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PARATHËNIE

PËRMBLEDHJE

Ky shënim është i pari nga seria e shënimeve të
politikave, të cilat do të botohen gjatë këtij viti, e
që trajtojnë të ashtuquajturën “fazë e re” në dialogun politik të udhëhequr nga BE-ja mes Kosovës
dhe Serbisë. Në mënyrë specifike, kjo seri do të
adresojë negociatat për një marrëveshje finale,
gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht obliguese për
normalizim të plotë të marrëdhënieve mes të dyja
vendeve. Ajo do të mbulojë aspektet dhe elementet më të rëndësishme të një marrëveshjeje potenciale të së ardhmes nga perspektiva e Kosovës
si dhe ajo ndërkombëtare, si pjesë e një projekti
më të gjerë të dialogut dhe avokimit të titulluar
“Fuqizimi i perspektivës së Kosovës - negociatat
për një Marrëveshje gjithëpërfshirëse finale mes
Kosovës dhe Serbisë” të organizuar nga Këshilli
për Politika të Demokratizimit (DPC, Berlin), Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe
Grupi për Studime Ligjore dhe Politike (GLPS; që
të dyja me seli në Prishtinë).

Në shkurt të vitit 2018, ministri i Jashtëm në
largim i Gjermanisë, Sigmar Gabriel, mllefosi
zyrtarët e Qeverisë serbe kur tha se “pranimi i
pavarësisë së Kosovës është një kusht qendror”
për anëtarësim në BE. Gabriel e preku çështjen
ndoshta më kundërthënëse në përpjekjet e Perëndimit për të zgjidhur kontestin rreth statusit mes
dy vendeve: njohjen e Kosovës si shtet i pavarur
nga Serbi.

Përmes një shumëllojshmërie aktivitetesh, projekti synon të lehtësojë një proces dialogu mes
politikëbërësve të Kosovës, aktorëve nga shoqëria civile dhe zyrtarëve perëndimorë rreth
pozicionit të Kosovës në negociatat që afrohen.
Në vend se të ofrojë rekomandime të gatshme
për pozicionin negociues të Kosovës, shënimet
e politikave kanë për qëllim të shërbejnë si një
katalist për debat dhe dialog intensiv dhe të frytshëm. Duke përdorur këtë qasje, autorët, sikur
edhe organizatorët e gjithë projektit, synojnë të
ndihmojnë tejkalimin e kufizimeve strukturore që
ndërlidhen me negociatat që vijnë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse finale. Objektiva e fundit e tyre është të kontribuojnë për një zgjidhje të
qëndrueshme të kontestit Kosovë-Serbi, që do t’i
jepte fund statusit të të dyja vendeve si shtete të
papërfunduara, dhe do të krijojë një parakusht të
rëndësishëm për një paqe afatgjate në rajon dhe
për një transformim të qëndrueshëm demokratik
edhe të Kosovës, edhe të Serbisë.

Çështja është shfaqur në negociatat ndërkombëtare në forma të ndryshme, më shumë apo më
pak eksplicite, që prej kohës kur Perëndimi e pranoi se pavarësia e Kosovës është e vetmja zgjidhje e mbetur për kontestin afatgjatë rreth statusit.
Dialogu politik i udhëhequr nga BE-ja, që e lidhi
pranimin nga Beogradi se e ka humbur Kosovën
me aspiratat e tyre për anëtarësim në BE, fillimisht e la çështjen e njohjes të patrajtuar, duke e
shtyrë për një etapë të mëvonshme në proces.
Natyra e paqartë e Marrëveshjes së prillit 2013 ia
mundësoi Serbisë që de facto ta njohë realitetin
e Kosovës së pavarur pa pasur nevojë që ta bëjë
këtë edhe në kuptimin ligjor. Çështja u rishfaq në
arenën politike pas korrikut 2017, kur u shpall faza
e re në dialog dhe negociatat e ardhshme për një
marrëveshje finale, gjithëpërfshirëse, dhe ligjërisht të obligueshme për normalizim të plotë.
Debati i tanishëm rreth njohjes, posaçërisht
në Serbi, ka rënë viktimë e diskursit të përshkallëzuar dhe shtrembërimeve politike që dominuan atmosferën politike në periudhën e gjatë, që
ende vazhdon para nisjes së negociatave. Para
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çfarëdo diskutimesh serioze, BE-ja e përkrahur
nga SHBA-ja do të duhet të bëjë një rivendosje përgatitore. Kjo do të duhej të përfshinte riafirmimin e kornizës origjinale të dialogut dhe
synimeve të dialogut politik: integritet i plotë territorial dhe sovranitet për Kosovën (dhe Serbinë);
ushtrim i plotë i subjektivitetit ndërkombëtar nga
Kosova; normalizim i plotë i marrëdhënieve bilaterale; dhe funksionalitet institucional për shtetin
e Kosovës. Më tej, diskursi në Serbi (po edhe në
Kosovë dhe Bruksel) duhet të zhvendoset prapa
brenda kësaj kornize. Kur kjo të arrihet, diskutimet rreth çështjes së njohjes ka gjasa se do të
përqendrohen në dy opsionet që historikisht e
kanë dominuar debatin: njohje e plotë dhe formale e Kosovës nga Serbia; apo një formë e reduktuar e modeluar në Traktatin Bazë të vitit 1972
mes Gjermanisë Lindore dhe asaj Perëndimore.
Njohja e plotë formale, përfshirë shkëmbimin e
ambasadorëve, do të ishte zgjidhja më e pastër.
Ajo do të komunikonte një mesazh të qartë brenda Serbisë se Kosova është e humbur për ta. Njëjtë, serbëve të Kosovës do t’ua theksonte se shteti
i tyre është Republika e Kosovës. Më tutje, kjo do
të ishte thirrje për shtete që nuk e kanë njohur
Kosovën brenda BE-së dhe nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së që të heqin dorë nga rezistenca ndaj
njohjes së Kosovës. Megjithatë, një kthesë e tillë
ka rrezikun më të lartë nga dështimi në një referendum pasues kushtetues në Serbi për ta hequr
Kosovën nga Kushtetuta si pjesë integrale e shtetit të Serbisë.

