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I. ABSTRAKTI 

Komuniteti/Bashkimi Europian ishte një faktor i rëndësishëm në shpërbërjen e ish-Jugosllavisë, 

megjithëse ky pohim ka shkaktuar shumë kritika dhe debate. Ky shkrim përpiqet të rivlerësojë këtë rol 

sipas pikëpamjes aktuale, pas pothuajse një çerek shekulli që nga nisja e konfliktit. Shkrimi mbron idenë 

që pavarësisht magësive të Komunitetit/Bashkimit Europian për të parandaluar shpërthimin e urrejtjes 

etnike në territorin e ish-Jugosllavisë, KE/BE ka dhënë një kontribut të çmuar në drejtime të tjera më 

pak të eksploruara më parë. Shkrimi trajton “atë që është bërë” dhe jo atë që “nuk është bërë” nga 

Komuniteti/Bashkimi Europian në fazën e parë të shpërbërjes së ish-Jugosllavisë (1990-1993). Shkrimi 

mbron dy argumente pak të eksploruara: Që KE/BE u soll si një fuqi e butë (soft power) par excellence 

duke marrë pjesë në konflikt si një negociator i besueshëm dhe si një fuqi rregullatore in primis  duke 

dhënë kontribut në nivel ndërkombëtar në ndryshimin e koncepteve “popull” dhe “entitet” me anë të 

normave të prodhuara gjatë viteve 1990-1993. 

 

Ky vlerësim realizohet duke përdorur qasjen konstruktive liberale në kuadrin e Marrëdhënieve 

Ndërkombëtare, sëbashku me një përshkrim gjeo-politik të panoramës së ngjarjeve dhe shqyrtimit të 

dokumenteve në Arkivat e Bashkimit Europian në Firence dhe Buletineve të Bashkimit Europian të asaj 

periudhe. Shkrimi përpiqet t‟i shikojë nën një dritë tjetër arsyet e kundërshtimit fillestar të Europës ndaj 

shpërbërjes së ish-Jugosllavisë, duke marrë parasysh lidhjet ekonomike me atë vend, situatën e Politikës 

së Jashtme brenda KE-së në atë periudhë, dhe situatën gjeopolitike në botë, të gjitha së bashku të 

konsideruara “limite” të aftësisë së KE/BE-së në ndërmarrjen e aksioneve në fillim të shpërbërjes së ish-

Jugosllavisë.  

 

FJALE KYÇE: Komuniteti Europian, Shpërbërja e ish-Jugosllavisë, njohja e shteteve të reja, normat 

ndërkombëtare, fuqi normative. 

 

SHKURTIME: 

BE    Bashkimi Europian 

BEI   Banka Europiane e Investimeve 

BERZh    Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim 

BH    Bosnja dhe Hercegovina 

BP                      Ballkani Perëndimor 

BPE  Bashkëpunimi Politik Europian  

KE    Komuniteti Europian 
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NjME   Njësia e Monedhës Europiane 

PE                         Parlamenti Europian 

PPJS                         Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e Siguris 

 

II. HYRJE 

Roli i Bashkimit Europian në shpërbërjen
1
 e ish-Jugosllavisë është kritikuar shumë me argumentin që 

politikë-bërësit e tij nuk ishin plotësisht të vetëdijshëm për problemet etnike të realitetit të Jugosllavisë. 

Shpërbërja e Jugosllavisë ishte konflikti i parë i armatosur më të cilin Bashkimi Europian u ndesh “në 

dyert e tij” që nga krijimi, në një moment kur kuadri i Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë 

po diskutohej në ambientet e tij
2
. 

 

Eshtë shumë interesante se si koncepti i “vetëvendosjes” dhe uti possidetis (mos-ndryshimi i kufijve) 

është aplikuar në realitetin e Jugosllavisë, në kundërshtim me momentin kur Gjermania po bashkohej. 

Pra, doktrina e “vetëvendosjes” po krijonte “shpërbërje” në disa territore dhe “integrim” në disa të tjera. 

Njohja e Republikave të reja që lindën nga ish-Jugosllavia ishte vazhdimisht subjekt i parimit të 

mbrojtjes së të drejtave të minoriteteve, me qëllim balancimin e situatës dhe shmangien e krijimit të 

vendeve “etnikisht të pastër”, gjë që do të kishte “rrezikuar” Ballkanin Perëndimor dhe do të kishte 

krijuar konflikte që nuk do kishin fund. Përfundimi i dhënë nga Noel Malcolm mbi këtë çështje
3
, duke u 

shprehur që “kush arrin i pari në një territor etnik” nuk ka të drejta mbi atë territor, tingëllonte më i 

vërtetë se kurrë për një rajon ku flukset e popullatave kanë qenë në lëvizje të vazhdueshme për shekuj. 

Megjithëse ka kaluar një çerek shekulli nga ajo periudhë, është akoma i rëndësishëm fakti që njohja e 

shteteve të reja dhe baza juridike që KE-ja
4
 krijoi për këtë çështje mund të jetë akoma e vlefshme si 

normë ndërkombëtare, megjithëse ajo është interpretuar sipas interesave kombëtare të shteteve të 

ndryshme për afërsisht tri dekada.  Ky pohim formon hipotezën e këtij shkrimi sipas të cilit, Bashkimi 

Europian
5
 është një fuqi normative e aftë, por për shkak se nuk i imponon zgjidhjet me forcë, normat që 

ai prodhon janë subjekt i interpretimeve të shteteve kombëtare ose i vullnetit të fuqive të mëdha.  

 

Në këtë kuptim, aplikimi i konceptit të “vetëvendosjes” ka krijuar disa paradokse në rastin e shpërbërjes 

së ish-Jugosllavisë.  Studiues të ndryshëm e kanë përshkruar këtë paradoks si pasojë e një pushteti 

administrativ të ardhur nga jashtë gjë e cila përplaset me idenë e vetëvendosjes në një botë ku 

vetëvendosja duhet të konsiderohet se rrjedh nga vullneti i popullit
6
. Kjo përplasje mund të kuptohet 

nëse marrëdhënia ndërmjet nivelit “ndërkombëtar” dhe nivelit “kombëtar” analizohet në kuadër të 

Marrëdhënieve Ndërkombëtare :  Interesi kombëtar shpesh i deformon arritjet ndërkombëtare nëse këto 

të fundit nuk i përshtaten interesit kombëtar. Vetëm në këtë mënyrë do të ishte e mundur të kuptohej 

mospërputhja ndërmjet supozimeve teorike dhe aplikimit të tyre në praktikë në zgjidhjen e konflikteve të 

                                                           
1
 Termi “ndarje” dhe sinonimet e tij (split; tear off; divide etc.), janë shmangur nga KE-ja në çështjen e ish-

Jugosllavisë duke preferuar termin “shpërbërje” në vend të tij. 
2
 Thiébault J., 1994, “Komisioni i Arbitrazhit për Paqe në Jugosllavi, i kryesuar nga Robert Badinter (Gusht 1991 – 

Janar 1992)”, në Thuan C., Fenet A., (Eds.), Ndryshimet Ndërkombëtare dhe evoluimi i normave, Amiens Cedex: 

Presses Universitaire de France. 
3
 Malcolm N., 1999. Historia e Kosovës.. Nga origjina në ditët tona. Milano: Bompiani, faqe 53 

4
 KE u përdor për Komunitetin Europian deri në 1993.  KE/BE do të përdoren në vend të njëri-tjetrit në artikull 

5
 BE përdoret për Bashkimin Europian pas firmosjes së Traktatit të Mastrihtit në 1993, që i dha këtë emër 

Komunitetit Europian. 
6
 De Schoutheete, De Tervarent Ph., 1997. Krijimi i Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë në 

Regelsberger E., de Schoutheete de Tervarent Ph., Wessels W., eds. Politika e Jashtme e Bashkimit Europian. Nga 

BPE te PPJS dhe më Gjerë, Londër: Lynne Rienner, faqet: 41-62. 
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sotshme, siç dëshmon rasti i ish-Jugosllavisë dhe KE-së gjatë fazës së parë të shpërbërjes së ish-

Jugosllavisë.  Menjëherë pas konfliktit dhe veçanërisht pas masakrës së Srebrenicës, roli i KE/BE-së u 

kritikua gjerësisht
7
. Duke lënë mënjanë inefiçencën në terren të Komunitetit Ndërkombëtar, pak rëndësi 

i është dhënë nga studiuesit e Marrëdhënieve Ndërkombëtare kontributit të KE/BE-së në ndryshimin e 

normave ndërkombëtare dhe në kërkimin e një zgjidhjeje paqësore të një konflikti
8
, ndërkohë që vetëm 

pak prej tyre ia dolën të realizonin një panoramë të balancuar të ngjarjeve
9
. Ky shkrim përpiqet të sjellë 

më shumë ujë në burimin e atyre që besojnë se, për ta thënë me fjalët e një studiuesi, “KE/BE ishte i 

rëndësishëm”
10

.  

