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*	 Текст	Де	кла	ра	ци	је	о	не	за	ви	сно	сти	Кри	ма	ви	де	ти	пре	ма	зва	нич	ном	сај	ту	Др	жав	ног	са
ве	та	Ре	пу	бли	ке	Крим	http://www.ra da.cri mea:’’Мы,	де	пу	та	ты	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	Ав	то
ном	ной	Ре	спу	бли	ки	Крым	и	Се	ва	сто	по	ль	ско	го	го	род	ско	го	Со	ве	та,	ис	хо	дя	из	по	ло	же
ний	Уста	ва	Ор	га	ни	за	ции	Объ	е	ди	нен	ных	На	ций	и	це	ло	го	ря	да	дру	гих	ме	жду	на	род	ных	
до	ку	мен	тов,	за	кре	пля	ю	щ	их	пра	во	на	ро	дов	на	са	мо	о	пре	де	ле	ние,	а	так	же	при	ни	мая	во	
вни	ма	ние	под	твер	жде	ние	ме	жду	на	род	ным	су	дом	ООН	в	от	но	ше	нии	Ко	со	во	от	22	июля	
2010	го	да	то	го	фак	та,	что	од	но	сто	рон	нее	про	во	згла	ше	ние	не	за	ви	си	мо	сти	ча	стью	го	су
дар	ства	не	на	ру	ша	ет	ка	киели	бо	нор	мы	ме	жду	на	род	но	го	пра	ва,	при	ни	ма	ем	сов	мест	но	
ре	ше	ние:

Дејан Мировић
Правни факултет, Универзитет у Приштини – Косовска Митровица

ПОРЕЂЕЊЕ КРИМА И КОСОВА  
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Сажетак
Ауто ном на Ре пу бли ка Крим је у мар ту 2014. го ди не 
до не ла Де ла ра ци ју о не за ви сно сти ко ја се по зи ва на 
са ве то дав но ми шље ње МСП о про гла ше њу не за ви сно
сти Ко со ва из 2010. Исти прав ни ар гу мент је упо тре
био и пред сед ник РФ при ли ком пот пи си ва ња до ку мен
та о при па ја њу Кри ма. Прав но ту ма че ње по ка зу је да 
су се РФ и Ауто ном на Ре пу бли ка Крим ипак по зва ли 
са мо на је дан део са ве то дав ног ми шље ња МСП и то 
онај ко ји ис ти че уни вер зал ну ва жност прин ци па са
мо о пре де ље ња. Дру ги, кон крет ни ји део са ве то дав ног 
ми шље ња МСП ко ји је при мер за con tra dic tio in adjec
to, јер не ги ра оп ште по зна ту чи ње ни цу да Ре зо лу ци ја 
1244 га ран ту је су ве ре ни тет Ср би је на Ко со ву, РФ и 
Ауто ном на Ре пу бли ка Крим ни су при хва ти ли. 
Кључ не ре чи: Ме ђу на род ни суд прав де, Ре зо лу ци ја СБ 
УН 1244, Де кла ра ци ја о не за ви сно сти Кри ма, Ко со во 
и Ме то хи ја.
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Vр	хов	ни	са	вет	Ауто	ном	не	Ре	пу	бли	ке	Крим	и	Град	ско	ве	ће	Се	ва
сто	по	ља	на	ван	ред	ним	пле	нар	ним	сед	ни	ци	ма	одр	жа	ним	у	Сим

фе	ро	по	љу	и	Се	ва	сто	по	љу	11.	мар	та	2014.	усво	ји	ли	су	Де	кла	ра	ци	ју	
о	не	за	ви	сно	сти	Кри	ма.	У	пре	ам	бу	ли	Де	кла	ра	ци	је	о	не	за	ви	сно	сти	
је	 уне	то	 по	зи	ва	ње	 на	 са	ве	то	дав	но	ми	шље	ње	Ме	ђу	на	род	ног	 су	да	
прав	де	УН	(МСП)	о	про	гла	ше	њу	не	за	ви	сно	сти	та	ко	зва	ног	Ко	со	ва	
из	 2010.	 го	ди	не.	Тач	ни	је,	 у	пре	ам	бу	ли	Де	кла	ра	ци	је	 о	не	за	ви	сно
сти	Кри	ма	се	ис	ти	че	да	про	гла	ше	ње	не	за	ви	сно	сти	‘’не	про	тив	ре	чи	
ме	ђу	на	род	ном	пра	ву’’.1)	Не	ко	ли	ко	да	на	ка	сни	је,	16.	мар	та,	упра	во	
на	осно	ву	Де	кла	ра	ци	је	о	не	за	ви	сно	сти,	одр	жан	је	ре	фе	рен	дум	на	
Кри	му.	Пре	ко	90	%	иза	шлих	гла	са	ча	је	по	др	жа	ло	не	за	ви	сност	од	
Ки	је	ва,	као	и	пр	ви	члан	Де	кла	ра	ци	је	у	ко	јем	се	из	ра	жа	ва	ја	сна	на
ме	ра	да	по	лу	о	стр	во	уђе	у	са	став	Ру	ске	Фе	де	ра	ци	је.	

На	кон	 успе	шно	 про	ве	де	ног	 ре	фе	рен	ду	ма	 на	 по	лу	о	стр	ву,	 18.	
мар	та	2014.	пред	сед	ник	РФ	Пу	тин	и	пред	став	ни	ци	Кри	ма	и	Се	ва
сто	по	ља	(Кон	стан	ти	нов,	Ак	сјо	нов	и	Ча	ли)	пот	пи	са	ли	су	у	Мо	скви	
у	Кре	мљу	Спо	ра	зум	о	при	сту	па	њу	Кри	ма	Ру	ској	Фе	де	ра	ци	ји.	

Пре	 све	ча	ног	 пот	пи	си	ва	ња,	 ру	ски	 пред	сед	ник	 се	 у	 свом	 го
во	ру,	та	ко	ђе,	по	звао	на	са	ве	то	дав	но	ми	шље	ње	МСП	(„Осим	то	га	
крим	ске	вла	сти	су	се	осла	ња	ле	на	по	зна	ти	ко	сов	ски	пре	це	дент	ко
ји	су	на	ши	за	пад	ни	парт	не	ри	са	ми	на	пра	ви	ли	...Ме	ђу	на	род	ни	суд	
прав	де	се	са	гла	сио	са	тим	у	сво	јем	ре	ше	њу	од	22.	ју	ла	2010“).2)