9

NJOHJA E REALITETIT? ÇËSHTJA E NJOHJES SË KOSOVËS NGA SERBIA

Një rrezik i tillë do të mundë të shmangej me miratimin e një forme të reduktuar të njohjes sipas
modelit të Traktatit të dy Gjermanive, të adoptuar substancialisht për t’u aplikuar në kontekstin
lokal. Një formë e tillë e kufizuar e njohjes do të
përfshinte rreziqe të tjera, përfshirë keqinterpretimin e qëllimshëm në Serbi dhe në mesin e
serbëve të Kosovës që pavarësia e Kosovës nuk
është definitive, dhe përforcimin e pozicioneve
të tanishme politike tek shtetet që nuk e njohin
Kosovën. Për këto arsye, ky opsion do të ishte i
qëndrueshëm, nga perspektiva e Kosovës dhe
aktorëve kyç perëndimorë, nëse ajo rezulton të
ketë të njëjtin rezultat sikur edhe marrëveshja në
rastin e njohjes së plotë dhe formale. I vetmi dallim do të ishte që Serbia dhe Kosova shkëmbejnë
“përfaqësues të përhershëm” në vend të ambasadorëve. Në këtë rast, narracioni i Perëndimit do të
kornizohej si një koncesion i madh ndaj Serbisë,
që do të zhvendoste përgjegjësinë për zbatimin e
plotë të tij tek Beogradi. Prandaj garanci të forta
do të kërkoheshin nga Serbia.

Debati i tanishëm rreth
njohjes, posaçërisht në
Serbi, ka rënë viktimë e
diskursit të përshkallëzuar
dhe shtrembërimeve politike
që dominuan atmosferën
politike në periudhën e gjatë,
që ende vazhdon para nisjes
së negociatave.
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Më 15 shkurt 2018, ministri i Jashtëm në largim
i Gjermanisë, Sigmar Gabriel, vizitoi Prishtinën.
Në një konferencë për shtyp me kryeministrin
e Kosovës, Ramush Haradinaj, Gabriel shkaktoi
mllef te zyrtarët e Qeverisë së Serbisë kur tha:
“Nëse Serbia dëshiron të lëvizë drejt BE-së,
ndërtimi i sundimit të ligjit është kushti primar. Por, natyrisht, i tillë është edhe pranimi i
pavarësisë së Kosovës. Ky është kusht qendror
për të marrë rrugën përpara”1
Kjo ishte deklarata më e pakompromis që prej
nisjes së dialogut politik të udhëhequr nga BEja lidhur me çështjen e njohjes nga Serbia të pavarësisë së Kosovës bërë nga cilido zyrtar i BE-së
(perëndimor), dhe këtu qëndron arsyeja e mllefit

të Beogradit. Më 2008, shumica e vendeve perëndimore e konsideronin shpalljen e pavarësisë së
Kosovës si të vetmen zgjidhje të qëndrueshme
për kontestin afatgjatë rreth statusit mes dy vendeve të Ballkanit Perëndimor. Më 2011, kancelarja
gjermane, Merkel, e krijoi hapësirën për një dialog
politik kur në mënyrë eksplicite i lidhi aspiratat
e Serbisë për anëtarësim në BE me njohjen nga
Beogradi të një Kosove të pavarur si një fakt i pakthyeshëm. Megjithatë, dialogu politik, kur zyrtarisht nisi më 2012, nuk e definoi formën ligjore
me të cilën Serbia do ta njihte Kosovën si shtet i
pavarur. Çështja përfundimisht është vendosur
në agjendë me shpalljen, në korrik të vitit 2017,
të një “faze të re” të dialogut dhe negociatave të
ardhshme për një marrëveshje finale, gjithëpërfshirëse për normalizim të plotë të marrëdhënieve

1 “Sigmar Gabriel tells Serbia it must accept Kosovo’s independence to join EU,” Deutsche Welle, 15 shkurt, 2018, e qasshme në: http://www.
dw.com/en/sigmar-gabriel-tells-serbia-it-must-accept-kosovos-independence-to-join-eu/a-42593839.
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ÇËSHTJA E
NJOHJES NË
NEGOCIATAT
NDËRKOMBËTARE
RRETH STATUSIT
TË KONTESTUAR
DERI MË TANI

1. Një njohje formale e Republikës së Kosovës
nga Serbia.

Nëse Serbia dëshiron të
lëvizë drejt BE-së, ndërtimi
i sundimit të ligjit është
kushti primar. Por, natyrisht,
i tillë është edhe pranimi i
pavarësisë së Kosovës. Ky
është kusht qendror për të
marrë rrugën përpara”
SIGMAR GABRIEL

mes Serbisë dhe Kosovës. Kjo marrëveshje do të
jetë e para brenda dialogut që është ligjërisht obliguese, andaj dhe negociatat në lidhje me çështjen
e njohjes janë të pashmangshme.
Për dallim nga disa interpretime të deklaratës së
ministrit Gabriel, 2 ajo e la të hapur formën konkrete të njohjes së Republikës së Kosovës nga Serbia. Që nga fillimi i bisedimeve të ndërmjetësuara
nga Perëndimi rreth kontestit të statusit, dy opsione janë shfaqur si zgjidhje potenciale:

2. Një formë e reduktuar e njohjes, e modeluar në Marrëveshjen Bazë të vitit 1972 mes
Gjermanisë Perëndimore dhe asaj Lindore (e
njohur si Marrëveshja gjermano-gjermane,
e më pas edhe si e dy Gjermanive).
Ky shënim politikash analizon zgjidhjen potenciale të çështjes së njohjes së Kosovës nga Serbia.
Kjo konsiderohet si një prej çështjeve politikisht
më të ndjeshme në negociatat që vijnë për një
marrëveshje finale gjithëpërfshirëse. Seksioni i
parë ekzaminon çështjen e njohjes ashtu siç është
luajtur në përpjekjet e mëparshme perëndimore
për të zgjidhur kontestin rreth statusit, sikur edhe
në kornizën e dialogut politik të deritanishëm.
Seksioni i dytë analizon dy zgjidhjet potenciale –
njohjen e plotë formale apo Marrëveshjen gjermano-gjermane – duke përdorur një qasje analitike
bazuar në koston dhe përfitimet.
Implikimet politike të të dy opsioneve janë shqyrtuar në relacion me synimin e përgjithshëm të
dialogut politik, ashtu si është definuar fillimisht
nga Perëndimi (integriteti territorial dhe sovraniteti i Kosovës dhe ushtrimi i plotë i subjektivitetit ndërkombëtar; dhe normalizim i plotë i marrëdhënieve bilaterale mes Serbisë dhe Kosovës).
Seksioni final ofron vëzhgimet rreth negociatave
që do të vijnë për një marrëveshje mes Kosovës
dhe Serbisë.

Çështja e njohjes së Kosovës si një shtet i pavarur
nga Serbia u shfaq në forma të ndryshme gjatë negociatave të udhëhequra nga ndërmjetësi i OKBsë, Martti Ahtisaari, dhe më pas nga “Treshja”.
Negociatat shënuan dështimin e qasjes perëndimore të ndërmjetësimit të konfliktit që të zgjidhë
kontestin rreth statusit.

