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Arsim Bajrami 
Gjyljeta Mushkolaj 

 

MBI DIALOGUN SHTETËROR KOSOVË-SERBI 

Mbi kontekstin e dialogut 

Republika e Kosovës, që nga shpallja e pavarësisë, të themelimit dhe të 
konsolidimit të institucioneve demokratike, të njohjes ndërkombëtare nga 
shumica e shteteve anëtare të OKB-së, të anëtarësimit në organizata të 
rëndësishme ndërkombëtare; krahas procesit të demokratizimit të brendshëm, 
përgjatë kësaj periudhe, në kuadër të fuqizimit të integritetit të saj ndërkombëtar, 
ka zhvilluar edhe procesin e dialogut me Serbinë, si mundësi për të mënjanuar 
pengesat dhe problemet në shumë fusha, me qëllim të përmirësimit të jetës së 
qytetarëve dhe të përshpejtimit të procesit të integrimeve euro-atlantike. 

Megjithatë, dihet mirëfilli se Republika e Kosovës, në procesin e dialogut 
ndërshtetëror me Serbinë ka hyrë nën kuadër të zbatimit të obligimeve të 
pranuara ndërkombëtare konform Rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme të 
OKB-së, A/RES/64/298 të datës 9 shtator 2010, e cila njehë mendimin këshillues 
të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi përputhshmërinë e Deklaratës së 
Pavarësisë së Kosovës me të Drejtën Ndërkombëtare (Ligjshmëria e Deklaratës së 
Pavarësisë së Kosovës më 22 korrik 2010). Bashkimi Evropian ia arriti që të ndikojë 
në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së që në të njëjtën Rezolutë të përfshijë 
kërkesën që BE-ja të lehtësojë negociatat midis Kosovës dhe Serbisë për të 
normalizuar marrëdhëniet midis tyre dhe t'i ndihmojë ato që të arrijnë përparim 
në rrugën e tyre drejt anëtarësimit në BE. 

Në këtë kuadër, Republika e Kosovës, si shtet i pavarur, sovran, i njohur 
ndërkombëtarisht, si subjektivitet ndërkombëtar, e ka zhvilluar procesin e dialogut 
nga viti 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe në koordinim me 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fillimisht, dialogu ishte i përqendruar në masat 
teknike, për të lehtësuar lëvizjen e mallrave dhe njerëzve, me qëllim të 
përmirësimit të cilësisë së jetës. Në vitin 2012, bisedimet përparuan në nivel 
politik, me takime të udhëheqësve më të lartë të të dy vendeve.i Ndërkohë, janë 
arritur mbi tridhjetë marrëveshje për fusha të ndryshme të interesit, ndërsa 
vëmendja dhe mbështetja ndërkombëtare për procesin e dialogut nuk ka 
munguar. Ka munguar, në shumë raste, vullneti për zbatimin e tyre nga pala 
serbe, por jo edhe dëshira nga pala kosovare që dialogu të marrë epilogun me 
njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. 

Mbi këtë bazë, u shtuan pritjet dhe zërat në dy anët e kufirit kur dy vite më parë, 
Bashkimi Evropian nxori Strategjinë për Zgjerim (6 shkurt 2018)ii, në të cilën 
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përcaktohet pos tjerash, edhe obligimi specifik i Republikës së Kosovës dhe 
Republikës së Serbisë për sa i përket normalizimit efektiv dhe gjithëpërfshirës të 
marrëdhënieve Prishtinë-Beograd me një marrëveshje juridikisht të obligueshme. 

Tani dy vite pas, kryefjala e udhëheqësve të institucioneve të Kosovës, si kurrë më 
parë, është nevoja e zhvillimit të dialogut dhe mundësisht arritja e një marrëveshje 
përfundimtare, gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e 
marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. 

Ne vlerësojmë se vëmendja e shtuar e bashkësisë ndërkombëtare, veçmas të SHBA-
së për nxitjen e një marrëveshjeje mes Kosovës dhe Serbisë, duhet shfrytëzuar 
maksimalisht që të materializohet epilogu i dialogut disavjeçar me njohje të 
ndërsjellë dhe nën kushtet e respektimit të kuadrit kushtetues dhe ligjor në fuqi.iii 

Konsiderojmë se rruga e vetme e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve me Serbinë 
është dialogu nën monitorimin e kujdesshëm të SHBA-së dhe BE-së, në mënyrë që 
një marrëveshje e tillë t’i sigurojë Kosovës anëtarësim në OKB dhe në organizatat 
e tjera ndërkombëtare, si dhe avancim konkret në rrugën e integrimit evropian. 

Devijimet e dialogut 

Gjatë periudhës së deritanishme kanë ndodhur disa devijime nga kornizat e 
pritshmërisë të procesit të dialogut me Serbinë. Duke filluar nga faza fillestare e 
dialogut të ashtuquajtur teknik, pastaj dialogut politik për tema dhe çështje të 
cilat kanë qenë objekt i bisedimeve me palën serbe. Po ashtu, mungesa e unitetit 
dhe konsensusit të faktorit politik ka qenë evident, derisa kontestimi i 
marrëveshjeve të arrira në dialogun e Brukselit u provuan edhe në instancën më 
të lartë të interpretimit të Kushtetutës, në Gjykatën Kushtetuese. Gjithashtu, në 
mungesë të një platforme të përgjithshme dialoguese, në shumë raste u 
kontestua dhe u kundërshtua jo vetëm përmbajtja e marrëveshjeve të arritura në 
pikëpamje të dobive dhe dëmeve të tyre eventuale, por u kontestua edhe 
kompetenca e institucioneve dhe përfaqësuesve politikë që udhëhoqën fazat e 
caktuara të dialogut.  

