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Hyrje
Pavarësia e Kosovës është dëshmuar të jetë një çështje gjeopolitike shumë polarizuese 
gjatë dy dekadave të fundit. Mbështetësit e këtij vendi besojnë se ai e meriton shtetësinë 
sepse i ka karakteristikat e një shteti siç përshkruhet nga Konventa e Montevideos: një 
popullsi e përhershme, kufij të përcaktuar, vetëqeverisje dhe mundësi për të 
bashkëvepruar me shtetet e tjera. Kundërshtarët argumentojnë se Kosova është përpjekur 

 të shkëputet nga Serbia në mënyrë të njëanshme dhe të paligjshme.¹

Serbia nuk është e vetme në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Një numër vendesh 
të tjera, ndonëse më pak të zëshme se Serbia, qëndrojnë të palëkundur në refuzimin e tyre 
për të njohur Kosovën, për sa kohë që nuk ekziston një marrëveshje me të cilën pajtohen të 
dy palët. Më të spikaturat në mesin e tyre janë Rusia dhe Kina, të cilat, si anëtare të 
përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-së kanë të drejtën e vetos mbi çdo rezolutë 
thelbësore të Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Atyre u janë bashkuar edhe pesë vende 
anëtare të BE-së, Spanja, Greqia, Qiproja, Rumania dhe Sllovakia, çdonjëra prej të cilave 
e shmang njohjen e Kosovës nga frika se kjo do të shfrytëzohej nga lëvizjet e heshtura 
secesioniste brenda kufijve të tyre.² Derisa këto vende kanë kundërshtuar prej kohësh 
njohjen e Kosovës, gjatë viteve të fundit ka pasur një valë çnjohjesh. Që nga nëntori 2019, 
Beogradi pretendon se shtatëmbëdhjetë vende e kanë çnjohur Kosovën, që është një 
përmbysje e trendit që më herët ishte në favor të Prishtinës.³ 

Në vitet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në 2008, një fushatë e gjerë diplomatike e 
zhvilluar nga Kosova dhe e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, 

4Gjermania dhe Franca arriti të sigurojë mbi 100 njohje nga vendet anëtare të OKB-së.  Të 
ngazëlluar nga fryma që solli vendimi inkurajues i GJND-së në vitin 2010 dhe të trimëruar 
nga mbështetja e aleatëve të saj perëndimor me ndikim, njohja universale e shtetësisë së 

5Kosovës u duk e pashmangshme.  Sidoqoftë, brenda pak vitesh, Serbia filloi një fushatë 
konkurruese që synonte të bindte vendet më të vogla dhe që binden më lehtë për të 
tërhequr njohjen e tyre të Kosovës. Kjo fushatë duket se ka kthyer këtë hov në drejtim të 
Beogradit - marrëveshja e Izraelit për të njohur Kosovën e shpallur në shtator 2020, i dha 
fund mungesës më shumë se dyvjeçare të njohjeve që nga njohja e Barbadosit në shkurt 

62018.  Megjithëse Serbia dhe Kosova i kontestojnë numrat, të paktën 98 vende vazhdojnë 
ta mbajnë njohjen e Kosovës.

Përkundër ndërtimit të një momentumi të konsiderueshëm në mbështetje të lëvizjes së saj 
për pavarësi në vitet pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, Kosova ende nuk e gëzon 
njohjen universale të sovranitetit të saj, e cila arrihet përmes anëtarësimit në Kombet e 

1 Konventa e Montevideos për të Drejtat dhe Detyrat e Shteteve (1933), 
https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo Convention.pdf.
2 Visar Xhambazi, “Nyja e pazgjidhur: Si duhet t'i qaset Kosova 5-shes mosnjohëse të BE-së", Instituti i Prishtinës për 
Studime Politike, Nëntor, 2018
3 “Republika e Naurus bëhet vendi i 17-të që do të revokojë njohjen e saj të Kosovës", Ministria e Punëve të Jashtme e 
Republikës së Serbisë, shikuar me 28 nëntor 2020, http://www.mfa.gov.rs/en/press-service/statements/19099-the-
republic-of-nauru-becomes-the-7th-country-to-revoke-its-recognition-of-kosovo.
4 "Lista e Njohjeve", Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Republikës së Kosovës, shikuar më 19 qershor 
2020, https://www.mfa-ks.net/politika/484/lista-e-njohjeve/484.
5 Po aty.
6 Po aty; Donika Emini, “Nënshkrimet për Status Quo: Nuk pati përparim në DC”, Pristina Insight, 5 shtator, 2020, 
https://prishtinainsight.com/signatures-for-the-status-quo-no-big-breakthrough-in-dc/

https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf
http://www.mfa.gov.rs/en/press-service/statements/19099-the-republic-of-nauru-becomes-the-17th-country-to-revoke-its-recognition-of-kosovo
http://www.mfa.gov.rs/en/press-service/statements/19099-the-republic-of-nauru-becomes-the-17th-country-to-revoke-its-recognition-of-kosovo
https://www.mfa-ks.net/politika/484/lista-e-njohjeve/484
https://prishtinainsight.com/signatures-for-the-status-quo-no-big-breakthrough-in-dc/
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Bashkuara. Duke filluar nga viti 2017, përpjekjet e mëdha të Serbisë për të inkurajuar 
çnjohjen e Kosovës e kanë pamundësuar përparimin e Kosovës drejt anëtarësimit në 
Bashkimin Evropian dhe OKB. Pas takimeve në Bruksel në korrik dhe së fundmi në 
Uashington DC më 4 shtator, u arrit një armëpushim diplomatik. Kosova ra dakord që të 
mos kërkojë anëtarësim në organizata ndërkombëtare gjatë vitit të ardhshëm. Në këmbim, 

7Serbia duhej të ndërpriste fushatën e saj të çnjohjeve për të njëjtën periudhë.  Në dritën e 
këtij zhvillimi, duket e përshtatshme që të hidhet një vështrim prapa në fushatën e 
çnjohjeve dhe efektin e saj në mosmarrëveshje.

Ky punim diskuton njohjen e shtetit në kontekstin e fushatave rivale të Kosovës dhe 
Serbisë, duke analizuar bazat teorike të të dy fushatave para se të shqyrtojë strategjitë e 
tyre përkatëse dhe efektivitetin që ka rezultuar prej tyre. Diskutimi fillon me një vështrim të 
përgjithshëm të sfondit ligjor të mosmarrëveshjes, dhe pastaj kthehet në çështjen e 
njohjes. Pastaj vjen pjesa për çnjohjen, e pasuar nga një analizë e fushatës së Serbisë për 
çnjohje dhe ndikimi i saj në perspektivën e Kosovës për njohje universale. 

Vetëvendosja dhe rasti 'sui generis'

Edhe pse shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 ka qenë disi e pritshme që kur 
Serbia u tërhoq plotësisht nga rajoni në vitin 1999, lajmet për shpalljen e saj kishin një efekt 
polarizues në bashkësinë ndërkombëtare. Serbia dhe Rusia siç parashihej e 
kundërshtuan këtë lëvizje dhe atyre ju bashkuan shumë komentues ligjor dhe politik që i 
karakterizuan veprimet e Kosovës si një përpjekje e paligjshme e shkëputjes. Ky grup i 
njerëzve pohonte se duke shpallur pavarësinë pa pëlqimin e Serbisë, Kosova kishte 

8 shkelur integritetin territorial të Serbisë, duke shkelur kështu të drejtën ndërkombëtare.
Bazë për këtë argument ishte një seksion i Rezolutës 1244 të OKB-së, i cili thotë se çdo 
marrëveshje midis të dy palëve duhet të “[marrë] plotësisht parasysh... parimet e 

9sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës Federative të Jugosllavisë."  
Kundërshtarët e shpalljes së pavarësisë më tej pretendonin se pavarësia e Kosovës do të 
krijonte një precedent të rrezikshëm për lëvizjet secesioniste në të gjithë botën, duke 
eliminuar kushtin e ndarjes me pajtimin e ndërsjellë, me të cilën më herët ishte rregulluar 

10shkëputja.