Plani i të dërguarit të OKB-së, Martti Ahtisaari,
për zgjidhjen e çështjes së statusit, Propozimi
Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të
Kosovës,3 propozoi një pavarësi të mbikëqyrur
për Kosovën andaj dhe u refuzua nga Serbia
pasi u është prezantuar palëve, në shkurt të vitit
2007. Propozimi e përjashtoi tërësisht çështjen
e njohjes së Kosovës nga Serbia. Me gjithë këtë,
nga fundi i konsultimeve në Vjenë negociatorët

2 “Serbian FM tells German counterpart to ‘accept reality’,” B92, 16 shkurt, 2018, e qasshme në: https://www.b92.net/eng/news/politics.
php?yyyy=2018&mm=02&dd=16&nav_id=103503.
3
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https://web.archive.org/web/20091009130102/http://www.unosek.org/docref/Comprehensive_proposal-english.pdf.
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e Kosovës supozuan se pavarësia e propozuar e
mbikëqyrur po ashtu nënkupton se në një moment do të ndodhë edhe njohja e plotë dhe formale nga Serbia.4
Procesi pasues i Treshes5, që zgjati për katër muaj
(gusht-dhjetor 2007), kishte synimin që “të mos
lërë asnjë gur pa lëvizur në kërkim për një rezultat
të pranueshëm nga të dyja palët”.6 Gjatë bisedimeve, ekipi Ischinger-Wisner-Kharchenko “u bëri
thirrje palëve që të marrin parasysh një numër të
madh opsionesh për statusin e Kosovës… (dhe)
hulumtuan bashkë me dy palët çdo rezultat të arsyeshëm për statusin e Kosovës për të përcaktuar
nëse mund të ketë potencial për një rezultat të
pranueshëm nga të dyja palët”7 duke “marrë një
rol aktiv në identifikimin e kompromisit të mundshëm.”8
Sipas një ish-anëtari të ekipit të Kosovës, gjatë
bisedimeve të Treshes diplomati gjerman Wolfgang Ischinger propozoi modelin “gjermano-gjerman”, por sugjerimi është shpërfillur nga ekipi i
Kosovës që ndjente se, pas bisedimeve të Vjenës,
koncesionet e mëtutjeshme ndaj Serbisë nuk
ishin të mundura.9
Serbia, po ashtu, e refuzoi propozimin e Ischingerit, duke thënë se ky ishte “vetëm një emër
tjetër për pavarësinë”.10 Siç edhe u prit, negociatat e Treshes u përmbyllën pa sukses, dhe
më 17 shkurt 2008 Kuvendi i Kosovës e shpalli pavarësinë, duke shpallur edhe zotimin për

zbatimin e njëanshëm të propozimit të Ahtisaarit.11 Megjithatë, modeli “gjermano-gjerman”
vazhdoi të konsiderohet prej disa diplomatëve
perëndimorë si një zgjidhje potenciale për çështjen e pazgjidhur të kontestimit të statusit mes
Kosovës dhe Serbisë.
Dialogu politik i udhëhequr nga BE-ja mes Serbisë
dhe Kosovës, i iniciuar nga kancelarja gjermane, Angela Merkel, dhe marrja e saj e lidershipit të procesit
në verën e vitit 2011, hapi rrugë për një marrëveshje
gjithëpërfshirëse për kontestin afatgjatë rreth statusit. Qëllimi i dialogut – pranimi nga Serbia i një
Kosove të pavarur – dhe synimet përfundimtare
– sovraniteti dhe integriteti i plotë territorial për
Kosovën dhe ushtrimi i plotë i subjektivitetit ndërkombëtar për të dyja shtetet si anëtare të BE-së dhe
OKB-së – u bënë relativisht të qarta nga Merkeli dhe
zyrtarë të tjerë të BE-së dhe SHBA-së. Megjithatë,
çështja e njohjes mbeti e padefinuar.
Siç përshkruhet nga një zyrtar qeveritar gjerman, qëllimi i dialogut ishte më shumë sesa
vetëm njohja – një zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe
e qëndrueshme për kontestin rreth statusit, me
një cak përfundimtar të anëtarësisë në BE si dy
shtete të pavarura, edhe për Serbinë edhe për
Kosovën, përfshirë realizimin e të gjitha parakushteve të nevojshme (d.m.th. normalizimi i
plotë i marrëdhënieve bilaterale). Intervenimi i
kancelares Merkel u bazua në një kuptim se qasja
e dialogut do të jetë edhe graduale edhe afatgjatë,
dhe kushtet e saja për Beogradin nga gushti i vi-

4

Intervistë me një ish anëtar të ekipit negociues të Kosovës, Prishtinë, maj 2018.

5

Anëtarët e Troikës ishin Wolfgang Ischinger (BE) Frank Wisner (SHBA) dhe Alexandar Botsan-Kharchenko (Rusi)
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tit 2011 i definojnë vetëm hapat inicialë të kësaj
rruge. Me gjithë këtë, nuk kishte asnjë plan të
hartuar për hapat e më pasmë. Si rezultat, Zyra
e kancelares nuk u mor me çështjen e njohjes
gjatë viteve të para të dialogut.12 Ngjashëm, në
planin shtatëpikësh për integrimin e Serbisë në
BE, grupi Schockenhoff, i përbërë nga deputetë
gjermanë të Partisë Konservatore të kancelares
Merkel, nuk u adresua çështja e njohjes. Anëtarë
të grupit Schockenhoff i diskutuan të dy opsionet
– njohjen e plotë dhe formale dhe modelin e dy
Gjermanive – por nuk vendosën për pozicionin e
tyre final.13
Megjithatë, në kohën kur fillimi i dialogut politik
i rindezi diskutimet rreth nevojës për një zgjidhje finale, çështja e modelit gjermano-gjerman
u rishfaq në diskursin publik, po ashtu. Një ish
i dërguar i BE-së për Ballkanin, Stephan Lehne,
deklaroi asokohe:
“Modeli gjermano-gjerman shpeshherë keqkuptohet. Esencialisht, ai do të nënkuptonte normalizim
pa njohje. Të dyja palët do të linin anash mospajtimet
e tyre ligjore rreth statusit dhe do të pajtoheshin rreth
një kornize të bashkëpunimit, që do t’i lejonte ato t’i
zgjidhnin problemet dhe të punonin së bashku në
shumë çështje të interesit të përbashkët”.14
Kjo ide shpejt u hedh poshtë nga Qeveria e
Kosovës, përmes ministrit të atëhershëm të
Jashtëm, Enver Hoxhaj, i cili tha se ide të tilla ishin
“të papranueshme”.15 Një tjetër aktor i rëndësishëm në favor të modelit “gjermano-gjerman”
ishte zëvendësndërmjetësi i Ahtisaarit, diplomati
austriak Albert Rohan. Ai tha:

Sipas një ish-anëtari të ekipit
të Kosovës, gjatë bisedimeve
të Treshes diplomati
gjerman Wolfgang Ischinger
propozoi modelin “gjermanogjerman”, por sugjerimi është
shpërfillur nga ekipi i Kosovës
që ndjente se, pas bisedimeve
të Vjenës, koncesionet e
mëtutjeshme ndaj Serbisë
nuk ishin të mundura.
“[Modeli gjermano-gjerman] do të kishte efekte
pozitive. Nëse modeli gjermano-gjerman aplikohet, kjo do të ndalte pengesat ndaj anëtarësimit të
Kosovës në organizata ndërkombëtare, posaçërisht në Kombet e Bashkuara. Tradicionalisht,
anëtarësimi i një vendi në OKB është interpretuar
si njohje implicite nga anëtarët e tjerë. Andaj, kjo
do të paraqiste një rrugëdalje elegante për pesë
shtetet e BE-së që nuk e njohin Kosovën”.16

6 Raporti rreth Kosovës i Troikës BE/SHBA/Rusi, 4 dhjetor, 2007, faqe 1. E qasshme në: http://www.securitycouncilreport.org/atf/
cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Kosovo%20S2007%20723.pdf.
7

Komunikatë për shtyp e Troikës: Konferenca e Badenit, 8 nëntor, 2007. E qasshme në: https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/95787.htm.

8

Raporti për Kosovën i Troikës BE/SHBA/Rusi, 4 dhjetor, 2007, faqe 2.

9

Bisedë private me një ish anëtar të ekipit negociues të Kosovës gjatë procesit të Troikës, Prishtinë, maj 2018.

10 Reagim i kryeministrit të atëhershëm të Serbisë, Vojislav Koshtunica, siç u raportua nga javorja beogradase Vreme, dhjetor 2007. Shih
përkthimin anglisht në: https://www.worldpoliticsreview.com/articles/1422/independence-or-substantial-autonomy-the-serbian-proposals-forkosovos-final-status.
11

14

Deklarata e Pavarësisë së Kosovës, 17 shkurt, 2008. E qasshme në: https://www.assembly-kosova.org/common/docs/Dek_Pav_e.pdf.

12

Intervistë me një zyrtar të Qeverisë së Gjermanisë që merrej me dialogun Serbi-Kosovë gjatë viteve 2011-13, Berlin, qershor 2018.

13

Intervistë me një ish anëtar të grupit Schockenhoff, Berlin, maj 2018.

14

“Lehne: Me dialog, autonomi substanciale për veriun “, Intervistë për Koha Ditore, 21 tetor, 2012, faqe 1 dhe 3.

15

“Hoxhaj: Për veriun bisedojmë vetëm me qytetarët atje”, Koha Ditore, 23 tetor, 2012, faqe 4

16

“Rohan: Plani Ahtisaari tashmë e ofron autonominë substanciale”, intervistë për Koha Ditore, 24 tetor , 2012, faqe 1 dhe 3
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Me gjithë vendosmërinë e mëhershme, shpejt më
pas u hetuan indicie për pavendosmëri të lidershipit kosovar, kur ministri i Jashtëm Hoxhaj befasisht shprehi interesimin për përfitimet e modelit gjermano-gjerman, duke theksuar:
“Përparësia e Kosovës, sipas këtij modeli, qëndron jo vetëm në rregullimin e një relacioni normal, por edhe në atë që e ka ofruar modelin për dy
Gjermanitë. Të dyja kanë qenë anëtare të OKB-së.
Një model i tillë është interesant për t’u menduar.
Propozimi për të krijuar zyra ndërlidhëse është
shumë në funksion të këtij modeli. Edhe koncepti
i fqinjësisë së mirë është në koncept të kësaj”.17
Megjithatë, shumica e politikanëve të Kosovës
vazhduan ta kundërshtojnë propozimin për shkak të kontekstit historik që kishte Marrëveshja
Bazë, e cila rregulloi marrëdhëniet mes Gjermanisë Perëndimore dhe asaj Lindore, duke rezultuar
përfundimisht në (ri)bashkimin gjerman pas vitit 1989. Si e shpjegoi ish-kryetari i Kuvendit të
Kosovës, Jakup Krasniqi, më 2011:
“ai model fundja ka të bëjë me popullin gjermano-gjerman, ndërsa rrethanat, kushtet dhe krejt
situatë tjetër është në raport mes Prishtinës dhe
Beogradit.”18
Marrëveshja e prillit 2013, po ashtu, nuk e preki në
mënyrë drejtpërdrejt çështjen e njohjes, duke ia
mundësuar Qeverisë së Serbisë që të ruajë pozicionin e vet tradicional të refuzimit të njohjes së
pavarësisë së Kosovës.19 Megjithatë, nënshkrimi
i marrëveshjes nga zyrtarët e Qeverisë së Serbisë
përbënte një de facto njohje të statusit të Kosovës
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NJOHJA E PLOTË
FORMALE APO NË
NJË FORMË TË
REDUKTUAR?

[Modeli gjermano-gjerman]
do të kishte efekte pozitive.
Nëse modeli gjermanogjerman aplikohet, kjo do
të ndalte pengesat ndaj
anëtarësimit të Kosovës në
organizata ndërkombëtare,
posaçërisht në Kombet e
Bashkuara.
ALBERT ROHAN.

si një shtet i pavarur. Disa ekspertë ligjorë serbë asokohe madje sugjeruan që ai përbënte një
njohje implicite de jure. 20 Një njohje eksplicite de jure nuk është arritur për shkak se Serbia
shfrytëzoi avantazhin e natyrës së padefinuar
ligjore të marrëveshjes, ashtu si u ofrua nga Shërbimi i Jashtëm i BE-së (EEAS), ndërsa gjykatësit
e Gjykatës Kushtetuese të Serbisë, në një votim qartazi politik, e hodhën poshtë kërkesën e
opozitës për verifikimin e kushtetutshmërisë së
Marrëveshjes së prillit.21

17

“Hoxhaj: Modeli Gjermano-Gjerman, interesant për OKB”, intervistë për Koha Ditore, 5 nëntor, 2012, faqe 1 dhe 2

18

Deklaratë për shtyp e Jakup Krasniqit, 28 qershor, 2011. Siç u raportua në Koha Ditore, ballina, 29 qershor, 2011

19 Bodo Weber, A Date for Belgrade? Conditionality, German leadership and Serbia’s path to the EU, DPC shënim politikash, Berlin, qershor 2013,
fq.6. e qasshme në: http://www.democratizationpolicy.org/pdf/serbiapolicy.pdf.