Kthesa më e madhe në devijimin e dialogut ka ndodhur pas nënshkrimit të 
marrëveshjes së vitit 2013, me të cilën Republika e Kosovës pranoi krijimin e 
asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo marrëveshje e nënshkruar në 
mes të dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë do të duhej të ratifikohej në 
parlamentet e Kosovës dhe të Serbisë. Megjithëse Kosova e ratifikoi në parlament 
pa asnjë rezervë tekstin e marrëveshjes së 2013, Parlamenti Serb e votoi atë 
vetëm si Raport të Qeverisë për marrëveshjen e arritur, por nuk e ratifikoj si 
marrëveshje ndërkombëtare, derisa Gjykata Kushtetuese e Serbisë refuzoi që ta 
shqyrtojë kërkesën rreth kushtetutshmërisë së marrëveshjes, duke e konsideruar 
atë vetëm si akt politik, duke kontestuar në tërësi statusin e Kosovës si shtet. 
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Në anë tjetër, dialogu Kosovës Serbi shënoi devijimin më të madh pas nënshkrimit 
të marrëveshjes së dytë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, 
respektivisht dokumentin e titulluar "Asociacioni/Bashkësia i komunave me 
shumicë serbe në Kosovë - Parimet e përgjithshme/Elementet kryesore" të cilin 
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës kishte konstatuar se i kishte shkelur 
disa parime dhe nene kushtetuese. Mos themelimi i asociacionit të komunave me 
shumicë serbe në Kosovë, sidomos pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese kishte 
bërë që dialogu të shënonte momentin më të madh të devijimit, duke i trazuar 
institucionet dhe bllokuar ecjen përpara në procesin e dialogut dhe në zbatimin e 
Aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese që i kishte identifikuar dispozitat kushtetuese 
të cilat domosdo do të duhej të respektoheshin me rastin e Nxjerrjes së Dekretit 
qeveritar dhe hartimin e Statutit të Asociacionit të Komunave me shumicë serbe.iv  

Qarqet politike dhe intelektuale të Kosovës, veçanërisht në periudhën e fundit 
trevjeçare, e kanë parë me shqetësim mungesën e ushtrimit aktiv të përgjegjësive 
kushtetuese të Qeverisë së Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me 
Serbinë, veçanërisht të kompetencave kushtetuese edhe ligjore në zbatimin e 
orientimeve në fushën e politikës së jashtme.  

Përfundimisht, koordinimi dhe bashkëveprimi në politikën e jashtme i 
institucioneve përgjegjëse kushtetuese të Republikës së Kosovës duhet të arrihet 
me çdo kusht, veçmas në rastin e përfaqësimit në dialogun me Serbinë. Në të 
kundërtën pamundësohet arritja e çdo marrëveshjeje eventuale dhe, për më keq, 
e bën të pazbatueshme çfarëdo marrëveshje që mund të arrihet. 

Së këndejmi, ne bëjmë thirrje që të punohet bashkërisht nga të gjithë bartësit e 
përgjegjësive shtetërore, në mënyrë që faza përfundimtare e dialogut të zhvillohet 
nën kushtet e materializimit të plotë të interesit kombëtar dhe shtetëror të 
Kosovës, duke zbatuar Kushtetutën dhe aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese.  

Moszbatimi i marrëveshjeve 

Ne gjithashtu vlerësojmë se, krahas stagnimit të procesit të dialogut në vitin 2017, 
nga mbi tridhjetë marrëveshje të arritura, për fusha e sektorë të ndryshëm, një 
numër i konsiderueshëm i tyre janë bllokuar së zbatuari nga pala serbe. Këto 
marrëveshje janë shumë të rëndësishme, sepse përmes tyre (p.sh. në fushën e 
kadastrës dhe njohjes së diplomave) do t’ju jepej përgjigje shumë sfidave me të 
cilat sot përballen interesat e shtetit dhe qytetarëve të të dy shteteve, sidomos të 
atyre shqiptarë. 

Është evidente se marrëveshjet e arritura në përgjithësi janë karakterizuar nga 
zbatimi i dobët i tyre dhe, në të shumtën e rasteve, janë shkelur edhe afatet 
kohore të përcaktuara. Prandaj, paqartësitë dhe niveli i zbatimit të këtyre 
marrëveshjeve dhe krijimi i mekanizmave efektivë për zbatim duhet të adresohen 
përfundimisht në fazën e fundit të dialogut, e cila nuk duhet të cenojë rendin 
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kushtetues, integritetin territorial, karakterin unik dhe funksionimin e Republikës 
së Kosovës. 

Ne konsiderojmë urgjente për institucionet kompetente të Republikës së Kosovës 
evidentimin e nivelit të zbatimit të marrëveshjeve të arritura dhe adresimin e 
përgjegjësisë së palës serbe për cilëndo shkelje dhe moskryerje të obligimeve të 
marra shtetërore. 

Gjithashtu vlerësojmë se mos zbatimi i marrëveshjeve nga pala serbe lidhet 
ngushtë me mos njohjen e statusit të Kosovës nga Serbia, duke vënë në pikëpyetje 
shumë aspekte të procesit të dialogut, përfshirë edhe statusin kushtetues dhe 
vlefshmërinë e marrëveshjeve që janë nënshkruar. 

Meqenëse Serbia ka qenë në vazhdimësi destruktive në procesin e dialogut, duke 
mos e njohur statusin e Kosovës, element ky shumë i rëndësishëm, edhe 
marrëveshjet e nënshkruara në dialogun Kosovë-Serbi kanë pasur një status të 
brishtë juridik. Asnjëra nga marrëveshjet e nënshkruara në procesin e dialogut, 
përveç ajo e vitit 2013, nuk ka kaluar nëpër procedurat kushtetuese, përfshirë 
edhe ratifikimin kushtetues, siç përcaktohet në nenin 18 dhe 19 të Kushtetutës. 
Që nga viti 2011 deri në vitin 2020, përveç marrëveshjes së nënshkruar në vitin 
2013, Republika e Kosovës nuk e ka ratifikuar dhe nuk e ka shpallur në gazetën 
zyrtare asnjë marrëveshje tjetër.  