Për të kuptuar më mirë përgjigjen e Kosovës ndaj këtyre akuzave, është praktike që së pari 
të shqyrtohet parimi i vetëvendosjes siç artikulohet në të drejtën ndërkombëtare. Neni 1 i 
Kartës së OKB-së ofron mbështetje të fuqishme për të drejtën e një populli për 

11vetëvendosje.  Prandaj, një grup brenda një shteti ekzistues mund të shpresojë të ushtrojë 

7 Milica Stojanovic dhe Xhorxhina Bami, "Kosova dhe Serbia nënshkruajnë një marrëveshje 'historike' nën përkujdesjen 
e Trump-it", Ballkan Insight, 4 shtator, 2020, https://balkaninsight.com/2020/09/04/kosovo-and-serbia-sign-historic-deal-
under-trumps-auspices/.
8 Daniel Fierstein, “Shpallja Pavarësisë së Kosovës: Analiza e incidenteve të ligjshmërisë, politikës dhe implikimeve, ” 
Revista Ndërkombëtare e Drejtësisë e Universitetit të Bostonit 26, nr. 2 (2008): 418.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. "Rezoluta 1244 (1999)", e shikuar më 11 qershor 2020,
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990610_SCR1244%281999%29.pdf.
10 Fierstein, “Shpallja e Pavarësisë së Kosovës: Analizë rasti e ligjshmërisë, politikës dhe implikimeve,” 418.
11 "Karta e Kombeve të Bashkuara", Organizata e Kombeve të Bashkuara, shikuar me 11 gusht 2020, 
https://www.un.org/en/sections/un-charter/cha Chapter-i/index.html. 

https://balkaninsight.com/2020/09/04/kosovo-and-serbia-sign-historic-deal-under-trumps-auspices/
https://balkaninsight.com/2020/09/04/kosovo-and-serbia-sign-historic-deal-under-trumps-auspices/
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990610_SCR1244(1999).pdf
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
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këtë të drejtë duke u ndarë nga ai shtet. Sidoqoftë, siç e ka shpjeguar Gjykata Supreme e 
Kanadasë, një shtet gëzon të drejtën të mbrojë veten nga kërcënimet e brendshme ndaj 
unitetit të tij. Kështu, ekziston një supozim i fuqishëm në favor të ruajtjes së integritetit 
territorial të shteteve ekzistuese duke inkurajuar vetëvendosjen e brendshme, ose që "një 
popull të ndjek zhvillimin e tij politik, ekonomik, shoqëror dhe kulturor brenda kornizës së 

12një shteti ekzistues".  E drejta për vetëvendosje të brendshme u takon të gjithë popujve. 
Nga ana tjetër, e drejta për vetëvendosje të jashtme - e drejta për t'u shkëputur në mënyrë 
të njëanshme dhe për të formuar një shtet të veçantë - ekziston vetëm në rrethana të 
caktuara. Siç e shpjegoi gjykata, një e drejtë e tillë nëse lejohet mund të ushtrohet vetëm 
kur "një populli i ndalohet ushtrimi kuptimplotë i të drejtës së tij për vetëvendosje brenda 

13vendit".  Prandaj, duhet të ketë një farë niveli i shtypjes për të arsyetuar shkëputjen.

Në përpjekje për të arsyetuar të drejtën për vetëvendosje të jashtme, Kosova dhe aleatët e 
saj një kohë të gjatë kanë përmendur abuzimet e të drejtave të njeriut të kryera kundër 
kosovarëve gjatë viteve 1990 dhe kanë theksuar se Kosova paraqet një rast unik për 

14pavarësi që do të ketë pak ndikim si precedent juridik ndërkombëtar.  Në një deklaratë pas 
shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Sekretarja e atëhershme e Shtetit e SHBA-së, 
Condoleezza Rice shkroi: “Kombinimi i pazakontë i faktorëve në situatën e Kosovës - 
përfshirë kontekstin e shpërbërjes së Jugosllavisë, historinë e spastrimit etnik dhe krimet 
kundër civilëve në Kosovë dhe periudhën e gjatë të administrimit nga OKB - nuk gjenden 
askund tjetër dhe për këtë e bëjnë Kosovën një rast të veçantë. Kosova nuk mund të shihet 

15 si precedent për asnjë situatë tjetër sot në botë”. Edhe Gjermania dhe Britania e Madhe i 
përsëritën këto mendime, duke shkruar për natyrën sui generis të pozitës së Kosovës në 
deklaratat që i paraprinë Opinionit Këshillimor të GJND-së në vitin 2010. Deklarata e MB 
ishte veçanërisht e qartë: "Nuk ka asnjë paralele ose analogji të kësaj situate me rrethana 
të tjera në vende të tjera në të cilat ndonjë grup ose të tjerë mund të dëshirojnë të shpallin 

16pavarësinë."

Duke besuar se GJND do ta konsideronte si të shenjtë parimin e integritetit territorial dhe 
duke u bazuar në kundërshtimin konvencional të komunitetit juridik ndërkombëtar ndaj 
lëvizjeve secesioniste, Serbia i filloi procedurat për një vendim të GJND-së mbi 

17vlefshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.  Pyetja e shtruar në Gjykatë nga 
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ishte: "A është shpallja e njëanshme 
e pavarësisë nga Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes së Kosovës në përputhje 

18me të drejtën ndërkombëtare?"  Më 22 korrik 2010, GJND-ja u përgjigj, duke nxjerrë një 
mendim këshillimor që theksonte se "miratimi i [deklaratës] nuk e kishte shkelur asnjë 

19rregull të aplikueshme të së drejtës ndërkombëtare".  Derisa kjo përgjigje ishte një 

12 "Referencë lidhur me shkëputjen e Kuebekut", Gjykata Supreme e Kanadasë, shikuar me 11 gusht 2020, https://scc-
csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do. 
13 Po aty.
14 "Abuzimet e të Drejtave të Njeriut në Kosovë 1990-1992", Human Rights Watch, shikuar me 13 gusht 2020, 
https://www.hrw.org/legacy/reports/1992/yugoslavia/; Fierstein, “Shpallja e Pavarësisë së Kosovës: Analizë rasti e 
ligjshmërisë, politikës dhe implikimeve”, 418.
15 "SHBA-ja njeh Kosovën si shtet të pavarur", Departamenti i Shtetit i SHBA-së, shikuar me 11 Gusht 2020, https://2001-
2009.state.gov/secretary/rm/2008/02/100973.htm.
17 Mbretëria e Bashkuar, “Kërkesa për opinion këshillimor të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në 
pyetjen 'A është shpallja e njëanshme e Pavarësisë nga Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes së Kosovës në 
përputhje me të drejtën ndërkombëtare?" 2009-04-17, https://www.icj-cij.org/files/case-related/141/15638.pdf. 
 Richard Caplan, "Opinioni Këshillimor i GJND-së për Kosovën", Instituti i Paqes i Shteteve të Bashkuara, 17 shtator 
2010, https://www.usip.org/publications/2010/09/icjs-advisory-opinion-kosovo. 
18 “Përputhja me të Drejtën Ndërkombëtare e Deklaratës së Pavarësisë në lidhje me Kosovën”, Opinion Këshillimor, 
Raportet e GJND-së, 2010, 403. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do
https://www.hrw.org/legacy/reports/1992/yugoslavia/
https://www.hrw.org/legacy/reports/1992/yugoslavia/
https://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2008/02/100973.htm
https://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2008/02/100973.htm
https://www.icj-cij.org/files/case-related/141/15638.pdf
https://www.usip.org/publications/2010/09/icjs-advisory-opinion-kosovo
https://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2008/02/100973.htm
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kundërshtim i madh ndaj qëndrimit të Serbisë, ngritja e çështjes juridike në mënyrë të 
ngushtë arriti shkallën në të cilën ajo doli në të mirë të Kosovës. Meqë çështja juridike 
kishte të bënte vetëm me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë, gjykata nuk ishte e 
detyruar të adresonte çështjen nëse populli i Kosovës kishte të drejtë për vetëvendosje të 
jashtme. Duke e dalluar deklaratën e Kosovës nga deklaratat e dënuara të Rodezisë dhe 
Republikës Serbe, gjykata konstatoi se "Paligjshmëria lidhur me deklaratat e pavarësisë 
së [Rodezisë dhe Republikës Serbe] nuk kishte buruar nga karakteri i njëanshëm i këtyre 
deklaratave si të tilla, por për shkak të faktit se ato ishin, ose do të kishin qenë të lidhura me 
përdorimin e paligjshëm të forcës ose me shkelje të rëndë të normave të së drejtës së 

