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* Mр Сло бо дан Јан ко вић је ис тра жи вач-са рад ник у Ин сти ту ту за ме ђу-
на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град. Вла ди мир Ај зен ха мер, Фа клу-
тет по ли тич ких на у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду.
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Овај рад пред ста вља упо ред ни пре глед два ју ма ње или 
ви ше др жа во ли ких те ри то ри ја ко је су у раз ли чи тим фа за ма 
сти ца ња при зна ња али и ле ги ти ми те та као др жа ве. Про тив-
но пра ву гру пе ко је се бо ре за ства ра ње др жа ве на те ри то ри ји 
Ср би је то чи не ма хом без до го во ра са цен трал ним вла сти-
ма. У па ле стин ском слу ча ју си ту а ци ја је сло же ни ја уто ли ко 
што Изра ел не ма де фи ни са не гра ни це и не по ла же пра во на 
укуп ну те ри то ри ју За пад не Оба ле а још ма ње на По јас Га зе 
као на су ве ре ну те ри то ри ју. Ипак, нај ве ћи део Оку пи ра них 
те ри то ри ја, тј, Ју де ја, Са ма ри ја и део Га ли ле је или За пад на 
Оба ла — раз ли чи ти на зи ви истих те ри то ри ја — пот па да ју 
ве ћим де лом под изра ел ску вој ну упра ву. Па ле сти на и КиМ 
од по себ не су ва жно сти за гло ба ли зо ва ни по ре дак у на ста-
ја њу. Ста тус и гра ни це Па ле сти не од кључ ног су зна ча ја за 
ре ги о нал ни по ре дак на Бли ском ис то ку и Се вер ној Афри ци. 
Кри за Бли ског ис то ка има епи цен тар упра во у Па ле сти ни. 
С дру ге стра не Ус по ста вља ње не за ви сног Ко со ва, за че то у 
агре си ји над др жа вом (су ве ре ни те том) и над по сто је ћим ме-
ђу на род ним пра вом (ста рим по рет ком) пред ста вља по ка зни 
при мер за да љи та лас де су ве ре ни за ци је др жа ва ши ром све та 
(па и уну тар ЕУ). Зах тев за при зна њем др жав но сти у та ла-
су оп ште де су ве ре ни за ци је је на из глед па ра док сла на. Он још 
ви ше до би ја то обе леж је ако по гле да мо на про це се у Ка та-
ло ни ји, Ба ски ји, Шкот ској, Бел ги ји. Ме ђу тим, ови про це си 
рас та ка ња др жа ва уз про це се се це си ја са мо су на из глед кон-
тра дик тор ни. Фраг мен та ци ја и гло ба ли зо ва ње упра вља ња 
па ра лел ни су про це си, већ ви ше пу та опи са ни у на у ци и оме-
ђу на орд ним од но си ма. По др шка из град њи ал бан ске др жа ве 
на Ко со ву и Ме то хи ји оних зе ма ља, ин сти ту ци ја и ели та ко је 
сто је на че лу гло ба ли за ци је свет ског упра вља ња као и ду-
же и дру го ја чи је уте ме љи ва ње арап ске др жа ве Па ле сти не на 
де лу не ка да шње бри тан ске ман дат не те ри то ри је ве зу је стре-
мље ње уа сти ца њем ме ђу на род ног ле ги ти ми те та.
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Не де фи ни са ни ста тус По ја са Га зе за ко ји Изра ел од ри-
че од го вор ност и им пли цит но уло гу оку па то ра иза зов је за 
ме ђу на род но пра во. По сле по вла че ња изра ел ске вој ске и ко-
ло ни ста у сеп тем бру 2005. го ди не ова те ри то ри ја ни је сте кла 
ста тус др жа ве ни ти ње но ста нов ни штво то зах те ва (из у зев у 
скло пу за ми шље не др жа ве Па ле сти не). Ње не по мор ске гра-
ни це и ва зду шни про стор кон тро ли ше Изра ел ко ји је јед но-
стра но за др жао пра во ору жа ног упа да на ову те ри то ри ју, па 
се мо же сма тра ти да  по ме ну ти исе чак зе мље има ста тус оку-
пи ра не те ри то ри је. У овом ра ду, не ће мо се освр та ти на овај 
прав ни ва ку ум у по гле ду ста ту са Га зе јер би то зах те ва ло 
за себ но раз ма тра ње. То нас не ће спре чи ти да се ба ви мо про-
бле мом ме ђу на род ног ле ги ти ми са ња Па ле сти не.

Због њи хо ве ва жно сти за раз у ме ва ње про ме на у са вре-
ме ном све ту, срп ској стра ни мoгу ко ри сти ти до дат ни уви ди 
у раз ли че два ју слу ча ја.

У слу ча ју ју жне по крај не тзв. не за ви сност ни је ни у ком 
слу ча ју плод на ме ре цен трал них вла сти да до пу сте се це си ју 
док се у слу ча ју Па ле сти не иде ја о др жа ви Па ле сти ни по сте-
пе но ја ви ла и код из вр шних вла сти Изра е ла ко је има ју или су 
има ле над ле жност над За пад ном Оба лом и над По ја сом Га зе.

Ис пи ти ва ње ме ђу на род ног ле ги ти ми те та уоп ште је ве-
ли ки по ду хват а по себ но и у ова два при ме ра.

У ра ду ће пр во би ти из ло же на раз ма тра ња са др жа ја 
пој ма ме ђу на род ни ле ги ти ми тет и кон тек ста у ко јем се он 
упо тре бља ва да би се пре шло на хро но ло ги ју па ле стин ске 
од но сно ко сов ске бор бе за сти ца ње на вод не не за ви сно сти 
од но сно при зна ња др жав но сти. Део ра да ко ји се ба ви ге о по-
ли тич ком по зи ци јом об у хва та и Па ле сти ну (пр вен стве но) и 
Ко со во и Ме то хи ју. Део пре гле да кон тек ста ме ђу на род них 
од но са од но си се ис кљу чи во на ју жну срп ску по кра ји ну. Ар-
гу мен та ци ја па ле стин ских Ара па и оних ко ји их по др жа ва ју 
раз мо тре на је у па ра гра фу ко ји пру жа исто риј ски осврт као и 
у раз ма тра њу ге о по ли тич ке ви ше стру ке ва жно сти по ло жа ја 
и зна ча ја Па ле сти не.

За кљу чак кроз су ми ра ње по ре ђе ња сти ца ња ле ги ти ми-
те та пру жа си сте ма ти зо ва не смер ни це за део ар гу мен та ци је 
и де ло ва ња др жа ве Ср би је у ме ђу на род ним окви ри ма ка да је 
у пи та њу очу ва ње Ко со ва и Ме то хи је.
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Међународнилегитимитетипоредак

Раз ли ке у сти ца њу (не че га што се мо же на зва ти) ме ђу-
на род ног ле ги ти ми те та два ју те ри то ри ја и њи хо вих упра ва 
про ис хо де из исто риј ских окол но сти, ге о по ли тич ке по зи ци је 
и ко нач но оних су бје ка та ме ђу на род них од но са ко ји му да ју 
осно ву. Ти су бјек ти су пр вен стве но ве ли ке си ле и ме ђу вла ди-
не ор га ни за ци је ве ли ког бро ја др жа ва (нпр. УН, ЕУ, Ор га ни-
за ци ја за ислам ску са рад њу, Арап ска ли га...) и у ма њој ме ри 
и дру ге др жа ве.

Сам по јам ме ђу на род ног ле ги ти ми те та ни је до вољ но 
де фи ни сан и по след њих пет на е стак го ди на је пред мет из у ча-
ва ња и ди ску си ја.1 То ни Блер је апри ла 1999. го ди не по во дом 
агре си је на СРЈ, или ка ко је то он на звао ‘Ко сов ског ра та’, 
одр жао го вор у ко јем је по ку шао да де ле ги ти ми ше ре жим 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Та ко је хтео да оправ да (ле ги ти ми-
зу је) на пад НА ТО-а на зе мљу ко ја ни је на па ла ни јед ну дру гу 
зе мљу, ти ме ни чла ни цу НА ТО. У овом го во ру, осим ти пич но 
не и сти ни тог при ка зи ва ња си ту а ци је и на вод не за бри ну то сти 
за пат ње ал бан ског ста нов ни штва, Блер, ко ји се за ла же за но-
ви вид ме ђу на род них од но са (но ви свет ски по ре дак) ко ји ће 
пру жа ти ме ђу на род ни ле ги ти ми тет ка же „Ако же ли мо свет 
ко јим се упра вља пре ма пра ву и кроз ме ђу на род ну са рад њу 
он да мо ра мо да по др жи мо УН као ње гов но се ћи стуб.”2 Блер 
је у овом го во ру ис ти цао ка ко „ни ко на За па ду ко је ви део 
шта се до га ђа на Ко со ву не мо же сум ња ти у оправ да ност НА-
ТО вој не ак ци је.” Ту Блер по ми ње и сту бо ве новогсвета на 
по чет ку но вог ми ле ни ју ма, ме ђу њи ма и не за о би ла зни Си-
Ен-Ен.3 Да кле За пад је тај ко ји да је или од у зи ма (сум ња или 

1 Ian Clark,InternationalLegitimacyandWorldSociety, Ox ford Uni ver sity 
Press 2010, стр. 278; сма тра се ка пи тал ним де лом на ен гле ском је зи-
ку на ову те му. Ви ди и: Н. Ко со ла пов, „Ле ги тим но сть в ме жду на-
род ных от но ше ни ях: эво лю ция и со вре мен ное со сто я ние про бле мы”, 
Мироваяэкономикаимеждународныеотношения, № 2, Ин сти тут ми-
ро вой эко но ми ки и ме жду на род ных от но ше ний Рос си й ской ака де мии 
на ук (ИМЭ МО РАН), 2005.

2 Ци ти ра но пре ма: Nor man Fa ir clo ugh, “Bla ir’s con tri bu tion to ela bo ra ting 
a new ‘doc tri ne of in ter na ti o nal com mu nity’”, (Ex tract from the spe ech of 
April 1999), De cem ber 2006, Ин тер нет, www.ling.lancs.ac.uk/staff/nor-
man/Bla ir.doc.

3 Ibidem.
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не сум ња) ме ђу на род ни ле ги ти ми тет. Ко нач но, За пад је но ви 
гло ба ли зо ва ни свет. Или ти да па ра фра зи ра мо Зи но вје ва, у 
ме ри у ко јој се свет по за пад њу чу је у тој ме ри је гло ба ли зо ва-
ни ји, но ви ји и на рав но пра вед ни ји.

Де сет го ди на ка сни је, (та да шњи) пред сед ник Ру ске Фе-
де ра ци је Дми триј Ме две дев је 24. сеп тем бра 2009. у Њу јор ку 
на гла сио да ОУН4 тре ба ја ча ти као „ап со лут но је дин стве ни 
ме ха ни зам ме ђу на род ног ле ги ти ми те та.”5

Пред и сто ри ја ова квог по на ша ња на ла зи се још у, од 
Аме ри ке ор ке стри ра ном, на па ду на Ирак 1991. го ди не. Са-
дам Ху се ин, та да за ду жен због ра та а вој но из у зет но опре-
мљен гу ран је у рат. На и ме, САД су да ле под стрек Ку вај ту 
да про из во ди мно го ви ше наф те од до го во ра ОПЕК-а, да ко-
ри сти нафт но по ље Ру ме ли ја без до го во ра са Ира ком од ко га 
је за тра жио хит ну ис пла ту ду го ва. То је до ве ло до па да це на 
наф те баш у тре нут ку ка да је до ју че ра шњи са ве зник у ра ту 
са Ира ном од Баг да да тра жио хит ну ис пла ту свих кре ди та 
ко ји су пред ста вља ни као при ја тељ ска по моћ. Исто вре ме но, 
ам ба са дор ка САД у Баг да ду, Еј прил Гле спи (April Cat he ri ne 
Gla spie)6, уве ра ва ла је Са да ма Ху се и на ка ко се ње на зе мља 
не ће ме ша ти у уну тар-арап ске спо ро ве. На раз ли чи те на чи-
не ши ре ћи ко а ли ци ју (па и са кри во тво ре њем оба ве штај них 
по да та ка о на вод ној угро же но сти Тур ске од Ира ка), САД су 
офор ми ле ве ли ку ко а ли ци ју и уз бла го слов УН по ста ле глав-
ни ар би тар у Пер сиј ском за ли ву.7 Та да су УН по слу жи ле за 
да ва ње ме ђу на род ног ле ги ти ми те та, ка ко је то об ја снио Сер-
ђо Ро ма но (Ser gio Ro ma no), бив ши ита ли јан ски ди пло ма та,8 
ин те лек ту а лац и но ви нар.

4 Ру си као и Фран цу зи и Ита ли ја ни ко ри сте ова кав на зив за раз ли ку од 
на шег и ан гло фо ног УН.

5 “Ме две дев за кон чил выс ту пле ние в Нью-Йор ке при зы вом укре пля-
ть ООН”, ВЗГЛЯД.РУ 24 сен тя бря 2009, Ин тер нет, http://www.vz.ru/
news/2009/9/24/330489.html, ски ну то: 06/07/2012.

6 За ни мљи во је да г-ђа Гле спи ни ка да пре ни по сле ни је оба вља ла ду-
жност ам ба са до ра. Иако струч њак за Бли ски ис ток, ви ше ни је ан га жо-
ва на у овом ре ги о ну већ је пен зи он са на на ме сту ге не рал ног кон зу ла у 
Ју жној Афри ци.

7 О то ме ви ше у: Gi a co mo Ga bel li ni, Laparabola:Geopoliticadell’unipo
larismostatunitense, An teo edi zi o ni 2012, pp. 18-21.

8 Био ам ба са дор Ита ли је у Фран цу ској, СССР-у и НА ТО-у. Ње го во ту-
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Пи та ње ме ђу на род ног ле ги ти ми те та ка ко Јан Кларк 
(Ian Clark) де ли мич но ука зу је али и рас пра ве о ле ги ти ми те-
ту ме ђу на род ног пра ва, су штин ски се сво де на те о ре ти за ци ју 
и фор ма ли за ци ју свет ског дру штва. Пред у слов ле ги ти ми те-
та је сте по сто ја ње не ког дру штва ко је „ле ги ти ми ше”. Са мим 
тим, ов де хи по те тич ко, свет ско дру штво тре ба да дā ле ги-
ти ми тет. У то ку об ли ко ва ња та квог дру штва по др жа ва о ци 
гло ба ли за ци је (по ли тич ке, кул тур не и еко ном ске) на сто је да 
при ка жу основ не по сту ла те др жав но сти за сно ва не на су ве-
ре ни те ту, као ета пу у раз во ју ка над на ци о нал ним удру жи-
ва њи ма. Свет ско дру штво као ба за за ства ра ње над др жа ве 
— са пла не тар ним тј. свет ским ам би ци ја ма  је не мо гу ће без 
свет ских ин сти ту ци ја ко је кре и ра ју (илу зи ју) ле ги ти ми тет на 
гло бал ном ни воу. На ни жем ни воу, као пре двор је свет ских 
на ла зе се ре ги о нал не ме ђу вла ди не ор га ни за ци је. За то је при-
су ство Па ле сти не или Ко со ва у би ло ко јем об ли ку у Свет ској 
бан ци, ММФ-у, или пр во у ре ги о нал ним ор га ни за ци ја ма, по-
пут ЦЕФ ТА или Пак та за ста би ли за ци ју, на чин ле ги ти ми са-
ња на ме ђу на род ном пла ну.