Në kontekst të statusit të marrëveshjeve një element i rëndësishëm është edhe 
teksti i marrëveshjeve dhe titulli i tyre. Të gjitha marrëveshjet e nënshkruara në 
dialog, përveç asaj të nënshkruar në vitin 2013, nuk janë emërtuar si marrëveshje, 
por si: konkluzione, dakordime, konkluza etj.v Ky element i bën edhe më të brishta 
në aspektin juridik të gjitha këto marrëveshje, në kuptim të rendit juridik të 
brendshëm në Kosovë, por edhe të Marrëveshjes së Vjenës për të Drejtën e 
Traktateve (1969). 

Të metat dhe defektet juridike të marrëveshjeve të nënshkruara 

Krahas shkaqeve të tjera të mos zbatimit efikas apo zbatimit të pjesshëm të 
marrëveshjeve të nënshkruara, janë evidentuar edhe disa aspekte të cilat në thelb 
edhe e venë në pikëpyetje cilësimin juridik të tyre si “marrëveshje”, si nga 
mungesa e përfilljes së aspekteve formalo-juridike, ashtu edhe në aspektet e tyre 
përmbajtësore. 

Shumica e marrëveshjeve të nënshkruara, si të tilla, karakterizohen nga mungesa 
e qartësisë në natyrën e tyre juridike, qoftë në mungesën e formës së 
standardizuar juridike, qoftë në paqartësitë lidhur me autorësinë e tyre, apo 
nënshkrimit në shumë raste nga palët e pa autorizuara sipas legjislacionit në fuqi, 
apo qoftë në mungesën e mekanizmit zbatues të tyre. 
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Pavarësisht së Kuvendi i Kosovës kishte miratuar më 18 tetor 2012 "Rezolutën për 
normalizimin e marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së 
Serbisë" në mbështetje të dialogut, dhe e cila thekson se rezultatet e dialogut 
duhet të jenë në pajtueshmëri me sovranitetin e Kosovës, subjektivitetin 
ndërkombëtar, integritetin territorial dhe rendin e brendshëm kushtetues të 
Kosovës, si dhe përcaktimin që marrëveshjet e arritura në dialogun politik duhet 
të ratifikohen në Kuvendin e Kosovës, kjo rezolutë u sfidua shpejt, sepse 
marrëveshjet që pasuan ndërkohë jo vetëm se nuk u ratifikuan në Kuvend (përveç 
marrëveshjes për normalizim, të datës 19 prill 2013), por edhe karakterizoheshin 
me segmente atipike për natyrën juridike të marrëveshjeve të nivelit të tillë 
ndërshtetëror. 

Kjo kishte për pasojë, fillimisht, mungesën e qartësisë në zbatimin e tyre dhe mos 
marrjen e përgjegjësisë për zbatim si detyrim kontraktual, por si vullnet politik të 
cilin e kushtëzojnë faktorë e rrethana të tjera. 

Thënë shkurt, niveli i zbatimit të marrëveshjeve të nënshkruara, fatkeqësisht 
përcaktohej më shumë nga vullneti politik, se sa nga detyrimi kontraktual i palëve 
nënshkruese për zbatim. 

Për sa i përket Republikës së Kosovës, çështjet që lidhen me marrëveshjet e 
arritura me tiparet atipike, të cilat, siç thamë më lartë, nuk janë të natyrshme në 
veprimtarinë e vendosjes së marrëdhënieve kontraktuale më shtete të tjera apo 
me organizata ndërkombëtare, duhet parë edhe në dritën e formave të 
bashkëpunimit ndërkombëtarë të rregulluar me ligjin në fuqi për marrëveshjet 
ndërkombëtare. 

Pra, përkundër që të gjitha marrëveshjet e arritura mes Republikës së Kosovës 
dhe Republikës së Serbisë, me përjashtimin e cekur më sipër, nuk janë as 
“Marrëveshje ndërkombëtare” e as “Marrëveshje për bashkëpunim ndër-
institucional”, si dy format kryesore të bashkëpunimit ndërkombëtar të Kosovës, 
ato megjithatë kanë prodhuar rezultate konkrete. 

Megjithatë, asnjëra nga këto marrëveshje nuk iu përmbahet parimeve të ligjit të 
lartpërmendur, për çka edhe natyra e tyre konsiderohet komplekse, sepse as nuk 
janë ratifikuar në Kuvend si marrëveshje ndërkombëtare, por as edhe nuk kanë 
përfillur procedurat e nënshkrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit 
ndërinstitucional, të cilat rëndom ose zbatojnë një marrëveshje ndërkombëtare, 
ose janë në karakterit teknik. 

Siç dihet, në parim, përmbajtja e një marrëveshjeje e kushtëzon edhe titullin e saj, 
nëse do të konsiderohet “Marrëveshje ndërkombëtare” apo “Marrëveshje për 
bashkëpunim ndërinstitucional”, e si rrjedhojë edhe procedurat e realizimit të saj. 
Megjithatë, institucionet kompetente të Republikës së Kosovës, nuk kanë një 
standard unik, jo vetëm të shkruar por edhe praktik për të konstatuar dhe 
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verifikuar se në cilat raste një marrëveshje është “Marrëveshje ndërkombëtare” 
apo “Marrëveshje për bashkëpunim ndër-institucional”.  

Kjo ka shërbyer, me rastin e lidhjes së këtyre marrëveshjeve, edhe si mundësi për 
veprim më pak të kufizuar të institucioneve përgjegjëse, që këto marrëveshje nuk 
i janë përmbajtur as formës së bashkëpunimit ndërkombëtar të rregulluar me ligj, 
e as përmbajtjes së këtij bashkëpunimi, prandaj edhe janë të pritshme pasojat e 
moszbatimit të tyre nga palët nënshkruese, në mungesë të përligjies së duhur të 
obligimeve kontaktuale që burojnë dhe derivojnë prej këtyre marrëveshjeve. 

Asociacioni i komunave me shumicë serbe 

Institucionet e Republikës duhet të jenë të gatshme që krahas përballjes me 
pandeminë si prioritet i parë, të kenë njëkohësisht prioritet politikën e jashtme 
dhe zgjidhjen përfundimtare të problemeve me Serbinë, si dhe çështjet e 
grumbulluara të brendshme, luftën kundër krimit dhe korrupsionit dhe zhvillimin 
ekonomik, për të siguruar jetë më të dinjitetshme për popullin e Kosovës.  

