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КОСОВАИМЕТОХИЈЕ

Сажетак
У овом ра ду вр ши се прав на и по ли тич ка ана ли за Бри сел-

ског спо ра зу ма и по сле ди ца овог ак та. Ова ана ли за да је и пре сек 
ме ђу на род них усло ва у ко ји ма је овај акт на стао. Утвр ђе но је да су 
без бед но сни ме ђу на род ни при ти сци, уз стал не уну тра шње при ти-
ске, а по себ но на ру ше на си ту а ци ја на Ко со ву и Ме то хи ји (КиМ) 
ре зул ти ра ле Бри сел ским спо ра зу мом, ко ји је је дан од нај не по вољ-
ни јих аран жма на ко је је Ср би ја ика да за кљу чи ла. Прав на ана ли-
за је по ка за ла да овај до ку мент и по ред зна чај ног бро ја ме ђу др-
жав них еле ме на та, ипак ни је ме ђу на род ни уго вор. По ка за ло се да 
не до ста је са мо је дан основ ни еле ме нат за ту ма че ње овог ак та као 
ме ђу на род ног спо ра зу ма. Не до ста је им пли цит на са гла сност (као 
и екс пли цит но да та са гла сност) да се ов де ра ди о ме ђу др жав ном 
(ме ђу на род ном) ак ту. Исто, ту не до ста је и им пли цит на и експлцит-
на са гла сност да се дру ги су бјект при зна као др жа ва до dejure, па 
ни defacto при зна ња, али је ипак за кљу чен акт ко ји оби лу је ме ђу-
на род но прав ним ди мен зи ја ма. Ова кав акт, као што је при ме ће но 
пред ста вља пре се дан ме ђу на род ног - уго вор ног пра ва. Са по ли-
тич ког ста но ви шта, за кљу че но је да спо ра зум отва ра и да је од ре-
ђе не мо гућ но сти да се Ср би ја у Ује ди ње ним на ци ја ма бо ри про тив 
при зна ва ња и учла ње ња „Ко со ва“ у Ује ди ње не На ци је. Ов де сто га 
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по сто ји про стор за да љу по ли тич ку бор бу у уни вер зал ним ме ђу на-
род ним ор га ни за ци ја ма, ка ко би се за шти ти ла на ци о нал на без бед-
ност Ср би је и нај ви ши ин те ре си др жа ве.
Кључ не ре чи: Без бед ност, Бри сел ски спо ра зум, Ср би ја, Ко со во и Ме то-

хи ја, dejure, defacto, при зна ње, пра во, ка па ци тет

УВОД

Бри сел ски спо ра зум је у ши рој до ма ћој и свет ској јав но сти 
и на уч ној ли те ра ту ри по ста вио те о риј ско прав но пи та ње да ли се у 
слу ча ју при хва та ња овог уго вор ног ак та вр ши чин при зна ња Ко со-
ва и Ме то хи је КиМ од но сно „Ко со ва“ од стра не Ср би је1). У до ма ћој 
јав но сти пар ти је на вла сти су из но си ле ста во ве да при хва та ње овог 
прав ног до ку мен та не им пли ци ра при зна ње „Ко со ва“, док су не ке 
опо зи ци о не пар ти је, а по себ но ДСС сма тра ле да је до шло до при-
зна ња Ко со ва и Ме то хи је пот пи си ва њем ак та из Бри се ла. Пред мет 
овог ра да је да се те о риј ски раз мо три шта прав но зна чи при хва-
та ње на ве де ног спо ра зу ма и ка кве су прав не по сле ди це овог ак та 
од но сно ка кви су мо гу ћи ефек ти на спољ ну по ли ти ку Ср би је2).

ПОЛИТИЧКААТМОСФЕРАУОЧИ
ПОТПИСИВАЊАБРИСЕЛСКОГСПОРАЗУМА

ИБЕЗБЕДНОСНЕДИЛЕМЕЗАСРБИЈУ

Пре го во ри о ста у су КиМ ко ји су тра ја ли не ко ли ко ме се ци 
под па тро на том Европ ске уни је (ЕУ) су би ли у зна ку не пре кид ног 
за ла га ња европ ских стра ук ту ра за по сти за ње тзв. ком про ми сног 
ре ше ња из ме ђу „две стра не“ од но сно Ср би је и „Ко со ва“. Као што 
је по зна то, Не мач ка је фа во ри зо ва ла став да је „Ко со во“ КиМ већ 
не завс но и да Ср би ја не мо же да „без нор ма ли за ци је од но са“ са 
дру гом стра ном до би је по че так при ступ них пре го во ра са ЕУ. Под-
се ти мо да ста во ви Не мач ке има ју сво је ко ре не у да љој исто риј ској 
пер спе ти ви ко ја за ла зи и у пе ри од пре Дру гог свед ског ата од но сно 
да ти ра из вре ме на ка да је Не мач ка де фи ни са ла сво ју спољ ну по ли-
ти ку пре ма блкан ским др жа ва ма.

1) У овом тек сту ко ри си ће мо тер мин Косовопод зна ци ма на во да одн. „Ко со во“, под ра зу-
ме ва ју ћи под њи ме Ко со во и Ме то хи ју или скра ће но КиМ. 

2) Ви ди основ не кри те ри ју ме при зна ња код Bri erly J. L., TheLawofNations, The Cla ren don 
press, 1928.
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Као што је по зна то, тен ден ци ја Не мач ке да бу де ак тив ни 
опо нент ин те ре си ма Ср би је има пре те че још и мно го ра ни је од Пр-
вог свет ског ра та, кроз пост - вер сај ски ре ван ши зам, а за тим се 
про те же и на пе ри од рас пар ча ва ња „пр ве“ Ју го сла ви је од но сно пе-
ри од Дру гог свет ског ра та, и по том на но ви ји по сле рат ни пе ри од. 
Ов де у по сле рат ном раз до бљу, Не мач ка уз САД и ви ше европ ских 
са ве зни ка, по себ но др жа ва уокви ре них НА ТО струк ту ром, ви де 
он да шњу Ју го сла ви ју, а ка сни је и Ср би ју као глав ног са ве зни ка 
СССР-а (по том Ру си је) на Бал ка ну. По сле па да Бер лин ског зи да 
ви сок при о ри тет Не мач ке је би ло раз би ја ње Ју го сла ви је, при зна ва-
њем се це си о ни зма Сло ве ни је и Хр ват ске, и при ти сци ма на чла ни-
це ЕУ у истом прав цу, а по себ но ра ди ства ра ња и об на вља ња тра-
ди ци о нал них са ве знич ких ве за са Хр ват ском и Сло ве ни јом3). Ове 
две др жа ве су би ле пр ве при зна те, а Не мач ка је вр ши ла прет ње и у 
прав цу раз би ја ња за јед нич ке европ ске по ли ти ке, ако се спољ на по-
ли ти ка ЕУ не при кло ни ко лек тив ном при зна њу4). По ред Не мач ке и 
Аустри ја је ак тив но ра ди ла на ак ци ја ма усме ре ним на за јед нич ко 
при зна ње две бал кан ске др жа ве од стра не Европ ске уни је ко ја је у 
то вре ме из гра ђи ва ла за јед нич ку спољ ну по ли ти ку. Про це си око 
ру ше ња Ју го сла ви је су по ка за ли да се Не мач ка по сте пе но по зи ци-
о ни ра као глав на европ ска си ла ко ја ЕУ ко ри сти као ин стру мент 
сво је спољ не по ли ти ке.

Да нас Не мач ка, по ред ути ца ја на европ ску по ли ти ку и ор га-
не ЕУ, за јед но са гру пом зе ма ља са ве зни ка Не мач ке, где је ови ма 
при кљу че на и Ве ли ка Бри та ни ја, и до не кле САД, вр ши ма ње или 
ви ше пла ни ра не при ти ске на др жа ве у ме ђу на род ној за јед ни ци у 
ве зи КиМ као и при ти ске на ор га не и те ла Се кре та ри ја та ЕУ, али и 
УН-а као и по је ди них уста но ва и ор га ни за ци ја у си сте му УН. Ов-
де се на сто ји да се кроз ме ђу на род не ин сти ту ци је и ор га ни за ци је 
спу та ва ју и сла бе ин те ре си или ак ци је Ср би је ве за не за су се де, а 
по себ но за сво ју по крај ну Ко со во и Ме то хи ју, где се по ли ти ка Ср-
би је, пре Бри сел ског спо ра зу ма, на мер но до ста ша блон ски и по вр-
шно по ве зу је и при ка зу је као на ста вак по ра же не Ми ло ше ви ће ве 
спољ не по ли ти ке. Ов де се кроз ин сти ту ци је ЕУ, али и де ло ва њем 
Не мач ке и дру гих др жа ва у УН-у па и деј ством на ор га не и слу-
жбе ни ке УН-а план ски ума њу ју ка па ци те ти Ср би је. Ту се уз дру го, 
ства ра ју усло ви за ка сни је ши ро ко при зна ва ње „Ко со ва“ и оста-
вре ње члан ста ва у уни вер за лим ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, 
као крај њи циљ у ре ша ва њу тзв. пи та ња „Ко со ва“.

3) Ви ди И. Ја нев, М. Пе рић, Дипломатија, ИПС, Бе о град, 2013. (део на пи сан од М. Пе ри-
ћа)

4) Исто
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По ве ћа ни при ти сци на срп ски пре го ва рач ки врх ко ји се 
укљу чио у пре го во ре у Бри се лу, кул ми ни рао је из ја вом Та чи ја ко-
ји је за пре тио по ли циј ском ин тер вен ци јом на укла ња њу струк ту ра 
Ср ба на КиМ тзв. „па ра ле них струк туа“, што ни је на и шло на осу ду 
зва нич ни ка у ЕУ5), чак ни на осу ду од стра не Кан це ла ри је за спољ-
не по сло ве ЕУ (на че лу са Ке трин Ештон). Ло гич но је да се та да у 
вр ху срп ске пре го ва рач ке гру пе, ово схва ти ло као ул ти ма тум, где 
је мо ра ло да се при хва ти пот пи си ва ње би ло ка квог спо ра зу ма у 
ци љу от кла ња опа сно сти од ди рект не вој не и по ли циј ске ак ци је 
про тив Ср ба на се ве ру6), али и на ју гу КиМ. У том сми слу, у не до-
стат ку дру гих сред ста ва, др жав ни врх је при сту пио пре го во ри ма о 
ста ту су у ци љу по сти за ња што бо љег у тим усло ви ма оства ри вог 
ста ту са за Ср бе на Ко со ву и Мед то хи ји, из бе га ва ју ћи dejure при-
зна ње „Ко со ва“.