Ме ђу на род ни ле ги ти ми тет је по ли тич ки усло вљен 
у сми слу да ве ли ке си ле и кон тро ли са ни ме ди ји на сто је да 
при ка жу сво ју по ли ти ку као ле ги тим ну од но сно оправ да ну 
па и по жељ ну ме ђу гра ђа ни ма сво је али и стра них зе ма ља. У 
том сми слу де ба та о ме ђу на род ном ле ги ти ми те ту по кре ће се 
у свр ху оправ да ња да љег умре жа ва ња мо ћи на пла не тар ном 
и на ма кро ре ги о нал ним ни во и ма.

Та ко зва ни ме ђу на род ни ле ги ти ми тет се при зи ва и о ње-
му се рас пра вља у ве зи са агре си ја ма на Ирак (1991. и 2003) и 
на СРЈ (или ка ко се ка же на За па ду Косовскират 1999). Тре-
нут но се во ди и де ба та о ме ђу на род ном ле ги ти ми те ту аме-
рич ког ко ри шће ња бес пи лот них ле те ли ца за уби ја ње не при-
ја те ља у дру гим зе мља ма (Је ме ну, Ав га ни ста ну, Па ки ста ну, 
Ли биј ском ра ту...).9 Са ма чи ње ни ца да је Косовскират (1999), 
из ко га про ис ти че и про блем сти ца ња ле ги ти ми те та кри ми-

ма че ње пр вог За лив ског ра та пре не то у: Gi a co mo Ga bel li ni, Laparabo
la:Geopoliticadell’unipolarismostatunitense, pp. 25-26.

9 Kenneth Anderson, “Domestic and International Legitimacy for Targe
ted KillingUsingDrones”,Opi nio Ju ris, Интернет, http://opiniojuris.
org/2011/10/03/domesticandinternationallegitimacyfortargetedkil
lingusingdrones/,скинуто:07/06/2012.
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нал не др жа ве, је дан од уга о них ка ме на са вре ме ног де фи ни-
са ња пој ма међународни легитимитет, го во ри о по др шци 
ко ју Та чи, Ја хја га и дру ги пред став ни ци ко сов ске ал бан ске 
па ра др жа ве мо гу има ти и има ју ка да је у пи та њу при зна ва ње 
и ме ђу на род но пред ста вља ње ал бан ске При шти не. Косовски
рат и ње го во оправ да ва ње упр кос кр ше њу ни за нор ми ме ђу-
на род ног пра ва и ме ђу на род них кон вен ци ја (у Рам бу јеу пре-
кр ше ни чла но ви 51. и 52. Беч ке кон вен ци је о уго вор ном пра-
ву из 1980, бом бар до ва њем Ду на ва пре кр ше на Ду нав ска кон-
вен ци ја из 1948, бом бар до ва њем са про јек ти ли ма ко ји има ју 
оси ро ма ше ни ура ни јум пре кр ше ни Сток холм ска де кла ра ци-
ја о жи вот ној сре ди ни из 1972. и Беч ка кон вен ци ја о за шти ти 
озон ског омо та ча, на рав но пре кр ше на је По ве ља УН са мим 
чи ном агре си је),10 све до че да је реч о још јед ној ин стру мен-
та ли за ци ји на у ке о ме ђу на род ним од но си ма с ци љем по твр-
ђи ва ња над др жа ве и но ве ци ви ли за ци је чи ји је НА ТО са мо 
вој ни но си лац а пре о бли ко ва ње пра ва јед на од по сле ди ца и 
сред ста ва.

Па ра лел но са ле ги ти ми за ци јом од ре ђе них по ли ти ка 
на ме ђу на род ном пла ну као што је слу чај са про це сом при-
зна ва ња ме ђу на род ног су бјек ти ви те та Па ле сти не и се па ра-
ти стич ке тво ре ви не Ко со ва, во ди се исто вре ме но и кам па ња 
де ле ги ти ми за ци је оних стра на  ко је су оште ће не овим про-
це си ма. Та кво де ло ва ње го то во да пре ла зи у прак су. Је дан од 
при ме ра је ар гу мен та ци ја бив шег фран цу ског пред сед ни ка 
Ни ко ле Сар ко зи ја, ко ји је твр дио да је Га да фи из гу био ле ги-
ти ми тет ка ко би и том тврд њом за пра во до био ме ђу на род ни 
ле ги ти ми тет за на пад на Ли би ју.

О де ле ги ти ми за ци ји Изра е ла на ме ђу на род ном пла ну 
вред ну сту ди ју је ура дио Да ни јел Та уб, изра ел ски ка ри јер ни 
ди пло ма та (са да у Лон до ну), у вре ме ка да је пред во дио оде-
ље ње за пра во изра ел ског ми ни стар ства спољ них по сло ва.11

Иако ме ђу на род ни ле ги ти ми тет је сте по јам без ја сно 
де фи ни са ног са др жа ја, мо же мо се за до во љи ти и не до вољ но 
пре ци зном де фи ни ци јом ко ја би гла си ла „ме ђу на род ни ле-
ги ти ми тет је сте при зна ње и омо гу ћа ва ње су бјек ти ви те та у 

10 Све на ве де но је за пи са но и у ви ше слој ном пре гле ду на па да на СРЈ из 
1999. у Пре драг Дра гић Ки јук, ХришћанствобезХриста, Ра шка шко-
ла Бе о град 2011, стр. 14.

11 Da niel Ta ub, “In ter na ti o nal Le gi ti macy and In ter na ti o nal Law”, 2008.
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ме ђу на род ним од но си ма од стра не ба рем јед не ве ли ке си ле 
и ни за дру гих др жа ва те уче шћа су бјек та и/или објек та ле ги-
ти ми са ња у ба рем не кој од ме ђу вла ди них ор га ни за ци ја ко је 
де лу ју на ве ћем под руч ју.” Ка ко би по бли же уви де ли ме ха ни-
зме ме ђу на род ног ле ги ти ми са ња, уз све огра де због ње го вог 
не де фи ни са ња, мо ра мо пр во ука за ти на кра ћи исто ри јат те-
ри то ри ја ко ји ма се ба ви мо а у ве зи са са да шњом си ту а ци јом.

Палестинскопитањеисторијскиоквир

Па ле сти на је исто риј ска област ко ја као и мно ге дру-
ге ни је увек има ла исте гра ни це. У про це су де ко ло ни за ци је 
Бли ског ис то ка она по ста је ка мен спо ти ца ња из ме ђу СССР-а 
и САД-а, али и из ме ђу свет ског је вреј ства (по себ но ци о ни-
стич ког по кре та) и Ара па. Те ри то ри ја под име ном Па ле сти на 
је пре ма до го во ру Сајкс-Пи ко об у хва та ла да на шњи Изра ел са 
За пад ном Оба лом и По ја сом Га зе као и да на шњу Кра ље ви ну 
Јор дан. При кра ју Пр вог свет ског ра та територијaма са вре ме-
них Изра е ла, Јор да на, Си ри је и Ли ба на, упра вља ле су Фран-
цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја као Администрираномокупираном
непријатељскомтериторијом (Oc cu pied Enemy Ter ri tory Ad-
mi ni stra tion — OETA). На кон фе рен ци ји у Сан Ре му апри ла 
1920. осно ва ни Ман дат Па ле сти на при пао је Ве ли кој Бри та-
ни ји. Од 1922. го ди не, део Па ле сти не ис точ но од ре ке Јор дан 
до би ја на зив Тран сјор дан (у пе ри о ду ју ли–сеп тем бар 1922) 
под упра вом УК са ло кал ним вла да рем из ха ше мит ске ди на-
сти је (пре ма спо ра зу му Мак ма хон-Ху се ин из 1915. го ди не). 
Бри тан ски ман дат Па ле сти на по де љен је и ка ко би се те ри то-
ри ја у ко јој Је вре ји има ју пра во ства ра ња на род ног ог њи шта 
огра ни чи ла на зе мљу за пад но од ре ке Јор дан. Бри тан ци су 
чла но ви ма 4, 6 и 7 фа во ри зо ва ли на се ља ва ње Је вре ја и уста-
но ви ли Јеврејскуагенцију као јав но те ло у Па ле сти ни ко је у 
обла сти еко но ми је, дру штва и у дру гим са ве ту је и са ра ђу је 
са Упра вом ман да та.12 Арап ско ста нов ни штво, од ра ни је не-
по вер љи во пре ма је вреј ским на се ље ни ци ма, по ста је до дат но 
не за до вољ но ка да је сер Хер берт Са му ел као Је вре јин по ста-
вљен за пр вог ци вил ног ад ми ни стра то ра Па ле сти не.

12 The Pa le sti ne Man da te, (July 24, 1922), Ин тер нет, http://www.je wis-
hvir tu al li brary.org/jso ur ce/Hi story /Pa le sti ne_Man da te.html, ски ну то: 
13/07/2012.
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Фи нан сиј ски моћ на је вреј ска ди ја спо ра (ра се ја ње) и 
Свет ски ци о ни стич ки кон грес по го то ву су то ком Пр вог свет-
ског ра та у Ен гле ској, САД-у и у Ру си ји из ме ђу Фе бру ар ске и 
Ок то бар ске ре во лу ци је (1917. го ди не), али и у дру гим др жа-
ва ма, тра жи ли по др шку за осни ва ње је вреј ске ет но-ре ли гиј-
ске др жа ве на тлу ан тич ких је вреј ских мо нар хи ја (Изра е ла и 
Ју де је, тј. Па ле сти не).13 Џон Мир шај мер и Сти вен Волт, ауто-
ри чу ве не и у фи ло и зра ел ским кру го ви ма оспо ра ва не, сту ди-
је о пре до ми нан том ути ца ју изра ел ског ло би ја на аме рич ку 
спољ ну по ли ти ку, за кљу чу ју „Да се аме рич ки Је вре ји ни су 
ор га ни зо ва ли и да ни су ус пе ли да због (ства ра ња) Изра е ла 
до би ју по др шку ути цај них по ли ти ча ра, је вреј ска др жа ва ве-
ро ват но ни ка да не би би ла ус по ста вље на.14

Про блем Ан тан те је пре 1918. био ка ко оси гу ра ти по др-
шку Ара па (про тив Ту ра ка) а да ти део те ри то ри је ко ју они на-
се ља ва ју Је вре ји ма. По што су азиј ске те ри то ри је Осман ског 
цар ства по де ље не ме ђу Фран цу ском и Ен гле ском, (ман дат не 
те ри то ри је и пра ве ко ло ни је), уз из у зе так да на шње Са у диј ске 
Ара би је, (се вер ног) кра љев ства Је мен и но во ство ре не Тур-
ске, про блем је остао али је ње го во ре ше ње од ло же но. По-
ред по др шке ди ја спо ре, стра да ње Је вре ја у Дру гом свет ском 
ра ту као и ми гра ци ја је вреј ског ста нов ни штва у Па ле сти ну 
из ме ђу 1918. и 1941. (тре ћа, че трв та и пе та алија–по вра так) 
олак ша ли су и да ли ве ћи ле ги ти ми тет за ства ра ње је вреј ске 
др жа ве. Од ко ло ни јал них ад ми ни стра тив них је ди ни ца ства-
ра не су др жа ве и на по сто сман ском про сто ру (Ирак, Еги пат, 
Си ри ја, Ли бан, Јор дан). Ме ђу тим, ка ко је у Па ле сти ни ве ћи-
на ста нов ни штва би ла арап ска, у УН је од лу че но да се ова 
те ри то ри ја по де ли и да се про гла се две др жа ве: је вреј ска и 
арап ска и сло бод ни град Је ру са лим де ли мич но под ме ђу-

13 Па ле сти на је на зив ко ји Ри мља ни по чи њу да упо тре бља ва ју од II ве ка 
по сле Хри ста, за ме нив ши до та да шњи на зив про вин ци је Ју де ја због 
је вреј ске по бу не Бар Кох ба, 132-135. го ди не, та да ме ња ју и на зив Је-
ру са ли ма а је вреј ско ста нов ни штво про те ру ју из про вин ци је. На зив 
Па ле сти на Ри мља ни су иза бра ли по име ну за при о бал ни по јас ко ји су 
Гр ци зва ли по Фи ли стеј ци ма (а не Ара пи ма) ко ји су не ка да има ли др-
жа ве на те ри то ри ји да на шњег По ја са Га зе и Ашке ло на.

14 Ци ти ра но пре ма ита ли јан ском из да њу: John Me ar she i mer e Step hen M. 
Walt, LaIsraelLobbyelapoliticaesteraamericana, Ar nol do Mon da do ri, 
Mi la no 2007.
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на род ном упра вом. Арап ска др жа ва Па ле сти на би ла би још 
јед на у ни зу арап ских и са мим тим ни је мо гла да апе лу је на 
сти ца ње др жав но сти за не ки по се бан на род.

Са про гла ше њем Изра е ла 14. ма ја 1948. и исто вре ме ним на-
па дом арап ских др жа ва на ње га, те ри то ри ја ко ју су УН пред-
ви де ле за ства ра ње арап ске др жа ве на тлу ман да та Па ле сти на 
по де ље на је оруж јем из ме ђу Изра е ла, Тран сјор да на и Егип та.

Хронологијапалестинскогстицањамеђуна
родногсубјективитета

- 1935. го ди не, 27. мар та Осно ва на Арап ска пар ти ја 
Па ле сти не (al-Hizb al-Ara bi al-Fi la sti ni), да кле Па ле-
сти на је ге о граф ски на зив а не на род ни.

- 1945. го ди на. У Анек су осни вач ког до ку мен та Арап-
ске ли ге, о Па ле сти ни, пред ви ђа се да Са вет Ли ге 
од ре ди јед ног чла на из Па ле сти не, све док се на ње-
ном тлу не ство ри са мо стал на арап ска др жа ва.15

- 1947. Ре зо лу ци ја СБ УН 181 ко јом је пред ви ђе но 
ства ра ње је вреј ске, арап ске др жа ве и ме ђу на род но 
ад ми ни стри ра ног гра да Је ру са ли ма.