Më 2013 Serbia de facto e pranoi realitetin e
një Kosove të pavarur, por ende nuk i kërkohej
që ta bënte këtë në kuptimin ligjor. Çështja e
njohjes ligjore të Kosovës është rishfaqur vetëm
kohët e fundit, në prag të negociatave për një
marrëveshje finale, gjithëpërfshirëse, e cila do
të jetë ligjërisht e obligueshme. Debati rreth
opsioneve alternative - njohjes së plotë apo
në një formë të reduktuar, të modeluar sipas
marrëveshjes mes dy Gjermanive - e huq një
pikë të rëndësishme: çdo lloj marrëveshjeje
gjithëpërfshirëse e nënshkruar nga zyrtarët e
shtetit të Serbisë do të ketë të njëjtin efekt ligjor kushtetues, madje edhe nuk do ketë asnjë
referencë në çështjen e njohjes. Duke e nënshkruar një marrëveshje ligjërisht të obligueshme
me përfaqësuesit e Republikës së Kosovës,
Serbia do të duhet ta ndryshojë Kushtetutën
e saj, duke e hequr apo riformuluar në pream-

bulë fjalinë e cila e definon Kosovën si pjesë
integrale të Serbisë, dhe duke hequr nenin 182
që e emërton Kosovën si njërën nga krahinat
autonome të Serbisë. Amendamentimi i tillë i
Kushtetutës do të duhej të miratohej së pari nga
Parlamenti i Serbisë, dhe më pas nga një shumicë e qytetarëve në një referendum pasues.22
Atmosfera e tanishme politike në Serbi në lidhje
me negociatat e ardhshme në Bruksel karakterizohet nga një retorikë nacionaliste, konfuzion
dhe tensione. Kjo atmosferë është mundësuar nga një periudhë e gjatë e ndërmjetme prej
shpalljes së g=fazës së re në dialog. Retorika
politike dominohet nga maskimi që elitat në
pushtet i bëjnë kornizës së vërtetë të dialogut
politik dhe avokimit të tyre për “zgjidhjet”, me
të dyja këto jashtë vijave të kuqe të vendosura nga kryeqytetet kryesore perëndimore. Me

20 Vesna Rakić-Vodinelić, „Kome/čemu je doista odzvonilo?,“ Peščanik, mah 24, 2013. E qasshme në: http://pescanik.net/2013/05/komecemu-jedoista-odzvonilo/.
21

16

Intervistë me një gjykatës kushtetues, Beograd 2017.

22

Intervistë me një ekspert serb të ligjit kushtetues, Beograd, 2017.
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një sfond të tillë, çdo diskutim rreth çështjes
së njohjes dhe implikimeve të saj kushtetuese
për Serbinë momentalisht është i pakuptimtë,
meqë e injoron realitetin politik të negociatave. Me debatin në Serbi dhe mes saj e Kosovës
duke përshkallëzuar në këtë vakum strategjik,
Perëndimi së pari do të duhet ta kthejë procesin nën kontroll në mënyrë që të përgatisë
skenën për negociatat e ardhshme. Një rivendosje përgatitore do të jetë e nevojshme, duke
filluar me definimin e kornizës negociuese dhe
objektivave të saj, ashtu siç ishte definuar pak
a shumë në mënyrë eksplicite në fillim të dialogut politik. 23 Kjo përfshinë edhe caktimin
e tonit për negociata në Serbi (dhe në Kosovë)
duke e rivendosur narracionin e pas-prillit
2013: që Serbia duhet ta pranojë të vërtetën e
pakëndshme se Kosova është e humbur. Ky rikujtim kërkohet për ta shtyrë përqendrimin e
Serbisë larg mohimit afatgjatë të realitetit dhe
barrës së rëndë që kjo nënkupton për të ardhmen e saj, drejt një përqendrimi qeveritar në
sigurimin e rregullave që do të mundësojnë një
jetë normale për serbët e Kosovës në veri dhe
jug të lumit Ibër.
Vetëm kur kjo gjendje të arrihet, do të ketë
bazë për një diskutim të sinqertë rreth çështjes
së njohjes, edhe brenda Kosovës, edhe brenda
Serbisë po edhe tek pala BE-SHBA, dhe për negociata rreth arsyeshmërisë dhe implikimeve të
të dy opsioneve potenciale. Seksioni në vijim
sugjeron vlerësimet fillestare për diskutimet e
ardhshme rreth këtyre çështjeve.

A Njohja e plotë formale
Një marrëveshje gjithëpërfshirëse që përfshin një
përkushtim nga Serbia dhe Kosova për njohje reciproke formale, e realizuar përmes shkëmbimit të ambasadorëve, do të ishte zgjidhja me e pastër. Ajo do
të shërbente si bazë për vendosjen e marrëdhënieve
plotësisht të normalizuara si marrëdhënie bilaterale. Kjo do të ishte indice më e qartë brenda Serbisë,
për qytetarët dhe elitat e saj, që Kosova ka lëvizur
përtej pikës së kthimit në aspektin e sovranitetit dhe
pavarësisë. Më tutje, kjo qartë do t’ua komunikonte serbëve të Kosovës se Republika e Kosovës është
shteti i tyre, pa marrë parasysh çfarëdo lidhjesh të
ngushta me Serbinë që do të mundë t’i mbajnë ata
dhe përfaqësuesit e tyre politikë në të ardhmen.
Ka gjasa që kjo të shtensionojë marrëdhëniet edhe
mes politikës shqiptare dhe serbe brenda Kosovës.
Për shqiptarët e Kosovës, si për elitat politike ashtu
edhe qytetarët, kjo do të ishte një sinjal i qartë që negociatat e udhëhequra nga BE-ja rreth marrëveshjes
finale gjithëpërfshirëse janë të vërteta, dhe do të
zbusnin tensionet në negociatat rreth çështjeve ku
mund të ketë nevojë për kompromis.
Njohja formale e Kosovës nga Serbia po ashtu
do të përçonte një mesazh të qartë për pesë vendet anëtare të BE-së dhe dy vendet anëtare të
përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që
ende refuzojnë ta njohin Kosovën formalisht. Si
shtesë, kjo do t’ia hiqte maskën çdo lloj refuzimi
të vazhdueshëm për ta njohur Kosovën nga këto
shtete, meqë një gjë e tillë nuk do të lidhej më me
mbrojtjen e interesave të Serbisë e as me çfarëdo
parimi të ligjit ndërkombëtar - ashtu siç predikojnë
ata që nuk e njohin Kosovën.24