ПОЛИТИЧКАСТРАТЕГИЈАСРБИЈЕ
ПРИПОТПИСИВАЊУБРИСЕЛСКОГСПОРАЗУМА

ИОПШТЕНАЗНАКЕТОГПРАВНОГИНСТРУМЕНТА

Основ на стра те шка опре дељ ња Ср би је се на зи ру из са мог 
тек ста Бри сел ског спо ра зу ма7), као и про це не о ка рак те ру овог до-
ку мен та ко ји се, као што је по зна то спре мао ви ше ме се ци ра ни је. 

Украт ко ов де мо же мо из ло жи ти фор му и са др жај Бри сел ског 
спо ра зу ма, да би се из ве ли закљчци о по ли тич ким мо ти ви ма ње-
го вог за кљу че ња, а по том и прав ним по сле ди ца ма овог ак та. Ин-
стру мент је на зван „Пр ви спо ра зум о прин ци пи ма ко ји ру ко во де 
нор ма ли за ци ју од но са“ („First Agre e ment of Prin ci ples Go ver ning
the Nor ma li za tion of Re la ti ons“). Сам на слов не упу ћу је на при ро ду 
овог ак та, иако се на мер но не пре ци зи ра тер мин „од но са“, ко ји се 
нај че шће у до ку мен ти ма у прак си по ве зу је за од но се два рав но-
прав на ме ђу на род на су бјек та. Ма да ово не мо ра да пре ју ди ци ра 
прав ну при ро ду ак та8), ов де се ви ди ин тен ци ја ЕУ стра те га и пла-
не ра да Ал бан ске тар ске ко сов ске вла сти мо гу да га ин тер пре ти ра ју 

5) По зна те су и ал бан ске прет ње по во дом ак ци је ру ше ња не ле гал но по диг ну тог спо ме ни ка 
у Пре ше ву 

6) ви ди НСПМ, „Са Да чи ћем о укла ња њу па ра лел них без бед но сних струк ту ра Србијe на 
се ве ру Ко со ва“, 8 феб. 2013. линк http://www.nspm.rs/hro ni ka/ha sim-ta ci-sa-da ci cem-cu-
raz go va ra ti-o-ukla nja nju-pa ra lel nih-bez bed no snih-struk tu ra-sr bi je-na-se ve ru-ko so va.html

7) Ви ди Бри сел ски спо ра зум, пре вод, Бе о град, 2013.

8) Ви ди о прав ној при ро ди ака та у де лу ауто ра La u ter pacht H. RecognitioninInternational
Law, Cam brid ge Univ. Press. 2012.
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као прав ни акт два исто род на прав на ли ца9). Ипак, тре ба са да да ље 
про це њи ва ти и са др жај да би се оце ни ла прав на при ро да од но сно 
ква ли тет тог ак та. Са др жај ко ји сле ди не оста вља сум њу да се ра-
ди о уго во ру, ма да се ја вља ју не до у ми це око то га да ли је спо ра зум 
ко ји је пот пи сан ме ђу на род ни уго вор или ни је10). Ср би ја га ни та да, 
а ни са да не сма тра ме ђу на род ним спо ра зу мом, док вла сти Ал ба-
на ца са Ко со ва и Ме то хи је га сма тра ју ме ђу на род ним уго во ром, 
где су стра не уго вор ни це две су ве ре не др жа ве. Из из ја ва Та чи ја по 
за вр ша ном па ра фи ра њу, ви де ло се да га Ал бан ци сма тра ју ме ђу на-
род ним уго во ром (спо ра зу мом два ме ђу на ро но - прав на су бјек та), 
чи ме се им пли ци ра да је Ср би ја из вр ши ла при зна ње Ко со ва (као 
не за ви сне зе мље)11). Из пред ло же ног тек ста пре пот пи си ва ња до-
ку мен та, за Ср би ју је по ста ло ја сно да се њи ме те жи ло од стра не 
ЕУ ка убр за њу ус по ста вља ња су ве ре но сти за ал бан ско тар ско „Ко-
со во“, где је Ср би ја тре ба ла да ак тив но до при не се овом опа сном 
пре се да ну. Ал тер на ти ва је, ка ко са да ви ди мо би ла рат, ко ји би за 
ал бан ску тар ску стра ну био по др жан од ЕУ, а са ма лом из гле ди ма 
да се из та квог су ко ба по стиг не по во љан ис ход за Ср би ју. То је очи-
глед но и из на ја ва по во дом ру ше ња не ле гал ног спо ме ни ка у Пре-
ше ву, где је Ср би ја мо ра ла да оду го вла чи са ре ше њем о укла ња њу 
бес прав но по диг ну тог објек та. У овим ве о ма те шким без бед но-
сним окол но сти ма др жа ва се опре де ли ла за стра те ги ју из бе га ва ња 
кон фо рон та ци је са ме ђу на род ном за јед ни цом ко ја је не дво сми сле-
но ста ла на стра ну „ко сов ске не за ви сно сти“. Та ко је ис кри ста ли-
са на стра те ги ја „ста ту сне не у трал но сти“ за бу ду ће спо ра зу ме са 
„Ко со вом“. Овај прин цип, са прин ци пом „ме ђу на род ног не при зна-
ва ња Ко со ва“, је тре ба ло да бу де „по след ња од бра на“ срп ских ун-
те ре са на Ко со ву и Ме то хи ји.

Са др жај спо ра зма ко ји је у Бри се лу по стиг нут је сле де ћи:
1. Би ће ус по ста вље на за јед ни ца оп шти на са ве ћин ским срп-

ским ста нов ни штвом на Ко со ву. Та за јед ни ца ће би ти отво ре на за 
члан ство за би ло ко ју оп шти ну под усло вом да се чла но ви сла жу.

2. За јед ни ца срп ских оп шти на ће би ти ство ре на ста ту том. 
Њен рас пад мо же се до го ди ти ис кљу чи во од лу ком оп шти на ко је у 
њој су де лу ју. Прав не га ран ци је на ла зе се у од го ва ра ју ћем за ко ну и 
устав ном за ко ну (укљу чу ју ћи и пра ви ло о дво тре ћин ској ве ћи ни).

9) Ви ди о уго вор ним стра на ма у Беч кој кон вен ци ји о пра ву ме ђу на род них уго во ра

10) Ви ди о при ро ди ме ђу на род них уго во ра код С. Авра мов, М. Кре ћа, Међународнојавно
право, Бе о град, 1990. и код H. Kel sen, PrinciplesofInternationalLaw, New York, 1952.

11) Ви ди Ак тер: „Та чи: Ср би ја при зна ла Ко со во“, Актер, 19. апр. 2013. link http://ak ter.
co.rs/25-po li ti ka/37856-ta-i-sr bi ja-pri zna la-ko so vo.html, ви ди о при зна њу др жа ва код La u-
ter pacht H. RecognitioninInternationalLaw, Cam brid ge Univ. Press, 2012.
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3. Струк ту ре За јед ни це би ће ус по ста вље не на истим прин-
ци пи ма као по сто је ћи ста тут за јед ни це ко сов ских оп шти на, на 
при мер пред сед ник, пот пред сед ник, скуп шти на, Са вет.

4. У скла ду са овла шће њи ма до де ље ним од стра не Европ ске 
по ве ље о ло кал ној са мо у пра ви и ко сов ског за ко на, оп шти не ко је 
су де лу ју има ће пра во да са ра ђу ју у ко лек тив ном оства ри ва њу сво-
јих пра ва пу тем За јед ни це. За јед ни ца ће има ти пот пу ни над зор над 
до ме ни ма еко ном ског раз во ја, обра зо ва ња, здрав ства, ур ба ног и 
ру рал ног пла ни ра ња.

5. За јед ни ца ће при ме њи ва ти и дру га до дат на овла шће ња ко-
ја јој мо же до де ли ти цен трал на власт.

6. За јед ни ца ће има ти пред став нич ку уло гу пред цен трал ном 
вла шћу и у ту свр ху ме сто у са ве то дав ном ве ћу за јед ни ца. Ка ко би 
та уло га би ла оства ре на, пред ви ђе на је функ ци ја над зо ра.

7. По сто ја ће јед на по ли циј ска сна га на Ко со ву под на зи вом 
Ко сов ска по ли ци ја. Сви по ли цај ци на се ве ру Ко со ва би ће ин те гри-
са ни у оквир Ко сов ске по ли ци је. Пла те ће ис пла ћи ва ти ис кљу чи во 
КП.

8. При пад ни ци ма оста лих срп ских без бед но сних струк ту ра 
би ће по ну ђе но од го ва ра ју ће ме сто у ко сов ским струк ту ра ма.

9. По сто ја ће ре ги о нал ни по ли циј ски за по вед ник за че ти ри 
се вер не оп шти не с ве ћин ским срп ским ста нов ни штвом (Се вер на 
Ми тро ви ца, Зве чан, Зу бин По ток и Ле по са вић). За по вед ник тог ре-
ги о на би ће ко сов ски Ср бин пред ло жен од Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва са ли сте ко ју ће пре да ти че ти ри пред сед ни ка у име 
За јед ни це. (По сто ја ће још је дан ре ги о нал ни за по вед ник за оп шти-
не Ју жна Ми тро ви ца, Ср би ца и Ву чи трн). Ре ги о нал ни за по вед ник 
че ти ри оп шти не на се ве ру са ра ђи ва ће са оста лим ре ги о нал ним за-
по вед ни ци ма.

10. Пра во суд не вла сти ће би ти ин те гри са не и ра ди ће у окви-
ру прав ног окви ра Ко со ва. Апе ла ци о ни суд у При шти ни ус по ста-
ви ће па нел са ста вљен од ве ћи не су ди ја из ре до ва ко сов ских Ср ба, 
ко ји ће се ба ви ти свим оп шти на ма где су Ср би ве ћин ско ста нов-
ни штво.Оде ље ње тог Апе ла ци о ног су да, са ста вље но од ад ми ни-
ста тив ног осо бља и су ди ја, би ће трај но сме ште но у Се вер ној Ми-
тро ви ци (Окру жни суд Ми тро ви це). Сва ко рад но те ло на ве де ног 
Оде ље ња би ће са ста вље но ве ћи ном од су ди ја из ре до ва ко сов ских 
Ср ба. Од го ва ра ју ће су ди је су ди ће за ви сно од при ро де слу ча ја у ко-
ји су укљу че не. 

