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EDITORIAL 

 

PENDING THE “NEW CATASTROPHE” OR 
THE SUNRISE IN THE WEST?! 

323 (497) 

QASHIF BAKIU 
 

In this writing in short lines I will attempt to rise the most actual and important problems of 

the states of the Balkans. Since in Macedonia the bombs are creaking ,Serbia is planted at the 

long-standing crossroad between the East and West, Kosovo with a governing coalition non 

natural and non effective, Bulgaria with heated interethnic sparks, European Romania with 

balckanic corruption, Bosnia and Herzegovina in the Lab of constitutional engineering, 

Turkey between secular state or religious impacts, Slovenia mired in debt ,Croatia non inured 

in the EU, a question continues to be asked: what happens in the Balkans?  

Republic of Macedonia as the last state which was divided from the Yugoslavian federation 

remains at the center of attention ,This small country results to be touched from all types of 

pathological, social, and institutional phenomena. For decades the basic problem remains 

discrimination of Albanian ethnic society, installed since the foundation of Republic of 

Macedonia after world war II ―The bombs‖ of the taped conversations revealed a very 

important element which was raised many times till now and it was the conviction of 

Albanian citizens in fabricated cases. All of this for the needs of daily politics of the political 

elites. These ―Bombs‖ only proved the already formed conviction of the citizens for an 

absolute power of the executive power, above all other powers, especially at the juridical. It 

was confirmed extreme misuse of the public funds, the corruption, criminality and especially 

arbitrariness of government officials over all, what is more disturbing is that all of these 

arguments, lead to creation of the perception that at the small Balkans state the law does not 

work, while citizens are divided in two groups: privileged and discriminated.  

In other hand Serbia does not moves from the Crossroad East-West. A state that maybe in lot 

of social deviant phenomena is a Balkans leader according to a lot of relevant reports. With a 

criminalized, corrupted political elite, with non-functional institutions, with high level of 

criminal in country scale, with violation of human rights, especially of the minorities, with a 

small degree of tolerance, law dysfunction etc.  

Serbia, continues to be at the top of negative ranking. Meanwhile on the road of euroatlantic 

integration it continues to remain faithful to her old politics, putting in second plan, needed 
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criteria‘s and reforms, respectively attempting to utilize politically in the arm of Kosovo 

issue. One thing remains clear that Serbia of the crossroad, with eyes, heart and spirit, is 

turned to East, even though her hands and pockets are turned to west.  

After the integration of the country in the NATO and EU it was created impression for a 

stabilization of Bulgaria.  Even though the overall conviction was that Bulgaria represents 

one of the most problematic countries in the Balkans. This thing was demanted watching the 

positive developments, which resulted with etabling of this country as one of the most stable 

countries in the region. With most fruitful policies and with clear effects, however 

decriminalization of the political elite, corruption and criminal continues to be black points of 

this country. Few months after the stabilization of the political situation and political 

showdown between the left and right the old Balkanic problem was again in persepective. 

Demographic heterogeneity of the state it seems to get out of the standard scheme of the 

national state, with what the interethnic problems reappear. This time not with the second 

ethnic community by the size, Turkish, but with the Roman minority. Problems maybe not of 

the nature of the other states, problems which as a start point have the banality and 

criminality of the individuals (mainly of the Roman nationality), which continue to live non-

integrated and non interested about the law and order, very fast exceed in collective conflicts 

(even though localized). In the middle of criminal and poverty, between the Balkan tradition 

and juridical state, even though in limited sizes, Bulgarian society losses her characteristic 

tolerance.  

Bosna and Herzegovina as it seems has lost attractiveness in international plan, by remaining 

a dark zone, with unsolved problems in the model state, created by the Dayton agreement. 

Bosnian society consisted of the ethnic communities – Muslims, Serbian, and Croatian, still 

can‘t exceed the wounds of the several year war, which took a hundred thousand man lives, 

mostly civilian. The state fails to put his institutions in the service of the citizens, or rather the 

citizens fail to trust in the common state and his institutions.  

The newest state in the world, Kosovo, continues her slow consolidation. Even though the 

topic ―integration of the minorities‖ loses her actuality, the international community tries to 

keep in front line, often by installing topics which are incomprehensible and non-proportional 

in the terms of terrible past which experienced Kosovas population. The political class 

doesn‘t seem to face the poverty, high level of unemployment, and low level of economic 

development… 

Even after becoming a member of NATO, Albania continues not to exceed the crisis of 

transition, reflected mostly in the absence of institutional action of the political elites. 

Decriminalization of the elites it is shown very difficult, even despite multiple attempts. This 

state continues to be hostage of the party interests, for which a positive electoral result it‘s 

more important than national interest. While hostage of these interests often became also the 

realization of the integration agenda for UE. Even despite the high degree of demographic 

homogeneity, the Greek minority tries to put Albania within the states with interethnic 

problems (even though doesn‘t appear to succeed with that phenomenon).  
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Even though with a high economical development, Turkey has a type of problem, that 

distinguished her from the other states of the region. The tendency of religious impact over 

the state that faces with support of the majority of the Turkish society worries the most the 

international factor. From the other side ,this tendency is more illustrated as an attempt to 

concentrate the absolute power of the ex-prime minister and current president Erdogan, in the 

other side different international organizations underline that the human rights and freedoms 

in this state, in many segments limp, especially regarding the minorities .however ,Turkey is 

now established   as an economic leader in the Balkans and beyond ,and continues to extend 

her economical and political impact over the other states of the Balkans and outside it. 

In the game of actors in the international relationships, in the internal game of the political 

elites, the citizens - the individual, remains to face the consequences of developments of 

politics, that very often are irresponsible. What illustrates the Albanian, Serbian, Bulgarian, 

Montenegrin, Turkish, Macedonian citizens, is that he sees the state as a stranger, as a thief, 

as a discriminatory. The citizen sees the state as a protector of the interests of the political 

élites, and not as a guarantee for the rights of the citizen. With an economical degree few 

times lower than the western developed countries, with not functioning social state, low 

economical development, high level of unemployment, with non efficient education system, 

with influenced judicial system, the Balkans people sees himself as a stranger in its own 

country. In this situation the war for existence he often becomes part of non natural 

collectivities, with what he becomes prey of misuses for purposes of political natures, but 

also other purposes. That‘s why we often have radical, ideological, religious, nationalists, 

even racists phenomenon. Hoping that these topics, that touch the citizens in the states of the 

region to be part of the scientific works of the next number, I‘m finishing this writing with a 

quote of the American president Abraham Lincoln: ―We live in the middle of the bells of 

concern covers the future: we expect a new catastrophe every time we read the newspaper‖. 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 12 

 

EDITORIAL:  

NË PRITJE TË KATASTROFËS SË RE APO 
LINDJES SË DIELLIT NË PERËNDIM?! 

UDC: 323(497) 

QASHIF BAKIU 
 

Abstract: 

In this writing in short lines I will attempt to rise the most actual and important problems of 

the states of the Balkans. Since in Macedonia the bombs are creaking ,Serbia is planted at the 

long-standing crossroad between the East and West, Kosovo with a governing coalition non 

natural and non effective, Bulgaria with heated interethnic sparks, European Romania with 

balckanic corruption, Bosnia and Herzegovina in the Lab of constitutional engineering, 

Turkey between secular state or religious impacts, Slovenia mired in debt ,Croatia non 

inured in the EU, a question continues to be asked: what happens in the Balkans?  

Në këtë shkrim në vija të shkurtra tentoj të ngre problemet më të rëndësishme apo më aktuale 

të shteteve ballkanike. Përderisa në Maqedoni kërcasin bombat, Serbia e mbjellë në 

udhëkryqin të kamotshëm mes lindjes dhe perëndimit, Kosova me një koalicion qeverisës jo 

të natyrshëm dhe joefektiv, Bullgaria me shkëndija të ndezura ndëretnike, Rumania evropiane 

me korrupsion ballkanik, Bosnja dhe Hercegovina në laboratorin e inzhinjeringut 

konstitucional, Turqia mes shtetit laik apo ndikimeve religjioze, Sllovenia e zhytur ne borxhe, 

Kroacia e pa ambientuar në BE, një pyetje vazhdon të parashtrohet: Çfar ndodh në Ballkan?  

Republika e Maqedonisë, si shteti i fundit që u nda nga ish federata Jugosllave, ngelet në 

qendër të vëmendjes. Ky shtet i vogël ballkanik rezulton të jetë i prekur nga gjithë llojet e 

fenomeneve patologjike shoqërore dhe institucionale. Për dekada me radhë problem bazë 

ngelet diskriminimi i bashkësisë etnike shqiptare, i instaluar që nga themelimi i Republikës së 

Maqedonisë pas Luftës së Dytë Botërore. ―Bombat‖ e bisedave të përgjuara nxorën në pah 

një element mjaft të rëndësishëm që deri më tani ishte ngritur shumë herë, dhe kjo është 

dënimi i qytetarëve shqiptarë të pafajshëm në raste të inskenuara. E gjitha kjo për nevoja të 

politikës ditore të elitave politike. Këto ―bomba‖ vetëm vërtetuan bindjen e formuar të 

qytetarëve për një pushtet absolut të pushtetit ekzekutiv, mbi të gjitha pushtetet e tjera, 

sidomos në atë gjyqësor. U vërtetua keqpërdorimi i skajshëm me fondet publike, korrupsioni, 

kriminaliteti dhe sidomos arbitrariteti i pushtetarëve. Mbi të gjitha, ajo që edhe shqetëson më 

shumë është se të gjitha këto argumente, çojnë në krijimin e perceptimit se në shtetin e vogël 

ballkanik nuk funksionon ligji, ndërsa qytetarët janë të ndarë në dy grupe: të privilegjuar dhe 

të diskriminuar.  
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Në anën tjetër, Serbia nuk lëviz dot nga udhëkryqi Lindje – Perëndim. Një shtet që mbase në 

shumë fenomene deviante shoqërore është lider ballkanik sipas shumë raporteve relevante. 

Me një elitë politike mjaft të kriminalizuar, korruptuar, me institucione jo-funksionale, me 

nivel të lartë të kriminalitetit në shkallë vendi, me shkelje të të drejtave të njeriut, sidomos të 

pakicave, me nivel tolerance shumë të dobët, mos funksionim të ligjit etj., Serbia vazhdon të 

ngelet në majat më të larta të rangimeve negative. Ndërkaq, në rrugën e integrimit 

euroatlantik vazhdon të ngelet besnike politikës së saj të vjetër, duke vënë në plan të dytë 

kriteret dhe reformat e nevojshme, respektivisht duke tentuar të shfrytëzoj politikisht në krah 

të çështjes së Kosovës. Një gjë ngelet e qartë, se Serbia e udhëkryqit, me sy, me zemër e me 

shpirt është e kthyer nga Lindja, edhe pse duart dhe xhepat i ka hapur për nga perëndimi.  

Pas integrimit të shtetit në NATO dhe Bashkimin Evropian, u krijua përshtypja për një 

stabilizim të përgjithshëm të Bullgarisë. Edhe pse bindja e përgjithshme ishte se Bullgaria 

paraqet një nga shtetet më problematike në Ballkan, kjo gjë u demantua, duke vështruar 

zhvillime mjaft pozitive, të cilat rezultuan me etablim të këtij shteti si një nga shtetet më 

stabile në rajon, me politika më frytdhënëse dhe me efekte të qarta. Megjithatë, 

dekriminalizimi i elitës politike, korrupsioni, kriminaliteti vazhdojnë të jenë pikë e zezë e 

këtij vendi. Disa muaj pas stabilizimit të situatës politike dhe përballjeve politike mes të 

majtës dhe të djathtës, sërish doli në pah problemi i vjetër ballkanik. Heterogjeniteti 

demografik i shtetit duket se po del nga skema standarde e shtetit nacional, me çfarë 

problemet ndëretnike po rishfaqen. Kësaj radhe jo me komunitetin e dytë etnik për nga numri, 

atë turk, por me pakicën rome. Probleme mbase jo të natyrës së shteteve të tjera, probleme që 

si pikënisje kanë banalitetin dhe kriminalitetin e individëve (kryesisht të nacionalitetit rom), 

të cilët vazhdojnë të jetojnë të pa integruar dhe të pa interesuar për rregullin dhe Ligjin, 

shumë shpejtë tejkalojnë në konflikte kolektive (edhe pse të lokalizuara). Në mes krimit dhe 

varfërisë, në mes traditës ballkanike dhe shtetit juridik, edhe pse në përmasa të kufizuara, 

shoqëria bullgare humb tolerancën e saj karakteristike.  

Bosnja dhe Hercegovina si duket humbi atraktivitetin në plan ndërkombëtar, duke ngelur një 

zonë e errët, me probleme të pazgjidhura, në shtetin model, të krijuar me Marrëveshjen e 

Dejtonit. Shoqëria boshnjake, e përbërë nga tre komunitetet etnike – myslimane, serbe dhe 

kroate, ende nuk arrin të tejkaloj plagët e luftës disa vjeçare, e cila mori qindra mijëra jetë 

njerëzish, kryesisht civilë. Shteti nuk arrin të vë institucionet e saj në shërbim të qytetarëve, 

apo më saktë qytetarët nuk arrijnë të fitojnë besimin në shtetin e përbashkët dhe institucionet 

e tij.  

Shteti më i ri në botë, Kosova vazhdon konsolidimin e ngadaltë. Edhe pse tema ―integrimi i 

pakicave‖ humb aktualitetin e saj, komuniteti ndërkombëtar përpiqet që ta mbaj në vijë të 

parë, duke instaluar shpesh herë tema të cilat janë të pakuptueshme dhe jo-proporcionale për 

sa i përket të kaluarës të tmerrshme që përjetoi popullata kosovare. Klasa politike nuk arrin të 

përballet me varfërinë, nivelin e lartë të papunësisë, zhvillimin e ulët ekonomik...  

Edhe pas anëtarësimit në NATO, Shqipëria vazhdon të mos kapërcej krizat e tranzicionit, të 

reflektuara më së shumti në mungesë të veprimit institucional të elitave politike. 

Dekriminalizimi i elitave po tregohet mjaftë i vështirë, edhe përkundër tentativave të shumta. 
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Ky shtet vazhdon të ngelet peng i interesave partiake, për të cilat një rezultat pozitiv zgjedhor 

është më i rëndësishëm se interesi kombëtar. Ndërsa peng i këtyre interesave shpesh bëhen 

edhe realizimi i agjendës integruese ne BE. Edhe përkundër shkallës së lartë të homogjenitetit 

demografik, pakica greke me çdo mjet tenton që ta fus Shqipërinë në kuadër të shteteve me 

probleme ndëretnike (edhe pse nuk arrin ta sjell në shprehje këtë fenomen).  

Ndërkaq, edhe pse me një zhvillim të lartë ekonomik, Turqia has në një lloj problemi të 

dallueshëm nga shtetet e tjera të rajonit. Tendenca e ndikimit religjioz mbi shtetin, që has në 

përkrahje të shumicës së shoqërisë turke, më shumë shqetëson faktorin e jashtëm. Nga ana 

tjetër, kjo tendencë më shumë ilustrohet si tentim për koncentrim të pushtetit absolut të ish-

kryeministrit dhe presidentit aktual Erdogan. Në anën tjetër organizata të ndryshme 

ndërkombëtare nënvizojnë se liritë dhe të drejtat e njeriut në këtë shtet, në shumë segmente 

çalojnë, sidomos për sa i përket pakicave. Megjithatë, Turqia tashmë është pozicionuar si 

lider ekonomik ballkanik por edhe më gjerë, dhe vazhdon të shtrijë ndikimin e saj ekonomik 

dhe politik mbi shtetet e tjera të Ballkanit dhe jashtë tij.  

Në lojën e aktorëve në marrëdhëniet ndërkombëtare, në lojën e brendshme të elitave politike, 

qytetari – individi ngelet të përballet me pasojat e zhvillimeve të politikave, që shumë shpesh 

janë të papërgjegjshme. Ajo qw ilustron qytetarin shqiptar, serb, bullgar, malazez, turk, 

maqedonas..., është se ai sheh shtetin si të huaj, si vjedhës, si diskriminues. Qytetari sheh 

shtetin si mbrojtës i interesave të elitave politike, dhe jo garanci për liritë dhe të drejtat e 

qytetarit. Me një shkallë të mirëqenies ekonomike disa herë më të ulet se shtetet e zhvilluara 

perëndimore, me mos funksionim të shtetit social, zhvillim të ulët ekonomik, shkallë të lartë 

papunësie, me sistem arsimor jo efikas, me sistem gjyqësor të ndikuar, qytetari ballkanas e 

sheh veten të huaj në shtetin e tij. Në këtë situatë luftën për ekzistencë ai shpesh bëhet pjesë e 

kolektiviteteve jo të natyrshme me çfarë bie pre e keqpërdorimeve për qëllime të natyrave 

politike, por edhe qëllimeve të tjera. Andaj shpesh kemi fenomene radikale ideologjike, 

religjioze, nacionaliste, madje edhe racore. Duke shpresuar se këto tema, që prekin qytetarin 

në shtetet e rajonit, të jenë pjesë e punimeve shkencore të numrit të ardhshëm, po e mbyll 

këtë shkrim me një thënie të presidentit amerikan Abraham Lincoln: Ne jetojmë mu në mes të 

alarmeve, shqetësimi e mbulon të ardhmen; ne presim një katastrofë të re sa herë që lexojmë 

gazetën!  
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Abstract: 

Abstract: This paper aims to present the classical foundations of the concept of the 

social contract that is the cornerstone of contemporary political systems in Europe and 

determines their development in the era of globalization. An overview of the main problems 

of the nature of the social contract, namely the problem of fundamental freedoms, separation 

of powers, obligations of rulers and ruled points the features of modern societies in 

nowadays Europe. Through the theories of Thomas Hobbes, John Locke and Charles 

Montesquieu advanced characteristics of  state-organized societies are revealed. 

Key words: Magna Charta, political philosophy, social contract, separation of 

powers, civil disobedience 

The paper is dedicated to the 800 hundred years of the 

signing of Magna Charta by King John at Runnymede, 

near Windsor Castle, on the 15 June 1215. 

1. The main merit of classical political philosophers /Thomas Hobbes, John Locke, 

Charles Montesquieu/ to be regarded as the founders of modern political philosophy is their 

interpretation of Aristotle's political ideas in the modern version. Like St. Thomas Aquinas, 

which combines the postulates of the Church and the great ideas of the Stagirit, these authors 

create a bridge between the spirit of antiquity and modernity. 

The essence of social contract focuses on the compatibility between individual 

freedom and public order, between preserving one's own identity and uniqueness and 

adherence to generally accepted norms and principles. The original idea of freedom as natural 

human state presents that man is intentionally being free of the conventions and unbundled 

with norms and rules, following only the laws of nature and the dictates of his own nature. 

Thus, freedom is understood as freedom from coercion, and the pursuit of liberty as the 

meaning of life.  

One of the challenges of political philosophy from antiquity to the present days is the 

inability to find a satisfactory definition of freedom. Quite possibly, one of the reasons lies in 

the simple fact that the notion of freedom of every individual is different, and the idea of 
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freedom is interpreted in a unique way by everyone. The notion of freedom has undergone 

many metamorphoses. For example, in Athenian society there can be no liberty. Residents of 

the polis have only political freedoms. Therefore, according B. Constant threat to ancient 

liberty lies in the fact that people employed solely to secure political power remains without 

due attention to individual rights and freedoms, in terms of modern liberty is observed the 

reverse process - too much commitment to individual rights and denial of participation in 

political power. 

Magna Charta, which original name is the Great Charter freedoms is the foundation 

on which are built the modern concepts of civil liberties. Fundamental freedoms, which in 

turn determine the fundamental rights of citizens. It‘s corresponding on the issue as the 

practice of English kings to issue papers, to confirm various legal situations and the 

characteristics of common law in England during the Middle Ages. The aim of the Magna 

Charta is to protect the interests of all parts of English society which is struggling with the 

arbitrariness of royal officials who exceed their granted powers from the king. Different 

communities have a common desire not to limit royal power and royal power, which the king 

has the right to transfer the royal officials, acting on behalf of the crown. On the other side of 

the royal protection could benefit all free citizens, and this is interference by the king in the 

field of action of local feudal lords. In practice, this is a declaration of principle of equality 

before the law and in particular the obligation of the barons, in their capacity as subjects in 

English King, to respect these customs and liberties which the king has confessed to be 

complied with. 

The enumeration of fundamental freedoms in a unique almanac is fully in line with 

the Old English kings. Proclaiming the individual freedoms of subjects consistent with the 

obligation of rulers to provide conditions for their exercise. This spirit permeates liberal ideas 

in the wording that citizens have rights against their rulers, who are obliged not to interfere in 

certain spheres of private life, because people have supreme power over their personality. 

However, it is unthinkable to assume that every person may freely and unhindered 

exercise its discretion, without regard to the freedom of others. The meaning of the joint 

freedom, formulated in terms of political philosophy answers the point what are the limits 

within which the person - individual or group of people - is authorized to act in society. 

Freedom is objectified into two main types - negative liberty and positive liberty. 

Negative freedom - a limitation, oppression, arbitrariness, despotism, tyranny - is an attribute 

of human personality and the basis for building civil society. This is achieved by creating a 

political and legal conditions for freedom of speech, freedom of conscience, freedom of 

religion, freedom of contract, freedom of association, freedom of protection from any 

interference. This freedom of personal self-expression is unavoidable condition in the process 

of communication and communication for the distribution and exchange of goods and 

prerequisite for the realization of various rights. 

2. Representatives of English classical philosophy - Thomas Hobbes and John Locke - 

displayed major differences between natural and political status of individuals on the basis of 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 19 

 

assuming state organized society. They tread on the reasons why a person cannot survive 

without living in it. Hobbes sets out how the natural laws become positive laws. 

But how to enter the natural state of man in the period before the state exists. 

According to Hobbes, humanity is at war against each other, which means lack of order, 

rules, and harmony. Locke, however, found that among men there is no natural subordination, 

which would have authorized them to destroy each other. Everyone must keep his own 

personality and therefore the personality of everyone else. Thus the application of natural law 

means non-interference and keep the rest of mankind. 

According to Thomas Hobbes, freedom is the absence of resistance - the freedom of 

subjects is to conduct activities which are not regulated by the sovereign, which in turn in 

regulating the actions of his subjects is limited by the obligation before God to respect the 

natural laws. However a person can refuse to do something despite the orders of the 

sovereign without being illegal. The act of obedience incorporates our freedom and our 

obligations arising from our freedom. This can happen when the orders of the sovereign 

violate natural laws. The agreements, which oblige a man not to defend his life are invalid 

and therefore when the sovereign commanded citizen cannot protect his life and his 

personality this man has the right to disobey. In recognition of sovereignty and responsibility 

for the actions of the sovereign one does not restrict its original natural freedom. Therefore, 

when the refusal to obey frustrates the purpose for which it is established supremacy in this 

case is not freedom and is virtually self-personality. 

Freedom of individuals can best be understood in their natural state. The latter 

incorporates several meanings - a condition without coercion and without the imposition of 

command; condition aroused without human intervention - by God's will or the nature of 

things in nature. It is a precondition for the emergence of state-organized society. It is 

orderly, the state government to oppose the natural state of disorganization. 

For Thomas Hobbes, natural right is freedom of everyone to do everything according 

to his opinion and understanding is best for him and the lack of internal barriers for not being 

able to do what he wants. Natural law is prescribed or made by reason general rule which 

forbids a man to do harmful things to him or deprive him of funds to keep it and ignore it, 

through which can best retain it. This difference between right and law is due to the fact that 

the right is the freedom to do or not do something the law requires a person to one or the 

other. The contents of the general rule - everyone must strive for peace, as far as hopes that it 

can provide and if you cannot ensure he is allowed to use all means "- justifies the first two 

natural laws - "must want peace and keep it and must defend by all means." 