 

Në lidhje me pyetjen e parë mbi konceptin e vetëvendosjes të diskutuar këtu, ka edhe një pikë tjetër që 

duhet të merret në konsideratë. Sipas Të drejtës Ndërkombëtare gjerësisht të pranuar, kushtet që duhen 

plotësuar për njohjen automatike të një shteti të ri janë: 
 Efikasiteti i qeverisë së tij; 

 Pavarësia e tij; 

 Nuk duhet të përbëjë kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare; 

 Duhet të ketë konsensusin e popullit përmes zgjedhjeve të lira dhe nuk duhet të shkelë të drejtat e njeriut
11

. 

 

Si ekspert i fushës, profesori i të Drejtës Ndërkombëtare, Benedeto Konforti, është shprehur se kërkesat 

e dy Deklaratave të Brukselit të datës 16 Dhjetor 1991
12

 në lidhje me pavarësinë e Republikave që dilnin 

nga ish-Jugosllavia ishin në fakt, të tepruara dhe se ato nuk mund të bazoheshin në praktikë. Sipas 

Konfortit, këto parime nuk janë përkthyer kurrë në norma ndërkombëtare për faktin e thjeshtë se Shtetet, 

edhe kur bien dakord mbi këto parime, kanë kundërshtime për (më së shumti për arsye politike) 

ekzistencën e tyre në rastet specifike
13

. Në fakt, vlerat kyçe të listuara nga Komisioni Badinter
14

 si 

vetëvendosja e popujve dhe mos-ndryshimi i kufijve do të aplikohet në mënyrë të kufizuar në rastin e 

Bosnje-Hercegovinës dhe Kosovës
15

. Një interpretim më pozitiv do të aplikohet për Slloveninë dhe 

                                                           
7
 See  Pond  E.,  2006.  Fundi i Lojës në Ballkan, Ndryshimi i Regjimit, Stili Europian.  Washington  DC: Brooking 

Institution Press, Hayden M., 2013. Nga Jugosllavia te Ballkani Perëndimor. Studimi i një shpërbërjeje Europiane 

1991-2011 Leiden-Boston: Brill, Bennet Ch., 1995. Yugoslav bloody collapse.Causes, Course and Consequences, 

New York: University Press Washington Square and Gallagher T., 2003. Ballkani pas Luftës së Ftohtë: Nga Tirania 

në Tragjedi, Londër: Routledge. 
8
 See Lucarelli S., 2000. Europa dhe Shpërbërja e Jugosllavisë.  Një dështim politik në kërkim të një shpjegimi 

akademik, Hague: Kluwer Law International and Mahncke D., Ambos A., Reynolds Ch., 2004. Politika e jashtme 

europiane: nga retorika te realiteti?, Bruksel: Presses Inter universitaires Europeennes 
9
 See Ramet S. P., 2005. Duke menduar për Jugosllavinë. Debate akademike mbi shpërbërjen e Jugosllavisë dhe 

luftërat në Bosnje dhe Kosovë, Cambridge: Cambridge University Press and Caplan R., 2007. Europa dhe Njohja e 

Shteteve të reja në Jugosllavi, Cambridge: Cambridge University Press. 
10

 Lucarelli S., 2000. Europa dhe Shpërbërja e Jugosllavisë. Një dështim politik në kërkim të një shpjegimi 

akademik, Hagë: Kluwer Law International, faqe: 229. 
11

 Këto parime janë shprehur në Kartën e Kombeve të Bashkuara II. 
12

 Ka një seksion të tërë që u dedikohet këtyre Deklaratave në pjesën pasardhëse në këtë artikull 
13

Conforti B., 2002. Ligji Ndërkombëtar, Napoli: Editoriale Scientifica, faqet: 18-19 
14

 Komisioni Badinter përbëhej nga ekspertë ligjorë nga shtete të ndryshme të BE-së, të cilëve iu kërkua të krijonin 

mbi baza vetëm ligjore dhe jo politike pikëpamjet e tyre për njohjen e Republikave që dolën nga ish-Jugosllavia. 

Robert Badinter, kryetari i Komisionit, ishte një konstitucionalist i mirënjohur francez. Komisioni Badinter së 

bashku me Konferencën e Paqes për ish-Jugosllavinë, ishin dy organet ad hoc të krijuara nga Komuniteti Europian 

që të jepnin mbështetje ligjore për shpërbërjen e Jugosllavisë. 
15

 Bosnje-Hercegovina nuk dha garanci të mjaftueshme për statusin e entiteteve Boshnjake-Kroate dhe Serbo-

Kroate që formonin Republikën, për shkak të mos-organizimit të një referendumi mbi pavarësinë, dhe rajoni i 
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Kroacinë, pavarësisht problemit të kësaj të fundit me Krajinën, dhe pavarësia e tyre do të njihet me 

shpejtësi në sajë të influencës së Gjermanisë, siç do të përpiqemi të argumentojmë më poshtë në këtë 

shkrim. 

 

Sa për pyetjen e dytë, ajo mbi të drejtat e entiteteve apo minoriteteve, shumë interesante është pikëpamja 

e një konstitucionalisti francez, Alain Pellet
16

. Ai mbështet idenë që Komisioni Badinter, pa pasur një 

referencë të saktë, ka lidhur parimin e “vetëvendosjes së popujve”
17

 me “të drejtën e minoriteteve”. Kjo 

sipas tij konfirmon që koncepti i “popullit” nuk është më homogjen dhe nuk i referohet në mënyrë 

absolute “të gjithë popullatës së një shteti, por komuniteteve të ndryshme linguistike, etnike, apo 

fetare”
18

. Ky koncept i ri është përkthyer në “ norma të reja të detyrueshme që kushtëzojnë të gjitha 

subjektet e të Drejtës Ndërkombëtar dhe që një ditë mund të zbatohen për të mbrojtur të drejtat e 

Gagauzve dhe Çeçenëve pa kërkuar shpërbërjen e Moldavisë apo Rusisë”
19

. Kjo ide mund të shtrihet në 

ditët e sotshme për të mbrojtur të drejtat e Kurdëve pa qenë nevoja e shpërbërjes së Turqisë, dhe te të 

drejtat e popullit të Krimesë pa pasur nevojë që Rusia ta mbajë të pushtuar Gadishullin e Krimesë. Ky 

parim, i dalë nga idealet e Komunitetit/Bashkimit Europian si një fuqi e butë, mund të ndihmojë në 

shmangien e konflikteve të armatosura në të ardhmen dhe të kontribuojë në të ashtuquajturën “diplomaci 

parandaluese”.  

 

III. KUFIZIMET EKONOMIKE, JURIDIKE DHE POLITIKE TË KOMUNITETIT 

EUROPIAN NË TRAJTIMIN E KONFLIKTIT JUGOSLLAV NE FILLIM TE VITEVE 

NENTEDHJETE 

 

Kur shpërtheu konflikti në Jugosllavi në vitet 1990, Komuniteti Europian ishte i angazhuar në krijimin e 

një Politike të Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë, prandaj menaxhimi i konfliktit nga një fuqi 

rajonale ishte, pa pasur nevojë ta themi, shumë i vështirë në kuadrin e BPE-së
20

. Edhe situata 

ndërkombëtare po përkeqësohej. Franca ishte e zënë me negociata diplomatike në përpjekje për të arritur 

tërheqjen e trupave ushtarake të Irakut nga Kuvajti.  Britania e Madhe po mbështeste pozicionin 

                                                                                                                                                                                           
Krajinës (një rajon me shumicë Boshnjake Serbe) nuk do të marrë kurrë mbështetje për t‟u shkëputur nga Bosnje-

Hercegovina. Do të njihet si Republikë vetëm në 1992, por kjo do të shkaktojë një konflikt të gjatë etnik në vend. 