20përgjithshme ndërkombëtare.”  Pasi që deklarata e Kosovës ishte jo e dhunshme, dhe 
pasi që nuk ekziston asnjë ndalesë ligjore kundër shpalljeve të pavarësisë, gjykata - pa i 
adresuar meritat e pretendimit të Kosovës për shtetësi - erdhi në përfundimin se deklarata 
e pavarësisë e IPVQ-ve nuk e kishte shkelur të drejtën ndërkombëtare.

19 Po aty.
20 Po aty.
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Shteti më i ri në Evropë: 
Implikimet teorike dhe praktike

Derisa mendimi i GJND-së i shtoi një besueshmëri të konsiderueshme çështjes së 
Kosovës, çështja e të drejtës së Kosovës për pavarësi përfundimisht iu la bashkësisë 
ndërkombëtare dhe iu nënshtrua procesit të njohjes së shtetit. Në themel të këtij procesi 
është një debat rreth përkufizimit të shtetësisë. Pasi që shtetet janë aktorët kryesor në të 
drejtën ndërkombëtare, që janë në gjendje të krijojnë dhe t'u nënshtrohen detyrimeve, 
komentuesit dhe teoricienët janë përpjekur të krijojnë rregulla themelore për të përcaktuar 
se cilat subjekte duhet të konsiderohen shtete. Duke vepruar kështu, studiuesit e kishin 
pasur një detyrë të vështirë për të balancuar sjelljen e shtetit dhe normat evoluese 
ndërkombëtare me parimet e të drejtës ndërkombëtare. Ai akt balancimi ka prodhuar dy 
teori kryesore mbi njohjen e shtetit.

E para, njohja deklarative, që pohon se statusi i një vendi aspirues mund të shquhet qartë 
21  duke përdorur kritere objektive. Kjo perspektivë u miratua nga nënshkruesit e Konventës 

për të Drejtat dhe Detyrat e Shteteve, e ratifikuar në Montevideo në vitin 1933. Konventa e 
Montevideos identifikoi katër karakteristika përcaktuese të një shteti: (1) popullsia e 
përhershme, (2) kufij të përcaktuar territorialë, (3) qeveria, dhe (4) mundësia për të hyrë në 
marrëdhënie me shtetet e tjera. Në këtë kuadër, sovraniteti i një shteti buron nga këto 
atribute, pavarësisht njohjes nga shtetet e tjera. Neni III i Konventës së Montevideos është i 

22qartë në këtë pikë: "Ekzistenca politike e shtetit nuk varet prej njohjes nga shtetet e tjera."

Teoria e dytë, njohja konstituive, pretendon se është kryesisht njohja nga palët e treta ajo 
23që e përcakton shtetësinë.  Sipas skemës konstituive, kriteret objektive të Konventës së 

Montevideos shërbejnë si udhëzime që shtetet e tjera mund t'i marrin parasysh kur 
vendosin nëse shteti aspirues e meriton njohjen, por një shtet i ri i pavarur nuk krijohet 
derisa ai të konsiderohet i tillë nga një masë kritike e subjekteve sovrane. Kritikët e qasjes 
konstituive përmendin natyrën arbitrare të njohjeve dypalëshe si shkak për shqetësim, 
duke u fokusuar në faktin se "çdo akt i njohjes është një kalibrim kompleks i interesit vetjak, 

24 solidaritetit normativ dhe rrethanave të situatës". Kritikët argumentojnë se ky kalibrim e 
bën modelin konstituiv të ndjeshëm ndaj një kornize transaksionale që minon nocionin 
tradicional se shtetësia duhet të përcaktohet në bazë të meritave.

Ndonëse teoria deklarative ka mbizotëruar në aspektin konvencional si paradigmë 
dominuese, siç shkruan Daniel Fierstein, "përgjigjja ndërkombëtare ndaj krizës së ish-
Jugosllavisë, të paktën sa i përket Evropës, tregon për një largim nga pikëpamja 

25deklarative e njohjes së Shtetit drejt një pikëpamjeje më konstituive"  Lufta e Serbisë dhe 
Kosovës për njohjet bilaterale duket se ofron prova të mëtejshme të këtij ndryshimi. Sipas 
kuptimit deklarativ, Kosova supozohet se kualifikohet si shtet. Kosova ka një popullsi të 
përhershme prej 1.8 milionë dhe ka kufij të përcaktuar mirë. Edhe pse Misioni i 

21 Rowan Nicholson dhe Thomas D. Grant, "Teoritë e njohjes së shtetit", në Routledge Handbook of State Recognition, 
bot. nga Edward Newman et al. Londër, Nju Jork: Taylor & Francis Grup: 2020), 25.
22 Konventa e Montevideos për të Drejtat dhe Detyrat e Shteteve (1933), 
https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo Convention.pdf.
23 Grant dhe Nicholson, "Teoritë e njohjes së shtetit", 25.
24 Edward Newman dhe Gëzim Visoka, "Politika e jashtme e njohjes së shtetit", Foreign Policy Analysis 14 (2016), 369.
25 Fierstein, “Shpallja e Pavarësisë së Kosovës: Analizë rasti e ligjshmërisë, politikës dhe implikimeve”, 440.

https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf
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Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe mekanizmat e 
tjerë e kanë qeverisur atë në periudha të caktuara kohore, Kosova për vite me radhë është 
administruar nga një qeveri e kosovarëve. Sa i përket aftësisë së saj për të zhvilluar 
marrëdhënie të jashtme, tridhjetë ambasadat e Kosovës dhe tridhjetë e një konsullatat e 
shpërndara gjithandej globit, si dhe pjesëmarrja e saj në marrëveshje si Marrëveshja e 
Stabilizimit dhe Asocimit me BE-në, paraqesin prova të mjaftueshme për aftësinë dhe 

26gatishmërinë e saj për të hyrë në marrëveshje ndërshtetërore.

Përkundër plotësimit të këtyre kritereve, shtetësia e Kosovës mbetet e kontestuar. Duket 
qartë se shumë shtete mendojnë se nuk është në interesin e tyre më të mirë të njohin 
Kosovën. Mungesa e këtyre njohjeve ka pasoja. Kundërshtimi i Kinës dhe Rusisë ndaj 
pavarësisë së Kosovës kanë bërë që Kosova të mos kërkojë votim në Asamblenë e 
Përgjithshme të OKB-së për anëtarësim në OKB. Shumë përfitime, siç janë shërbimet 
afariste dhe monetare, rregullohen me marrëveshje ligjore që janë në dispozicion vetëm 
për anëtarët e OKB-së, që do të thotë se Kosova vepron nga një pozitë e pafavorshme 

27krahasuar me shtetet e njohura shumëpalëshe (ato që janë njohur nga OKB).  Kështu, 
derisa njohjet bilaterale mund të mos e diktojnë domosdoshmërisht se a do të ekzistojë 
Kosova si një entitet sovran, ato ndikojnë në aftësinë e saj për të funksionuar në mënyrë të 
njëjtë si anëtarët e OKB-së. Të vetëdijshëm për këtë gjendje, edhe Kosova edhe Serbia 
veprojnë me premisën se këto njohje janë mjaft të rëndësishme.