Dialogu me Serbinë duhet të merret më me seriozitet, duke mos e lëshuar rastin 
që nuk vjen shpesh, kur edhe SHBA, edhe Mbretëria e Bashkuar edhe Bashkimi 
Evropian e konsiderojnë arritjen e një marrëveshjeje paqësore midis Kosovës dhe 
Serbisë të rëndësishme për të përmbyllur kapitullin e trazirave në Ballkan dhe për 
të garantuar integrimin euroatlantik të tij.vi 

Përkundër faktit se me të drejtë mund të konsiderohet se nënshkrimi i 
Marrëveshjes së Parë të parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve 
në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, më 19 prill 2013 nga 
Kryeministri i Republikës së Kosovës dhe Kryeministri i Republikës së Serbisë e ka 
devijuar rrjedhën e duhur të bisedimeve të filluara me Serbinë, ratifikimi i saj nga 
Kuvendi i Republikës së Kosovës si Marrëveshje ndërkombëtare sipas Kushtetutës, 
me votën e dy të tretave të të gjithë deputetëve të Kuvendit, na obligon si shtet 
serioz që e respekton të drejtën ndërkombëtare, ta zbatojmë atë. Pa angazhim 
serioz në përmbushjen e obligimeve të ndërmarra ndërkombëtare, ne si një shtet 
i ri, ende jashtë organizmave ndërkombëtare, nuk mund ta hapim shtegun për 
integrime evroatlantike. Sidomos, duhet pasur kujdes, se megjithëse Marrëveshja 
e parë ishte e udhëhequr, lehtësuar dhe ndërmjetësuar nga BE, mbështetja e 
vazhdueshme e SHBA-së prapa skenës ishte thelbësore.vii Në këtë rrugëtim, të 
gjitha institucionet e Kosovës duhet të jenë konstruktive, por sidomos Qeveria 
duhet të dëshmojë udhëheqje, vizion dhe guxim, e para së gjithash aftësi për të 
siguruar konsensus të gjerë dhe mbarë shoqëror. 

Qeveria e Kosovës dhe të gjitha institucionet e tjera tashmë janë të liruara nga 
frika dhe ankthi që i ka përcjellë gjeneratat e mëhershme për çështjen e 
pazgjidhur të statusit. Shtetësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe statusi i saj si 
Republikë e pavarur tashmë është zgjidhur dhe se SHBA-ja si partner yni strategjik, 
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së bashku me shtetet e KUINT-it, pa ekuivoke, në secilin rast e rithekson këtë 
realitet.viii  

Marrëveshja e parë e vitit 2013, me gjithë të metat që i ka, si në përmbajtje, ku 
çojnë peshë sidomos disa nga parimet për asociacionin e komunave me shumicë 
serbe dhe diskriminimi etnik, madje i ndaluar edhe me instrumente evropiane për 
të drejta të njeriut, ashtu edhe në procesin jotransparent dhe jogjithpërfshirës për 
arritjen e saj, ka siguruar edhe përparim të dukshëm në shtrirjen e sovranitetit të 
shtetit tonë në tërë territorin e vet. Me këtë Marrëveshje janë shpërbërë 
organizatat paralele të Serbisë që deri atëherë kanë operuar në Kosovë, janë 
institucionalizuar policia dhe gjyqësori i Republikës së Kosovës në tërë territorin e 
vet dhe Kushtetuta dhe ligjet e Kosovës janë të vetmet që zbatohen edhe në 
komunat me shumicë serbeix. Më tutje, me atë Marrëveshje jo të përkryer 
organizohen zgjedhje në bazë të ligjit tonë zgjedhor, Dogana e Kosovës 
funksionon në kufi me Serbinë dhe regjistri civil i Kosovës është rikrijuar 
plotësisht. Tashmë, Kosova merr pjesë edhe në organizma ekonomik rajonalë 
pavarësisht dhe, edhe pse ende me fusnotë, ka lidhur marrëdhënie kontraktuale 
me Bashkimin Evropian me hyrjen në fuqi të Marrëveshjes për Stabilizim Asociim 
dhe së fundi, arriti që ta fitojë të drejtën që të shtrijë sovranitetin e vet energjetik 
në tërë territorin e saj. 

Fatkeqësisht kanë mbetur edhe shumë pengesa, po bëhen edhe më tutje shumë 
obstruksione nga ana e shtetit serb, që e bëjnë Republikën tonë ende jo plotësisht 
funksionale dhe jopjesëmarrëse në institucione të rëndësishme ndërkombëtare. 
Përkundër faktit se me Marrëveshjen e vitit 2013 palët ishin dakorduar se nuk do 
ta pengonin njëra-tjetrën në procesin e integrimeve evropiane, Serbia është edhe 
sot pengesë për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, që është 
“paradhomë” drejt integrimeve evropiane. Si rrjedhojë, qytetarët tanë nuk janë 
nën juridiksionin e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, Kosova nuk është 
palë e rreth 200 konventave dhe traktateve të Këshillit të Evropës që e bëjnë jetën 
e qytetarëve tanë shumë të vështirë, e as sot e kësaj dite, qytetarët tanë nuk e 
kanë fituar të drejtën e lëvizjes së lirë në zonën e Shengenit. Përkundër 
Marrëveshjes aq të dhimbshme të vitit 2013, e që prek në çështjet e brendshme 
të shtetit tonë, Serbia pareshtur është angazhuar që Kosova të mos mund të 
anëtarësohet as në Interpol që do të ishte në interes edhe të Kosovës, por edhe të 
vet Interpolit si organizatë, dhe as në UNESCO, ku angazhimi agresiv i Serbisë 
ndikoi që Kosova të dështojë të anëtarësohet. 