1)	 В	 слу	чае	 если	 в	 ре	зу	ль	та	те	 пред	сто	я	щ	е	го	 16	мар	та	 2014	 го	да	 пря	мо	го	 во	ле	и	зъ	я	вле
ния	на	ро	дов	Кры	ма	бу	дет	при	ня	то	ре	ше	ние	о	вхо	жде	нии	Кры	ма,	вклю	чая	Ав	то	ном	ную	
Ре	спу	бли	ку	Крым	и	 го	род	Се	ва	сто	по	ль,	 в	 со	став	 Рос	сии,	Крым	по	сле	 ре	фе	рен	ду	ма	
бу	дет	объ	я	влен	не	за	ви	си	мым	и	су	ве	рен	ным	го	су	дар	ством	с	ре	спу	бли	кан	ской	фор	мой	
пра	вле	ния.2.	Ре	спу	бли	ка	Крым	бу	дет	де	мо	кра	ти	че	ским,	свет	ским	и	мно	го	на	ци	о	на	ль
ным	го	су	дар	ством,	ко	то	рое	обя	зу	ет	ся	под	дер	жи	ва	ть	мир,	ме	жна	ци	о	на	ль	ное	и	меж	кон
фес	си	о	на	ль	ное	со	гла	сие	на	сво	ей	тер	ри	то	рии.3.	Ре	спу	бли	ка	Крым	как	не	за	ви	си	мое	и	
су	ве	рен	ное	го	су	дар	ство	в	слу	чае	со	о	твет	ству	ю	щ	их	ре	зу	ль	та	тов	ре	фе	рен	ду	ма	обра	тит
ся	к	Рос	си	й	ской	Фе	де	ра	ции	с	пред	ло	же	ни	ем	о	при	ня	тии	Ре	спу	бли	ки	Крым	на	осно	ве	
со	о	твет	ству	ю	щ	е	го	ме	жго	су	дар	ствен	но	го	до	го	во	ра	в	со	став	Рос	си	й	ской	Фе	де	ра	ции	в	
ка	че	стве	но	во	го	су	бъ	ек	та	Рос	си	й	ской	Фе	де	ра	ции.

2) Пре	ма	 зва	нич	ном	 сте	но	гра	му	 го	во	ра	 об	ја	вље	ном	 на	 сај	ту	 пред	сед	ни	ка	 Ру	ске	Фе	де
ра	ци	је	http://kre	mlin.ru/tran	scripts/20603	,	ина	че,	део	го	во	ра	о	са	ве	то	дав	ном	ми	шље	њу	
МСП	има	не	ко	ли	ко	па	су	са	:	''Кро	ме	то	го,	крым	ские	вла	сти	опи	ра	ли	сь	и	на	из	вест	ный	
ко	сов	ский	пре	це	дент,	пре	це	дент,	ко	то	рый	на	ши	за	пад	ные	парт	нё	ры	со	зда	ли	са	ми,	что	
на	зы	ва	ет	ся,	сво	и	ми	соб	ствен	ны	ми	ру	ка	ми,	в	си	ту	а	ции,	аб	со	лют	но	ана	ло	гич	ной	крым
ской,	при	зна	ли	от	де	ле	ние	Ко	со	во	от	Сер	бии	ле	ги	тим	ным,	до	ка	зы	вая	всем,	что	ни	ка
ко	го	раз	ре	ше	ния	цен	тра	ль	ных	вла	стей	стра	ны	для	од	но	сто	рон	не	го	объ	я	вле	ния	не	за	ви
си	мо	сти	не	тре	бу	ет	ся.	Ме	жду	на	род	ный	Суд	ООН	на	осно	ве	пунк	та	2	ста	тьи	1	Уста	ва	
Ор	га	ни	за	ции	Объ	е	ди	нён	ных	На	ций	со	гла	сил	ся	с	этим	и	в	сво	ём	ре	ше	нии	от	22	июля	
2010	го	да	от	ме	тил	сле	ду	ю	щ	ее.	При	во	жу	до	слов	ную	ци	та	ту:	«Ни	ка	ко	го	общ	е	го	за	пре
та	на	од	но	сто	рон	нее	про	во	згла	ше	ние	не	за	ви	си	мо	сти	не	вы	те	ка	ет	из	прак	ти	ки	Со	ве	та	
Без	о	па	сно	сти»,	–	и	да	лее:	«Общ	ее	ме	жду	на	род	ное	пра	во	не	со	дер	жит	ка	ко	голи	бо	при
ме	ни	мо	го	за	пре	та	на	про	во	згла	ше	ние	не	за	ви	си	мо	сти».	Всё,	как	го	во	рит	ся,	пре	де	ль	но	
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ПРАВ НИ СТА ВО ВИ РУ СКЕ ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ  
ПО ВО ДОМ СА ВЕ ТО ДАВ НОГ МИ ШЉЕ ЊА МСП  

О НЕ ЗА ВИ СНО СТИ КО СО ВА

У	кон	тек	сту	прет	ход	но	на	ве	де	ног,	по	ста	вља	се	пи	та	ње	да	ли	
Ру	ска	Фе	де	ра	ци	ја	де	фак	то3)	при	зна	је	ле	гал	ност	не	за	ви	сно	сти	Ко
со	ва	за	то	што	се	по	зи	ва	на	са	ве	то	дав	но	ми	шље	ње	МСП	из	2010?

Прав	но	ту	ма	че	ње	по	ка	зу	је	да	РФ	ни	је	де	фак	то	при	зна	ла	не	за
ви	сност	Ко	со	ва	за	то	што	се	по	зва	ла	на	од	ре	ђе	ни,	ап	стракт	ни,	део	
са	ве	то	дав	ног	ми	шље	ња	МСП.	

Сле	де	ће	прав	не	чи	ње	ни	це	и	ту	ма	че	ња	то	по	ка	зу	ју:
1)	Ру	ски	су	ди	ја	Ле	о	нид	Скот	ни	ков	ни	је	гла	сао	за	са	ве	то	дав	но	
ми	шље	ње	МСП	од	22.	ју	ла	2010.	го	ди	не	(10	су	ди	ја	је	гла	са	ло	
за	4	про	тив).	

На	про	тив,	Скот	ни	ков	 је	на	гла	сио	у	свом	из	дво	је	ном	ми	шље
њу	(у	па	ра	гра	фу	9)	да	је	МСП	не	ги	рао	Ре	зо	лу	ци	ју	1244	и	да	
је	та	ко	пре	у	зео	по	ли	тич	ке	функ	ци	је	СБ	УН,	што	је	не	до	пу
сти	во	у	са	вре	ме	ном	ме	ђу	на	род	ном	по	рет	ку.4)	На	тај	на	чин,	