23 Shih: Bodo Weber, Agron Bajrami, Korniza orgjinale e dialogut politik, DPC-KFOS shënim politikash, Berlin-Prishtinë, maj 2018. E qasshme në:
http://www.democratizationpolicy.org/summary/the-original-framework-of-the-political-dialogue/.
24 Për analizë të detajuar të çështjes së anëtarësimit të Kosovës (dhe Serbisë) në BE dhe OKB në kontekstin e negociatave për një marrëveshje
gjithëpërfshirëse finale, shihni shënimin e ardhshëm politikash të autorëve Rruga e Kosovës drejt anëtarësimit në BE dhe OKB, që do të botohet në
korrik 2018.
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Megjithatë, njohja formale po ashtu do të paraqiste edhe pengesën më të madhe në zbatimin e një
marrëveshjeje për shkak se do të kërkohet ndryshimi i Kushtetutës së Serbisë. Çdo amendamentim kushtetues që e heq Kosovën nga Kushtetuta
e Republikës së Serbisë do të duhej të miratohej
së pari nga dy të tretat e Kuvendit të Serbisë, e më
pas edhe nga një shumicë në referendum që duhet
të ketë dalje mbi 50 për qind të votuesve të regjistruar.25 Vështirësia e përmbushjes së kësaj kërkese
është parë në referendumin e vitit 2006, kur u
miratua Kushtetuta aktuale e Serbisë. E hartuar
me nguti dhe e përkrahur nga e gjithë elita politike,
prej së djathtës ekstreme deri tek e majta ekstreme,
Kushtetuta kundër pavarësisë së Kosovës ishte vënë
për votim nga populli. Me gjithë një fushate të fuqishme pa kurrfarë opozite, dhe që përfshinte inter
alia kontribut të zëshëm edhe nga Kisha Ortodokse
Serbe, 26 referendumit iu deshën nivele substanciale të manipulimit që të arrihej kriteri i kërkuar i
50-përqindëshit elektoral.27
Duke shikuar para drejt negociatave që afrohen,
edhe nëse zyrtarët serbë ripërkushtohen ndaj
kornizës origjinale të dialogut dhe i kthehen narracionit ndaj Kosovës nga viti 2013, i cili bazohej në realitetin, njohja formale e Kosovës ende paraqet një
kthesë drastike sfiduese. Marrë parasysh pozitën e
fuqishme të presidentit Vuçiq, një amendamentim
kushtetues mund të kalohet në Kuvendin e Serbisë
mjaft lehtë, dhe po ashtu mund të marrë edhe miratimin e shumicës së votuesve serbë. Por kalimi i
pragut të pjesëmarrjes së 50 për qind të elektoratit
do të tregohet një ndërmarrje e pasigurt.

Traktati Bazë Gjermano-

B Gjerman i vitit 1972

Sfondi, konteksti, përmbajtja dhe
implikimet e Traktatit të vitit 1972
Më 21 dhjetor 1972, Republika Federale e Gjermanisë (RFGJ) dhe Republika Demokratike
Gjermane (RDGJ) nënshkruan “Traktatin Bazë”,
28
marrëveshjen e parë që nga fundi i Luftës së
Dytë Botërore që rregullonte marrëdhëniet mes
dy shteteve gjermane. Për gati dy dekada, Gjermania Perëndimore nuk e kishte njohur fqinjin
e saj Lindor si një shtet të pavarur. Megjithatë,
pas relaksimit të marrëdhënieve mes blloqeve të
Perëndimit dhe Lindjes, dhe për shkak të çështjeve praktike të domosdoshme në mbajtjen e një
qëndrimi përkrahës ndaj një shteti fqinj, kishte
një vetëdije të shtuar rreth nevojës për ndryshim.
Andaj, Traktati i vitit 1972 synonte të balanconte
mes nevojës për marrëdhënie të normalizuara
bilaterale me një afirmim të subjektivitetit ndërkombëtar për të dy shtetet, por pa e ofruar njohjen
e plotë të RDGJ-së si një shtet sovran, i pavarur,
nga Republika Federale. Kompromisi i rëndë për
RFGJ-në ishte në pranimin përmes traktatit se
RDGJ është një de facto shtet. Pas nënshkrimit të
marrëveshjes, Gjykata Kushtetuese shkoi edhe
më larg se Qeveria në rishikimin e Traktatit Bazik,
duke konfirmuar statusin e RDGJ-së si një subjekt
i ligjit ndërkombëtar.29 Përkundër kësaj njohjeje,
RDGJ-ja ruajti synimin e saj historik për ribashkim
të Gjermanisë, ashtu si është mishëruar në Preambulën e Kushtetutës së vitit 1949.30

25

Ustav Republike Srbije, Neni 203. E qasshme në: http://www.ustavni.sud.rs/page/view/139-100028/ustav-republike-srbije.

26

Veç kësaj, votimi zgjati dy ditë, një rast i pazakontë

27 Ustav na prekretnici, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beograd, 2011, faqet 8-9. E qasshme në: http://www.yucom.org.rs/upload/
vestgalerija_103_9/1363188009_GS0_ustav%20na%20prekretnici_%20(1).pdf.
28 Traktati rreth Bazave të Marrëdhënieve mes Republikës Federale të Gjermanisë dhe Republikës Demokratike të Gjermanisë dhe Dokumentet
Përcjellëse, nënshkruar në Berlin, 21 dhjetor 1972
29

Intervistë me një ekspert gjerman të ligjit ndërkombëtar, 2018.

30

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Präambel, 23. Mai 1949. E qasshme në: http://www.documentarchiv.de/brd/1949/
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Njohja de facto e dy shteteve të pavarura është
konfirmuar nga neni 2 i Traktatit:
“Republika Federale e Gjermanisë dhe Republika Demokratike e Gjermanisë do të udhëhiqen nga qëllimet dhe parimet e mishëruara në Kartën e Kombeve të Bashkuara,
posaçërisht sovrane e të gjitha shteteve, respekti për pavarësi, autonomi dhe integritet territorial, e drejta për vetëvendosje, mbrojtja e
të drejtave të njeriut, dhe mosdiskriminimi”.31
Kjo është përforcuar nga dispozitat e nenit 6 që
theksojnë se dy shtetet do të:
“vazhdojnë mbi parimin që juridiksioni i
secilit nga dy shtetet kufizohet në territorin
e vet. Ato do të respektojnë pavarësinë dhe
autonominë e njëra-tjetrës në çështjet e veta
të brendshme dhe të jashtme”.32
Neni 4 specifikon më tutje se:
“asnjëri prej dy shteteve nuk mund ta përfaqësojë tjetrin ndërkombëtarisht apo të veprojë në emrin e tjetrit”.33
I vetmi kufizim për njohjen formale, ligjore mes
dy shteteve është përfshirë në nenin 8, i cili përshkruan se në vend të shkëmbimit të ambasadorëve mes dy Gjermanive,
“Republika Federale e Gjermanisë dhe Republika Demokratike e Gjermanisë do të shkëmbejnë përfaqësime të përhershme”.34

Një letër nga Qeveria e RFGJ-së për homologen e
saj lindore asokohe nënvizoi që marrëveshja nuk
e adreson apo ndikon synimin kushtetues të ribashkimit.
Traktati çeli rrugën për një zhvillim të marrëdhënieve normale bilaterale mes dy shteteve
gjermane dhe njëkohësisht lehtësoi pranimin e
të dy shteteve në OKB.