11. У оп шти на ма на се ве ру би ће ор га ни зо ва ни оп штин ски 
из бо ри у то ку 2013. уз по сре до ва ње ОЕБС-а у скла ду са ко сов ским 
за ко ни ма и ме ђу на род ним стан дар ди ма.
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12. План им пле мен та ци је овог спо ра зу ма, укљу чу ју ћи вре-
мен ски оквир, би ће на пра вљен до 26. апри ла ове го ди не. У при-
ме ни овог спо ра зу ма би ће раз мо трен прин цип тран спа рент ног фи-
нан си ра ња.

13. Две стра не ће ин тен зи ви ра ти ди ску си је о енер ге ти ци и 
те ле ко му ни ка ци ја ма и окон ча ти их до 16. ју на ове го ди не. 

14. До го во ре но је да ни јед на стра на не ће бло ки ра ти ни ти 
под сти ца ти дру ге да бло ки ра ју дру гу стра ну на ње ном пу ту ка ЕУ.

15. Две стра не ће ус по ста ви ти од бор за при ме ну овог спо ра-
зу ма уз по сре до ва ње ЕУ.12)

Као што ви ди мо, из ци ти ра ног тек ста, ов де се ра ди о прав-
ном до ку мен ту у 15 та ча ка из ме ђу две стра не ко је ни су ја сно ре ши-
ле да де фи ни шу прав ни ка рак тер стра на уго вор ни ца. Тач ка 14. је, 
као што је по зна то пре фор мул са на у по след њем тре нут ку ак ци јом 
пре ми је ра Да чи ћа и пр вог под пред сед ни ка вла де Ву чи ћа ко ји су 
осе ти ли да по ста вља ње оба ве зе о не бло ка ди ула ска у Ује ди ње не 
на ци је ја сни је им пли ци ра да се ра ди о исто род ним прав ним ли-
ци ма из че га би се ова кав акт на гла ше ни је од ре дио пре ма пи та њу 
при ро де уго вор них стра на. Ов де је ин те ре сант но по ме ну ти сли чан 
ме ђу а на род ни уго вор ко је су за кљу чи ле Грч ка и Ма ке до ни ја, где се 
Грч ка оба ве за ла да не бло ки ра Ма ке до ни ју при учла њи ва њу у ме-
ђу на род не ор га ни за ци је. У срп ско - ко сов ском слу ча ју, из бег ну та је 
ова ква оп шта фор му ла ци ја, ко ја би би ла штет на, и не бло кра ње је 
огр ни че но са мо на ЕУ.13)

Ако про це њу је мо по ла зну вер зи ју уго во ра (На црт уго во ра) 
и по стиг ну ту тран сфор ма ци ју ак та, ви ди мо да се Вла да Ср би је ов-
де мо ра ла поз ци о ни ра ти на овај на чин ја сно про це ну ју ћи да је ЕУ 
ста ла на стра ну ко сов ских Ал ба на ца и да при пре ма ре зер вни план 
ко ји је мо гао би ти је ди но по ли циј ско - вој на ин тер вен ци ја на Ср бе 
на „Ко со ву“. На и ме, оче ки ва но је у ЕУ да ће Ср би од би ти по ну-
ђе на ре ше ња у ви ду до ку мен та, ко јим би се у су шти ни при зна ла 
не за ви сност за „Ко со во“, па би се ти ме отво ри ла мо гућ ност ин тер-
вен ци је Ал ба на ца, а ЕУ се у ова де ша ва ња не би ме ша ла, оп ту жу-
ју ћи Ср би ју да је сво јом не по пу стљи во шћу иза зва ла нов кон фликт.

12) Ви ди све тач ке Бри сел ског спо ра зу ма, а по себ но 7. 9-11, 14. и 15. Ви ди од ред бе дру-
гих би ла те рал них спо ра зу ма где се као по сред ник ја вља међ на род на ор га ни за ци ја (нпр. 
Спо ра зум Грч ке и Ма ке до ни је из 1995, где се вр ши ме ди ја тор ство и га ран то ва ње ак та 
од стра не УН пред став ни ка), ви ди По ве љу УН и кон сул туј еле мен те Беч ке кон вен ци је о 
ди пло мат ским од но си ма

13) По сред ни штво ме ђу на род не ор га ни за ци је у овим слу ча је ви ма, стан дар но им пли ци ра 
по сто ја ње ме ђу на род них оба ве за и пра ва. Ов де, ме ђу тим, ни је мо гу ће уста но ви ти да ли 
ова ква пра ва и оба ве зе има и Ко со во, има ју ћи у ви ду да ме ђу на род но - прав не уго вор не 
ка па ци те те Ко со ва не при зна је дру га уго вор ни ца (Ср би ја). О ово ме ви ди у Беч кој кон-
вен ци ји о пра ву ме ђу на род них уго во ра
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Ја сна про це на мо гу ћег ис хо да, где би Ал бан ци до би ли „пре-
ћут но зе ле но све тло“ за ак ци ју про тив „струк ту ра па ра ле не вла-
сти“, где би се за све по но во оп ту жи ли Ср би са КиМ али и власт 
у Ср би ји, ис кри ста ли са ла је став да се мо ра по сти ћи не ка кав ком-
про мис пре то чен у спо ра зум. Ар гу мент мо гу ћег за о штра ва ња си ту-
ци је, где би шан се за по во љан ис ход би ле ма ле, на ве ле су ру ко вод-
ство да при хва ти ба лан си ра ње на „ру бо ви ма“ мо гу ћег ком про ми са 
да би се из бе гло вој но кон фрон ти ра ње и спре чио сце на рио „Ак ци је 
Олу ја“ ко ји је ви ђен у Хр ват ској. 

Да је ЕУ би ла спрем на да се упу сти у ову аван ту ру са екс-
трам ним на ру ша ва њем без бед но сне си ту а ци је за Ср би ју, ви ди се и 
из нео су де прет њи Та чи ја, као и по др шке Ал бан ци ма да се „па ра-
лел не струк ту ре“ мо ра ју уки ну ти. Про це њу ју ћи да не ке си ле у ЕУ 
ја сно при ти ска ју ка сва ком об ли ку кон фрон та ци је Ал ба на ца са Ср-
би јом, а све у ду ху да је „Ко со во већ не за ви сно“14), Вла да је до не ла 
за кљу чак да је нео п ход но да се тра ге ди ја из бег не да се оства ре 
те шки „ком про ми си“, где се не би екс пли цит но, а ни defactoпри-
за на ло „Ко со во“. Стра те ги ја не при зна ва ња укљу чи ла је прин цип 
„ста ту сне не у трал но сти“ за сва ре ше ња у пре го во ри ма.

ПРАВНАПРИРОДАБРИСЕЛСКОГСПОРАЗУМАИ
ЗАШТИТАСРПСКОГИНТЕРЕСАУОВОМАКТУ

Има ју ћи у ви ду глав не по ли тич ке на зна ке ов де у пред ход ном 
по гла вљу опи са не, мо же мо се по тач ка ма освр ну ти на све про бле-
ма тич не и „ком про ми сне“ аспек те и еле мен те Бри сел ског уго во ра.

Већ у пр вој тач ки спо ра зу ма при ме ћу је мо да Ср би ја не ма 
ни ка квог прав ног и су штин ског ути ца ја на ор га ни за ци ју срп ских 
оп шти на од но сно ве за са Ср би јом се ов де ниг де не по ми ње: „Та 
за јед ни ца ће би ти отво ре на за члан ство за би ло ко ју оп шти ну под 
усло вом да се чла но ви сла жу.“ Ов де на слу ћу је мо да се за јед ни це 
си ме трич но из ми чу кон тро ли, ка ко Ср би је, та ко и Ко со ва. Ова кво 
фо му ли са ње се ка сни је у тек сту до пре ци зи ра кроз фор му ла ци је из 

14) Ви ди из ја ву да ту од Гви да Ве стер ве леа још 2010: „Ве стер ве ле до нео по ру ку: Од у ста-
ни те од Ко со ва!“, Пресс, 27. ав густ 2010. линк: http://www.pres son li ne.rs/in fo/po li ti-
ka/130886/vi deo-ve ster ve le-do neo-po ru ku-od u sta ni te-od-ko so va.html , Ова из ја ва је су-
ми ра на као: „Не мач ки ми ни стар Гви до Ве стер ве ле по ру чио да би Ср би ја мо ра ла да 
при хва ти да је Ко со во не за ви сно, Ср би ја од го во ри ла да не ће ме ња ти ре зо лу ци ју у УН.“ 
Ка сни је су се исти ста во ви још дра стич ни је на гла ша ва ли, а по себ но су уче ста ли у фа зи 
при пре ме Бри сел ског спо ра зу ма. ви ди нпр. из ја ву А. Шо кен хо фа о „до бро су сед ским 
од но си ма“ као усло ву за по че так пре го во ра са ЕУ. линк: http://www.mon do.rs/a260331/
In fo/Svet/No vi-ne mac ki-pri ti sak-za-pri zna nje-Ko so va.html
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ко јих ви ди мо да се овла шће ња Ср би је на КиМ огра ни ча ва ју од но-
сно да пот пу но иш че за ва ју.

По сле не у трал них, од ред би из та ча ка 2. и 3. сле де са свим 
про бе ма тич не од ред бе у тач ки 4. Ов де се ка же да „У скла ду са 
овла шће њи ма до де ље ним од стра не Европ ске по ве ље о ло кал ној 
са мо у пра ви и ко сов ског за ко на, оп шти не ко је су де лу ју има ће пра-
во да са ра ђу ју у ко лек тив ном оства ри ва њу сво јих пра ва пу тем За-
јед ни це.“ Ту при ме ћу је мо да се по пр ви пут За јед ни ца ста вља под 
ју рис дик ци ју ко сов ског „за ко на“ из че га сле ди, и фак том да се не 
по ми ње срп ска над ле жност, да је ова за јед ни ца из ван прав ног си-
сте ма Ср би је. Ти ме је им пли ци ра но да се ова за јед ни ца при кљу-
чу је прав ном по рет ку дру ге др жа ве, што је ка сни је у тек сту још 
сна жни је по тен ци ра но. Ова тач ка по пр ви пут ја сно ука зу је на не-
ја сну прав ну при ро ду овог ак та ко ји до би ја еле мен те ме ђу на род но 
- пра вог аран жма на, ба рем са др жин ски.