Kosova mbeti pjesë e Serbisë pavarësisht se ishte një rajon autonom me të drejtën e përfaqësimit në Presidencën e 

Jugosllavisë që kur Kushtetuta e 1974-tës hyri në fuqi në vend
15

. Nuk do të mbështetet kurrë nga Komuniteti 

Europian për pavarësinë nga Serbia, deri në 2008-tën kur do të mbështetet nga SHBA-ja në procesin e pavarësisë, 

dhe Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në Hagë do ta deklarojë Kosovën një super partes casus 
16

 Ai ishte anëtar i Komisionit për të Drejtën Ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara në fillim të viteve 

nëntëdhjetë. 
17

 Koncepti “popull” nuk është i përcaktuar në Kartën e Kombeve të Bashkuara. “E drejta për vetëvendosje shtrihet 

mbi të gjithë popujt” pa e përcaktuar konceptin dhe kjo jep mundësinë për shumë interpretime. 
18

 Pellet A., 1993. “Opinionet e Komitetit Badinter të arbitrimit. Një Frymëmarrje e Dytë për VetëVendosjen e 

Popujve”, 3 EJIL, faqet: 178-185. 
19

 ibidem 
20

 Në Dhjetor 1990 po zhvilloheshin negociatat mes shteteve anëtare për Samitin e ardhshëm të Mastrihtit të vitit 

1992.  Kuadri ekzistues i “Bashkëpunimit Politik Europian (BPE), i bazuar që nga viti 1970 mbi konsultimet 

informale të shteteve anëtare dhe mbi një përgjegjësi morale, po transformohej në një “Politikë të Përbashkët të 

Jashtme dhe të Sigurisë (PPJS)” e bazuar mbi një version mbi-qeveritar . Ky transformim synonte një shkallë të 

caktuar unanimiteti ndërmjet anëtarëve të Këshillit të Ministrave dhe më pak influencë nga institucionet e tjera. 

Unanimiteti politik do të arrihet de jure në 1993 me Traktatin e Mastrihtit, por do të aplikohet de facto vetëm në 

pak raste gjatë viteve „90 
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Amerikan në Irak, një pozicion i kundërt me atë të Francës. Shpërbërja e Bashkimit Sovjetik
21

 dhe e ish-

Jugosllavisë po shkonte në drejtimin e kundërt me bashkimin e dy Republikave gjermane dhe 

Komuniteti Europian po insistonte në ruajtjen e limiteve konstitucionale dhe në shmangien e përdorimit 

të dhunës për ndryshimin e kufijve në ish-Jugosllavi. Përveç bashkimit të Gjermanisë, sfida të tjera ishin 

integrimi i Republikës Demokratike Gjermane në Komunitetin Europian, nevoja për të formuluar një 

politikë të përshtatshme Europiane mbi demokracitë e reja të Europës Qendrore dhe Lindore, dhe nevoja 

për të përshpejtuar procesin e integrimit Europian ndërmjet të dymbëdhjetëve
22

. Kishte edhe trazira të 

tjera të ardhura nga Ballkani me Shqipërinë, Bullgarinë dhe Rumaninë, të cilat po dilnin nga diktaturat 

komuniste ndërkohë që figura e ish-Jugosllavisë po shkërmoqej në shumë pjesë. 

 

Këto konflikte që po lindnin krijuan bazën mbi të cilën disa shtete anëtare të KE krijuan bindjet e tyre të 

forta mbi Ballkanin. Përfaqësuesit e shteteve anëtare të Komunitetit Europian e patën të vështirë të 

formonin një perceptim të saktë të situatës eksplozive në ish-Jugosllavinë. Këto vështirësi që u 

transformuan në kufizime serioze, mund të grupohen në tri drejtime kryesore që mund të ndihmojnë të 

kuptojmë  ndryshimin ndërmjet perceptimit të situatës nga KE-ja e mbyllur në kullë dhe realitetit në 

përkeqësim në territorin e ish-Jugosllavisë. Le t‟i shqyrtojmë më tej këto kufizime. 

 

Kufizimet Ekonomike 

Traktati i parë ekonomik ndërmjet Komunitetit Ekonomik Europian u firmos në vitin 1970. Që nga ajo 

kohë deri në vitet 1990, ish-Jugosllavia gjithmonë ka qenë një vend i privilegjuar brenda Komunitetit 

Europian duke u bërë i pari vend Ballkanik që eksportonte drejt KE-së
23

. Shpërbërja e ish-Jugosllavisë 

filloi në momentin që Komuniteti Europian po hapte negociatat për firmosjen e një traktati të ri me ish-

Jugosllavinë, ndërkohë që disa miliarda të Njësisë së Monedhës Europiane ishin tashmë të investuara në 

vend përmes Bankës Europiane të Investimeve dhe marrëveshjeve të mëparshme
24

. 

Për më tepër, shtetet anëtare të KE-së e konsideronin ish-Jugosllavinë si një aleat të rëndësishëm për 

hapjen ndaj Vendeve të Europës Qëndrore dhe Lindore. Për një kohë të gjatë ata e vlerësonin pozicionin 

neutral të ish-Jugosllavisë në nivelin ndërkombëtar, prandaj ishte e vështirë të pranohej ndarja e 

menjëhershme e saj. Uniteti i ish-Jugosllavisë konsiderohej i rëndësishëm në një botë të ndarë në blloqet 

Lindore dhe Perëndimore. 

 

Këto faktorë ndikuan që vendet anëtare të Komunitetit Europian të përpiqeshin për ruajtjen e Unitetit 

Jugosllav në fillim të viteve „90, por ato nuk ishin të vetmet. Në fakt, kreditë financiare që i ishin dhënë 

                                                           
21

 Situata në Bashkimin Sovjetik nuk ishte e qetë. Do të ketë një coup d’état në Gusht 1991 që do të ndryshojë 

drejtimin e ngjarjeve. As situata në Kosovë nuk do të jetë e qetë gjatë asaj periudhe. Trupat e Ushtrisë 

Ndërkombëtare Jugosllave do të dërgohen në territorin e Kosovës me pretekstin që minoriteti Serb po dhunohej. Në 

fakt, miti që shpërbërja e Jugosllavisë filloi në Slloveni dhe Kroaci duhet të riformulohet duke konsideruar që 

problemet e shpërbërjes së ardhshme filluan në Kosovë, me popullin e Kosovës të organizuar në një protestë 

“Kosova Republikë” në 24 Janar 1989. Demonstratat masive dhe përplasjet e dhunshme ndërmjet shqiptarëve të 

Kosovës dhe policisë serbe vazhduan gjatë gjithë vitit 1989 deri në Pranverë të 1990-tës 
22

 Buletini EC 5-1990, seksioni 2.3.1. Në  vitin 1990 dymbëdhjetë vende ishin pjesë e Komunitetit Europian : 

Belgjika,  Gjermania,  Franca,  Italia,  Luksemburgu,  Hollanda,  Danimarka,  Irlanda,  Mbretëria e Bashkuar,  

Greqia, Spanja dhe Portugalia. 
23

 Shifrat e eksporteve të Vendeve Lindore në 1989, përfshi Jugosllavinë, Eurostat, Arkivat e e Bashkimit Europian 

në Firence, Fondi  GJLA  264.  Eksportet drejt KE-së përbënin 35% të totalit të eksporteve të Jugosllavisë, më 

shumë se Polonia (28.9%), Hungaria (25.6%), Çekosllovakia (18.2%), Rumania (17.6%), dhe Bullgaria (4.6%). 
24

 Buletin i EC 12-1984, seksioni 2.2.26, Buletini EC 5-1983, Buletini EC 2-1984, seksioni 2.2.25, Buletini EC 3-

1983, seksioni 2.2.32. Titulli GU L 41 i 14.2.1983 dhe Titulli GU L 56 i 3.3.1983, Buletini EC 4-1983, seksioni 