- 1948-1949. го ди не те ри то ри ја пред ви ђе на за ства ра-
ње арап ске др жа ве на тлу бри тан ског ман да та Па-
ле сти не вој но по де ље на из ме ђу Изра е ла, Тран сјор-
да на и Егип та. Еги пат и Тран сјор дан на сто је да се 
на мет ну као глав ни пред став ни ци Ара па Па ле сти не. 
Еги пат др жи Га зу, па је ве ћи на арап ских иозбе гли ца 
по бе гла на те ри то ри ју Тран сјор да на За пад ну оба лу и 
у Тран сјор да ни ју, да на шњи Јор дан.

- 22. сеп тем бар 1948. Зва нич но про гла ше ње Све па ле-
стин ске вла де у Га зи (уз по др шку Егип та и оста лих 
чла ни ца Ли ге из у зев Тран сјор да на. То до во ди до по-
де ла ме ђу Арап ски  зе мља ма и арап ско-па ле стин-
ском ели том. Та ко 1. де цем бра па ле стин ски Ара пи 
на За пад ној оба ли 

- 1950. Краљ Тран сјор да на анек ти ра За пад ну оба лу и 
пре и ме ну је зе мљу у Јор дан.

15 PactoftheLeagueofArabStates, March 22, 1945.
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- 1959. осно ван Ал-Фа тах. По што је прет ход не го ди-
не фор ми ра на Ује ди ње на Арап ска Ре пу бли ка (УАР 
— Си ри ја и Еги пат), На сер уки да све па ле стин ску 
вла ду. Па ле стин ци се осла ња ју све ви ше на За пад ну 
оба лу и ис точ ни Је ру са лим.

- 1961. го ди на. По што је УАР про пао кра јем 1961. го-
ди не и до шло до да љег уда ља ва ња Егип та с јед не и 
Си ри је и Ира ка с дру ге стра не, На сер тра жи ком про-
ми сно ре ше ње за на ста вак ути ца ја у арап ском све ту. 
То је учи ње но об на вља њем ини ци ја ти ве за бор бу за 
Па ле сти ну. Еги пат пред ла же Па ле стин ци ма ра су-
тим у из бе глич ким кам по ви ма у ви ше зе ма ља као и 
у Га зи и у Јор да ну, осни ва ње Па ле стин ског осло бо-
ди лач ког фрон та.

- 1964. 2. ју на на ини ци ја ти ву Арап ске ли ге и у Је ру са-
ли му осно ва на Па ле стин ска осло бо ди лач ка ор га ни-
за ци ја. У Је ру са ли му је одр жан Па ле стин ски на ци-
о нал ни са вет и на ње му осно ва на ПЛО. Утвр ђе не су 
осно ве, осни вач ка по ве ља ПЛО-а, до пу ње не и усво-
је не 1968. го ди не (го ди ну да на по сле вој ног по ра за 
арап ских др жа ва у ше сто днев ном ра ту са Изра е лом). 
По ве ља ја сно ука зу је да су Па ле стин ци Ара пи, али и 
они Је вре ји ко ји су „има ли уоби ча је ни бо ра вак у Па-
ле сти ни пре по чет ка ци о ни стич ке ин ва зи је.”16 По сле 
1967. го ди не усва ја се на зив Па ле стин ци за арап ско 
ста нов ни штво Па ле сти не.

- 1969-1973. Ре зо лу ци ја ма Ге не рал не скуп шти не 
УН  2535, 2672 и 3102 про мо ви шу се пра ва Па ле сти-
на ца из ме ђу оста лог и на са мо о пре де ље ње.

- 1971. 6. де цем бра Ре зо лу ци јом ГС УН 2787 при зна је 
се пра во Па ле стин ци ма да се бо ре за об но ву њи хо ве 
отаџ би не.

- 1973. На арап ском са ми ту у Ал жи ру у но вем бру, 
ПЛО при знат као легитимни представник пале
стинскогна ро да. 

16 Пре ма: Gi o van ni Co do vi ni,Storiadelconflittoaraboisraelianopalestine
se:Tradialoghidipaceemonologhidiguerra, Mon da do ri, Mi la no 2007, 
pp. 262-263.
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- 1974. ПЛО на са ми ту Арап ске ли ге при знат као једи
ниилегитимни представникпалестинског на ро да.

- 22. но вем бар 1974. го ди не ПЛО до би ја стал ни по сма-
трач ки ста тус у Ге не рал ној скуп шти ни УН.

- 1975. го ди не, 10. но вем бра је усво је на, ка сни је од ба-
че на (Ре зо лу ци јом 4886, де цем бра 1991), Ре зо лу ци ја 
Ге не рал не скуп шти не УН (3379) ко ја осу ђу је ци о ни-
зам као об лик ра си зма.

- 1978. Аме рич ки пред сед ник Кар тер да је из ја ву о 
пра ву Па ле сти на ца на отаџ би ну.

- 1979. У ми ров ном спо ра зу му Изра е ла и Егип та по-
ми њу се ле ги тим на пра ва Па ле сти на ца.

- 1980. На Ве не ци јан ском са ми ту ЕЕЗ при зна је пра во 
Па ле сти на ца на са мо о пре де ље ње, тра жи са мо у пра ву 
за Па ле стин це и на во ди да су уни вер за ли ни прин ци-
пи пра во на по сто ја ње и без бед ност те прав да за све 
на ро де.

- 1988. ПЛО у Ал жи ру про гла ша ва не за ви сност Па-
ле сти не и при зна је по сто ја ње Изра е ла. Јор дан ефек-
тив но од у ста је од на сто ја ња да по вра ти власт над 
За паднм оба лом, што ће краљ Ху се ин 1991. јав но и 
ре ћи. Јор дан ски краљ за др жа ва са мо пра во да име-
ну је муф ти ју Је ру са ли ма (вер ску власт).

- 1991-1993 тај ни пре го во ри Изра е ла и ПЛО-а у Ослу 
(Осло 1) за ре зул тат има ју ус по ста вља ње Па ле стин-
ске ауто но ми је, раз два ја ње па ле стин ско-јор дан ске 
де ле га ци је на ми ров ним пре го во ри ма са Изра е лом, 
при ста нак Изра е ла на ме ђу на род но над гле да не из-
бо ре на оку пи ра ним те ри то ри ја ма, од ри ца ње ПЛО-а 
од те ро ри зма и на си ља, изра ел ско при зна ње ПЛО-а 
као пред став ни ка па ле стин ског на ро да, по че так по-
вла че ња изра ел ских сна га из Га зе и Је ри хо на

- 1994-1999. У овом пе ри о ду ви ше до го во ра има ју за 
ре зул тат по ве ћа ње зо не пу не па ле стин ске са мо у пра-
ве са 1,1 од сто оку пи ра них те ри то ри ја на 17,2 од сто.

- 1995. ЕУ при зна ла Па ле стин ску Са мо у пра ву као пу-
но прав ног чла на Евро мед парт нер ства (Бар се лон ски 
про цес), ко ји је у ме ђу вре ме ну за ме њен Унијом за
Медитеран ко ја са мо фор мал но функ ци о ни ше.
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- 2001. Џорџ Буш јуниор 10. но вем бра пр ви је аме рич-
ки пред сед ник ко ји по ми ње пер спек ти ву две др жа-
ве — Па ле сти не и Изра е ла. Исте го ди не у Дур ба ну 
(Дур бан 1 — World Con fe ren ce aga inst Ra cism, Ra cial 
Di scri mi na tion, Xe nop ho bia and Re la ted In to le ran ce) 
по твр ђе но „нео ту ђи во пра во па ле стин ског на ро да 
на са мо о пре де ље ње и на ус по ста ву не за ви сне др-
жа ве.”17 Аме ри ка не зва нич но пре ко ко лум ни сте Њу 
Јорк тај мса на ја вљу је са у диј ски ми ров ни план за пу-
но при зна ње Изра е ла у за ме ну за ње го во по вла че ње 
са (де ла)оку пи ра них те ри то ри ја из 1967. го ди не. Ис-
тог да на Са у диј ци на ја вљу ју тај план ко ји ће по др жа-
ти арап ске др жа ве, др жав ни се кре тар САД и Ха ви јер 
Со ла на (ЕУ).

- 2002. Са у диј ски ми ров ни план за две др жа ве — 
Изра ел и Па ле сти ну.

- 2003. Ма па пу та са истим ци љем као и Са у диј ски 
план али са ни зом пред у сло ва ко је је из у зет но те шко 
ис пу ни ти.

- 2004. Па ле стин ска Са мо у пра ва укљу чен у Европ ску 
су сед ску по ли ти ку.

- 2009. и 2011. Не у спех да се на кон фе рен ци ја ма Дур-
бан II и Дур бан III зна чај ни је по др жи Па ле сти на и 
осу ди Изра ел због од у ста ја ња мно гих за пад них зе-
ма ља да уче ству ју у ра ду, сла њу де ле га ци ја ни жег 
ни воа те ор га ни зо ва њу пар ла ле них ску по ва од стра-
не Изра е ла и ме ђу на орд них не вла ди них ор га ни за ци-
ја пр вен стве но фи нан си ра них од стра не САД и је-
вреј ских ор га ни за ци ја.

- 2011. Па ле сти на до би ла пу но прав но члан ство у 
УНЕ СКО у ок то бру 2011. али је 11. но вем бра 2011. 
од би јен у СБ УН пред лог о про сле ђи ва њу у ГС УН 
гла са ња о при зна њу Па ле стин ске др жа ве.

- 29.11.2012. у ГС УН, до би ја ста тус др жа ве по сма тра-
ча не-чла ни це.

17 World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia
andRelatedIntolerance, Ин тер нет, http://www.un.org/en/ga/dur ban me e-
ting2011/pdf/DDPA_full_text.pdf, ски ну то: 16/07/2012.
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- Па ле сти ну као др жа ву до са да је при зна ло 130 од 193 
чла ни це УН.

Косовскопитање–историјскиоквир

КосовоиМетохија је исто риј ска област ко ја ни кад ни је 
по сто ја ла као не за ви сна др жа ва. Ко со во је реч срп ског по-
ре кла по пти ци Кос и са да озна ча ва ис точ ни део По кра ји-
не ма да је пр во бит но био ве зан са мо за Ко со во По ље. Ме тох 
је реч грч ког по ре кла и озна ча ва цр кве ни по сед. Исто риј ски 
не ма до ка за о ал бан ском при су ству на те ри то ри ји да на шње 
про вин ци је све до 15. ве ка, ка да се у тур ском деф те ру по ми-
њу у При зре ну и око ли ни али као ма њин ско ста нов ни штво. 
На кон 1878. го ди не, ка да је Ср би ја на Бер лин ском кон гре су и 
фор мал но по ста ла су ве ре на др жа ва до дат но се по ја ча ва ал-
бан ско-тур ско на си ље18 над срп ским и уоп ште хри шћан ским 
ста нов ни штвом на про сто ру да на шњег Ко со ва и Ме то хи је. 
Ср би су кра јем 19. ве ка још увек нај број ни ји на род у про вин-
ци ји са око 50 од сто свих ста нов ни ка.19 Али у пе ри о ду из ме ђу 
1878. и 1912. из про вин ци је је про те ра но око 150.000 Ср ба а 
део их је пре шао на Ислам и по ар ба на шио се (ар на у ти) ка ко 
би са чу вао има ње.20 Из ме ђу свет ских ра то ва, от ку пом зе мље 
од тур ских зе мљо по сед ни ка и пре у зи ма њем др жав не зе мље 
Ср би ја је сте кла мо гућ ност да на се ља ва сво је ста нов ни штво 
на зад на ову те ри то ри ју. За раз ли ку од ра ни је осло бо ђе не 
Кне же ви не Ср би је ова те ри то ри ја је на зи ва на Ста ра Ср би ја.

Ал бан ске пре тен зи је на про стор КиМ да ти ра ју још од 
осни ва ња При зрен ске ли ге 1878, ску па ал бан ских гла ва ра ко-

18 Пре 1878. да ти ра обра ћа ње ар хи ман дри та Де чан ског Ха џи Се ра фи ма 
Ри сти ћа сул та ну Аб дул Ази зу „Плач ста ре Ср би је” ко ји је об ја вљен 
као књи га 1864. го ди не. Та ко ђе је ор га ни зо ва но на си ље — ма сов на 
уби ства, си ло ва ња, пљач ке, па ље ње имо ви не оба вља но про тив Ср ба 
за вре ме Аустро-тур ског ра та (1683-1699) и за вре ме но вог Аустро-
тур ског ра та (1737-1739).

19 Po lit., Eint he i lung, Na ti o na li ta ten und Re li gi o nen. Pu blis hed as the en clo-
su re to the bo ok DetailbeschreibungdesSandzaksPlevljeunddesVilajets
Kosovo (Mit 8 Be i la gen und 10 Ta feln). Als Ma nu script ge druckt, Wi en 
1899, p. 306.

20 Dr Kon stan tin Ji re cek, Al ba nien in der Ver gan gen he it (in) Il li risch-Al ba-
nische For schun gen Zu sam men ge stellt von DR Lud wig von Thal loczy, I. 
Band, Mun chen and Le ip zig 1916, 87.
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ји су у про це су рас та ка ња Осман ске им пе ри је и осло ба ђа ња 
бал кан ских на ро да на сто ја ли да оси гу ра ју др жа ву за пе ри-
од по сле про па сти Осман ли ја. Пре тен зи је су, ка ко то обич но 
би ва, на ди ла зи ле те ри то ри је у ко ји ма је ал бан ски жи ваљ чи-
нио ве ћи ну. Ме ђу тим, Ал бан ци су го то во од по чет ка сво јих 
др жа во твор них ам би ци ја има ли по др шку Аустро-Угар ске а 
он да и Ве ли ке Бри та ни је, да би САД и Не мач ка по ста ле глав-
ни по др жа ва о ци ал бан ског екс пан зи о ни зма од кра ја 20. ве ка.

На кон про те ри ва ња срп ског ста нов ни штва из ове ре-
ги је за вре ме Дру гог свет ског ра та и но вог та ла са на се ља ва-
ња ал бан ског ста нов ни штва до шла је и од лу ка Јо си па Бро за 
Ти та од 5. мар та 1945. го ди не о за бра ни по врат ка Ср ба ко ло-
ни ста на Ко со во и Ме то хи ју чи ме је број ни од нос срп ског и 
ал бан ског на ро да опет про ме њен на ште ту пр вих.