Ngarendja për njohje

Për shkak se nuk ka qenë në gjendje të arrijë të bëhet anëtare e OKB-së, Kosova u ka 
dhënë prioritet njohjeve bilaterale, duke e përqendruar agjendën e saj të politikës së 
jashtme në angazhimin diplomatik të projektuar për të arritur njohjen universale. 
Menjëherë pas shpalljes së pavarësisë së saj, Kosova mori një ndihmë të madhe nga 
aleatët e saj perëndimorë. Si SHBA-ja ashtu edhe MB-ja lobuan në vendet e ndryshme të 
botës për njohjen e Kosovës. Me mbështetjen e tyre dhe aktorëve të tjerë me ndikim, 
Kosova shpejt siguroi një mori njohjesh - gjithsej gjashtëdhjetë e katër deri në fund të vitit 

282009.  Megjithatë, brenda pak vitesh, kauza e Kosovës filloi të humb fokusin e 
mbështetësve të saj të fuqishëm. Ndryshimet në udhëheqjen në Evropë si dhe stabiliteti 
relativ i Kosovës krahasuar me rajonet e tjera të botës, e zhvendosi vëmendjen nga 
Kosova dhe bëri që numri i njohjeve që dikur rritej vazhdimisht të mos ndryshojë. Në vitin 
2011, Qeveria e Kosovës i konsolidoi përpjekjet e saj për njohje në një fushatë të vetme, 
"Strategjinë për Arritjen e Njohjes së plotë Ndërkombëtare të Republikës së Kosovës”, e 
cila e formalizoi procesin përmes të cilit Kosova do të përpiqej të arrinte njohjen 

29universale.  Ky proces, i cili është duke vazhduar, përfshin angazhimin me vende 

26 "Ambasadat e Republikës së Kosovës", Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Republikës së Kosovës, 
shikuar më 19 qershor 2020, https://www.mfa-ks.net/en/misionet/493/ambasadat-e-republiks-s-kosovs/493. 
27 Jieun Choi, “Kostoja e të mos qenit i njohur si shtet: Rasti i Kosovës,” Brookings Institute, 16 nëntor 2017, 
www.brookings.edu/blog/future-development/2017/11/16/the-costs-of-not-being-recognized-as-a-country-the-case-of-
kosovo.
28 "Vendet që e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur", Be in Kosovo.com, shikuar me 19 qershor 2020, 
https://www.beinkosovo.com/countries-that-have- Recognized-kosovo-as-an-independent-state/; "Lista e Njohjeve", 
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Republikës së Kosovës, shikuar me 19 qershor 2020, https://www.mfa-
ks.net/politika/484/lista-e-njohjeve/484.
29 Newman dhe Visoka, "Politika e Jashtme e Njohjes së Shtetit", 376.

https://www.mfa-ks.net/en/misionet/493/ambasadat-e-republiks-s-kosovs/493
http://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/11/16/the-costs-of-not-being-recognized-as-a-country-the-case-of-kosovo
http://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/11/16/the-costs-of-not-being-recognized-as-a-country-the-case-of-kosovo
https://www.beinkosovo.com/countries-that-have-recognized-kosovo-as-an-independent-state/
https://www.beinkosovo.com/countries-that-have-recognized-kosovo-as-an-independent-state/
https://www.mfa-ks.net/politika/484/lista-e-njohjeve/484
https://www.mfa-ks.net/politika/484/lista-e-njohjeve/484
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individuale, shfrytëzimin e partneriteteve rajonale dhe shënjestrimin e organizatave 
shumëkombëshe për të fituar njohje.

Kur punon me shtete individuale, Kosova shpesh ka një qasje të rritjes graduale të lobimit 
për njohje. Ministria e Punëve të Jashtme së pari synon të vendos marrëdhënie 
diplomatike, aranzhimin e vizitave zyrtare në vendin e synuar, vendosjen e marrëdhënieve 
me përfaqësues të tyre në forume ndërkombëtare dhe zhvillimin e linjave të tjera të 

30komunikimit.  Ndonëse strategjia e saj mund të ndryshojë varësisht nga ajo nëse një vend 
konsiderohet se ka gjasa ta njoh atë, Kosova është siguruar që të krijojë dhe mirëmbajë 
marrëdhënie edhe me disa nga vendet anëtare të BE-së që ende nuk e kanë njohur atë, siç 
janë Greqia, Rumania dhe Sllovakia, çdonjëra prej cilave ka një zyrë ndërlidhëse në 

31Kosovë.  Bashkëpunimi institucional i kësaj natyre bëhet për të nxitur bashkëveprimin 
diplomatik dhe për të inkurajuar ato vende që nuk kanë njohur atë të mendojnë 
përfundimisht që ta njohin.

Megjithëse nuk e ka më nivelin e mbështetjes që e kishte menjëherë pas shpalljes së 
pavarësisë, lidhjet e Kosovës me vendet me ndikim kanë vazhduar të japin fryte. Përpjekjet 
e lobimit të Mbretërisë së Bashkuar në emër të Kosovës çuan në njohje nga vendet e 
Komonveltit. Në mënyrë të ngjashme Franca përdori ndikimin e saj në komunitetin 
frankofon në të mirë të Kosovës - Kosova tani është anëtare e Organizatës Ndërkombëtare 
të Frankofonisë, pavarësisht se nuk ka ndonjë lidhje të rëndësishme me kulturën 

32franceze.  Megjithëse kushtetuta e saj e bën të qartë se Kosova është shtet laik, popullata 
shumicë myslimane e ka fituar mbështetjen nga Organizata për Bashkëpunim Islamik 

33(OBI).  Derisa lidhja e Kosovës me këto organizata mund të shihet se po e dëmton 
besueshmërinë e saj, gatishmëria e saj për t'iu bashkuar këtyre organizatave flet për 
fuqinë e organizatave shumëkombëshe, të cilat janë dëshmuar veçanërisht të vlefshme 
për fushatën e saj të njohjes. Anëtarësimi në grupe të tilla jo vetëm që siguron legjitimitet, 
por edhe lehtëson ndërveprimin me ambasadorë dhe individë të tjerë të rëndësishëm. 
Kosova është anëtarësuar në Bankën Botërore, në FMN, në Bankën Evropiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim dhe në Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës, si dhe në KON 
dhe FIFA. Lobimi në organizatat shumëpalëshe i mundëson Kosovës të përdorë 
strukturën ekzistuese të atyre organizatave për të bindur vendet e tjera anëtare të 
mendojnë për njohjen e Kosovës. Për shembull, OBI ka siguruar një forum të tillë: Anëtarët 
e OBI-së si Turqia dhe Shqipëria kanë sponsorizuar disa rezoluta që u kërkojnë anëtarëve 

34të tjerë të OBI-së të njohin Kosovën.  