2.2.28. 
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ish-Jugosllavisë nga 1976 deri në 1990 përmes Bankës Europiane të Investimeve ishin rreth 1 miliardë 

Njësi të Monedhës Europiane
25

, një sasi e rëndësishme investimesh. Në dokumentet e Arkivave të KE-së 

në Firence, Itali, duket qartë që pjesa më e madhe e investimeve të KEsë në ish-Jugosllavi përqëndrohej 

në fushën e transportit dhe korridorevepan-Europiane, fakte që demonstrojnë që ish-Jugosllavia 

konsiderohej nga KE-ja si një vend i rëndësishëm tranziti për në Greqi
26

, që ishte që në atë kohë anëtare 

e KE-së.  Ishin gjithashtu partitë e majta në Komunitetin Europian që këmbëngulnin për ruajtjen e 

unitetit Jugosllav, duke e konsideruar atë vend si simbolin e politikës së Titos për “rrugën Jugosllave 

drejt socializmit”, ndërkohë që partitë e djathta e shtronin çështjen në një perspektive tjetër duke shtyrë 

drejt shpërbërjes sipas shembullit të Republikave Sovjetike. Sipas argumenteve të tyre, nuk ia vlente të 

ruhej një qeveri federale që nuk ishte as e zgjedhur në mënyrë të drejtpërdretjë nga populli Jugosllav
27

. 

Nga ana tjetër, shtetet anëtare të KE-së ishin të vetëdijshme që përfaqësonin një model të demokracive të 

konsoliduara perëndimore për vendet e Europës Lindore dhe Qendrore, të cilat e konsideronin KE-në si 

një model drejt të cilit aspironin
28

. Në këtë situatë fermentimi, anëtarët e KE-së këmbëngulën për 

themelimin e Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim në fillim të vitit 1991, sipas idesë së 

Presidentit Francez Fransua Miteran gjatë sesionit plenar të Parlamentit Europian në Strasburg në datë 

25 Tetor 1989
29

,  me qëllim për të ndihmuar me çdo kusht shtetet që po krijoheshin nga regjimet 

komuniste të Lindjes. BERZH u ngrit “për  të krijuar një periudhë të re të pas-Luftës së Ftohtë në 

Europën Lindore dhe Qëndrore, duke çuar më tej progresin drejt “ekonomisë së tregut dhe promovimin 

e iniciativës private dhe sipërmarrëse”
30

. Në këtë situatë, edhe qëndrimi ndaj realitetit Jugosllavisë filloi 

të ndryshonte gradualisht. 

 

Kufizimet Juridike 

Siç është përmendur në këtë shkrim, KE-ja në fillim të viteve nëntëdhjetë nuk i kishte mekanizmat e 

duhura juridike dhe institucionale për ndërmarrjen e një veprimi të përbashkët në Politikën e Jashtme.  

Mekanizmi ekzistues që rridhte nga Bashkëpunimi Politik Europian (BPE) nuk i detyronte shtetet 

anëtare që të arrinin në një vendim të përbashkët, por vetëm i nxiste ato që të merrnin në konsideratë 

pozicionet e anëtarëve të tjerë.  Kuadri i Aktit Unik  “ishte një obligim moral, pa asnjë imperative 

juridik”
31

. Vetëm me Traktatin e Mastrihtit të ratifikuar në 1993, do të krijohej një shtyllë e posaçme që 

përfshinte Politikën e Jashtme dhe të Sigurisë.  Një politikë e tillë iu dha si kompetencë Këshillit 

Europian përmes një logjike ndër-qeveritare, duke i lënë Komisionit Europian vetëm të drejtën e 

iniciativës. Traktati i Mastrihtit përcaktonte se përveç koordinimit të pozicioneve reciproke që 

përmbante kuadri i Bashkëpunimit Politik Europian, shtetet anëtare duhet të zbatonin së bashku të gjitha 

veprimet e nevojshme për të realizuar interesat e rëndësishme të përbashkëta. Megjithëse parimi i 

                                                           
25

 Totali është shuma e përafërt e të gjitha kredive të pasqyruara në Buletinet e KE-së nga 1975 në 1991 
26

 Pirjeveć J., 2001. Luftërat jugosllave 1991- 1999, Torino: Giulio Einaudi Editore, faqe. 35. 
27

 Presidenca e Republikës Socialiste të Jugosllavisë pas vitit 1974 përbëhej nga 9 anëtarë - tetë të zgjedhur nga 

secila republikë e ish-Jugosllavisë dhe e krahinave të saj autonome (Kosova dhe Vojvodina), dhe i nënti ishte 

Presidenti i Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë. Qeveria nuk zgjidhej direkt nga populli, por nga Partitë 

Komuniste të çdo entiteti. Për më tepër, presidenca e fundit e 1989 filloi të reflektojë krizën e brendshme të ish-

Jugosllavisë, që kulminoi me pengesat ndaj Stipe Mesić, kandidati Kroat pro shkëputjes. 
28

 Caplan R., 2007. Europa dhe Njohja e Shteteve të reja në Jugosllavi, Cambridge: Cambridge University Press, 

faqe. 120. 
29

 Buletin EC 5-1990. 
30

 http://www.ebrd.com/who-we-are/history-of-the-ebrd.html, verifikimi i fundit në Qershor 2017. 
31

 Milo P., 2002. Bashkimi Europian. Ideja, integrimi, identiteti, e ardhmja, Tirana: Albpaper, faqet: 146-151. 

http://www.ebrd.com/who-we-are/history-of-the-ebrd.html
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unanimitetit mbetej në fuqi, ai parashikonte mundësinë e sanksioneve ndaj shteteve anëtare që nuk 

kishin tendencën të përfshiheshin në vendimet e përbashkëta të Këshillit Europian
32

. 

 

Kjo situatë komplekse kishte filluar që në fund të 1990-tës në Këshillin e Fundit të Europës të mbajtur 

në Romë në 14-15 Dhjetor, që hodhi bazat për konferencat e ardhshme ndërqeveritare dhe për një 

bashkëpunim ndërmjet shteteve anëtare për krijimin e Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të 

Sigurisë
33

. Në këtë rast, koncepti i “interesit të përbashkët thelbësor” u paraqit përmes një letre 

kundërshtimi nga Franca dhe Gjermania, në bazë të së cilës, Politika e ardhshme e Përbashkët e Jashtme 

dhe e Sigurisë duhej të ndërtohej vetëm “mbi disa çështje në interesin e përbashkët”
34

. Është lehtësisht e 

kuptueushme se, kur shpërtheu konflikti në Jugosllavi, Komuniteti Europian ishte i angazhuar në 

krijimin e një Politike të Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë, dhe menaxhimi i konfliktit si një fuqi 

rajonale ishte, pa pasur nevojë ta themi, shumë i vështirë në kuadrin e BPE-së. 

 

Në fakt, siç u përpoqëm të theksojmë në këtë shkrim, në shumë studime mbi Bashkimin/Komunitetin 

Europian, shpesh nënvlerësohet fakti që kur shpërtheu konflikti Jugosllav, KE-ja ishte nën kuadrin e 

BPE-së dhe ishte angazhuar në negociatat për ndërtimin e shtyllave të ardhshme të Politikës së 

Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë
35

. Në këtë aspekt, Komuniteti Europian nuk ishte në një stituatë të 

favorshme për menaxhimin e saktë të qëndrimit të tij ndaj krizës së ish-Jugosllavisë. Siç u tha nga Javier 

Solana
36

, “pak veta mund ta kishin parashikuar që Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisë, e 

sapolindur, do të kishte pasur një “pagëzim” kaq të vështirë në rajon”
37

. Gjithsesi, është e rëndësishme 

të theksohet që me gjithë këto limite juridike, Bashkimi/Komuniteti Europian ka mundur të realizojë 

disa iniciativa normative shumë të rëndësishme kundrejt ish-Jugosllavisë. 

