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Ја лично мислим и то сам више пута рекао да је одвајање Косова супротно међународном
праву, тако да мислим да ово није било легално, истовремено мислим да у овом часу
Косово фактички није део Србије, каже у интервјуу за Н1 професор међународног права
Тибор Варади.

  

  

Све чешће чујемо идеје о подели Косова, чак је и аустријски вицеканцелар то поменуо...
Како вама све то звучи?

  

"Ја мислим да је добро да је и ова идеја на столу, мада не бих могао рећи да је конкретно
на преговарачком столу, али бих додао да је то било много лакше постићи пре 10-15
година него данас. Својевремено је и колико се добро сећам, Добрица Ћосић имао то
као идеју, али то просто није било тада на преговарачком столу, када је то имало мало
више шанси. Данас би, ако би се то питање поставило, вероватно би то неки покушали
спојити са Прешевом, па са неком разменом, све у свему, мислим да то стварно реалне
шансе нема, али је добро све могућности држати на столу", каже Тибор Варади.
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Европска унија очекује решење што пре? Да ли је то могуће и шта може да буде коначно
решење?

  

"У Скупштини Србије нема посланика са Косова, законодавна власт Србије се не
простире на Косово, ни судска ни административна, значи без обзира шта је правдено
решење, Косово није фактички део Србије. Имамо сад неку промену термина, сачувати
Косово значи имати све мање земаља које су признале Косово, па онда постаје врло
важно да ли Суринам признаје или не признаје, али фактички Косово није део Србије.

  

Прихватити то фактичко стање као признато стање је једна опција која би била сигурно
најтежа и најболнија опција. Оно где немам никакве сумње, је то да ли на тај начин да се
посебно издвоји север Косова или да се северу Косова даје једна врло специфична
аутономија, јер то нема никакве дилеме, ни по европским мерилима да Срби на Косову,
без обзира којој држави то Косово припада имају права да остану Срби и да задрже
своју културу, школе, споменике. Е да ли ће се то постићи путем територијалне поделе
или путем једне широке аутономије то су реалне опције и не бих радо био на месту
политичара који ће морати то да прихвате", рекао је Тибор Варади.
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