Derisa rekomandimet e udhëheqësve rajonalë dhe kulturorë shpesh kanë rezultuar 
vendimtare në sigurimin e njohjeve të caktuara, trupi diplomatik i Kosovës e ka bërë 
punën e mëtejshme aty ku ka qenë e nevojshme, shpesh duke vazhduar kontaktet me 
vendet për të vendosur marrëdhënie të drejtpërdrejta duke theksuar vlerat dhe realitetet 
e përbashkëta. Për shembull, kontaktet e Kosovës në vendet e Lindjes së Mesme janë 
të prira të përmbajnë referenca të aspekteve të përbashkëta fetare, përderisa 

30 Po aty, 375- 382.
31 Xhambazi, "Nyja e pazgjidhur", 9-11.
32 "Kosova pranohet si anëtare e asociuar e Organizatës Ndërkombëtare të Frankofonisë", Ministria e Punëve të Jashtme 
dhe Diasporës e Republikës së Kosovës, 11 tetor 2018, http://www.mfa-ks.net/en/single_lajmi/text=MFAD botimet. 
33 "MPJD përshëndet rezolutën e Organizatës për Bashkëpunim Islamik që u bën thirrje shteteve anëtare të njohin 
pavarësinë e Kosovës", Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Republikës së Kosovës, 10 dhjetor 2020, 
https://www.mfa-ks.net/en/single_lajmi/4240. 
34 Newman dhe Visoka, "Politika e Jashtme e Njohjes së Shtetit", 380-81.

http://www.mfa-ks.net/en/single_lajmi/3526
https://www.mfa-ks.net/en/single_lajmi/4240
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komunikimi i saj me vendet në ishujt e Paqësorit fokusohet në jetën si një shtet i vogël. 
Brenda Evropës, u shpërnda parulla "Kosova: Evropianët e Rinj" për të promovuar një 

35identitet të përbashkët me shtetet evropiane.  Këto taktika janë shpaguar; prej vitit 2011 
deri me 2014, ministri i punëve të jashtme i Kosovës vizitoi njëzet e pesë vende që nuk 
e kanë njohur Kosovën, vendosi marrëdhënie diplomatike me tridhjetë e tetë vende dhe 

36siguroi njohjet nga tridhjetë e një vende.  

35 Annea Hapçiu dhe John Sparks, “(“Efektet e brendshme të fushatës së brendimit të shtetit 'Kosova: Evropianët e Rinj' 
në popullsinë e Kosovës”, tetor 2012, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kosovo/09780.pdf. 
36 Po aty, 377.

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kosovo/09780.pdf
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Çnjohja dhe e drejta ndërkombëtare
Në kuadër të teorisë së njohjes ekziston edhe teoria paralele e çnjohjes. Çnjohja ndodh 

37kur një shtet e tërheq njohjen e sovranitetit të një shteti tjetër.  Në praktikë, çnjohja duket si 
diçka e thjeshtë; një vend vendos të mos e njoh më një shtet ose entitet specifik. 
Megjithatë, nga pikëpamja teorike ekzistenca e çnjohjes ka implikime të rëndësishme.

Në fakt, shumë teoricienë e hedhin poshtë mundësinë e çnjohjes. Siç shkruan Visoka, "Në 
teori, revokimi i njohjes shihet si diçka e pamundur përveç nëse njohja transferohet ose 

38 zgjerohet në një entitet tjetër ose nëse nuk ekzistojnë më kushtet fillestare për njohje".
Sipas teorisë deklarative, shtetësia u jepet vetëm atyre subjekteve që i përmbushin kriteret 
e Montevideos. Së këndejmi, sipas po asaj teorie, të gjitha shtetet e meritojnë shtetësinë. 
Prandaj revokimi i njohjes së shtetësisë do të nënkuptojë që shteti në fjalë disi ka shkuar aq 
prapa sa që nuk i plotëson më kriteret. Sidoqoftë, asnjë vend që e ka tërhequr njohjen e 
Kosovës nuk e ka arsyetuar atë vendim duke vënë në pikëpyetje kualifikimet e Kosovës për 
shtetësi. Në vend të kësaj, ata ose thonë se shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte e 
paligjshme ose përmendin negociatat e që janë duke vazhduar midis Kosovës dhe 
Serbisë si dëshmi se statusi i Kosovës është i pazgjidhur dhe prandaj njohja është e 

39 nxituar.

Ky realitet përputhet më shumë me përceptimin e çnjohjes sipas teorisë konstituive. Nga 
perspektiva konstituive, nuk ekziston asnjë detyrim për të njohur një entitet që plotëson 
kriteret e Montevideos. Shtetet ekzistuese duhet të jenë të detyruara të njohin shtetet që 
kërkojnë këtë gjë. Siç thekson Ahmed Shejh, "Derisa një shtet që i plotëson kushtet [e 
Montevideos] mund të 'ekzistojë' në komunitetin botëror, shtetet e tjera përgjithësisht do ta 
njohin atë vetëm nëse nuk ka konsiderata të tjera më të rëndësishme politike që diktojnë 

40një politikë të kundërt."  Prandaj kur shikohet në aspektin ekstrem, qasja konstituive ofron 
mundësinë që interesi vetjak të diktojë përcaktimin për njohje, duke bërë që këto vendime 
t'i nënshtrohen ndryshimit (përmes çnjohjes) nëse do ketë stimuj të mjaftueshëm.  

Nga ky këndvështrim tepër konstituiv, bëhet e qartë pse çnjohja përdoret për të shtypur 
shtetet që kërkojnë njohje. Serbia, duke shpresuar të shmangë çështjen e legjitimitetit të 
Kosovës si një shtet i pavarur, e ka shumë më të lehtë të bindë shtetet e tjera të mos njohin 
Kosovën sesa të diskutojë nëse Kosova e meriton shtetësinë. Për më tepër, siç shkruan 
Visoka, "Çnjohja minon aftësinë e vendeve për t'u përfshirë në marrëdhënie diplomatike 
me shtetet e tjera, ajo minon interesat e tyre dhe i përjashton ato nga mekanizmat 
shumëpalëshe, dhe kjo e komplikon mundësinë e qytetarëve të tyre për të udhëtuar, për të 

41tregtuar ose për të bashkëvepruar me shtetet dhe shoqëritë e tjera.”  Duke fituar çnjohjet, 
Serbia edhe ulë numrin e njohjeve të Kosovës edhe merr mbështetje të heshtur në 
pretendimin e saj territorial mbi Kosovën nga vendi çnjohës. Në këtë mënyrë, çnjohja është 
e dobishme si mjet për të hendikepuar aftësinë diplomatike të një shteti që kërkon njohjen. 

37 Gëzim Visoka, "Çnjohja e Shteteve", në Routledge Handbook of State Recognition, ed. Edward Newman etj. Londër, 
Nju Jork: Taylor & Francis Grup: 2020), 316.
38 Po aty.
39 Gëzim Visoka, "Si mund t'i përgjigjet Kosova fushatës së Serbisë për çnjohje?" Balkan 
Insight, 5 Mars 2020, https://prishtinainsight.com/how-can-kosovo-resprespond-to-serbias-derecognition-campaign/. 
40 Ahmed Shejh, "Shtetet e Bashkuara dhe Tajvani pas Çnjohjes: Pasojat dhe mjetet juridike” Washington dhe Lee Law 
Review 37 (1980), 325.
41 Po aty.
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Duke ulur numrin e përgjithshëm të njohjeve të Kosovës, Serbia e pengon aftësinë e 
Kosovës për t'iu bashkuar organizatave shumëpalëshe (shumica e të cilave kërkojnë dy të 
tretat e shumicës për anëtarësim) dhe të përfitojë nga ndërveprimi dhe diplomacia e 
shtuar që ofrojnë ato anëtarësime.

