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Сажетак
Референдум становникаКрима, који је довео доње
гове сецесије, а потоми до промене државног суве
ренитетаиприсаједињењаРусији,изазваојенизме
ђународно правних контраверзи, али и узбуркао без
бедноснуматрицуевропског,паиглобалногсистема
безбедности, доводећи свет у ново хладноратовско
захлађење,аполитичкиразједињенуУкрајинунаиви
цуграђанскограта.Циљовоградаједанабазиисто
ријскихчињеницагенериракакоунутрашњополитич
ке,такоиекстернеузрокекризе, који суескалирали
између„проевропског“Западаи„проруског“Истока
УкрајинеирасветлигеостратешкециљевеСједиње
нихДржаваиНАТОсавеза,саједне,иРусије,садруге
стране.Иаконасталакаоизразунутрашњихпротив
речностикризајеинтернационализовананатемељи
мамеђународногправа.„Косовскипреседан“уздрмао
јеосновемеђународногправаиствориодвојнестан
дарде,које јесвојимСаветодавниммишљењемсамо
потврдиоМеђународнисудправдеУједињенихнација.
Натајначинсилаправауступилајепредсиломмо
ћи маргинализујући међународни правни поредак, па
ћеуколикосененађедемократскикомпромисдовести
светнаивицуновогХладнограта.

* Ванреднипрофесор
** Асистент
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Кључнеречи:Украјинскакриза,Крим,„Косовскипре
седан“,проруски,евроатлантисти,међународнопра
во, Русија, Сједињене Америчке Државе, Европска
унија.

Pоследњих неколико месеци украјинска криза, осамосталење
КримаињеговоприсаједињењеРускојфедерацији,апотоми

захтевистановништваисточноукрајинскихобластизафедерали-
зацијомземљепосталисупредметнесамоунутрашњеполитич-
ких,већипланетарнихспорења.Радикализацијаукрајинскихан-
тагонизама започета у новембру 2013. кијевским „демократским
протестима Евромајдановаца“, као легитимно право грађана  на
европскубудућностУкрајинеукрилуЕвропскеуније,убрзојепре-
раслау отворенисукобсапрорускимделомстановништвакоји
заговарафедерализацијуземљекаополитичкуопцијукојаћега-
рантоватињиховаугроженанационалнаправа.

РеферендумстановникаКрима,којиједовеодоњеговесеце-
сије,апотомидопроменедржавногсуверенитетаиприсаједиње-
њаРусији,изазваојенизмеђународноправнихконтраверзи,алии
узбуркаобезбедноснуматрицуевропског,паиглобалногсистема
безбедности, доводећи свет у ново хладноратовско захлађење, а
политичкиразједињенуУкрајинунаивицуграђанскограта.

Нема сумње да је после крвавих ратних сукоба на подручју
бивше СФР Југославије деведесетих година прошлог века, а од
временарушењаБерлинскогзидадоданас,украјинскакризаиза-
зваланајвећетензијеуодносимаизмеђуводећеијединеглобалне
силеXXIвека,СједињенихАмеричкихДржава,иРусијекојаје
напутуобновесвоггеостратешкогутицајанапланетарномнивоу.
Чинисе,међутим,дајеспољнополитичкоиступањеРусије,укон-
текстуукрајинскекризе,превасходнонизизнуђенихпотезакао
изразбригезанационалнубезбедностиинтегритетсопственезе-
мље,негоизразжељезаглобалномхегемонијом.

Јер,унутарполитичкисукобиизмеђупристалицаевроинтегра-
цијаисимпатизерафедерализацијеземље(илирускихсепарати-
стакакоихназивајупривременезваничневластиУкрајине),своје
историјскекоренеимајуудржавно-правномхабитусуцарскеРуси-
јеињеномправномсукцесору-СавезуСовјетскихСоцијалистич-
кихРепублика.Садруге стране,посматрајућиставовеиучешће
земаљазападногсветаначелусаСАДуукрајинскојкризинемо-
жемосеотетиутискудајеунутарполитичкисукобуУкрајинигео-
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стратешкипројекатвестернизацијеУкрајинедиктиранинтересима
водећихдржаваЗапада.Интернационализацијакриземанифестује
сеинаразличитомтумачењуосновнихначела,какоунутрашњег,а
јошвишемеђународногправа,доводећидополаризацијеставова
у стручној и научној јавности.Украјински конфликт наставак је
тенденцијеоперманентнојрелативизацијимеђународногправног
поретказапочетогупоследњојдеценијидругогмиленијума(зло)
употребоморужанесилеНАТОалијансенападомнаСавезнурепу-
бликуЈугославијупротивноПовељиУједињенихнација.Оружана
интервенцијаНАТО-аиз1999.годинебилајеуводупроглашење
независностијужнесрпскепокрајинеитзв.„Косовскипреседан“,
каснијеоверенинеадекватномиполитикантскомјуриспрудентном
праксомMеђународногсудаправде.И,управо, тај следдогађаја
самојепотврдиоминимизирајућуснагуправаипромовисаоснагу
државнесупрематијемотивисанугеостратешкимполитичкимин-
тересимаумеђународнимодносима.Унаставкурадапокушаће-
модатихронолошкообразложењегорњиххипотеза.

