyire lesz stabil az 
SDSM, DUI és az Albánok Szövetsége alkotta hárompárti kormánykoalíció – főleg 
úgy, hogy a VMRO-DPMNE érte el a legjobb országos eredményt. Erre a kérdésre 
minden bizonnyal a 2017. október 15-re halasztott önkormányzati választások ad-
nak választ majd, hiszen akkor az albán koalíciós partnerek egymással szemben 
fognak versengeni az albán többségű városok vezetéséért, ami kihatással lehet 
a parlamenti viszonyokra is. Az albán pártok irányába tett politikai engedmények 
(elsősorban az albánnak az állami nyelvvé tétele) minden bizonnyal komoly, a je-
lenleginél is kiélezettebb társadalmi feszültségeket generálna. Ugyanakkor, ha a 
szociáldemokraták meghátrálnának vagy lelassítanák egyes kulcskérdésekben a 
végrehajtást, az igen hamar a kormánykoalíció felbomlásához vezetne – ilyen hely-
zettel nézett szembe a párt 2008-ban, a legutóbbi kormányzása idején is. Zaev, 
érezve az SDSM által az albán pártok irányába tett ígéretek társadalmi megosztó 
jellegét, kormányzása fő prioritásaként inkább az uniós csatlakozási tárgyalások 
mielőbbi megkezdését, illetve a NATO-tagság elnyerését, az általános életszínvonal 
javítását és a szegénységi ráta csökkentését, a mezőgazdasági termelőknek jut-
tatott állami támogatás összegének, illetve az egészségügyi dolgozók fizetésének 
emelését nevezte meg.

Az új kormány a leglátványosabban a bolgár és a görög szomszédságpolitikai 
kapcsolatok javításába kezdett. Nikola Dimitrov külügyminiszter jelezte, hogy még 
az év folyamán aláírhatják a Bulgária és Macedónia közötti jó szomszédi kapcsola-
tokról szóló megállapodást, amelynek szövegéről a felek lényegében már 2015-ben 
megegyeztek. Megvalósulása esetén a megállapodást kézzelfogható diplomáciai 
sikerként lehetne értékelni a macedón EU-integráció szempontjából, viszont a Gö-
rögországgal fennálló névvita ennél sokkal nagyobb falatnak bizonyulhat. Dimitrov 
2017. június 14-én megbeszélést folytatott Athénban görög kollégájával, Nikosz 
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Kotziasszal, s azon a felek igyekeztek közelíteni a macedón NATO-csatlakozást illető 
álláspontokat. A pozitív irányú elmozdulás ellenére a görög diplomácia vezetője ki-
emelte, hogy Macedónia NATO-csatlakozására csak a névvita rendezését követően 
kerülhet sor, így lényegében visszautasította Dimitrov azon javaslatát, hogy Mace-
dónia az ideiglenes államnevén, azaz Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságként 
(Former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM) csatlakozzon a szövetséghez.30

A macedón külügyminiszter jelezte, hogy az új kormány leállítja a Görögország 
által kifogásolt összes kulturális és építészeti projektet (köztük az előző kormány 
által indított, „Skopje 2014” nevű grandiózus programot), hogy ezzel is enyhítse a 
két állam közötti feszültségeket. Az új külpolitikai irányvonal egyértelműen szakít 
a Frcskovszki-doktrínával,31 és kilátásba helyezi a Bulgária felé történő közeledést, 
továbbá lefekteti a Görögországgal való konstruktív párbeszéd alapjait. A névvita 
egy alternatív alkotmányos államnév elfogadásával (ma úgy tűnik, a Vardari Mace-
dónia név bizonyulna a legkézenfekvőbb kompromisszumnak) oldódhatna meg a 
leggyorsabban, ugyanakkor ez csakis a VMRO-DPMNE támogatásával valósulhat 
meg, ami komolyan megkérdőjelezi a kivitelezhetőségét.

A kormányváltást előidéző külső politikai nyomásgyakorlást csak abban az 
esetben tekinthetjük pozitívnak, ha annak hatása érezhető lesz a görög–macedón 
névvitában is, és ezáltal az ország euroatlanti integrációjában. A görög diplomácia 
pusztán a macedón külpolitikai irányváltás nyomán nem fog megváltozni, ugyanak-
kor amennyiben az amerikai érdekérvényesítés a regionális kapcsolatok rendezését 
(és ezzel az orosz befolyás csökkentését) célozza meg, a közel három évtizede 
fennálló névvita is rendeződhet.

Az új kormány perspektíváit illetően nem számít jó előjelnek, hogy Macedó-
niában az elmúlt 15 évben alig volt olyan kormány, amely kitöltötte volna a teljes 
mandátumát. Ráadásul az események felülírták a 2001 óta íratlan szabálynak tekin-
tett szokást, hogy a legerősebb macedón és a legerősebb albán párt köt egymással 
koalíciót. Ez komolyan visszaüthet, ha a jövőben a VMRO-DPMNE ismét hatalomra 
kerülne. Mégpedig a 2017 júniusában a VMRO-DPMNE berkein belül elindított teljes 
pártmegújulási folyamat ezt szolgálhatja, különösképpen, ha a Zaev-kormánynak 
az életszínvonal növekedését célzó hangzatos ígéretei rövid időn belül nem valósul-
nak meg. Az őszi önkormányzati választások vízválasztónak bizonyulhatnak, hiszen 
ha az SDSM nem tud több, hagyományosan VMRO-DPMNE vezetésű önkormány-
zatban győzni, valamint a Besa több, albánok lakta városban le tudja győzni a DUI-t, 
alapjaiban rendülhet meg az amúgy sem stabil, kétfős parlamenti többséget élvező 
koalíciós kormány.

A régió stabilitása szempontjából Macedónia államiságának kérdése kulcs-
fontosságú. Ezért a vele határos európai uniós tagállamok – Görögország és 
Bulgária – komoly aggodalommal kísérik az ottani belpolitikai eseményeket, hiszen 
egy krízishelyzet könnyen dominóhatást válthat ki. Az Európai Unió a térségben 
rendkívül inaktív politikát folytat – ennek oka többek között az, hogy az 1990-es 

30 Macedonian Information Agency, 2017.
31 Milanov, 2017. 116-117.
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évek közepe óta tartó kényes szomszédságpolitikai konfliktusok (görög–macedón 
névvita, bolgár–macedón honosítási konfliktus) következtében nem vállalhat fel 
jelentősebb szerepkört. Így nem meglepő, hogy sok macedón szakértő az eddig 
domináns amerikai mellett az erősödő orosz jelenlétre hívja fel a figyelmet.

Macedónia hosszú távú állami szuverenitása kizárólag az ország euroatlanti in-
tegrációjának a felgyorsítása révén biztosítható: amennyiben a 2009 óta holtponton 
lévő EU- és NATO-csatlakozási folyamata nem indul meg, a 2001. évi fegyveres 
konfliktushoz hasonló eseményekre kell számítani. A 2014 óta tartó, folyamatos 
országos tüntetések, a 2015-ös kumanovói fegyveres támadás, valamint a 2017. 
április 28-i események mind egy komolyabb konfliktus előhírnökei lehetnek, ameny-
nyiben az új macedón kormány nem képes megszilárdítani a rendkívüli nehézségek 
árán megszerzett hatalmát.32
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