Serbia nis një fushatë për çnjohje

Fushata e Serbisë për çnjohje e zhvilluar në përgjigje të përpjekjeve të Kosovës për njohje, 
ka rezultuar efektive. Duke përdorur një taktikë të njohur si 'checkbook diplomacy' 
(diplomaci përmes ndihmës ekonomike) Serbia u është drejtuar vendeve të vogla në 
zhvillim me oferta për ndihmë tregtare dhe ekonomike dhe privilegje vizash në këmbim të 

42çnjohjes së Kosovës.  Diplomacia ekonomike kryesisht u aplikua nga Kina në fushatën e 
43saj për çnjohje kundër Tajvanit.  Në atë rast, Kina përdori joshjen me rritje të tregtisë dhe 

dhuratave të drejtpërdrejta (zakonisht pajisjeve ushtarake) për të fituar besnikërinë e 
44vendeve nga të cilat dihej se Tajvani po kërkonte njohje.  Derisa Sao Tome dhe Principe u 

bë vendi i parë që çnjohu Kosovën në vitin 2013, fushata e çnjohjeve filloi në mënyrë 
serioze në vitin 2017, kur Surinami deklaroi se kishte tërhequr njohjen e Kosovës, duke 
shkruar në vendimin e tij se çnjohja e Kosovës "përbën një bazë të mirë për zhvillimin e 
bashkëpunimit dypalësh në mes të Serbisë dhe Surinamit, veçanërisht në fushën e 

45ekonomisë".  Megjithëse pak vende kanë qenë aq të qarta në lidhje me arsyen që i ka 
shtyrë të marrin vendimin e tyre për çnjohje, ka arsye të forta për të besuar se bëhet fjalë 
për stimuj të ngjashëm. Për shembull, supozohet se Republikës së Afrikës Qendrore i janë 

46ofruar më shumë se 300,000 Euro nga qeveria Serbe në këmbim të një letre të çnjohjes.  
Rusia po ashtu ka luajtur një rol aktiv në këto manovrime. Sipas Radios Evropa e Lirë, 
Rusia ka nënshkruar marrëveshje dypalëshe të bashkëpunimit me Surinamin, Burundin, 
Dominikën, Grenadën, Madagaskarin dhe Palaun pak para se secila prej tyre të revokonte 

47njohjen e Kosovës.  Në rastin e Burundit, ndryshimi i qëndrimit kishte ndodhur brenda 
48vetëm nëntë ditësh.  Përveç kësaj, dihet se Serbia dhe Rusia shënjestrojnë vendet me të 

cilat Kosova është e angazhuar në aspektin diplomatik, duke i pasuar vizitat e kosovarëve 
me vizita të tyre, si dhe me nota proteste në të cilat pretendimi i Kosovës për pavarësi 

49karakterizohet si shkelje e të drejtës ndërkombëtare.

Derisa fushata e çnjohjeve ka korrur pesëmbëdhjetë fitore në një periudhe në të cilën 
Kosova ka fituar vetëm një njohje, është e paqartë se sa duhet shqetësuar për këtë trend. 
Nga njëra anë, reputacioni ndërkombëtar i Kosovës merr goditje sa herë që ndodh një akt i 
tillë. Çdo çnjohje i mundëson Serbisë të paraqitet në media duke e vënë në dyshim 

42 Diplomacia ekonomike i referohet përdorimit të stimujve ekonomikë ose stimujve të tjerë për të joshur një vend tjetër 
për të mbështetur publikisht një qëllim të caktuar diplomatik.
43 Po aty, 323.
44 Shattuck, “Gara për në Zero? Rrëmbimi i Aleatëve Diplomatikë të Tajvanit nga Kina”, 347.
45 Edona Peci, “Lindin mosmarrëveshje rreth njohjes së 98-të të Kosovës”, Balkan Insight, 10 janar 2013,
https://balkaninsight.com/2013/01/10/kosovo-s-number-of-recognitions-questioned/; Visoka, "Çnjohja e Shteteve", 324.
46 Milica Stojanovic, "'Çnjohja e Kosovës: A është kjo ndonjë gjë? " Balkan Insight, 14 Shkurt 2020, 
https://balkaninsight.com/2020/02/14/derecognising-kosovo-is-it-even-a-thing/. 
47 Radio Evropa e Lirë, "Radio Evropa e Lirë mbi "Lidhjen Ruse” në Kosovë," b92, 25 korrik 2019.
48 Po aty.
49 Newman dhe Visoka, "Politika e Jashtme e Njohjes së Shtetit", 379.
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legjitimitetin e Kosovës dhe duke spekuluar se pse Kosova nuk po mund të sigurojë më 
njohje.

Po ashtu mund të argumentohet se disa nga këto çnjohje ishin të pashmangshme duke 
parë trendin e përgjithshëm drejt pikëpamjes konstituive të shtetësisë. Vështirësitë e 
Tajvanit me njohjen tregojnë se diplomacia ekonomike funksionon, prandaj ka mundësi që 
të vazhdojë edhe në të ardhmen. Vendet e vogla, shpesh të dëshpëruara për investime të 
huaja dhe ndihmë humanitare, dihet se ia japin me qira mundësinë e tyre të njohjes 
ofertuesit më të lartë. Kosova kurrë nuk ka pasur gjasa të jetë ofertuesi më i lartë. Siç 
shpjegon Visoka, "ekonomia e dobët [e Kosovës] dhe mungesa e tregtisë me shumë 
rajone nënkupton se njohja sigurohet në bazë të perspektivave jo-materiale të 

50bashkëpunimit të ardhshëm politik dhe ekonomik".  Me hyrjen në ekuacion të ofertave të 
mbështetura nga Rusia, ka qenë e arsyeshme të priten një numër çnjohjesh. 

Në të njëjtën kohë, sidoqoftë, ka një kufizim të numrit të çnjohjeve që mund të sigurojë 
Serbia. Derisa stimujt ekonomik kanë ndikuar në mënyrë të parashikueshme në ato shtete 
të ndjeshme ndaj diplomacisë ekonomike, jo çdo vend i pranon këto metoda. Çnjohja vjen 
me një çmim, duke dëmtuar kredibilitetin e vendit revokues dhe potencialisht duke 
rrezikuar marrëdhëniet e dobishme me vendet që mbështesin Kosovën. Mbetet të shihet 
nëse fushata e çnjohjeve mund të vazhdojë të identifikojë dhe të bindë vende të caktuara 
individuale që të tërheqin njohjen; padyshim që ka edhe vende të tjera që do të pranonin 
ofertat e Serbisë dhe Rusisë, por po ashtu nuk ka garanci se kjo fushatë mund të vazhdojë 
me ritmin e saj aktual.

Çnjohja dhe ndikimi i saj

Përderisa përfitimet e arritura nga fushata e çnjohjeve mund të kenë qenë deri diku të 
parashikueshme, ndikimi i kësaj fushate tejkalon lojën e numrave. Përveç lobimit për 
çnjohje, Serbia i ka kundërshtuar ashpër përpjekjet e Kosovës për t'u anëtarësuar në 
organizatat shumëpalëshe, veçanërisht në Interpol dhe UNESCO. Në nëntor 2015, 
UNESCO refuzoi kërkesën e Kosovës për anëtarësim pasi ajo nuk arriti të merrte 
shumicën prej dy të tretave të kërkuara për anëtarësim. Serbia ishte e shpejtë për të marrë 
meritën për këtë rezultat, ku Presidenti i atëhershëm Tomislav Nikoliç e kishte quajtur atë 

51një "fitore të drejtë dhe morale" për popullin e Serbisë.  Një situatë e ngjashme ndodhi 
edhe në tetor 2019, kur lobimi serb u konsiderua përgjegjës që Kosova tërhoqi kërkesën 

52për anëtarësim në Interpol, kërkesa e saj e dytë e dështuar brenda dy vitesh.  Anëtarësimi 
në këto organizata paraqet një qëllim të rëndësishëm të fushatës së Kosovës për njohje. 
Duke penguar këtë qëllim, Serbia ia pamundëson Kosovës që të vendos dhe thellojë 
marrëdhëniet diplomatike që mund të përkrahnin kauzën e saj.

