
	  
A	  natural	  repugnância	  suscitada	  pelos	  crimes	  perpetrados	  pelos	  sérvios	  contra	  os	  albaneses	  
durante	  o	  conflito	  dos	  Bálcãs	  tem	  conduzido,	  automaticamente,	  à	  simpatia	  em	  relação	  à	  
Declaração	  de	  Independência	  do	  Kosovo.	  Porém,	  para	  Marcelo	  Kohen,	  nada	  há	  de	  
automático	  entre	  estas	  duas	  questões,	  cercadas	  por	  diversos	  mal-‐entendidos.	  No	  plano	  
político,	  é	  preciso	  notar	  que	  “o	  atual	  governo	  sérvio	  é	  composto	  por	  políticos	  que	  se	  
opunham	  a	  Milosevic,	  e	  não	  apenas	  reconhece	  a	  prática	  de	  atos	  criminosos	  como	  os	  
condena	  e	  por	  eles	  já	  se	  desculpou”,	  argumenta.	  A	  constante	  exploração	  política	  da	  posição	  
de	  vítima	  de	  crimes	  contra	  a	  humanidade	  não	  tem	  contribuído	  para	  que	  se	  construa	  uma	  
fórmula	  institucional	  apta	  a	  garantir	  o	  convívio	  pacífico	  entre	  os	  povos.	  
	  	  
No	  plano	  jurídico,	  é	  ainda	  mais	  nítida	  a	  diferença	  entre	  o	  problema	  dos	  crimes	  contra	  a	  
humanidade	  pretéritos,	  e	  a	  atual	  disputa	  política	  pela	  soberania	  do	  Kosovo.	  Cabe	  ao	  Tribunal	  
Internacional	  Penal	  para	  a	  ex-‐Ioguslávia	  ocupar-‐se	  do	  julgamento	  dos	  sérvios	  acusados	  de	  
crimes	  cuja	  gravidade	  é	  indiscutível.	  O	  trâmite	  destes	  processos	  e	  a	  busca	  da	  punição	  das	  
graves	  violações	  dos	  direitos	  humanos	  que	  eles	  envolvem	  jamais	  esteve	  em	  questão.	  Em	  
outro	  processo	  e	  em	  outra	  jurisdição,	  a	  Assembléia	  Geral	  da	  ONU	  formulou	  uma	  pergunta	  
ao	  Tribunal	  Internacional	  de	  Justiça,	  cujo	  objeto	  é	  totalmente	  distinto.	  Trata-‐se	  de	  saber	  se	  a	  
declaração	  unilateral	  de	  independência	  das	  instituições	  provisórias	  da	  administração	  
autônoma	  do	  Kosovo	  estaria	  de	  acordo	  com	  o	  direito	  internacional	  (Res.63/3,	  de	  2008)	  
Supor	  que	  os	  processos	  estão	  vinculados	  seria	  estimar	  que	  as	  violações	  de	  direitos	  dos	  
albaneses	  pelos	  sérvios	  não	  somente	  persistem,	  como	  estariam	  fadadas	  a	  existir	  ad	  
aeternum;	  seria	  ignorar	  os	  episódios	  de	  graves	  violações	  de	  direitos	  de	  sérvios	  por	  
albaneses;	  e,	  por	  fim,	  presumir	  que	  a	  única	  solução	  política	  capaz	  de	  coibir	  tal	  "destino	  
manifesto"	  de	  violações	  graves	  e	  recíprocas,	  em	  territórios	  cuja	  demografia	  compreende	  
minorias,	  seria	  a	  proliferação	  de	  micro-‐Estados.	  
	  	  
Segundo	  Kohen,	  estamos,	  então,	  diante	  de	  uma	  disputa	  eminentemente	  territorial,	  em	  que	  
as	  posições	  das	  Partes,	  diametralmente	  opostas,	  são	  bem	  conhecidas:	  enquanto	  a	  Sérvia	  
jamais	  renunciou	  à	  manutenção	  do	  Kosovo	  sob	  sua	  soberania,	  os	  representantes	  da	  maioria	  
da	  população	  do	  Kosovo	  desejam	  a	  independência.	  A	  comunidade	  internacional,	  por	  sua	  
vez,	  sempre	  reconheceu	  o	  Kosovo	  como	  província	  da	  República	  Sérvia.	  Embora	  tenha	  
condenado,	  por	  meio	  de	  incontáveis	  declarações	  e	  documentos,	  o	  uso	  excessivo	  e	  
indiscriminado	  da	  força	  pelas	  autoridades	  sérvias,	  a	  comunidade	  internacional	  sempre	  
referiu-‐se	  ao	  Kosovo	  como	  território	  sérvio,	  e	  à	  população	  albanesa	  como	  minoria	  nacional	  
na	  Sérvia.	  
	  	  