ясно.Я	не	лю	блю	об	ра	щ	а	ть	ся	к	ци	та	там,	но	всёта	ки	не	мо	гу	удер	жа	ть	ся,	ещё	од	на	вы
дер	жка	из	ещё	од	но	го	офи	ци	а	ль	но	го	до	ку	мен	та,	на	этот	раз	это	Пи	сь	мен	ный	ме	мо	ран
дум	США	от	17	апре	ля	2009	го	да,	пред	ста	влен	ный	в	этот	са	мый	Ме	жду	на	род	ный	Суд	
в	свя	зи	со	слу	ша	ни	я	ми	по	Ко	со	во.	Опя	ть	про	ци	ти	рую:	«Де	кла	ра	ции	о	не	за	ви	си	мо	сти	
мо	гут,	и	ча	сто	так	и	про	ис	хо	дит,	на	ру	ша	ть	вну	трен	нее	за	ко	но	да	те	ль	ство.	Од	на	ко	это	
не	озна	ча	ет,	что	про	ис	хо	дит	на	ру	ше	ние	ме	жду	на	род	но	го	пра	ва».	Ко	нец	ци	та	ты.	Са	ми	
на	пи	са	ли,	рас	тру	би	ли	на	ве	сь	мир,	наг	ну	ли	всех,	а	те	пе	рь	во	зму	щ	а	ют	ся.	Че	му?	Ве	дь	
де	й	ствия	 крым	чан	 чёт	ко	 впи	сы	ва	ют	ся	 в	 эту,	 соб	ствен	но	 го	во	ря,	 ин	струк	цию.	По	че
муто	то,	что	мо	жно	ал	бан	цам	в	Ко	со	во	(а	мы	от	но	сим	ся	к	ним	с	ува	же	ни	ем),	за	пре
щ	а	ет	ся	рус	ским,	укра	ин	цам	и	крым	ским	та	та	рам	в	Кры	му.	Опя	ть	во	зни	ка	ет	во	прос:	
по	че	му?От	тех	же	Со	е	ди	нён	ных	Шта	тов	и	Евро	пы	мы	слы	шим,	что	Ко	со	во	–	это,	мол,	
опя	ть	ка	който	осо	бый	слу	чай.	В	чём	же,	по	мне	нию	на	ших	кол	лег,	за	клю	ча	ет	ся	его	
ис	клю	чи	те	ль	но	сть?	Ока	зы	ва	ет	ся,	 в	 том,	что	в	хо	де	кон	флик	та	в	Ко	со	во	бы	ло	мно	го	
че	ло	ве	че	ских	жертв.	Это	 что	 –	юри	ди	че	ски	пра	во	вой	 ар	гу	мент,	 что	 ли?	В	ре	ше	нии	
Ме	жду	на	род	но	го	Су	да	по	это	му	по	во	ду	во	о	бще	ни	че	го	не	ска	за	но.	И	по	том,	зна	е	те,	это	
да	же	уже	не	дво	й	ные	стан	дар	ты.	Это	ка	който	уди	ви	те	ль	ный	при	ми	тив	ный	и	пря	мо	ли
не	й	ный	ци	низм.	Не	ль	зя	же	всё	так	гру	бо	под	вёр	сты	ва	ть	под	свои	ин	те	ре	сы,	один	и	тот	
же	пред	мет	се	год	ня	на	зы	ва	ть	бе	лым,	а	зав	тра	–	чёр	ным.	По	лу	ча	ет	ся,	ну	жно	до	во	ди	ть	
лю	бой	кон	фликт	до	че	ло	ве	че	ских	жертв,	что	ли?’’

3) О	вр	ста	ма	де	фак	то	при	зна	ња	ви	ди	Авра	мов	С.,	Кре	ћа	М.,	Ме ђу на род но јав но пра во,	
Прав	ни	фа	кул	тет,	Бе	о	град,	2008,	стр.	8794.

4)	 Пре	ма	зва	нич	ном	сај	ту	МСП	http://www.icjcij.org/	су	ди	ја	Скот	ни	ков	је	на	пи	сао	у	свом	
из	дво	је	ном	ми	шље	њу	у	па	ра	гра	фу	9	да	је	МСП	пре	у	зео	функ	ци	је	СБ	УН:	‘’It is equ	ally 
ob	vi	o	us that	:In the pre	sent ca	se,	ho	we	ver,	the Co	urt is not in	ter	pre	ting re	so	lu	tion	1244	for 
the pur	po	se of gi	ving ef	fect to what the Co	un	cil has	de	ci	ded.	The	Co	un	cil	has	not	de	ci	ded	
anything	on	the	su	bject	of	the	UDI.	The	Co	un	cil	has	not	even	ac	know	led	ged	the	is	su	an	ce	of	
the	UDI.	The	terms	of	re	so	lu	tion	1244	ha	ve	re	ma	i	ned	unal	te	red	sin	ce	the	UDI	was	adop	ted	
(see	pa	ra	graphs	91	and	92	of	the	Advi	sory	Opi	nion).9.	It	must	be	bor	ne	in	mind	that	Se	cu	rity	
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МСП	је	у	са	ве	то	дав	ном	ми	шље	њу	из	2010.	на	ру	шио	ба	ланс	
из	ме	ђу	СБ	УН,	Ге	не	рал	не	скуп	шти	не	и	су	да,	про	пи	сан	По
ве	љом	УН		ис	та	као	је	Скот	ни	ков	(ина	че	не	са	мо	екс	перт	за	
ме	ђу	на	род	но	јав	но	пра	во	и	ду	го	го	ди	шњи	су	ди	ја	МСП,	већ	и	
бив	ши	пред	став	ник	РФ	при	УН	у	Же	не	ви).	Та	ко	ђе,	Ле	о	нид	
Скот	ни	ков	је	при	ме	тио	и	да	је	ве	ћи	на	су	ди	ја	МСП	2010.	твр
ди	ла	да	Ре	зо	лу	ци	ја	1244	не	га	ран	ту	је	да	је	КиМ	део	Ср	би	је	
(за	то	је	на	вод	но,	не	за	ви	сност	би	ла	у	скла	ду	са	Ре	зо	лу	ци	јом	
1244).	То	је	не	сум	њи	во,	био	при	мер	за	con	tra	dic	tio	in	adjec	to	
(‘’су	во	мо	ре’’)	или	при	да	ва	ње	не	ком	пој	му	свој	ства	ко	је	он	
не	мо	же	има	ти	јер	ка	да	се	про	чи	та	Ре	зо	лу	ци	ја	1244	ја	сно	је	
да	она	три	(3)	пу	та	из	ри	чи	то	про	пи	су	је	да	је	Ко	со	во	део	СРЈ. 
На	овај	на	чин,	МСП	се	ста	вио	и	из	над	СБ	УН.	У	том	кон
тек	сту,	Скот	ни	ков	упо	зо	ра	ва	у	па	ра	гра	фу	10	свог	из	дво	је	ног	
ми	шље	ња,	да	је	МСП	већ	не	ле	гал	но	пре	у	зи	мао	над	ле	жност	
од	СБ	УН,	по	себ	но	у	слу	ча	ју	БиХ	про	тив	СРЈ	(ка	да	је	суд	ско	
ве	ће	упр	кос	од	лу	ци	СБ	УН	да	члан	ство	СРЈ	у	УН	по	чи	ње	од	
2000.	са	мо	вољ	но	‘’утвр	ди	ло’’	да	је	оно	по	че	ло	осам	го	ди	на	
ра	ни	је).	Да	кле,	пред	став	ник	РФ	у	МСП	ни	је	имао	ни	ка	кве	
ди	ле	ме,	са	ве	то	дав	но	ми	шље	ње	је	у	су	прот	но	сти	са	Ре	зо	лу
ци	јом	1244.

2)	Пред	став	ни	ци	 РФ	 су	 и	 при	ли	ком	 усме	не	 рас	пра	ве	 пред	
МСП	2009.	го	ди	не	у	Ха	гу	из	не	ли	да	је	про	гла	ше	ње	не	за	ви
сно	сти	Ко	со	ва	у	су	прот	но	сти	са	ме	ђу	на	род	ним	пра	вом.	Ова	
рас	пра	ва	 пред	МСП	 је	 одр	жа	на	 2009.	 го	ди	не	 (тра	ја	ла	 је	 9	
да	на).	Срп	ски	став	су	по	др	жа	ва	ле	де	ле	га	ци	је	Ру	си	је,	Ки	не,	
Бе	ло	ру	си	је,	Ви	јет	на	ма,	Ки	пра,	Шпа	ни	је,	 Ру	му	ни	је,	 Бра	зи
ла,	Ар	ген	ти	не,	Азер	беј	џа	на,	Бо	ли	ви	је	и	Ве	не	цу	ле.	Про	тив	
срп	ског	 ста	ва	 о	 не	за	ви	сно	сти	 та	ко	зва	ног	 Ко	со	ва	 су	 би	ле	
де	ле	га	ци	је	 САД,	 Ве	ли	ке	 Бри	та	ни	је,	 Не	мач	ке,	 Фран	цу	ске,	
Аустри	је,	Хо	лан	ди	је,	Нор	ве	шке,	Дан	ске,	Фин	ске,	Бу	гар	ске,	
Хр	ват	ске,	Ал	ба	ни	је,	Јор	да	на,	Са	у	диј	ске	Ара	би	је.	5)