ПРИКЉУЧЕЊЕЕУИЛИПРОТЕСТИ

НовембарскаодлукапредседникаВиктораЈануковичадаод-
бијеСпоразумопридруживању саЕвропскомунијом1) те да об-
новиразговорео закључењуСпоразумасаРусијомочланствуу
ЦаринскомсавезуиЕвроазијскојунијибила јесигналзадемон-
страције еврофанатика у Кијеву. Семе „наранџасте револуције“
из 2004. године поново  је проклијало, иако је одлукашефа др-
жавебилазасновананаекономскимбенефитимаУкрајинекојису
произилазилиизрускепонудезаиначекатастрофалнуситуацију
уукрајинскојпривреди.2)Украјинскиевроатлантистиодмахсудо-
билимеђународнуподршкуСАДиЕУ,па јеуследиларадикали-
зацијапротестадиктиранаполитичкимзахтевима.Неадекватнаи
непримеренареакцијазваничнихлегитимнихорганавластиУкра-
јинеситуацијуједодатнозаоштрила,аунутрашњиполитичкиан-
тагонизмидоводедосукобасаљудскимжртвама.Притоме,треба
иматиувидудаукрајинскаврхушканачелусаЈануковичемније
билапрорускиопредељена,иакојеизборедобиланабазигласова

1) ПонудаЕвропскеунијеУкрајинибилајечланствоутојмеђународнојорганизацијии
помоћзаодржавањепосусталеекономијеиугроженогсоцијалногстандардастанов-
ништва

2) РускаФедерацијапонудила јеУкрајиниповољнекредитеувисиниод15милијарди
долараииспорукугасапоценаманижимза33%одосталихкупаца.
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прорускиоријентисаногбирачкогтеласаИстоказемље.„Дотог
тренутка,јединипрорускикорациЈануковичевогрежимабилису
давање руском језику статуса ’регионалног језика’ у 2012. годи-
нииодузимањеукрајинскомфашистиСтјепануБандеристатуса
ХеројаУкрајине(штосу,додуше,одУкрајинезахтевалиПољскаи
Израел).Мимотога,односиРусијеиУкрајинебилисунапрегнути,
анаекономскомиенергетскомплануможесечакговоритиоотво-
реномсаботирањурускеполитике...“3)

Но,ито,каоинепотизаминаговештенекорупционашкеафере
уз,наравно,одбијањеЕУиприхватањереалнобољерускееконом-
скепонуде,билисуразлогзарадикализацијусукобаисменулегал-
ноизабраногпредседникаиВладе.Сменапредседникаизвршена
јесупротночлану111.УставаУкрајине,којипредвиђастрогупро-
цедуруидоношењеодлукеоразрешењуодстранеВрховнераде¾
већином.ОтудасесменаЈануковичаодстранеевроатлантистаde
iureсматрадржавнимпревратом,анелегалнимпоступкомопози-
ва.Евромајданскапривременавластукидаповраћенистатусреги-
оналногјезикарускомјезикутретирајућигакаострани,апрено-
сирускихтелевизијскихирадиопрограмасескраћују,аунеким
областимаиукидају.Отпорнелегитимнимвластимапостајеупра-
вопропорционаланучешћуекстремнихнационалистичкихгрупа,
попутДесног сектора, у спровођењунасилнихпрофашистичких
методајезичкеикултурнеукрајинизацијеифизичкогмалтретира-
њарускојезичкепопулације.Ескалацијаукрајинскогултранацио-
нализмаизазвала јереволтвећинскогпроруског становништвау
источнимделовимаземље,којијерезултираодоношењемДекла-
рацијеонезависностиКрима,апотомиреферендумастановника
областиКримаиградаСевастопољаиотцепљењаиприкључења
РускојФедерацији.ПлебисцитарноизјашњењежитељаКримани-
је,међутим,самодемократскарефлексијастановниканаактуелну
политичкуситуацијууУкрајини,већпотврдаисторијскихчиње-
ница,теисправкаполитичкихиправнихнелогичностиучињених
завремефункционисањазаједничкедржаве–СовјетскогСавеза.