 

Kufizimet Politike 

Komuniteti Europian ishte gjithashtu i kufizuar edhe për shkak të situatës ndërkombëtare në fillim të 

viteve „90. Komuniteti Europian ishte i zënë me krizën e Gjirit Persik
38

, hapjen drejt Europës Qendrore 

dhe Lindore, dhe ratifikimin e protokollit të tretë financiar me ish-Jugosllavinë. Në këtë atmosferë, 

Parlamenti Europian, si në shumë konflikte të tjera, provoi që ishte, deri në një farë mase, në vijë të parë. 

Parlamenti Europian po përpiqej të kushtëzonte çështjen e zgjidhjes paqësore të situatës në Kosovë, me 

ratifikimin e Protokollit të Tretë Financiar me ish-Jugosllavinë, përmes një rezolute të miratuar në Maj 

1990
39

. Nëpërmjet kësaj rezolute e cila deklaronte se shtetet e ish-Jugosllavisë dhe krahinat autonome 

(Kosova dhe Vojvodina) duhet të kishin të drejtën të “vendosnin lirisht për të ardhmen e tyre, në një 

                                                           
32

 Clementi M., 2004. Europa dhe bota. Politika Europiane e jashtme, e sigurisë dhe e mbrojtjes, Bologna: Il 

Mulino, faqe 104-108. 
33

 De  Schoutheete,  De  Tervarent  Ph.,  1997.  Krijimi i Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë në 

Regelsberger E., de Schoutheete de Tervarent Ph., Wessels W., eds. Politika e Jashtme e Bashkimit Europian. Nga 

BPE tek PPJS dhe më Gjerë, Londër: Lynne Rienner, faqet 41-62. 
34

 Ky koncept u paraqit në fjalën e presidentit të Komisionit Europian, Jacque Delors, të mbajtur para Parlamentit 

Europian në Janar 1990 në Delors J., 1992. Koncepti i Ri Europian, Paris: Odile Jacob. 
35

 Geoffrey Edwards, “Potenciali dhe Limitet e PPJS: Shembulli Jugosllav” në Elfriede Regelsberger, Philippe de 

Schoutheete de Tervarent, Wolfgang Wessels (eds), Politika e Jashtme e Bashkimit Europian. Nga BPE tek PPJS 

dhe më Gjerë, Londër, Lynne Rienner, 1997, faqet: 173-194. 
36

 Javier Solana, ishte në atë kohë Sekretar i Përgjithshëm i Bashkimit Europian dhe Përfaqësues 

i Lartë i Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë. 
37

 Gori L., 2007.  Bashkimi Europian dhe Ballkani Perëndimor. Perpsektiva Europiane e Rajonit (1996-2007). 

Catanzaro: Rubbettino, faqe. 6. 
38

 Një Ri-bashkim i jashtëzakonshëm u mbajt në Luksemburg dhe Bruksel në Janar 1991, Buletini EC 1/2-1991. 
39

 Buletini EC 3-1991, Rezolutë e miratuar në 15 Mars 1991, titulli GU C 106 i 22.04.1991. 
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mënyrë paqësore dhe demokratike, duke ruajtur kufijtë e tyre” 
40

Parlamenti Europian ishte shumë hapa 

përpara strategjisë diplomatike të kohës. .Ishte Parlamenti Europian institucioni i parë që sugjeroi një 

kontekst të ndryshëm kushtetues për ish-Jugosllavinë. Që nga ai moment, të gjitha aktet juridike të 

nxjerra nga Komuniteti Europian për shpërbërjen e ish-Jugosllavisë, do të ishin në avangardë të situatës 

politike në rajon, në sajë të aftësisë së PE-së për të diskutuar çështjen haptazi. 

 

Procesi i Integrimit Europian i deklaruar nga Komuniteti Europian kundrejt Europës Qëndrore dhe 

Lindore po gjeneronte njëfarë entuziazmi në vendet e ish-Jugosllavisë. Supozimi i Paul Taylor sipas të 

cilit “ironia që qëndron në bazë të Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe demokracive të konsoliduara 

është që ato gjenerojnë entuziazëm ndërkohë që kërcënimi për fragmentim po shpërthen”, ishte 

domethënëse
41

. Në një kohë kur po celebrohej fundi i ideologjive dhe i Luftës së Ftohtë, ishte e 

pamundur për politikanët e shteteve anëtare të Komunitetit Europian të parashikonin tragjedinë 

Jugosllave dhe shpërthimin e konflikteve etnike në të.  

 

IV. KOMUNITETI EUROPIAN DHE NJOHJA E REPUBLIKAVE QË PO LINDNIN NGA 

ISH-JUGOSLLAVIA: PSE “PO” PËR PAVARËSINË E SLLOVENISË, KROACISË DHE 

MAQEDONISË, DHE “JO” PËR PAVARËSINË E BOSNJE-HERCEGOVINËS DHE 

KOSOVËS? 

 

Në debatet Europiane të kohës, diskutimi fokusohej në dy parime: parimi i “integritetit territorial” 

përballë parimit të “vetëvendosjes”. Ndoshta vendet e Komuniteti Europian nuk i prisnin pretendimet e 

forta nacionaliste nga Republikat post-komuniste të ish-Jugosllavisë, prandaj në emër të stabilitetit në 

rajon u përpoqën të mos i mbivlerësonin ato. Në këtë kuadër, ato vazhduan të këmbëngulnin në 

konceptin e “ndryshimit jo me forcë të kufijve” me qëllim shmangien e destabilizimit në Ballkan
42

, 

pavarësisht se ç‟ndodhte në terren. 

 

Komuniteti Europian ia doli të prodhonte dy Deklarata që u paraqitën nga Ministrat e Jashtëm të 

shteteve anëtare dhe u miratuan në Bruksel në 16 Dhjetor 1991
43

. Në Deklaratën e parë, shtetet anëtare 

shprehën vullnetin e tyre për të njohur Shtetet e formuara rishtazi në rajon nëse ato do të dëshmonin se 

pranonin disa parime bazë të tilla si: Respekt për Kartën e Kombeve të Bashkuara, Aktin Final të 

Helsinkit dhe Kartën e Parisit për një Europë të Re, në veçanti të Drejtat e Njeriut të theksuara në Kartën 

e Parisit; Respekti për parimin e të drejtave të pakicës; mos-ndryshimin e kufijve dhe angazhimin për të 

zgjidhur paqësisht konfliktet në rajon. Një hapësirë e madhe ju kushtua parimit të uti  possidetis  

(ndryshimi pa forcë i kufijve) që i referohej ruajtjes së kufijve të mëparshëm, një rregull që bazohej në 

Deklaratën e Helsinkit të 1975
44

. Deklarata ishte e vetmja mbi të cilën vendet e Europës Lindore dhe 

Perëndimore mund të bazonin bashkëpunimin e tyre, në kuadrin e Konferencës së Sigurisë dhe 

Bashkëpunimit në Europë (CSCE) dhe Kartës së Parisit si i vetmi traktat i përbashkët në të cilin vendet e 

Europës Lindore dhe Perëndimore kishin aderuar para vitit 1990. Parimi i “ndryshimit pa forcë të 

                                                           
40

 Ibidem. 
41

 Taylor P., 1993. Organizata Ndërkombëtare në Botën Moderne, Londër, New York: Pinter, faqja 82 
42

 Thiébault J., 1994. Komisioni i Arbitrazhit për Paqe në Jugosllavi, i kryesuar nga Robert Badinter (Gusht 1991 – 

Janar 1992), në Thuan C., Fenet A., (Eds.), Ndryshimet Ndërkombëtare dhe evoluimi i normave, Amiens Cedex: 

Presses Universitaire de France. 
43

 Buletini EC 12-1991, seksioni 1.4.6. Teksti i plotë i Deklaratës së Përbashkët mbi Jugosllavinë e datës 17 Dhjetor 

1991. 
44

 Staničić  M.,  2005.  Politika Kroate ndaj Bosnje-Hercegovinës në  Reiter  E.,  Iureković  P.,  ed.,Bosnje 

Hercegovina, Politikat e Europës mbi Ballkanin nën testim, Baden Baden: Nomos, faqe: 38. 
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kufijve” ishte marrë nga Karta e Helsinkit dhe do të përsëritet fuqishëm përgjatë gjithë konfliktit, me 

qëllim që të theksohej kundërshtia e KE-së ndaj politikave të faktit të kryer
45

 që mund të zbatoheshin 

nga shtetet që po dilnin nga ish-Jugosllavia. 