Një mënyrë kuptimplote e aplikimit të
modelit të Traktatit
Asnjë traktat nuk mundet thjesht të importohet prej diku tjetër në kontekstin rreth statusit
Kosovë-Serbi, mes të tjerash, edhe për shkak se në
vitet 2011-2013 BE-ja dhe SHBA-ja tashmë e kishin
definuar kornizën dhe synimin përfundimtar të
dialogut politik.35 Kjo, mes shumë faktorëve të
tjerë, do të thoshte se modeli i Traktatit Bazë do
të duhej të adaptohej në mënyrë domethënëse.
Insistimi në ribashkim nga konteksti historik
gjerman është i pavend dhe nuk mund të transferohet. Por për shkak se dispozitat e Kushtetutës
serbe që lidhen me Kosovën dallojnë shumë nga
fjalitë relevante në Kushtetutën e RFGJ-së, duke
e portretizuar Kosovën sikur të ishte ende pjesë
e Serbisë, ndryshimet e pashmangshme ligjore
në Kushtetutën e Serbisë me automatizëm do
të shmangnin çdo referencë për ribashkim në
Kushtetutë. Nenet e Traktatit gjerman të cituara
më lart mund të jenë në masë të madhe të kop-

grundgesetz.html.
31 Traktati rreth Bazave të Marrëdhënieve mes Republikës Federale të Gjermanisë dhe Republikës Demokratike të Gjermanisë dhe Dokumentet
Përcjellëse.
32

Po aty.

33

Po aty.

34

Po aty. “Përfaqësitë e përhershme” ishin sikur ambasadat përveçse në emër.

35 Këto janë: Integritet territorial dhe sovranitet i plotë për Kosovën (dhe Serbinë), ushtrimi i plotë i subjektivitetit ndërkombëtar nga Kosova,
normalizim i plotë i marredënieve bilaterale, si dhe funksionaliteti institucional i shtetit të Kosovës.
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juara, përfshirë nenin rreth shkëmbimit të përfaqësuesve të përhershëm. Klauzola që e obligojnë Serbinë që aktivisht të përkrahë Kosovën në
përpjekjet për anëtarësim në BE dhe OKB dhe që
Kosova të ofrojë përkrahje reciproke për anëtarësimin e Serbisë në BE do të duhet të shtohen. Përfundimisht, kjo qasje do të nënkuptonte se nga
Serbia kërkohet e njëjta sikur në rastin e njohjes
formale - me të vetmin dallim që ambasadat e të
dy vendeve në vendin tjetër nuk do të quheshin
ambasada por “përfaqësi të përhershme”.
Për të qenë efektivë, strategjia BE-SHBA kërkon
një qasje të nuancuar, të përforcuar nga një narracion që u kërkon elitave serbe dhe qytetarëve
ta pranojnë se Kosova është humbur për ta por
që, si një koncesion nga Perëndimi, ofrohet një
njohje e reduktuar e pavarësisë së Kosovës, duke
njohur kështu edhe ankesat historike të Serbisë
lidhur me Kosovën.

Përparësitë potenciale nga
këndvështrimi ndërkombëtar
dhe ai i Kosovës
Përparësitë potenciale, edhe nga perspektiva
ndërkombëtare edhe nga ajo e Kosovës, janë të
qarta. Në teori, Beogradi do të pranonte dhe do
të zotohej pothuaj me të njëjtat kushte sikur në
rastin e marrëveshjes finale gjithëpërfshirëse
që përfshin një njohje të plotë formale. Por, njëkohësisht, një marrëveshje e tillë do të hiqte
presionin nga zyrtarët e Serbisë, nënshkruesit e
marrëveshjes, për të arritur pajtimin tek qytetarët
e tyre. Kjo do të përmirësonte gjasat për miratim
në një referendum të ardhshëm të një amendamenti kushtetues serb që e heq Kosovën si pjesë
integrale e Serbisë nga Kushtetuta e saj.

Në teori, Beogradi do të
pranonte dhe do të zotohej
pothuaj me të njëjtat kushte
sikur në rastin e marrëveshjes
finale gjithëpërfshirëse që
përfshin një njohje të plotë
formale. Por, njëkohësisht,
një marrëveshje e tillë do të
hiqte presionin nga zyrtarët
e Serbisë, nënshkruesit e
marrëveshjes, për të arritur
pajtimin tek qytetarët e tyre.
Rreziqet potenciale dhe
nevoja për garanci
Një marrëveshje e modeluar në Traktatin gjermano-gjerman po ashtu bart me vete edhe rreziqe
nga perspektiva ndërkombëtare dhe ajo kosovare.
Një koncesion i tillë do të mundë të perceptohej
nga elitat politike serbe si një ftesë që definitivisht
të shpërfillin pavarësinë e Kosovës. Kjo njëkohësisht do të ngrinte shpresat ekuivalente në mesin
e serbëve të Kosovës. Për këtë arsye do të ishte
qenësore që BE-ja dhe SHBA-ja (sikur edhe Kosova) të insistojnë, në formën e një kushti (ligjor), që
narracioni zyrtar i Beogradit rreth natyrës së marrëveshjes gjithëpërfshirëse dhe koncesioneve në
lidhje me njohjen të pasqyrojnë atë të kryeqyteteve perëndimore dhe të Prishtinës.
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Njohja parciale nga Beogradi e Kosovës si shtet
i pavarur po ashtu do të forconte argumentet
kundër njohjes te shtetet e BE-së dhe Këshillit të
Sigurimit të OKB-së që nuk e njohin Kosovën. Si
shtesë, kjo mund të ndihmojë strategjinë e Serbisë që në mënyrë të fshehtë të pengojë përpjekjen e Prishtinës për anëtarësim në BE dhe OKB.
Rasti i njohjes, apo mosnjohjes së Kosovës,
mbetet, para së gjithash, një çështje politike dhe
jo ligjore. Për këtë arsye, nuk ka garanci që të
gjithë ata që nuk e njohin Kosovën, posaçërisht
Rusia, do të ndjekin shembullin e Serbisë dhe të
ndryshojnë pozicionet e tyre ndaj Kosovës, pa
marrë parasysh se cila formë e njohjes i ofrohet
Serbisë. Në këtë kontekst, do të ishte qenësore për
BE-në dhe SHBA-në, dhe posaçërisht për Prishtinën, që një koncesion rreth njohjes të ndërlidhet
me garanci strikte nga Beogradi se do të kërkojë
njohje të Kosovës nga ata që nuk e njohin, njëjtë sikur që do të duhej të bënte edhe në rastin e
njohjes së plotë formale.
Në rastin e një marrëveshjeje pa një njohje të
plotë, formale, ashtu që të garantohen rezultate
të njëjta sikur në rastin e një marrëveshjeje finale,
gjithëpërfshirëse, kërkohen garanci substanciale
nga Serbia. Kushte shtesë do të duhej të shtoheshin në planin për zbatim të marrëveshjes së
ardhshme gjithëpërfshirëse, me etapa dhe afate
të detajuara. Një koncesion ndaj Beogradit do të
nënkuptonte edhe zhvendosjen e përgjegjësive
tek pala serbe.