Co	un	cil	re	so	lu	ti	ons	are	po	li	ti	cal	de	ci	si	ons.	The	re	fo	re,	de	ter	mi	ning	the	ac	cor	dan	ce	of	a	cer	tain	
de	ve	lop	ment,	such	as	the	is	su	an	ce	of	the	UDI	in	the	pre	sent	ca	se,	with	a	Se	cu	rity	Co	un	cil	re
so	lu	tion	is	lar	gely	po	li	ti	cal.	This	me	ans	that	even	if	a	de	ter	mi	na	tion	ma	de	by	the	Co	urt	we	re	
cor	rect	in	the	pu	rely	le	gal	sen	se	(which	it	is	not	in	the	pre	sent	ca	se),	it	may	still	not	be	the	
right	de	ter	mi	na	tion	from	the	po	li	ti	cal	per	spec	ti	ve	of	the	Se	cu	rity	Co	un	cil.	When	the	Co	urt	
ma	kes	a	de	ter	mi	na	tion	as	to	the	com	pa	ti	bi	lity	of	the	UDI	with	re	so	lu	tion	1244	—	a	de	ter
mi	na	tion	cen	tral	to	the	régi	me	esta	blis	hed	for	Ko	so	vo	by	the	Se	cu	rity	Co	un	cil	—	wit	ho	ut	a	
re	qu	est	from	the	Co	un	cil,	it	sub	sti	tu	tes	it	self	for	the	Se	cu	rity	Co	un	cil’’ (под	ву	као	Д.	М)

5) Ви	ше	о	по	кре	та	њу	по	ступ	ка	од	стра	не	Ср	би	је	пред	ГС	УН	ви	ди	Ца	рић	С.	Са ве то дав на 
ми шље ња у ме ђу на род ном пра во су ђу,	Слу	жбе	ни	гла	сник,	Бе	о	град,	2009,	стр.	81.
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3)	Ко	нач	но,	при	ли	ком	при	сту	па	ња	Кри	ма	и	пот	пи	си	ва	ња	до	го
во	ра	у	Кре	мљу	у	мар	ту	2014,	РФ	и	њен	пред	сед	ник	ни	су се	
по	зи	ва	ли	на	део	са	ве	то	дав	ног	ми	шље	ња	МСП	ко	ји	не	ги	ра	
зна	чај	Ре	зо	лу	ци	је	1244	СБ	УН.	

На	про	тив,	РФ	и	ње	ни	пред	став	ни	ци	су	се	по	зва	ли	при	ли	ком	
при	сту	па	ња	Кри	ма,	са	мо	на	део	са	ве	то	дав	ног	ми	шље	ња	ко	је	се	ба
ви	оп	штим	прин	ци	пи	ма	ме	ђу	на	род	ног	пра	ва	у	ве	зи	са	про	гла	ша	ва
њем	не	за	ви	сно	сти	(да	кле,	фо	кус	је	био	на	ап	стракт	ном	прин	ци	пу	
са	мо	о	о	пре	де	ље	ња,	а	не	на	ко	сов	ском	кон	крет	ном	слу	ча	ју).	Тач	ни
је,	у	са	ве	то	дав	ном	ми	шље	њу	МСП	се	на	во	ди	да	су	од	XVI	II	ве	ка	
мно	ге	др	жа	ве,	а	по	себ	но	бив	ше	ко	ло	ни	је	на	тај	на	чин	(про	гла	ше
њем)	сте	кле	не	за	ви	сност.	У	том	кон	тек	сту	пред	сед	ник	РФ	је	у	свом	
обра	ћа	њу	од	18.	мар	та	2014.	упра	во	ис	та	као	слич	ност	из	ме	ђу	Де
кла	ра	ци	је	о	не	за	ви	сно	сти	САД	и	Де	кла	ра	ци	је	не	за	ви	сно	сти Кри	ма	
(и	ни	је	ни	јед	ном	не	ги	рао	ре	зо	лу	ци	ју	1244	СБ	УН). 6)

Та	ди	стинк	ци	ја	је	кључ	на	у	ру	ском	прав	ном	ту	ма	че	њу	са	ве	то
дав	ног	ми	шље	ња	МСП,	по	ка	зу	је	и	прав	ну	раз	ли	ку	из	ме	ђу	Кри	ма	
и	Ко	со	ва.	

4)	На	 прет	хо	дан	 за	кљу	чак	 ука	зу	је	 и	 чи	ње	ни	ца	 да	 РФ	 на	кон	
2010.	ни	ка	да (као	стал	на	чла	ни	ца	СБ	УН)	ни	је	од	у	ста	ла	од	
по	што	ва	ња	 Ре	зо	лу	ци	ја	 СБ	УН	 1244	 ко	ја	 га	ран	ту	је	 срп	ски	
су	ве	ре	ни	тет	над	Ко	со	вом	и	Ме	то	хи	јом.	

5)	Та	ко	ђе,	 РФ	ни	ка	да	 ни	је	 по	др	жа	ла	 ини	ци	ја	ти	ве	САД	и	ЕУ	
да	се	уки	не	или	за	не	ма	ри	Ре	зо	лу	ци	ја	СБ	УН	1244.	(Нај	бо
љи	при	мер	за	та	кво	по	сту	па	ње	за	пад	них	др	жа	ва	је	сва	ка	ко	
Бри	сел	ски	спо	ра	зум	из	апри	ла	2014.	у	ко	јем	не	ма	ни	јед	ног	
по	ми	ња	ња	ре	зо	лу	ци	је	1244).

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ ИЗ МЕ ЂУ КРИ МА И КО СО ВА  
У КОН ТЕК СТУ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ПРА ВА  

И КОН ТИ НУ И ТЕ ТА РФ И СР БИ ЈЕ СА СССР И СРЈ

Та	ко	зва	но	 Ко	со	во	 ни	ка	да	 ни	је	 би	ло	 са	мо	стал	на	 др	жа	ва.	 Те
ри	то	ри	ја	Ко	со	ва	 и	Ме	то	хи	је	 је	 при	па	да	ла	 ве	ко	ви	ма,	 или	 срп	ској	
сред	ње	ве	ков	ној	др	жа	ви	од	1091.	го	ди	не,	или	Тур	ској	ца	ре	ви	ни	од	

6) Пу	тин	ис	ти	че,	пре	ма	зва	нич	ном	сте	но	гра	му,	па	ра	ле	лу	из	ме	ђу	Де	кла	ра	ци	је	о	не	за	ви
сно	сти	Кри	ма	и	аме	рич	ке:	''Се	год	ня	я	хо	чу	обра	ти	ть	ся	и	к	на	ро	ду	Со	е	ди	нён	ных	Шта
тов	 Аме	ри	ки,	 к	 лю	дям,	 ко	то	рые	 со	 вре	мён	 осно	ва	ния	 это	го	 го	су	дар	ства,	 при	ня	тия	
Де	кла	ра	ции	не	за	ви	си	мо	сти	гор	дят	ся	тем,	что	сво	бо	да	для	них	пре	вы	ше	все	го.	Раз	ве	
стре	мле	ние	жи	те	лей	Кры	ма	к	сво	бод	но	му	вы	бо	ру	сво	ей	су	дь	бы	не	явля	ет	ся	та	кой	же	
цен	но	стью?	По	й	ми	те	нас''.
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1455.	или	ко	нач	но,	но	вој	срп	ској	др	жа	ви	и	Ју	го	сла	ви	ји	(Са	ве	зној	
Ре	пу	бли	ци	Ју	го	сла	ви	ји)	од	1912.	го	ди	не.7)