Не до у ми це о при ро ди ак та по ста ју још ве ће ка да се у тач-
ки 5. укљу чу је „цен трал на власт“. То се ви ди у од ред би о ко трол-
ној над ле жно сти ко ја има вид: „За јед ни ца ће при ме њи ва ти и дру га 
до дат на овла шће ња ко ја јој мо же до де ли ти цен трал на власт.“ Ов-
де се, очи глед но, не ми сли на срп ску цен трал ну власт, већ власт 
из При шти не ко ја до би ја пра во да кон тро ли ше срп ске оп шти не 
са сво јим ста нов ни штвом. Из овог не по ми ња ња срп ског прав ног 
по рет ка опа жа мо ин тен ци ју тво ра ца на цр та арам жма на да ста ве 
срп ску по пу ла ци ју (али и те ри то ри ју) под ју рис дик ци ју „Ко сов ске 
др жа ве“. У ово ме се иде и да ље па се у тач ки 6. пред ви ђа Ал бан-
ски над зор: „За јед ни ца ће има ти пред став нич ку уло гу пред цен-
трал ном вла шћу и у ту свр ху ме сто у са ве то дав ном ве ћу за јед ни ца. 
Ка ко би та уло га би ла оства ре на, пред ви ђе на је функ ци ја над зо ра.“ 
На овај на чин, ка ко мо жем за па зи ти, се за јед ни ца не дво смо сле но 
под вр га ва прав ној над ле жно сти „Ко сов ске др жа ве“. Ту се већ мо гу 
по ста ви ти основ ни ја прав на пи та ња о то ме да ли Бри сел ски спо ра-
зум пре пу шта ко сов ске Ср бе над ле жно сти дру ге прав не лич но сти, 
од но сно у ова квом слу ча ју дру ге др жа ве, и ка кав је у том сми слу 
ка рак тер овог ак та пот пи са ног у Бри се лу. На овом ме сту, тре ба по-
но во пот се ти ти да се Бри сел ски спо ра зум при пре мао мно го ра ни је 
и да је, као што мо же мо већ из ових та ча ка да уочи мо, имао за циљ 
да „уте ме љи не за ви сност“ тзв. др жа ве ко ја ни је уни вер зал но при-
зна та, ко ри сте ћи акт ове вр сте као фор му срп ског при зна ња.15)

15) Код скла па ња ме ђу на род них уго во ра сма тра се да је та кав акт ус по ста вљен из ме ђу ме-
ђу на род но прав них су бје ка та ко ји уза јам но при зна ју да дру га стра на или стра не има ју 
ка па ци тет за за кљу чи ва ње ова квих уго во ра. Ви ди Б. Јан ко вић, Међународнојавнопра-
во, Бе о град, 1971.
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Ако за мно ге екс пер те у Ср би ји и ван Ср би је ове пре ход не 
од ред бе ни су још из ван окви ра „ста ту сне не у трал но сти“, мо же мо 
сма тра ти да је прин цип не у трал но сти овог аран жма на ап со лут но 
до ве ден у пи та ње у тач ки 7: „По сто ја ће јед на по ли циј ска сна га на 
Ко со ву под на зи вом Ко сов ска по ли ци ја. Сви по ли цај ци на се ве ру 
Ко со ва би ће ин те гри са ни у оквир Ко сов ске по ли ци је. Пла те ће ис-
пла ћи ва ти ис кљу чи во КП.“ 

Ка ко за кљу чу је мо ту се власт и из вр шне над ле жно сти ре пре-
сив не при ро де ста вља ју у ру ке но ве вла сти, ко ја ни је власт Ср би је, 
од но сно је сте власт не ке дру ге др жа ве. То би тре ба ло ин тер пре ти-
ра ти као пре пу шта ње од јед не др жа ве (Ср би је) кључ не по лу ге вла-
сти дру гој др жа ви („Ко со ву“). Те шко је из ова квог фор му ли са ња у 
тек сту за кљу чи ти да се ни је де ли мич но на пу стио прин цип „ста ту-
сне не у трал но сти“. На овом ме сту по ста је већ са свим ја сно да уго-
вор са „Ко со вом“ има ме ђу на род но прав не еле мен те и да је ка рак-
тер овог уго во ра хи брид не при ро де. Из по ли тич ког угла гле да но, 
Бри сел ски спо ра зум се не би по сти гао да се ни је на пра вио ова кав 
дра сти чан усту пак. За срп ску де ле га ци ју ово је био ва жан мо ме-
нат, ко ји је по ста вио ди ле му да ли да се на пу сти на че ло „ста ту сне 
не у трал но сти“ у јед ном аспек ту или да се бу де спре ман на мо гу ћи 
рат са „ко сов ским“ европ ским са ве зни ци ма и на кра ју НА ТО-м16). 
Ов де је као што се по ка за ло до не та од лу ка на ба зи прин ци па „да 
је сва ки до го вор бо љи“ не го ору жа на кон фрон та ци ја, па је ова кав 
ком про мис ипак при хва ћен. 

По сле тач ке 7. сле ди у истом прав цу ве о ма дра стич на од ред-
ба „При пад ни ци ма оста лих срп ских без бед но сних струк ту ра би ће 
по ну ђе но од го ва ра ју ће ме сто у ко сов ским струк ту ра ма17).“ Ов де се 
као и у пред ход ној тач ки спо ра зу ма ин си ти ра на ута па њу свих по-
ли циј ских уста но ва у струк ту ре „ко сов ске“ вла сти. Ова ква од ред ба 
са ма по се би не би би ла до кра ја про бле ма тич на ка да се из пред ход-
не тач ке не би ја сно им пли ци ра ло ту ма че ње прав ног ста у са из ко га 

16) Ви ди А.М: „Та чи ве ру је у до го вор, али и пре ти“, НовиМагазин, 4. април 2013. линк: 
http://www.no vi ma ga zin.rs/ve sti/ta ci-op ti mi sta-da-mo ze-bi ti-po stig nut-spo ra zum, ви ди исто 
„Пре о го во ри у Бри се лу: Та чи пре тио на си љем, де ве та рун да за вр ше на без до го во ра!“, 
СрбинИнфо, 18. април 2013. линк: http://sr bin.in fo/2013/04/ta ci-pre tio-na si ljem-de ve ta-
run da-za vr se na-bez-do go vo ra/, ви ди „Та чи пре ти да ће се вер КИМ ре ши ти си лом“, линк: 
http://sr bi na o kup.in fo/?p=9471 , ви ди ин тер вју са В. Ко шту ни ца, „Бри сел ски спо ра зум 
ра за ра Ср би ју“, Пе чат, 17. мај 2013. линк: http://www.pe cat.co.rs/2013/05/vo ji slav-ko stu-
ni ca-bri sel ski-spo ra zum-ra za ra-sr bi ju/ , и ви ди „Та чи ми ни рао спо ра зум, Та чи: Ср би ја ми-
ни ра ла до го вор“, РТВ, 17. април 2013. линк: http://www.rtv.rs/sr_ci/po li ti ka/bez-do go vo-
ra-u-bri se lu-da cic:-ta ci-mi ni rao-spo ra zum-ta ci:-sr bi ja-od bi la-do go vor_385847.html

17) Ви ди тач ку 8. спо ра зу ма. Уоча ва мо до пу шта ње при ха ва та ња укљу че ња у „ко сов ске по-
ли циј ске струк ту ре“
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про из ла зи да се без бе до сне сна ге при кљу чу ју дру гом ен ти те ту ко-
ји, ка ко ви ди мо ни је под над ле жно шћу Ср би је. 

Ова но ва ал бан ска тар ска власт има ће кон трол ну функ ци ја 
над свим по ли циј ским уста но ва ма, као што се ви ди и из сле де ће 
одрeдбе 9: „По сто ја ће ре ги о нал ни по ли циј ски за по вед ник за че ти-
ри се вер не оп шти не с ве ћин ским срп ским ста нов ни штвом (Се вер-
на Ми тро ви ца, Зве чан, Зу бин По ток и Ле по са вић). За по вед ник тог 
ре ги о на би ће ко сов ски Ср бин пред ло жен од Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва“...18) И ова, на из глед по вољ ни ја фор му ла ци ја, са др-
жи зам ку у ви ду нај сно ћа око из бо ра ре ги о нал ног ше фа по ли ци је, 
где Ал бан ци из бо ром за њих при хва тљи вог Ср би на мо гу ме ња ти 
сам сми сао за ла га ња за ауто ном ну власт ко сов ских Ср ба.

Но во ко мро ми сно пре у зи ма ње вла сти од стра не Ал ба на ца се, 
да ље, огле да и у тач ка ма 10. и 11. Ту се у тач ки 10. ка же „Пра во суд-
не вла сти ће би ти ин те гри са не и ра ди ће у окви ру прав ног окви ра 
Ко со ва19).“ А по том сле ди пре ци зи ра ње и до пу на у ви ду „Апе ла ци-
о ни суд у При шти ни ус по ста ви ће па нел са ста вљен од ве ћи не су-
ди ја из ре до ва ко сов ских Ср ба, ко ји ће се ба ви ти свим оп шти на ма 
где су Ср би ве ћин ско ста нов ни штво.“20) Или да ље у ис тој тач ки: 
„Сва ко рад но те ло на ве де ног Оде ље ња би ће са ста вље но ве ћи ном 
од су ди ја из ре до ва ко сов ских Ср ба. Од го ва ра ју ће су ди је су ди ће 
за ви сно од при ро де слу ча ја у ко ји су укљу че не.“21)

Ту се, пот пу но ја сно це ло куп ни прав ни си стем из вла чи из 
пра во суд ног по рет ка Ср би је и до би ја ста тус ло кал ног ор га на вла-
сти, као ви да ауто но ми је, у окви ру но вог прав ног по рет ка, де фи ни-
са ног као др жав на власт ко ја ни је власт Ср би је, већ је са еле мен ти-
ма су ве ре ни те та ко ји се огле да ју у са мо стал ној из вр шној и суд ској, 
а одан де и цен тра ли зо ва ној за кон дав ној вла сти. У це ли ни, ком-
про мис ове вр сте од стра не Ср би је укљу чу је да се у нај би ти ни јим 
аспек ти ма при зна је не за ви сна др жав на власт „Ко со ва“ из дво је на 
из др жав не вла сти Ср би је. Ов де се већ мо же са ве ћом си гур но шћу 
го во ри ти да је до шло до при мо пре да је вла сти дру гом по лу др жав-
ном ен ти те ту, ко ји по се ду је кључ не др жав не уста но ве ко је Ср би ја, 
ка ко ви ди мо, при зна је на не ди рек тан на чин. У те о риј ском сми слу, 
сто га мо же мо уве сти по јам вир ту ел ног при зна ња, јер dejure, па и 
defacto при зна ња ов де ипак не ма, има ју ћи у ви ду да Ср би ја у уго-

18) Тач ка 9. истог док.