On the basis of this claim Hobbs subsequently justified the right of protection and in 

particular the right of self-defense, and hence the right of resistance. "One must give up their 

right to do anything to have peace and to be able to defend himself and to meet with as much 

freedom as regards the other as would allow other to himself." 

John Locke held that the natural state is opposed to the government organized state 

like Hobbes. This opposition probably comes from the dualism of course - written law in 
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ancient times, forming a classic theme. There are two types of rules that relate to two 

different states. That sounds reasonable, but if things look more closely, you will find some 

features. When ancient Greeks natural law is the law created by the gods when they created 

the world. Written law is based on the natural rules and laws are set up in their traditions. 

Natural Law in the Age of Renaissance is its basis the nature of things - human nature. 

3. The base of the social contract and public order shall be affixed so-called "golden 

rule" - do not do to others what you do not want to make of thee I treat others as you want to 

treat you. This rule is both model of intercommunity, the mapping and communication. 

Modality of the phrase "does not" shows the inner limit of one's will to limits beyond which 

would occur disturbing dialogue between reasonable people. On the other hand the golden 

rule guarantees the free expression of personality, to achieve the values and aspirations as a 

key driver of intentional human activity. In different religions it sounds in different patterns: 

in Confucianism as "do not do to another what you would not like myself"; according to 

Judaism "does your neighbor what not like to you"; according ins Christianity "everything 

you want to do unto men the same and you do unto them "; according to Hinduism" to the 

other should behave in a manner pleasant and very you." 

The social contract appears to be a result of reaching a general agreement on the 

settlement of management and the assumption of political duties. Here the main emphasis on 

the obligations of the ruler against members of the society who have consented to its subject 

and the obligations of members of the society to the ruler, who undertook to rule in 

accordance with commitments made in the social contract. Failure to comply with these 

obligations violates the social contract and at the forefront of the dilemma whether subjects 

should continue to obey the ruler who do not care about their well-being, or have a moral 

obligation not to obey. 

Thomas Hobbes and John Locke devote special attention to the role of obedience in 

meeting the social contract in their works. Both philosophers interpret differently the concept 

of breach of social contract and the consequences of political and legal aspects. Thomas 

Hobbes puts obedience according to the agreement - "the people must implement the 

agreements which are signed" - and believes this rule for the fount of justice, because no 

settlement there can be no peace, provided that everyone is entitled to everything. Breaking 

the promise of obedience to a common power will lead to uncertainty in the society of people 

who live in peace and defend together. Even more unreasonable is the forcible seizure of 

power by insurrection, because it leads only to greater uncertainty and appears offense 

because it is unfair. Subjects of the monarch cannot conclude without his permission. 

For Thomas Hobbes the sense of social contract is to replace non-alignment of the 

natural state of political society which acts as a "body" within the individual country 

according to the established order. Therefore, resistance should be adequate to breach the 

line. But society cannot be deprived of the primordial right of self-preservation, embodied in 

the legal order, which can be carried out by the legislature. Resistance is possible only when 

government is in the process of decomposition and is therefore absolutely necessary to 

restore damaged public policy. The factors were divided into two groups – internal /those that 
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have their origin in social relations/ and external /these events and facts that suggest external 

interference/.  

4. The third U.S. president - Thomas Jefferson, an admirer of the philosophy of Locke 

expressed his opinion against oppression in the following way: "I swear before God to chase 

ever any form of tyranny against the human consciousness".  Tyranny is identified with the 

greatest evil for the joint life people and therefore one of the most important decisions of 

state-organized society is to find that formula that would prevent abuse of power. One of the 

decisions of European political thought is the separation of powers, designated as "separation 

of powers." 

John Locke offers a coherent theory of separation of powers into legislative, executive 

and federative, paying special prerogatives as a kind of fourth power. Its purpose is to 

indicate the scope, coverage of each of these authorities and try to outline the powers of 

which it consists. The implementation of this structured approach allows him to bring the 

characteristics of civil government. The concept of separation of powers is a tradition dating 

back to vedizm. The creation of political power in the Indian caste state through 

anthropological division of the god Rig-Veda parts leads to the impossibility of reconciling 

the spiritual and temporal power in one person. This is the first attempt to create a concept of 

separation of powers. 

Half a century later, another political philosopher, a forerunner of the Enlightenment - 

Charles Montesquieu will create his theory of separation of powers. It boasts a very specific 

purpose which will give it much importance, because it will draw the basic principle 

underlying the structure of parliamentary democracy - "government power deters. 

Charles Montesquieu establishes his theory by examining the state structure of 

England. However, he believes that each country has three types of authority legislative, 

executive, as part of international law and the executive as part of civil law. Each of these 

powers implies the other powers. By the legislature to make laws, supplement or correct and 

repeal laws. Through the second power to conclude peace, declare war, to take action to 

ensure the security of the state. By the third power to authorize private litigation and seek 

legal responsibility for crimes. So in practice, outlining the main features of the legislative, 

executive and judicial authorities. This division has a twofold purpose. On the one hand 

management must establish security to the citizen is not afraid of other citizens. This 

characteristic pattern of "war of everyone against everyone else" is the first under the 

transition from natural to civil status, and secondly by forming a state based on social 

contract. On the other hand the separation of powers precludes abuse of power. The division 

is also in two directions - the separation of those who exercise power and separation of public 

powers. The concentration of power in one person can lead to tyranny. 

Not accidentally cut when, after World War II laid the foundations of a united Europe 

and sets new world order problems of separation of powers appear on the agenda. Undeniable 

fact is that peoples of all countries have a constitutional right the way through free elections 

to choose or change the nature and form of his government and the courts are independent of 
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the executive, unaffected by either party was, to provide law enforcement, received broad 

support from large parliamentary majorities, or sanctified by time and custom. 

The aim of the intervention in a public situation is safe and peaceful enjoyment of 

possessions and the means by which to achieve this is to create laws. The main positive law 

reflects the basic natural law - the preservation of society and every member of society. 

Hence the foundation of society could not be firmly apart from other law which established 

the legislature. Fundamental law of nature is the preservation of humanity and no law can 

contradict this statement. 

Such a requirement to the Basic Law does not exhaust all its features. Legislature 

based on the supreme law is supreme, sacred and immutable, once society has already 

consented to it. In other words, once established government can no longer be converted 

back. Thus it becomes inalienable. 

The scope of sovereignty must be precisely defined, to assume and impose obedience. 

This is determined by several factors. First, one cannot be placed in arbitrary power of 

another person equal to him, because everyone has as much power as is given by natural law. 

When members of the public deliver their natural power of the legislature, they stipulate that 

it be limited to the public good. The purpose of government is to preserve and not to act to 

the detriment of his subjects. 

Secondly, the function of sovereignty is to ensure fairness. Justice is close to natural 

law because they have the same vocation to highlight the existence of a higher ideal addition 

to positive law. There are also differences between them on their basis and meaning. Justice 

is above all a sense that determines the practice of virtue. Natural law is to focus their human 

being as the sole and justice requires the admission of two persons because her emphasis on 

gender.  

According to John Locke, this is achieved by creating laws and authorities to ensure 

their proper implementation - authorized judges. These laws are called declared - they declare 

the rights of citizens to ensure their security and property. 

Therefore, thirdly, it should be pointed out another sign of sovereignty - through it 

cannot deprive any person of property without being given his consent. Precisely regulating 

the ownership rules between subjects and ruler Legislative Assembly means that it cannot be 

assigned ownership of his subjects without their consent. Therefore, finally the legislature is 

inalienable. Once established, delegated by the people, it can be transferred into foreign 

hands. 

John Locke brought out features allow us to summarize that the scope of legislative 

power is determined by a negative approach - imposing restrictions. These restrictions are 

related to the establishment of laws the same for all related solely to the benefit of people 

with their consent to transfer of power and inalienability of power. John Locke identified 

with the supreme legislative power and authority. On this basis, it displays the characteristics 

of other types of authorities. He said there are legislative, executive and federative power. 
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Already was pointed out that the legislature is the supreme power. Its main purpose is 

to make laws. But those laws in turn are created to be enforced or as Locke says - to be 

implemented. So it became a permanent government, which oversees the implementation of 

enacted laws. So when it is necessary to declare war, to peace and to communicate with other 

countries that authority cannot perform these actions. It should be differentiated single 

authority, called Federal. In essence, this is the kind of executive power, but its subject is 

very specific. Locke believes that different objects of the executive and federative power can 

be reconciled. Interests of society even require reconciliation, because if exercised by 

individuals, they could be used to create unrest. 

5. Subject of this contract is not only power but also its correlate - obedience. 

Obedience is one of the fundamental anthropological manifestations of human existence. It 

has long been accepted and endorsed the concept of obedience as an obligation, a 

controversial question about his character - moral, political, legal. Also, many philosophers 

have given certain criteria for it. According to Kant, moral obligations are characterized by an 

internal awareness of duty and legal obligations are met when the inner motives of 

individuals are irrelevant and people's behavior is consistent with the provisions of law. 

Classical theory and jurisprudence consider that originally obedience to authority is 

based on traditional and religious norms. In this sense, Weber speaks not for power, for 

dominance, as used terminology proves lack of social dialogue and one way communication. 

Whether power is based on divine revelation, of the divine mind or divine will, the source is 

looking at something standing over human relations. Subsequently, this transcendent thing 

appears and shows under an agreement between people, between rulers and ruled, which 

creates a common wish, ie appears under the social contract establishing the State. However, 

whether this agreement can be mechanically transferred on obedience to authority or the 

authority of legal norms. 

The meaning of social contract is to replace non-alignment of the natural state of 

political society which acts as a "body" within the individual country according to the 

established order. Therefore, resistance should be adequate to breach the line. With the force 

shall be responsible only to the unjust and unlawful force, to not make the "fair curse of God 

and man. But society cannot be deprived of the primordial right of self-preservation, 

embodied in the legal order, which can be carried out by the legislature. Resistance is 

possible only when management is in the process of decomposition and is therefore 

absolutely necessary to restore damaged public policy. The factors were divided into two 

groups - internal and external. Locke are external to these events and facts that suggest 

external interference, regardless of the will of his subjects. Internal factors are those that have 

their origin in social relations. 

John Locke uses the notion of resisting, that is, just resist and fight back by resisting. 

It is reasonable to ask what addresses this enduring. Interpretation leads to the conclusion that 

the pursuit of sustainability is aimed at maintaining public order as a fundamental condition 

for the existence of human society. Violation of the order will result in a breach of 

communication between individuals of all levels, including the legal level in the state. Exit 
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this situation can be found in two stages. The first stage of this action are maintaining the 

system of lines, in the second case these are actions aimed at its recovery. It acts in 

maintaining the system are exercising the right of resistance by subjects of the state, arose as 

a response to illegal and illegitimate government. Breaking the social contract can be 

considered as a basis for resistance when being abused previously agreed and consistent 

power. Abuse is based on exceeding the limits of powers, which constitute a violation of the 

measure in the relationship between ruler and subjects. 

John Locke emphasizes the lack of powers under which to create regulations 

containing rules governing the conduct of members of society. Only legislative authority are 

those whose decrees and laws are implemented and require obedience. When establishing 

laws and claiming to impose rules other than those established by authority established by the 

people is evident that the legislature has changed. When using any power of the ruler without 

the consent of the people and contrary to the common interest to voters and change how 

elections again there is a change of legislative authority. When elections are held in a 

different manner than that prescribed by the society elected not constitute legislative authority 

given to the people. Thus, the regulations adopted by the legislative body will have no 

binding force and does not apply to members of the society. 

6. The task of the political system is to establish standards of fairness, to control 

claims and rights through the principles of exchange and care for the security of citizens. 

Political philosophy has the tasks - to explain the rules of democracy in the sense of a 

regime that respects the inherent freedom. The relationship of political and moral philosophy 

is found in putting the questions: what are collective preferences and interests must be 

protected, and what to do in the specific political situation. Political ideas of John Locke may 

be combined on two major issues - the examination of power as an ontological category, and 

considering the circumstances of its manifestation. Famous triad of power - legislative, 

executive and judiciary that has become a cornerstone of modern democracies, has its basis in 

the allocation of public responsibility. 
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THE LAW INTEREST AND THE LAW 
SYSTEM 

UDC: 34 
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Abstract: 

 

 The following article gives argumentation over the thesis that law interest is the essential 

characteristic of the Law. It focuses on the key points in the concept of the Law interest 

considering The General Theory of Law. The Law interest concludes the volume-evaluating 

relationship to the law significant welfares. The article explains that the Law interest is build 

of values, used by the Law, but the Law interest is not a value. The Law interest is an 

approach to the value. , it brings the attitude to the Law order and welfare. 

Keyword: Theory of Law, Law system, regulatory system, social regulatory function  

 

The Law interest is a prerequisite requirement for the appropriate attitude, regarding 

the realization of human behavior relative to the welfare within the social system, part of 

which is the Law system. The purpose of this article is to focus on the key points in the 

concept of the Law interest, which it defined as an essential characteristic of the Law.  

The Law interest is a prerequisite requirement for the realization of the human 

behavior relative to the welfare within the social system. The Law is a part of social-

regulatory system of the society. The interest is incorporated in the human activity and 

especially in the human behavior
i
. It is important for the Law, because of its specific social 

regulatory function, focusing not only the result of the human values, but also the way to 

achieve them, as a part of the human being. 

Within the social system, part of which is the Law, the interest directs the interaction 

between the people, because the human activity is purposeful. The purpose of every human 
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behavior is the human interest regarding the welfare. This is how the interests guide the 

communities and social objectives, referral to the system requirements. So the interests steer 

the human behavior to other members of the community regarding the benefits with regard to 

the requirements of the system. The interest is a set of guiding objectives, rational attitude 

and requirements of the system, and is directed to the human being, pointing the way for 

acceptable behavior to achieve welfare. 

The above is valid regarding the Law as a social system. The Law sets and requires 

behavior to observe and maintain the order within a co-existence. The Law order defines the 

objectives and the means to achieve them. The aim of every social system, including the Law, 

is to maintain order in public relations. The aim is a reason, but an ideal reason for social 

action of people within the system. The ultimate cause of social and lawful human behavior is 

the target determination of social behavior, which answers the question "for what?", "because 

of what?", and the answer is "aim is to". So if the goal is the initial cause and instigator of 

action, the interest is the ultimate reason for the result or the condition, which focuses to the 

final aim
ii
. This is why the interest includes and reflects the essential quality and 

characteristic of the Law as a social system. It contains the substance of the Law. The Law 

has similar goals to the ones of other social regulatory systems. Such are the moral and the 

religion. This feature, distinguishes and gives a qualitatively different aspect of the Law as a 

social system realizing the objectives, the way to achieve them, and hence the place of man in 

the society. This concretization of the goals and the way to accepted by the Law human 

behavior is contained in the legal interest. This explains why, it is a distinctive feature and 

specificity of law as a social system. It is the Law interest, that distinct the Law from other 

social systems. Through the Law interest, the Law specifies and sets its social impact. 

The Law as a social regulatory system is a complex phenomenon. In this connection 

the key issue is the question regarding the approach
iii

 in examination of the Law 

phenomenon. The approach ultimately determines the outcome of the Law form. Without 

enumerating the approach we will point out that it is not just a system of norms and rules. 

This leading thesis of the systematic approach to the Law is detailed and justified revolves in 

the modern general theory of law. It is undisputed that the right combines different 

epistemological approaches, incorporates the social and psychological life and the genesis 

meaning of the Law. There is no dispute that if the Law is sense related, there is rather a 

subject of discussion of how and what is done in law sense. The Law contains the meaning
iv
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of the social – the predefined and the dependent on us. The most common meaning is related 

to the question why the Law exists, but it in turn corresponds to the essence. It is a specific 

and synthesized concept. It shows how it exists, how it works - the phenomenon, the system, 

the Law. As a result the essence expresses and specifies the meaning that is inherent to all 

and removed in its parts. We support the meaningful approach whereby spiritual attributes / 

the Law coordinates are welfare and order
v
. The Law interest is the essence of the system, 

because the Law does not contain the welfare and order, it sets reflects the relationship 

between them. The Law is not a reality itself, or the welfare, it is a social approach, bringing 

the attitude to the Law order and welfare. It is contained in the Law interest. This law 

approach is specified by norms and principles in details by requiring certain acceptable and 

unacceptable behavior with regards to the Law. The Law interest is expressed in several law 

doctrines terms compared with the Law interest, law relationship, subjective law, law 

obligation, jurisdiction facts. In order to approach the opposite case where the Law can be 

explained only by the rules, whatever they mean and whatever they contain and by their 

logical structure, it cannot explain and legitimize its social purpose. And it is very specific. In 

directions the Law requires a legal permissible, legitimate and value-transpersonal terms of 

the legal system to the Law related welfare. 

To explain the substance of the Law interest it must be addressed by relating to its 

values. The specific values, (criteria, dues, right or wrong, freedom), which are a 

manifestation of the Law interest will not be considered here. This is done in another 

systematical place, a separate monograph
vi

.We will clarify the principal contents of the Law 

interest as essential quality of the Law and place of the values of the Law as a social system. 

Law and other social systems do not regulate directly the needs and benefits. They are 

regulated indirectly through values. They express the peoples‘ interest in the surrounding 

world. Values are objects appreciated by people, and through this, the Law sets the behavior 

of the subjects. In every part of the Law, not only the rules, there is a value judgment. 

Therefore, the law contains appreciation of the regulated welfare. Law interest is build of 

values, used by the Law, but the Law interest is not a value, it is an approach to the value
vii

. 

This valued approach is contained in the Law interest. This is why it is essential or typical 

function of the Law, because it contains law values regarding the welfare regulation. Law 

interest is detection, following and supervision of law significance and law quality in the 

values of welfare
viii.

 This attitude is set and required by the Law system. 
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To set and determine the terms, and the relevant forms of behavioral regulation, 

through the permitted / non-permitted, acceptable / non-acceptable, the Law displays the 

essence of the Law interest as derived from the public interest. One of the public interest 

definition, relevant to the Law, is that it is the relationship that mediates the society and 

welfare in governed society
ix

. As from this statement the public interest is an objective 

requirement of the goal and its tools, which is present in respect of the constitutional order in 

the Law, and is not a result of the people value-evaluative attitudes. 

To bind people within the society, Law reflects values that justify the legitimate Law 

as a regulatory system. The Law obligation is a value, but an objective value. This should 

benefit humans, serving them, adding useful experience and practice, positive social values 

and impersonal qualification. Therefore, the values are not part of the Law, they only reflect 

from the Law. Through them the Law carries out its regulatory guidance function. This 

conclusion with refinement can be done regarding the norms. These norms also build the 

other social systems (the morality, the religion). Both values and norms express the aimed 

due, which goal is to change the reality approach. This approach represents the Law interest 

as an essential part of the Law. Law interest requires setting, regulation and specifies the 

relationship of the order to wealth. This legally set behavior of subjects between them on 

various goods. We can summarize that the Law interest as an essential feature of the Law, is 

a connection or a transpersonal, valuable, stated approach of the Law to the welfare. It is the 

detection and use of legitimate and needed law meaning of the welfare, regulated by the Law. 

It is found and set by the leading role of human consciousness. This is why it is a concept of 

the general theory of law. It is studied not only by the law philosophy as a classic approach 

and way of thinking. The Law interest is analyzed and considered by a number of modern 

perspectives such as law hermeneutics and law phenomenology, two approaches trying to 

explore the hidden meaning and essence of the Law. These directions bind the social nature 

of the Law, not only with abstract goals, but goals with a meaning. Both are expressed in the 

Law interest. These approaches reveal a complex dialectic, not just a one-sided 

comprehensive law substance. As a result the Law interest is stated as a specific feature of the 

Law to set a meaningful, with many interpretations attitude, of the legal system, to the law 

welfare. Therefore, the Law interest contains knowledge and assessment; it brings a universal 

meaning and is contained in a specific law pre-set essence. Law interest is a realized 

requirement of the Law, although it is a hidden characteristic in every law feature. The Law 

interest is the means of the Law to the human being, in order "to exist" and to participate 
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lawful, permitted by the Law, in the society. It contains the single combined semantic content 

of the Law, answering the questions why and how, it connects the existing and outstanding, 

which is dependent from the human being. 

The nature and importance of the Law interest, as a characteristic of the Law cannot 

be fully explained and defined with a single article, even so with a monograph
x
. Looking 

further, beyond the positivist doctrines, beyond the doctrine of the positive law and law 

experience, provides a new key approach to the nature of the Law as a phenomenon.  

The creative power of the Law phenomenon, its fundamental and active regulatory 

power is fully revealed by a detailed study of the Law interest. 

 

Literature: 

 Dramaliev, L., Philosophical foundations of morality and law. General Part, Sofia, 

University Press "St. Kl. Ohridski ", 1996, p. 14. The behavior has a higher degree of 

specificity than the activity. It is a defined movement of people in the society , which 

includes distinctively shaped degree of appropriate, purposeful behavior in action . 

 Mihaylova, М., Purpose and purposefulness in the Law, 1983, p. 28.  

 Dachev, L., The question of approaches to the study of Law, Proceedings, University of 

Ruse „Angel Kanchev‖, 2010, p. 17. 

 Mihaylova, М., Law – sense, shadow, oppositions, Sofia, 2001, p. 9. 

 This hermeneutic approach is supported by Mihaylina Mihaylova and Lachezar Datchev. We 

also support it in our overall understanding of the Law as a complex social system that 

contains and realizes a sense. 

 Marinova, Sv., Interest in the Law, Sofia., 2013 

 Nenovski, N., Law and values, Sofia, 1983, p. 7. 

 Marinova, Sv., Interest in the Law, Sofia, 2013, p.18. 

 Geleva, M., The state power and the social interes, V., 2009, p. 12. 

 Marinova, Sv., Interest in the Law, Sofia., 2013  



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 30 

 

 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 31 
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Abstract 

The terrorism issue, as one of the most current issues of the actual international law, has 

become the subject of many discussions. Various international acts address to the specific 

aspects of terrorism, given that even today there isn‟t a general legal framework on 

international terrorism. The reason should be sought in the impossibility of reaching a 

political consensus on the definition of terrorist acts. 

Recently, due to the growth of international terrorist activity, the Security Council of the 

United Nations has adopted numerous resolutions in his attempts for creating a complex 

framework in support of counterterrorism, at a time that this phenomenon is increasingly 

reaching more international dimensions. This global legal framework against terrorism is 

complemented by regional frameworks that have obviously had their effect. 

International situation is aggravated especially after the appearance of the most powerful 

terrorist organization ISIS and its activity that is spreading in many countries outside the 

region where the organization operates more strongly like Syria and Iraq. The recruitment of 

foreign fighters, their engagement in conflicts outside their country of residence, the diversity 

of their origin has increased the potential terrorist threat all over the world. The recruitment 

of foreign fighters as local and global, in order to engage in terrorist acts, is based on an 

ideology that includes the threat that the Myslim nation is facing, the impossibility of finding 

diplomatic solutions, as well as the fact that Islamic law requires this commitment as an 

individual religious obligation for all Myslims. 

It is time for the international community to manage this risk and face this challenge of the 

XXI century. 

 

Key words: Terrorism, Security Council, resolution, terrorist organization, international 

acts, foreign fighters, recruitment. 