По чет ком 80-тих го ди на 20. ве ка Ал бан ци са КиМ ин-
тен зи ви ра ју бор бу за ал бан ску «на ци о нал ну ствар» по кре-
нув ши низ де мон стра ци ја ко ји ма су на сто ја ли да за ју жну 
срп ску по крај ну из деј ству ју ста тус ре пу бли ке. Та ко ђе, Ал-
бан ци зах те ва ју да им се у фе де рал ној др жа ви до де ли ста тус 
кон сти ту тив ног на ро да, уме сто ста ту са «на род но сти» ко ји су 
до та да ужи ва ли. Овим зах те ви ма ал бан ски жи ваљ КиМ по-
ку шао је да у пот пу но сти ал ба ни зи ра ју жну срп ску по крај ну, 
и да је као «хо мо ге ну» ал бан ску фе де рал ну је ди ни цу из јед на-
чи са дру гим фе де рал ним је ди ни ца ма бив ше СФРЈ. На тај на-
чин био би уда рен по сто јан те мељ тј. по ла зна осно ва за да љу 
се це си о ни стич ку ак тив ност. Ипак, др жа во твор не ам би ци је 
ко је су се кри ле у по за ди ни ових по ли тич ких при ти са ка пре-
по зна те су од стра не та да шњег др жав ног вр ха и оце ње не као 
прет ња те ри то ри јал ном ин те гри те ту и су ве ре ни те ту Ју го-
сла ви је. Пред сед ни штво СФРЈ је про гла си ло ван ред но ста ње 
на те ри то ри ји КиМ и по сла ло је ди ни це Ју го сло вен ске на род-
не ар ми је да обез бе де по што ва ње устав ног по рет ка. На кон 
ових до га ђа ја све ви ше се про ду бљу је јаз из ме ђу ве ћин ског 
ал бан ског и број ча но опа да ју ћег срп ског ста нов ни штва, ко је 
се усред те шке без бед но сне али и еко ном ске си ту а ци је све 
уче ста ли је исе ља ва у цен трал не де ло ве Ср би је. 

То ком пр ве по ло ви не 90-тих го ди на, на кон уки да ња 
ши ро ке ауто но ми је Ко со ва (пре ма Уста ву из 1974. има ла је 
ре пу блич ке над ле жно сти), ал бан ски се це си о ни стич ки про-
је кат се на ста вља ни зом ак тив но сти по пут ус по ста вља ња 
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па ра лел них др жав них ин сти ту ци ја, не ле гал ног до но ше ња 
«Ре зо лу ци је о не за ви сно сти и су ве ре ни те ту Ко со ва», спро-
во ђе ња иле гал ног тај ног ре фе рен ду ма на ко ме су ко сов ски 
Ал бан ци по др жа ли не за ви сност. Та кво пр ко ше ње вла сти ма 
у Бе о гра ду ни је до би ло оче ки ва ну по др шку ино стран ства, 
те се у дру гој по ло ви ни 1990-их, на кон Деј тон ског спо ра зу-
ма, стра те ги ја ал бан ских се це си о ни ста дра стич но ме ња. На 
сце ну сту па тзв. Осло бо ди лач ка Вој ска Ко со ва (ОВК), на кон 
че га у по кра ји ни до ла зи до еска ла ци је те ро ри зма про тив Ср-
ба и пред став ни ка ле ги тим них и ле гал них ор га на вла сти Ре-
пу бли ке Ср би је: «У то ку сле де ћих не ко ли ко го ди на ОВК је 
по сте пе но ин тен зи ви ра ла сво је опе ра ци је, усред сре ђу ју ћи се 
нај ви ше на по ли ци ју, за тим на срп ске из бе гли це ко је су се 
на се ли ле у по кра ји ни по сле су ко ба у оста лим де ло ви ма бив-
ше Ју го сла ви је и на Ал бан це за ко је се сма тра ло да на овај 
или онај на чин са ра ђу ју са срп ским вла сти ма.»21 Успе шно 
ло би ра ње ал бан ских се це си о ни ста у Ва шинг то ну, ин тен зив-
на ан ти-срп ска кам па ња и при стра сно из ве шта ва ње за пад-
них ме ди ја, про пра ће но да љом еска ла ци јом на си ља на КиМ 
олак ша ће 1999. го ди не агре си ју НА ТО на СРЈ, из ве де ну без 
са гла сно сти СБ УН-а. 

На кон пот пи си ва ња Ку ма нов ског спо ра зу ма и пре ки да 
НА ТО агре си је на СРЈ 1999. го ди не,22 Ко со во је, Ре зо лу ци јом 
1244 Са ве та без бед но сти, defacto ста вље но под ме ђу на род ни 
про тек то рат, и од то га тре нут ка от по чи ње бор ба ко сов ских 
Ал ба на ца за сти ца ње ме ђу на род ног ле ги ти ми те та, а на кон 
2008. и за ме ђу на род но при зна ње са мо про кла мо ва не Ре пу-
бли ке Ко со во.

21 Џејмс Кер-Линд зи, Косово–путкаоспоренојдржавностинаБалка
ну, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2011. стр. 32.

22 Ку ма нов ски спо ра зум тј. “Вој но-тех нич ки спо ра зум у Ку ма но ву” пот-
пи сан је 9. ју на 1999. го ди не, и озна чио је крај ва зду шних уда ра НА ТО 
сна га на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју. Пре ма од ред ба ма овог спо-
ра зу ма уго во ре но је по вла че ње Вој ске Ју го сла ви је и срп ске по ли ци је 
са те ри то ри је Ко со ва. Дан ка сни је, Са вет без бед но сти до нео је Ре зо-
лу ци ју 1244 ко јом је ова срп ска по крај на ста вље на под ме ђу на род ни 
про тек то рат.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2013,год.Xvol.17 стр.191230

207

Хронологијапроцесаутврђивањастатусаи
унилатералнопроглашењенезависности

- 1999. На кон пот пи си ва ња Ку ма нов ског спо ра зу ма и 
по вла че ња ју го сло вен ске вој ске и срп ских по ли циј-
ских сна га са Ко со ва и Ме то хи је, при су ство УН и 
НА ТО сна га на Ко со ву је ре гу ли са но Ре зо лу ци јом 
1244 Са ве та без бед но сти УН. Овом ре зо лу ци јом УН 
су да ле ман дат Ми си ји при вре ме не упра ве на Ко со-
ву (УН МИК) да по мог не у обез бе ђи ва њу усло ва за 
ми ран и нор ма лан жи вот свих ста нов ни ка Ко со ва 
и да ти ме оси гу ра и уна пре ди ре ги о нал ну ста бил-
ност на За пад ном Бал ка ну. То је у прак си зна чи ло 
крај ди рект не кон тро ле Ср би је и ста вља ње Ко со ва 
и Ме то хи је под ме ђу на род ну упра ву. Ми си ја УН ус-
по ста вље на је да над гле да си ту а ци ју у по крај ни “док 
не бу де до не та ду го роч на од лу ка о по ли тич кој бу-
дућ но сти Ко со ва”.23 Ре зо лу ци јом 1244 (члан 10.) УМ-
НИК је овла шћен да ство ри усло ве у ко ји ма ће на род 
Ко со ва и Ме то хи је мо ћи да ужи ва су штин ску ауто-
но ми ју у окви ру СР Ју го сла ви је, да омо гу ћи ства ра-
ње пре ла зне упра ве и по мог не раз вој при вре ме них 
де мо крат ских ин сти ту ци ја са мо у пра ве.24 Ре зо лу-
ци јом је пред ви ђе но (члан 11.) да пре ла зна упра ва 
при пре ми пут до ко нач ног ре ше ња ста ту са Ко со ва.25 
Са ма Ре зо лу ци ја ни је са др жа ла ни ка кав на го ве штај 
ко нач ног ре ше ња ни ти је по ста ви ла ја сан вре мен ски 
оквир у ко ме би ово пи та ње би ло ре ше но.  Сто га су 
обе стра не у ко сов ском су ко бу, и Ср би, и ко сов ски 
Ал бан ци, на сто ја ли да Ре зо лу ци ју 1244 ту ма че пре-
ма сво ме на хо ђе њу и оче ки ва њи ма. Ко сов ски Ал-
бан ци су сма тра ли да ће за по че ти про цес не дво сми-
сле но во ди ти ка сти ца њу др жав но сти као ко нач ном 
ре зул та ту и оче ки ва ли су да ће “огра ни че ни вре мен-
ски пе ри од у по зи ци ји ме ђу на род ног про тек то ра та 

23 Џејмс Кер-Линд зи, Косово–путкаоспоренојдржавностинаБалка
ну, оп. цит., стр.15.

24 Re so lu tion 1244, Ин тер нет: http://www.un mi kon li ne.org/Pa ges/1244.
aspx 12/07/2012/

25 Ибид.
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би ти ну жан увод у не за ви сност”.26 Срп ска стра на је 
оста ла при по зи ци ји да је КиМ са став ни и нео ту ђи ви 
део Ср би је, и да је по што ва ње ње ног су ве ре ни те та и 
ин те гри те та за га ран то ва но Ре зо лу ци јом 1244, те да 
се иста мо же ту ма чи ти ис кљу чи во у прав цу да ва ња 
из у зет но ши ро ке ауто но ми је.

 - У ма ју 2001. го ди не УН су пред ста ви ле “Устав ни ок-
вир за при вре ме ну са мо у пра ву”.27 Ти ме је ус по ста-
вље на Пре ла зна са мо у пра ва на Ко со ву и Ме то хи ји, 
а при вре ме ним ин сти ту ци ја ма је дат пун оп сег овла-
шће ња над ши ро ким спек тром обла сти.28 Ср би ја је 
на овај по тез УН МИК-а од го во ри ла “Де кла ра ци јом 
о ста њу на Ко со ву и Ме то хи ји”, ко јом је од ба ци ла 
овај до ку мент сма тра ју ћи да се њи ме “пре ју ди ци ра 
ко нач но ре ше ње на ште ту др жав них ин те ре са СР Ју-
го сла ви је, Ср би је, Ср ба и оста лог не ал бан ског ста-
нов ни штва у по кра ји ни, чи ме се знат но пре ко ра чу ју 
овла шће ња из Ре зо лу ци је 1244 Са ве та без бед но сти 
Ује ди ње них на ци ја.”29  Ипак, овај Устав ни оквир ни-
је пре ци зи рао, ни ти да вао ја сне на го ве шта је о бу ду-
ћем ста ту су срп ске по кра ји не. Иако су ко сов ски Ал-
бан ци по че так из град ње по ли тич ких ин сти ту ци ја 
до жи ве ли као још је дан ко рак ка не за ви сно сти, УН-
МИК је “чвр сто за у зео став да до ку мент ни је усту-
пао кон тро лу над обла сти ма, ко ја би на би ло ко ји на-
чин мо гла би ти схва ће на као од у зи ма ње су ве ре них 
пра ва Бе о гра ду”.30 Одр жа ва ње statusa quo, пра ће но 
скре та њем па жње ме ђу на род не за јед ни це на дру ге, у 

26 Џејмс Кер-Линд зи, Косово–путкаоспоренојдржавностинаБалка
ну, оп. цит., стр.38

27 Устав ни оквир за при вре ме ну са мо у пра ву на Ко со ву, Ин тер нет: 
http://www.ku ven di ko so ves.org/com mon/docs/Fra me work Poc ket_SRB_
Dec2002.pdf 12/07/2012/

28 За де та ље о овим овла шће њи ма ви де ти: Џејмс Кер-Линд зи, Косово–
путкаоспоренојдржавностинаБалкану, оп. цит., стр. 41.

29 Де кла ра ци ја Скуп шти не Ср би је о Ста њу на Ко со ву и Ме то хи ји, Ин-
тер нет: http://www.ar hi va.sr bi ja.gov.rs/ve sti/2001-06/01/24790.html 
12/07/2012/

30 Џејмс Кер-Линд зи, Косово–путкаоспоренојдржавностинаБалка
ну, оп. цит, стр. 41.
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том тре нут ку при о ри тет ни је ме ђу на род не про бле ме 
(на пад од 11. сеп тем бра и вој на ин тер вен ци ја у Ав га-
ни ста ну) по сте пе но је до при но сио да љем за о штра-
ва њу си ту а ци је и све гла сни јим зах те ви ма ко сов ских 
Ал ба на ца за др жав но шћу. 

- 2002. УН МИК је на зах те ве ко сов ских Ал ба на ца за 
др жав но шћу од го во рио про гра мом “стан дар ди пре 
ста ту са”, пред ста вља ју ћи осам кључ них обла сти у 
ко ји ма мо ра би ти оства рен кон кре тан на пре дак пре 
од лу ке о ко нач ном ста ту су.31 

- 2004. И по ред по ку ша ја сми ри ва ња по но во уза вре-
лих стра сти, на Ко со ву и Ме то хи ји ће у мар ту 2004. 
го ди не до ћи до еска ла ци је на си ља и по гро ма срп ског 
ста нов ни штва и за ти ра ња ње го ве кул тур не и исто-
риј ске ба шти не. На кон тих до га ђа ја, Ко со во се по но-
во вра ти ло у цен тар па жње ме ђу на род не јав но сти, и 
УН су за по че ле са при пре ма ма за по че так пре го во ра 
о ко нач ном ста ту су.32 За спе ци јал ног иза сла ни ка за 
ста ту сни про цес за Ко со во иза бран је бив ши пред-
сед ник Фин ске, Мар ти Ах ти са ри. Оп ште при хва ће-
но ми шље ње у ме ђу на род ној за јед ни ци би ло је да се 
пре го во ри мо ра ју во ди ти из ме ђу свих ак те ра упле-
те них у ко сов ску кри зу. Кон такт гру па (ко ју су чи-
ни ли пред став ни ци Бри та ни је, Фран цу ске, Не мач ке, 
Ита ли је, Ру си је и САД) утвр ди ла је оквир и прин ци-
пе ко јих се тре ба при др жа ва ти у пре го во ри ма. То је 
под ра зу ме ва ло не мо гућ ност по врат ка на си ту а ци ју 
од пре 1999. го ди не тј. од ба ци ва ње би ло ка кве мо-
гућ но сти да се Ко со во вра ти под ди рект ну упра ву 
Бе о гра да. Мо гућ ност по де ле Ко со ва и Ме то хи је та-
ко ђе је би ла ис кљу че на, као и сце на рио по ко ме би 
се Ко со во мо гло ује ди ни ти са би ло ко јом дру гом 

31 Реч је о на прет ку у обла сти из град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја, 
спро во ђе ња вла да ви не пра ва, сло бо де кре та ња, одр жи вог по врат ка 
из бе гли ца и ра се ље них ли ца, ства ра ња чвр стих те ме ља за тр жи шну 
еко но ми ју, оства ри ва ње имо вин ских пра ва, нор ма ли за ци је ди ја ло га са 
Бе о гра дом и тран сфор ма ци је Ко сов ског за штит ног кор пу са.