50 Visoka, "Çnjohja e Shteteve", 328.
51 Matthew Brunwasser, "UNESCO refuzon anëtarësimin e Kosovës me fitore për Serbinë", The New 
York Times, 9 nëntor 2015, https://www.nytimes.com/2015/11/10/world/europe/unesco-rejects-kosovo-membership-in-a-
victory-for-serbia.html.
52 Adelina Ahmeti, "Kosova tërheq aplikimin për anëtarësim në Interpol", Balkan Insight, 15 tetor, 
2019, https://balkaninsight.com/2019/10/15/kosovo-withdraws-application-to-join-interpol.  
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Në vitin 2018, në përgjigje të luftës së atij viti për anëtarësim në Interpol, Kosova aplikoi një 
53tarifë njëqind për qind për mallrat e prodhuara në Serbi.  Kjo lëvizje u prit me kritika të 

mëdha nga të gjitha anët, përfshirë edhe nga aleatët e Kosovës si SHBA-ja dhe MB-ja, të 
54cilët e karakterizuan tarifën si pengesë për negociata.  Tarifat tani janë tërhequr 

plotësisht, por ndikimi i tyre ishte i konsiderueshëm. Duke bllokuar në mënyrë efektive 
mallrat serbe, eksportet nga Serbia në Kosovë pësuan rënie nga 450 milionë euro mallra 
në vitin 2017 në vetëm gjashtë milionë në vitin 2018. Këto mallra u zëvendësuan kryesisht 
nga produktet turke, izraelite dhe sllovene që nuk arritën të zbusin ndikimin në vetë 

55 ekonominë e Kosovës, e cila pati një inflacion dhe një rritje të çmimeve të ushqimeve.
Këto kushte e polarizuan vendin; mosmarrëveshja rreth tarifave rezultoi në protesta, 

56dhunë dhe trazira politike.  

Ndarjet e brendshme të Kosovës dhe ndikimi negativ i tarifave në të dy ekonomitë i 
mundësuan Serbisë që t'i paraqes tarifat si një përshkallëzim të pajustifikueshëm nga ana 

57e një Kosove jo bashkëpunuese dhe jostabile.  Kjo ishte një narrativë e dobishme për 
Serbinë, e cila i ka pasur vështirësitë e veta për të balancuar aspiratat e saj drejt BE-së (të 
kushtëzuara me një marrëveshje me Kosovën) me kundërshtimin e publikut serb për 

58njohjen e Kosovës.  Megjithëse Serbia e ka pranuar se në fund mund të detyrohet të njohë 
Kosovën, ajo mbetet e përkushtuar që të nxjerrë sa më shumë koncesione nga Kosova që 
të jetë e mundur, kryesisht në formë të rregullimeve territoriale që do t'i vinte rajonet e 

59Kosovës të populluara nga serbët përsëri në posedim të Serbisë.  Duke provokuar 
Kosovën në lëvizje kundërshtuese, siç ishte tarifa, Serbia është në gjendje të portretizojë 
veten si pjesëmarrësja më konstruktive në negociata, duke përfituar po ashtu edhe nga 
trazirat politike që rezultojnë në Kosovë. 

Të gjitha këto zhvillime që e kanë dëmtuar imazhin e Kosovës si një demokraci e 
qëndrueshme dhe e denjë për t'u njohur, kanë potencialin për të dobësuar mbështetjen 
për Kosovën në radhët e aleatëve të saj. Megjithëse shtetet e Kuintit - SHBA, MB, 
Gjermania, Franca dhe Italia - mbeten fuqimisht në favor të një Kosove të pavarur, 
angazhimi i tyre praktik për të arritur anëtarësimin në OKB dhe BE ka treguar shenja të 
zbehjes. Në veçanti, Mbretëria e Bashkuar mund të mos jetë e gatshme të ofrojë nivelin e 
mbështetjes që kishte ofruar dikur. Si rezultat i Brexitit, Mbretëria e Bashkuar do të jetë më 
pak e përfshirë në kontinentin evropian, një ndryshim ky që mund të dobësojë mbështetjen 
britanike për Kosovën, nëse kauza e saj nuk do të konsiderohet si prioritet. Për këtë aspekt, 
James Ker-Lindsay paraqet një pamje të zymtë: "Ka një ndjenjë në qarqet zyrtare britanike 

53 Ker-Lindsay, "Intensifikimi i betejës për njohjen e Kosovës është i kotë". 
54 Po aty.
55 Arta Sopi dhe Rrahman Ramaj, “Viti i Tarifës”, Pristina Insight, 21 nëntor 2019,
https://prishtinainsight.com/a-year-of-the-tariff/. 
56 Xhorxhina Bami, "Kriza politike e Kosovës thellohet derisa qeverisë i jepet ultimatum", Balkan 
Insight, 20 Mars 2020, https://balkaninsight.com/2020/03/20/kosovo-political-crisis-deepens-as-govt-given-ultimatum/.  
57 Brikena Berisha dhe Petrit Gashi, "Ndikimi i tarifave 100% në importin e mallrave nga Serbia dhe Bosnja dhe 
Hercegovina", Mbështetje e mëtejshme për zhvillimin e tregtisë në Kosovë, Maj 2019, 4. 
58 Amy Mackinnon dhe Robbie Gramer, “Vucic: Shumica e serbëve preferojnë një 'Konflikt të ngrirë' me  
Kosovën, ”Foreigh Policy, 4 Mars 2020, https://foreignpolicy.com/2020/03/04/serbian-president-aleksandar-vucic-
interview-frozen-conflict-kosovo/; Aleksandar Vasovic dhe Ivana Sekularac, “Pranoni realitetin, Serbia nuk e kontrollon 
Kosovën: Vucic”, Reuters, 27 maj 2019, https://www.reuters.com/article/us-serbia-kosovo/accept-reality-serbia-does-not-
control-kosovo-vucic-idUSKCN1SX1U2. 
59 “Udhëheqësi serb lë të kuptohet se njohja e Kosovës është e mundur: ANSA”, AFP, 4 Mars 2019,
https://www.france24.com/en/20190304-serbian-leader-hints-kosovo-recognition-possible-ansa; Guy Delauney, 
“Bisedimet Kosovë-Serbi: Pse shkëmbimi i tokës mund të tejkalojë ndarjen", BBC, shtator 
5, 2018, https://www.bbc.com/news/world-europe-45423835. 
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se thjesht nuk ja vlen të bëhen të gjitha këto përpjekje diplomatike për të inkurajuar 
60[njohjen e mëtejshme të Kosovës]."  Ker-Lindsay vazhdon duke sugjeruar se e njëjta 

61ndjenjë mbizotëron edhe tek anëtarët e tjerë të Kuintit.  Nëse Kosova perceptohet si vend 
që merr vendime të papërgjegjshme që rrisin kotësinë e çështjes së saj, vendet si Britania 
e Madhe mund të jenë më pak të gatshme të rrezikojnë reputacionin e tyre diplomatik. Në 
këtë moment, SHBA-ja dhe BE-ja janë të përfshira në mënyrë kuptimplote në dialog, duke 
bërë garë për ndërmjetësimin e negociatave, por ky nivel i angazhimit mund të bjerë 

62ndjeshëm nëse kjo bëhet politikisht e volitshme.  Për shembull, administrata Trump ka 
treguar një nivel të papritur interesimi në muajt e fundit të saj, por qasja e administratës 

63Biden ende nuk është përcaktuar.  Një rënie e mbështetjes qoftë nga Britania e Madhe 
apo SHBA-ja, e lëre më nga të dyja, do të kufizonte së tepërmi opsionet e Kosovës nga 
pikëpamja diplomatike. 

Këtu bëhet e rëndësishme të rishikohet Këshilli i Sigurimit i OKB-së. Rusia dhe Kina mund 
të pritet të kundërshtojnë rezolutat në lidhje me anëtarësimin e Kosovës dhe është e 
paqartë se si Kosova mund të anashkalojë këtë pengesë. Në këtë fazë, ka pak indikacione 
që lufta me Serbinë për njohjet dypalëshe nga vendet e vogla në zhvillim do të ndryshojë 
në mënyrë kuptimplotë raportin në favor të Prishtinës. Përveç nëse ka numër pothuaj 
konsensual të njohjeve, vetëm numri i përgjithshëm i njohjeve nuk ka gjasa të lëkundë 
ndonjërën superfuqi për një çështje që e ka polarizuar politikën globale për më shumë se 
një dekadë. Në këto rrethana, nuk do të ndodh votimi në Asamblenë e Përgjithshme të 
OKB-së nëse Kosova nuk mund të kapërcejë pengesat që paraqiten nga Këshilli i 
Sigurimit.