3) Танасић,Никола,„Чемунасјенаучилаукрајинскакриза?“,Новасрпскаполитичками
сао,Београд,eлектронскоиздањеод27.марта2014.године.



стр:205219.

-209-

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2014год.(XXVI)XIIIvol=40

ИСТОРИЈАУКРАЈИНСКИХРАЗЛИКА

СтратешкиположајполуострваКримакојисеналазиусевер-
нимводамаЦрногмора,аисточномобаломизлазинаАзовскомо-
ре,определиојењеговутурбулентнуисторијутокомпоследњадва
ипомиленијума.Одантичкогдобадопредкрај18.векаКримје
биорегионалницентартрговине,алииметамногихосвајача,па
суњеговимпросторимавладалииХелени,Римљани,Византинци,
Монголи,Турци,Татари,Руси... Наиме,Кучук–Кајнарџијским
миромиз1974.годинеКримпостајенезависноханствоподпокро-
витељствомРусије,аубрзозатимМанифестомКатаринеВелике
од8.априла1783.године  КримулазиусаставРускеимперије.
Годинуданакасније1784.царицаКатаринасвојимуказомоснива
најугозападнимобаламаКримавојниградСевастопољсалуком
и адмиралитетом, бродоградилиштеми тврђавом.Од тада па до
стварањаСССР-а1922.годинеКримиСевастопољсусаставнидео
Рускеимперије,аоднастанкаСовјетскогСавезаинтегралнидео
социјалистичкерепубликеРусијекоја је инкорпориранауново-
формирануфедерацију.

Одлуком Президијума Врховног Совјета СССР из 1954. го-
динеКримскаобластпредата јенаадминистративноуправљање
Украјини4),каосовјетскојрепублици,шторускаправнатеоријаи
званичниорганиоспоравајукаопротивуставанакттадаважећим
ифедералномирепубличкимуставимаРусијеиУкрајине.Наиме,
сходночлану33.УставаРСФСРзаизменуграницарепубликеод-
носноотцепљењеделатериторијерепубликебилајепотребнаса-
гласностграђанарускерепубликеиКрима,акакојереферендум
изостаоодлукасесматраправноништавом.Овакавставизнеоје
иВрховниСовјетРускеФедерације1992.године,алинелегитим-
направнаодлукаопредајиКримаусаставУкрајине,пораспаду
СССР-а,осталајенаснази.

ГрадСевастопољ је, мање – више, делио судбинуКрима на
чијој се југозападнојобалииналази.Ипак,УказомПрезидијума
ВрховногСовјетаРСФСРиз1948.годинеонјеправноизведениз
саставаобластиКримаистављенподдиректнурепубличкунадле-

4) ПрезидијумјеодлукудонеонапредлоггенералногсекретараКПСССРНикитеХру-
шчова(иначеукрајинскогкадра),асациљемдаседоделоmКримаУкрајинисвечано
обележи300годинаодПерејасловскогспоразумаиз1654.године,којимсеисточна
УкрајинаујединиласацарскомРусијом.
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жност.Тачињеница,каониодлукаоприсаједињењуКримаРепу-
блициУкрајини,нијебилаодзначајаувремедоксубилиусаставу
заједничкедржаве.СтановнициКримасујошпрераспадаСССР
нареферендуму1991. годинепрогласили93%већиномКримску
аутономну социјалистичку совјетску републику, као интегрални
деоСССР,аДекларацијомодржавномсуверенитетуКримапро-
глашенајеуРепубликуКримиустановљенокримскодржављан-
ство.УставомустановљенисуверенитетКримаиз1992.јеправно
упитномодлукомВрховногсаветаУкрајинеукинут,иКримвраћен
у оквире административно-територијалне аутономије Украјине.
СличанправнистатусимаојеиСевастопољ,стимштојекаовојна
лукаиседиштерускеЦрноморскефлотеувећојмерибиоупућен
најурисдикцијуРускеФедерације.Притом,требаиматиувидуда
јеКрим,аСевастопољјошвише,чинилопретежнорускостанов-
ништво,логичнооријетисанокултурно-националимвредностима
матицеземље.