32 УН су ову од лу ку до не ле 23. око бра 2005, ка да је Са вет без бед но сти 
овла стио ге не рал ног се кре та ра УН Ко фи Ана на да за по че не про цес за 
утвр ђи ва ње ко нач ног ста ту са Ко со ва.
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др жа вом.33 У ове прин ци пе на кнад но је и јед но стра-
но укљу че на и од ред ба по ко јој спо ра зум мо ра би ти 
при хва тљив из ра зи тој ве ћи ни на Ко со ву, да кле Ал-
бан ци ма.34

- 2006. Срп ски пре го ва ра чи и пред став ни ци ко сов-
ских Ал ба на ца са ста ли су се на пр вом ди рект ном 
са стан ку у Бе чу 20. фе бру а ра 2006. Пре го во ри су за-
по че ли ди ску си јом о пи та њи ма ве за ним за ло кал ну 
упра ву, ма њин ска пра ва, пра ва за јед ни ца, еко ном ска 
пи та ња и за шти ту вер ске и кул тур не ба шти не. Ме-
ђу тим, про цес је вр ло бр зо за пао у ћор со как због без-
ком про ми сног ста ва обе стра не по пи та њу ко нач ног 
ста ту са. Ср би ја ни је хте ла да при хва ти не за ви сност 
Ко со ва, док ко сов ски Ал бан ци ни су при ста ја ли на 
ши ро ку ауто но ми ју у окви ру Ср би је.

- 2007. Као из лаз из пре го ва рач ког вр зи ног ко ла, Ах ти-
са ри је УН-у пре по ру чио мо дел “Не за ви сно сти, над-
зи ра не од стра не ме ђу на род не за јед ни це”. Ал бан ска 
стра на је ову пре по ру ку на рав но то пло по здра ви ла, 
за раз ли ку од Ср би је. Ипак, овај пред лог је до жи вео 
де бакл ка да је Ру си ја на ја ви ла ула га ње ве та у Са ве ту 
без бед но сти. На кон не у спе ха Ат хи са ри је вог пла на, 
Кон такт гру па је од лу чи ла да одр жи но ви круг пре-
го во ра под по кро ви тељ ством Трој ке (Ру си ја, САД и 
ЕУ). То је био по след њи по ку шај за по сти за ње ком-
про ми са кроз пре го во ре. И овај по ку шај је од са мог 
стар та био осу ђен на про паст због при стра сног др-
жа ња САД и во де ћих др жа ва ЕУ. “Из ја вом пред сед-
ни ка Бу ша да САД по др жа ва ју не за ви сност, ко ју су 
при хва ти ле и во де ће др жа ве чла ни це ЕУ, као и ви-
со ки зва нич ни ци ЕУ, При шти ни је ефек тив но оси-
гу ран под сти цај да не од у ста не од зах те ва за др жав-
но шћу.”35 Сто га пред став ни ци ко сов ских Ал ба на ца 

33 Gu i ding prin ci ples of the Con tact Gro upfor aset tle ment of the sta tus of 
Ko so vo, Ин тер нет: http://www.uno sek.org/doc ref/Con tact Gro up-Ten 
Gu i ding prin ci ples for Ah ti sa a ri.pdf 12/07/2012/

34 Re port of the Spe cial En voy of the Sec re tary-Ge ne ral on Ko so vo’s fu tu re 
sta tus, 26 March 2007, S/2007/168.

35 Џејмс Кер-Линд зи, Косово–путкаоспоренојдржавностинаБалка
ну, оп. цит., стр. 165.
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ни су по ка за ли спрем ност да ди ску ту ју о срп ским 
пред ло зи ма, ко ји су се за сни ва ли на раз ли чи тим мо-
де ли ма ауто но ми је. Уме сто то га они су по ну ди ли 
кон цепт “Спо ра зу ма о при ја тељ ству са Ср би јом”, ко-
ји је под ра зу ме вао обо стра но при зна ва ње су ве ре ни-
те та из ме ђу Ср би је и Ко со ва као не за ви сних др жа ва. 
Ове не по мир љи ве раз ли ке у ве зи са фун да мен тал-
ним пи та њем су ве ре ни те та ре зул ти ра ће пот пу ним 
обе сми шља ва њем про це са од ре ђе ња ста ту са и кра-
хом дво го ди шњих на по ра да се кроз пре го во ре до ђе 
до ре ше ња.

- 2008. Но ва фа за бор бе ко сов ских Ал ба на ца за не за-
ви сност, за по че ла је са мо не ко ли ко не де ља по кра ју 
пре го ва рач ког про це са ка да је Ко со во јед но стра но 
про гла си ло не за ви сност од Ср би је. На сед ни ци тзв. 
ко сов ског пар ла мен та 17. фе бру а ра 2008. про гла-
ше на је не за ви сна др жа ва Ре пу бли ка Ко со во. Већ 
на ред ног да на са мо про гла ше ну др жа ву при зна ће 
САД, а убр зо и ве ћи део др жа ва чла ни ца ЕУ — 22 
од укуп но 27.36 По про гла ше њу не за ви сно сти, Ко-
со во се оба ве за ло да ће у пот пу но сти при ме ни ти 
оба ве зе ко је про из ла зе из од ба че ног Ат хи са ри је вог 
пла на.37 За над зи ра ње про це са им пле мен та ци је би ли 
су за ду же ни Ме ђу на род ни ци вил ни пред став ник и 
ми си ја ЕУЛЕКС-а, док је КФОР-у при па ла ду жност 
да „обез бе ди без бед но окру же ње за из град њу ста-
бил ног де мо крат ског дру штва”. Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је је од лу ку о про гла ше њу тзв. не за ви сно сти 
од ба ци ла као про тив прав ни акт при вре ме них ор га на 
у При шти ни, што је по др жа ла и Скуп шти на Ре пу-
бли ке Ср би је. На сед ни ци СБ по све ће ној овом пи та-
њу Ру си ја је ин си сти ра ла на по што ва њу ре зо лу ци је 
СБ УН 1244, и зах те ва ла по што ва ње те ри то ри јал ног 

36 Од зе ма ља чла ни ца ЕУ Ко со во ни су при зна ле Шпа ни ја, Грч ка, Ки пар, 
Сло вач ка и Ру му ни ја.

37 Им пле мен та ци ја пла на се пре све га од но си ла на од ред бе ко је су се ти-
ца ле за шти те и очу ва ња пра ва ко сов ских Ср ба и дру гих ет нич ких ма-
њи на. За ви ше ви де ти: Com pre hen si ve pro po sal for Ko so vo Sta tus Set-
tle ment, Ин тер нет: http://www.uno sek.org/doc ref/Com pre hen si ve_pro po-
sal-en glish.pdf 12/07/2012/
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ин те гри те та Ср би је.38 Сед ни ца је за вр ше на без кон-
сен зу са и за јед нич ког са оп ште ња, а из ме ђу стал них 
чла ни ца Са ве та до шло је до раз ми мо и ла же ња у ста-
во ви ма. Ср би ја је по том за тра жи ла са ве то дав но ми-
шље ње Ме ђу на род ног су да прав де о ускла ђе но сти 
де кла ра ци је о про гла ше њу не за ви сно сти Ко со ва са 
ме ђу на род ним пра вом.39 

- 2010. Ме ђу на род ни суд је до нео од лу ку да уни ла те-
рал ним јед но стра ним про гла ше њем ко сов ске не за-
ви сно сти ни је пре кр ше но ме ђу на род но пра во.40  

- 2012. Ме ђу на род на упра вљач ка гру па ( In ter na ti o nal 
Ste e ring Gro up for Ko so vo –ISG) је 2. ју ла на ја ви ла 
крај над зи ра не и пре ла зак на пу ну не за ви сност тзв. 
Ре пу бли ке Ко со во од сеп тем бра 2012.

Косовскопитањеуконтексту
међународниходноса

Са мо про кла мо ва на Ре пу бли ка Ко со во и да ље ни је чла-
ни ца УН, ни ти је од стра не са ме ор га ни за ци је при зна та као 
не за ви сна и су ве ре на др жа ва. Због не мо гућ но сти за у зи ма ња 
за јед нич ког ста ва, услед про ти вље ња ко сов ској не за ви сно-
сти Ру си је и Ки не у Са ве ту без бед но сти, УН су пре пу сти ле 
од лу ку о при зна њу сва кој од сво јих др жа ва чла ни ца по на о-

38 Сед ни ца Са ве та без бед но сти по све ће на јед но стра ном про гла ше њу 
не за ви сно сти Ко со ва одр жа на је 18. фе бру а ра 2008. го ди не на зах-
тев Ср би је и Ру си је. На овом са стан ку ам ба са дор Ру си је при УН је 
од УМ НИК-а зах те вао да по ни шти јед но стра но про гла ше ње ко сов-
ске не за ви сно сти. Исто ве тан зах тев је ге не рал ном се кре та ру Бан Ки 
Му ну упу тио и Пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић. Ви де ти: “Са вет без-
бед но сти су тра о Ко со ву”, Ин тер нет: http://xs4.b92.net/in fo/ve sti/in dex.
php?yyyy=2008&mm=02&dd=17&nav_ca te gory=640&nav_id=285226 
12/07/2012/

39 Re qu est for an advi sory opi nion of the In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce on 
whet her the uni la te ral dec la ra tion of in de pen den ce of Ko so vo is in ac-
cor dan ce with in ter na ti o nal law, Ин тер нет: http://dac cess-dds-ny.un.org/
doc/UN DOC/LTD/N08/516/55/PDF/N0851655.pdf?Ope nE le ment 
12/07/2012/

40 Ac cor dan cewithIn ter na ti o nal Lawof theUni la te ral Dec la ra tionofIn de-
pen den ce InRe spectofKo so vo, Ин тер е нет: http://www.icj-cij.org/doc-
ket/fi les/141/15987.pdf  12/07/2012/, p.4. 
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соб. Исто вет на од лу ка је до не та и од стра не ЕУ, где та ко ђе 
ни је би ло мо гу ће на ћи за јед нич ки став због оштрог про ти-
вље ња Шпа ни је, Грч ке, Ки пра, Сло вач ке и Ру му ни је. До са да 
је Ко со во као не за ви сну др жа ву при зна ло 97 др жа ва, убра ја-
ју ћи и Уган ду и Ни ге ри ју у др жа ве ко је су при зна ле ко сов ску 
др жав ност. Ин те ре сант но је да су ова два при зна ња, ко ја је 
про кла мо вао пр ви за ме ник пре ми је ра Ко со ва Бе џет Па цо ли, 
спор на за САД јер још увек не по сто је зва нич не ди пло мат ске 
но те.41 Ко сов ски су ве ре ни тет и не за ви сност и да ље не при-
зна је 113 чла ни ца УН, те кам па ња ко сов ских Ал ба на ца за 
ши ре при зна ње не за ви сно сти и да ље тра је.

Бит но је ис та ћи да бор ба за ме ђу на род но при зна ње Ко-
со ва ни је са мо пи та ње из до ме на ме ђу на род ног пра ва, већ је 
за ње го во пра вил но раз у ме ва ње ве о ма бит на и ње го ва ге о по-
ли тич ка ди мен зи ја. Од са мог по кре та ња “ко сов ског пи та ња” 
као го ру ћег ме ђу на род ног про бле ма (дру га по ло ви на де ве де-
се тих го ди на XX ве ка), си ту а ци ја у овој срп ској по кра ји ни 
ко ри шће на је пр вен стве но за рад ин те ре са круп них ге о по ли-
тич ких игра ча. Сто га је, пре пре ла ска на ар гу ме на та ци ју ко ју 
ко сов ска стра на и ње ни са ве зни ци ко ри сте за при до би ја ње 
ме ђу на род не по др шке „про јек ту” не за ви сног Ко со ва, нео п-
ход но утвр ди ти ко ји “игра чи” су при сут ни у про це су при зна-
ња Ко сов ске не за ви сно сти, и ка ква је њи хо ва уло га. Да кле, ко 
су глав ни “про мо те ри”, а ко глав ни про тив ни ци ко сов ске не-
за ви сно сти, и ко ји мо ти ви ле же иза по сту па ка јед них и дру-
гих? 

Ка да је у пи та њу не за ви сност Ко со ва и Ме то хи је, ов-
де се на пр вом ме сту мо ра ју ис та ћи ди ја ме трал но су прот ни 
ин те ре си и де ло ва ња САД и ње них са ве зни ка (во де ћих др-
жа ва ЕУ и НА ТО-а) са јед не, и Ру си је са дру ге стра не. Си ту-

41 Скло ност ко сов ских Ал ба на ца ка ла жи ра њу и уве ћа ва њу бро ја др жа ва 
ко је су при зна ле Ко со во, нај бо ље по ка зу је из ја ва за ме ни ка ми ни стра 
спољ них по сло ва Ко со ва Пе трит Се љи ми ја, да је др жав ни су бјек тив-
тет Ко со ва при зна ло чак 105 др жа ва. Ову ци фру он је ис кал ку ли сао на 
осно ву чи ње ни це да је за члан ство Ко со ва у Ме ђу на род ном мо не тар-
ном фон ду (ММФ) гла са ло 105 др жа ва те да се глас за учла ње ње сло-
бод но мо же сма тра ти као при зна ње др жа ве. Ви де ти “Клин тон: Ко со во 
при зна ло 89 др жа ва”, Ин тер нет: http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.
php?yyyy=2012&mm=06&dd=13&nav_ca te gory=640&nav_id=618103 
12/07/2012/
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а ци ју до дат но ком пли ку је чи ње ни ца да ЕУ због про ти вље ња 
од ре ђе ног бро ја чла ни ца не ма је дин стве ни став, по пи та њу 
ста ту са Ко со ва. То је до ве ло до па ра док сал не си ту а ци је да 
по је ди не чла ни це ЕУ, по пи та њу Ко со ва, за у зму по ли тич ки 
курс бли жи Ру си ји не го др жа ва ма ко је у ЕУ ужи ва ју ли дер-
ску по зи ци ју - Не мач кој и Фран цу ској.

Глав ни по бор ни ци ме ђу на род ног при зна ња не за ви-
сног Ко со ва су САД, Фран цу ска, Не мач ка и Ве ли ка Бри та-
ни ја. Оне су се, од са мог по чет ка ко сов ског су ко ба, по ста-
ви ле као за штит ни ци и мен то ри бу ду ће не за ви сне др жа ве. 
Та ко ђе, ра ди се о др жа ва ма ко је су нај гла сни је за го ва ра ле а 
по том и спро ве ле у де ло вој ну агре си ју про тив СРЈ 1999. го-
ди не. Сво ју по зи ци ју САД и ње ни са ве зни ци су од по чет ка 
НА ТО на па да прав да ли по зи ва ју ћи се на за шти ту људ ских 
пра ва (спре ча ва ње ет нич ког чи шће ња) ко ја су пре ма њи ховмј 
ту ма че њу би ла дра стич но угро же на од стра не срп ских вла-
сти. Ове др жа ве и да нас нај гла сни је за го ва ра ју ме ђу на род но 
при зна ње Ко со ва и Ме то хи је, јер на тај на чин у до ма ћој и 
ино стра ној јав но сти одр жа ва ју “имиџ” оправ да но сти војне
интервенције из 1999. го ди не. Ја сно је, да по ред са ве зни штва 
за пад них зе ма ља и Ко со ва, као и по тре бе да се ко сов ском не-
за ви сно шћу учвр сти “ле ги ти ми тет” НА ТО агре си је на СРЈ, 
си ту а ци ју тре ба по сма тра ти и у кон тек сту по ли тич ког ри ва-
ли те та За па да и Ис то ка (Ру си ја), али ту је већ реч о ши рем 
ге о по ли тич ком кон тек сту ко ји ће би ти пред мет раз ма тра ња 
по след њег по гла вља овог ра да.