Са	дру	ге	стра	не,	Крим	је	у	зад	њих	500	и	ви	ше	го	ди	на	(да	кле,	
ве	ко	ви	ма)	при	па	дао	или	Ру	ској	Им	пе	ри	ји	од	1785.	го	ди	не	или	Тур
ској	ца	ре	ви	ни	од	1475,	или	ко	нач	но,	СССР	од	1921.	(а	тек	у	крат	ком	
исто	риј	ском	пе	ри	о	ду	на	кон	1991,	од	20–так	го	ди	на,	и	са	мо	стал	ној	
Укра	ји	ни).

Са	дру	ге	стра	не,	оп	ште	по	зна	то	је	у	ме	ђу	на	род	ном	пра	ву	да	Ру
ска	Фе	де	ра	ци	ја	има	при	зна	ти	ме	ђу	на	род	ни	кон	ти	ну	и	тет	са	СССР.	
Та	ко	ђе,	Ср	би	ја	има	кон	ти	ну	и	тет	са	Са	ве	зном	Ре	пу	бли	ком	Ју	го	сла
ви	јом	на	кон	2006.	(по	сле	одва	ја	ња	Цр	не	Го	ре).8)

Да	кле,	у	кон	тек	сту	пој	ма	кон	ти	ну	и	те	та	као	ме	ђу	на	род	ног	ста
ту	са	др	жа	ве	на	ко	ји	мо	же	пре	тен	до	ва	ти	са	мо	јед	на	др	жа	ва9)	на	ста
ла	на	кон	те	ри	то	ри	јал	них	про	ме	на,	Крим	при	па	да	РФ	(као	др	жа	ви	
ко	ја	је	пре	у	зе	ла	кон	ти	ну	и	тет	од	СССР).	Та	ко	ђе,	Ко	со	во	и	Ме	то	хи	ја	
при	па	да	ју	Ср	би	ји	као	др	жа	ви	ко	ја	је	пре	у	зе	ла	кон	ти	ну	и	тет	од	Са
ве	зне	Ре	пу	бли	ке	Ју	го	сла	ви	је	(у	кон	тек	сту	пра	ва	кон	ти	ну	и	те	та	и	не
што	сло	бод	ни	јег	ту	ма	че	ња,	чак	и	да	на	шња	Тур	ска	Ре	пу	бли	ка,	као	
др	жа	ва	ко	ја	има	при	зна	ти	кон	ти	ну	и	тет	са	Тур	ском	ца	ре	ви	ном	од	
1918,	има	ви	ше	пра	ва	на	Крим	и	Ко	со	во	не	го	што	то	има	ју	вла	сти	
не	ле	гал	не у	Ки	је	ву	и	При	шти	ни).	

ПО РЕ ЂЕ ЊЕ РЕ ФЕ РЕН ДУ МА НА КРИ МУ 2014. И ПРО
ГЛА ШЕ ЊА НЕ ЗА ВИ СНО СТИ У НЕ ЛЕ ГАЛ НО ИЗА БРА НОЈ 

СКУП ШТИ НИ КО СО ВО 2008.

Ре	фе	рен	дум	на	Кри	му	од	16.	мар	та	2014.	је	без	ијед	ног	ин	ци
ден	та	одр	жан	на	це	лој	те	ри	то	ри	ји	овог	по	лу	о	стр	ва,	па	и	на	те	ри	то

7) Ко со во и Ме то хи ја: про шлост, са да шњост, бу дућ ност: Збор ник ра до ва са ме ђу на
род ног сим по зи ју ма одр жа ног у Бе о гра ду од 1618.мар та 2006 го ди не,	уред	ник	Ко	ста	
Ми	ха	и	ло	вић,:СА	НУ,	Бе	о	град	2007.	

8) О	рас	па	ду	СЦГ	ви	ди	Кне	же	вић	М.	Из не ве ре на др жа ва,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	
Бе	о	град,	2007.

9) Проф.	др	Ми	лен	ко	Кре	ћа	из	но	си	да	је	Аме	рич	ко	удру	же	ње	за	ме	ђу	на	род	но	пра	во	из
не	ло	 ја	сне	 кри	те	три	ју	ме	 у	 ве	зи	 кон	ти	ну	и	те	та	РФ	са	СССР;	 зна	ча	јан	део	 те	ри	то	ри	је	
укљу	чу	ју	ћи	и	исто	риј	ске	те	ри	то	ри	је,	ве	ћи	на	ста	нов	ни	штва	бив	ше	др	жа	ве,	при	род	ни	
ре	сур	си,	ар	ми	ја,	се	ди	ште	вла	де,	на	зив	бив	ше	др	жа	ве.	Ви	ди	ви	ше	о	то	ме	Кре	ћа	М,	Ме
ђу на род но јав но пра во,	Прав	ни	фа	кул	тет,	Бе	о	град,	2013,	стр.	243.	Ви	ди	та	ко	ђе	о	кон	ти
ну	и	те	ту	и	раз	ли	ко	ва	њу	од	сук	це	си	је	као	и	кон	ти	ну	и	те	ту	СССР	и	РФ,	Беч	ку	кон	вен	ци	ју	
о	сук	це	си	ји	др	жа	ва	у	обла	сти	уго	во	ра	из	1978.	и	Кре	ћа	М,	Па	у	но	вић	М.	Прак ти кум за 
ме ђу на род но јав но пра во,	До	си	је,	Бе	о	град,	2002,	стр,	12,	и	Ср би ја пред Ме ђу на род ним 
су дом прав де,	књ.	1.	''Фи	лип	Ви	шњић'',	Бе	о	град,	2007,	стр.	739.
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ри	ји	где	жи	ве	Та	та	ри.	Пре	ма	зва	нич	ним	ре	зул	та	ти	ма	ве	ћи	на	гла	са
ча	(из	ла	зност	је	би	ла	83,1%),	њих	1.233.002	или	96,77%	гла	са	ла	је	
за	от	це	пље	ње	од	Укра	ји	не	и	при	па	ја	ње	Ру	ско	Фе	де	ра	ци	ји	(РФ).10)

Са	 дру	ге	 стра	не,	 на	Ко	со	ву	 и	Ме	то	хи	ји	 ни	ка	да	 ни	је	 одр	жан	
ре	фе	рен	дум	о	от	це	пље	њу.	Срп	ско	ста	нов	ни	штво	са	се	ве	ра	Ко	со	ва	
ни	је	чак	ни	уче	ство	ва	ло	на	из	бо	ри	ма	2007.	за	та	ко	зва	ни	пар	ла	мент	
Ко	со	ва	(ко	ји	је	про	гла	сио	не	за	ви	сност	2008.	го	ди	не)	и	из	бо	ри	ни
ка	да	ни	су	ни	одр	жа	ни	на	те	ри	то	ри	ји	се	ве	ра	Ко	со	ва	на	ко	јој	је	ве
ћин	ско	срп	ско	ста	нов	ни	штво.