Até	  mesmo	  o	  emprego	  do	  sofrimento	  como	  pretexto	  para	  transformar	  minorias	  em	  povos	  
no	  sentido	  do	  direito	  internacional	  (logo,	  titulares	  do	  direito	  à	  autodeterminação)	  seria	  
descabido	  neste	  caso:	  logo	  após	  o	  bombardeio	  da	  OTAN,	  em	  1999,	  e	  a	  expulsão	  massiva	  de	  
albaneses	  do	  Kosovo	  por	  Milosevic,	  a	  comunidade	  internacional,	  por	  meio	  de	  suas	  decisões,	  
continuava	  a	  falar	  de	  integridade	  territorial,	  e	  a	  não	  qualificar	  a	  população	  em	  tela	  como	  
“povo”.	  Uma	  brusca	  mudança	  de	  entendimento	  configuraria,	  portanto,	  um	  artifício	  jurídico	  
com	  o	  intuito	  de	  esconder	  a	  decisão	  política	  de	  independência	  –	  diga-‐se	  de	  passagem,	  
forçada	  pelos	  Estados	  Unidos.	  
	  	  
Logo,	  sob	  o	  prisma	  jurídico,	  a	  independência	  do	  Kosovo	  só	  poderia	  ser	  aceita	  em	  duas	  
hipóteses:	  que	  a	  Sérvia,	  como	  titular	  da	  soberania	  territorial,	  consentisse	  com	  a	  separação	  
de	  uma	  parte	  do	  seu	  território;	  ou	  que	  a	  comunidade	  internacional	  ali	  reconhecesse	  a	  
existência	  de	  um	  povo	  titular	  de	  direito	  à	  autodeterminação.	  Para	  Kohen,	  nenhuma	  outra	  
via	  seria	  conforme	  ao	  direito	  internacional.	  Por	  isto,	  a	  decisão	  de	  Haia	  abre	  um	  perigoso	  



precedente.	  	  
	  	  
Entre	  muitos	  aspectos	  sofríveis	  do	  texto	  (TIJ	  Parecer	  de	  22/7/2010)	  chama	  a	  atenção	  o	  
debate	  sobre	  a	  identidade	  dos	  autores	  da	  declaração	  de	  independência	  do	  Kosovo.	  A	  
Resolução	  1.244	  do	  Conselho	  de	  Segurança	  da	  ONU	  	  criou	  um	  regime	  institucional	  
provisório,	  sob	  a	  tutela	  da	  comunidade	  internacional,	  apto	  a	  conceder	  à	  população	  kosovar	  
uma	  possibilidade	  de	  representação	  e	  participação	  política,	  sem	  modificar,	  contudo,	  dois	  
aspectos	  essenciais	  da	  questão:	  o	  Kosovo	  continuou	  sendo	  (1)	  um	  problema	  da	  comunidade	  
internacional,	  e	  (2)	  parte	  integrante	  do	  território	  sérvio.	  Ora,	  para	  que	  a	  declaração	  de	  
independência	  da	  Assembléia	  do	  Kosovo	  não	  configurasse	  uma	  violação	  do	  direito	  
internacional,	  dito	  órgão	  não	  poderia	  ter	  deliberado	  na	  condição	  de	  “entidade	  pertencente	  
ao	  regime	  instituído	  pela	  Resolução	  1.224”.	  Neste	  sentido,	  chama	  a	  atenção	  que	  a	  Corte	  de	  
Haia	  tenha	  considerado	  que	  a	  Assembléia	  não	  declarou	  a	  independência	  como	  tal,	  com	  
base,	  entre	  outros	  pontos,	  na	  tese	  da	  “transcendência”	  da	  deliberação	  independentista.	  
Caso	  seja	  seguida	  mundo	  afora,	  ela	  permitiria	  que	  regimes	  internacionais	  de	  transição	  
gerassem	  declarações	  de	  independência,	  em	  lugar	  de	  produzir	  as	  condições	  de	  convivência	  
entre	  diferentes	  populações	  numa	  mesma	  organização	  política	  e	  num	  mesmo	  território.	  
	  	  
Segundo	  Kohen,	  enfim,	  “podemos	  nos	  perguntar	  se	  a	  busca	  de	  uma	  nova	  balcanização	  dos	  
Bálcãs,	  levada	  ao	  extremo,	  contribui	  verdadeiramente	  à	  estabilidade,	  à	  promoção	  do	  
desenvolvimento	  e	  ao	  respeito	  dos	  direitos	  humanos.	  Infelizmente,	  repetir	  a	  má	  experiência	  
da	  Bósnia-‐Herzegovina	  num	  território	  ainda	  menos	  viável	  não	  parece	  ser	  a	  melhor	  solução”.	  