Duke marrë parasysh këtë situatë, Kosovës duket se i shërben më së miri nëse ja dedikon 
kapitalin e saj diplomatik një strategjie alternative. Një alternativë e tillë do të ishte të 
shfrytëzohet pezullimi sipërfaqësor i fushatës së çnjohjeve (siç është përcaktuar nga 
marrëveshja e shtatorit në Uashington, DC) për t'iu kundërvënë narrativës së Serbisë se 
ajo është më e përkushtuar për zgjidhje sesa Kosova. Tërheqja e tarifës ishte një hap i parë 
produktiv në këtë drejtim dhe mund të ndihmojë në tejkalimin e përçarjeve të brendshme, 
por Kosova mund të shkojë më tej duke shfrytëzuar bashkëpunimin që e demonstroi në 
shtator për të krijuar një konsensus të vërtetë kombëtar, i cili e mbështet në mënyrë të 
qartë arritjen e zgjidhjes dhe i demonstron Serbisë dhe palëve të tjera të interesuara se 
Kosova e ka seriozisht për t'i dhënë fund këtij bllokimi. Nëse e ndjek këtë plan, Kosova 
mund të ndërmarrë hapa thelbësorë për të forcuar këtë imazh të ri. Disa kanë sugjeruar që 
të krijohet një agjenci e dedikuar për bashkëpunim ndërkombëtar dhe zhvillim 

64diplomatik.  Megjithëse një veprim i tillë mund të perceptohet si agresiv nga Serbia, ai do 
t'u demonstrojë aleatëve të Kosovës se ajo e ka rinovuar angazhimin e saj për t'i dhënë 
fund bllokadës. Marrja e miratimit të SHBA-së, MB-së dhe BE-së është e barasvlershme 
me rritjen e fuqisë negociuese dhe do të mund t'i bënte presion Serbisë për të vepruar në 
mënyrë të njëjtë bashkëpunuese ose të rrezikojë dëmtimin e aspiratave të saj për në BE. 

60 James Ker-Lindsay dhe Ioannis Armakolas, “Mungesë angazhimi? Një vështrim mbi spektrin e politikave të vendeve 
anëtare të BE-së ndaj Kosovës”, Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur, dhjetor, 2017, 14.
61 Po aty.
62 Gëzim Krasniqi dhe Adrian Prenkaj, “Politika e SHBA-së dhe BE-së është në rrëmujë” Balkan Insight, 17 qershor 2020, 
https://balkaninsight.com/2020/06/17/us-and-eu-policy-on-kosovo-is-in-disarray/. 
63 Visar Xhambazi, "Kosova po kthehet përsëri në radarin e SHBA-së", Pristina Insight, 9 tetor 2019, 
https://prishtinainsight.com/kosovo-is-moving-back-onto-the-us-radar/. 
64 Visoka, "Si mund t'i përgjigjet Kosova fushatës së Serbisë për çnjohje?"
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Cilado qoftë strategjia që ndiqet në fund, me siguri se do të kërkojë ndihmë të 
konsiderueshme nga SHBA-ja, MB-ja dhe BE-ja. Nga ky këndvështrim, fushata e 
çnjohjeve ka pasur dy efekte të rëndësishme. Së pari, ajo ka hequr nga lista e njohjeve të 
Kosovës, një numër që ndikon në mundësinë e saj për t'u anëtarësuar në organizatat 
shumëpalëshe dhe do të jetë e rëndësishme nëse ndodh ndonjë votim për anëtarësim në 
OKB. Së dyti, duke e dëmtuar edhe më tej dialogun, fushata e çnjohjeve ka arritur të 
rrezikojë atë që është ndoshta fuqia më e madhe e Kosovës: mbështetjen e madhe nga 
fuqitë perëndimore.
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Përfundim

E ardhmja e Kosovës mund të ketë implikime të rëndësishme për njohjen e shteteve në 
shkallë globale. Nëse Kosova siguron njohjen nga Serbia, do të trasohet rruga e 
mundshme drejt pavarësisë për territoret e kontestuara. Nëse jo, dhe nëse vazhdon 
ngërrçi i tanishëm, ai do të ilustrojë vështirësinë e sigurimit të njohjeve, madje edhe kur 
ekzistojnë atribute si të shtetit. Zhvillimet e deritanishme, veçanërisht suksesi i fushatës së 
çnjohjeve, tregojnë se praktikat konstituive si çnjohja dhe diplomacia ekonomike do të 
vazhdojnë të largojnë motivimet që përcaktojnë njohjen nga kriteret e Konventës së 
Montevideos në drejtim të kapitalit politik.

Ky trend e favorizon Serbinë për shkak të tendencës së vendeve më të vogla, më të 
cenueshme që të marrin vendimet e tyre për njohje bazuar në shtytjet nga vendet më të 
fuqishme. Falë kapacitetit më të madh të Rusisë dhe gatishmërisë për të ndjekur 
diplomacinë ekonomike në emër të Serbisë, fushata e çnjohjeve e ka shfrytëzuar 
plotësisht këtë ndryshim dhe ka arritur të pengojë progresin e Kosovës drejt njohjes së 
plotë. Nëse kjo taktikë vazhdon pa u ndëshkuar, Kosova mund të përballet me një cikël të 
fuqizuar negativisht në të cilin rritet toleranca globale për diplomacinë ekonomike, duke 
çuar në dominim më të madh të pikëpamjes transaksionale të shtetësisë, e cila ka 
mundësi të shtyjë mbështetësit e pavarësisë së Kosovës të investojnë më pak kapital 
diplomatik në Kosovë, duke i lehtësuar edhe më shumë përpjekjet për çnjohje.

Interesat janë të mëdha, dhe jo vetëm për Kosovën. Në një botë që gjithnjë e më shumë 
dominohet nga shtetësia konstituive, njohja dhe çnjohja kanë rëndësi të 
jashtëzakonshme, duke e përcaktuar se kush e fiton njohjen shumëpalëshe dhe përfitimet 
që sjell ajo. Fushata e Serbisë për çnjohje e ka treguar qartë këtë realitet. Duke e stagnuar 
dialogun Kosovë-Serbi, fushata e çnjohjeve i ka irrituar aleatët e Kosovës, duke 
përkeqësuar ndarjet gjeopolitike midis SHBA-së, MB-së dhe BE-së. Megjithëse Kosova 
duket se ende e ka përkushtimin për mbështetje nga këto vende përkrahëse, ndikimi i 
deritanishëm i fushatës së çnjohjeve e bën të qartë një dinamikë: nga stagnimi duket se 
përfiton Serbia.  
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plotësisht në hapësirën publike dhe shfrytëzon arenën publike të përfaqësimit dhe 
vendimmarrjes për të diskutuar dhe ndërtuar konsensus mbi ndarjen e burimeve që janë 
efikase, të zgjuara, afatgjata dhe që sjellin për zhvillim të barabartë.

D4D ndikon në politika specifike, promovon një qasje ndër-sektoriale në zgjidhjen e 
problemeve, dhe adreson rutinën institucionale të vendimmarrjes duke rekomanduar 
përmirësime graduale dhe vepron me efektivitet maksimal në mënyrë që të promovojë 
plotësisht stabilizimin dhe zhvillimin demokratik të Kosovës.

Për më shumë informacion në lidhje me aktivitetet e D4D, ju lutemi vizitoni faqen tonë të 
internetit: www.d4d-ks.org.

http://www.d4d-ks.org
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Mbështetur nga:
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Democracy for Development
Demokraci për zhvillim
Demokratija za razvoj 

www.d4d-ks.com

BLLOKIMI I SUKSESSHËM:
SI E NDALI FUSHATA 
E SERBISË PËR ÇNJOHJE 
NGARENDJEN E KOSOVËS 
DREJT NJOHJES UNIVERSALE
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