Izolimi i Kosovës, pamundësia e anëtarësimit në organizata ndërkombëtare, 
paperspektiva, mungesa e bashkëpunimit me botën, mbyllja e potencialit të 
Kosovës për zhvillim dhe përfundimisht mosrealizimi i aspiratës së shprehur në 
Kushtetutë për integrime euroatlantike, ka ndikuar që Kosova, përkundër 
pakënaqësive me Marrëveshjen e vitit 2013, të mos rezistojë dhe ta ratifikojë atë 
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në Kuvend. Dykuptimësia e qëllimshme e vetë parimeve të Marrëveshjes së vitit 
2013, jo vetëm në përmbajtje, por edhe në formë, sado frustruese, e mundësoi që 
me manovra kreative, të dy palët ta pranojnë marrëveshjen si të detyrueshme. 
Derisa Kosova e kishte ratifikuar sipas Kushtetutës me 2/3 e votave të të gjithë 
deputetëve si Ligj për Ratifikimin e Marrëveshjes së parë ndërkombëtare të 
Parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve mes Republikës së 
Kosovës dhe Republikës së Serbisë, Serbia e kishte votuar me shumicë votash si 
Raport të Qeverisë për arritjen e Marrëveshjes së Parë të Parimeve që rregullojnë 
normalizimin e marrëdhënieve. Akrobacionet e këtilla të miratimit të 
marrëveshjes nga ana e Serbisë, e bënë atë megjithatë juridikisht të detyrueshme 
edhe për Serbinë përmes “karotës” së BE-së – caktimit të datës për çeljen e 
negociatave për anëtarësim në BE, “karotë” që fuqishëm dhe pa ekuivoke e 
përdorte dhe vazhdon ta përdorë Gjermania.x Për të qenë korrekt, dykuptimësia e 
Marrëveshjes, sidomos për sa i përket formës, më shumë se sa përmbajtjes, i 
konvenonte edhe vetë BE-së, që në përbërjen e vet edhe më tutje i kishte dhe 
vazhdon t’i ketë pesë shtete që nuk e njohin Kosovën si shtet.  

Edhe pse “karota” për Kosovën nuk ishte aq e dukshme dhe me të drejtë opozita 
dhe publiku e kritikonin qeverinë për vazhdimin e negociatave, pas një periudhe 
heshtjeje për shkak të zgjedhjeve dhe përplasjeve politike tashmë të zakonshme 
tek ne për formimin e qeverisë, e në të njëjtën kohë edhe të zgjedhjeve në Serbi, 
në gusht të vitit 2015, dy vjet pas arritjes së Marrëveshjes së Parë, Kosova dhe 
Serbia arritën një marrëveshje të veçantë për Asociacionin e komunave me 
shumicë serbe, me të cilën në detaje ishte përcaktuar modeli dhe kompetencat e 
tij. Njësoj si edhe Marrëveshja e parë, edhe kjo e dyta përshkohej me dykuptimësi. 
Atmosfera e polarizuar politike që ishte edhe rrjedhojë e përplasjeve të egra 
politike në qeverinë që ishte formuar pas një krize të thellë politike bazuar në 
“paqartësitë” se si dhe kush do të mund ta formonte qeverinë, e kishin zënë 
vendin plotësisht të papërgatitur dhe pa asnjë platformë për dialogun e 
rëndësishëm për fatin dhe ardhmërinë e vendit. Nuk ekzistonte asnjë ekip i 
përgatitur, nuk kishte studim rreth propozimeve serbe. Madje, nuk ishte punuar 
asgjë e veçantë për tu përballur me planin rezervë serb katër pikësh, pjesë e 
propozuar e të cilit ishte regjioni autonom i katër komunave veriore me shumicë 
serbe dhe decentralizimi me kompetenca të zgjeruara të komunave me shumicë 
serbe në viset në jug të Kosovës, përfshirë eksterritorialitetin për monumentet 
dhe kishat ortodokse serbe.xi Madje, nuk ishin shfrytëzuar as mundësitë 
ekzistuese kushtetuese dhe ligjore të Kosovës të cilat ishin hartuar konform 
kërkesave të Pakos së Ahtisarit, e të cilat mund t’i akomodonin interesat e 
komunitetit joshumicë serb që ishin shumicë në komunat në veri dhe në disa 
komuna në jug të Ibrit për Asociacionin. Ishte vetëm një cilësi, karakteristikë e 
kësaj Marrëveshje të rëndësishme, të miratuar në formë dokumenti nga 
kryeministrat e atëhershëm të Kosovës dhe të Serbisë në takimin e kryesuar nga 
Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian për Çështje të Jashtme dhe Politika të 
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Sigurisë, e që e bënte të mundur edhe përmbushjen e obligimeve të dala nga 
dialogu, por edhe interesave të brendshme kushtetuese, e që me mjeshtri ishte 
përfshirë në këtë dokument për Asociacionin e Komunave me shumicë serbe. Ky 
obligimi për kontroll kushtetues kërkonte që dekreti qeveritar për formimin e 
Asociacionit të Komunave me shumicë serbe, si dhe Statuti i tij të shqyrtohej nga 
ana e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, si dhe secili amendamentim i mundshëm i 
tij, e që në mënyrë eksplicite pranohej nga pala serbexii..  