 

Çështja e terrorizmit në të drejtën ndërkombëtare - Hyrje 

Pavarësisht faktit se aktiviteti terrorist në shkallë ndërkombëtare është rritur shumë, ende sot 

nuk ekziston një përkufizim ligjor mbi terrorizmin. Mungesa e një konvente të përgjithshme 

mbi terrorizmin, lidhet me atë që është shumë e vështirë politikisht të arrihet një konsensus 
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mbi përkufizimin ligjor të terrorizmit.
4
 Shumë akte ligjore ndërkombëtare trajtojnë aspekte të 

veçanta terroriste, si marrja e pengjeve, terrorizmi nuklear, ose financimi i akteve dhe 

organizatave terroriste. Përgjithësisht, këto instrumente ligjore trajtojnë disa forma të sjelljes 

terroriste dhe kërkojnë të sigurojnë se ata që kryejnë akte të tilla terroriste të mos i shpëtojnë 

ndëshkimit duke u fshehur në një vend tjetër.
5
 

Zbatimi i përpjekjeve ndërkombëtare, për të ndaluar rritjen e aktivitetit terrorist është 

kufizuar nga mungesa e një përkufizimi të gjithanshëm e të gjithëpranuar mbi terrorizmin.
6
 

Në aktet e veçanta kundër terrorizmit ndërkombëtar mund të përmendet Rezoluta 49/60, e 

titulluar: Deklarata mbi Masat e Eliminimit të Terrorizmit Ndërkombëtar, e adoptuar nga 

Asambleja e Përgjithshme e OKB‐së, në dhjetor 1994. Në të pohohet se: ―Aktet kriminale që 

kanë për qëllim të provokojnë një gjendje terrori në publikun e gjerë, një grup personash, ose 

persona të veçantë, për qëllime politike, janë në çdo rrethanë të pajustifikueshme, pavarësisht 

çdo konsiderate politike, filozofike, ideologjike, raciale, etnike, religjioze, ose të ndonjë 

natyre tjetër që mund të përdoret për t‘i justifikuar ato‖.
7
 

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuar ka adoptuar në vitin 1999, Konventën 

Ndërkombëtare për Ndalimin e Financimit të Terrorizmit. Përveç kësaj, Rezoluta 1373, e vitit 

2001, e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, siguron një bazë ligjore për aksion 

kundër atyre që japin ―çdo formë mbështetje aktive ose pasive, ndaj entiteteve ose personave 

të angazhuar në këto akte terroriste‖.
8
 

Rezoluta 1566, e vitit 2004, e Këshillit të Sigurimit, paraqiste një shpjegim të pjesshëm të 

aktit terrorist si ―akte kriminale të kryera kundër civilëve, me qëllim për të shkaktuar vdekje, 

ose dëmtime serioze të trupit, ose marrja e pengjeve, me qëllim që të provokohet një gjendje 

terrori me publikun e gjerë, ose në një grup personash, ose persona të veçantë, frikësimi i 

popullsisë, ose detyrimi i një qeverie, ose një organizate ndërkombëtare që të kryejë ose të 

ndalohet nga kryerja e akteve të caktuara, që përbën shkelje brenda qëllimit‖.
9
 

Në qoftë se përpara sulmeve të 11 shtatorit, Këshilli i Sigurimit adoptonte rezoluta për t‘iu 

përgjigjur akteve të veçanta të terrorizmit ndërkombëtar, mbas këtyre sulmeve, Këshilli i 

Sigurimit është shfaqur si aktor udhëheqës. Ai ka krijuar një kornizë të detajuar dhe 

komplekse normative, në mbështetje të kundër terrorizmit dhe në lidhje me organizmat 

mbikëqyrës.
10

 Një shtyllë e rëndësishme e regjimit të sanksioneve të Këshillit të Sigurimit 
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është korniza e krijuar nga Rezoluta 1373 e vitit 2010.
11

 Bazuar në kapitullin VII të Kartës së 

OKB‐së, Rezoluta 1373 krijoi një kornizë të përgjithshme rregulluese për të luftuar 

terrorizmin, pa e përkufizuar terrorizmin dhe as aktet terroriste. Kjo rezolutë iu përcakton 

detyrime të përgjithshme të gjitha shteteve. Ajo i kërkon shteteve të ndjekin penalisht e të 

ndëshkojnë financimin e akteve terroriste dhe të akteve të tjera të lidhura me terrorizmin. 

Shtetet duhet të sigurojnë që çdo person që merr pjesë në financimin, përgatitjen e akteve 

terroriste, ose në mbështetjen e akteve terroriste të sillet para drejtësisë.
12

 

Lidhur me situatën aktuale të mobilizimit të luftuesve të huaj dhe kërcënimin terrorist që e 

shoqëron, si dhe zgjerimin e shpejtë të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, në 15 gusht 2014, 

Këshilli i Sigurimit adoptoi Rezolutën 2170.
13

 Ajo dënon aktet terroriste të Shtetit Islamik 

dhe ideologjinë ekstremiste të dhunës që përdor  ky shtet, si dhe shkeljet e vazhdueshme të 

mëdha e të shumëpërhapura të të drejtave të njeriut dhe të së drejtës ndërkombëtare 

humanitare dhe, duke u bazuar në kapitullin VII të Kartës i dikton detyra të rëndësishme 

shteteve. 

Gjatë një takimi të nivelit të lartë të kryesuar nga Presidenti i SHBA, Obama në 24 shtator 

2014, Këshilli  adoptoi Rezolutën 2178, e cila fokusohet ekskluzivisht në luftuesit terroristë 

të huaj, duke i përkufizuar ata si: Individë që udhëtojnë në një shtet të ndryshëm nga shtetet e 

tyre të rezidencës ose kombësisë me qëllim që të kryejnë, planifikojnë, përgatisin, ose marrin 

pjesë në akte terroriste, ose sigurojnë ose marrin trajnim terrorist, duke u përfshirë në lidhjet 

me konfliktin e armatosur.
14

  

Ndalimi i “akteve të terrorizmit” sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare 

Ndalimi i akteve terroriste gjatë konflikteve të armatosura, është një nga çështjet kryesore që 

trajton sot e drejta ndërkombëtare humanitare. E drejta ndërkombëtare humanitare e sotme i 

cilëson si ―terroriste‖ aktet që: drejtohen si sulme kundër popullsisë civile, qëllimi primar i të 

cilave është përhapja e terrorit, si dhe kërcënimet për sulme të tilla; si dhe në mënyrë më të 

përgjithshme, ajo ndalon aktet e terrorizmit kundër personave që nuk marrin pjesë ose nuk 

marrin më pjesë në veprime armiqësore. 

Duke parashikuar garancitë themelore për personat që nuk marrin pjesë, ose nuk marrin më 

pjesë në veprime armiqësore gjatë një konflikti të armatosur të brendshëm, neni 4(2) i 

Konventës së IV të Gjenevës, ndalon ―aktet e terrorizmit‖ një term që mbulon jo vetëm aktet 

e drejtuara kundër njerëzve, por gjithashtu aktet kundër instalimeve që mund të shkaktojnë 

viktima si efekt anësor. Objekti dhe qëllimi i nenit 4(2), (b) nënkupton që ai mbron gjithashtu 

personat e mbrojtur të forcave, ose grupeve të armatosura që janë jashtë luftimit, p.sh. pas 

kapjes së tyre nga armiku. Këto parashikime ndalojnë masat që terrorizojnë popullsinë lokale, 

me qëllim që t‘i detyrojnë të binden dhe parandalojnë disa akte armiqësore, siç janë për 
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12 Security Council Resolution 1373 (2001) 
13 Security Council Resolution 2170 (2014). 
14‗Reuters, 9 September 2014, U.N. Security Council plans to suppress foreign extremist fighters‘, 

www.reuters.com/article/2014/09/09/us-iraq-crisis-un-idUSKBN0H408E20140909. 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 34 

 

shembull, ndëshkimet kolektive për bashkëpunim të pohuar me armikun, ose forma të tjera të 

mbështetjes së armikut.
15

  

Ndalimet e vendosura në nenin 51(2) të Protokollit të I-rë Shtesë të vitit 1977 dhe nenin 13 

(2) të Protokollit II-të mbi zbatimin e sulmeve ose kërcënimet për sulm të drejtuara kundër 

popullsisë civile me qëllimin  primar të përhapjes së terrorit,  në ndryshim nga neni 4(2), 

mbrojnë të gjithë civilët që preken nga sulme të tilla në çfarëdo territori, por nuk mbulojnë 

personat që janë në duart e armikut sepse ndalimi iu adresohet situatave të një sulmi, (një 

situate aksioni luftimi gjatë veprimeve armiqësore).
16

 

―Aktet e terrorizmit‖ mund të përbëjnë krime lufte, megjithëse elementët përbërës të krimit 

nuk janë vendosur në tërësi. Neni 4 i Protokollit të II-të Shtesë parashikon se ―aktet e 

terrorizmit‖ dhe kërcënimet për të kryer këto akte, janë krime lufte. Aktet e cilësuara si 

―terroriste‖ sipas të drejtës ndërkombëtare dhe studimi i tyre tregojnë se nocioni ―terrorizëm‖ 

mbart një kuptim specifik dhe ndryshon në shumë drejtime nga nocioni ―terrorizëm‖ jashtë 

konfliktit të armatosur. Terrorizmi dhe konflikti i armatosur kanë të përbashkët faktin se të dy 

kanë të bëjnë me dhunën. 

Kombet e Bashkuara janë angazhuar tashmë në përpjekjet globale kundër terroriste dhe 

korniza normative e tyre lidhur me terrorizmin konsiston në dy komponentë kryesorë: 

traktatet dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit. Një numër traktatesh mbi terrorizmin janë 

negociuar dhe adoptuar nën mbikëqyrjen e Asamblesë së Përgjithshme. Ato janë plotësuar 

nga një sërë rezolutash të Këshillit të Sigurimit, në veçanti që nga sulmet e 11 shtatorit të cilat 

kanë krijuar një tërësi masash parandalimi dhe bashkëpunimi, si dhe organizma për të 

monitoruar zbatimin e tyre. Në gusht dhe shtator 2014, Këshilli i Sigurimit adoptoi dy 

rezoluta (2170 dhe 2178) lidhur me kërcënimin që paraqesin ―luftuesit e huaj terroristë‖. 

Deri në shtator 2001, terrorizmi konsiderohej si një fenomen kombëtar, që duhej zgjidhur në 

nivel kombëtar. Por ndërkohë që terrorizmi mori përmasa ndërkombëtare, përgjigjet ndaj tij u 

bënë gjithashtu ndërkombëtare. Përveç kësaj, nga rregulla të traktateve ndërkombëtare që 

nxjerrin jashtë ligjit akte specifike të terrorizmit u kalua në një politikë parandaluese më të 

gjerë të udhëhequr nga Këshilli i Sigurimit. Konventat i kërkojnë shteteve palë që të ndjekin 

penalisht dhe të ndëshkojnë ata që kryejnë akte terroriste, duke përfshirë disa akte përgatitore 

sipas legjislacionit të tyre të brendshëm. Kërkesa të tilla janë bërë për Konventën ―Mbi 

Shtypjen e Bombardimeve Terroriste‖ të vitit 1997, Konventën ―Mbi Financimin e 

Terrorizmit‖ të vitit 1999, Konventën ―Mbi Shtypjen e Akteve të Terrorizmit Nuklear‖ në 

2005. Kjo kornizë ligjore globale kundër terrorizmit është plotësuar nga kornizat rajonale.  

Trajtimi që e drejta ndërkombëtare i bën luftuesve të huaj   

Interpretime të ndryshme janë bërë dhe përkufizime të ndryshme janë dhënë për luftuesit e 

huaj. Studiues të ndryshëm i kanë konsideruar luftuesit e huaj si një aktor i ndërmjetëm, që 

pozicionohet ndërmjet rebelëve lokalë nga njëra anë dhe terroristëve ndërkombëtar nga ana 

                                                           
15 A. Cassese, ‗The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law‘, Journal of International Criminal 

Justice, Vol. 4, No. 5 (2006), p. 946. 
16 Art. 49(2), 1977 Additional Protocol I. 
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tjetër. Të tjerë studiues i kanë përkufizuar  luftuesit e huaj si ‗joqytetarë të shteteve në 

konflikt, të cilët i bashkohen kryengritjes gjatë luftës civile dhe që nuk motivohen nga 

përfitime materiale. Studiuesi Heghhammer ka dhënë një përkufizim të përafërt kur i paraqet 

luftuesit e huaj si individë që i bashkohen një kryengritjeje jashtë dhe që kanë motivim 

kryesor ideologjik ose fetar dhe jo financiar.
17

 Qendra ndërkombëtare për kundërterrorizmin, 

ka arritur në përfundimin se shtetësia e luftuesve të huaj nuk përbën një kriter të saktë për t‘i 

përkufizuar ata, sepse në shumë raste, këto luftues mund të jenë qytetarë evropianë, por që 

për nga prejardhja e tyre i përkasin një gjenerate emigrantësh. 

Në qoftë se do bëjmë  një përkufizim përfundimtar  mund të themi se një luftues i huaj është 

një individ që largohet nga vendi i tij i banimit ose i origjinës, për t‘iu bashkuar një grupi të 

armatosur joshtetëror, në një konflikt të armatosur jashtë dhe i cili motivohet kryesisht nga 

ideologjia, besimi ose lidhjet e tjera të ndryshme. Në raste të veçanta luftuesit e huaj mund të 

paguhen, por pagesa nuk është motivi kryesor i tyre i luftës. 

Pjesa më e madhe e luftuesve të huaj janë aktivë në konfliktet jondërkombëtare. Vetëm në 

raste të rralla luftuesit e huaj angazhohen në konflikte ndërkombëtare siç është rasti i 

angazhimit të luftuesve të huaj mysliman në konfliktin ndërkombëtar që pasoi pushtimin 

sovjetik të Afganistanit. Afganistani dhe Iraku, pas ndërhyrjeve të udhëhequra nga SHBA në 

këto shtete, përbëjnë shembuj të tjerë të angazhimit të luftuesve të huaj në konfliktet 

ndërkombëtare.  

E drejta ndërkombëtare humanitare, e njohur edhe si e drejta e konfliktit të armatosur, 

rregullon konfliktin e armatosur në të gjitha format e tij, përfshirë statusin e individëve që 

preken nga ky konflikt dhe të atyre që marrin pjesë në të. E drejta ndërkombëtare humanitare 

bën dallimin ndërmjet konflikteve të armatosura ndërkombëtare dhe jondërkombëtare. Kriteri 

bazë i dallimit është identiteti i palëve në një konflikt. 

Një konflikt i armatosur ndërkombëtar ekziston kur një shtet përdor çfarëdo lloj forme të 

forcës së armatosur kundër një shteti tjetër. Kur një shtet ose koalicion shtetesh përdor forcën 

në territorin e një shteti tjetër me pëlqimin e këtij të fundit, kjo nuk është një çështje e të 

drejtës ndërkombëtare humanitare.
18

 

Një konflikt i armatosur jondërkombëtar është një situatë e një dhune intensive të armatosur 

ndërmjet forcave të armatosura të një shteti dhe një ose më shumë grupeve të organizuara të 

armatosura joshtetërore ose ndërmjet këtyre grupeve. Nëse një situatë e caktuar ngrihet në 

nivelin e konfliktit të armatosur jondërkombëtar, duke u dalluar kështu nga situata e trazirave 

të brendshme, sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare, kjo vendoset nga ekzistenca e dy 

faktorëve: intensiteti i dhunës dhe armatosur dhe organizimi i palëve në konflikt.
19

 

Përsa i përket çështjes tjetër, asaj të rekrutimit të luftuesve të huaj, nisur nga rëndësia që 

paraqet kuptimi i mënyrës se si janë mobilizuar luftuesit e huaj dhe në veçanti se si janë 

                                                           
17 Hegghammer Thomas, ‗Should I stay or Should I Go?‘, p. 7, Jan 28, 2013. 
18 J. K. Kleffner, ‗Scope of Application of International Humanitarian Law‘, p. 44. 
19 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Tadić, Judgment (Trial Chamber) (IT-94-

1-T), 7 May 1999. 
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rekrutuar dhe cila është shkalla e rekrutimit e mobilizimit të tyre, janë kryer studime në të 

cilat është analizuar mobilizimi e rekrutimi i luftuesve të huaj bazuar në disa konflikte. 

Studimet janë fokusuar në konfliktet më tipike në kuptimin e përfshirjes në to të luftuesve të 

huaj, kryesisht konfliktet në Afganistan, Çeçeni, Irak dhe Somali.  

Për rekrutimin e luftuesve të huaj perëndimor pretendohet gjerësisht se ky rekrutim kryhet 

kryesisht nëpërmjet platformave të mediave sociale. Në fakt, studimet kanë treguar se 

rekrutimi i luftuesve të huaj është si lokal ashtu dhe global. Është lokal në sensin që 

institucionet e komunitetit, ose figurat kryesore lokale të vendit ku kryhet rekrutimi, duke 

përfshirë luftuesit e huaj të mëparshëm ose ish-luftuesit e huaj, rekrutojnë shumë luftues të 

huaj. 
20

 

Për detyrimin që ideologjia e rekrutimit të luftuesve të huaj paraqet, jepen dy lloj arsyesh. 

Arsyeja e parë dhe më e rëndësishme është që ligji islamik e kërkon këtë kundërpërgjigje. 

Arsyeja e dytë ka të bëjë me faktin se situata është shumë e rrezikshme dhe armiku shumë i 

egër për të marrë në konsideratë mundësinë e ndonjë zgjidhjeje diplomatike. Të gjithë burrat 

myslimanë që janë në gjendje të luftojnë, nga e gjithë bota, duhet t‘i bashkohen kësaj lufte, 

sepse ligji islam e kërkon këtë. Përgjegjësia për të mbrojtur territorin mysliman i përket të 

gjithë myslimanëve dhe nuk kufizohet vetëm tek banorët e zonave të cënuara ose ku kërkohet 

ndihma vullnetare e të rekrutuarve.  

Dy janë tipet kryesore të motiveve që mbështesin këtë thirrje për kundërveprim të përbashkët 

të myslimanëve. Motivi i parë thekson unitetin e kombit mysliman. Viktimat konsiderohen si 

―vëllezërit, motrat, nënat, fëmijët tanë‖, njëlloj sikur ata të kishin lidhje gjaku me të 

rekrutuarit. Motivi i dytë i drejtohet ligjit islamik, duke e deklaruar luftimin si një detyrë 

religjioze individuale për të gjithë myslimanët. 

Rol më të madh në rekrutimin e luftuesve të huaj nga shtetet perëndimore, për të luftuar në 

Siri dhe për Shtetin Islamik ka luajtur përdorimi i teknologjisë moderne të komunikimeve, në 

veçanti mediave sociale, krahasuar me një rol të kufizuar në rekrutimin e luftuesve të huaj 

nga Afrika e Veriut dhe Lindja e Mesme në përpjekjet globale të mobilizimit.
21

 Shteti 

Islamik, mbështetësit e tij dhe luftuesit e tij të huaj perëndimor e kanë përdorur dhe e 

përdorin në mënyrë të shkëlqyer median sociale në gjuhë të ndryshme për të rekrutuar anëtarë 

të rinj dhe për të promovuar qëllimet e shpallura të grupit për ndërtimin e një kalifati bazuar 

mbi një interpretim strikt të ligjit islamik.
22

  

Lidhur me rastin më të fundit ndërkombëtar të rekrutimeve të luftuesve të huaj, pra me rastin 

e Sirisë, raportet mbi numrin e tyre në Siri janë shumë të ndryshme. Gjithsesi, edhe në 

vlerësimet më të ulëta për mobilizimin e luftuesve të huaj, ky mobilizim për Sirinë është i 

dukshëm për arsye të ndryshme. Në radhë të parë, shkalla e hyrjes së luftuesve të huaj në Siri 

është e paprecedent. Sipas shumë studiuesve Siria ka tërhequr më shumë luftues të huaj 

                                                           
20 Watts Clinton, Beyond Iraq and Afghanistan, smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/49-watts.pdf. 
21 Watts Clinton, Beyond Iraq and Afghanistan, smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/49-watts.pdf, p45‐46. 
22 Briggs Rachel and Frenett Ross, Foreign Fighters, the Challenge of Counter-Narratives, p. 10; ‗ISIS Displaying a Deft 

Command of Varied Media‘, The New York Times, 30 August 2014,  www.nytimes.com/2014/08/31/world/middleeast/isis-

displaying-a-deft-command-of-varied-media.html?_r=0. 
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evropianë se të gjitha konfliktet e armatosura ndërmjet viteve 1990 dhe 2010 të marra së 

bashku.
23

 Së dyti, origjina nga ku kanë ardhur këto luftues në Siri është e paprecedent. 