Тач	ни	је,	на	те	ри	то	ри	ји	4	оп	шти	не	на	се	ве	ру	2007.	ни	је	уба	чен	
ни	је	дан	гла	сач	ки	ли	стић	или	би	ра	ли	шта	ни	су	ни	отва	ра	на.	

Је	ди	ни	ре	фе	рен	дум	ко	ји	је	одр	жан	је	био	онај	на	се	ве	ру	Ко	со
ва	од	14.	и	15.	фе	бру	а	ра	2012.	го	ди	не	(Гла	са	чи	су	се	из	ја	шња	ва	ли	
о	пи	та	њу:	„Да ли при хва та те ин сти ту ци је та ко зва не Ре пу бли ке 
Ко со во?“ Та да се око 99 % из ја сни ло да не при хва та, а из ла сност 
је би ла око 75 %).

По	ред	то	га,	на	из	бо	ри	ма	одр	жа	ним	на	Ко	со	ву	2007.	го	ди	не	је	
гла	са	ло	са	мо	око	45	%	гла	са	ча.	

ПИ ТА ЊЕ ПОЈ МА АГРЕ СИ ЈЕ У КОН ТЕК СТУ ПО РЕ ЂЕ ЊА 
КРИ МА И КО СО ВА

Не	ма	ни	ка	кве	сум	ње	да	је	нај	ва	жни	ји	део	пој	ма	агре	си	је	у	ме
ђу	на	род	ном	пра	ву	ору	жа	на	ак	ци	ја.11)	У	том	кон	тек	сту,	Ру	си	ја	2014.	
ни	је	из	вр	ши	ла	агре	си	ју	на	Крим,	јер	ру	ски	вој	ни	ци	ни	су	ис	па	ли	ли	
ни	је	дан	ме	так.	Та	ко	ђе,	на	тој	те	ри	то	ри	ји	су	се	го	ди	на	ма	ле	гал	но	
на	ла	зи	ли	у	скла	ду	са	ме	ђу	на	род	ним	уго	во	ром	(Хар	ков	ски	спо	ра
зум).

10) Пре	ма	зва	нич	ним	ре	зул	та	ти	ма	http://www.ra	da.cri	mea.ua/re	fe	ren	dum/re	sul	taty	:	‘’Общ	ее	
ко	ли	че	ство	участ	ни	ков	общ	е	крым	ско	го	ре	фе	рен	ду	ма,	при	няв	ших	уча	стие	в	го	ло	со	ва
нии	–	1 274 096	(83,10	%)Ко	ли	че	ство	го	ло	сов	участ	ни	ков	общ	е	крым	ско	го	ре	фе	рен	ду
ма,	по	дан	ных	в	под	дер	жку	во	про	са	общ	е	крым	ско	го	ре	фе	рен	ду	ма:	«1)	Вы	за	вос	со	е
ди	не	ние	Кры	ма	с	Рос	си	ей	на	пра	вах	су	бъ	ек	та	Рос	си	й	ской	Фе	де	ра	ции?»	–	1 233 002	
(96,77	%)Ко	ли	че	ство	 го	ло	сов	 участ	ни	ков	 общ	е	крым	ско	го	 ре	фе	рен	ду	ма,	 по	дан	ных	 в	
под	дер	жку	во	про	са общ	е	крым	ско	го	ре	фе	рен	ду	ма:	«2)	Вы	за	вос	ста	но	вле	ние	де	й	ствия	
Кон	сти	ту	ции	Ре	спу	бли	ки	Крым	1992	го	да	и	за	ста	тус	Кры	ма	как	ча	сти	Укра	и	ны?»	–	
31997	(2,51	%)	Ко	ли	че	ство	бюл	ле	те	ней	для	го	ло	со	ва	ния	на	общ	е	крым	ском	ре	фе	рен	ду
ме,	при	знан	ных	не	де	й	стви	те	ль	ны	ми	–	9097	(0,72	%)Ко	мис	сия	Ав	то	ном	ной	Ре	спу	бли
ки	Крым''

11) Кри	во	ка	пић	Б.,	Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них од но са,	
Слу	жбе	ни	 гла	сник,	 Бе	о	град,	 2010,	 стр.	 30.	 или	 ви	ди	 та	а	ко	ђе	 де	фи	ни	ци	ју	 агре	си	је	 у	
Авра	мов	С.,	Кре	ћа	М.	Ме ђу на род но јав но пра во,	Прав	ни	фа	кул	тет,	Бе	о	град,	2008,	стр.	
602606.
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Са	дру	ге	стра	не,	НА	ТО	је	из	вр	шио	ору	жа	ну	агре	си	ју	на	Ко	со
во	и	СРЈ	1999.	го	ди	не	без	од	лу	ке	СБ	УН	и	по	сто	ја	ња	би	ло	ка	квог	
ме	ђу	на	род	ног	уго	во	ра	ко	ји	би	до	зво	лио	78	да	на	бом	бар	до	ва	ња	(уз	
не	пре	ста	но	кр	ше	ње	ме	ђу	на	род	ног	ху	ма	ни	тар	ног	пра	ва,	јер	ка	да	се	
при	ме	ни	на	ко	сов	ски	слу	чај	по	зна	та	кла	у	зу	ла	ру	ског	прав	ни	ка	Фјо
до	ра	Мар	тен	са	из	вре	ме	на	Ха	шке	кон	фе	рен	ци	је	о	ми	ру,	ја	сно	је	да	
је	бом	бар	до	ва	ње	оси	ро	ма	ше	ним	ура	ни	ју	мом	и	ка	сет	ним	бом	ба	ма	
рат	ни	зло	чин).12) 

НА	ТО	је	та	ко	ђе,	по	ма	гао	те	ро	ри	стич	ку	ОВК	на	сли	чан	на	чин	
као	што	је	по	мо	гао	па	ра	вој	ску	у	Ни	ка	ра	гви	(што	је	утвр	ђе	но	упра
во	по	зна	том	пре	су	дом	МСП	у	спо	ру	Ни	ка	ра	гва	про	тив	САД	1986).	
НА	ТО	је	слао	те	ро	ри	сти	ма	на	КиМ	(као	и	у	Ни	ка	ра	гви)	фи	нан	сиј
ску	по	др	шку,	об	у	ча	вао	их	 је,	снаб	де	вао	оруж	јем	и	оба	ве	штај	ним	
по	да	ци	ма.	Ко	нач	но,	 уз	 при	су	ство	НА	ТО	 го	ди	не	 2004.	 спро	ве	ден	
је	по	гром	над	Ср	би	ма	на	Ко	со	ву.	Ни	шта	слич	но	се	ни	је	де	си	ло	на	
Кри	му.	

ДА ЛИ РЕ ВО ЛУ ЦИ О НАР НА ВЛАСТ У КИ ЈЕ ВУ НА КОН 21. 
ФЕ БРУ А РА 2014. ГО ДИ НЕ ИМА КОН ТИ НУ И ТЕТ  
СА УКРА ЈИ НОМ ПРИ ЗНА ТОМ 1991. ГО ДИ НЕ?