Shqetësimi i përgjithshëm për mundësinë që Marrëveshja e arritur për 
Dokumentin e “Asociacionit/Bashkësisë së komunave me shumicë serbe në 
Kosovë - Parimet e përgjithshme/Elementet kryesore” të ishte kundërkushtetues, 
e nxitën Presidenten e Kosovës që të kërkonte interpretim nga Gjykata 
Kushtetuese. Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuesexiii përcaktoi se Asociacioni i 
Komunave me shumicë serbe do të formohet siç e kishte paraparë Marrëveshja e 
Parë, e ratifikuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe e shpallur nga 
Presidentja e Republikës së Kosovës, por edhe se parimet e përfshira në 
dokumentin e dytë të vitit 2015 nuk ishin në tërësi në përputhshmëri me 
Kushtetutën. Me atë Aktgjykim, Gjykata kishte konstatuar se akti juridik i 
ardhshëm i Qeverisë së Republikës së Kosovës, me të cilin do të themelohej 
Asociacioni i Komunave me shumicë serbe dhe Statuti që i implementon Parimet e 
Asociacionit, duhet të jenë në harmoni me dispozitat kushtetuese të identifikuara 
me Aktgjykim. Fatkeqësisht, për shkak të krizave të njëpasnjëshme politike në 
vend, përplasjeve partiake dhe rrëzimin e njëpasnjëshëm të qeverive, duke mos e 
përfunduar mandatin asnjëra prej tyre që nga ajo kohë, si dhe për shkak të 
institucioneve jostabile shtetërore, asnjëherë nuk u punua që obligimet e marra 
ndërkombëtare të mos përmbushen dhe Aktgjykimi i Gjykatës kushtetuese të mos 
zbatohet. Kjo gjë nxiti rritjen e apetiteve të rrezikshme të Serbisë ndaj territorit të 
Kosovës dhe Kosova filloi të mos merrej seriozisht as nga partnerët e saj 
strategjikë. Për më shumë, plani i munguar i Kosovës për ballafaqim me Serbinë, i 
mundësoi Serbisë që të përfitojë interesimin e disa zyrtarëve të BE-së për këmbim 
të territoreve me Kosovën dhe të ripërtërijë aktivitetin e shteteve të aleancës së 
të painkuadruarve, duke bërë fushatë ekstreme agresive për deligjimitetin e 
shtetësisë së Kosovës dhe nxitjen e shteteve për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. 

Është momenti i fundit që të ndërtohet strategjia për t’i prirë dialogut me qëllim 
të përmbylljes së tij me Serbinë me një Marrëveshje paqësore që do të ruajë 
sovranitetin shtetëror dhe territorial të Kosovës, të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, 
shtetet e KUINT-it dhe BE-ja. Për të realizuar këtë qëllim, Kosova duhet të 
dëshmojë se do të përmbushë obligimet ndërkombëtare të cilat i ka marrë 
përsipër deri më tani, t’i zbatojë vendimet e Gjykatës Kushtetuese, që të gjitha, 
për t’u trajtuar si shtet ku sundon ligji dhe të prezantojë dhe të respektojë gjithë 
legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e monumenteve të pronës së Kishës ortodokse 
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serbe, në mënyrë që të mos lejohet që Kosova të hyjë në ujërat e turbullta të 
negociimit të mundshëm të eksterritorialitetit të tyre. 

Tejkalimi i “status quo-s” 

Ne vlerësojmë jo vetëm të panevojshme por edhe të dëmshme vazhdimin e 
gjendjes ekzistuese të procesit të bllokuar të dialogut me Serbinë. Është e 
domosdoshme që Republika e Kosovës, krahas përgatitjes për fazën e fundit të 
këtij dialogu, të ushtrojë të gjitha kompetencat për të dëshmuar funksionalitetin e 
saj si shtet serioz në raport me subjektet e së drejtës ndërkombëtare. 

Aktualisht, në përballjen me ofensivën diplomatike të Serbisë, për ta prezantuar 
Kosovën si shtet të paaftë e jo të suksesshëm dhe duke lobuar për ç’njohje të saj, 
vetëm “status quoja”-ja e tanishme nuk iu konvenon interesave strategjike të 
Republikës së Kosovës, ndërsa diskursi politik i kohëve të fundit i përgjegjësve të 
institucioneve tona kushtetuese lidhur me procesin e dialogut është me pasoja 
politike dhe diplomatike për Republikën e Kosovës dhe në mënyrë të 
drejtpërdrejtë iu përshtatet interesave të Serbisë. 

Gjithashtu konsiderojmë se, pavarësisht nga fakti se procesi i dialogut të Brukselit 
është kushtëzuar nga faktorë të ndryshëm, themelimi i Asociacionit përbën 
obligim ligjor ndërkombëtar. 

Përderisa është në fuqi, Marrëveshja e parë ndërkombëtare e parimeve që 
rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve në mes të Republikës së Kosovës dhe 
Republikës së Serbisë (datë 19 prill 2013), e cila është ratifikuar në formën e ligjit 
nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, themelimi i këtij Asociacioni është detyrim 
ligjor dhe me pasoja juridike. 

Mos kontrollimi i themelimit të Asociacionit ekskluzivisht nga Qeveria e 
Republikës së Kosovës mund të prodhojë situatën kur ky asociacion do të 
negociohet në marrëveshjen përfundimtare dhe si i tillë të dalë jashtë asaj që 
lejon rendi juridik dhe kushtetues i Kosovës. Kjo mund të ndodhë për shkak të 
presionit serb, me pretekstin e dështimit për themelim të këtij asociacioni nga 
Republika e Kosovës. 

Së këndejmi, ne konsiderojmë se institucionet e Kosovës duhet ta themelojnë 
Asociacionin në pajtim të plotë me Aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese 
(Aktgjykimin në rastin nr. K0130/15) dhe me kuadrin ligjor në fuqi, duke ruajtur 
karakterin unitar të Republikës së Kosovës dhe funksionalitetin e shtetit dhe 
përfundimisht t’ia pamundësojnë palës tjetër sabotimin dhe kushtëzimin e 
mëtejshëm të dialogut.  

Në të njëjtën kohë, Kosova duhet të ngulë këmbë që Serbia të zbatojë të gjitha 
Marrëveshjet e pazbatuara nga Procesi i dialogut teknik të viteve 2011/2012. 
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Moszbatimi i tyre jo vetëm që e vështirësoi jetën e qytetarëve të Kosovës, por 
edhe të shqiptarëve që jetojnë në luginën e Preshevës.  

“Vijat e kuqe” në procesin e dialogut 

Ne vlerësojmë se të ashtuquajturat “vija të kuqe” janë të domosdoshme dhe të 
padiskutueshme, në kuadër të procesit të dialogut me Serbinë.  

Republika e Kosovës duhet ta zhvillojë fazën vijuese përfundimtare të dialogut me 
Republikën e Serbisë brenda kuadrit kushtetues dhe ligjor në fuqi. Kjo nënkupton 
se sovraniteti dhe integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i 
pacenueshëm, i patjetërsueshëm dhe i pandashëm, siç përcaktohet me 
Kushtetutën e Republikës së Kosovës.  