Luftuesit e huaj nga së paku 81 vende kanë qenë aktivë në Siri gjatë konfliktit. Konflikti ka 

tërhequr luftues nga shtetet tradicionale të origjinës, si Arabia Saudite, Libia e Tunizia.
24

 Një 

përqindje e madhe vazhdojnë të jenë me origjinë arabe. Kontingjentet më të mëdha vijnë nga 

Jordania, Libani, Libia, Arabia Saudite dhe Tunizia. Kontingjentet më të mëdha në terma 

absolute vijnë nga Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar. Sidoqoftë në qoftë se ky 

numër krahasohet me numrin e përgjithshëm të popullsisë, kontingjentet më të mëdha janë 

nga Austria, Belgjika, Danimarka, Holanda, Norvegjia e Suedia.
25

 

Përgjegjësia penale që luftuesit e huaj kanë përpara shtetit të tyre 

Nga të gjitha shtetet, luftuesit e huaj janë konsideruar si rrezik, në radhë të parë për faktin se 

ata fillimisht u përfshinë në rrjetet terroriste, kryesisht në al-Qaedën dhe për këtë arsye u 

konsideruan si një kërcënim i madh terrorist pasi të ktheheshin në shtetin nënshtetas të të cilit 

ishin, ose në shtetin e rezidencës së tyre. U konsideruan kërcënim terrorist për faktin se këta 

luftues të huaj me eksperiencë luftarake, mund të planifikonin dhe zbatonin akte terroriste kur 

të ktheheshin në vendet e origjinës, ose mund të krijonin celula të reja terroriste, të rekrutonin 

anëtarë të rinj, ose të siguronin fonde për akte ose lëvizje të tjera terroriste.
26

 

Për shkak të veprimeve që luftuesit e huaj kanë kryer, është përhapur  mendimi që ata janë 

radikalë, përdorin forcë vdekjeprurëse dhe janë shumë efektivë nga ana operacionale si dhe 

që kujdesen shumë pak për interesat e popullsisë civile lokale.
27

 Sjellja e luftuesve të huaj në 

konflikte të ndryshme, në raste të ndryshme, në vende të ndryshme influencohet nga një 

shumëllojshmëri faktorësh, përfshirë faktin nëse shtetet perëndimore kanë ndërhyrë apo jo në 

konfliktin në fjalë dhe nëse grupe të armatosura në atë konflikt i kanë apo jo shënjestër 

vendet perëndimore. Megjithëse nga të dhënat e studiuesve rezulton se pjesa më e madhe e 

luftuesve perëndimor udhëtojnë jashtë me qëllimin për t‘iu bashkuar një kryengritjeje më 

shumë se për t‘u trajnuar për një sulm në vendin e tyre, disa mund të hyjnë në aktivitete të 

tilla ushtarake për të zbatuar sulme në vendin e tyre.
28

 

Sipas qeverive perëndimore, luftuesit e huaj perëndimor janë një kërcënim i dukshëm për 

sigurinë, për shkak të numrit të paprecedent të atyre që janë mobilizuar për në Siri dhe të 

numrit të atyre që janë raportuar të jenë bashkuar me Shtetin Islamik. Prezenca e luftuesve të 

huaj në një konflikt të armatosur, ka ngritur një seri çështjesh edhe për shtetet e treta (shtetet 

që nuk janë palë e konfliktit të armatosur, por mund ta gjejnë veten të implikuar për shkak të 

pjesëmarrjes së luftuesve të huaj). Së pari, lidhur me detyrimin e shteteve të kombësisë apo 

rezidencës permanente, por gjithashtu shtetet e transitit, të ndalojnë lëvizjen e luftuesve të 

                                                           
23 Washington Post, 24 July 2014, ―Could Syria‘s Islamist fighters hit Europe?‖, 

www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/07/24/could-syrias-islamist-fighters-hit-europe. 
24 Zelin Aaron, Convoy of Martyrs in the Levant , p. 4, www.washingtoninstitute.org/policy.../convoy-of-martyrs-in-the-

levant 
25 Barrett Richard, ‗Foreign Fighters in Syria‘, June 2, 2014,  p. 6 
26 UN, ‗Security Council Unanimously Adopts Resolution Condemning Violent Extremism, Underscoring Need to Prevent 

Travel, Support for Foreign Terrorist Fighters‘, Press Release, 24 September 2014. At: 

www.un.org/News/Press/docs/2014/sc11580.doc.htm. 
27 Malet  David, Why Foreign fighters?‘, p. 97, Oct 21, 2014. 
28 Hegghammer Thomas, ‗Should I stay or Should I Go?‘, p. 9–10, Jan 28, 2013. 

http://www.google.al/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.washingtoninstitute.org%2Fpolicy-analysis%2Fview%2Fconvoy-of-martyrs-in-the-levant&ei=zsQlVeWbGcaYsgH54oDgBg&usg=AFQjCNGrUCQssfVl7w8KGdhvAYx3GcOgeg&bvm=bv.90237346,d.bGg
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huaj, sipas të drejtës ndërkombëtare të përgjithshme. Së dyti, luftuesit e huaj që kthehen 

mund të përballen me ndjekje penale për aktet e kryera jashtë. Kurdo që luftuesit e huaj janë 

prezent në një konflikt të armatosur, shteti në territorin e të cilit ndodh konflikti mund t‘i 

kërkojë shteteve të kombësisë së luftuesve të huaj dhe shteteve transite, të marrin masa për t‘i 

ndaluar ata që t‘i bashkohen fushëbetejës. Një shtet që nuk përgjigjet në mënyrë të 

përshtatshme mund të akuzohet për dështim në parandalimin e hyrjes së luftuesve të huaj ose 

për inkurajim aktiv. Siria p.sh., u akuzua për ndihmë ndaj kryengritjes në Irak kundër 

koalicionit të udhëhequr nga SHBA pas ndërhyrjes së koalicionit, në Irak në 2003,  sepse 

lejoi luftuesit e huaj, armët dhe paratë të kalonin tranzit përmes Sirisë për në Irak. Me 

adoptimin e Rezolutës 1373 të vitit 2001, Këshilli i Sigurimit imponoi një seri detyrimesh 

mbi shtetet, përfshirë një kërkesë për të konsideruar kriminale aktet terroriste dhe financimin 

e tyre. Megjithatë rezoluta nuk e përkufizon terrorizmin dhe nuk deklaron se si këta obligime 

zbatohen në një konflikt të armatosur.
29

 

Kur kthehen në vendin e tyre luftuesit e huaj  mund të ndiqen penalisht atje në qoftë se 

dyshohen për kryerje të krimeve të luftës ose krimeve të tjera ndërkombëtare, ndërkohë që 

merrnin pjesë në një konflikt të armatosur jashtë. Shtetet kanë mënyra të ndryshme për të 

ndjekur penalisht dhe për të ndëshkuar shtetasit e tyre që i bashkohen një kryengritje të 

armatosur jashtë. 

Konkluzione 

Një seri aktesh ndërkombëtare trajtojnë aspekte të veçanta të terrorizmit, por akoma sot nuk 

ekziston një konventë e përgjithshme për terrorizmin. Mungesa e një përkufizimi të 

gjithanshëm dhe të gjithëpranuar mbi terrorizmin ka kufizuar zbatimin e përpjekjeve 

ndërkombëtare, për të ndaluar rritjen e aktivitetit terrorist. 

Këshilli i Sigurimit ka filluar të shfaqet si një aktor udhëheqës, duke krijuar një kornizë të 

detajuar dhe komplekse normative në mbështetje të kundërterrorizmit, ndërsa më parë 

Këshilli i Sigurimit adoptonte rezoluta për t‘iu përgjigjur akteve të veçanta të terrorizmit 

ndërkombëtar 

Sulmet kundër popullsisë civile gjatë konflikteve të armatosura, të cilat kanë si qëllim primar 

të përhapin terror si dhe kërcënimet për sulme të tilla janë të ndaluara nga e drejta 

ndërkombëtare humanitare. E drejta ndërkombëtare humanitare ndalon gjithashtu në mënyrë 

më të përgjithshme, aktet e terrorizmit kundër personave që nuk marrin pjesë, ose nuk marrin 

më pjesë në veprime armiqësore. 

Korniza ligjore globale kundër terrorizmit e krijuar nga traktatet dhe rezolutat e Këshillit të 

Sigurimit në përpjekjet kundërterroriste të Kombeve të Bashkuara të cilat kanë krijuar një 

kornizë normative lidhur me terrorizmin, është plotësuar nga kornizat rajonale. 

Konsiderohen luftues të huaj ata individë që largohen nga vendi i tyre i banimit ose i 

origjinës, për t‘iu bashkuar një grupi të armatosur joshtetëror, në një konflikt të armatosur 

jashtë dhe i cili motivohet kryesisht nga ideologjia, besimi ose lidhjet e tjera të ndryshme. Në 

                                                           
29 Security Council Resolution 1373 (2001). 
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raste të veçanta luftuesit e huaj mund të paguhen, por pagesa nuk është motivi kryesor i tyre i 

luftës. 

Luftuesit e huaj rekrutohen  si mbi baza lokale ashtu dhe globale. Rekrutimi i tyre bazohet në 

një ideologji të caktuar që mbështetet në ligjin islamik si dhe në unitetin e kombit mysliman. 

Ndërsa rekrutimi i luftuesve të huaj perëndimor kryhet gjerësisht nëpërmjet platformave të 

mediave sociale. 

Potenciali i rrezikut terrorist që paraqitet në kthimin e luftuesve të huaj në vendin e tyre buron 

nga diversiteti dhe numri i luftuesve të huaj. Shpërndarja e tyre gjeografike krijon gjithashtu 

mundësi për krijimin e një rrjeti të aktiviteteve terroriste përmes Europës.  

Angazhimi i luftuesve të huaj në një konflikt të armatosur jashtë vendit ka ngritur çështje 

ligjore ndërkombëtare që lidhen me shtetin e tyre të kombësisë ose të rezidencës permanente 

në kuptimin e detyrimit që ka shteti përkatës për të parandaluar lëvizjen ndërkombëtare të 

luftueve të huaj, si dhe për të ndjekur penalisht luftuesit e huaj për krime të kryera jashtë 

vendit të tyre.  
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Abstract 

Kosovo Customs, as state institution of law enforcement, has powers and functions 

prescribed by law. It implements, customs procedures with economic impact, which have 

impact on development trends, and economic development by encouraging exports. Through 

these procedures, import entities, are exempt from customs duty on import, if the products 

have export destination. In these procedures, especially important are the Customs 

Warehousing, and inward processing procedure. 

The purpose of this paper is to identify the role of Customs in economic development trends, 

with particular emphasis on the impact of customs procedures with economic impact, to 

manufacturing companies to generate jobs. 

At the core of procedures with economic impact, are customs facilities, for economic entities, 

which are export-oriented. Through them, are aimed at increasing employment, and 

development of production capacity of Kosovo enterprises. 

Procedures with economic impact are part of the customs policy of the country, their 

successful application in economy, plays a significant role in the development of the country. 

In this scientific paper, is elaborate, the customs procedures with economic impact, foreseen 

with Customs and Excise Code of Kosovo, such as customs warehousing and inward 

processing procedure, as well as their role in the overall development of the country. 

In this scientific paper, are used, methods, deductive / inductive, analysis and synthesis, and 

descriptive methods. 

Keywords: Customs, procedure, economic, development, import, export, processing, etc. 
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Shumica e shteteve që përfshihen në rrjedhat e tregtisë ndërkombëtare kanë qëllim të rrisin 

zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e popullsisë‖
33

. Për të arritur këtë shtetet bashkëpunojnë 

ndërmjet vete për sendërtimin e qëllimeve të përbashkëta. Proceset integruese mbështeten ne 

bashkëpunimin e vullnetshëm ekonomik në shteteve të cilat edhe hartojnë strategji të 

mirëfillta ekonomike. ―Strategjia e zhvillimit ekonomik duhet të ketë përcaktime të ndryshme 

dhe është më rëndësi se duhet ti përshtatemi asaj strategjie qe është me e mira për vendin 

konkret‖
34

. 

Procedurat doganore me ndikim ekonomik zbatohen në procesin e qarkullimit 

ndërkombëtar të mallrave dhe shërbimeve dhe rregullohen me dispozita ligjore përkatëse. Në 

këtë proces janë të ndërlidhura tri çështje: procedura, dogana, dhe ndikimi ekonomik. Pra, në 

këtë çështje janë të involvuara aspekti formal – juridik (ligji), çështjet në lidhje me doganën 

(si institucion), taksën doganore dhe taksat tjera relevante, si dhe rolin e këtij procesi për 

zhvillimin ekonomik të vendit.  

Termi procedurë i referohet një situate juridike e cila rregullohet me ligj përkatës, e 

cila konsiston në zbatimin e dispozitave juridike. Procedura përbëhet prej veprimeve të 

renditura mirë dhe përfundon me marrjen e vendimit të ligjshëm dhe të drejtë. Procedura 

zhvillohet nga institucioni kompetent i paraparë me ligj. 

Në këtë kuptim, autoriteti për kryerjen e funksioneve doganore dhe funksioneve tjera 

të dhëna nga ligji në Republikën e Kosovës është Dogana e Kosovës. Kësisoj sipas Kodit 

Doganor dhe të Akcizave Kodi nr. 03/L-109: ―Dogana është i vetmi institucion në Kosovë, i 

cili ka kompetencë për të kryer detyra doganore dhe detyra tjera që i caktohen Doganës nga 

Qeveria e Kosovës. Dogana do të vlerësojë, caktojë dhe të mbledhë të gjitha detyrimet 

doganore dhe taksat në importe dhe eksporte, si dhe të ndërmerr çfarëdo funksioni tjetër që 

mund t‘i caktohet Doganës. Të gjitha detyrimet doganore dhe taksat e mbledhura nga Dogana 

do të depozitohen në Buxhetin e Kosovës. Dogana e Kosovës ka subjektivitet Juridike.‖
35

 

Sipas përkufizimeve ligjore, Dogana e Kosovës është institucion shtetëror me 

prerogativa administrative. Gjatë realizimit të kompetencave dhe funksioneve të saja, Dogana 

e Kosovës zbaton ligjin dhe zhvillon procedurë përkatëse. Procedura të cilën e udhëheqë 

Dogana, është procedurë administrative. Dispozitat procedurale të cilat i zbaton dogana 

quhen rregulla procedurale.   

Dispozitat procedurale për procedurë administrative duhet ta mbrojnë edhe interesin 

publik nëpërmjet përcaktimit dhe realizimit të obligimeve të qytetarëve, personave juridikë 

dhe subjekteve të tjera. Rregullat e procedurës administrative zbatohen vetëm kur në punët 

administrative, gjatë zbatimit të drejtpërdrejtë të ligjeve materiale vendoset për të drejtat, 

obligimet dhe interesat e qytetarëve, të personave juridikë ose palëve të tjera gjatë sjelljes së 

akteve të përgjithshme administrative.  

Procedura administrative përbëhet nga një tërësi veprimesh juridike procedurale të 

cilat kryhen në disa faza (inicimi i procedurës administrative, procedura e shqyrtimit të 

provave, sjellja e aktvendimit, procedura sipas mjeteve juridike dhe ekzekutimi i 
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aktvendimit), qëllim i të cilave është sjellja e vendimit të drejtë dhe ligjor të një lënde 

konkrete administrative.
36

 

Me qëllim të aplikimit të drejtë të dispozitave juridike materiale, në rastin konkret, përherë 

paraqitet nevoja për rregulla të cilat do të mundësojnë zbatimin e tyre. Ato janë norma 

procedurale, norma që kanë për qëllim që të caktojnë ―rrugën‖, mjetet dhe mënyrën për 

realizimin e dispozitave materiale juridike.
37

 

Procedura administrative përfshinë tërësinë e veprimeve procedurale të bazuara në ligj 

(Ligji për procedurën administrative - LPA), të cilat ndërmerren nga organet të administratës 

me qëllim të zbatimit të dispozitave ligjore materiale, ndërlidhja e të cilave konsiston në 

marrjen e vendimit të ligjshëm dhe të drejtë nga administrata, realizimin e të drejtave të 

qytetarëve dhe mbrojtjen e interesit publik.
38

 Ligji për procedurën administrative aplikohet në 

mënyrë subsidiare në procedurën doganore. Procedura doganore rregullohet me Kodin 

Doganor dhe të Akcizave Kodi nr. 03/L-109, sipas parimit lex specialis deroga legi gjenerali 

(ligji special e derogon ligjin e përgjithshëm). Sipas këtij parimi ligji për procedurën 

administrative zbatohet vetëm nëse ligji special thekson zbatimin e tij ose në mungesë të 

dispozitave që rregullon procedurën e veçantë - ligji special. Në këtë aspekt Kodit Doganor 

shprehimisht përcakton se ―Kur një person kërkon që Dogana të merr një vendim në lidhje 

me aplikimin e legjislacionit doganor, ai person duhet të sigurojë të gjitha informatat dhe 

dokumentet që kërkohen nga Dogana, në mënyrë që të merret një vendim. Një vendim i tillë 

do të merret dhe do të njoftohet kërkuesi në përputhje me dispozitat e Ligjit mbi Procedurën 

Administrative.  

Sipas Kodit Doganor, procedurë doganore, nënkupton: 

a) Lëshimi i mallit në qarkullim të lirë; b) transiti; c) magazinimi doganor; d) përpunimi i 

brendshëm; e) përpunimi nën kontroll doganor; f) importi i përkohshëm; g) përpunimi i 

jashtëm dhe h) eksporti. 

Në nenin 88 të Kodit doganor bëhet ndarja e procedurave në dy lloje: a) Për mallrat 

jo-kosovare shprehja ―regjim pezullues‖ zbatohet në procedurat e mëposhtme: 

- transit; 

- magazinim doganor; 

- përpunim i brendshëm në formën e sistemit të pezullimit; 

- përpunim nën kontroll doganor; 

- import i përkohshëm; 

Dhe, nën b). shprehja ―procedura doganore me ndikim ekonomik‖ zbatohet për 

procedurat e mëposhtme: 

- magazinim doganor; 

- përpunim i brendshëm; 

- përpunim nën kontroll doganore; 

- import i përkohshëm; 

- përpunim i jashtëm. 

Të gjitha këto procedura janë procedura specifike dhe bëjnë përjashtim nga 

procedurat të cilat zhvillohen rregullisht gjatë qarkullimi ndërkombëtar të mallrave dhe 
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shërbimeve. Qëllimi i këtyre procedurave është zhvillimi i forcave prodhuese, gjenerimi i 

vendeve të reja të punës dhe rritja e ekonomisë vendore. Procedurat me ndikim ekonomik ju 

mundësojnë subjekteve vendore që të importojnë lëndën e parë, gjysmëproduktet dhe 

repromaterialin e ndryshëm pa pasur nevojë për të paguar taksa doganore në kufi. Mirëpo, 

produkti kompenzues që prodhohet në brendi duhet të eksportohet në tregun e jashtëm.  

Shfrytëzimi i cilësdo procedurë doganore me ndikim ekonomik kushtëzohet me 

lëshimin e autorizimit përkatës nga Dogana.
39

 

 

1. PROCEDURAT DOGANORE ME NDIKIM EKONOMIK 

1.1.Magazinim  doganor 

Dogana si pjesë e strukturës së institucioneve për zbatim të ligjit, ka ndikim të madh 

në trendët zhvillimore ekonomike, që ndërlidhet edhe me rritjen e të punësuarve në vendin 

tonë.  

Duke u mbështetur në Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës Ligji 03/L-109, 

Dogana e Kosovës implementon disa procedura që kanë ndikim zhvillimin ekonomik të 

vendit dhe që konsiderohen si lehtësira për subjektet ekonomike.  

―Këto procedura janë mjaftë stimuluese për subjektet vendore për të prodhuar dhe për 

të eksportuar produktin kompenzues. Nga forca apo dobësia e procesit te prodhimit varet 

efikasiteti i kompanisë‖
40

. Njëra prej këtyre procedurave është magazinimi doganor apo siç 

njihet ndryshe deponimi doganor. 

1. Në procedurën e magazinimit doganor do të lejohet strehimi: 

a) I mallrave jo-kosovare pa iu nënshtruar ato detyrimeve të importit ose masave të politikës 

tregtare; 

b) I mallrave kosovare, kur legjislacioni i Kosovës që rregullon fusha të veçanta parashikon 

që vendosja e tyre në magazinë doganore kërkon zbatimin e masave që lidhen me 

eksportin e këtyre mallrave. 

2. Me magazinë doganore nënkuptohet çdo vend i aprovuar, i cili është nën mbikëqyrje nga 

Dogana, ku mallrat mund të strehohen sipas kushteve të parapara. 

3. Rastet kur mallrat e përmendura në paragrafin 1 mund të vendosen në procedurën e 

magazinimit doganor, pa qenë të strehuara në magazinë doganore, përcaktohen me 

Udhëzimin 

Administrativ për zbatimin e këtij Kodi.
41

 

Depo doganore mund të jetë çfarëdo lokacioni i definuar (p.sh. objekt apo vend/hapësirë) 

i autorizuar nga Dogana e Kosovës për deponim të mallrave jo-vendore të cilat:  

• Janë të ngarkueshme me detyrime doganore dhe/apo TVSH  

• Përndryshe nuk janë në qarullim të lirë  

Varësisht nga rrethanat, një lokacion i definuar mund të jetë e tërë ndërtesa, një ndarje a 

vogël brenda një ndërtese, vendndodhje e hapur, silosoj apo rezervuar deponues.
42
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Magazinimi Doganor, krijon mundësinë e vendosjes së mallrave nën mbikëqyrje 

doganore në një vend të autorizuar nga Dogana (Depo Doganore) pa pagesën e detyrimeve të 

importit, pra do të shtyhet pagesa e taksave doganore deri atëherë kur ato plasohen në 

qarkullim të lirë. Gjithashtu, jep mundësinë e rieksportimit të mallrave në ndonjë treg të huaj, 

pa ndonjë ngarkesë të detyrimeve. Kodi Doganor i Kosovës mundëson që depot doganore të 

jenë Private  apo  Publike.  

Regjimi doganor që aplikohet në këtë procedurë është IM 7. 

Depot private Tipi D-Depozitori është i autorizuar të deponojë mallrat e veta, ndërsa depo 

publike tipi A-Mbajtësi i autorizimit mund të deponojë mallrat nga më shumë depozitorë të 

mallrave.
43

 

Kjo procedurë jep beneficione të ndryshme, prej të cilave veçojmë  për drejtuesit e 

depos doganore është mundësia e rieksportimit të mallrave jashtë tregut të Kosovës, duke 

mos ju nënshtruar fare detyrimeve doganore, të cilat kanë lind me rastin e futjes se mallrave 

në  import. 

Beneficion tjetër është se mallrat mund të futen në procedura të tjera doganore me detyrime 

doganore të pezulluara dhe pas trajtimit të tyre stimulohet edhe rieksportimi i produkteve 

kompensuese, ku me rastin e eksportit jashtë vendit shlyhet edhe borxhi doganor. 

Këto procedura për subjektet vendore importuese dhe prodhuese kanë implikime te 

drejtpërdrejta ne afarizmin e tyre duke u nisur nga fakti se : 

 Nëse subjekti importues ka gjetur blerës ne tregun e jashtëm regjional apo me gjere (apo 

ka ekskluzivitetin për disa vende ne regjion) dhe mallrat e importuara duhet te ri-

eksportohen , atëherë ai subjekt është i detyruar që në çmim të shitjes të kalkulojë edhe 

detyrimin e doganës 10% (TVSH-ja është e rimbursuar) qe e ka paguar me rastin e 

importit. Me këtë rast ai do dale me çmime të larta dhe nuk do jenë konkurrues në rajon, 

pa marrë parasysh që kanë ekskluzivitet për ato mallra për tërë rajonin, nëse e shfrytëzojnë 

procedurën e Depos Doganore atëherë ato mallra ne import nuk do te paguajnë taksa 

importuese dhe ne tregun e jashtëm dalin me çmime konkurruese. 

 Nëse, një prodhues vendor ka mundësi teknike të përpunimit të mallit të importit në 

produkt kompenzues (final apo gjysmëfinale) ai do te ballafaqohet me taksën e importit të 

lëndës së parë, meqë rast do ketë produkte jo-konkurruese në rajon e më gjer sepse me 

rastin e eksportimit te mallit (produktit final) duhet ti kalkuloj edhe obligimet doganore te 

paguara me rastin e importit te lendes se pare, mirëpo nëse subjekti e shfrytëzon procedure 

e përpunimit te brendshëm atëherë ai nuk ka nevojë te paguaj taksat doganore ne kufi dhe 

ne treg do te del me çmim me konkurrues se paku për taksen doganore 10%, etj, pastaj, 

 Nëse paraqitet mundësia e një përpunimi të lëndës së parë Kosovare në ndonjë vend tjetër 

, me rastin e kthimit të atij malli në trajtë të produktit final ose gjysemproduktit kompania  

duhet paguar kundrejt vlerës së re që ka malli që ri-importohet, kurse nëse shfrytëzohet 

procedura e eksportit te përkohshëm malli (produkti final) i fituar nga lënda e pare e 

eksportuar me rastin e Ri—importit paguan obligime doganore vetëm për vlerën e 

përpunimit dhe jo edhe për lenden e pare qe ka shkuar për tu përpunuar. 

                                                                                                                                                                                     
 
43 Ministria e Financave, Dogana e Kosovës: Procedurat doganore me ndikim ekonomik, broshurë informuese për bizneset 

në lidhje me  procedurat doganore me ndikim ekonomik, Procedura 1. 
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Deponimi doganor është sidomos i dobishëm nëse depozituesi i depos:  

1) dëshiron të shtyj pagesën e detyrimeve doganore dhe/apo TVSH-së mbi mallin e tij të 

deponuar të importuar  

2) dëshiron të shtyj trajtimin doganor të aplikueshëm për mallrat e importuar  

3) dëshiron të ri-eksportoj mallrat jo-vendore (me ç‘rast detyrimet dhe TVSH-ja mund të 

mos paguhen fare)  

4) ka vështirësi në plotësimin e disa kushteve të posaçme gjatë kohës së importit (siç 

janë lejet e posaçme importuese)  

5) dëshiron të shkarkoj ndonjë procedurë tjetër doganore (siç është PB) pa pasur nevojë 

për eksportim fizik të mallrave; apo  

6) dëshiron të shfrytëzoj ndonjë depo doganore për bashkë-deponim të mallrave të cilat i 

nënshtrohen ndonjë procedure tjetër doganore (siç është qarkullimi i lirë, përpunimi i 

brendshëm, përpunimi nën kontrollin doganor.
44

 

Kur mallrat vendosen në depo doganore, nuk ka kufizime kohore se sa mund të 

qëndrojnë mallrat nën procedurën e magazinimit doganor, por, në raste të jashtëzakonshme, 

Dogana mund të caktojë një afat kohor pas të cilit depozituesi duhet t‘iu caktojë mallrave një 

trajnim apo përdorim të lejuar doganor. 