 

Në deklaratën e dytë, të gjitha Republikat e ish-Jugosllavisë u ftuan të paraqisnin kërkesën e Njohjes 

deri në 23 Dhjetor 1991, me kushtin që duhet të kishin pranuar deklaratën e parë.  Vendet anëtare të KE-

së u angazhuan të njihnin Shtetet e reja duke filluar që nga 15 Janari 1991 nëse kjo do të sugjerohej nga 

trupa e arbitrazhit të Komisionit Badinter. Një pjesë në fund, Deklaratës së dytë i kushtohej të ardhmes 

së Republikës Jugosllave (me këtë emër njihej Republika e Serbisë dhe Malit të Zi si pjesa e mbetur e 

ish-Jugosllavisë), duke përcaktuar se: “Komuniteti dhe Shtetet Anëtare i kërkojnë Republikës Jugosllave 

që përpara Njohjes së saj të angazhohet, , për të dhënë garanci kushtetuese dhe politike se nuk ka 

pretendime territoriale ndaj një shteti fqinj, anëtar i KE-së, dhe nuk do të ndërmarrë asnjëherë fushata 

propagande politike armiqësore, përfshi përdorimin e emërtimeve që mund të nënkuptojnë pretendime 

territoriale”
46

.  Si rezultat, Republikat që ia dolën të plotësonin kërkesën në kohë dhe u morën në 

konsideratë nga Komisioni Badinter ishin: Sllovenia, Kroacia, Maqedonia dhe Bosnja-Hercegovina.  

Vetëm tri të parat u njohën menjëherë në muajt në vazhdim nga shtetet anëtare të Komunitetit Europian, 

pavarësisht se “në rastin e Kroacisë u vu një kusht në lidhje me të drejtat e minoriteteve”
47

. Në mungesë 

të një referendumi, kërkesa e Bosnje-Hercegovinës për njohje u refuzua. 

 

Njohja e menjëhershme do të ishte subjekt i debatit akademik dhe politik që vazhdon edhe sot. Njohja e 

Bosnje-Hercegovinës u shty për shkak të mungesës së një referendumi. Pavarësia e Kosovës u refuzua 

në opinionet e Komisionit të Arbitrazhit
48

 në përputhje me parimin uti possidetis, edhe pse ajo zyrtarisht 

kishte organizuar një referendum për pavarësi në Shtator 1991. 

 

Marrëdhëniet e vitit 1991 ndërmjet shteteve anëtare të KE-së dhe vendeve që dolën nga ish-Jugosllavia 

ishin krejtësisht të ndryshme nga ato të vitit1990. Së pari, KE-ja nuk kërkonte më të ruante me çdo kusht 

unitetin e ish-Jugosllavisë. Sjellja e KE-së kishte filluar të ndryshonte që kur Sllovenia organizoi një 

referendum për pavarësi në 23 Dhjetor 1990, ndjekur nga Kroacia në 19 Mars 1991. Referendumi në 

Kroaci u ndoq nga vetë-deklarimi i pavarësisë nga Krajina, një provincë me shumicë popullsie Serbe në 

territorin Kroat. Serbët e Krajinës, si “pasardhës krenarë të vullnetarëve Serbë që kishin luftuar për 

Perandorinë Austro-Hungareze kundër Otomanëve”
49

 kishin shprehur qartë vullnetin e tyre për të 

shpallur pavarësinë e provincës së tyre që të mos mbeteshin një pakicë Serbe në një shtet të pavarur 

Kroat. Vullneti i tyre dhe mbështetja nga Serbia, do të bëheshin në të ardhmen subjekt i shumë 

konflikteve lufte /, sepse ishte rasti i parë kur parimi i vetëvendosjes u shtyp me atë të uti possidetis në 

ish-Jugosllavi. Situata të ngjashme do të pasonin në Bosnje-Hercegovinë me çështjen e “Republika 

Srpska”, dhe  çështjen e Kosovës.   

                                                           
45

 Genscher H., 1995. Kujtime, Berlin: Siedler, faqe. 39. 
46

 Buletini  EC  12-1991,  seksioni 1.4.6.  Teksti i plotë i Deklaratës së Përbashkët mbi Jugosllavinë e datës 17 

Dhjetor 1991. 
47

 Pellet A., “Opinionet e Komitetit Badinter të Arbitrazhit. Një Frymëmarrje e Dytë për Vetë-Vendosjen e 

Popujve, 3 EJIL, 1992, në http://ejil.org/pdfs/3/1/1175.pdf, verifikuar për herë të fundit në 2017. 
48

 ibidem. 
49

 Oliver I., 2005. Lufta dhe Paqja në Ballkan. Diplomacia e Konfliktit në ish-Jugosllavi. Londër: I.B. 

Tauris, faqe 9. 
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Opinioni mbi Kosovën ishte negativ. Disa akademikë mendonin se ky ishte një opinion politik për faktin 

që rasti i Kosovës, në atë kohë, kishte ngjashmëri me rastin e Krajinës
50

,  megjithëse Kosova s‟kishte 

asnjë ngjashmëri me Krajinën, sepse Kosova ishte një krahinë autonome me të drejta në Presidencën e 

Jugosllavisë Federative. Megjithatë, mbetej fakti që disa shtete anëtare, veçanërisht Gjermania, i 

druheshin shkëputjes së Krajinës në rast se ato do të kishin mbështetur pavarësinë e Kosovës pikërisht 

në atë moment
51

. Kjo arsye ndihmon në të kuptuarin më mirë të sjelljes së paqartë të Gjermanisë në atë 

periudhë. 

 

Komisioni Badinter
52

 rekomandoi njohjen diplomatike të Sllovenisë dhe Maqedonisë, ndërkohë që la të 

pezulluar çështjen e Kroacisë dhe Bosnje-Hercegovinës, vende ku në fat do të shpërthenin konflikte 

etnike.  Sipas Komisionit, dy republikat e para i plotësonin të gjitha kushtet për njohje ndërkombëtare 

sepse ato nuk paraqitën “pretendime territoriale ndaj vendeve fqinje”
53

. Ndërsa Kroacia nuk kishte 

deklaruar saktësisht një mbrojtje për minoritetin Serb në Kushtetutën e saj, prandaj njohja e këtij shteti 

kushtëzua me plotësimin e kësaj mangësie. Bosnja dhe Hercegovina
54

 konsiderohej një Republikë mikse 

me popullsi 40% myslimanë Boshnjakë, 32% Serbë, dhe 19% Kroatë. Në këtë rast, secili nga 

komunitetet në këtë territor duhet të ishte pyetur përmes një referendumi përpara se të paraqitej kërkesa 

për pavarësi
55

. Megjithatë, i njëjti parim nuk u aplikua në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, 

25% e popullsisë së të cilës ishin Shqiptarë, me supozimin që Shqiptarët e  ish-Republikës Jugosllave të 

Maqedonisë nuk ishin një entitet kushtetues, por një minoritet. 