Po ashtu, rregullimi i brendshëm i vendit është kompetencë sovrane e 
institucioneve shtetërore, e rregulluar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, 
ndërsa Plani i Ahtisarit për zbatimin e të cilit Kosova është zotuar në Deklaratën e 
Pavarësisë, i integruar në Kushtetutë, është platforma e vetme për rregullimin e të 
drejtave dhe garancive për komunitetet dhe ofron gamë të gjerë të drejtash të 
veçanta për komunitetin serb, si pjesëmarrës në qeverisje, duke tejkaluar 
standardet ndërkombëtare për të drejtat e minoriteteve dhe për negociimin e të 
cilës Serbia intensivisht ka negociuar. 

Republika e Kosovës, gjithashtu, nuk mund të lejojë as të pranojë të negociohet 
çfarëdo ndryshimi të kufijve midis Kosovës dhe Serbisë, në formë të “korrigjimit”, 
“shkëmbimit”’ dhe “ndarjes” së Kosovës, sepse kjo do të kishte pasoja të mëdha 
dhe të pariparueshme për shtetësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtarë të 
Kosovës, veçanërisht kur dihet se Dokumenti i Presidentit Marti Ahtisari dhe 
dokumentet e tjera, si: Kushtetuta e KSA e Kosovës e vitit 1974, Deklarata e 
Pavarësisë e 17 shkurtit 2008 dhe Kushtetuta e Republikës e vitit 2008 i referohen 
tërësisë aktuale territoriale në të cilën janë të definuar kufijtë e Kosovës, pa i 
theksuar këtu pasojat eventuale në nivel rajonal dhe më gjerë. 

Gjithashtu, ne konsiderojmë se Republika e Kosovës duhet të ketë disa “vija të 
kuqe” në raport me këtë proces dhe atë: 

1. Të ruhet integriteti territorial i Republikës së Kosovës, në bazë të kufijve të 
njohur ndërkombëtarisht, sipas Deklaratës së Pavarësisë 2008; 

2. Të ruhet rendi kushtetues, duke mos lejuar kompromise, të cilat shkojnë 
përtej asaj që është dhënë nga Plani Ahtisari, i inkorporuar tashmë në 
rendin kushtetues; 

3. Të mos lejohet krijimi i mekanizmave shtesë kushtetues, derisa ekzistojnë 
mekanizma në nivel qendror dhe lokal të pjesëmarrjes në përpjesëtim të 
pushtetit për serbët dhe për komunitetet e tjera jo-shumicë, që shpesh e 
bëjnë vendim-marrjen në Kosovë tejet të vështirë. 
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4. Të mos lejohet që asociacioni i komunave me shumicë serbe të krijohet 
jashtë kornizës kushtetuese dhe ligjore që është në fuqi në Republikën e 
Kosovës; 

5. Të gjitha zgjidhjet e tjera në dialog të bëhen duke u ruajtur Pavarësia e 
Kosovës e vitit 2008, si dhe rendi kushtetues dhe ligjor, si dhe të mos 
lejohet pandëshkueshmëria për gjenocid, krime të luftës dhe krime kundër 
njerëzimit. 

Elementet e një marrëveshjeje përfundimtare 

Të gjitha çështjet e hapura me Serbinë duhet të jenë përmbajtja e një 
marrëveshje eventuale përfundimtare me Serbinë. 

Konsiderojmë se disa nga çështjet kryesore, të cilat do të duhej të zgjidheshin 
përmes marrëveshjes përfundimtare janë: zbardhja e fatit të personave të 
pagjetur, adresimi i përgjegjësisë penale për krime tё luftës, dëmshpërblimet e 
luftës, kompensimi i viktimave të luftës, kthimi i tё mirave materiale, kursimeve 
dhe pensioneve për qytetarët e Kosovës, kthimi i pronës së Kosovës dhe 
qytetarëve të saj etj.  

Po ashtu, në marrëveshjen përfundimtare duhet të përfshihen obligimet e 
zbatimit të plotë të marrëveshjeve të arritura në fazën teknike të dialogut të 
negociuar të zhvilluar me ndërmjetësim të BE-së. 

Fazën vijuese përfundimtare të dialogut, Republika e Kosovës duhet ta shfrytëzoj 
si mundësi të papërsëritshme për avancimin e pozitës kushtetuese dhe të të 
drejtave legjitime të shqiptarëve të Preshevës, Bujanocit dhe të Medvegjës, 
paralelisht me ato të serbëve të Kosovës, mbi bazën e parimit të reciprocitetit. 

Mbi këtë bazë, ne konsiderojmë se marrëveshja përfundimtare duhet të 
nënshkruhet në kapacitete të barabarta, ku Serbia e njeh Kosovën si shtet kurse 
marrëveshja finale të nënshkruhet si traktat, në përputhje me Konventën e Vjenës 
për të Drejtën e Traktateve të vitit 1969. Në të kundërtën, marrëveshja 
përfundimtare në mes të Kosovës dhe Serbisë nuk ka ndonjë vlerë juridike. 

Ndërkaq, disa nga elementet që duhet t’i përmbajë marrëveshja përfundimtare në 
mes Kosovës dhe Serbisë mund të jenë: 
 
1. Lidhja e marrëveshjes duke pasur parasysh kapacitetet e plota shtetërore 

të të dyja palëve; 
2. Statusi i marrëveshjes të jetë i atillë, në kapacitetin e traktatit 

ndërkombëtar, sipas Konventës së Vjenës për të Drejtën e Traktateve; 
3. Në marrëveshjen përfundimtare të kërkohet revokimi i Rezolutës 1244 të 

KS të OKB-së dhe të përcaktohet anëtarësimi i Kosovës në mënyrë direkte 
në OKB; 
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4. Në marrëveshje të kërkohet që çështja e personave të zhdukur të trajtohet 
në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare; 