Në depo doganore mund të kryhen aktivitetet e veçanta siç janë shitja me 

konsignacion dhe furnizim të mjeteve transportuese në tregun ndërkombëtare me mall nga 

prodhimet vendore. 

Procedura e deponimit doganor të malli përfundon kur: 

1) Malli i importuar i padoganuar, doganohet lëshohet në qarkullim të lirë 

2) Malli që do të eksportohet bëhet gati për lëshimin e hapësirës doganore kombëtare. 

3) Malli për transit bëhet gati për lëshimin e hapësirës doganore kombëtare, 

4) Malli është i dëmtuar nga faktorët e jashtëm. 

 

1.2.Procedura e Përpunimit te Brendshëm 

Importi i mallit i dedikuar për prodhimtari për eksport paraqet lloj të veçantë në punët 

e tregtisë së jashtme i përbëre nga disa aktivitete. Subjekti vendor importon një lloj të caktuar 

të mallit për riprodhim në hapësirën doganore kombëtare dhe prodhimet e fituara në këtë 

mënyre i eksporton. Qëllim të nxitjes së eksporteve nga Kosova dhe për të ndihmuar 

prodhuesit e Kosovës që të konkurrojnë në pozita të barabarta në tregun botëror. Karakteristik 

kryesore e kësaj procedure është se shfrytëzuesit e saj mund të fitojnë Lirim për Përpunim të 

Brendshëm (LPB).  

Lirimi nga detyrimet mundësohet me rastin e importimit të mallrave jo vendore të 

cilat përpunohen në Kosovë e më pas rieksportohen/eksportohen, me kusht që me këtë nuk 

dëmtohen interesat thelbësore të prodhuesve kosovar të mallrave të ngjashme (kushtet 

ekonomike). Me këtë mund të lejohet lirim nga detyrimet doganore, TVSH, taksat anti-

dumping, taksat kundërvepruese dhe detyrimet e akcizës.   
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Ekzistojnë dy sisteme të lirimit nga detyrimet, sistemi me pezullim apo sistemi me 

kthim. Sistem i pezullimit janë masat lehtësuese të procedurës së përpunimit të brendshëm 

për mallrat jo-kosovare të caktuara për t‘u ri eksportuar nga Kosova në formën e produkteve 

kompensuese, pa iu nënshtruar detyrimeve të importit ose masave të politikës tregtare. 

Sistemi i kthimit janë masat lehtësuese të procedurës së përpunimit të brendshëm për mallrat 

e vendosura në qarkullim të lirë me kthim ose shuarje të detyrimeve të importit që duhen 

paguar për këto mallra, nëse ato eksportohen nga Kosova në formë të produkteve 

kompensuese. 

Procedura e përpunimit të brendshëm lejon që mallrat të përdoren në Kosovë në një 

ose me shumë operacione të përpunimit: 

1) Mallrat jo-kosovare të caktuara për t‘u ri eksportuar nga Kosova në formën e 

produkteve kompensuese, pa iu nënshtruar detyrimeve të importit ose masave të 

politikës tregtare. 

2) Mallrat e vendosura në qarkullim të lirë me kthim ose shuarje të detyrimeve të 

importit që duhen paguar për këto mallra, nëse ato eksportohen nga Kosova në formë 

të produkteve kompensuese.
45

 

Përpunimi i brendshëm është procedurë e veçantë e cila duhet të dallohet nga 

procedurat tjera për import të përkohshëm. Me operacione të përpunimit të brendshëm 

nënkuptojmë: punimin e mallrave, duke përfshirë montimin, bashkimin ose përshtatjen me 

mallra tjera, përpunimi i mallrave dhe riparimi i mallrave, duke përfshirë ndreqjen e tyre dhe 

radhitjen e tyre si dhe përdorimi i disa mallrave, të përcaktuara në Udhëzimin Administrativ 

për zbatimin e këtij Kodi, që nuk gjenden në produktet kompensuese, por që lejojnë ose 

lehtësojnë prodhimin e këtyre produkteve, edhe nëse ato janë përdorë tërësisht apo pjesërisht 

gjatë procesit. 

Në bazë të Kodit Doganor dhe Akcizave të Kosovës, Dogana lejon që produktet 

kompensuese apo finale të përfitohen nga mallrat ekuivalente. Mallrat ekuivalente janë mallra 

vendore që duhet të kenë cilësi dhe karakteristikat e njëjta me ato mallra të importit, 

megjithatë në disa raste të veçanta të përcaktuara me Udhëzim Administrativ për zbatimin e 

këtij Kodi, mallrat ekuivalente lejohet të jenë në një shkallë më të lartë prodhimi se sa ato të 

importit.  

Autorizimi për personat cilët e kryejnë procedurën e përpunimit të brendshëm jepet 

me kërkesë të tyre nga ana e organit doganor. Autorizimi lëshohet vetëm për personat e 

vendosur në Kosovë, me përjashtime edhe atyre jashtë Kosove për sa u përket importeve të 

natyrës jo tregtare,  kur mallrat e importit identifikohen në produktet kompensuese, dhe kur 

plotësohen kushtet ekonomike të cilat përcaktohet me Udhëzim Administrativ për eksport 

apo ri-eksport por me qëllim që të mos dëmtohen drejtat e prodhimeve vendore. 

Ekzistojnë dy lloje të autorizimeve, autorizime të thjeshta të cilët mund aplikohen kur 

operacionet përpunuese kanë të bëjnë vetëm me riparim, si dhe autorizime të përgjithshme 

cilët përdoren për të gjitha operacionet në të cilat mund të vërtetohen produktet kompensuese 

(PK).
46
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Që të bëhet funksionimi sa më i mirë i kësaj procedure Dogana cakton afatin brenda 

të cilit produktet kompensuese duhet të jenë eksportuar ose ri-eksportuar ose t‘iu jepet një 

trajtim apo përdorim tjetër i lejuar doganor. Ky afat duhet të jetë i arsyeshëm për kryerjen e 

veprimeve të përpunimit dhe vënien në dispozicion të produkteve kompensuese. Afati fillon 

nga data kur mallrat jo-kosovare janë vendosur nën procedurën e përpunimit të brendshëm, 

me kërkesë të palës, dogana mund ta shtyjë afatin. 

Disa prej produkteve finale apo mallrave në gjendje të pandryshuar, mund të 

eksportohen përkohësisht për qëllim të përpunimit të mëtutjeshëm jashtë Kosovës. Kur lind 

një borxh që ka të bëjë me produkte të ri-importuara duhet të paguhen detyrimet e importit 

mbi produktet finale apo mallrat në gjendje të pandryshuar si dhe detyrimet e importit mbi 

produktet e ri-importuara për përpunimit të tyre jashtë Kosovës.  

Sistemi në kthim përdoret për të gjitha mallrat me përjashtim të atyre mallrave që në 

momentin e pranimit të deklaratës për vendosjen në qarkullim të lirë i nënshtrohen 

kufizimeve sasiore të importit si dhe masave tarifore brenda kuotave që aplikohen për mallrat 

e importit. Bartësi i të drejtës mund të bazohet në sistemin e kthimit të të dhënave importuese 

për mallin e importuar. Subjekti nuk mund të kërkojë kthimin e të dhënave importuese për 

mallin dytësor që nuk është eksportuar, si dhe për humbjen që paraqitet gjatë kohës së 

operacioneve prodhuese. Eksporti i mallrave për të cilat është dhënë vërtetim për qarkullimin 

EUR1, nuk mund të jenë bazë për kthimin e të dhënave importuese nëse ajo është e 

parashikuar në marrëveshjet ndërkombëtare për tregti. 

Karakteristik tjetër e kësaj procedure është se shfrytëzuesi i autorizimit mund të 

kërkoj kthimin ose shuarjen e detyrimeve të importit në raste se ai mund të dëshmojë pranë 

doganës se mallrat e importit të lëshuar në qarkullim të lirë nën procedurën e sistemit me 

kthim në formë të produkteve finale ose në gjendje të pandryshuara janë eksportuara ose me 

qëllim të ri-eksportit të mëvonshëm janë vendosur nën procedurën e transitit, procedurën e 

magazinimit doganor, nën procedurën e importimit të përkohshëm, nën procedurën e 

përpunimit të brendshëm (sistem i pezullimit) në zonë të lirë apo depo të lire, me kusht që të 

gjitha kushtet për shfrytëzimin e procedurës janë plotësuar. 
47

 

Në procedurën e përpunimit të brendshëm kemi dy sisteme: 

1. Sistemi i Pezullimit (Regjimi IM 51), dhe 

2. Sistemi me Kthim (Regjimi IM 41). 

Sipas të parës, detyrimet doganore mbulohen me Garancion bankar, ndërsa sistemit 

me kthim IM 41, me rastin e eksportit të mallrave, detyrimet doganore paguhen në terësi dhe 

me rastin e ri-eksportimit të produkteve kompenzuese, aplikohet procedura e kthimit të 

mjeteve të paguara për mallrat në import.
48

   

Procedura për përpunim të brendshëm përfundon kur të dorëzohet deklaracioni për 

finalizimin e importit të përkohshëm apo kur dorëzohet ndonjë dokument tjetër për fillim të 

llojit tjetër të shfrytëzimit apo përdorimit të lejuar doganor me mallin.  

 

Konkluzione: 
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Dogana e Kosovës implementon procedurat doganore të cilat parashihen me 

legjislacionin në fuqi në Kosovë, të cilat kanë ndikim në trendët ekonomik  dhe zhvillimore 

në Kosovë.   

Siç u vërejt gjatë shtjellimit të punimit, këto procedura të parapara me ligj janë shumë 

të favorshme për zhvillim të bizneseve të cilat do të ndikonin drejtpërdrejtë në rritjen e 

punësimit dhe rritjes ekonomike të qëndrueshme. 

Procedurat më ndikim ekonomik ju mundësojnë subjekteve vendore që të importojnë 

lëndën e parë, gjysemproduktet dhe repromaterialin e ndryshëm pa pasur nevojë për të paguar 

taksa doganore në kufi, mirëpo produkti kompenzues që prodhohet në brendi duhet të 

eksportohet ne tregun regjional ose me gjere. 

Mirëpo edhe përkundër këtyre fakteve, numri i bizneseve të cilat i shfrytëzon këto 

procedura është shumë i vogël për shkak të burokracisë së madhe që ekziston në kuadër të 

Doganës së Kosovës. 

Subjektet qe i shfrytëzojnë këto lehtësira doganore kanë paraqitur disa shqetësime, ato 

kërkojnë nga Dogana të bejë përmirësime edhe më të mëdha në punën e saj.  Konkretisht 

komuteti i biznesit, ka kërkuar uljen e shumës së garancionit bankar nga 100% e mbulimit të 

taksave të importit për vlerën që i është lejuar, në një vlerë më të arsyeshme që është në 25% 

deri 40%.  

 Një mundësi e mirë kishte me qenë zëvendësimi i  garancionit bankar me regjistrimin 

e paluajtshmerive si hipotekë, si dhe lërja peng e mjeteve të punës dhe regjistrimi i tyre në 

regjistrin e pengut të sendeve të luajtshme. 
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Abstract 

The purpose of this paper is a theoretical treatment of one of the most fundamental 

principles of law in all the modern systems, such as the principle of the contractual freedom. 

The contractual freedom is sanctioned in the current Civil Code, in the content of the Article 

660 according to which: ―The parties of the contract freely determine its content within the 

limits set out by the legislation in vigor‖. 

In this provision we notice the contractual freedom, the autonomy of the parties‘ will to 

determine the content of the contract itself, but also a general restriction of this contractual 

right, restrictions which are set by the law. Thus, the parties have the right to enter into 

contractual relations by setting by themself the type of the contract and its terms, provided 

that these contracts do not conflict with the principles of contract law and the provisions of 

the Civil Code. 

It is considered that the setting of the legal restrictions is dictated by the demands of 

society itself in terms of industrialization and automation of technical and technological 

processes. Pursuant and based on these requirements, it is almost necessary and indispensable 

to set reasonable restrictions to the contractual freedom in order to discipline the relations of 

the market and to guarantee a fair competition. 

 

Key words: contractual freedom, autonomy, contract, will, principle. 

 

 

I. Hyrje 

 

 

Parimi i autonomisë së vullnetit është një parim udhëheqës në të drejtën private, parim ky i 

cili bën dhe dallimin thelbësor me të drejtën publike. Raportet juridike ndërmjet palëve 

rregullohen sipas vullnetit të tyre, në kuadër të funksionimit lirisht të ekonomisë së tregut, 

duke garantuar të drejtën e kontraktimit të palëve dhe pozitën e barabartë të tyre nga 

pikëpamja juridike. Për të kuptuar më mirë parimin e lirisë kontraktore është e nevojshme të 

shohim shkurtimisht një trajtim juridik në historinë e lindjes dhe zhvillimit të këtij parimi që 

nga e drejta romake e deri më sot. 

 Duke qenë se e drejta jonë civile bën pjesë në familjen romano-gjermanike (civil law), 

vështrimin historik të parimit të lirisë kontraktore e fillojmë pikërisht nga e drejta romake, 

pasi pikërisht në këtë të drejtë gjenden rregullat e para të autonomisë së vullnetit. Autonomia 

e vullnetit, në këtë të drejtë ka qenë nën ndikimin e parimit ―Forma përcakton përmbajtjen‖, 

“forma data esse rei‖. 
50

Në lidhjen e kontratave vullneti i palëve duhej të shprehej konform 

disa rregullave fikse dhe të paracaktuara. Në këtë mënyrë, parimi ―mancipatio, in iure 
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cession, stipulation
‖51

, na lidh me një doktrinë tjetër, me atë që sot në literaturën modern 

cilësohet si doktrina e kornizës ligjore.
52

 

Më pas, në të drejtën feudale kanë ekzistuar rregullat e parimit të lirisë kontyraktore. 

Gjatë kësaj periudhe, niveli i zhvillimit të marrëdhënieve ekonomiko-shoqërore ishte i ulët 

prandaj dhe prezenca e këtij parimi ka qenë modest.
53

 Ky parim ishte i kufizuar gjatë kësaj 

periudhe pavarësisht faktit se dominonte e drejta kanonike.  

Që në shekullin e XIX ka lindur për herë të parë autonomia e vullnetit, sipas së cilës 

vullneti kontraktor është kushti themelor i ekzistencës së një kontrate.
54

Kjo teori e trajton 

autonominë e vullnetit në tre drejtime kryesore: 

 

 Në drejtimin filozofik, i cili mbështetet tek teoria e Rusoit mbi njeriun si një qenie e lirë 

nga natyra. 

 Në drejtimin moral, sipas të cilit çdo kontratë duhet të plotësojë kushtin ―aty ku ka 

kontratë ka drejtësi‖ 

 Në drejtimin ekonomik, sipas të cilit autonomia e vullnetit duhet të përputhet me 

realizimin e interesave ekonomikë, qofshin këto pasurore ose jo pasurore. 

 

Autonomia e vullnetit sipas kësaj teorie është e plotë vetëm në ato raste kur realizohen 

këto drejtime. 

Sipas filozofëve të shekullit të XIX autonomia e vullnetit është kuptuar si diçka mbi 

ligjin, si diçka që e ka zëvendësuar ligjin. Pra, sipas përfaqësuesve të kësaj filozofie është 

konsideruar se nuk ka drejtshmëri më të lartë se sa dikush të detyrohet sipas vullnetit të vet. 

Kur thuhet kontratë, sipas tyre thuhet edhe drejtshmëri. Nisur prej këtu koncepti i filozofisë 

individualiste, në lidhje me lirinë kontraktore, zbatimi dhe zhvillimi i kësaj të fundit është 

konsideruar si utopi.
55

 Forca detyruese e akteve juridike varej kryesisht nga vullneti i palëve: 

Akti ka forcë detyruese sepse ky ka qenë vullneti i palëve.
56

 

Parimi i lirisë kontraktore afirmimin e tij të plotë e njohu në periudhën e kapitalizmit 

liberal ku dominonte pasuria private.
57

 Gjatë zhvillimit të marrëdhënieve kapitaliste, rritet 

baza materiale e shoqërisë, forcohet pronësia private, krijohen mundësi për lidhjen e 

kontratave të ndryshme në qarkullimin juridik, mundësi për qarkullim më të mirë të mallrave 

dhe shërbimeve. E drejta borgjeze fillon të afirmojë të drejtën e barazisë së palëve 

kontraktuese, lirinë e tyre, lirinë e njeriut, të drejtat e njeriut, përkrahje ndaj pronës private 

etj.  

Në të drejtën bashkëkohore të detyrimeve parimi i autonomisë së vullnetit përkrahet duke 

marrë parasysh rrjedhat e vërteta të qarkullimit juridik
58

. Vullneti i palëve qysh në shoqëritë 

më të vjetra deri në të drejtën bashkëkohore është kufizuar me rregullat e moralit, rendit 

juridik, dokeve të mira si dhe nga niveli i marrëdhënieve në treg. 

 

II. Parimit i lirisë kontraktore në legjislacionin shqiptar. 

Ashtu si dhe shpërblimi i plotë i dëmit, përmbushja në natyrë e detyrimit, parimi i 

regresit, prezumimi i fajit, parimi i reciprocitetit, etj, edhe liria kontraktore apo autonomia e 
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56 Gerard Legier, ―E drejta Civile – Detyrimet‖, PapiruS, 2008, fq. 24 
57 Mehdi J. Hetemi, ―Detyrimet dhe kontratat‖, shtepia botuese Luarasi, Tiranw, 1998, fq. 308.  
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vullnetit është një tjetër parim i së drejtës së detyrimeve.
59

 Lirinë kontraktore dhe autonominë 

e vullnetit i trajton si sinonime, ndërkohë që autorë të tjerë autonominë e vullnetit e trajtojnë 

si konceptin filozofik të lirisë kontraktore. 

Ky parim vlen dhe realizohet sidomos në sistemet juridike ku mbizotëron prona private, 

ligjet e tregut dhe elementë të tjerë që përcjellin qarkullimin juridik. Liria e rregullimit të 

marrëdhënieve të detyrimeve përbëhet nga liria e pjesëmarrësve në kontratë për ta lidhur ose 

jo atë, liria që palët të përcaktojnë përmbajtjen e kontratës, liria e zgjidhjes së 

mosmarrëveshjeve në mënyrë jogjyqësore, liria në caktimin e së drejtës që do të zbatohet në 

rastin e kontratave me element të huaj, etj.  

Liria kontraktore apo autonomia e vullnetit parashikohet në Kodin Civil aktual, dhe më 

saktësisht në nenin 660 sipas së cilit: ―Palët në kontratë përcaktojnë lirisht përmbajtjen e saj 

brenda kufijve të vendosur nga legjislacioni në fuqi‖. Nga kjo dispozitë shohim jo vetëm 

lirinë kontraktore, autonominë e vullnetit të palëve për të përcaktuar vetë përmbajtjen e 

kontratës por njëkohësisht dhe një lloj kufizimi të përgjithshëm të kësaj lirie kontraktore, 

kufizim i cili vendoset nga ligji. Doktrina është shprehur se, këta kufij ligjorë janë diktuar, 

ndër të tjera, edhe nga vetë kërkesat e shoqërisë në kushtet e industrializimit dhe të 

automatizimit të proceseve teknike e teknologjike. Nisur dhe bazuar nga këto kërkesa, është 

parë si nevojshme dhe e domosdoshme ndërhyrja e shtetit, për t‗i vendosur kufij të arsyeshëm 

lirisë kontraktore, me qëllim rregullimin e marrëdhënieve të tregut dhe garantimin e 

konkurrencës së ndershme. Në këtë kuadër vlerësohet edhe caktimi nga autoritetet publike të 

ngarkuara me ligj i tarifave dhe çmimeve të shërbimeve të caktuara, ku përfshihen edhe 

shërbimet e furnizimit me energji elektrike, me ujë etj.
60

 

Teoria e autonomisë së vullnetit, në të vërtetë është një doktrinë sipas së cilës forca 

detyruese e akteve juridike varet kryesisht nga vullneti i palëve; në këtë mënyrë akti ka forcë 

detyruese sepse ka qenë vullneti i palëve që e ka krijuar këtë akt.
61

  

Nëse në common law ka autonomi të plotë vullneti, liri të gjerë kontraktore dhe në civil 

law theksohet koncepti i kornizës ligjore, nga përmbajtja e nenit 660 mund të themi se 

legjislacioni ynë civil në lidhje me lirinë kontraktore është diku në mes. 

Nëse autonomia e vullnetit është koncepti filozofik i lirisë kontraktore, një tjetër kuptim i 

rëndësishëm i lirisë kontraktore është ai i rregullimit konkret të marrëdhënieve kontraktore 

dhe i domethënies së lirisë në këto marrëdhënie.  

Teoria e autonomisë së vullnetit na çon në kuptimin e tre parimeve themelore: Në parimin 

e lirisë së kontratës, ku individi është i lirë të kontraktojë, të zgjedhë palën dhe të përcaktojë 

përmbajtjen e kontratës. Pra shohim se, sipas këtij parimi, pëlqimi është një nga elementët 

kryesorë në formimin e kontratës. Së dyti është parimi i forcës detyruese të kontratës, sipas së 

cilit vullneti i lirë për të qenë i lidhur me një kontratë është tregues i mënyrës me të cilën 

palët kanë rënë dakord. Së fundi kjo teori na çon në parimin e efektit relativ të kontratave apo 

konventave, sipas së cilit kontrata lidhet vetëm nga palët që shprehin dëshirën për ta bërë 

këtë. Askush nuk mund të jetë përgjegjës për diçka në të cilën nuk ka shprehur dëshirën apo 

vullnetin e tij.
62

 

Parimi i lirisë së kontraktimit duke pasur në thelb lirinë e lidhjes, lirinë e përmbajtjes, 

është dhe një parim kushtetues. E drejta sipas përcaktimit të bërë në nenin 4 të kushtetutës 

përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit. Kontrata është një veprim juridik që synon 

lidhjen e një marrëdhënie juridike, dhe janë palët që përcaktojnë lirisht përmbajtjen e saj. E 

drejta për të kryer veprime juridike, pra për të lidhur kontrata, bën pjesë pikërisht në rrethin e 

të drejtave civile që kanë karakter kushtetues dhe që mbrohen nga kushtetuta. Pavarësisht 

                                                           
59 Marjana Semini, ―E drejta e detyrimeve‖, Pjesa e Përgjithshme, Skanderbeg books, Tiranë, 2006, fq 11. 
60 Ilir Dhima,‖Për kufizimin e lirisë kontraktore‖ , www.drejtësiashqiptare.com 
61 Gerard Legier, ―E drejta Civile, Detyrimet‖, Papirus, 2008, fq. 24. 
62  Marie Laure Izorche, ―La liberte Contractuelle‖, fq. 654. 
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kësaj, përcaktimi i kësaj të drejte në kushtetutë dhe mbrojtja e saj nëpërmjet zbatimit të 

drejtpërdrejtë të normave kushtetuese nuk do të thotë se palët në marrëdhëniet ndërmjet tyre 

duhet të jenë të lidhura me këtë parim. Normat kushtetuese kanë si qëllim kryesor mbrojtjen e 

interesave të shtetasve nga dhuna e organeve shtetërore, dhe jo ndikim të drejtpërdrejtë në 

marrëdhëniet kontraktore të palëve.
63

 

 

III. Analizë e parimit të lirisë kontraktore në të drejtën e detyrimeve. 

Liria kontraktore është një ndër parimet themelore të së drejtës së detyrimeve. Ky parim 

paraqet mundësinë që kanë pjesëmarrësit në marrëdhënien e detyrimit, që me vullnetin e tyre 

të lirë të rregullojnë marrëdhëniet reciproke, juridike të detyrimeve. Më konkretisht parimi i 

autonomisë së vullnetit nënkupton lirinë që ka pala për të:  

 vendosur a do ta lidhë kontratën  

 zgjedhur personin me të cilin do të lidhë kontratën  

 caktuar lirisht përmbajtjen  

 vendosur për fatin e saj, formën dhe mënyrën e lidhjes së saj 

 për të caktuar legjislacionin në fuqi  

 mënyrat e shuarjes së saj 

 për të caktuar gjykatën kompetente, etj. 