19) Тач ка 10. (при ха ва та ње укљу че ња у „ ко сов ске пра во суд не струк ту ре“)

20) Исто.

21) Исто.
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во ру не по ка зу је ин тен ци ју да отво ре но при зна ка па ци те те „Ко со-
ва“ као др жа ве.

У тач ки 11 се, у истом ду ху, на во ди: „ У оп шти на ма на се ве ру 
ће се ор га ни зо ва ни оп штин ски из бо ри у то ку 2013. уз по сре до ва ње 
ОЕБС-а у скла ду са ко сов ским за ко ни ма...“22) Овим се још јед ном 
по твр ђу је да се при ме њу ју ко сов ски за ко ни и да је срп ска по пу ла-
ци ја укло пље на у ко сов ски ре жим као др жав ни ре жим „не за ви сне 
прав не др жа ве“. Из бо ри се, да кле, спро во де не по срп ским, већ по 
ко сов ским за ко ни ма. Пер фид ни ка рак тер ове тач ке је у то ме што се 
по ста вља пи та ње лич них иден ти фи ка ци о них до ку ме на та с ко јим 
ће се ићи на из бо ре, и то не са мо на сле де ће, већ и сва ке на ред не. 
Ту се от кри ва пра ва на ме ра ЕУ да це ло куп но срп ско ста нов ни штво 
укљу чи у пра ви по ре дак „Ко со ва“ пре ко „ко со ва ри за ци је“ љу ди, 
на ме ћу ћи им да пре или ка си је по ста ну гра ђа ни „Ко со ва“. Ов де 
се за са да не пре ци зи ра ко је ће до ку мен те Ср би ко ри сти ти. То је 
из гле да оста вље но, а и је сте остав љно за сле де ћу фа зу раз го во ра 
(по сле одр жа ва ња из бо ра на је сен 2013.). Ту је иде ја да у не ком 
мо мен ту сви Ср би на „Ко со ву“ бу ду при ну ђе ни да при хва те лич на 
до ку мен та но ве „др жа ве“.

По сле ре ла тив но „не у трал них“од ред би у тач ка ма 12. и 13. 
сле де ве о ма кон тро верз не тач ке 14. и 15. 

Тач ка 14. се ти че од ред би ко је се мо гу ин тер пе ти ра-
ти као „ква зи-ме ђу на род не“ од но сно не ди фи ни са не од го вор-
но сти у ви ду: „До го во ре но је да ни јед на стра на не ће бло ки ра ти 
ни ти под сти ца ти дру ге да бло ки ра ју дру гу стра ну на ње ном пу-
ту ка ЕУ.“23) Ту је очи глед но про блем де фи ни ци је „две стра-
не“ где јед на (Ср би ја) сти че ме ђу на род ну оба ве зу, а дру га,  
у ства ри, не ма оба ве за, али ни је ја сно да ли та уго вор ни ца сти-
че или ка квог су ка рак те ра и ква ли те та пра ва овог ли ца, у ве зи са 
оба ве зом ко ју сти че Ср би ја. У овој од ред би се Ср би ја на шла пред 
„иви цом по но ра“, али се ипак ова ква не ја сно ћа не мо ра де фи ни-
са ти као defactoпри зна ње „Ко со ва“. У ово ме тре ба при ме ти ти да 
део фор му ла ци је да уго вор ни це не ће бло ки ра ти „ни јед ну стра ну“ 
на пу ту ка ЕУ, је мно го по вољ ни ји од пр во бит не на црт - од ред бе 
да не ће бло ки ра ти ни јед ну стра ну на „пу ту ка УН“, од но сно ка-
ко би се он да, у слу ча ју при хва та ња тог на цр та, ово ту ма чи ло као 
на „пу ту ка уни вер зал ним ор га ни за ци ја ма“. Ов де тре ба при ме ти ти 
да је Вла да Ср би је овим ипак оста ви ла би тан про стор да се мо же 
бо ри ти за бло ки ра ње ко сов ске не за ви сно сти ка уни вер зал ним ор-

22)  Исто, тач ка 11.

23)  Исто, тач ка 14.
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га ни за ци ја ма. Би тан циљ „Ко со ва“ је био, а са да је сте учла ње ње у 
УН. Ов де је, као што за кљу чу је мо, по пу сти ла ЕУ и на пра вљен је 
би тан усту пак Ср би ји. По зна ју ћи по ли ти ку ЕУ, мо жда је и овај еле-
мент оста вљен „за не ку ка сни ју“ власт у Ср би ји, пре ма про це на ма 
европ ских по ли ти ча ра.

На по слет ку у тач ки 15 има мо још јед ну лу ка ву и про бле ма-
тич ну фор му ла ци ју ко ја не го во ри о не у трал но сти ЕУ, већ још јед-
ном ис ка зу је де ло ва ње са пред у ми шља јем. Ту се ка же: „Две стра не 
ће ус по ста ви ти од бор за при ме ну овог спо ра зу ма уз по сре до ва ње 
ЕУ.“ 24) По ред фор му ла ци је „две стра не“ ту сто ји и „по сре до ва ње 
ЕУ“. По сре до ва ње тре ћег прав ног ме ђу на род ног су бјек та је уоби-
чај но за ме ђу на род не уго во ре, чи ме се по но во по твр ђу је те за да 
су од стар та слу жбе ЕУ ски ци ра ле цео до ку мент у об ли ку ме ђу на-
род ног спо ра зу ма, ко јим се од Ср би је defactoпри за на је „Ко со во“. 
Ов де се по но во мо же мо, освр ну ти на оду ство и не пот пу ност во ље 
да се од Ср би је при зна „Ко со во“. Сто га ов де ви ди мо и мо же мо ан-
ти ци пи ра ти прав ни пре се дан ко ји са др жин ски на ли ку је при зна њу, 
али ипак ни је и кла сич ни вид при зна ња25).

Пре не го што се по себ но за др жи мо на прав ним аспек ти ма 
овог уго во ра, тре ба да се још јед ном освр не мо на по ли тич ку ди-
мен зи ју и ат мос фе ру до но ше ња Бри сел ског ак та, и по ли тич ке ди-
ме зи је овог до ку мен та. Ово је нео п ход но да би се до не ли закљчци 
о на ста лој по ли тич кој и прав ној си ту а ци ји у ко јој се са да на ла зи 
Ср би ја.

Нај пре, из тек ста ко ји је по ну ђен за пот пи си ва ње ви ди мо да 
је циљ Европ ске уни је био да се ус по ста ви ме ђу на род ни од но сно 
ме ђу др жав ни уго вор ко ји би имао као по сле ди цу ту ма че ње да је 
Ср би ја при зна ла Ко со во и ти ме се од ре кла сво јих су ве ре них пра-
ва на КиМ. До ку мент је по ну ђен на па ра фи ра ње у на ди да ће та ко 
лак ше про ћи, ме ђу тим, сви ма је би ло ја сно да је за прав но ва же ње 
ме ђу др жав них спо ра зу ма чин па ра фи ра ња до во љан да уго вор има 
прав но деј ство. Ка сни је је скуп шти на „Ко со ва“ овај уго вор и ра-
ти фи ко ва ла у пар ла мен ту „Ко со ва“, на на чин ка ко се по сту па са 
ме ђу на род ним ак ти ма. Са ста но ви шта ме ђу на род ног пра ва ни је 
ни нај ма ње бит но што је у срп ском пар ла мен ту усво јен Бри сел ски 
спо ра зум као део из ве шта ја о пре го во ри ма, јер се по ме ђу на род ном 
пра ву не узи ма ју у об зир уну тра шње про це ду ре при ли ком оце не 
прав ног ка рак те ра и ква ли те теа не ког ак та.

24)  Исто, 15.

25) Ви де ти о при зна њу још код Hen kin L., Pugh R. C., Schac hter O., Smit H.: International
Law, West Pub. Co 1980. и So ren sen M.: ManualofInternationalLaw, St. Ma tin ‘s Press. 
1968.
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С овим у ве зи, ви ди мо да је ин тен ци ја ЕУ од стра та би ла да 
по ку ша да „из и гра“ Ср би ју и да на мет не ре ше ње пре ма ин те ре су 
во де ћих европ ских др жа ва. С дру ге стра не, прет ње Ал ба на ца ко је 
су до ла зи ле у ве зи „на сил ног рас ту ра ња“ срп ских уста но ва, на и ла-
зи ле су на одо бра ва ње и пре ћут ну са гла сност глав них ак те ра у ЕУ.

Без по себ но ши рег ана ли зи ра ња, на овом ме сту, мо же мо са-
мо на по ме ну ти да је гру па др жа ва око Не мач ке у ду жем пе ри о ду 
при пре ма ла „те рен“ за при ти ске на Ср би ју, а ово се осе ти ло и из 
де ло ва ња не мач ке ди пло ма ти је на за о штра ва њу од но са Ср би је са 
свим сво јим су се ди ма, али и са др жа ва ма ко је су исто риј ски и тра-
ди ци о нал но би ле срп ски са ве зни ци. Без бед но сна си ту ци ја је би ла 
до ве де на до крај њих гра ни ца од но сно до ни воа еска ла ци је, што 
се осе ти ло и по ак ци ја ма Не мач ке и ње зи них са ве зни ка у прав-
цу оправ да ва ња мо гу ће ак ци је вој ног ви да пре ма косвско-ме то хиј-
ским Ср би ма, и пре ма са мој Ср би ји „ако је нео п ход но“, при че-
му је ова гру па др жа ва ус пе ла да до би је на кло ност Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва за ова кав рат ни сце на рио. Ово се по твр ди ло и 
до ла ском 1400 аме рич ких вој них оба ве шта ја ца ко ји су тре ба ли да 
бу ду сред ство за шти те ин те ре са Ал ба на ца26), али и пред ход ни ца 
сна га за де ста би ли за ци ју са ме Ср би је.