Распад Совјетског Савеза, почетком деведесетих година 20.
века,кадасуиРусијаиУкрајине,аидругеекссовјетскерепубли-
кепосталенезависнедржавеозначиојепрекидполитичко-правног
континуитетасаСССР-ом.Безобзиранаправнумањкавост,паи
нелегитимностакатавластиУкрајине,КримиСевастопољсуde
factoпосталисаставнидеонезависнеРепубликеУкрајине.Соб-
зиромнаогроманвојностратешкизначајСевастопоља,којијеи
седиштерускеЦрноморскефлоте,његовположајјерегулисанби-
латералнимуговоромосарадњиизмеђуУкрајинеиРусије.„Према
Великомспоразумуопријатељству,сарадњиипартнерству,којије
1997.потписанизмеђуМосквеиКијева,Русијајепризналаукра-
јинскистатусСевастопољаи територијалниинтегритетукрајин-
скедржаве,аУкрајинајеоставилаРусијиправонасевастопољску
војно-морскубазуиборавакрускеЦрноморскефлотеуКримудо
2017.“5) Априла 2010. године представници двеју држава проду-
жилисуважностнаведеногуговоратзв.Харковскимспоразумом
занаредних25година(сведо2042.самогућношћупродужењаза
нареднихпет година.Наведенеисторијскечињенице, теправно-
политички акти житеља Крима и Севастопоља, донети од стра-
нелегитимнихоргана,аинабазиреферендумскогизјашњавања
деведесетих година прошлог века од стране житеља наведених
области, указују да њихово право на самоопределење није про-

5) ЛитовкинВиктор, „Због чега је Русијипотребна базаСевастопиљ?“,Руски вјесник,
преузето11.05.2014.саhttps://twitter.com/ruskivjesnik/status/440456557025689600
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дуктсамотренутнеполитичкекризеуУкрајини,већконтинуира-
нидруштвенизахтев.Но,чинисенајвећаунутрашњадруштвена
противречностпроизилазиизхетерогеностиукрајинскихрегиона,
којасеманифестујепокултурнимдискрепанцама,саједне,исте-
пенуекономскеразвијености,садругестране.Сценариоотцепље-
ња,„рускихрегиона“,којијенапрвипогледсадаприсутан,дик-
тиранјеполитичкомдоминацијомукрајинскогЗапада,каоштоје
2004.године„наранџастареволуција“билаодговорнаполитичку
доминацијуукрајинскогИстока.Али,поредразликаукултурној
идентификацији„Западњаци“и„Руси“суинаекономскомплану
дисонантни.ИстокУкрајинепредстављаиндустријскиисировин-
скиресурсземље,докјепросперитетјугатрадиционалнобазиран
наприродно-релаксационим туристичкимпотенцијалима.Ти ре-
гионипредстављајуекономскепотенцијалеземљеиdefactoхране
остатакУкрајине, па бињихов излазак из састава земље значио
ипрестанакдонирања западнихрегиона.Уусловимаполитичке
доминацијезападнихрегиона,жељазасецесијомекспоненцијал-
норастечимесеполитичканестабилностусложњава,амогућност
настанкаграђанскогратаиподелеземљепојачава.

Украјинскеунутрашњедискрепанцегенерисанесуиспољним
утицајима.Тако САДиземљеЕвропскеунијежелеУкрајину у
саставуЕУизграђенуна западнимдемократскимвредностимаи
ослобођенурускехегемоније.Садругестране,РускаФедерација
заговарафедерализацијуземље,већанационалнаправазамањине
и војнунеутралностУкрајине. Западне земљеРусији спочитава-
јуекспанзионистичкеамбицијеиконкретандоприноспобуњеним
прорускимрегионима.Насупроттоме,Русијаполитикузападних
земаљаначелусаСАДдефинишегеостратешкиминтересиматј.
каоимперијалнуароганцијунеолибералногхегемонизма.Или,„да
будемопотпунојасницеластварокоУкрајинејестенастојањеЗа-
пададасештовишеприближиграницамаРусијеиданаједанна-
чиндођедојошјачегопкољавањаРусије.Целапричајебитказа
постсовјетскипростор,дабисеУкрајинаједномнашлауНАТО-у
идаНАТОбудештоближиМоскви,штоближеграницамаРуси-
је,дасеРусијананекиначинопколи.“6)Притомсеиједнаидруга
странапозиванастандардемеђународногправа.