Njohja parciale nga Beogradi
e Kosovës si shtet i pavarur
po ashtu do të forconte
argumentet kundër njohjes te
shtetet e BE-së dhe Këshillit
të Sigurimit të OKB-së që nuk
e njohin Kosovën.
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KONKLUZIONET
Çështja e njohjes së Kosovës nga Serbia ka qenë
një prej çështjeve më kundërshtuese në të gjitha
përpjekjet e deritanishme ndërkombëtare për të
zgjidhur kontestin rreth statusit mes Serbisë dhe
Kosovës. Në momente, çështja është adresuar në
mënyrë eksplicite, por më shpesh është shqyrtuar në mënyrë implicite. Në kornizën e dialogut
politik të udhëhequr nga BE-ja me qasjen e saj
graduale, çështja kundërshtuese e njohjes nuk
është adresuar, por është shtyr për një etapë të
mëvonshme në proces. Çështja u rishfaq vetëm
pas korrikut 2017, dhe shpalljes së fazës së re të
dialogut dhe negociatave të ardhshme për një
marrëveshje finale, gjithëpërfshirëse për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes Serbisë dhe
Kosovës.
Diskutimet rreth njohjes së Kosovës nga Serbia
janë përqendruar në dy opsionet alternative që
janë ngritur shumë vjet më parë - njohja e plotë
formale, apo një formë e reduktuar e njohjes, e
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modeluar në Traktatin Bazë mes Gjermanisë
Lindore dhe asaj Perëndimore, nga viti 1972.
Deri më tani, diskutimet në masë të madhe kanë
qenë sipërfaqësore dhe një aspekt i rëndësishëm
është huq tërësish, dhe ky është fakti se çdo lloj
marrëveshjeje ligjërisht obliguese, e nënshkruar nga Serbia me përfaqësuesit e Republikës së
Kosovës, nënkupton të njëjtat pasoja ligjore sikur
një njohje e plotë, formale. Kjo do të rezultonte
në një amendamentim të Kushtetutës së Serbisë
për të hequr dispozitat që e definojnë Kosovën si
pjesë integrale të shtetit të Serbisë.
Nuk ka mundësi për të pasur kurrfarë debati kuptimplotë brenda Serbisë dhe Kosovës, dhe mes të
dyjave në Bruksel, derisa BE-ja, me përkrahjen e
SHBA-së, nuk e vendos skenën për negociatat e ardhshme. Ky proces duhet të përfshijë riafirmimin
e kornizës origjinale të dialogut dhe qëllimeve të
saj përfundimtare - integritetit territorial, sovranitetit dhe ushtrimit të plotë të subjektivitetit ndër-
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kombëtar për Kosovën, dhe një zhvillim i marrëdhënieve normale bilaterale mes Kosovës dhe
Serbisë. Si shtesë, qasja e BE-së duhet të përfshijë
qasje të dizajnuar për të shtensionuar diskursin
(edhe në Serbi edhe në Kosovë) rreth fazës së re,
për t’u kthyer prapa tek narracioni i etabluar në
kornizën origjinale.
Diskutimet rreth njohjes, d.m.th. rreth dy opsioneve potenciale, nuk do të jenë të hapura, meqë ka
një numër avantazhesh dhe rreziqesh që duhen
të merren parasysh. Një njohje e plotë formale
do të ishte zgjidhja më e pastër, por potencialisht edhe me më së shumti rreziqe, për shkak se
ajo varet nga suksesi i një referendumi në Serbi
rreth heqjes së Kosovës nga Kushtetuta serbe. Një
formë e reduktuar e njohjes që e përdor Traktatin
Bazë si udhërrëfyes, e përshtatur për kontekstin
specifik të kontestit Kosovë-Serbi dhe që i ruan
synimet e dialogut politik, do të kërkojë punë
substanciale të mëtutjeshme në hartimin e një
marrëveshjeje finale. Kjo do të kërkojë që Beogradi të ofrojë garanci, që do të vendosin barrë substanciale politike në Serbinë. Megjithatë, një qasje
e tillë ndoshta është më e lehtë për t’u kaluar në
një provë çfarë është referendumi për ndryshime
kushtetuese.
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Nuk ka mundësi për të pasur
kurrfarë debati kuptimplotë
brenda Serbisë dhe Kosovës,
dhe mes të dyjave në Bruksel,
derisa BE-ja, me përkrahjen
e SHBA-së, nuk e vendos
skenën për negociatat e
ardhshme.

Në këtë moment nuk mund të dihet se cili nga
dy opsionet ka më shumë gjasa të ketë sukses.
Në rast të pranimit të një forme të reduktuar të
njohjes së Kosovës nga Serbia, Perëndimi do të
kërkojë ta paraqesë marrëveshjen gjithëpërfshirëse për Serbinë si një koncesion të madh. Kjo
do ta zhvendosë përgjegjësinë për zbatimin tek
Beogradi. Nëse Kosova pajtohet me këtë koncesion, ajo do të duhet të mbështetet në Perëndimin
për garanci dhe rezultate të qëndrueshme. Cilido
opsion që përfundimisht të zgjidhet, topi do të
jetë në terrenin e Serbisë.
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