 Pra, ashtu sikurse e përmendëm edhe më sipër, liria kontraktore është e drejta e një apo disa 

personave për të lidhur një kontratë, për të zgjedhur personin me të cilin do lidhet kjo 

kontratë dhe për të përcaktuar lirisht përmbajtjen e saj. Mbështetësit e këtij koncepti pranojnë 

se shteti nuk mund të kufizojë detyrimet që personat vendosin të marrin përsipër në bazë të 

marrëveshjes që nënshkruajnë, për aq kohë sa ata i kuptojnë qartësisht klauzolat e saj dhe 

bëhen pjesë e saj me vullnetin e tyre të lirë. 

Për sa i përket lidhjes së kontratës duhet thënë se janë dy parime që e shoqërojnë këtë 

moment. I pari është parimi që ky punim ka në fokus, pra liria kontraktore dhe i dyti parimi i 

konsensualitetit. Sipas këtij të fundit, kontratat janë të vlefshme vetëm nëse kanë pëlqimin e 

dyanshëm. Ato janë konsensuale me disa përjashtime. Në përgjithësi, dokumenti formal është 

i nevojshëm për të provuar aktin juridik, por jo vlefshmërinë e tij. Liria e kontraktimit për sa i 

përket lidhjes së kontratës nënkupton se individi është i lirë të lidhë ose të mos lidhë kontratë. 

Kontrata është ligj për palët. Ligjet e tjera, më të shumtë në numër, quhen plotësuese dhe nuk 

kanë karakter detyrues, sepse shërbejnë vetëm për të zëvendësuar vullnetin e palëve kur ai 

nuk është përcaktuar.  

Në Kodin Civil aktual, në nenin 660
64

 të tij, sanksionohet përmbajtja e këtij parimi. Duhet 

thënë se, dispozitat e Kodit Civil janë nën ndikimin e nivelit të marrëdhënieve ekonomike, 

dhe nivelit të moralit shoqëror, nën ndikimin e situatës politike si dhe nën ndikimin e nivelit 

të mendimit filozofik dhe politiko-social në vend. Prandaj dhe gjithmonë e më shumë, parimi 

i lirisë së kontraktimit po i përshtatet kushteve të sistemit juridik. Sipas këtij kodi, kontrata 

quhet e lidhur kur palët kanë shfaqur në mënyrë të ndërsjellë vullnetin e tyre, duke u marrë 

vesh për të gjitha kushtet thelbësore të saj
65

. Vullneti i ndërsjellë i palëve në liri të plotë 

vendos për llojin e kontratës, kushtet e kontratës dhe të drejtat e detyrimet që rrjedhin nga 

kontrata.  

Kontrata si burim i detyrimeve, në të drejtën e detyrimeve paraqet institucionin qendror të 

komunikimit juridik të palëve kontraktuese. Qëllimi i lidhjes së kontratës është arritja e një 

rezultati të caktuar mes palëve kontraktuese. Në teorinë juridike kontrata përcaktohet si 
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pëlqimi i vullnetit ndërmjet dy ose më shumë personave që ka për qëllim krijimin, 

ndryshimin ose shuarjen e një marrëdhënie juridike. Kjo do të thotë se kontrata është rezultat 

i dëshirës së palëve kontraktuese dhe se ata ekskluzivisht e përcaktojnë këtë dëshirë, që në 

shkencën juridike quhet ―parim i autonomisë së vullnetit―
66

. Shkaku i aprovimit të këtij 

parimi ekziston në atë se, subjektet shumë më mirë i rregullojnë vetë marrëdhëniet e tyre të 

detyrimore juridike sesa mund ta bëjë shteti me dispozitat e tij.  

Gjithashtu pjesë e këtij parimi është dhe liria e plotë e kontraktuesve që edhe pasi të kenë 

lidhur kontratën me vullnetin e tyre, të ndryshojnë ose të shuajnë tërësisht kontratën e lidhur. 

Mirëpo në teorinë juridike është pranuar edhe ky fakt se ―kontrata e lidhur në mënyrë tw 

ligjshme ― duhet të jetë ligj për palët dhe se marrëveshja që kanë arritur palët duhet të 

respektohet: ―pacta sunt servanda‖.  

IV. Kufizimi i parimit të lirisë kontraktore. 

Liria kontraktore si shprehje e autonomisë së vullnetit, po ashtu si çdo liri tjetër, përsa 

kohë ushtrohet në një shoqëri të organizuar në shtet, nuk mundet apriori të jetë krejtësisht 

absolute dhe e pakufizueshme.
67

 Përgjithësisht është pranuar se liria kontraktore duhet të 

kufizohet për shkak të rendit publik dhe ―sjelljeve të mira‖.  

Vetë Kodi Civil në nenin 660 të tij parashikon se: ―Palët në kontratë përcaktojnë lirisht 

përmbajtjen e saj brenda kufijve të vendosura nga legjislacioni në fuqi”. Nga kjo dispozitë 

shohim se ligjvënësi njëkohësisht ka parashikuar lirinë kontraktore, por edhe kufizimin e 

kësaj lirie, duke qenë se e njeh lirinë e palëve për të përcaktuar përmbajtjen e kontratës deri 

në kufijtë e vendosur nga legjislacioni. Pra, vihet re se liria kontraktore mund të kufizohet 

vetëm me ligj. Kufizim tipik të kësaj lirie përbëjnë ato që quhen kontrata adhezionit.  

Mund të themi se liria kontraktore në lidhje me subjektet e së drejtës mund të kufizohet si 

më poshtë:  

 në pikëpamje të mundësisë së zgjedhjes së palës kontraktuese  

 në pikëpamje të përmbajtjes së kontratës, me anë të kontratave të adezionit  

 në kontratat formale nëpërmjet formës së kontratës etj  

 

Nëse në common law përgjithësisht kemi shumë liri kontraktore, autonomi vullneti, pra 

nuk e shohim kornizën ligjore, në civil law kemi kornizë ligjore. Legjislacioni ynë, me nenin 

660 të Kodit civil, ku sanksionohet parimi i lirisë kontraktore dhe njëkohësisht kufizimi i saj 

brenda kufijve të parashikuar në ligj, është diku në mes. Pyetja që lind është: Po nëse nuk do 

të kishte kornizë ligjore, palët mund të kryenin veprime nga më të ndryshme, ndonjëherë dhe 

të paligjshme, çka sjell që korniza ligjore është garanci që autonomia e vullnetit të jetë e 

vlefshme. Vullneti i palëve ndikon në llojin, tipin e kontratës, por jo në llojin e procedurës 

për perfeksionimin e kontratës. 

Kur diskutohet për pasojat e autonomisë së vullnetit, duhet thënë së çdokush pajtohet që 

duhet të ekzistojë vullneti individual, por ai vullnet duhet të ketë parasysh edhe interesin 

shoqëror dhe të mos jetë në kundërshtim me rendin juridik. Liria e individit duhet të 

respektojë rregullat shoqërore, sepse ajo është e kufizuar nga këto rregulla. Qëndrimi se kur 

thuhet kontratë, thuhet drejtshmëri nuk është gjithmonë i vërtetë sepse ka edhe raste kur 

kontrata krijon marrëdhënie të padrejta apo ―fajde‖
68

. Madje kur shkaktohen rrethana të 

padrejta parimi ―pacta sunt servanda”
69

 nuk duhet të interpretohet në mënyrë dogmatike, por 

duhet lejuar që në kushte të caktuara kontrata të zgjidhet. Gjatë interpretimit të kontratës 

                                                           
66  Mehdi J.Hetemi,Detyrimet dhe kontratat,Shtëpia botuese Luarasi,Tiranë, 1998,fq 30 
67 Ardian Nuni, Ilir Mastafaj, Asim Vokshi, ―E Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave I‖, Tiranë, 2008, fq. 10-11. 
68 Aljadin S.Alijashani, ―Parimet themelore të ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimit‖, shtypi Kosova, Prishtinë, 2000. 
69 Kontrata është ligj për palët. 
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duhet vërtetuar vullneti i palëve, por ky vullnet nuk duhet interpretuar jashtë interesave 

shoqërore. 

 

V. Kufizimi i lirisë kontraktore sipas formës dhe përmbajtjes. 

Kur folëm për kuptimin e lirisë kontraktore, thamë së një nga liritë që kishte pala 

kontraktore ishte veshja e veprimit juridik apo e kontratës sipas formës që dëshironte. Pra, 

liria e formës së kontratës përbën në vetvete një lloj autonomie që palët kanë. Kështu palët 

mund ta lidhin kontratën me shkrim, me gojë, dhe si të dëshirojnë, në çfarëdolloj forme të 

shfaqjes së padyshimtë të vullnetit. Por kjo liri nuk është e pakufizuar, kjo për vetë faktin se 

ekzistojnë disa kontrata që për efekt vlefshmërie kërkojnë një formë të caktuar juridike. 

Pikërisht përcaktimi i kësaj forme përbën kufizim të lirisë kontraktore.  

Parimisht nuk ka ndonjë formë të paracaktuar për kontratën. Ajo mund të lidhet në çdo 

formë, por me kusht që vullneti i palëve të jetë shprehur në mënyrë reciproke dhe të lirë. 

Formë të detyruar të ligjit, shohim kur është e parashikuar nga vullneti i palëve ose nga vetw 

ligji. Palët kontraktuese mund të kërkojnë ta lidhin vlefshmërinë e kontratës, me respektimin 

e një forme të caktuar, me qëllim që të sigurojnë në një kohë të përshtatshme një provë ose të 

kenë një siguri juridike më të plotë. Pra, forma ndikon në provueshmërinë e kontratës ose në 

vlefshmërinë e saj. Për pasojë, mungesa e formës e bën kontratën e pavlefshme
70

. Në çdo rast 

tjetër veprimi juridik është edhe nëse i mungon forma është i vlefshëm, por ai nuk mund të 

provohet më dëshmitarë. Raste të tilla janë ato të parashikuara në nenin 587 dhe 803 të Kodit 

Civil.  

Në interes të mbrojtjes juridike të vullnetit të palëve kontraktuese, pra jo vetëm të shitësit 

por edhe të blerësit, ligjvënësi shpesh vlefshmërinë e kontratës e lidh jo vetëm me kryerjen e 

aktit noterial, por edhe me regjistrimin e vullnetit në organet përkatëse. Në raste të veçanta 

vlefshmëria e veprimit juridik krahas formës së kërkuar lidhet dhe me faktorë të tjerë si p.sh. 

dorëzimi i sendit, sikurse ndodh në rastin e kontratave reale, të cilat pavarësisht formës 

kërkojnë domosdoshmërish edhe dorëzimin e sendit. 

Ashtu sikurse forma, edhe përmbajtja e kontratës mund ti nënshtrohet kufizimeve në 

lidhje me lirinë kontraktore të palëve. Shembull tipik i kufizimit të lirisë kontraktore për sa i 

përket përmbajtjes së saj, dhe që meriton një trajtim të veçantë, është rasti i kontratave të 

standardizuara, kontratave modular, formular, apo siç quhen ndryshe kontratat e adezionit. 

Kontratat e adezionit janë kontrata model, të përgatitura nga një palë e fuqishme në treg, që 

ka pozita dominuese në një fushë të caktuar. Shohim që në këto modele, kushtet e kontratës, 

të drejtat dhe detyrimet që lindin nga kontrata janë të përcaktuara nga njëra palë, për palën 

tjetër dhe pala tjetër nuk mund të ndryshojë asnjë prej kushteve të kontratës, por duhet ti 

miratojë ato. Kjo gjë çon në ndrydhjen e vullnetit të lirë të palës tjetër, që nuk i mbetet gjë 

tjetër veçse të firmosë
71

. Edhe pse një argument në favor të mos kufizimit të lirisë kontraktore 

me përmbajtjen e këtyre kontratave, është fakti se çdo gjë është në dorë të palës që do të 

firmosë kontratën, të çmoj nëse ajo është në interes të tij apo jo, në praktikë këto palë 

kontraktore që zakonisht janë shoqëri tregtare, janë kthyer ne monopol tregu dhe pala më e 

dobët ekonomikisht, gjendet në kushtet që duhet t‗i pranojë të gjitha kushtet ose t‘i refuzojë 

ato tërësisht. 

 

Konkluzione 
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Si përfundim në të drejtën kombëtare dhe ndërkombëtare, rregullat e lirisë kontraktore pa 

përjashtim, kufizohen me dispozita ligjore, me rregullat morale ose me rregullat e dokeve të 

mira. Rastet e kufizimit të lirisë së kontraktimit janë të shpeshta dhe të shumta, mirëpo 

pjesëmarrësit pavarësisht këtyre kufizimeve, duhet ta gjejnë këtë liri dhe të realizojnë kështu 

interesat e tyre në qarkullimin e mallrave dhe shërbimeve. 

Nëse ligji i kontratës ka si funksion që t‗i shërbejë shoqërisë, atëherë kërkesat e 

mirëqenies shoqërore duhet të kërkojnë një largim nga kufizimet formale të ligjit. Kufijtë 

duhet të vendosen në lirinë kontraktore, sepse "liria e pakufizuar‖ e kontratës, si liri e 

pakufizuar në drejtime të tjera, nuk do të çojë në mirëqenien publike ose individuale. Si 

përfundim, liria kontraktore u është dhënë palëve për të realizuar personalitetin e tyre, 

vetëvendosjen. Nëse ajo do të ketë efekt të kundërt do të jemi para kushteve të padrejta të 

negociuara veçmas, ndaj edhe lind nevoja të kufizohet.  

Ligji i shtetit mund dhe duhet të krijojë një minimum për kushtet e detyrueshme që duhet 

të plotësohen, në mënyrë që të lidhet një kontratë, për të siguruar "rendin" dhe "ekuilibrin" në 

shoqëri. Kështu, liria kontraktuale është një liri relative që përfshin kufizime të caktuara të 

nevojshme, të rëndësishme dhe gjithashtu të përgjithshme duke ju referuar kufijve në 

kapacitet, pëlqim, shkakun e aktit ligjor (qëllimi i përfundimit të aktit), rendi publik dhe 

moralit. 
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Abstract 

     Albanian canon‟s law is a document with a lot of historical and legal importance, and so 

it should be studied among with all of its components. In this point of view it should be 

studied also “Kanuni i Bendes” , which has acted upon a province, including a number of 

countrysides of Tirana and Kruja and in this way it represents a cultural and legal heritage 

for this place. 

      In this canon  are uniformly sanctioned ethics and a lot of moral juridical values, like the 

fundamental principles of equality, liberty and also other institutions with moral values like 

trust, manliness, nobility, hospitality and magnanimousity. It clearly expresses the folk‟s 

philosophy for autonomy, by using customary law, which shows what is right or wrong and 

how a human should behave.  In absence of albanian state and government, this canon or the 

customary law have played the role of constitution and substituted the  laws for the 

regulation of juridical relations of the local self-government unit‟s population. 

      By the study of this canon, is observed  that it has a wide range of fields of law and other 

institutions that present ethical and moral values of the legal area. Analysis of law 

institutions will be in a wider perspective, viewing it closely linked with the principles of the 

law in general, freedoms and human rights in particular. 

      Despite the existence of the customary law as a whole, also Canon of Benda in particular, 

have existed different systems of law which have had their impact on the Albanian customary 

law, but have failed to assimilate it. It has maintained its original , national and Albanian 

character, becoming itself part of Albanian resistance in centuries. Resources of  Benda 

canon‟s norms are customs, Roman law - law of Byzantine agrarian statutes of Shkodra, the 

Drishti, the guilds of Tabakeve Elbasan etc. 

      Regarding to this canon, it has no direct writings, but it is just summarized in terms of 

ethnography,albanology, but not in legal terms. The lack in the literature makes this  study 

necessary and helpful to the law specialists in general , but also other entities interested in 

this. 
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       The importance of this study lies in the legal terms, considering it as a source of law     

and legal tradition strand, and in this way to have their influence on lawmakers and law-

abiding citizens, aiming to include in the new modern legislation the spirit and national 

features. 

           E drejta  kanunore  e popullit shqiptar  është një dokument   me rëndësi   historike dhe 

juridike e si e tillë, ajo duhet studiuar në të gjithë përbërësit e saj. Në këtë këndvështrim  

mendoj se duhet studiuar edhe   ―Kanuni i Bendës‖  i cili ka vepruar në një krahinë, ku janë 

përfshirë  një sërë fshatrash të malësisë  së Tiranës  dhe Krujës e për rrjedhoje përfaqëson 

trashëgiminë kulturore e juridike të kësaj zone. 

          Në këtë  kanun sanksionohen në unitet etika  dhe një sërë vlerash  morale e juridike  si  

parimet themelore   të barazisë, të lirisë   si dhe  institute  me vlera të tjera morale   si besa, 

burrëria, fisnikëria, mikpritja  dhe bujaria. Nëpërmjet tij shprehet qartë  filozofia  popullore  e 

vetëqeverisjes  me drejtësi,  sipas rregullave  të së drejtës zakonore, të cilat  tregojnë  së çfarë  

është  e drejtë   dhe çfarë  jo   dhe sesi të sillet njëriu. Në kushtet  e mungesës së shtetit 

shqiptar ky kanun dhe të tjerë ose  e drejta zakonore në tërësi kanë luajtur rolin e kushtetutës 

dhe ligjeve për rregullimin  e marrëdhënieve  juridike   të popullsisë  së njësive   të 

vetëqeverisjes  vendore. 

            Nga studimi  i këtij kanuni vihet re se,  ai ka  një shtrirje të gjerë  të   fushave të  së 

drejtës   si dhe instituteve  të tjera  që paraqesin vlera etiko-morale  e juridike të zonës. 

Analiza e instituteve të së drejtës do të bëhet në një  këndvështrim të gjerë, duke e parë  atë  

të lidhur ngushtë  me parimet e se drejtës  në tërësi, të lirive dhe   të drejtave të njëriut  në 

veçanti.  

            Pavarësisht  nga ekzistenca e të drejtës zakonore  në tërësi   edhe  të Kanunit të 

Bendës  në veçanti kanë  ekzistuar edhe sisteme  të ndryshme të së drejtës  të cilat  kanë pasur 

ndikimet e tyre  në të drejtën zakonore shqiptare, por nuk kanë arritur  të asimilojnë atë. Ajo 

ka  ruajtur karakterin   e saj  origjinal  shqiptar dhe kombëtar,  duke  u bërë   në vetvete pjesë  

qëndresës shqiptare   në shekuj. Burimet  e normave  të Kanunit   të Bendës janë  zakonet,  e 

drejta romake - ligji  agrar i Bizantit, statutet   e Shkodrës,   të Drishtit, të  Esnafeve  të 

Tabakëve Elbasan etj. 

Lidhur  me këtë  kanun nuk ka shkrime  të drejtpërdrejta, por  ai vetëm është 

përmbledhur duke  u trajtuar   në aspektin e etnografisë albanologjisë, por jo   në aspektin 

juridik, mungesa  në literaturë bën të nevojshëm këtë studim i cili do t‖i shërbejë 

specialistëve të së drejtës në tërësi, por edhe subjekteve të tjera  të interesuara.   

Rëndësia e këtij studimi  qëndron   në aspektin juridik duke  e parë  atë   si një nga 

burimet e së  drejtës dhe fillesë e traditës juridike, e si të tilla kanë ndikimin e tyre tek 

ligjbërësit dhe  ligjzbatuesit, duke synuar  përfshirjen në legjislacionin e ri modern, frymën  

dhe tiparet kombëtare.   
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I. E Drejta Zakonore Shqiptare  

       E drejta zakonore shqiptare është një nga te drejtat me te vjetra dhe me te veçanta ne 

Evropën moderne te viteve 1400- 1900. Veçantia e saj qëndron ne faktin se ajo lind 

paralelisht me shtetin ne një kohe kur nuk ekzistonte shteti shqiptar si njësi territoriale me një 

organizim qeveritar institucional. Për studiuesit e te drejtës zakonore kanuni dhe e drejta 

zakonore shqiptare shikohet me një sy jo kritik, po me një kuriozitet sesi ajo ndërthur bashke 

një larmishmëri te drejtës penale, administrative, civile, kishtare, private dhe publike. E drejta 

zakonore shqiptare nuk lind nga një legjislator dhe as nga një parlament, ajo i paraprin shtetit, 

është e pashkruar dhe e transmetuar gojarisht brez pas brezi për gati 500 vjet radhazi. E drejta 

zakonore merr emërtime te ndryshme ne veri dhe ne jug të Shqipërisë, në veri njihet kryesisht 

si kanun kurse në  jug me termin ―Venom‖. E para, kanun, etimologjikisht rrjedh nga fjala 

latine Canon[1]  që do të thotë rregull, ose diçka që përdoret në menyrë të rregullt, e njëjta 

gjë mund të thuhet edhe për fjalën e përdorur në jugun e Shqipërisë ―Venom‖. E drejta 

zakonore shqiptare ndahet në disa kanune, me i përhapuri është ai i quajtur Kanuni i Lek 

Dukagjinit, pastaj është ai i maleve të Skënderbeut, i Lumes dhe ai i Labërise[2]. 

  

II. Kanuni i Bendës dhe rëndesia e tij 

       Në Tiranë, si kryesisht në tërë zonën e Shqipërisë së Mesme, ka vepruar Kanuni i 

Bendës, norma dokësore, që rregullonin bashkëjetesën e marrëdhëniet sociale e ekonomike 

mes banorëve. Këto norma ligjore të traditës kanë si tipare etnopsikologjike nderin, barazinë, 

atdhetarizmin, përkatësinë sociale, mirësinë, besimin fetar, mikpritjen e besën. Kanuni i 

Bendës merr emrin nga krahina e Bendës e cila lidh Shqipërinë e Mesme me atë të Veriut e të 

Jugut. Në Perëndim kufizohet nga rrethi i Krujës, Mali i Dajtit e Mali i Linzës. Në Lindje nga 

Mali me Gropa dhe Mali i Xibrës. Në jug nga krahina e Shëngjergjit, ndërsa në Veri nga Qafë 

Shtama. Sipas profesor Eqerem Cabej fjala Bendë ka rrjedhur nga togfjalëshi ―toka pas 

malit‖, pasi kjo krahinë shtrihej pas vargmalit Krujë-Dajt. Po sipas tij në këtë zonë fjala 

―buenë‖ do të thotë vërshim ujërash e ndryshimet fonetike kanë çuar në trasformimin e saj në 

fjalën Bendë. Dhjetëra nene e qindra paragrafë rregullojnë e orientojnë lidhjet e fejesës, 

martesës, ceremonitë, marrëdhëniet në familje, farefis e shoqëri, përcaktojnë rregullat 

ekonomike e sociale mes të gjithë banorëve. Karakteristikë e Kanunit të Bendës është 

origjinaliteti i tij, pa dyshim me mjaft ngjashmëri me Kanunin e Skënderbeut, por dhe me të 

Lekë Dukagjinit. Veçanti qe hierarkia në vendosjen e rregullave e respektimin e zakoneve 

dhe riteve. Një vend kyç në Kanunin e Bendës e zinte Kuvendi i pleqve i cili ndahej në dy 

niveli, niveli më i ulët, Kuvendi i Pleqve të katundit dhe niveli më i lartë, Kuvendi i pleqve të 

Bajrakut. çdo katund kishte Plakun e tij që mbante rreth vetes pleqësinë që merrej me 

organizmin e administrimin e jetës shoqërore, ekonomike, familjare e fetare të banorëve. Kur 

shtëpia e Plakut të katundit kalonte një shekull pleqërim, ajo quhej shtëpi kanuni e gëzonte të 

drejtën të përfaqësonte bajrakun në çdo kuvend dhe jashtë kufijve. Si çdo Kanun që vepronte 

në krahina të ndryshme të Shqipërisë dhe Kanuni i Bendës pasqyronte shkallën e zhvillimit 

ekonomiko-shoqërore ku vepronte. 