 

Gjermania dhe Austria do të ishin shtetet e para që do të njihnin publikisht pavarësinë e Sllovenisë dhe 

Kroacisë në 19 Dhjetor 1991, vetëm tri ditë pas Mbledhjes së Brukselit në të cilën u paraqitën dy 

deklaratat me kushtet për njohjet e ardhshme të shteteve të reja. Fundi i 1991 po hapte rrugën për një 

Mbledhje tjetër të Këshillit Europian në Mastriht, që supozohej të përvijonte Traktatin e ardhshëm të 

Mastrihtit.  Një kompromis historik ndodhi në mbledhjen e mëparshme në Bruksel për t‟i hapur rrugë 

Traktatit të Mastrihtit. Siç u raportua nga  Simon  Alterman, një gazetar i Reuters që kishte qenë 

dëshmitar i ngjarjeve
56, 

për të siguruar suksesin e Mbledhjes, ishte Kancelari Kohl ai që garantoi që 

Këshilli “nuk do të diskutonte çështjen Jugosllave që kishte monopolizuar Mbledhjen e Qershorit të 

kaluar, me kushtin që të lejohej njohja e Sllovenisë dhe Kroacisë brenda pak javëve të ardhshme”,. Në 

fund, “të gjithë Përfaqësuesit e Lartë të vendosën emrat e tyre mbi Traktatin e ri dhe të dymbëdhjetë 

                                                           
50

 Troebst S., 1998. Konflikti në Kosovë: Dështim apo Parandalim? Një dokumentacion Analitik, 1992-1998, 

ECMI (Qendra Europiane për Çështjet e Minoriteteve): Fleta e Punës Nr. 1, Maj, faqe. 48. 
51

 Libal M., 1997. Limit i Bindjes.Gjermania  dhe Kriza Jugosllave,  1991-1992,  Westport  CT:  Praeger; 

D‟Ottavio G., 2004. Republika Federale Gjermane dhe integrimi Europian: pasojat e rënies së Murit të Berlinit 

mbi procesin e unifikimit Europian, Shekulli 21, Viti III, Tetor. 
52

 Sugjerimet dhe Rekomandimi i Komisionit Badinter do të shqyrtohen më pas nga Mbledhja e Brukselit në 16 

Dhjetor 1991, siç tregohet më poshtë. 
53

 Opinionet 4-10 të Komisionit Badinter që shprehin këtë janë riprodhuar në Türk D., “Njohja e shteteve: 

një koment”, 4 EJIL, 1996, faqet: 66-71. 
54

 Reagimi i Parlamentit të Bosnje-Hercegovinës ishte i menjëhershëm, megjithëse ishte braktisur nga 

mbështetësit e Karaxhiç-it. Në 25 Janar 1992 u vendos të organizohej referendumi i sugjeruar nga Komuniteti 

Europian, në një moment kur Ushtria Kombëtare Jugosllave kishte vendosur shumë trupa në territorin Boshnjak, 

duke firmosur kështu një nga luftërat më të përgjakshme etnike në territorin Europian. 
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 Thiébault J., 1994. Komisioni i Arbitrimit për Paqen në Jugosllavi kryesuar nga Robert Badinter (Gusht 

1991 – Janar 1992), në Thuan C., Fenet A., (Eds.), Ndryshimet Ndërkombëtare dhe evoluimi i normave, Amiens 

Cedex: Presses Universitaire de France. 
56
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deklaruan që ishin shumë të kënaqur me këtë fakt”,  u shpreh Alterman
57

. Përmes këtij akti, në mënyrë 

indirekte, ata i dhanë dritën jeshile shpërbërjes konfliktuale të ish-Jugosllavisë. 

 

Në ditë e sotshme, duket më e përshtatshme të biesh dakord me deklaratën e Konversit sipas së cilës 

është gabim të konsiderosh Gjermaninë si një vend që “kishte nevojë të siguronte një port të rehatshëm 

në Mesdhe nëpërmjet njohjes së Sllovenisë dhe Kroacisë”. Sipas një akademiku tjetër, është më tepër një 

“mit” që ka shoqëruar mungesën e kapacitetit të Europianëve për të zgjidhur çështjen
58

. Në atë kohë 

dukej më e mundshme që Gjermania kishte vepruar në bazë të parimit të vetëvendosjes së popujve, për 

të justifikuar bashkimin e saj që sapo kishte ndodhur. Në fakt, siç ishte shprehur ish-Ministri i Jashtëm 

Genscher
59

, Gjermania kishte këmbëngulur në pavarësinë e Sllovenisë dhe Kroacisë, për të 

“ndërkombëtarizuar” konfliktin në rast të një pushtimi Serb
60

. Vetëm në atë rast Kombet e Bashkuara do 

të ndërhynin në atë konflikt.  

 

Megjithëse ngritja e Komisionit Badinter nuk kishte një bazë të qartë juridike, Lord Karrington-i i kërkoi 

këtij komisioni të jepte opinionin e tij mbi Kërkesat për pavarësi të shteteve të reja
61

. Sidoqoftë, 

Komisioni Badinter, nëpërmjet “katër opinioneve” të tij të famshme të publikuara zyrtarisht në 14 Janar 

1991,dha një kontribut të çmuar për Republikat që po dilnin nga ish-Jugosllavia. Në këto opinione, 

Komisioni Badinter deklaroi që Republikat që po dilnin nga federata Jugosllave “nuk ishin shtete 

rebele”, por Republika në kuptimin e vërtetë të fjalës, duke i përfshirë ato në kontekstin e “shpërbërjes” 

së federatës, dhe jo në kontekstin e “ndarjes” së saj. Vënia në dukje e këtij ndryshimi ishte juridikisht 

shumë e rëndësishme sepse vetëm në këtë mënyrë Njohja e Republikave të reja do të konsiderohej në 

përputhje me parimet e pavarësisë së “Shteteve të Reja” të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe Kartës 

së Helsinkit. Përveç Komisionit Badinter, Komuniteti Europian krijoi një entitet tjetër ad hoc që 

paralelisht do t‟i jepte një zgjidhje juridike çështjes Jugosllave: Konferenca e Paqes për ish-Jugosllavinë, 

me bazë ne Hagë dhe e kryesuar nga Lord Karrington, që do të japë një kontribut të madh në këtë 

çështje. 

 

Në këtë atmosferë, Presidenca e Komunitetit Europian publikoi një deklaratë të përbashkët mbi njohjen 

e Republikave që po dilnin nga ish-Jugosllavia në Janar 1992, ku njohja e Sllovenisë dhe Kroacisë u 

deklaruan pa marrë në konsideratë opinionin e Komisionit Badinter për Kroacinë, dhe kjo hapi derën për 

njohjen e Republikave të tjera, pasi u realizuan ndryshimet e propozuara nga Komuniteti Europian
62

. 

Parlamenti Europian ndoqi të njëjtin drejtim, duke vënë theksin mbi çështjen e mos-ndryshimit me forcë 

                                                           
57

 Simon Alterman, “Kush mori Çfarë nga Samiti i Komuniteti Europian (Dhe me Çfarë Çmimi)”, Maastricht, 
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58
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59
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të kufijve dhe mbrojtjes së minoriteteve
63

. I vetmi problem dukej të ishte fakti që e gjithë zona 

konsiderohej “si një paketë”  pa bërë ndonjë dallim mes situatave të ndryshme të entiteteve që përbënin 

ish-Jugosllavinë
64

. Por në çdo rast, marrëveshjet e ardhshme që do të rregullojnë periudhën post-

Jugosllave të  tilla si plani Vance-Owen, plani Owen-Stoltenberg, plani Juppé-Kinkel, Tryeza e 

Rrumbullakët e Ranbujesë, Marrëveshja e Ohrit, apo Plani i Ahtisarit, do të bazohen në rregulloret 

normative të KE-së të fillimit të viteve „90. 

 

V. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

Eshtë interesant fakti që të gjitha Deklaratat e Komunitetit Europian në fillim të viteve „90 përdornin 

termin “vend”, “shtet”, “shtete të reja”, ose “republika”, në vend të termit “entitet” që mund të ishte 

përdorur. Përdorimi i këtyre termave mund të konsiderohet si sinjali i parë i Komunitetit Europian për 

shpërbërjen e ish-Jugosllavisë, që zbulon qëllimin e fshehur të pavarësisë së republikave të saj
65

. Në 

fillim të procesit, në një konsideratë par condicio, Krajina dhe Kosova konsideroheshin si entitete 

brenda një Republike, Shqiptarët e Ish-Republikës së Maqedonisë si minoritet, ndërsa Boshnjakët, 

Kroatët dhe Serbët e Bosnje-Hercegovinës si entitete që formonin një Republikë.  Megjithëse këto 

konsiderata shkaktuan shumë grindje dhe perceptime të gabuara, ideja kryesore që uti possidetis duhet të 

prevalonte mbi at të vetëvendosjes mund të kuptohet në një proces shumë të vështirë dhe kompleks.   

 

Komuniteti Europian i dha të gjithë procesit emërtimin “shpërbërje” dhe jo “disintegrim” apo 

“shkëputje”
66

 për të dhënë idenë e një procesi të ndarë nga shpërbërja nga një Republikë qendrore që 

ishte Republika e Serbisë dhe Malit të Zi, që më vonë u quajt “shteti pasardhës” i ish-Republikës 

Socialiste të Jugosllavisë (FSRY)
67

 si edhe për të mbrojtur mos-përdorimin e konceptit “entitet”.  