Су о че на са ре ал ним при ти сци ма, ко ји су мо гли да пре ра сте 
у сна жни је на ру ша ва ње од но са са За па дом Ср би ја је би ла спрем на 
на крај ње не по вољ не и те шке по те зе. Ово је зна чи ло и нео п ход ност 
пот пи си ва ња јед ног ак та ко ји је ул ти ма тив но пре зен ти ран Ср би ји. 

Да би се ока рак те ри сао Бри сел ски уго вор и ње го ве по сле ди-
це, тре ба оце ни ти и узе ти у об зир и на ста ле мо мен те не по сред но 
по сле па ра фи ра ња тог ин стру мен та. Ово се пре све га од но си на 
по се ту не мач ког ми ни стра спољ них по сло ва Гви да Ве стер ве леа. 
Као што је по зна то, од мах по до ла ску у Бе о град он је тра жио да се 
у им пле ме на та ци ји Бри сел ског ак та, по кре не пи та ње лич них до-
ку ме на та за Ср бе са „Ко со ва“.27) Ов де су у раз го во ри ма из бег ну та 
кон крет на обе ћа ња ко ја је Ве стер ве ле при жељ ки вао. Иде ја Не мач-
ке је би ла да се кроз им пле мен та ци ју, из вр ши да ља фор ма „до пре-
ци зи ра ња“ ко јом би се по твр ди ло да је Бри сел ски ин стру мент ме-
ђу на род ни уго вор, и ти ме ски ну ла сва ка сум ња у ве зи то га да ли је 
Ср би ја defacto при зна ла „Ко со во“. Ка сни је је Вла да Ср би је до ста 

26) Ин фор ма ци ја из днев ног ли ста Но ва Ма ке до ни ја: „Во Ко со во до а ѓ а ат 1.400 раз у зна ва чи 
од САД“, 13. март 2013. линк:http://daily.mk/for ward/1930252/vo-ko so vo-do a gja at-1400-
raz u zna vac hi-od-sad , ви ди и линк: http://daily.mk/clu ster/041e7ad5d4f0e61f1eebb121735a
1e82/vo-ko so vo-do a gja at-1400-raz u zna vac hi-od-sad

27) Ви ди став Г. Ве стер ве леа: „ Укла ња њем па ра лел них струк ту ра до при ме не спо ра зу ма“, 
Сло бод на Евро па, 20 мај. 2013. линк: http://www.slo bod na e vro pa.org/con tent/we ster wel le-
uki da njem-pa ra lel nih-struk tu ra-i-in te gra ci jom-sr ba-do-pri me ne-spo ra zu ma/24991710.html
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ве што из бе гла зам ке око ди ле ма са ко јим ће лич ним до ку мен ти ма 
Ср би са КиМ гла са ти на „Ко со ву“. (Ту је, као што смо оп сер ви ра ли 
до го во ре но да се на из бо ре иза ђе са срп ским до ку мен ти ма).

Са без бе дон сног ста но ви шта тре ба по ме ну ти и да се у пе ри-
о ду око па ра фи ра ња Бри сел ског уго во ра по ја ви ла и спор на „Де-
кла ра ци ја“ Вој во ди не. У крај ње сло же ним окол но сти ма до но ше ње 
ове „Де кла ра ци је“ је ко ин ци ди ра ло са мо мен том па ра фи ра ња ак та 
из Бри се ла.28) Ако се прет по ста ви да ово ни је би ла слу чај ност, та да 
се мо же из ве сти и ши ре по став љни оп шти за кљу чак о по ја ча ном 
де ло ва њу За пад них оба ве штај них слу жби ко је су до пун ским при-
ти сци ма по ку ша ва ле да из вр ше при ти сак на пре го ва рач ки про цес, 
ша љу чи по ру ку да је мо гу ћа да ља де ста би ли за ци ја укол ко срп ске 
вла сти „не бу ду ко о пе ра тив ни је“. 

У без бед но со ном по гле ду бит но је при ме ти ти да је др жа ње 
САД по стра ни би ло у ве зи са схва та њем да је ово европ ски про-
блем. Ме ђу тим, САД су се ипак ори јен ти са ле на сла ње 1400 спе-
ци ја ла ца-оба ве шта ја ца на КИМ.29) Ов де тре ба за клу чи ти да је САД 
по ве ро вао сво јим европ ским са ве зни ци ма, ко ји су и да ље опи си-
ва ли срп ску по ли ти ку као „на ста вак Ми ло ше ви ће ве по ли ти ке“. 
Чи ни се да су САД не до вољ но про ду бље но ана ли зи ра ју ћи и са ме 
ве ро ва ле у то да су у Ср би ји на ста ле, по сле ок то бра 2000, са мо 
„ко зме тич ке про ме не“. Ово је по ста ло ја сно при ли ком по се те под-
пред сед ни ка САД Џ. Бај де на Ср би ји ка да се на очи гле дан на чин 
уви де ло да ни је у де та љи ма ин фор ми сан, чак ни до ни воа на шег 
до ма ћег но ви нар ства.

По сле пот пи си ва ња Бри сел ског уго во ра вр ше не су не пре кид-
ни при ти сци на ре ша ва ње „ кон крет них“ пи та ња у ве зи ре а ли за ци-
је. Ов де се срп ска стра на на шла пред но вим „уго во ром“ не пред ви-
ђе ним усло ви ма ко ји су се по фор ми и ин тен зи те ту мо гли опи са ти 
као уце не. Као што се по ка за ло, по сле не кол ко не де ља не у спе шних 
пре го во ра, пред сед ник вла де Да чић је по сти гао спо ра зум са тзв. 
„пре ми је ром“ Та чи јем, па су он да оста ла још са мо „тех нич ка пи-
та ња“, где спа да ју енер ге ти ка и те ле ко му ни ка ци је. Ова два пи та ња 
ко нач но су ре ше на тек на кон фе рен ци ји у сеп тем бру 2013. Тре ба 

28) Ви ди о Де кла ра ци ји Вој во ди не у Ве чер њим но во сти ма: „Вој во ди на: Де кла ра ци ја про-
ду би ла ро во ве“ 20. мај 2013, линк: http://www.no vo sti.rs/ve sti/na slov na/po li ti ka/ak tu el-
no.289.html:434680-Voj vo di na-De kla ra ci ja-pro du bi la-ro vo ve 

 Ви ди текст ове Де кла ра ци је на РТВ: „ Вла да Вој во ди не об ја ви ла текст Пред ло га де кла-
ра ци је о за шти ти Вој во ди не“ БЕТА,РТВ, 11. април 2013. линк: http://www.rtv.rs/sr_ci/
voj vo di na/no vi-sad/vla da-voj vo di ne-ob ja vi la-tekst-pred lo ga-de kla ra ci je-o-za sti ti-voj vo di-
ne_384530.html

29) Ви ди Но ву Ма ке до ни ју: „Во Ко со во до а ѓ а ат 1.400 раз у зна ва чи од САД“, 13. март 2013. 
линк:http://daily.mk/for ward/1930252/vo-ko so vo-do a gja at-1400-raz u zna vac hi-od-sad
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ту при ме ти ти да су Ал бан ци у сва кој од ових фа за на и ла зи ли на 
по др шку Европ ске уни је, док је пре ма Ср би ји гле да но са ве ћим 
не по ве ре њем као стра ни ко ја по ку ша ва да оп струк ци јом и из бе-
га ва њем или мо ди фи ко ва њем оба ве за из и гра ка рак тер спо ра зу ма. 
У ства ри, ако се узму у об зир без бе до сне окол но сти и фа кат да су 
Европ ски зва нич ни ци по др жа ва ли про ши ри ва ње већ ус гла ше них 
усло ва, до ла зи се до закљчка да је реч о „пре вар ном“ по на ша њу по 
пот пи си ва њу овог ак та. Ово по на ша ње ве за но за по ли ти ку да се 
срп ске вла сти из и гра ју, основ на је ка рак те ри сти ка и по ли ти ке ЕУ 
пре па ра фи ра ња уго во ра. 

ОЦЕНАПРАВНЕПРИРОДЕБРИСЕЛСКОГ
СПОРАЗУМАИПОЛИТИЧКЕПОСЛЕДИЦЕ

Да би се оце ни ла прав на при ро да бри сел ског спо ра зу ма нео-
п ход но је утвр ди ти да ли по фор ми и са др жа ју ова кав до ку мент 
пред ста вља ме ђу на род ни уго вор. У про це ни је по треб но, на да ље, 
узе ти у об зир и чи ње ни це ко је ни су уско ве за не за фор му и са др жај 
тог ак та, а ипак де тер ми ни шу ка рак тер ова квог ин стру мен та.

Са др жи на овог спо ра зу ма ја сно по ка зу је да се прав на над ле-
жност Ср би је уго вор но ви ше не про сти ре на те ри то ри ји Ко со ва и 
Ме то хи је и да се бит не ин сти ту ци је на Ко со ву Ме то хи ји ста вља ју 
под власт (др жав ног и ме ђу на род ног ви да) ко ја има пре сто ни цу 
При шти ни. На овом ме сту ви ди мо да се су бјек ту са др жав ним обе-
леж ји ма пре да је део др жав не мо ћи Ср би је у ру ке као ли цу ко ји мо-
же да при ми еле мен те др жав не вла сти. Са др жин ски, из од ред би о 
пре но су над ле жно сти, мо же мо да при ме ти мо да се ова кав уго вор и 
ње го ва на ме на мо же сма тра ти ме ђу на род ним уго во ром.