     ―Me kanun duhet respektu rradha‖; ―Me kanun çunat e shtëpisë nuk martohen pa u rehatu 

motrat‖; ―Me kanun goca e ka shtëpinë ke burri‖; ―Me kanun gruja e keqe (pa moral) 
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shkatërron shtëpinë e ndyn emrin e fisit‖; ―Me kanun do shkoj bari n‘rronjë‖ janë shprehje që 

në familje tiranase i gjen sot në një përdorim të shpeshtë e të zakonshëm. Kanuni i të drejtës 

zakonore shqiptare, siç e përkufizon dhe kodifikuesi e përpiluesi i Kanunit të Skënderbeut, 

Dom Ilia konsiderohet ―se sot jeton si i mbuluem prej kohës dhe qet kryet dhe vepron në çdo 

rrethanë anarkie. Ai asht rrajë e drejtësisë, e parimet e tija që në thellësi të shekujve mbeten 

themel për çdo legjislacion shqiptar të gjitha kohëve, në ma të ndryshmet rrethana. Ai asht 

fryt i nji mendjehollësie të vazhdueshme e të mahnitshme të popullit tonë‖[3]. 

       Benda është një krahinë nevralgjike që lidh jo vetëm  krahinat e Shqipërisë së Mesme por 

edhe ato të Veriut me të Jugut. Prandaj nuk është vështirë të dallosh interferencat me kanunet 

tjera, por sigurisht zotëron origjinaliteti. Sepse ka shumë fakte, tradita dhe zakone specifike 

për krahinën që janë ende të pranishme   dhe që koha nuk i ka zvetënuar.                             

       Vepra  është  një traktat sa juridik aq edhe historik, një dëshmi e gjallë e traditave 

zakonore, mënyrës së jetesë dhe marrëdhënieve brenda bashkësisë , zhvillimit ekonomik, e 

drejta e pronës private e përcaktuar  me rreptësi etj.  

       Një thesar juridik vihet para nesh, i ruajtur me skrupulozitet, përdorur neper kohëra për të 

kuadruar jetën e maleve, e fushave të Bendës së Skënderbeut, ashtu siç u ruajtën këngët, 

doket, traditat deri ne shekujt e vone, qe sot u vihet ne duar studiuesve. 

      Nenet e këtij Kanuni, të ilustruara me shembuj nga jeta që mbaheshin në gojën e pleqve, 

 janë të qarta nga pikëpamja përmbajtjesore dhe nuk lenë vend për interpretime të ndryshme, 

madje kur duhej zgjidhje për ndonjë rast ishte Kuveni ai që jepte zgjidhje në frymën e 

Kanunit. Në këtë mënyrë ai paraqitet si një tërësi te kompletuar, një rregullator i jetës së 

Shqipërisë mesjetare, pasqyrues i zakoneve dhe normave morale e juridike që u përgjigjet një 

etape të caktuar të zhvillimit të shoqërisë, etapës së degradimit të rendit fisnor, të shpërbërjes 

së tij[4]. 

III. Përmbajtja e Kanunit te Bendës 

     ―Kanunit i Bendës‖ mbetet vepra më e mirë e Haxhi Gocit dhe që padyshim  është,  një 

vepër cilësore sa dhe  kanunet e tjerë të botuar deri tani. Mbledhja dhe sistemimi i një vepre 

të tillë ka kërkuar punë të madhe hulumtuese dhe seleksionuese për vite të tëra (1960-1985).  

        Kanuni, si vepër është unike, kompozuar me rreptësi shkencore, ndahet në kapituj me 

rreth njëqind zëra e shumë nënzëra, në përputhje me përmbajtjen në tri pjesë.   

       Pjesa e parë ka disa kapituj të vendosur plotë kuptim në radhë si: Shpia -  ku trajtohen 

sipas Kanunit vetë shtëpia, pozita dhe pjesëtarëve të familjes; Fisi me pjesëtarët e vet: Lindja, 

martesa  dhe vdekja ku trajtohen zakonet dhe rregullat për to.  

       Pjesa e dytë ka për subjekt: Prona dhe trashëgimia,   Detyrimet.  

       Ndërsa  Pjesa e tretë trajton Dëmet, Fajet, Ndëshkimet, Miku, Qeverisja, Gjykimet e 

Pajtimi. Mjaft me kuptim është që zëri i parë është Shtëpia dhe i fundit Nderimi për të vjetrit, 

dy shtyllat e shoqërisë shqiptare të kohës. 

       Në Kanun spikasin cilësi të mira të shqiptarit si shpirti i drejtësisë, besa, mikpritja, 

humanizmi, nderi dhe dinjiteti, ndjenja e solidaritetit, respekti për njerëzit dhe pronën e tjetrit. 

Por nuk është vështirë të kuptosh se kanunet kanë qenë edhe një sfidë ndaj pushtuesit; populli 

jetonte me ligjet e veta dhe nuk nënshtrohej. Të bëjnë përshtypje zgjidhjet inteligjente, 

vendimet e drejta të pleqësisë së katundeve apo bajraqeve    për çdo situatë apo konflikt sado 

të  koklavitur që të ishin. Pikërisht një vend kryesor në tërë Kanunin e Bendës, zë Kuvendi i 
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Pleqve,i cili ka luajtur rol kryesor në tërë organizimin dhe administrimin e jetës shoqërore 

dhe shtëpiake, familjare dhe fetare, në krahinën e Bendës. Nga ana organizative Kuvendi i 

Pleqve të Bendës, ndahej në dy nivele, i pari, më i ulëti ishte Kuvendi i Pleqve të Katundit, 

dhe më i lartë vinte Kuvendi i Pleqve të Bajrakut. Kujtesa popullore, por edhe dokumentet e 

shkruara, kanë fiksuar si Pleq Bajraku të paktën që para 150 vjetësh, burrat e mençur me 

emër si Jakup Lila, Bajram Qorri, Ejup Kuka nga Bastari, Cen Doka e Fejza i Llanit nga 

Vilza, Sul Pula nga Cudhini, Osman Bajrami e Haxhi Selmani nga Bruzi, Ismail Asllani e 

Osman Lila nga Mneri, Ibrahim Isaku nga Shpali dhe Islam Sefa nga Bulsheshi. 

       Sa burrëror ishte momenti, kur këta pleq të kërrusur mbi bastunjtë e tyre të drunjtë, me 

qeleshet mbi sy e me mustaqet mbi hundë, të sertë dhe të drejtë, tundnin gishtin apo 

shkundnin çibukët në pëllëmbë dhe me mençuri e guxim, merrnin vendim gjithmonë në favor 

të së drejtës, të së vërtetës dhe reales. Me interes të veçanet janë komentimet dhe shënimet  

për disa  nene që shquhen për interpretime  të drejta dhe thellësi gjykimi shkencor. Këto i 

bëjnë të kuptueshme jo vetëm për specialistët por edhe për lexuesin e thjesht. 

       Në Kanunin e Bendës janë përjashtuar të drejtat dhe detyrat e institucioneve fetare. 

Mundet që ka qenë koha kur dyzimet fetare, kur pushtuesi me forma nga më të ndryshmet u 

imponohej të pushtuarve për të pranuar fenë e tyre, ose, autori i ka lënë jashtë ato paragrafë 

sepse ishte koha kur diktatori kishte vendosur të bëhej vetë zot dhe kishte dhënë urdhrin ―për 

të djegur me zjarr dhe me hekur çdo mbeturinë fetare‖[5]. 

       Ndryshe nga ligjet e sotme, çdo nen i kanunit i referohet një rast nga jeta të cilat janë 

tepër shprehëse dhe shmangin arbitraritetin, vendimet e njëanshme sipas interesave të një 

pale a të një individi. Në plan krahasues; kanunet sa afri aq edhe ndryshime kanë  midis tyre. 

Kjo vjen nga specifikat e veçanta që ka çdo krahinë , sepse ato (kanunet) janë produkt i 

mesjetës dhe komunikimi , marrëdhëniet ishin aq fluide sa që shumica e njerëzve lindnin dhe 

vdisnin pa e kapërcyer fshatin dhe bajrakun, sot, në kohën e internetit, duken të 

pakonceptueshme. Botimi i kësaj pasurie të madhe të kombit i shtohet Kanuneve të tjera të 

njohura për publikun dhe studiuesit duke  mundësuar studimin krahasues të tyre dhe  

nxjerrjen në pah të të përbashkëtave dhe veçantive. Studimi i tyre do të ndihmoj për të 

kuptuar drejtë të drejtën zakonore shqiptare dhe të mos ngatërrojmë përdorimin e rremë të 

tyre për punë të mbrapshta sot. 

Konkluzione 

      Kanuni i Bendës luajti rolin e një kushtetute modeste për kohën, me nenet dhe detyrimet e 

tij. Kanuni i Bendës është bërë i njohur nëpërmjet punës mjeshtërore të Haxhi Gocit, i cili e 

mblodhi atë në një libër plot korrektesë e pasion. Kanuni ligjëron tërë veprimtarinë e krahinës 

së Bendës, të zakoneve e sjelljes në dasma e vdekje, ne fejesa e e gëzime familjare, të 

marrëdhënieve brenda familjes e midis familjeve, duke përcaktuar qartë si ndëshkimet për ata 

që i shkelin ato, ashtu edhe përfitimet dhe shpërblimet nga sjelljet korrekte ndaj kanunit. 

Kanuni ishte ligj, dhe çdo pikë e tij ishte si një nen kushtetute, plotësisht e respektueshme dhe 

e zbatueshme për të gjitha moshat. 

      Kanuni i Bendës është një vepër e vyer e kulturës sonë popullore, një kontribut në 

tërësinë e kanuneve të krahinave të ndryshme që kanë arritur deri në ditët tona. 
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ZBATIMI I HUASË SVEA NË VITET  

1925-1928 

(LOAN APPLICATION SVEA DURING THE YEARS 1925-1928) 
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Abstract 

Taking in consideration the conditions during the year 1925, was obvious that Albania 

needed to be financed by a foreign country in order to improve its own economy. For this 

reason the Albanian state considered necessary to be financied with a loan. On 15 March 

1925 the Albanian governament aranged an agreement with one financial group that 

undertake the establishment of the National Bank, also this financial group have to provide a 

loan for the Albanian state. Behind this financial group was the Italian state, which also 

granted the loan. The Italian government firstly knew very well that the Albanian state will 

not be able to pay the loan, but they really was interested  in the political impact of this 

problem. 

In this paper i intend to present the circumstances which was granted the loan SVEA, the 

programs that were designed for the use of this loan and the distortion of this concession, the 

reaction of the national public opinion, doubts and contradictions that arose as a result of its 

implementation and also the importance of SVEA for the Albanian state. 

Based on archival sources, literature and periodicals of the time, I tried to analyze and to be 

focused more on the positive aspects of this loan, becouse the investment done through this 

loan contributed to improve the situation in the country and can also through it Ahmet Zog 

secured the revenues to ensure the survival of the economy. 

 

Keywords: Loan Svea, installment, programs, costs, the Italian state 

Në këtë periudhë shteti shqiptar ishte në një gjendje të rëndë ekonomike. Meqenëse ai 

kishte probleme me anën financiare, kjo bëri  të mundur që të ndiqej një politikë fiskale e 

rëndë. Që në fillim politika tatimore e shtetit shqiptar u karakterizua nga përpjekjet për të 

gjetur burime të reja të ardhurash.
74

 E gjithë politika tatimore  gjatë  viteve  1925-1928 

shquhet për rritjen e intensitetit të tatimeve Qeveria shqiptare në këtë kohë filloi një fushatë 
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74Studime Historike, Shpresa Melçka,‖ Mbi grabitjen e fshatarësisë së malësive të veriut nëpërmjet taksës së xhelepit (1925-
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për mbledhjen e tatimeve të  prapambetura të viteve 1912-1924. Shuma që synohej të nxirrej 

prej popullsisë ishte shumë e madhe dhe thuajse e pamundur në raport me fuqinë ekonomike 

të saj.
75

  

Duke marrë parasysh  kushtet në të cilat ndodhej Shqipëria, ishte më se e qartë se ajo 

kishte nevojë për t‘u financuar nga shtetet e huaja në mënyrë që ekonomia e saj të hidhte një 

hap përpara.
76

 Duke u bazuar tek nevojat ekonomike të vendit, shteti shqiptar e pa të 

nevojshme marrjen e një huaje. Për këtë arsye qeveria shqiptare, më 15 mars të vitit 1925 

lidhi një kontratë me grupin financiar që mori përsipër krijimin e Bankës Kombëtare, sipas së 

cilës grupi financiar duhej t‘i gjente një hua shtetit shqiptar. Në të vërtetë, pas tij ishte shteti 

italian dhe huaja u dha prej tij.
77

 Sipas marrëveshjes, Bankës Kombëtare i jepej e drejta të 

pranonte ofertat e duhura nga shoqëritë dhe ndërmarrjet, të cilat do të shfaqeshin të  gatshme 

të merrnin përsipër punimet botore që parashikoheshin në programin e përdorimit të huasë  

SVEA. Këto oferta do të shqyrtoheshin nga drejtuesit e bankës, në bashkëpunim me një 

komision të caktuar nga ana e qeverisë shqiptare. Por në të vërtetë udhëheqja e bankës ishte 

ajo që  kishte të drejtën të zgjidhte  shoqëritë dhe ndërmarrjet që do të merrnin përsipër 

zbatimin e veprave që do të kryheshin me fondet e huasë.
78

 

Në fillim shteti  italian u përpoq  ta shtyjë  botimin e tekstit të plotë të marrëveshjes së 

15 marsit 1925 mbi bankën dhe huanë SVEA, me qëllim që ta çonte përpara planin e 

depërtimit imperialist të Italisë fashiste në Shqipëri, para se opinioni shqiptar e ndërkombëtar 

t‘i mësonte privilegjet që i siguronte marrëveshja e 15 marsit kapitalit italian.
79

Por Zogu nuk i 

mbajti premtimet që u kishte bërë përfaqësuesve italianë. Më 18 prill 1925 ai botoi tekstin e 

plotë të marrëveshjes mbi bankën dhe huanë SVEA. Ai kishte frikë se, duke  mos e botuar 

marrëveshjen, do të lindnin dyshime lidhur me zbatimin e shpejtë të programit të punimeve  

që do të kryheshin me fondin e huasë SVEA.
80

 

  Për dhënien dhe për administrimin financiar të huasë, u krijua nga qeveria e Romës  

―Shoqëria për Zhvillimin Ekonomik të Shqipërisë‖ (SVEA), me një kapital prej 15.000.000 

lireta, me të cilën qeveria shqiptare nënshkroi më  29 maj të vitit 1925 konventën përkatëse.
81

 

SVEA u krijua më 23 prill të vitit 1925 dhe veprimtarinë financiare e filloi në vitin 1926. 

Huaja e dhënë ishte 50 milionë franga ari. Ajo duhej të shlyhej brenda një periudhe prej 40 

vjetësh dhe  me një përqindje interesi prej 7.5 %. Kjo kamatë e rëndë do të paguhej jo sipas 

kësteve vjetore, por mbi të gjithë shumën nominale të huasë,që  arrinte 70.5 milion franga 

ari.
82

 SVEA do t‘i dorëzonte shumën  e huasë prej 50 milion franga ari qeverisë shqiptare 

brenda 5 vitesh të ndarë në këste si vijon: dy vitet e para nga 7.50 milion franga ari, vitin e 

tretë 10 milion franga ari dhe  vitin e katërt dhe të pestë  nga 12.5 milion franga ari.
83

 SVEA 

ashtu si Banka ishte një institucion financiar që nuk i nënshtrohej ligjeve dhe rregullave  të 

shtetit shqiptar. 

Mbase kjo marrëveshje nuk u siguronte italianëve të njëjtin përfitim duke e krahasuar 

me përfitimin nga Banka Kombëtare, por  mund të themi se ajo e lidhi ekonomikisht 

Shqipërinë me Italinë gjatë gjithë periudhës midis dy luftërave. Gjithashtu mund të themi se 
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huaja SVEA ishte huaja e parë e një rëndësie të veçantë për shtetin shqiptar.
84

Megjithëse 

fillimisht përqindja e interesit ishte 7.5 %, përmes rrugëve të tërthorta në të vërtetë ajo arriti 

deri në 11.5 %.Në marrëveshjen e koncesionit për huanë SVEA, e nënshkruar nga të dyja 

palët, deklarohej se SVEA që në datën 12.11.1925  do të përpiqej për të nxjerrë huanë dhe për 

ta vënë atë pranë një Sindikati Bankash dhe bankierësh. Qeveria shqiptare në këtë 

marrëveshje, kërkonte që përmes huasë të bëhej edhe ngritja e disa ndërtesave botore.
85

  

I autorizuar për këtë koncesion nga ana e Republikës Shqiptare ishte ministri  i  

Punëve  Botore, Musa Juka, ndërsa SVEA përfaqësohej nga inxhinieri Luigi Sotilli. Në 

artikullin e parë të  marrëveshjes flitet për ndërtimin e ndërtesave botore, ndërsa në të dytin 

deklarohet se çdo kundërshtim që do të dalë midis qeverisë shqiptare dhe  SVEA-s, në lidhje 

me ekzekutimin e marrëveshjes, do zgjidhet përmes një gjyqi arbitral. Kjo marrëveshje u bë 

në dy kopje, njëra për qeverinë shqiptare, në gjuhën shqipe dhe tjetra për SVEA-n, në gjuhën 

italiane.
86

 Më vonë  SVEA  e  ndryshoi emrin e saj. Asambleja e përgjithshme e shoqërisë në 

datën 15 maj 1936 vendosi që ajo të quhej  Shoqëria  për  Financimet e Jashtme  (Societa per 

i Finanzamenti Esteri). 

Në pamjen e parë ky kapital u formua nga pjesëmarrja e një grupi kapitalist privat, ku 

bënin pjesë katërshja e monopoleve më  të mëdha bankare të Italisë dhe disa persona 

―privatë‖. Në prill të vitit  1928, nga 150.000 aksione që dispononte shoqëria, në mbledhje u 

përfaqësuan 148.500 aksione, nga të cilat 28.000 aksione ishin të Credito Italiano, 28.000 

aksione të Banca Comerciale Italiana, 28.000 aksione  të Banca Nazionale di Credito, 28.000 

aksione të Banca di Roma dhe  28.000 aksione të Asociazione Italiana per l‘Ekspansione 

Agricola all Estero.Me kuota fare të vogla përfaqësoheshin Leonida Bonani, Antonio Cettoli, 

Ugo Viali etj. Por në të vërtetë, nën diktatin e oligarkisë financiare, në formimin e kapitalit të 

shoqërisë SVEA ka marrë pjesë drejtpërdrejtë vetë qeveria italiane  me mjetet e buxhetit 

shtetëror.
87

 

Sipas një akti  të veçantë, qeveria shqiptare ishte e lirë të tërhiqej nga marrëveshja për 

hua dhe të përfundonte marrëveshje  me ndonjë vend tjetër, në rast se SVEA nuk i jepte asaj 

vitin e parë këstin e caktuar prej 7.5 milion franga ari. Por SVEA veproi ashtu si Banka.
88

  

Akti që fliste mbi detyrimet e palëve  ose ―Allegato B‖ u fsheh dhe u zhduk nga Myfit 

Libohova. SVEA nuk e zbatoi marrëveshjen sepse zhdukja e  aktit të detyrimit ―Allegato B‖ i 

linte asaj rrugë të lirë veprimi. Kështu qeveria shqiptare nuk e mori të plotë si këstin e parë, 

ashtu dhe të dytin, ndërsa kamatën detyrohej ta paguante rregullisht. Kjo gjendje do të 

vazhdonte për vite të tëra. Ky borxh u bë burim kontradiktash mjaft të ashpra midis shtetit 

shqiptar dhe Italisë.
89

 Në bazë të marrëveshjes  pala shqiptare kishte të drejtë të zotëronte 

10.000 aksione të shoqërisë SVEA. Por qeveria e Zogut i la peng këto aksione te qeveria 

italiane, si garanci  për një borxh prej 1.000.000 liretash italiane që i detyrohej asaj (borxhi do 

të shlyhej me dy këste të barabarta, më 1 janar 1926 dhe 1 janar 1927).
90

 Në rast se ky borxh 

nuk do të shlyhej, aksionet qe i përkisnin palës shqiptare kalonin automatikisht në duart e 
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qeverisë italiane. Meqë qeveria e Zogut nuk e shleu këtë borxh, pala shqiptare nuk mundi të 

zotëronte kuotën prej 10.000  aksionesh të shoqërisë SVEA.  

Në këshillin e shoqërisë bënin pjesë: Mario Alberti, drejtor i përgjithshëm i ―Credito 

Italiano‖, Giuseppe Bianchini, një nga përfaqësuesit më të rëndësishëm të kapitalit  italian, 

Amedeo Gambino etj. Në të u përfshinë sa për sy e faqe edhe disa përfaqësues të qeverisë 

shqiptare si : Kolë Thaci, Eqerem Libohova dhe Milto Tutulani.
91

 Qeveria shqiptare për 

huanë dhe kamatën e saj i linte peng SVEA-s të ardhurat e doganave në 6 milion franga ari 

dhe të monopoleve të letër-cigares, shkrepseve, kripës në 2.5 milion franga ari d.m.th gjithsej 

8.5 milion franga ari. Në këto rrethana  qeveria shqiptare nuk bënte dot ndryshime  në tarifën 

doganore dhe në monopolet pa lejen dhe pa aprovimin  e SVEA-s. Megjithëse qeveria 

italiane ishte e vetëdijshme se Shqipëria nuk ishte në gjendje ta paguante këtë kredi masive, 

ajo ishte shumë e interesuar për anën politike të problemit.
92

 Qëllimet e Italisë u deklaruan 

hapur prej presidentit të SVEA-s, Vincenzo Lojacono. Ai i këshillonte aksionarët se të hollat 

e tyre po i shërbenin një qëllimi të caktuar politik, duke rezervuar njëkohësisht të drejtën për 

të përcaktuar edhe mënyrën e shpenzimit.
93

 

Duke kuptuar nëntekstin e marrëveshjes, një pjesë e deputetëve shqiptarë reaguan 

ashpër në parlament, duke akuzuar nënshkruesin shqiptar Myfit Libohovën, si shumë të 

korruptuar nga italianët. Kjo e detyroi Zogun të rikompozonte qeverinë e tij.  Në postin e 

ministrit të Jashtëm ai e zëvendësoi Myfit Libohovën me Hysen bej Vrionin, i cili e mbajti 

këtë post rreth dy vjet, për ta lëshuar atë në favor të vëllait më të aftë, Iliaz Vrionit. Ndërkohë 

SVEA kishte të drejtën e kontrollit të punëve  botore të Shqipërisë  dhe përkrahte sipërmarrjet 

italiane në këto punë. Nëqoftëse qeveria shqiptare ia jepte ndërtimin e një ure ose të një rruge 

ndonjë sipërmarrjeje tjetër, SVEA deklaronte se nuk kishte të holla për të paguar ndërtimin.
94

 

Në lidhje me përdorimin e huasë SVEA janë bërë disa programe. 