6) Соколов,Григориј,„Украјина:ДалијемогућавојнаинтервенцијаНАТО-а?“,ГласРу
сије, преузето са http://web-tribune.com/tema_dana/ukrajina-da-li-je-moguca-vojna-inter-
vencija-nato-a#дана10.05.2014.
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ОДЛУКАОНЕЗАВИСНОСТИКРИМА,
УСТАВИМЕЂУНАРОДНОПРАВО

УтаквимусловимаВрховнисовјетКримадонеојеДеклараци-
јуонезависностиКриманаосновукојеје16.марта2014.године
одржанреферендум.Одукупноизашлих83,1проценатабирачког
телазаизлазакизсаставаУкрајинеизаприкључењеРускојФеде-
рацијигласалоје96,77одстогласача.Овајреферендум,нијеспор-
но,биојепротиванунитарномдржавно-правномсистемуУкраји-
не.

Свеверзијеукрајинскогустава7)дефинишуземљукаоунитар-
нудржаву са јединственимукрајинскимдржављанствомиукра-
јинскимјезиком,ачланом17важећегУставапредвиђенајезашти-
та територијалне целовитости као најважнија функција државе,
којајеобавезасвакогукрајинскогграђанина.Сходнопоглављу10
украјинскогУставаАутономнарепубликаКримсесматранеодво-
јивомделомУкрајине,асвааутономнаправаКримамогусереша-
ватисамоунепромењивимтериторијалнимоквирима земљеиу
складусаодлукамацентралнихвласти.Устав,дакле,непредвиђа
могућностизласкаКримаилинекедругеобластиизсаставаУкра-
јине,каониправонародаодноснонационалнихмањинанасамоо-
пределење.ПравонародаКриманасамоопределењенезабрањује
самоУставУкрајиненего,изведенизњега,иУставАутономнере-
публикеКримиз1998.године.

УДекларацијионезависностиКримаВрховнисовјетсе,ме-
ђутим, позвао намеђународно право, полазећи од владајућемо-
нистичкеконцепцијекојајезасновананасупрематијимеђународ-
ногнаднационалнимправом,каоделовимајединственогправног
поретка. Јер, „нелогично једадржава,у границамасвоје земље,
сматраневажећиммеђународноправилоучијемједоношењууче-
ствовала.Прематоме,немогуће јеприхватитипоставкуда једно
правиломожебитиобавезнонамеђународномплану,анеобавезно
наунутрашњем,илиобратно.“8)Ово,наравно,важиизаУкрајину,
којајекаоједанодправнихсукцесораСССРнаследилаМеђуна-

7) После стицањанезависностираспадомСССР-аУкрајина је донела триуставаи то:
1996,2004и2010.године.

8) Аврамов,Смиља,КрећаМиленко,Међународнојавноправо,Службенигласник,Бео-
град,стр.45.
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роднипактограђанскимиполитичкимправима9)иMeђународни
пактоекономским,социјалнимикултурнимправимаиз1966.го-
дине.Сходночлану1.којијеистоветануобамеђународнауговора
„свинародиимајуправонасамоопределење.Наосновуовогапра-
ва,онислободноодређујусвојполитичкистатусислободнооси-
гуравајусвојекономски,социјалниикултурниразвој.Дабипости-
глисвојециљеве,свинародимогуслободнодарасполажусвојим
богатствимаисвојимприроднимизворима,безштетепообавезе
којепроистичуизмеђународнепривреднесарадње,заснованена
принципуинтересаимеђународногправа.Једаннароднеможени
укомслучајудабуделишенсвојихвластитихсредставазаживот.“