5. Të kërkohet nga Serbia që të hapë të gjitha dosjet me informacione për 
personat e zhdukur dhe të zbulojë vendndodhjen e të gjithë personave që 
e kanë humbur jetën gjatë luftës dhe trupat e të cilëve janë zhvendosur 
për të humbur gjurmët e krimeve dhe për realizimin e këtij obligimi, BE si 
ndërmjetësues të sigurojë një emisar special; 

6. Të hapet procesi i rikthimit në shtëpi të tyre të personave të zhvendosur, 
sidomos në pjesën veriore të Kosovës, kur shqiptarët nuk ndjehen të sigurt 
të kthehen pa një marrëveshje përfundimtare, por edhe të të 
zhvendosurve qoftë nga Serbia në Kosovë, ashtu edhe nga Kosova në 
Serbi; 

7. Të krijohet një grup punues nga përfaqësues të të dy shteteve për 
reparacione të dëmeve shtetërore të shkaktuara nga regjimi i 
Millosheviqit; 

8. Në marrëveshjen përfundimtare të saktësohet obligimi i Serbisë që të mos e 
pengojë anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe në BE; 

9. Në marrëveshjen përfundimtare të përcaktohet statusi i të gjitha 
marrëveshjeve që janë lidhur deri më tani në procesin e dialogut Kosovë-
Serbi dhe ato të inkorporohen në marrëveshjen përfundimtare; 

10. Në marrëveshjen përfundimtare duhet të përcaktohet obligimi për tu bërë 
demarkacioni i kufirit midis Kosovës dhe Serbisë, siç është rregulluar me 
Pakon e Ahtisaarit dhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës; 

11. Të krijohet një mekanizëm zbatues i marrëveshjes përfundimtare, në 
mënyrë që të ketë garanci që marrëveshja do të zbatohet; 

12. Në marrëveshje duhet të ketë zotim të qartë se të dyja shtetet do ta 
ratifikojnë marrëveshjen në parlamentet e tyre. 

Uniteti politik dhe institucional për dialogun 

Ne konsiderojmë se në procesin e dialogut është i domosdoshëm konsensusi 
politik dhe institucional, në mënyrë që procesi i dialogut të përmbyllet me sukses. 
Kjo nënkupton zhvillimin paraprak të dialogut politik ndërinstitucional të të gjitha 
subjekteve politike të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës. 

Është e domosdoshme, ndër të tjera, që pozita dhe opozita të gjejnë gjuhën e 
përbashkët të komunikimit dhe bashkëveprimit dhe të participojnë 
proporcionalisht me fuqinë e tyre politike, në arritjen e rezultateve, por edhe në 
marrjen përsipër të përgjegjësive. 

Në këtë kontekst, Republika e Kosovës duhet të krijojë mekanizmat e konsultimit 
dhe të përfaqësimit në dialog dhe ku do të përfshiheshin institucionet 
kushtetuese si presidenti dhe kryeministri, si dhe përfaqësuesit e subjekteve 
politike të pozitës dhe opozitës. Pjesë e këtij ekipi do të duhej të ishin edhe 
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përfaqësues nga shoqëria civile dhe të institucioneve shkencore dhe profesionale, 
si dhe një numër ekspertësh të fushave të ndryshme. 

Ne konsiderojmë se uniteti politik, kombëtar e institucional, për një marrëveshje 
të tillë përfundimtare me Serbinë duhet të konfirmohet në referendum si dhe 
njëzëri të ratifikohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. 

Rekomandime 

1. Të inkurajohen liderët institucionalë që të shfrytëzojnë momentumin 
politik dhe mbështetjen e aleatëve strategjikë dhe të angazhohen në 
përpjekjet për arritjen e paqes, stabilitetit dhe prosperitetit përmes 
arritjes së marrëveshjes përfundimtare mes Republikës së Kosovës dhe 
Republikës së Serbisë; 

2. Që institucionet në procesin e dialogut t’u japin përparësi interesave 
shtetërore si dhe të kujdesen që procesi të zhvillohet brenda kornizave 
kushtetuese dhe platformës shtetërore të dialogut; 

3. Që të bëhet evidentimi nga institucionet kompetente të nivelit të zbatimit 
të marrëveshjeve të arritura deri më tani dhe të kërkohet nga palët 
ndërmjetësuese në dialog krijimi i mekanizmave zbatues të këtyre 
marrëveshjeve dhe të marrëveshjes eventuale përfundimtare; 

4. Që themelimi i Asociacionit/Bashkësisë së komunave me shumicë serbe në 
Kosovë të bëhet në përputhje të plotë me Aktgjykimin në rastin nr. 
K0130/15 të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. 

5. Që çfarëdo marrëveshje përfundimtare mes Republikës së Kosovës dhe të 
Republikës së Serbisë duhet të arrihet brenda kuadrit kushtetues dhe ligjor 
në fuqi, në mënyrë që sovraniteti dhe integriteti territorial i Republikës së 
Kosovës të mbetet i pacenueshëm, i patjetërsueshëm dhe i pandashëm, 
siç përcaktohet me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.  

6. Që Republika e Kosovës duhet ta shfrytëzojë fazën vijuese dhe 
përfundimtare të dialogut si mundësi për avancimin e pozitës kushtetuese 
dhe të të drejtave legjitime të shqiptarëve të Preshevës, Bujanocit dhe të 
Medvegjës, paralelisht me ato të serbëve të Kosovës, mbi parimin e 
reciprocitetit. 

7. Që një marrëveshje eventuale përfundimtare me Serbinë duhet të 
konfirmohet në referendum si dhe të ratifikohet në Kuvendin e Republikës 
së Kosovës. 

8. Që Republika e Kosovës duhet ta zhvillojë fazën vijuese përfundimtare të 
dialogut në koordinim dhe bashkërendim të ngushtë me aleatët 
perëndimorë, SHBA-në dhe BE-në, në mënyrë që përfaqësimi dhe mbrojtja 
e interesave kombëtare në këtë proces të jetë vijimësi e kontributit të 
partnerëve strategjikë, sikurse në fazën e luftës për liri, shtetëkrijimin dhe 
konsolidimin e tij, po ashtu edhe për paqen, sigurinë dhe stabilitetin rajonal. 
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