Пре	ма	ме	ђу	на	род	ном	пра	ву,	да	би	се	јед	ној	др	жа	ви	мо	гло	да
ти	при	зна	ње	она	мо	ра	да	по	се	ду	је	сле	де	ће	атри	бу	те	др	жав	но	сти:	
те	ри	то	ри	ју,	 ста	нов	ни	штво	 и	 ста	бил	ну	 др	жав	ну	 ор	га	ни	за	ци	ју	 као	
и	мо	гућ	ност	да	обез	бе	ди	из	вр	ше	ње	ме	ђу	на	род	них	уго	вор	них	оба
ве	за.13)	Ре	во	лу	ци	о	нар	не	вла	сти	у	Ки	је	ву	на	кон	от	це	пље	ња	Кри	ма,	
ве	ли	ких	де	мон	стра	ци	ја	на	 ју	го	и	сто	ку	зе	мље,	по	бу	не	Де	сног	сек
то	ра	у	мар	ту	2014,	и	ко	нач	но,	по	сле	не	по	што	ва	ња	ме	ђу	на	род	ног	

12) Пу	тин	 је	 по	све	тио	део	 свог	 го	во	ра	 од	 18.	мар	та	 2014.	 и	 бом	бар	до	ва	њу	НА	ТО:	 ''Так	
бы	ло	в	Юго	сла	вии,	мы	же	хо	ро	шо	об	этом	по	мним,	в	1999	го	ду.	Труд	но	бы	ло	в	это	
по	ве	ри	ть,	гла	зам	сво	им	не	ве	рил,	но	в	кон	це	ХХ	ве	ка	по	од	ной	из	евро	пе	й	ских	сто
лиц	–	по	Бел	гра	ду	в	те	че	ние	не	ско	ль	ких	не	де	ль	на	но	си	ли	сь	ра	кет	нобом	бо	вые	уда	ры,	
а	за	тем	по	сле	до	ва	ла	на	сто	я	щ	ая	ин	тер	вен	ция.	Что,	раз	ве	бы	ла	ре	зо	лю	ция	Сов	бе	за	ООН	
по	это	му	во	про	су,	раз	ре	ша	ю	щ	ая	та	кие	де	й	ствия?''.	Сми	сао	Мар	тен	со	ве	кла	у	зу	ле	је	да	
сред	ства	ра	то	ва	ња	ко	ја	ни	су	об	у	хва	ће	на	ме	ђу	на	род	ним	кон	вен	ци	ја	ма	ни	су	увек	до	зво
ље	на,	ви	ди	о	то	ме	Кри	во	ка	пић	Б.	Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и ме ђу
на род них од но са,	Слу	жбе	ни	гла	сник,	Бе	о	град,	2010.	О	рат	ним	пра	ви	ли	ма	уоп	ште	ви	ди	
де	таљ	ни	је	Кре	ћа	М.	Ме ђу на род но јав но пра во,	Слу	жбе	ни	гла	сник,	Бе	о	град,	2012,	стр.	
792821.

13) Авра	мов	С.,	Кре	ћа	М.	Ме ђу на род но јав но пра во,	Прав	ни	фа	кул	тет,	Бе	о	град,	2008,	стр.	
8794,	или	са	мо	су	бјек	ти	ме	ђу	на	род	ног	прав	ног	по	рет	ка	су	спо	соб	ни	да	бу	ду	но	си	о	ци	
пра	ва	и	оба	ве	за,	ви	ди	о	то	ме	Ко	стић	С.	Ме ђу на род ни од но си и ме ђу на род но пра во,	За
греб,	1966,	стр.	298399.
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до	го	во	ра	од	21.	фе	бру	а	ра	2014.	ко	ји	је	за	кљу	чен	уз	уче	шће	пред
став	ни	ка	ЕУ,	 не	 ис	пу	ња	ва	ју	 ни	је	дан	 од	 ових	 усло	ва	 ко	је	 зах	те	ва	
ме	ђу	на	род	но	пра	во.	

Та	ко	ђе,	за	при	зна	ње	са	ме	вла	де	у	Ки	је	ву	ко	ја	 је	на	власт	до
шла	пу	тем	ре	во	лу	ци	је	21.	фе	бру	а	ра	2014.	се	у	ме	ђу	на	род	ном	пра
ву	тра	жи	да	по	се	ду	је	ста	бил	ну	др	жав	ну	ор	га	ни	за	ци	ју	и	мо	гућ	ност	
да	обез	бе	ди	из	вр	ше	ње	ме	ђу	на	род	них	уго	вор	них	оба	ве	за.	Вла	сти	у	
Ки	је	ву	не	ис	пу	ња	ва	ју	ни	та	два	усло	ва	за	при	зна	ње	њи	хо	ве	вла	де.	
Да	кле,	укра	јин	ска	др	жа	ва	(и	вла	да)	на	кон	ре	во	лу	ци	је	од	21.	фе	бру
а	ра	2014.	не	ис	пу	ња	ва	ју	ни	је	дан	услов	за	ме	ђу	на	род	но	при	зна	ње.	

* * *

Мир	но	от	це	пље	ње	Кри	ма	од	Укра	ји	не	и	при	па	ја	ње	Ру	ској	Фе
де	ра	ци	ји	у	мар	ту	2014.	го	ди	не	је	про	у	зро	ко	ва	но	ре	во	лу	ци	јом	у	Ки
је	ву.	Тач	ни	је,	не	по	што	ва	ње	до	го	во	ра	по	стиг	ну	тог	у	Ки	је	ву	од	21.	
фе	бру	а	ра	из	ме	ђу	вла	сти,	опо	зи	ци	је	и	ми	ни	ста	ра	ЕУ	и	уки	да	ње	ру
ског	је	зи	ка	у	ре	во	лу	ци	о	нар	ној	Ра	ди,	до	ве	ло	је	до	усва	ја	ња	Де	кла
ра	ци	је	о	не	за	ви	сно	сти	Кри	ма	у	мар	ту	2014.	го	ди	не,	а	за	тим	и	до	
ре	фе	рен	ду	ма	и	мир	ног	при	сје	ди	ње	ња	по	лу	о	стр	ва	РФ.	У	том	кон
тек	сту,	у	пре	ам	бу	ли	Де	кла	ра	ци	је	о	не	за	ви	сно	сти	Кри	ма	је	са	др	жа
но	по	зи	ва	ње	на	са	ве	то	дав	но	ми	шље	ње	Ме	ђу	на	род	ног	су	да	прав	де	
о	про	гла	ше	њу	не	за	ви	сно	сти	та	ко	зва	ног	Ко	со	ва.	У	пре	ам	бу	ли	Де
кла	ра	ци	је	 се	ис	ти	че	да	про	гла	ше	ње	не	за	ви	сно	сти	 ‘’не	про	тив	ре
чи	ме	ђу	на	род	ном	пра	ву’’.	Исти	 прав	ни	 ар	гу	мент	 је	 упо	тре	био	 и	
пред	сед	ник	РФ	при	ли	ком	пот	пи	си	ва	ња	до	ку	мен	та	о	при	сје	ди	ње	њу	
Кри	ма	у	Кре	мљу.	Ипак,	прав	но	ту	ма	че	ње	по	ка	зу	је	да	су	се	РФ	и	
Ауто	ном	на	Ре	пу	бли	ка	Крим	по	зва	ли	са	мо	на	је	дан	део	са	ве	то	дав
ног	ми	шље	ња	МСП	и	то	на	онај	ко	ји	ис	ти	че	уни	вер	зал	ну	ва	жност	
прин	ци	па	 са	мо	о	пре	де	ље	ња.	 Дру	ги,	 кон	крет	ни	ји,	 део	 са	ве	то	дав
ног	ми	шље	ња	МСП	ко	ји	отво	ре	но	не	ги	ра	чи	ње	ни	цу	да	Ре	зо	лу	ци
ја	 1244	 га	ран	ту	је	 су	ве	ре	ни	тет	Ср	би	је	 на	Ко	со	ву,	 РФ	и	Ауто	ном
на	Ре	пу	бли	ка	Крим	ни	ка	да	ни	су	при	хва	ти	ли.	На	 та	кав	 за	кљу	чак	
ука	зу	је	чи	ње	ни	ца	да	ру	ски	су	ди	ја	Ле	о	нид	Скот	ни	ков	ни	је	гла	сао	
за	са	ве	то	дав	но	ми	шље	ње	МСП	из	2010.	упра	во	због	пре	ко	ра	че	ња	
над	ле	жно	сти	МСП	у	од	но	су	на	СБ	УН	(ка	да	се	ра	ди	о	по	што	ва	њу	
Ре	зо	лу	ци	је	1244).	Он	то	ја	сно	и	пре	ци	зно	на	во	ди	и	у	свом	из	дво	је
ном	ми	шље	њу.
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Та	ко	ђе,	РФ	ни	ка	да	ни	је	по	др	жа	ла	ини	ци	ја	ти	ве	САД	и	ЕУ	да	се	
уки	не	или	за	не	ма	ри	Ре	зо	лу	ци	ја	СБ	УН	1244.	