Међутим,општеприхваћеноначеломеђународногправа-пра-
вонароданасамоопределењеиотцепљење,каоколективнољуд-
скоправо,инкомпатибилнојесапринципомтериторијалногинте-
гритетаодносноцеловитостиисуверенитетамеђународнопризна-
тих држава, као једним од постулатамеђународног јавног права
установљеногПовељомУједињенихнација.Услучајуконтрадик-
торностимеђународнихуговорамеродавно јетумачењеМеђуна-
родногсудаправдеУједињенихнацијабилодасеоноизносикао
пресуда у спорном случају или, пак, као саветодавномишљење.
Притом,„истинаједасааспектапоступкасавјетодавнамишљења
нисуистоштоипресуде.Пресудесеизричунатемељупретходно-
гапристанкаиобавезапарничнихстранадаћеихудобројвјери
извршитимакаквебиле.Алимишљењакојајенепристраснисуд-
бениорганизрекаоуконтрадикторномупоступкуипаксуаутори-
тативниисказионогаштоудатојобластијестемеђународноправо
наснази“10)

УСВЕТЛУ„КОСОВСКОГПРЕСЕДАНА“

И,управо,насаветодавномишљењеМеђународногсудаправ-
деопроглашењунезависноститакозваногКосоваиз2010.године
позваосеВрховнисовјетКримаупреамбулиДекларацијеонеза-
висности.Бавећисеопштимначелимамеђународногправаукон-
текступроглашењанзависностиСудконстатуједасуод18.века
многедржаве,апосебноколоније,самопроглашењемстекленеза-
висност.

9) ОбјављенуUnitedNationsTreatySeries(UNTS),Vol.999,str.171.
10) Деган,Владимир,Међународноправо,Жагар,Ријека,2006,стр.788.
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МеђународнисудправдеУНсеуслучајуКосоваМишљењем
изјасниоданикаквагенералназабрананаједностранопроглашење
независностинепроизилазиизнормимеђународногправа“, као
идакршењеунутрашњегзаконодавстванезначидаједошлодо
кршењамеђународногправа,пазакључуједапроглашењемнеза-
висностиКосова17.фебруара2008.нијенарушеноопштемеђу-
народноправо.МеђународнисудуСаветодавноммишљењукон-
статуједасуауториДекларацијеонезависностиКосоваделовали
изван оквира привремене администрације, као и даДекларација
ниједостављенаспецијалномпредставникугенералногсекретара
Уједињенихнацијарадиобјављивањауслужбеномгласнику.Ова-
кавполитикантскиставМеђународногсудакојије,задржавајући
сеуоквиримастрогоформалногзахтева,занемариоимперативне
изворемеђународногправа,послужиојекаооправдањеполитич-
кихпризнањанезависностиКосовадо2010,акаоправнаоснова
државама,којесуодлукуопризнањудонелепослењеговогизно-
шења.Политикадвострукихстандардаумеђународномправуна
тајначиндобилајесвојусудскупотврду.

ДекларацијаонезависностиКримапошлаје,дакле,одсудски
потврђенемеђународнепраксе, која је заснованана  тзв.Косов-
скомпреседану.ОдлукуосамопроглашењуКосовасамосталном
државом,која јесупротнаунутрашњемправномсистемуСрбије,
алииРезолуцији1244СаветабезбедностиУН,којомсепотврђује
суверености територијалнацеловитостСавезне републике Југо-
славије,западнеземљесуверификовалепризнањемсматрајућида
јеоналегитимноправоАлбанацасаКосова,тедаимнијепотреб-
насагласностцентралнихвластиРепубликеСрбије.Косовосеу
времепроглашењанезависностиналазилоподпротекторатомУН,
чијизадатакјебиодаштитећиРезолуцијуствараусловезавраћа-
њевластидржавеСрбијенасуспендованојтериторијиурукема-
тичнедржаве.Уместотога,албанскимсепаратистимадозвољено
је,мимопривременихинституцијаКосова,доношењеДекларације
онезависностиКосова.

„Подржавањетогчинанасилнесецесијеодстранемногихдр-
жава,незначиништадругодокршењеправиламеђународногпра-
ва.Међутим,збогприсуствастранихвојнихицивилнихснага,овај
чиналбанскојмањининиједонеоистинскусувереностнаКосову,
алијезатосрпскомнародунаКИМкаоидругимнеалбанцима,до-
неомногонесрећа,драстичногкршењаљудскихправа,пресвега



стр:205219.