На из глед фор мал но-прав но ово је ме ђу на род ни уго вор, где 
се пар вно из јед на ча ва ју две уго вор не стра не, па се по ред оба ве за 
око пре да је еле ме на та вла сти до го ва ра ју и око то га да јед на стра на 
не бло ки ра дру гу у про це су учла ње ња у ЕУ. На по слет ку се по ми ње 
и ме ди ја тор ство ЕУ, као ме ђу на род ног ли ца, ко је је са да у функ-
ци ји кон тро ло ра и по сред ни ка око при ме не спо ра зу ма из ме ђу две 
прав не уго вор ни це, по иде ји, из јед на че них прав них ли ца. Тач ке 14. 
и 15. не дво сми сле но у фор мал но-прав ном и са др жин ском сми слу 
из јед на ча ва ју „две стра не“ уго вор ни це ак та. Ако се узме у об зир и 
са др жи на тек ста ко ја се од но си на тран сфер су ве ре но сти од јед ног 
ли ца на дру го (по себ но тран сфер над ле жно сти у пра во су ђу и по-
ли ци ји), та да и прав но ове „две стра не“ уго вор ни це тре ба ту ма чи ти 
као „две др жа ве“ уго вор ни це. Одав де би мо гло да се про ту ма чи да 
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је Бри сел ски спо ра зум фор мал но и са др жин ски ме ђу на род ни уго-
вор. Ако је то та ко, пар фи ра њем ова квог спо ра зу ма про из и ла зи да 
Ср би ја при зна је Ко со во. Ово би би ло defacto при зна ње др жа ве.30)

На овом ме сту мо же мо, ипак, ста ви ти из ве сне ре зер ве око 
то га да је Ср би ја при зна ла „Ко со во“, или да је па ра фи ра ла ме ђу на-
род ни спо ра зум ко ји би зна чио при зна ње дру ге зе ма ље.

Као би тан еле мент код при зна ња сва ке др жа ве од не ке дру ге 
др жа ве је при сут на им пли цит но или екс пли цит но да та са гла сност 
о при зна њу. Да та са гла сност за при зна ње је бит на и код de facto 
об ли ка при зна ња, као и код dejure ти па при за на ња.31) Ова ква са-
гла сност у им пли цит ном ви ду мо ра би ти при сут на, јер ако то ни је 
слу чај, та да не ма мо нео п ход ни еле мемнт при зна ња. Им пли цит но 
при зна ва ње би под ра зу ме ва ло да се др жа ва (Ср би ја) не из ја шња ва 
у сво јим из ја ва ма ко је су екс пли цит ног ви да да она не при зна је то 
ли це као прав ни су бјект (а што Ср би ја ина че сву да чи ни).

На сли чан на чин је по треб но ту ма чи ти и еле мен те уго во ра у 
ко ји ма јед на од две стра не не при зна је да се ра ди о ме ђу на род ном 
уго во ру. За ме ђу на род ни ме ђу др жав ни уго вор нео п хо дан еле мент 
је под ра зу ме ва на са гла сност код сва ке стра не да су дру ге стра не 
ме ђу на род на прав на ли ца. Ово мо ра би ти не дво сми сле но из ра же-
но чак и код им пли цит не са гла сно сти. Ако јед на стра на екс пли цит-
но из ја вљу је да та кав до ку мент ни је ме ђу на род ни уго вор или да не 
при зна је дру гу стра ну као прав но ли це, он да се уго вор ове вр сте не 
мо же сма тра ти уго во ром ме ђу на род ног пра ва. Уго вор ме ђу на род-
ног пра ва тре ба увек да се ба зи ра на прин ци пу bonafides (вр ше ња 
оба ве за „у до број ве ри“)32), а ка да стра не не при зна ју ме ђу на род ни 
ква ли тет спо ра зу ма (експлцит но), он да ова кав уго вор гу би свој-
ство ме ђу на род ног спо ра зу ма.

У слу ча ју Ср би је у окви ру да тих ста во ва у ве зи Бри сел ског 
спо ра зу ма, ја сно је да овим ак том она ни у ко јој фор ми „не при-
зна је Ко со во“ (ни defacto). Ови стра во ви су ја сно из ра жа ни, мада
јебилопожељноидасууписанојформистављаниутекстовог

30) Ви ди о при зна њу др жа ва С. Авра мов, М. Кре ћа: Међународно јавно право, Бе о град, 
1990.

31) Ово на ла зи мо у свим аме рич ким уч бе ни ци ма ме ђу на род ног јав ног пра ва. Ви ди нпр. Х. 
Кел сен,PrinciplesofInternationalLaw, Nеw Yоrк, 1952. и Hen kin L., Pugh R. C., Schac-
hter O., Smit H., InternationalLaw, West Pub. Co, 1980. Не за ви сно од об ли ка при зна ње 
мо ра би ти не дво сми сле но по ка за но. Нпр. сла ње ам ба са до ра у дру гу др жа ву и при ма ње 
истог сма тра се defacto при зна њем. Ви ди Беч ку кон вен ци ју о ди пло мат ским од но си ма 
(по гле дај и пра ви ла из Беч ке кон вен ци је о кон зу лар ним од но си ма)

32) Ви ди о bonafides прин ци пу пра ва код Brow nlie, I. PrinciplesofPublicInternationalLaw, 
Ox ford Uni ver sity Press, In cor po ra ted, 2008, и La u terpcht H.: InternationalLaw, Cam brid ge 
Uni ver sity Press, 2004. 
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споразума. На да ље, из ста во ва де ле га ци је и зва нич ни ка, ви ди мо да 
Ср би ја од ба цу је да се ра ди о ме ђу на род ном спо ра зу му. И овај став, 
истотакојебилопотребноставитиутекстспоразума. Ипак, 
стал не из ја ве, ко је ина че оба ве зу ју по ме ђу на род ном пра ву33), до-
вољ не су да се до би је ту ма че ње да у уго во ру не до ста ју две основ-
не прав не са гла сно сти: а) сагласност да се ра ди о међународном
уговору; б) сагласностда се да је у би ло ко јој фор ми признањеза
другустрану, еспли цит но у број ним си ту а ци ја ма твр де ћи су прот-
но (да Ср би ја не при зна је „Ко со во“ и да га „ни кад не ће при зна ти“). 
На рав но, про пуст да се ово ис так не у са мом тек сту у изричитом
виду је не сум њи во по ка за тељ о не до вољ ној при прем љно сти срп ске 
ди пло ма ти је на ова кав ме ђу на род ни аран жман.

У овим окол но сти ма има мо ква зи-ме ђу на род ни уго вор34), 
без кључ них есен ци јал них еле ме на та уго во ра35). Ово је мо жда и 
је ди ни ова ка ва спо ра зум о уре ђе њу од но са два ме ђу на род на ли ца 
у исто ри ји, где јед но ли це сма тра да има дру га чи ји прав ни ква ли-
тет у од но су на оно дру го уго вор но ли це, док опет ово дру го ли-
це сма тра се бе прав но из јед на че ним са ли цем са ко јим за кљу чу је 
спо ра зум. Ов де оба ли ца уго вор ни це ни су са гла сна о то ме ка кав је 
прав ни ква ли тет пре у зе тих оба ве за, од но сно да ли су ово оба ве зе 
пре ма дру гом ли цу, као дру гом ме ђу на род ном уго вор ном ли цу од-
но сно као ме ђу на род ном су бјек ту или та кве се оба ве зе пре мо гу 
(евен ту ал но) сма тра ти вр стом оба ве зе пре ма са мој ЕУ, где је ЕУ 
га рант про ис те клих оба ве за из по стиг ну тог до го во ра. Ов де се Ср-
би ја мо же осло ни ти пре све га на прин цип bonafides, јер се у ме ђу-
на род ном пра ву под ра зу ме ва да се др жа ве у добројвери при др жа-
ва ју оба ве за ко је су пре у зе ле, а ти ме се не дво сми сле но при за на ју 
и прав на свој ства дру ге стра не уго во ру. Ка да то ни је слу чај, т.ј. 
ка да јед на стра на не ги ра ме ђу на род не уго вор не ка па ци те те дру ге 
стра не-уго вор ни це, та да ни је реч о ме ђу на род ном спо ра зу му, јер 
се гу би ве за са основ ним прин ци пи ма ко ји ма се од ре ђу је прав на 
при ро да ме ђу на род ног спо ра зу ма.

Из фак та да Ср би ја не при зна је „Ко со во“, сле ди да ово ни-
је ме ђу на род ни спо ра зум. Исто та ко, ви ди мо да Ср би ја ни је овим 

33) По знат је „дан ски слу чај“ ка да је ми ни стар спољ них по сло ва усме ном из ја вом, ко ја је 
да та у ша ли, оба ве зао сво ју др жа ву на усту пак те ри то ри је, што је ка сни је по твр дио и 
Ме ђу на род ни суд прав де у Ха гу, ко ји је дао ин тер е пре та ци ју да из ја ве Пред сед ни ка, 
Пре ми је ра и Ми ни стра спољ них по сло ва, чак и у усме ном ви ду, оба ве зу ју др жа ву по 
ме ђу на род ном пра ву. ви ди о ово ме нпр. С. Авра мов, М. Кре ћа, Међународнојавнопра-
во, Бе о град, 1990. и код Б. Јан ко вић, Међународнојавноправо, Бе о град, 1971.

34) Ви ди о ком про ми си ма код Ro berts I. Satow'sDiplomaticPractice, OUP Ox ford, 2011.

35) Ви ди нпр. код Б. Јан ко вић, Међународнојавноправо, Бе о град, 1971. и Б. Јан ко вић, Ди-
пломатија, Бе о град, 1988. Исто ви ди и С. Авра мов, М. Кре ћа, Међународнојавноправо, 
Бе о град, 1990.
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ак том ни de factoпри зна ла „Ко со во“, што је ја сно из из ја ва ко је 
стал но по на вља ју пред став ни ци Ср би је.

У не до стат ку бо љег тер ми на, узи ма ју ћи у об зир са др жај уго-
во ра, мо же мо сма тра ти да је Ср би ја са ЕУ про ши ри ла окви ре да на-
шњег при ме њи ва ног ме ђу на род ног пра ва, па та ко мо же мо услов но 
уве сти тер мин „вир ту ел ног при зна ња“ др жа ве. Овај по јам би се, 
да кле, од но сио са мо на са др жин ски тре ти ра но уго вор но при зна ње 
дру гог ли ца као др жа ве, без пу ног прав ног при зна тог ка па ци те та.