Што се ти че глав них опо не на та ко сов ске не за ви сно сти, 
у њих (по ред Ср би је) спа да ју пре свих Ру си ја, Ки на, Шпа-
ни ја, Грч ка и Ки пар. Ру си ја се у овом ме ђу на род ном спо ру 
по ста вља као тра ди ци о нал ни са ве зник Ср би је, и ње ни мо-
ти ви се та ко ђе мо ра ју са гле да ва ти и у све тлу ње них исто риј-
ских ин те ре са на Бал кан ском по лу о стр ву. „Ру си ја се на че-
лу са Вла ди ми ром Пу ти ном тру ди ла да по но во учвр сти свој 
ре ги о нал ни и ме ђу на род ни ауто ри тет и ње го ва ди ску си ја у 
ве зи са Ко со вом од ви ја ла се у окол но сти ма све ве ћих тен-
зи ја из ме ђу Ру си је и За па да”42 Та ко ђе, Ру си ја је за бри ну та за 
по сле ди це ко је би при зна ње Ко со ва, про тив но во љи Ср би је, 

42 Џејмс Кер-Линд зи, Косово–путкаоспоренојдржавностинаБалка
ну, оп. цит., стр. 175.
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има ло по ме ђу на род но пра во и учи нак дру гих су ко ба у све-
ту. „Иако је по сто јао еле мент сло вен ске со ли дар но сти, це ло 
пи та ње се та ко ђе ти ца ло и ру ског ста ва пре ма дру гим ре ги-
ја ма у бив шем Со вјет ском Са ве зу”.43 Са мим тим сна жне раз-
ло ге за про ти вље ње не за ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је има ју и 
број не др жа ве бив шег СССР-а, пре све га чла ни це За јед ни це 
не за ви сних др жа ва (ЗНД), ко је се као и по ме ну те др жа ве ЕУ 
су о ча ва ју са прет ња ма се па ра ти стич ких по кре та ко ји ма би 
ко сов ски при мер мо гао по слу жи ти као под сти цај за ин тен-
зи ви ра ње се це си о ни стич ких ак тив но сти.44 Слич ну бо ја зан 
де ли и Ки на,45 ко ја та ко ђе ни је при зна ла Ко со во али је из не ла 
став да „екс пли цит но не ће ис кљу чи ти мо гућ ност при зна ња у 
бу дућ но сти.”46 Ова кав став за у зе ле су и не ке дру ге ути цај не 
др жа ве по пут Ин ди је, Бра зи ла, Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке и 
Ин до не зи је. 

Та ко ђе, по треб но је освр ну ти се и на уло гу Ује ди ње них 
На ци ја, као глав ног ме ди ја то ра про це са ре ше ња ко сов ског 
пи та ња, али и УН-а као глав не аре не у ко јој се во ди бор ба 
за ме ђу на род но при зна ње ко сов ске не за ви сно сти. Пре све-
га, УН пред ста вља ју је дан од нај у ти цај них спољ них фак то ра 
при сут них (кроз ми си ју УН МИК-а) на те ри то ри ји Ко со ва и 
Ме то хи је. Иако је уло га УН МИК-а на кон до ла ска ЕУЛЕКС-а 
све де на у не што сим бо лич ни ји оквир,47 ова ми си ја је у скла-
ду са Ре зо лу ци јом 1244, и по зах те ву Ср би је и да ље при сут на 
и ан га жо ва на на за шти ти људ ских пра ва и пра ва ма њи на.48 

43 Ибид, стр.177.
44 “Push at UN for Ko so vo in de pen den ce co uld bol ster se ces si o nist de mands 

aro und the world”, Ин тер нет: http://www.bal kan pe a ce.org/in dex.php?in-
dex=ar tic le&ar tic leid=14346 12/07/2012/

45 Ки на се су о ча ва са се па ра ти стич ким тен ден ци ја ма ме ђу уј гур ском ма-
њи ном, ко ји чи ни ве ћин ски део ста нов ни штва у про вин ци ји Кси њанг, 
као и са зах те ви ма за не за ви сно шћу Ти бе та. Та ко ђе, не тре ба смет ну ти 
с ума и да ље не ре ше но пи та ње Тај ва на.

46 Џејмс Кер-Линд зи, Косово–путкаоспоренојдржавностинаБалка
ну, оп. цит., стр. 21.

47 Ми си ја вла да ви не пра ва ЕУ на Ко со ву “ЕУЛЕКС Ко со во”, уста но-
вље на је кра јем 2008. го ди не и ис пр ва је тре ба ла да за ме ни ми си ју 
УН МИК-а. Ср би ја је при хва ти ла ову ми си ју тек на кон што је ЕУ при-
хва ти ла услов срп ске стра не да ми си ја бу де не у трал на пре ма пи та њу 
ста ту са по крај не и ње ног јед но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти.

48 “Ун мик мо ра да оста не”, Ин тер нет: http://www.glas-jav no sti.rs/cla nak/
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По ред при су ства на те ре ну по сред ством УН МИК ми си је, УН 
игра ју и уло гу кључ не ор га ни за ци је чи је је при зна ње нео-
п ход но за пот пу ни ле ги ти ми тет и ле га ли тет ко сов ске не-
за ви сно сти. Без обез бе ђе ног ме ста у УН, не ма ни до вољ но 
не за ви сног Ко со ва. Сто га су УН ме сто за од ме ра ва ње сна га 
за го вор ни ка и про тив ни ка ко сов ске не за ви сно сти, док су се 
са ми Ал бан ци у по кра ји ни, у ве ли кој ме ри све ли на ма ри-
о не те кључ них свет ских ге о по ли тич ких ак те ра и њи хо вих 
ин те ре са.

По сто је озбиљ не спе ку ла ци је о то ме да ли би „не за ви-
сно” Ко со во за и ста мо гло да оп ста не као функ ци о нал на др-
жа ва уко ли ко би му би ла ус кра ће на по моћ и по др шка За па-
да.49 У њи ма се из ра жа ва сум ња да ко сов ске вла сти по се ду ју 
функ ци о на лан и ефи ка сан др жав ни апа рат. “Ни ка да ни је би-
ло објек тив них и про вер љи вих ин ди ка то ра ко ји би ука за ли 
да ли би, и ко ли ко ду го, Ко со во мо гло да оп ста не као са мо-
стал на не за ви сна др жа ва без над зо ра ЕУ/НА ТО. Дру гим ре-
чи ма ње го ва ефективност ни ка да ни је би ла те сти ра на или 
ве ри фи ко ва на. У слу ча ју Ко со ва ефективност спа да у по-
ље ап стракт них спе ку ла ци ја су прот них чи ње нич ној ре ал но-
сти”50   

 Аргументацијауприлогкосовске
независностиимогућности

међународногделовањасамопрокламоване
РепубликеКосово

Иако је еви дент но да је са аспек та ме ђу на род ног пра ва 
не мо гу ће оправ да ти на мет ну то ства ра ње но ве др жа ве на те-
ри то ри ји дру ге су ве ре не др жа ве, ко ја је при том и пу но прав-
на чла ни ца УН-а, глав ни про мо те ри ко сов ске не за ви сно сти 
упор но ин си сти ра ју на тре ти ра њу овог слу ча ја као suigene
ris. Си ту а ци ја је до дат но за ком пли ко ва на ру ским при зна ва-

po li ti ka/glas-jav no sti-19-06-2009/un mik-mo ra-da-osta ne 12/07/2012/
49 За ви ше о уну тра шњим про бле ми ма ко сов ских вла сти, и стра ној по-

мо ћи Ко со ву ви де ти: Ko so vo: Cur rent Is su es and U.S. Po licy, Ин тер нет: 
http://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21721.pdf  12/07/2012/ pp.6-9.

50 Ale xan der Orak he las hvil, “Sta te hood, Re cog ni tion and the Uni ted Na ti-
ons. System: A Uni la te ral Dec la ra tion of. In de pen den ce in Ko so vo”, Max
PlanckYearbookofUnitedNationsLaw, vo lu me 12, 2008, p.10.
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њем не за ви сно сти Ју жне Осе ти је и Аб ха зи је, ка да је по ста ло 
очи глед но да је ко сов ско “ре ше ње” не мо гу ће тре ти ра ти као 
је дин стве но и јед но крат но од сту па ње од си сте ма ме ђу на род-
ног пра ва. Слу чај Ју жне Осе ти је и Аб ха зи је ја сно је по ка зао 
да је на ру ша ва њем те ри то ри јал ног ин те гри те та Ре пу бли ке 
Ср би је, и за о би ла же њем По ве ље УН-а и Хел син шког фи нал-
ног ак та из 1975. го ди не, ус по ста вљен опа сан пре се дан ко ји 
мо же до да ти ве тар у ле ђа се це си о ни стич ким по кре ти ма ши-
ром све та. Упр кос ово ме, САД, Не мач ка и дру ги по бор ни ци 
при зна ња не за ви сног Ко со ва и да ље на сто је да убе де оста так 
свет ске јав но сти ка ко је Ко со во је дин ствен слу чај, и да ње го-
ва не ле ги тим на и не ле гал на не за ви сност не мо же по слу жи ти 
као прав ни пре се дан у евен ту ал ним бу ду ћим зах те ви ма за 
не за ви сно шћу се це си о ни стич ких по кре та на те ри то ри ја ма 
дру гих су ве ре них др жа ва. 

Но, без об зи ра на не у те ме ље ност и не у вер љи вост ова-
кве ар гу мен та ци је, за пру жа ње си сте ма ти зо ва них смер ни ца 
за де ло ва ња др жа ве Ср би је у ме ђу на род ним окви ри ма, ка-
да је у пи та њу очу ва ње Ко со ва и Ме то хи је, ва жно је ја сно 
иден ти фи ко ва ти кључ не ар гу мен те ко ји ма ко сов ски Ал бан-
ци, као и њи хо ви па тро ни, прав да ју твр до кор ни став да је не-
за ви сност је ди но при хва тљи во ре ше ње ко сов ског гор ди је вог 
чво ра.

На пр вом ме сту, ко сов ски ал бан ци сма тра ју да, као ве-
ћин ско ста нов ни штво у по кра ји ни, има ју пра во да са ми од-
лу че о сво јој суд би ни. Као глав ни ар гу мент они се по зи ва ју 
на пра во на са мо о пре де ље ње га ран то ва но По ве љом Ује ди-
ње них На ци ја (чла но ви 1, 2. и 55.).51 За пад не зе мље ко је по др-
жа ва ју не за ви сно Ко со во та ко ђе ко ри сте овај ар гу мент. Оне у 
пр ви план ис ти чу сло бо ду на ро да Ко со ва да со бом упра вља 
са мо стал но, на гла ша ва ју ћи да им је та сло бо да га ран то ва на 
упра во по ме ну тим пра вом на са мо пре де ље ње.52 Ипак, ка ко 
би до дат но по ја ча ли овај ар гу мент и учи ни ли га увер љи ви-
јим, ко сов ски Ал бан ци су у ње га угра ди ли и “емо тив ну ди-
мен зи ју”. На и ме, они твр де да је “на кон ду ге исто ри је срп-

51 По ве ља Ује ди ње них На ци ја, Ин тер нет: http://www.tu zi la stvorz.org.rs/
html_trz/PRO PI SI/po ve lja_un_ lat.pdf  12/07/2012/

52 За де таљ но критчко раз ма тра ње овог ар гу мен та ви де ти: Bing Jia, “The 
in de pen den ce of Ko so vo: A uni que ca se of se ce sion”, Chi ne se Jo ur nal of 
In ter na ti o nal Law, Ox ford Uni ve ri sity Press, vo lu me 11/2, 2012, pp. 31-37
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ске ре пре си је, ко ја је кул ми ни ра ла кон флик том из 1998-99. 
го ди не, Бе о град из гу био пра во на вр ше ње су ве ре не вла сти 
над ко сов ским Ал бан ци ма”53 За пад је та ко ђе при хва тио ово 
ми шље ње, из но ва на гла ша ва ју ћи да је НА ТО ин тер вен ци ја 
про тив СРЈ би ла мо ти ви са на ис кљу чи во ху ма ни тар ним раз-
ло гом, и да је за циљ има ла спре ча ва ње ет нич ког чи шће ња 
на Ко со ву и Ме то хи ји 1999. го ди не. За пад ни за го вор ни ци 
ко сов ске не за ви сно сти игра ју на кар ту на вод не дра стич не 
зло у по тре бе вла сти, и угро жа ва ња основ них људ ских пра ва 
ма њин ске ет нич ке гру пе (ко сов ских Ал ба на ца) од стра не ве-
ћин ске ет нич ке гру пе (Ср ба), што је за по сле ди цу има ло гу-
би так пра ва ма ти це (Ср би је) да вр ши су ве ре ну власт на оном 
де лу те ри то ри је на ко ме је угро же на ет нич ка гру па пре до ми-
нант но ста нов ни штво. На тај на чин се из “мо рал них” и “ху-
ма ни тар них” раз ло га да је пред ност пра ву на са мо о пре де ље-
ње у од но су на те ри то ри јал ни ин те гри тет,54 а са мо при зна ње 
не за ви сно сти Ко со ва про мо ви ше се као не ка вр ста “мо рал не 
на док на де” за “пат ње” ко сов ских Ал ба на ца.

По сто ји још је дан би тан ар гу мент ко јим ко сов ски Ал-
бан ци на сто је да пот кре пе те зу о пра ву на са мо о пре де ље ње. 
У пи та њу је ме ђу на род но при зна ње ко је су до би ле бив ше 
ју го сло вен ске ре пу бли ке ко ји ма је на кон рас па да за јед нич-
ке др жа ве дат ме ђу на род ни бла го слов за оса мо ста љи ва ње. 
С об зи ром да је Ко со во и Ме то хи ја би ло ауто но ман ен ти тет 
„уну тар бив ше Ју го сла ви је”,55 нео п ход но је по сма тра ти про-
блем КиМ у ши рем кон тек сту рас па да те др жа ве. Ко сов ски 

53 Џејмс Кер-Линд зи, Косово–путкаоспоренојдржавностинаБалка
ну, op. cit, стр.17.