-215-

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2014год.(XXVI)XIIIvol=40

културоцидиетничкочишћење,дакле,свеоно,штојебиомотиви
оправдањезаимплементацијумилитаристичкогхуманизма,војне
агресије.“11)Притом,нетребазаборавитидајеотцепљењуКосова
иМетохијеодСрбијепретходиланелегитимнаисупротнамеђуна-
родномправу78-дневнаоружанаинтервенцијаНАТО-а1999.годи-
ненаСРЈугославију.„Њомесунарушенимеђународнипринципи
предвиђенијошВестфалскимспоразумомонемешањууунутра-
шњестварисуверених држава.НападСеверноатланскеалијансе
наСРЈугославијубиојесамопараванзаостварењеспољнополи-
тичкихциљеваСАД.“12)Косовски„јединственислучај“правданје
потребом„хуманитарнеинтервенције“,анедоктриноминтервен-
ционизмаголесилепротивсуверености,штојеустварностибио.

Тимдогађајимапочелајееранедоследностиумеђународном
правудиктиранаглобалниминтервенционизмом.Извоздемокра-
тиједиктирањемкултурно-цивилизацијскихматрицаускладуса
сопственим мерилима и интересима, започет Косовским пресе-
даном,настављен је завођењемредауАвганистану (2001),Ира-
ку (2003),Либији (2011),Венецуели,Украјини...То једовелодо
селективногиинтереснодетерминисаногтумачењанормимеђу-
народногправаистварањавладавинедвострукихстандардакоји
водеурушавањумеђународногправногпоретка.13)

„Подстакнутаовимпреседаном,Русија јеавгуста2008.при-
зналанезависностЈужнеОсетијеиАбхазије,областисвећинским
рускимживљемкојесусеотцепилеодГрузије1990,односно1992.
године,узполитичкуивојнуподршкупоменутевеликесиле.Ру-
скуподршку,алибезпризнавања,ималојеиПридњестровљеко-
је се отцепило од Молдавије 1992, прихватајући стационирање
1.500рускихвојника.“14)„Косовскипреседан“уздрмаојетемеље
међународногправаикаобумерангсевраћасвојимпрвобитним
„ствараоцима“,крозтериторијалнеметаморфозеиновапрекраја-
њаграницанаевропскомконтиненту,којисловизаколевкуциви-
лизације.

11) Chomsky,Noam,NovimilitarističkihumanizamPorukeKosova,Adamić,Rijeka2003,str.
77-127.

12) Аврамовић, Ненад, „НАТО, међународни поредак и интереси“, Правни живот,
бр.13/2009,Београд,стр.1022.

13) УчешћенемачкеавијацијеуоквируНАТОваздушнихнападанаСРЈугославију1999.
годинебилојенесамопротивномеђународномправунегоисупротноУставуземље

14) Ивошевић,Зоран,„Косовскипреседснидоследностунедоследности“,Политика,Бе-
оград,05.05.2014.
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Крим,којијепокосовскомсценаријупрогласионезависност,
алисаправноутемељенијимаргументима,заснованјенапримату
праванароданасамоопределењеиотцепљењеуодносунаприн-
цип суверенитета и територијалног интегритета. Легализација
„Косовскогпреседана“увелаједвострукестандардеијошједном
потврдиласупрематијусилемоћинадсиломправа.

Украјинскакризапродубљујесе,међутим, даљереференду-
момонезависностиДоњецкеиЛуганскеобласти.Западнеземље
непризнајурезултатереферендуманаКриму,ДоњецкуиЛуган-
ску. Русија је, са друге стране, Крим прикључила у свој састав,
признајерезултатеплебисцитауДоњецкуиЛуганску,алирешење
украјинскекризевидиуфедерализацијиземље,војнојнеутрално-
стиивећимправимаисточнихрегионатеновимизборимакојеће
организовати легитимни, тренутно свргнутишеф државе. Прое-
вропскапривременавластсазападнимменторима,изакојихстоје
геостратешкиинтереси,ћетешкопристатинатакавсценарио,па
услучајузаоштравања,којејеутоку,следиобновахладноратов-
ксихтензија.ПоделаУкрајинеиприсаједињењеисточнихобласти
Русији,покримскомузору,моглобидабудеирускаПировапобеда
игубитак(пре)осталеУкрајине,садакаодоброгсуседа,апосле
вишеодтривекасуживотаузаједничкојдржави.Очитоједаспољ-
наполитикаРусијенијеекспанзионистичка,какојепредстављају
наЗападу,алиинтересинационалнебезбедности,којајеугрожена
НАТОширењемнаИстокдиктираћењенебудућепотезе.