За	то	се	мо	же	твр	ди	ти	да	РФ,	ни	на	кон	мар	та	2014.	и	при	сје	ди
ње	ња	Кри	ма,	не	по	др	жа	ва	не	за	ви	сност	Ко	со	ва.	У	кон	тек	сту	ме	ђу
на	род	ног	јав	ног	пра	ва	и	по	ре	ђе	ња	Кри	ма	и	Ко	со	ва,	то	је	без	сум	ње,	
је	ди	но	ис	прав	но	ту	ма	че	ње.	Слу	ча	је	ви	Кри	ма	и	Ко	со	ва	има	ју	ви	ше	
раз	ли	ке	не	го	слич	но	сти.	На	Кри	му	 је	у	мар	ту	2014.	про	ве	ден	на	
це	лој	 те	ри	то	ри	ји	 де	мо	крат	ски	 ре	фе	рен	дум.	 Ни	ка	квих	 ору	жа	них	
су	ко	ба	или	агре	си	је	ни	је	би	ло	на	те	ри	то	ри	ји	по	лу	о	стр	ва.	Са	дру	ге	
стра	не,	НА	ТО	је	из	вр	шио	агре	си	ју	на	СРЈ	и	ње	ну	ју	жну	по	кра	ји	ну	
КиМ.	Та	ко	ђе,	 ка	да	 је	 про	гла	ше	на	 не	за	ви	сност	 2008.	 го	ди	не	 ни	је	
јој	прет	хо	дио	де	мо	крат	ски	ре	фе	рен	дум	као	на	Кри	му.	У	та	ко	зва	ној	
скуп	шти	ни	Ко	со	ва	те	2008.	ни	је	би	ло	ле	гал	но	иза	бра	них	пред	став
ни	ка	Ср	ба.	Ту	ди	стинк	ци	ју	из	ме	ђу	Кри	ма	и	Ко	со	ва	као	и	пре	ци	зно	
уоча	ва	ње	прав	них	и	ква	зи	прав	них	еле	ме	на	та	у	са	ве	то	дав	ном	ми
шље	њу	МСП	2010.,	са	др	жи	и	не	сум	њи	во	ру	ски	став	из	2014.	по	во
дом	при	сје	ди	ње	ња	Кри	ма	РФ.	
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De jan Mi ro vic

COM PA RI SON OF CRI MEA AND KO SO VO  
IN THE CON TEXT OF PU BLIC IN TER NA TI O NAL LAW

Re su me
Pe a ce ful se ces sion of the Cri mea from Ukra i ne and jo i
ning the Rus sian Fe de ra tion in March of 2014. years has 
ca u sed by re vo lu tion in Ki ev. In this con text, the pre am ble 
of the Dec la ra tion of In de pen den ce of the Cri mea con ta i
ned re fe ren ces to the advi sory opi nion of the In ter na ti o nal 
Co urt of Ju sti ce on the socal led Ko so vo’s dec la ra tion of 
in de pen den ce. The sa me le gal ar gu ment is used and the 
RF Pre si dent in sig ning the do cu ment onuni fi ca tion of the 
Cri mea in the Kre mlin. Ho we ver, the le gal in ter pre ta tion 
shows that the RF and the Auto no mo us Re pu blic of Cri
mea cal led only one part of the advi sory opi nion of the ICJ 
and the one that hig hlights the uni ver sal im por tan ce of the 
prin ci ple of selfde ter mi na tion. Ot her, mo re spe ci fi cally, 
of the advi sory opi nion of the ICJ, which openly de ni es 
the fact that Re so lu tion 1244 gu a ran te es the so ve re ignty 
of Ser bia in Ko so vo, RF and the Auto no mo us Re pu blic of 
Cri mea ne ver ac cep ted. This con clu sion is sup por ted by 
the fact that the Rus sian jud ge Le o nid Skot ni kov didn`t vo
te for the ICJ advi sory opi nion from 2010. be ca u se of ex
ce e ding the ju ris dic tion of the ICJ in re la tion to the UN Se
cu rity Co un cil (when it co mes to re spect Re so lu tion 1244). 
He cle arly and ac cu ra tely sta tes in his dis sen ting opi nion. 
Mo re o ver, RF ne ver sup por ted the ini ti a ti ves the U.S. and 
EU to abo lish or ig no re the UNSC Re so lu tion 1244 (The 
best exam ple of such be ha vi or we stern sta tes from the 
Brus sels Agre e ment of April 2014). The re fo re, it can be 
ar gued that the RF even af ter re u ni fi ca tion of March 2014 
to the Cri mea, do es not sup port the in de pen den ce of Ko
so vo. In the con text of pu blic in ter na ti o nal law and a com
pa ri son of the Cri mea and Ko so vo, it is wit ho ut do ubt, the 
only cor rect in ter pre ta tion. Ca ses of Cri mea and Ko so vo 
ha ve mo re dif fe ren ces than si mi la ri ti es. In the Cri mea in 
March of 2014. im ple men ted thro ug ho ut the ter ri tory of a 
de moc ra tic re fe ren dum. The re was no ar med con flict or 
ag gres sion was in the ter ri tory of the pe nin su la. On the ot
her hand, NA TO has com mit ted ag gres sion aga inst Yugo
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sla via and its so ut hern pro vin ce of Ko so vo and Me to hi ja. 
Al so, when in de pen den ce was dec la red 2008th it was not 
pre ce ded by a de moc ra tic re fe ren dum, as it`s ca se in the 
Cri mea. The socal led As sembly of Ko so vo and the 2008th 
was not le gally elec ted re pre sen ta ti ves of the Serbs.
Keywords: In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce, Re so lu tion 
1244, the Dec la ra tion of In de pen den ce of the Cri mea, Ko
so vo and Me to hi ja.
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