54 Срп ска стра на ко ри сти упра во су про тан ар гу мент ка ко би до ка за ла 
да је не за ви сност Ко со ва не ле гал на. Она се по зи ва на те ри то ри јал-
ни ар гу мент и им пе ра тив по што ва ња ин те гри те та Ре пу бли ке Ср би је, 
сма тра ју ћи да су чи ном про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва пре кр ше ни 
по ве ља УН и Хел син шки фи нал ни акт из 1975. го ди не.

55 По треб но је обра ти ти па жњу на то да ко сов ска стра на ин си сти ра на 
фор му ла ци ји ауто ном ни ен ти тет “уну тар Ју го сла ви је”, иако је у бив-
шој Ју го сла ви ји она би ла ауто ном на по кра ји на у окви ру ре пу бли ке 
Ср би је. На овај на чин ко сов ски Ал бан ци на сто је да што ви ше при бли-
же ста тус ауто но ми је ко ји је Ко со во и Ме то хи ја ужи ва ло пре Ми ло ше-
ви ћа, ста ту су фе де рал них је ди ни ца ко ји су ужи ва ле оста ле ре пу бли ке.
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Ал бан ци сма тра ју да би на ње га тре ба ло при ме ни ти и исто-
вет на пра ви ла ко ја су ва жи ла за ју го сло вен ске ре пу бли ке.

Ко сов ска стра на као до дат ни ар гу мент за не за ви сност 
та ко ђе на во ди и ми шље ње да би лош еко ном ски, со ци јал ни 
и без бед но сни по ло жај ма њи на на Ко со ву био знат но уна-
пре ђен уко ли ко би они би ли оп ште ме ђу на род но при зна ти 
и вр ши ли су ве ре ну власт на чи та вој те ри то ри ји. Овај “ар гу-
мент” је од го вор на за бри ну тост Бе о гра да и Мо скве у ве зи 
са кр ше њем људ ских пра ва и угро же ном без бед но шћу Ср ба, 
као и ет нич ких ма њи на у по крај ни, и стра ха од њи хо вог ет-
нич ког чи шће ња. Ва жно је ис та ћи да је сли чан “ар гу мент” 
ко сов ска стра на већ ко ри сти ла као ини ци јал ну ка пи слу за 
по кре та ње „Про це са за од ре ђе ње ко нач ног ста ту са”. Та да су 
ко сов ски Ал бан ци игра ли на кар ту со ци јал не и еко ном ске 
не ста бил но сти ко ја је би ла по сле ди ца не де фи ни са ног ста ту са 
тј. не по сто ја ња др жав них струк ту ра ко је би мо гле да ре ша-
ва ју по сто је ће про бле ме. Ова стра те ги ја је под ра зу ме ва ла и 
про во ци ра ње та ла са на си ља из 2004. го ди не, што је “на те ра-
ло” међународнузаједницу да опет по ра ди на по љу ре ша ва ња 
ста ту са.

Ма не вар ски про стор Ко со ва за ефи ка сно ме ђу на род но 
де ло ва ње је и да ље огра ни чен јер ни је чла ни ца УН. Глав на 
пре пре ка пу но сна жном ме ђу на род ном при зна њу Ко со ва, као 
и ње ном не сме та ном ме ђу на род ном ан га жма ну,56 је сте од-
би ја ње Ср би је да при ста не на гу би так де ла те ри то ри је. Све 
до кле Ср би ја ис тра ја ва у тврд њи да је реч о по вре ди ме ђу на-
род ног пра ва, дру ге зе мље ко је чвр сто по др жа ва ју њен став 
про ти ви ће се при је му Ко со ва у УН.57 Од тих зе ма ља нај ва-
жни је су Ру си ја и Ки на као стал не чла ни це СБ УН, са пра вом 
ве та. Без ме ста у УН, пу но прав но члан ство Ко со ва у број ним 
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма је оне мо гу ће но. На би ла те-
рал ном пла ну Ко со во во ди ве о ма жи ву по ли тич ку ак тив ност 
и ло би ра за сво ју не за ви сност, а уз по др шку сво јих за пад них 
са ве зни ка ус пе ло је да се из бо ри и за при сту па ње не ким од 

56 “Је ре мић: Ко со во ни је др жа ва”, Ин тер нет: http://www.b92.net/in fo/
ve sti/in dex.php?yyyy=2012 &mm=06&dd=14&nav_ca te gory=167&nav_
id=618339 12/07/2012.

57 “Је ре мић: Ко со во у УН пре ко ме не мр твог”, Ин тер нет: http://www.
no vo sti.rs/ve sti/na slov na/ ak tu el no.289.html:387966-Je re mic-Ko so vo-u-
UN-pre ko-me ne-mr tvog 12/07/2012/
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бит них ме ђу на род них ор га ни за ци ја - Ме ђу на род ном мо не-
тра ном фон ду, Свет ској Бан ци и Ме ђу на род ној адво кат ској 
ко мо ри. Глав ни ко сов ски спољ но по ли тич ки при о ри тет је и 
да ље “При зна ва ње не за ви сно сти Ко со ва од стра не ап со лут-
не ве ћи не др жа ва ме ђу на род не за јед ни це и ус по ста вља ње 
ди пло мат ских од но са са тим зе мља ма.”58 Ка ко се ис ти че на 
сај ту Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ко со ва, ово ми ни стар-
ство је на пр вом ме сту по све ће но “мак си мал ном ан га жо ва њу 
на очу ва њу су бјек ти ви те та но ве др жа ве, при зна ва њу не за ви-
сно сти Ко со ва од стра не ве ћи не др жа ва ме ђу на род не за јед-
ни це, ус по ста вља њу ди пло мат ских од но са са тим др жа ва ма, 
не го ва њу те сних и по себ них од но са са Сје ди ње ним Аме рич-
ким Др жа ва ма, из град њи стра те шког парт нер ства са Европ-
ском уни јом и НА ТО и бр зом на пре до ва њу у ин те гра ци о ним 
про це си ма у ЕУ...”59 Да кле, по ред по ме ну те ди пло мат ске ак-
тив но сти у прав цу уве ћа ња бро ја др жа ва ко је при зна ју ње го-
ву не за ви сност, Ко со во као спољ но по ли тич ки им пе ра тив од-
ре ђу је и не го ва ње те сних ве за са сво јим за пад ним са ве зни ци-
ма чи ја по др шка и ло би ра ње игра ју кључ ну уло гу у про це су 
ње го вог ме ђу на род ног при зна ња. Као при о ри тет се на во ди и 
укљу чи ва ње у ЕУ ин те гра тив не про це се, што би за ко сов ске 
Ал бан це пред ста вља ло ва жан ко рак ка ши рем при зна њу др-
жав но сти. “Ко со во те жи да се вре ме ном при дру жи Европ ској 
уни ји и НА ТО-у, иако је то у нај бо љем слу ча ју ве о ма да ле ка 
пер спек ти ва, услед чи ње ни це да Ко со во ни су при зна ле по је-
ди не НА ТО и ЕУ чла ни це, као и услед си ро ма штва и сла бих 
др жав них ин сти ту ци ја.”60 Та ко ђе, “Спо ра зум о ре ги о нал ном 
пред ста вља њу Ко со ва” ко ји је не дав но за кљу чен из ме ђу Бе-
о гра да и При шти не  отво ра но ве мо гућ но сти за уче шће Ко-
со ва у број ним ре ги о нал ним ини ци ја ти ва ма, чи ме је ме ђу на-
род ни по ло жај Ко со ва до не кле уна пре ђен.61   

58 Sajt Mi ni star stva ino stra nih po slo va Re pu bli ke Ko so va, Ин тер нет: http://
www.mfa-ks.net/?pa ge=3,98 12/07/2012.

59 Ибид.
60 Ko so vo: Cur rent Is su es and U.S. Po licy, Ин тер нет: http://www.fas.org/

sgp/crs/row/RS21721.pdf  12/07/2012.
61 Спо ра зум је скло пљен у фе бру а ру 2012. го ди не. Пре ма по стиг ну том 

ре ше њу, Ко со во, ко је је до сад на ре ги о нал ним ску по ви ма но си ло на-
зив Ко со во-УН МИК, од са да ће би ти пред ста вља но као Ко со во* (фу-
сно та) “Без пре ју ди ци ра ња ста ту са и у скла ду је са Ре зо лу ци ји ом 1244 
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На кра ју је по треб но ис та ћи да се ко сов ски Ал бан ци, 
у на сто ја њу да обез бе де ме ђу на род ни ле ги ти ми тет про јек ту 
не за ви сног Ко со ва, и да ље у нај ве ћој ме ри осла ња ју на по моћ 
сво јих за пад них са ве зни ка. Реч је пр вен стве но о при ти сци-
ма ко је Европ ска Уни ја вр ши на Ср би ју, усло вља ва ју ћи да љи 
ток ње них ЕУ ин те гра ци ја по сти за њем раз ли чи тих ком про-
ми са из ме ђу Бе о гра да и вла сти у При шти ни.62 САД и да ље 
игра ју уло гу нај пре да ни јег за го вор ни ка не за ви сно сти, и ути-
цај ног ло би сте за “ко сов ску ствар”. Узев ши у об зир прет ход-
но на ве де но не мо же се пре не бе ћи чи ње ни ца да је од мо мен та 
јед но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти до шло до по ве ћа не 
ак тив но сти Ко со ва на ме ђу на род ном пла ну, али тре ба на по-
ме ну ти и чи ње ни цу да се ова ак тив ност још увек од ви ја са 
про мен љи вим успе хом.

Геополитичкапозиција

Те ри то ри ја Ко со ва и Ме то хи је у са ста ву Ср би је би ла је 
и оста је по вољ на за по тре се зе мље и ре ги о на због чи ње ни ца 
да не ин те гри са на и до брим де лом ан ти др жав но на стро је на 
ма њи на чи ни ве ћи ну у њој. Ко со во и Ме то хи ја су бит ни и 
због руд них на ла зи шта. По ли ти ка САД-а на овом про сто ру 
слу жи и за ком пен за ци ју аме рич кој по ли ти ци ко ја се ту ма чи 
као ан ти-ислам ска на про сто ру од Ли би је до Ав га ни ста на. 
Ју жна срп ска по кра ји на по тен ци јал но је ве за на и на про мо-
ци ју тур ске нео о сма ни стич ке по ли ти ке ко ја на ду жи рок на-
сто ји да ре ин те гри ше оне зе мље ко је су не ка да би ле осво је не 
од стра не Ту ра ка Осман ли ја. Ко со во и Ме то хи ја по слу жи ли 
су и као основ за ло кал ну ва ри јан ту рас ту ра ња кон цеп та су-
ве ре но сти и пре о бли ко ва ња па и гу бље ња на род ног иден ти-
те та — у овом слу ча ју Ср ба ко ји су вре ме ном по ста ли кон-
сти ту тив но ве за ни за Ко со во.

и Ми шље њем МСП-а о про гла ше њу не за ви сно сти Ко со ва.”
62 Ова усло вља ва ња се за са да ти чу углав ном ре ша ва ња тех нич ки пи та-

ња на ре ла ци ји Бе о град-При шти на. Је дан од нај све жи јих при ме ра та-
квог из ну ђе ног ком про ми са је сте и по ме ну ти “Спо ра зум о ре ги о нал-
ном пред ста вља њу Ко со ва”. По сти за ње овог спо ра зу ма би ло је, пред 
Ср би ју, по ста вље но као глав ни услов за до би ја ње ста ту са кан ди да та за 
члан ство у ЕУ.
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По сле про па сти тзв. ху ма ни стич ких ин тер вен ци ја у 
Со ма ли ји 199263, на пад на Ср би ју и Цр ну Го ру ус пео је да 
афир ми ше овај кон цепт ко ји је по сле Со ма ли је опро бан и на 
Ха и ти ју (1994) али без до вољ но ме ђу на род ног зна ча ја. Осим 
то га, по то ње ин ста ли ра ње НА ТО ба зе по ка за ло је да Европ-
ске зе мље и да ље ни су спо соб не да ре гу ли шу су ко бе на свом 
кон ти нен ту те да је хе ге мон с дру ге стра не оке а на. Фи зич-
ко и ин те ре сно ја ча ње и ши ре ње НА ТО у ду би ну Бал ка на, 
тра ди ци о нал но ве за ног за ру ску спољ ну по ли ти ку до дат но је 
тре ба ло да пред у пре ди и спре чи евен ту ал но ја ча ње и опо ра-
вак Ру си је, по го то ву што је осла бљен, за ан гло а ме рич ке ана-
ли ти ча ре, увек по тен ци јал ни ру ски са ве зник — Ср би ја.

Ин те рес Ве ли ке Бри та ни је али и дру гих ве ли ких си ла 
за те ри то ри ју Изра е ла, Ју де је, Са ма ри је (Ју де ја и Са ма ри ја је 
тра ди ци о нал ни ји на зив за За пад ну оба лу) и По ја са Га зе по-
чи вао је и на чи ње ни ци да је до пр вог Изра ел ско-арап ског 
ра та у па ле стин ској ра фи не ри ји у при о бал ном гра ду Ха и фи 
пре ра ђи ва на ирач ка наф та.64 Та ко ђе, је вреј ска др жа ва на раз-
ме ђи Афри ке и Ази је пре ки да ла је и пре ки да ла нац арап ских 
др жа ва и кон тро лу јед ног од нај ва жни јих по мор ских пу те ва 
(Си нај).

Па ле сти на, за пра во За пад на оба ла и По јас Га зе на ко-
је по ла жу пра во све па ле стин ске ор га ни за ци је не по ве за не су 
те ри то ри је, на се ље не го то во хо мо ге ним арап ским му сли ман-
ским жи вљем са све ма ло број ни јом хри шћан ском ма њи ном. 
Ме ђу тим остр ва је вреј ских ко ло ни ста оста ју ван до ме та па-
ле стин ске ад ми ни стра ци је. Те ри то ри ја не ма фи зич ку по ве за-
ност (из ме ђу Га зе и За пад не оба ле) а тре нут но не ма из ла зак 
ни на ре ку Јор дан, мор ску лу ку, не ма ди рект ну и сло бод ну 
ве зу из ме ђу те ри то ри ја на ко ји ма је ак тив на Па ле стин ска са-
мо у пра ва (ПС) и еко ном ски је у пот пу но сти за ви сна. Еко ном-
ска за ви сност огле да се у стал ној по мо ћи стра них вла да и УН 
а с дру ге у изра ел ском над зо ру ме ђу на род не тр го ви не Па ле-

63 У свом го во ру од 6. де цем бра, од ла зе ћи аме рич ки пред сед ник Џорџ 
Буш ста ри ји као раз лог за вој ну опе ра ци ју у Со ма ли ји RestoreHope, 
на во ди ху ма ни тар ну кри зу. Пре ма: Gi a co mo Ga bel li ni, La pa ra bo la: Ge-
o po li ti ca dell’uni po la ri smo sta tu ni ten se, pp. 37-39. Ра ди ло се о оси гу ра-
њу по сло ва аме рич ких ком па ни ја 

64 Ire ne Gend zi er, “U.S. Po licy in Israel/Pa le sti ne, 1948: The For got ten Hi-
story”, MiddleEastPolicy, Vol. XVI II, No. 1, Spring 2011, pp. 42-53.
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стин ске са мо у пра ве (ПС) те не са мо стал но сти у са ку пља њу 
по ре за и на пла ти так си.