Времепреднама ћепоказати да ли сеполитика двоструких
стандарда,којупромовишуСАДиЕУ,враћакаобумерангкодна-
говештенихреферендумаосамосталностиКаталонијеуШпанији,
ШкотскеуВеликојБританији,ВенецијеуИталији...Јер,тренут-
нигеостратешки,политички,економскиилинекидругиинтереси
немогудадиктирајуистварајуправдепреседане,којиихопре-
дељују.„Духовнеиморалневредности-оноштојеусмислутих
вредности ’праведно’ - требалобидабудесаставнидеоправног
дискурса.“15)

15) Зупанчић,M.Боштијан,Иззив2000,„Шравосредиразвреднотењавреднот“,Дело,3.
јануар2000,стр.4.
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NenadM.Avramovic,MarijanaMladenov
UKRAINECRISIS,INTERNATIONALLAWANDINTERESTS

Resume
Ukrainian political antagonisms are radicalized in No
vember2013,afterthedecisionofthepresidenttoreject
signingof theAssociationAgreementwith theEuropean
Unionandhisdecisiontoacceptthefavorableeconomic
offeroftheRussianFederationinordertoresolvethepo
litical and economic crisis. The protests of people who
supporteuroatlantism,whoseironfistwereultranationa
lists,resultedinapoliticalupheavalinwhichlegallyand
legitimatelyelectedheadofstatewasunlawfullyremoved.
Temporary government supported by the United States
and the EU launched a violent language and cultural
ukrainization endangering the rights of ethnic Russians
andproRussian population,who represent themajority
ofthepopulationofeasternUkraine.Today’scontradicti
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onsbetweenproEuropeanWestandproRussianeastern
Ukrainehave theirhistorical roots in the“stateand le
galhabitus”ofofImperialRussiaandtheSovietUnion.
TherevoltofthemajorityofproRussianpopulationinthe
easternpartsofthecountryresultedintheadoptionofthe
DeclarationofIndependenceoftheCrimea,andlaterin
referendumoftheCrimeanandSevastopolpopulationand
their secession and joining the Russian Federation. Su
premeCouncilofCrimeastatedthatthedeclarationofin
dependenceisbasedoninternationallawandtherightto
selfdeterminationofpeople,aswellason“Kosovopre
cedent”.
Socalled “Kosovomodel” represents a violation of the
internationallaw,firstlybyNATOaggressiononsovereign
andindependentFederalRepublicofYugoslaviain1999,
withoutamandateof theSecurityCouncilof theUnited
Nations, and secondly by the adoption of the unilateral
declarationofindependenceofKosovoin2008,andinter
nationalrecognitionofKosovobytheUnitedStatesand
mostEUcountries andwestern states.Mentioned inter
nationallegalprecedentin2010waslegallyempowered
byadvisoryopinionoftheInternationalCourtofJustice,
which,inaccordancewiththepoliticalinterests,decided
thatdeclarationofindependenceofKosovodidnotviolate
internationallaw.
Kosovo precedent has shaken the foundations of inter
nationallawandithadboomerangeffectsinthecaseof
Crimea,whichdeclared independence regarded to same
grounds,butthistimeinaccordancewithlegalarguments.
TheindependencereferenduminDonetskandLuganskre
giondeepens theUkrainiancrisis.Westerncountriesdo
notrecognizetheresultsofthereferendumintheCrimea,
DonetskandLugansk.Ontheotherhand,Russiarecog
nizestheresultsoftheplebisciteinDonetskandLugansk
andsupportsCrimea’sdecision to joinRussia,however,
RussiafindsthesolutionoftheUkrainiancrisisinthefe
deralizationofthecountry,militaryneutralityandgreater
rightsofeasternregions,aswellasinnewelectionswhich
should be organized by a legitimate, currently deposed
headofstate.TheproEuropeaninterimgovernmentand
itswesternmentorswithgeostrategicinterestswillhardly
agree to sucha scenario, therefore, thecaseofongoing
crisisescalationleadstotherenewalofColdWartension.
Futuretimewillshowwhetherthepolicyofdoublestan
dards,promotedbytheU.S.andEU,willhaveboomerang
effectsinthecasesofforeshadowedreferendumonthein
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dependenceofCataloniainSpain,ScotlandinUK,Venice
inItaly...
Keywords: Ukrainian crisis, Crimea, “Kosovo prece
dent”,proRussian,euroatlantism,internationallaw,Rus
sia,theUnitedStates,theEuropeanUnion.
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