Zhvillimi i ngjarjeve pas vitit 1992 nuk la shumë hapësirë për optimizëm mbi zgjidhjet juridike apo 

politike në nivel ndërkombëtar, por gjithsesi, disa precedentë pozitivë ishin krijuar, si p.sh. tradita e 

“arbitrazhit” që krijoi Komisioni Europian dhe shfaqja e KE/BE si një fuqi diplomatike dhe rregullatore. 

Kjo mënyrë e zgjidhjes së konflikteve u zbatua më vonë në rastin e pavarësisë së Kosovës, sipas së cilës, 

për çështjen e Kosovës u kërkua opinioni i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në kuadrin e Kombeve 

të Bashkuara në 08 Tetor 2008 me kërkesën e Serbisë. Nga Gjykata kërkohej të deklaronte nëse shpallja 

e njëanshme e pavarësisë së Kosovës ishte në përputhje me të Drejtën Ndërkombëtare
68

.   

 

Në 2009 Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë u deklarua në favor të pavarësisë së Kosovës duke e 

konsideruar atë një rast sui generis dhe duke hapur rrugën për njohje të mëtejshme ndërkombëtare të 

Shtetit të Ri. 

 

Nga panorama e ngjarjeve të analizuara në këtë shkrim është e lehtë të arrihet në përfundimin që edhe 

pse KE/BE nuk arriti të shmangte luftën dhjetë ditore në Slloveni, luftën tri mujore në Kroaci dhe një 

nga gjenocidet më të tmerrshme në Bosnje-Hercegovinë dhe Kosovë, KE/BE-ja është përpjekur të 
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zgjidhë paqësisht shpërbërjen e ish-Jugosllavisë, duke respektuar idenë e federalizmit të mëparshëm, 

idenë e bashkëpunimit, e mos-ndërhyrjes në punët e brendshme, e respektimit të minoriteteve dhe të 

drejtave të njeriut. Siç jemi përpjekur të argumentojmë në këtë shkrim Bashkimi Europian “u kap i 

papërgatitur në fushën e Politikës së Jashtme të tij dhe dështoi në ndaljen e gjakderdhjes”
69

 ,por fakti që 

Komuniteti Europian u përpoq që nga fillimi të mbante një Konferencë Paqeje për ish-Jugosllavinë, 

duke mbledhur së bashku të gjitha palët në konflikt, do të krijonte një model që do të përsëritej më vonë 

në Marrëveshjen e Dejtonit në 1995 dhe Marrëveshjen e Ohrit në 2001. Ky model dëshmon edhe një 

herë vlerat e Komunitetit Europian që janë në përputhje me parimet e “të jetuarit sipas shembujve të 

mirë”, “të qenurit racional”, dhe “shkaktimit të dëmit më të vogël të mundshëm” që Ian Manners e ka 

lidhur me konceptin e “fuqisë normative” që i atribuohet Komunitetit/Bashkimit Europian
70

.  

 

Eshtë e vërtetë që Komuniteti/Bashkimi Europian nuk është dalluar kurrë si faktor i suksesshëm në 

operacione ushtarake, por kjo nuk do të thotë automatikisht që nuk ka pasur kurrë merita në përvijimin e 

disa parimeve të rëndësishme si ato mbi njohjen e shteteve të reja, dhe normat e reja në respektimin e të 

drejtave njerëzore në procesin e themelimit të një shteti të ri, siç është përpjekur të shpjegohet në këtë 

shkrim. Ndonjëherë Komuniteti/Bashkimi Europian bëhet një faktor i rëndësishëm në modelimin 

ndërkombëtar të normave të reja “thjesht me mënyrën e veçantë të të ekzistuarit në një botë të përbërë 

nga shtete dhe marrëdhënie ndërkombëtare mes shtetesh”
71

. Në këtë drejtim, Komuniteti/Bashkimi 

Europian është bërë një faktor i rëndësishëm normativ pikërisht sepse ai “ndryshon normat, standardet, 

dhe parashikimet  e politikës globale të larguar nga centralizimi i shteteve”
72

. Riçard Kaplan, pas një 

studimi të hollësishëm të rolit të Komunitetit/Bashkimit Europian në shpërbërjen e ish-Jugosllavisë, 

përfundoi se “nuk ka asnjë dyshim që politikat e Komunitetit Europian kanë kontribuuar në rrënjosjen e 

mëtejshme të normave demokratike në shoqërinë ndërkombëtare”
73

. 

 

Komuniteti/Bashkimit Europian mund t‟i atribuohet edhe prezantimi i parimit të “respektimit të 

minoriteteve” si një kusht primar për njohjen diplomatike të një shteti të ri. Nuk duhet të harrojmë që 

brezi i ri i konflikteve gjithnjë e më tepër karakterizohet nga përplasja mes shteteve dhe civilizimeve, që 

shpesh përfundojnë në konflikte të dhunshme dhe fragmentime të shteteve. Në disa raste, respektimi i 

minoriteteve mund të imponohet, ose mund të kërkohet për të shmangur shkëputjen ose coptimin e 

territorit.  Respektimi i minoriteteve së bashku me respektimin e parimit të zgjidhjes paqësore të 

konflikteve, kanë qenë dy konceptet kyçe të përdorura në qëndrimet e kushtëzuara ndaj njohjeve. Ato u 

zbatuan më vonë në Kuadrin e Marrëveshjes së Ohrit që krijoi bazën e të ardhmes së Maqedonisë në 

2001, dhe në procesin e njohjes së Kosovës si shtet i ri në 2009. Në fakt, Komuniteti/Bashkimi Europian 

nuk është përpjekur kurrë të zgjidhë konfliktet me ndërhyrje ushtarake, dhe kjo mund të konsiderohet si 

thelbi i fuqisë së tij normative. “Ne insistojmë në ndryshimin e sistemit, jo të regjimeve”
74

, është 

shprehur një nga Përfaqësuesit e Lartë të Bashkimit Europian, dhe kjo frazë përfshin të gjithë filozofinë 

e Bashkimit Europian ndaj politikave globale.  
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Në këtë drejtim, roli i Komunitetit Europian/Europës në konfliktet në ish-Jugosllavi nuk duhet të 

shikohet në sensin e asaj që nuk ka bërë për të parandaluar katastrofat (mos-ndërhyrje ushtarake, 

mungesa e një pozicioni unitar, diplomaci e ngadaltë), por në sensin e asaj që ka mundur të bëjë 

(presioni ekonomik me sanksionet ekonomike që gjunjëzuan Serbinë-Malin e Zi në vitet e konfliktit, 

zhvillimi i normave të reja ndërkombëtare,  mediator i besueshëm mes palëve në konflikt, aktor në 

ndërtimin e paqes).  Ian Manners, mbështetësi më i madh i qasjes konstruktive ndaj KE/BE-së, ka kapur 

pikërisht thelbin e çështjes duke thënë se: “Ka një përpjekje për të analizuar politikat Europiane dhe 

ndikimin e saj në politikat globale pa shtruar pyetjen përse BE-ja vepron apo nuk vepron”
75

. Si 

përfundim, Komuniteti/Bashkimi Europian si një i tërë, jo shtetet individuale të tij, mund të mos jetë një 

aktor i fuqishëm për të zgjidhur konfliktet ushtarakisht, por është pikërisht mungesa e kësaj force që e 

bën atë luajë në mënyrë perfekte rolin enjë fuqie të butë. Kjo aftësi e ngre KE/BE-në në nivelin e një 

subjekti neutral të besueshëm në një konflikt, dhe në një aktor “mbi të gjitha palët”.  Shembulli i 

përpjekjeve juridike të KE/BE-së për të interpretuar shpërbërjen e ish-Jugosllavisë përbën një shembull 

të mirë në këtë drejtim: domethënë, përpjekja për të zgjidhur paqësisht një konflikt dhe qëllimi për ta 

shmangur atë do të përbëjë bazën në të ardhmen të të ashtu-quajturës “diplomaci parandaluese”. 
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