Ко со во и Ме то хи ја и Па ле сти на су из у зет но ма ле те ри-
то ри је са ма ло број ним ста нов ни штвом и еко ном ски за ви сне. 
Сто га не мо гу пред ста вља ти иоле са мо стал ни је ак те ре ме ђу-
на род них од но са.

Закључак

Про цес сти ца ња ме ђу на род ног ле ги ти ми те та Па ле сти-
не тра је ви ше де це ни ја. Глав ни по др жа ва о ци сти ца ња ње ног 
ме ђу на род ног ле ги ти ми те та су ме ђу на род не ор га ни за ци-
је Арап ска ли га и ОИК (Ор га ни за ци ја за ислам ску са рад њу, 
ра ни је Ор га ни за ци ја ислам ске кон фе рен ци је) као и њи хо ве 
чла ни це по је ди нач но. По др шку ле ги ти ми те ту Па ле сти не 
пру жа ле су по вре ме но и дру ге др жа ве од не ста лог СССР-а 
до по је ди них за пад но е вроп ских др жа ва као и мно ге зе мље 
у раз во ју. У по след ње вре ме Ве не цу ла, Ку ба и Еква дор сна-
жни је ис ти чу по др шку Па ле сти ни.

Раз ли ке из ме ђу са мо про гла ше не ал бан ске др жа ве на 
Ко со ву и Ме то хи ји и од стра не арап ских др жа ва про гла ше не 
др жа ве Па ле сти не у сти ца њу ме ђу на род ног ле ги ти ми те та су 
сле де ће: 

1) ко ји ак те ри ме ђу на род них од но са их по др жа ва ју на 
пу ту не за ви сно сти: У слу ча ју тзв. Ре пу бли ке Ко со во (ТРК) 
то су пре све га САД, ЕУ и Тур ска док су у слу ча ју Па ле сти не 
то Арап ска Ли га, ОИК и по је ди не ан ти-аме рич ки на стро је не 
др жа ве. Из ово га про ис ти че и раз ли ка у бр зи ни при зна ва ња 
ко ја је очи глед но на стра ни за пад ног про јек та.

Па ле сти на, као са мо у пра ва има по др шку Европ ске 
уни је, по вре ме но и Аме ри ке, ка да је у пи та њу фи нан си ра-
ње од ре ђе них ре фор ми, ин сти ту цу ја са мо у пра ве и дру го. 
Зва нич ни циљ ЕУ, уоста лом и САД а он да на рав но и Ру ске 
Фе де ра ци је је сте ства ра ње, ка ко се то про то ко лар но на во ди, 
„де мо крат ске, не за ви сне и одр жи ве па ле стин ске др жа ве.” 
На рав но, и ЕУ и САД су убр зо по одр жа ва њу пр вих из бо ра 
за за ко но дав но те ло ПС по др жа ли ону пар ти ју (Фа тах) ко ја је 
до би ла ма њи број гла со ва и уве ли санк ци је де лу те ри то ри-
је под ад ми ни стра ци јом пар ти је ко ја је до би ла на из бо ри ма 
2006. го ди не. Та ко ђе се по ста вља пи та ње, шта ако Па ле стин-
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ска др жа ва про ме ни си стем и по ста не не де мо крат ска по сле 
сти ца ња не за ви сно сти? Дру го пи та ње, на ко јем Изра ел све 
ви ше ин си сти ра је сте ка ко омо гу ћи ти одр жи вост?

Раз ли ке у при сту пу ви дљи ве су и у ко ри шће њу ар гу-
мен та тзв. ‘ре ал но сти на те ре ну’, што је зго дан про па ганд ни 
тер мин. Ово на че ло, по зна то до ма ћој јав но сти, ни је не по зна-
то ни на Бли ском ис то ку. Па ле стин ци су са овим упо зна ти 
још 2003, у про па лом ми ров ном пла ну RoadMap. Сам Џорџ 
В. Буш је ба рем у два на вра та го во рио о ува жа ва њу ре ал но-
сти (по сто ја ња је вреј ских ко ло ни ја) при ли ком тра же ња те ри-
то ри јал ног окви ра за бу ду ћу па ле стин ску др жа ву. Но ни су 
Па ле стин ци је ди ни у ре ги ји ко ји од би ја ју да при хва те „ре-
ал ност.” Да ли је је вреј ски на род био ре а лан ка да је ми слио 
да у му сли ман ском мо ру мо же на пра ви ти др жа ву? Ко нач но, 
мо же се на ве сти да Изра ел ни ка ко ни је био „ре а лан”, ка да је 
са те ри то ри јом ма њом од бе о град ског па ша лу ка и ма ње ста-
нов ни ка од Ср би је од лу чио не са мо да се су прот ста ви да ле ко 
број ни јим су се ди ма не го и да оду зме део те ри то ри ја ко је су 
они кон тро ли са ли. Сва ка ко, зе мља у ко јој ре дов ни вој ни рок 
слу же и мла ди ћи и де вој ке има сна жну по др шку у САД, а 
Ср би ја је не ма и го то во је не су ви сло пи та ње же ли ли Бе о град 
та кву вр сту по др шке уоп ште.

2) Раз ли ке про ис ти чу и из то га ко се про ти ви ус по ста-
вља њу ових др жа ва: Изра ел, осим сна жно су ве ре ни стич ки 
на стро је не по ли ти ке, еко ном ске раз ви је но сти и до не кле ми-
ли та ри зо ва ног дру штва са оба ве зним слу же њем вој ног ро-
ка има по др шку још увек нај ра зви је ни јих зе ма ља све та пре 
све га САД-а, УК, ве ћи не чла ни ца ЕУ и бив ших ан гло фо них 
до ми ни о на УК, из у зев Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке. Ср би ја има 
по др шку Ру си је, Ки не, пет чла ни ца ЕУ те ни за зе ма ља у раз-
во ју ко је и са ме има ју про бле ме са се це си о ни змом по пут Ин-
до не зи је, Бо ли ви је, Азер беј џа на и дру гих.

3) Раз ли ку је се уте ме ље ност зах те ва за не за ви сно шћу 
Па ле сти не и ТРК. Па ле стин ци се по зи ва ју на прав ду (што 
и ни је то ли ко прав ни основ), на са мо о пре де ље ње, и на упо-
ред ну прак су — на во ди се слу чај Фин ске ко ја ни је има ла 
фи зич ку кон тро лу сво јих гра ни ца у мо мен ту сти ца ња не-
за ви сно сти као про тив те жа Изра ел ском по зи ва њу на ме ђу-
на род но пра во пре ма ко јем је при зна ње не ког ен ти те та као 
др жа ве а без су ве ре не кон тро ле над те ри то ри јом од стра не 
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тог ен ти те та по гре шно и пред ста вља кр ше ње ме ђу на род ног 
пра ва.65 Има прав них ми шље ња да је Па ле сти на на след ник 
Па ле сти не ко ја је по сле Пр вог свет ског ра та сма тра на јед-
ном од на след ни ца Осман ског цар ства и “при вре ме но” би ла 
под бри тан ском упра вом. Ме ђу тим, Па ле сти на не ис пу ња ва 
основ не пре ми се др жа ве. Оту да су кључ ни ар гу мен ти па ле-
стин ске стра не пра во на а) са мо о пре де ље ње, б) по што ва ње 
Ре зо лу ци је УН 181 о ства ра њу арап ске др жа ве и Ре зо лу ци ја 
242 и 338 о по вла че њу Изра е ла са Оку пи ра них те ри то ри ја 
при хва ће не од стра не ве ћи не па ле стин ских по кре та (Ха мас 
се још увек за ла же за Па ле сти ну на укуп ној те ри то ри ји не-
ка да шњег ман да та). То ће још ви ше би ти и чи ње ни ца да су 
при зна ти од стра не ве ћи не чла ни ца УН, уз ста тус др жа ве по-
сма тра ча ко ја ни је члан.

С об зи ром да Ара пи има ју ви ше од јед не др жа ве, па-
ле стин ски Ара пи од 1968. го ди не ин си сти ра ју на апе ла ти ву 
Па ле стин ци (па ле стин ски на род) да би ис та кли ка ко су на-
род без др жа ве.

Па ле стин ци ис ти чу да је њи хо ва те ри то ри ја оку пи ра на 
(са мим тим на њој прет ход но ни је по сто ја ла је вреј ска др жа-
ва). Из у зев Је ру са ли ма и Го лан ске ви со рав не оста ле те ри то-
ри је ко је је Изра ел за у зео 1967. тре ти ра ју се као те ри то ри је 
под вој ном оку па ци јом.

ТРК се та ко ђе по зи ва на са мо о пре де ље ње, што ва жи 
за зе мље ко је се осло ба ђа ју ко ло ни јал ног роп ства и мо же се 
под ве сти за на ро де без ма тич не др жа ве, што ов де ни је слу чај. 
Емо тив ни ар гу мент у сми слу пат њи и на си ља тре ба да ука же 
ка ко је ал бан ски на род на Ко со ву и Ме то хи ји на вод но био из-
ло жен до те ме ре не ху ма ном по сту па њу да је мо рао да се по-
бу ни и кре не у про цес ства ра ња соп стве не др жа ве. Ме ђу тим, 
не по сто ји до вољ но чи ње ни ца ко је би под у пр ле ова кве те зе. 
На су прот то ме на ла зи Ха шког три бу на ла и Цр ве ног кр ста 
го во ре о око 2500 укуп но стра да лих Ал ба на ца (2,788 ис ко-
па них те ла пре ма Ха шком три бу на лу, без спе ци фи ка ци је да 
ли се ра ди са мо о жр тва ма ра та и без по да та ка о иден ти те ту). 
Цр ве ни крст је про це нио го ди ну да на на кон кра ја ра та (ју на 

65 “International Recognition of a Unilaterally Declared Palestinian Sta
te:LegalandPolicyDilemmas”,Je ru sa lem Cen ter for Pu blic Af fa irs,Ин
тернет,http://jcpa.org/art/becker2.htm,скинуто:12/07/2012.
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2000.) да 3,368 љу ди не до ста је од че га око 2500 Ал ба на ца.66 
Од ис ко па них 2150 те ла до ју ла 1999. КФОР је са оп штио да 
се 850 мо же при пи са ти рат ним зло чи ни ма. За ви ше од по ло-
ви не свих по ги ну лих се твр ди да су стра да ли по сле по чет ка 
бом бар до ва ња. Та ко ђе је ва жно ис та ћи да не ма про це не бро ја 
по ги ну лих Ал ба на ца ко ји су се бо ри ли у ре до ви ма ОВК а на-
рав но су де лу ју у укуп ном бро ју мр твих Ал ба на ца. Та ко ђе, у 
слу ча ју Ко со ва и Ме то хи је не ма ре чи о оку па ци ји.

4) Ко нач но, раз ли ка се са сто ји у то ме ка ква је ва жност 
не за ви сно сти Ко со ва и Па ле сти не за ме ђу на род ни по ре дак. 
Као што је на пред на ве де но, Косовскират пред ста вља је дан 
од те ме ља за свет ски по ре дак ко ји нај ви ше про мо ви шу САД, 
Ве ли ка Бри та ни ја и низ дру гих раз ви је них зе ма ља. Не за ви-
сност Па ле сти не мо же се до не кле укла па ти у овај кон цепт 
али на ду гом шта пу. Вој не ин тер вен ци је пред ста вље не као 
ху ма ни тар не или као од го вор ност за за шти ту, пре вен ци ју 
или ка ко год де фи ни са ли агре си је НА ТО и за пад них зе ма ља 
не по зи ва ју се ни ти има ика квих на зна ка да ће се по зи ва ти 
на би ло ка кву ин тер вен ци ју про тив Изра е ла. Свет ско дру-
штво, ме ђу на род ни ле ги ти ми тет и ху ма ни тар не ин тер вен-
ци је де ло ви су же ље ног гло бал но ин те гри са ни јег дру штва 
ка кво про мо ви шу за пад не зе мље. За то, док су ове др жа ве до-
ми нант не, у пе ри о ду тран зи ци је од уни по лар ног ка мо жда 
мул ти по лар ном по рет ку, ал бан ско Ко со во има сна жни ју по-
др шку од Па ле сти не.

5) Раз ли ка по сто ји и у ста ву Ср би је пре ма Ко со ву од-
но сно Изра е ла пре ма Па ле сти ни. Изра ел је сте у ви ше ма хо ва 
пре го ва рао ин ди рект но и ди рект но са па ле стин ским пред-
став ни ци ма али им ни ка да ни је омо гу ћа вао или олак ша вао 
ме ђу на род но пред ста вља ње за раз ли ку од Ср би је ко ја на овај 
на чин ле ги ти ми ше ал бан ске ко сов ске ин сти ту ци је као др-
жав не. Изра ел не пре пу шта ме ђу на род ну тр го ви ну и ца ри-
ну пу ној па ле стин ској кон тро ли, што Ср би ја чи ни. Изра ел 
од ре ђу је ви си ну ПДВ-а, чак во ди и са ку пља ње де ла по ре-
за на ме ње них оку пи ра ним те ри то ри ја ма а сход но Париском

66 http://news.bbc.co.uk/2/hi/euro pe/781310.stm и Mat thew Pa rish, “Pa-
ra digms of Sta te-Bu il ding: Com pa ring Bo snia and Ko so vo”, Journal of
EurasianLaw, Vol. 3, No. 3, 2010, p. 5.
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протоколу из 1994, пу тем ко јег се га ран ту је еко ном ска уни ја 
Изра е ла и Па ле стин ске Са мо у пра ве.67
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DIFFERENCESINGAINING
INTERNATIONALLEGITIMACY
BETWEENPALESTINEANDKIM

Re su me

Differenciesoftwoentitiesingaininginternationallegiti
macyandpossibilitiesofactingareduetothetwosetoffactors:
force of the outside actors promoting and opposing them, and
accordingtothewill,behaviourandinternationalpositionofthe
countrythatlegallycontrolstheterritoryinwhichentityisbeing
constituted.Argumentstheyusearepartiallyequalbutmanyot
hersdiffer.History,geopoliticallocationandimportanceoftheir
status for the changingworld order are favoring quick rise of
Albaniancriminalstatetotheprominence.Impossibilityofobta
ininglegalsecessionmakespathwaytowardinternationalisaion
andseeknginternationalconfirmationofstatehood–internatio
nallegitimacy.
Keywords:Internationallegitimacy,Palestine,KosovoandMe

tohija,Internationalorder.
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