По ли тич ке по сле ди це овог по лу-при зна ња су број не. За ово 
ис тра жи ва ње нај бит ни је су оне ко је се ти чу спољ не по ли ти ке Ср-
би је. У на ред ном пе ри о ду, у ак ти ма за им пле мен та ци ју спо ра зу ма 
тре ба да се ја сни је уно се од ред бе ве за не за „цр ве не ли ни је“, пре 
све га (писане) одредбе да (у до не ше ним) ак ти ма Ср би ја ни у јед-
ном об ли ку не при зна је „Ко со во“. Дру го, Ср би ја мо ра да у Ује ди-
ње ним на ци ја ма ефи ка сно по ве де ра чу на да др жа ве - чла ни це при-
хва те чи ње ни цу да Бри сел ски спо ра зум нијемеђународниуговор и 
нијепризнање„Косова“, већ тех нич ки по стиг ну ти по ли тич ки ком-
про мис, без пре ју ди ци ра ња прав ног ста у са „Косова“.

По ред то га тре ба стал но тр жи ти од дру гих др жа ва - чла ни-
ца Ује ди ње них на ци ја и спе ци ја ли зи ва них ор га ни за ци ја у си сте му 
УН да не вр ше да ља при зна ња „Ко со ва“. Ка да је мо гу ће тре ба ра-
ди ти и на то ме да се по стиг ну та при зна ња (као не ле гал на при зна ња 
без прав ног осно ва) по ву ку. О кон крет ним про це си ма за у ста вља ња 
овог трен да тре ба са чи ни ти од го ва ра ју ћу на ци о нал ну стра те ги ју, 
ко јом би се де фи ни са ло ко јим ме ра ма у УН и спе ци ја ли зи ва них 
ор га ни за ци ја ма у си сте му УН тре ба де ло ва ти на спре ча ва њу про-
це са по ве ћа ва ња при зна ва ња без прав ног осно ва „Ко со ва“, као и 
учла ње ња „Ко со ва“ у УН ( и аген ци је УН-а), чак и у фор ми др жа ве 
по сма тра ча. У на ци о нал ној стра те ги ји тре ба па жљи во ана ли зи ра ти 
„па ле стин ски сце на рио“ ула ска у УН у фор ми др жа ве по сма тра ча, 
и с овим у ве зи пла ни ра ти и ре ли зо ва ти мо гу ће прав не и по ли тич ке 
ме ре и ак ци је на су зби ја њу и оне мо гу ћа ва њу „за о би ла зних ме то-
да“ ула ска у УН и дру ге уни вер зал не ме ђу на род не ор га ни за ци је.

Што се ти че бр зи не при бли жа ва ња ЕУ, ов де та ко ђе тре ба би-
ти опре зан јер др жа ве ко је у Уни ји ни су на кло ње не Ср би ји, на сто-
ја ће да на пу ту Ср би је пре ма ЕУ ис по слу ју што ви ше ко ри сти за 
Ал бан це и евен ту ал но оста ле мо гу ће се па ра ти сте. У овом сми слу 
бр зи ну при бли жа ва ња ЕУ тре ба при ла го ди ти окол но сти ма и по по-
тре би евен ту ал но успо ри ти да би се из бе гле ве ли ке без бед но сне 
опа сно сти и ште те на пу ту ула ска у ЕУ.
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***

Бри сел ски спо ра зум је у на уч ним и јав ним кру го ви ма ство-
рио ве ли ке ди ла ме око сво је прав не при ро де. По себ на ди ле ма је 
би ла, и то и да ље је сте, да ли се овим спор зу момdefactoпри зна је 
„Ко со во“ као не за ви сна др жа ва. У овом члан ку учи њен је по ку шај 
да се да од го вор на ово сло же но пи та ње, полазeћи од до са да шње 
те о ри је и прак се ме ђу на род ног пра ва.

У окви ру прав не ана ли зе по ка за ло се да за кла сич ни вид ме-
ђу на род ног уго во ра ту не до ста је ја сно из ра же на са гла сност да се 
па ра фи ра (или за кљу чу је) ме ђу на род ни уго вор, где су ре ле вант ни 
су бјек ти ме ђу на род но - прав на ли ца. Ср би ја је сво јим ак ти ма, пре 
све га из ја ва ма, ја сно по ка за ла во љу да се ту не да је са гла сност о 
то ме да се скла па ме ђу на род ни спо ра зум и да она не при зна је „Ко-
со во“ као ме ђу на род но - прав но ли це. 

Прав на при ро да спо ра зу ма, као што ви ди мо, ов де је за ви сна 
од од су ства во ље да се при зна дру га стра на уго во ра („Ко со во“) као 
ме ђу на род но - прав но ли це однсно као др жа ва ко ја има ка па ци тет 
да за кљу чу је ме ђу на род не уго во ре. Сву да је у јав но сти при су тан и 
ис ти цан став Ср би је од пред став ни ка и чел них др жав них лич но-
сти да она овим чи ном не при зна је „Ко со во“ ни у ком об ли ку. Ови 
ста во ви ка да до ла зе од Пред сед ни ка или Пре ми је ра, као и од Ми-
ни стра спољ них по сло ва, оба ве зу ју др жа ву пре ма ме ђу на род ном 
пра ву и де тер ми ни шу ка рак тер уго во ра.

Из све га се мо же за кљу чи ти да и по ред „ком про ми сних 
осту па ка“ ко ји су у уго во ру екс трем но фор му ли са ни, Бри сел ски 
спо ра зум ни је уго вор са ме ђу на род но прав ним ква ли те том. Он не 
пред ста вља при за на ње „Ко со ва“ и ово се мо же сма тра ти са мо аран-
жма ном по ли тич ке при ро де ко јим се, уз по сре до ва ње ЕУ уре ђу ју 
окол но сти про ис те кле из крај ње за о штре них од но са на те ре ну.

На овом ме сту тре ба из ве сти и за кључ ке о по ли тич ким 
аспек ти ма ко ји су ве за ни за спро во ђе ње овог на ве де ног ин стру-
мен та - аран жма на. Бри сел ски уго вор, да га на зо ве мо ов де услов но 
као „вир ту ел ни ме ђу на род ни спо ра зум“ (ква зи - при зна ње) пру жа 
и да ље мо гућ ност осо по ра ва ња „ко сов ске не за ви сно сти“. Ов де пре 
све га ми сли мо на про це се у Ује ди ње ним на ци ја ма и спе ци ја ли-
зи ва ним ор га ни за ци ја ма у си сте му УН. Ов де срп ска ди пло ма ти ја 
мо ра да ура ди све што је у свом оп се гу и ка па ци те ту мо гу ће да се 
спре чи ши ре ње бро ја зе ма ља ко је при зна ју од но сно ко је би при-
зна ле „Ко со во“. На да ље по тр бе но је има ти стра те ги ју су зби ја ња 
мо гућ но сти да „Ко со во“ по ста не чла ни ца УН, а по себ но ме ре да 
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се спре чи „па ле стин ски сце на рио“ (ка да је Па ле сти на, са ку пив ши 
при зна ња, пре ко Ге не рал не скуп шти не УН по ста ла др жа ва - неч-
ла ни ца УН). Ов де је по треб но са чи ни ти по себ ну стра те ги ју Ср би је 
за за шти ту од ова квих спе ци јал них по ку ша ја.
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IgorJanev

THEBRUSSELSAGREEMENTANDTHE
PROBLEMOFVIRTUALRECOGNITION

OFKOSOVOANDMETOHIJA

Resume
Le gal analysis of the Brus sels Agre e ment sho wed he re that this 

do cu ment de spi te of the sig ni fi cant num ber of in ter-sta te ele ments, still 
can not be in ter pre ted cle arly as an usual in ter na ti o nal agre e ment . It tur-
ned out in the analysis that the one ba sic or fun da men tal le gal ele ment 
to in ter pret this act as an in ter na ti o nal agre e ment is ap pa rently mis sing 
.The one com po nent mis sing he re is an im pli cit con sent (as well as 
ex pressly gi ven con sent) that this is an in ter na ti o nal act, and in that 
way par ti cu larly it has been con clu ded that wit ho ut such an es sen tial 
ele ment Brus sels Agre e ment can not be cha rac te ri zed as an in ter na ti o-
nal tre aty. Furt her mo re in the sa me con text, it is mis sing in that act an 
im pli cit (as well as ex pli citly gi ven) con sent from Ser bia to re cog ni ze 
anot her en tity as a sta te with an in ter na ti o nal ju ri di cal per so na lity, as 
well. Thus, le gally con si de ring, the re was no any de ju re nor de fac to 
re cog ni tion from Ser bia in that mu tual act. He re the prin ci ple(s) of Bo-
na Fi des al so im plied (and for mu la ted) that the ba sic ele ment for such 
re cog ni tion is an es sen tial ne ces sary con sent and de mon stra ted will for 
re cog ni tion (from Ser bia), pro vi ded wit ho ut do ubt. On the ot her hand, 
one can still ob ser ve that the Brus sels Agre e ment re pre sent an le gal act 
ap pa rently rich of in ter na ti o nal le gal ele ments. That act, as no ted in the 
pre sen ted analysis, con sti tu te in ter na ti o nal le gal pre ce dent or as one 
can put it pre ce dent of qu a si- in ter na ti o nal con trac tual law or vir tual 
qu a si- in ter na ti o nal act. It can be most li kely be de scri bed as a po li ti cal 
ar ran ge ment su i ta ble for dif fe rent in ter pre ta ti ons de pen ding on si des 
in vol ved in the pro cess and par ti es in the con tract-ar ran ge ment it self. 
Apart from its ju ri di cal cha rac ter, and ap pa rent loss of Ser bian aut ho rity 
in the Ko so vo and Me to hi ja, it was fi nally con clu ded that the agre e-
ment still opens up so me op por tu ni ti es to Ser bia at the Uni ted Na ti ons 
for strug gle aga inst furt her re cog ni ti ons and mem ber ship aspi ra ti ons of 
„Ko so vo „ in the Uni ted Na ti ons.
Key words: se cu rity, Brus sels Agre e ment, Ser bia, Ko so vo and Me to hi ja, de 

ju re, de factо, re cog ni tion, Law, ca pa city 
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