 

Programi fillestar bazë i përdorimit të huasë SVEA: 

Me vendimin e saj nr. 93, datë 24 mars 1926, qeveria e Zogut e konkretizoi si vijon 

programin në fjalë.  

  

(në mijë franga ari)  

 

Emërtimi i kategorisë së 

punimeve 

 

Fondi që do të 

përdorej për këto 

qëllime 

Nga ky 

Me punë të 

detyrueshme të 

popullit 

 

Me fondin e huasë 

SVEA 
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1.Rrugë dhe ura…... 

2.Porte detare…… 

3.Kanalizime,  tharje,  bonifikime 

e vepra të tjera bujqësore…... 

4.Ndërtesa…… 

           Nga këto: 

-Ushtarake…… 

-Ministritë  dhe Parlamenti…... 

-Pallatet për familjen e 

Zogut…... 

-Spitalet…… 

-Shkollat….  

17.075,0 

9.500,0 

 

31.185,0 

4.535,0 

 

2.140,0 

1.050,0 

500,0 

645,0 

200,0 

5.470,0 

- 

 

5.650,0 

1.175,0 

 

1.000,0 

125,0 

- 

- 

50,0 

11.605,0 

9.500,0 

 

25.535,0 

3.360,0 

 

1.140,0 

925,0 

500,0 

645,0 

150,0 

               Shuma: 62.295,0 12.295,0 50.000,0 

 

Siç shihet në shumën e përgjithshme të vleftës së objekteve që u parashikuan të ndërtoheshin, 

burimet e brendshme zinin 19,7 %.
95

 Vihet re se që në këtë program,  për arsimin dhe 

shëndetësinë u parashikuan fonde të pakta, ndërsa për ndërtesat e ministrive, të parlamentit e 

të familjes se Zogut, për xhandarmërinë, burgjet e të tjera të kësaj natyre, u caktuan fonde të 

shumta.
96

 

Programi i dytë i përdorimit të huasë SVEA: 

Sipas  planeve  të  bëra nga italianët, në tokat që do të bonifikoheshin parashikohej të 

vendoseshin 50-100.000 kolonë italianë. Por kur panë se programi i tyre në këtë  fushë po 

ndeshte pengesa (Ahmet Zogu nën presionin e kundërshtimit që kishte në vend hezitoi të 

jepte koncesione për shfrytëzimin e tokave) dhe se përdorimi i fondeve të huasë për bujqësinë 

e cenonte realizimin e objekteve të tjera me karakter politik, ushtarak  dhe ekonomik që 

qëndronin në plan të parë për imperializmin italian, qarqet e Romës i bënë të paqena 

―projektet‖ për zhvillimin e bujqësisë shqiptare. Më 16 qershor të vitit 1927, pasi kishte 

kaluar pak më tepër se një vit, u botua programi i dytë i përdorimit të fondit të huasë SVEA. 

Ky e ndryshonte shumë drejtimin e fondit të parashikuar në programin fillestar bazë.
97

 

Programi i tretë i përdorimit të huasë SVEA: 

Më 24 korrik 1928 nën diktatin e imperializmit italian, u hartua dhe u botua programi 

i tretë i përdorimit të fondit të huasë SVEA. Ky program  i  bënte ndryshime të tjera 

thelbësore drejtimit të përdorimit të huasë.
98

 Më poshtë, po paraqesim drejtimet e 

parashikuara dhe përdorimin në fakt të fondit të huasë SVEA nga programi fillestar bazë deri 

në vitin 1928. 
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Kategoria  e 

punimeve 

Drejtimi i fondeve 

Sipas programit më 

2.4.1926 

Sipas programit më 

16.6.1927 

Sipas programit më  

24.7.1928 

Shuma % Shuma % Shuma % 

1.Rrugë dhe 

ura…… 

2.Porte detare…… 

3.Kanalizime, 

tharje, bonifikime 

dhe vepra të tjera 

bujqësore…… 

4. Ndërtesa…… 

5.Studime dhe 

hua…… 

                         

Shuma: 

 

Fonde për t‘u 

përdorur 

 

Totali: 

11.605,0 

 

9.500,0 

 

 

 

25.535,0 

3.360.0 

- 

 

23,21 

 

19,00 

 

 

 

51,07 

     6,72 

- 

21,880,0 

 

7.100,0 

 

 

 

13.000,0 

5.000,0 

3.020,0 

43,76 

 

14,20 

 

 

 

26,00 

10,00 

6,04 

37.165,0 

 

9.380,0 

 

 

 

5.000,0 

9.401,0 

1.120,0 

59,88 

 

15,12 

 

 

 

8,05 

15,15 

1,80 

 

50.000,0 

 

 

100,00 

 

50.000,0 

 

100,00 

 

62.066,0 

 

100,00 

 

- 

 

50.000,0 

 

- 

 

100,00 

 

- 

 

50.000,0 

 

- 

 

100,00 

 

- 

 

62.066,0 

 

 

- 

 

100,00 

 

 

Siç shihet për bujqësinë në vitin 1928 u shpenzua vetëm 8,05 % e shumës së përgjithshme të 

huasë,  nga 51,07 %  që parashikonte programi  fillestar bazë. Nuk u bënë dhe as nuk u 

filluan kanalizimi  i  fushës së Myzeqesë, i fushës së Vlorës, i Bregut të Matit, tharja e 

kënetës së Shëngjinit, e liqenit të Vivarit, e kënetës se Durrësit dhe punime të tjera si këto që 

u parashikuan  në programin fillestar bazë të përdorimit të huasë SVEA. Nga programi 

fillestar bazë u hoqën fondet e parashikuara (10,0 milionë  franga ari)  për  kreditin bujqësor 

dhe fondi prej 9 milionë franga ari, i parashikuar për rregullimin e ujërave e të 

kanalizimeve.
99

 Shpenzimi i më shumë se gjysmës së huasë  vetëm për rrugë, ura dhe porte 

detare,nuk u përgjigjej kërkesave të ngutshme  të zhvillimit të përgjithshëm ekonomik e 

social të Shqipërisë.  

Nga shifrat e mësipërme duket sikur italianët ishin  shumë të preokupuar për 

ndërtimin e rrugëve dhe urave në Shqipëri. Në lidhje me çështjen se pse Italia i kushtoi më 

shumë rëndësi financimit të këtij sektori, studiues të ndryshëm japin versione të 

ndryshme.
100

Gjithsesi mendimi mbizotërues është se  nuk u morën parasysh fare nevojat dhe  
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përparësitë  e  Shqipërisë. Rrugët u ndërtuan jo në funksion të transportit shqiptar. Për sa u 

përket urave, ato u ndërtuan për qëllimet ushtarake italiane, kryesisht në drejtim të kufijve të 

Greqisë dhe Jugosllavisë. Porti i Durrësit u zgjerua aq shumë sa që në të mund të 

ankoroheshin anije me përmasa të mëdha. Ndërtesat, të cilat në Shqipëri do të ishin të një 

dobie shumë të madhe, ishin kryesisht të një destinacioni jopublik, duke përfshirë pallatin e 

Zogut në Tiranë dhe rindërtimin e kullës së tij në Mat. Është më se e qartë se pse Italia i 

përqendroi fondet në këtë sektor, ndërkohë që sektorë të tjerë të rëndësishëm si : bujqësia, 

shëndetësia, industria etj.. u lanë pas dore.
101

 Nëse italianët do të kishin si qëllim të 

ndihmonin zhvillimin e ekonomisë  shqiptare, atëherë  shumica e fondeve duhej të jepeshin 

për bujqësinë, duke qenë se ky sektor kishte një rëndësi shumë të madhe për Shqipërinë. Kjo 

sepse pothuajse të gjitha eksportet shqiptare ishin prodhime bujqësore, dhe nëse do të 

përdoreshin metoda të përshtatshme për kultivimin, kullimin dhe vaditjen e fushave shumë 

pjellore, bujqësia do të bëhej burim i një pasurie të madhe për vendin.
102

  

Synimet e imperializmit italian lidheshin drejtpërsëdrejti edhe me ndërhyrjen e 

kapitalit financiar italian  në bujqësi në formën e bankave bujqësore italiane. Këto qëndrime 

përcaktuan edhe qëndrimin e imperializmit italian për të penguar me çdo mënyrë themelimin 

e bankës bujqësore shqiptare me huanë SVEA. Italia duke mos lejuar përdorimin e një pjese 

të huasë së SVEA-s për themelimin e bankës bujqësore,kishte qëllime politike dhe 

ekonomike të parapërcaktuara. Kështu, ajo nga njëra anë nuk lejoi që Zogu të përdorte këtë 

pjesë të huasë për nevojat buxhetore (buxheti ishte deficitar) dhe në këtë mënyrë të thellohej 

me tej kriza financiare, dhe,nga ana tjetër,duke mos lejuar përdorimin e fondit për themelimin 

e bankës bujqësore, krijonte kushte dhe linte rrugën e hapur për ndërhyrjen e kapitalit 

financiar italian me anën e bankave bujqësore dhe në bujqësinë shqiptare.
103

 

Gjate zbatimit të huasë SVEA, kapitali italian përvetësoi shuma të rëndësishme 

nëpërmjet grabitjeve dhe spekulimeve. Mendohet se shoqëria  SVEA dhe Banka Kombëtare e  

Shqipërisë kanë grabitur rreth 12.3 milionë franga ari, nga 70.5 milionë franga ari  që ishte 

huaja e emetuar, d.m.th. 17.4 %  të shumës së përgjithshme të huasë.
104

  

Në këtë kohë qeveria shqiptare merrte përsipër edhe taksat që paguheshin në Itali për 

obligacionet e çdo huaje. Ajo nuk kishte të drejtë të vinte taksa mbi obligacionet,aktet dhe 

dokumentet e SVEA-s. Gjithashtu ajo nuk e konfiskonte dot pasurinë e saj. Pasojat e 

konçesionit për huanë SVEA ishin këto: 

 Konçensioni rriti pakënaqësinë e masave punonjëse 

 Shtypi qeveritar ngriti zërin kundër kushteve të rënda të koncesioneve  

ekonomike. Ai sulmonte në mënyrë jo të drejtpërdrejtë edhe qeverinë e 

parlamentin sepse nuk ishin në gjendje t‘i detyronin shoqëritë e huaja t‘u 

përmbaheshin marrëveshjeve  të nënshkruara nga të dy palët.
105

 Zogu në këtë 

kohë i interesonte që ta drejtonte indinjatën e popullit kundër 

bashkëpunëtorëve të tij, sidomos kundër Myfit Libohovës. Këtë ai e bëri edhe 

sepse donte ta largonte atë nga jeta politike pasi Myfiti meqenëse  ishte agjent i 

vjetër i imperializmit italian luante  një rol të madh në qeverinë e Zogut dhe 

duke pasur përkrahjen e fashistëve italianë ai ishte bërë pengesë në rrugën e 
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Zogut për të forcuar pushtetin e tij.
106

 Kështu fajin për koncesionet jo të 

favorshme për Shqipërinë ai ia hodhi Myfit Libohovës. 

Në shtator të vitit 1925 dha dorëheqjen qeveria e formuar më 1 shkurt dhe u formua 

qeveria e re me në krye po Zogun, që përbëhej si vijon: 

 Milto Tutulani - ministër i Drejtësisë dhe përkohësisht ministër i Punëve të Jashtme 

 Musa Juka - ministër i Punëve Botore dhe i Bujqësisë si dhe zv/ministër i Punëve të 

Brendshme 

 Sulejman Starova  -  ministër i Financave 

Më 3 tetor 1925 qeveria e re kërkoi votëbesimin. Disa deputetë të shtyrë nga Zogu 

akuzuan  Myfit Libohovën  për  abuzime. Ndër to ishte Rauf Fico, i cili e akuzonte atë për 

vjedhje të shumta. Dhoma e Deputetëve më 24.10.1925 vendosi që të krijohej një komision 

hetimor, i përbërë nga deputetë, i cili do hetonte abuzimet e Myfit Libohovës. Si rezultat i 

punës së këtij komisioni doli në shesh skandali i turpshëm qeveritar ku Myfit Libohova kishte 

pasur edhe bashkëpunëtorë të tjerë.
107

 Në lidhje me këtë A. Ermenji shprehet :‖Që Myfit 

Libohova dhe disa shkëlqesi të tjera morën bakshish shuma të mëdha prej italianëve e panë 

edhe të verbrit, sepse brenda pak muajve këta zotërinj ngritën vila, blenë aksione nëpër 

shoqëritë ose apartamente në Evropë, si në Paris e gjetkë‖
108

                                                                                                                                                                                                               

‖Gjate pjesës së parë dhe të dytë të hetimeve të komisionit hetimor,  ndaj Myfitit u ngritën 

disa akuza,të cilat ishin: 

 Fshehja e qëllimshme e ―Akordit Ekzekutiv nr.13‖ dhe e ―Allegato B‖. Për këtë 

akuzohej për tradhëti të lartë ndaj atdheut dhe kombit.
109

 

 Për humbjen e 60.774 franga ari nga huaja 1.000.000 franga ari të marrë nga Italia. Ai  

u  akuzua për pakujdesi në kryerjen e detyrave të tij. 

 Kishte blerë 2 anije pa dijeninë e qeverisë dhe kishte bërë pagesat kur financat e 

Shqipërisë ishin në gjendje të vështirë. Myfit Libohova kishte prishur edhe të hollat që 

ishin depozituar nga nënpunësit për të blerë aksionet e bankës. Për këtë ai  u  akuzua 

për shkelje të ligjit në përdorimin e të hollave shtetërore. 

 U akuzua si shpërdorues i pasurisë së shtetit, pasi kishte shitur automobilin e 

Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

 Kishte lejuar importimin e miellit pa doganë. 

 Kishte lejuar eksportimin e bagëtive në kundërshtim me ligjin në veprim. 

 Kishte favorizuar kontrabandën në Sarandë, Konispol dhe Durrës. 

 Kishte dorëzuar në legatën shqiptare në Romë 274.288 lireta, në bankën ―Credito 

Italiano‖ në Rome 50.000 lireta dhe në bankën e Triestes ishin dorëzuar në emër të tij 

146.000 lireta.
110

 

Pas 2 sesioneve të komisionit hetimor Myfiti duhej t‘i kalonte gjyqit. Por akuzat e 

Komisionit Parlamentar u zhdukën dhe bashkë me to edhe puna që bëri komisioni hetimor. 

Anketa parlamentare u mbyll nga vetë kryetari i Republikës Shqiptare.
111

 Zogu thirri në 

pallatin e tij kryetarin e Komisionit dhe disa anëtarë, midis tyre edhe Kristo Floqin. Ai kërkoi 

nga komisioni që çështja e Myfit Libohovës të mbyllej  pasi  Musolini  i  kishte  dërguar atij 

një letër ku lutej të mos veprohej kundër Myfitit pasi ishte ―persona grata‖ për italianët. 

                                                           
106 B. J. Fisher, vepër e përmendur,  f.. 115 
107Studime Historike, M. Belegu, ― Politika zogiste e dyerve……..….‖, vepër  e  përmendur,  f. 40-42 
108 Abaz Ermenji, Vendi që zë Skëndërbeu në historinë e Shqipërisë, Tiranë: Çabej, 1996, f.447  
109 B. J. Fisher, vepër e përmendur,  f. 117 
110Studime Historike, M. Belegu, ― Politika zogiste e dyerve……..….‖, vepër  e  përmendur,  f. 43-44 
111 B. J. Fisher, vepër e përmendur,  f. 119 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 73 

 

Mundet që Musolini ta ketë kërkuar këtë gjë, pasi nëse ai dërgohej në gjyq, do 

diskreditoheshin grupet financiare italiane dhe qeveria e tij fashiste. Por kjo mund të  jetë 

edhe një manovër e Zogut, meqënëse ai nuk ua tregoi telegramin anëtarëve të Komisionit. Më 

7-9 nëntor 1925 parlamenti mori në shqyrtim raportin e Komisionit të  anketës parlamentare. 

Me anë të disa deputetëve, Zogu e mbrojti Myfit Libohovën kundër akuzave të komisionit. 

Kështu u mbyll çështja e Myfit Libohovës dhe ai shkoi në Itali. 

Si në rastin e Bankës Kombëtare ashtu edhe me SVEA-n ndodhi shtrembërimi i 

koncesionit, i cili tregohet edhe nga pikat e mëposhtme: 

 Obligacionet e huasë që duhej të shiteshin në bursat e Evropës nuk u panë gjëkundi. 

 Pranë SVEA-s duhej të kishte një përfaqësues shqiptar, te cilit nuk iu ndie zëri fare. 

 SVEA në vend që t‘i jepte brenda vitit 1926 pjesën e parë të huasë prej 7.500.000 

franga ari, nuk i dha qeverisë shqiptare veçse 573.810 franga ari. Kështu për këstin e 

dhënë por që nuk ishte marrë ende Shqipëria duhej t‘i paguante SVEA-s më shumë 

për kamatën dhe këstin e shlyerjes.
112

 Në vitin 1927 kur qeveria shqiptare nuk ishte në 

gjendje ta paguante këstin e parë të huasë, qeveria e Musolinit  për të forcuar më 

shumë pozitat në Shqipëri, mori përsipër  t‘i shlyente vetë obligacionet e huasë së 

SVEA-s. Kështu detyrimi ndaj shoqërisë SVEA u kthye në detyrim ndaj shtetit italian, 

i cili e shfrytëzonte këtë në çdo kohë për të thyer çdo qëndresë të qeverisë shqiptare 

dhe për të fituar lëshime të tjera. Pra Shqipëria përveç Bankës dhe SVEA-s ra edhe 

nën ndikimin e drejtpërdrejtë të shtetit italian.
113

 

 Që nga viti 1926 kur filloi të merrej huaja deri në shtator të vitit 1928 kur u shpall 

Mbretëria Shqiptare, u morën shumë pak fonde nga huaja 

 Sipas projektit, huaja do  përdorej në këtë mënyrë: pjesa më e madhe e saj do të 

përdorej  për përmirësimin e bujqësisë, për bonifikime, për tharje kënetash e për 

ndërtime kanalesh vaditëse, e pjesa tjetër do të përdorej në ndërtime botore (rrugë, 

ura, ndërtesa). Por me këmbënguljen e shoqërisë dhe duke thyer qëndresën e qeverisë 

së Zogut, e cila nuk dëshironte të hiqte dorë nga kërkesa që huaja të përdorej sipas 

kontratës edhe për bujqësinë e për buxhetin, u bënë ndryshime thelbësore në 

projekt.
114

SVEA i kaloi të gjitha fondet në ndërtime rrugësh, urash, objektesh, 

skelash, fortifikimesh, si dhe për ndërtimin e disa pallateve qeveritare. Për zhvillimin 

e bujqësisë u shpenzua një shumë tepër e vogël. Lënia mënjanë e sektorëve me 

rëndësi të ekonomisë, me gjithë kërkesat e qeverisë shqiptare, nuk ndihmonte për 

zhvillimin ekonomik te Shqipërisë. 

Me huanë u pasuruan shoqëritë italiane, sidomos ato të ndërtimit, të cilat përvetësuan 

pjesën kryesore të parave.
115

Të dyja institucionet financiare, Banka Kombëtare dhe  SVEA, 

që u krijuan  për zhvillimin ekonomik të vendit, grabitën  pasurinë e popullit shqiptar. 

Shtypi shqiptar në vitet 1927-1928 megjithëse ndodhej nën censurën e fortë të 

qeverisë, i vazhdonte kritikat kundrejt këtyre dy institucioneve që e kthyen vendin në një 

gjysmë koloni të fashizmit italian. Nënshtrimi ekonomik solli nënshtrimin politik të qeverisë 

së Zogut ndaj Italise. 

Gjatë këtyre viteve zhvillimi ekonomik i Shqipërisë ishte një proces shumë i 

ngadalshëm, i mundimshëm dhe kontradiktor. Ai u pengua nga mbeturinat e feudalizmit, nga 
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forcat politike e shoqërore reaksionare te brendshme e sidomos nga ndërhyrja imperialiste e 

shtetit italian.
116

 

Si përfundim, mund të shprehemi bindshëm se, pavarësisht rrethanave në të cilat u mor huaja 

SVEA, mënyrës se si ajo u zbatua, padrejtësive që u bënë në kuadër të saj, kushteve paksa të 

rënda që ajo diktoi për palën shqiptare, marrja e saj ishte e vetmja rrugë shpëtimi për shtetin 

shqiptar. Në sajë të të hollave që u morën prej kësaj huaje, ekonomisë shqiptare iu rikthye 

përsëri frymëmarrja. Punimet që u bënë në sektorë të ndryshëm të ekonomisë me  fondet e 

huasë SVEA ndikuan disi në përmirësimin e situatës në vend dhe në rritjen e të ardhurave.    
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Abstract: 

 

 The paper examines the legal regulation of electoral disputes in Bulgaria according to 

the new Election code of 2014. Special emphasis is put on the disputes concerning the 

legality of elections of National representatives, members of the European Parliament for the 

Republic of Bulgaria, President and Vice-President of the Republic. Appeals concerning the 

legality of such elections must, according to the Constitution, be addressed to the 

Constitutional court. The paper also analyses the case-law of the Constitutional court in the 

matter of electoral dispute resolution in the last two elections in Bulgaria – the parliamentary 

and European elections held in 2014, after the adoption of the new Election code. As a result 

of this research some suggestions de lege ferenda are made for the improvement of Bulgarian 

legal regulation regarding the possibilities for appealing against election results and the 

procedure for electoral dispute settlement. 

 

Key words: electoral dispute, Election code, Constitutional court of the Republic of 

Bulgaria  

 

 

Fair elections are one of the pillars of modern constitutionalism and democracy. In 

Bulgaria, the Constitution in Article 10 states that ―elections, national and local referendums 

shall be held on the basis of universal, equal and direct suffrage by secret ballot‖. These 

principles of electoral law and fair elections are fundamental for the democratic development 

of modern states which is the reason why they are declared in Chapter One of the 

Constitution of the Republic of Bulgaria /called ―Fundamental principles‖/. 

However, a Constitution as a supreme law could not provide for all the possible 

violations of electoral rights and freedoms, nor contain all the measures securing legal and 

fair elections, respectively the whole procedure for their eventual challenging. The 

Constitution of the Republic of Bulgaria of 1991 includes only several provisions as a basis 

of Bulgarian electoral law. 

According to Article 42, all citizens, who have attained the age of 18 years, with the 

exception of persons placed under judicial interdiction or persons serving a prison sentence, 

shall have the right to elect state and local government authorities and to participate in 

referrals to the people. The organization and procedure for the conduct of elections and 

referendums shall be established by statute. The elections of Members of the European 

Parliament and the participation of citizens of the European Union in elections of local 
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authorities shall be regulated by law. These are the prerequisites for the active electoral right 

/right to vote/.  

As for the right to stand for election, its constitutional regulation depends on the type 

and status of the State authority elected. In Bulgaria elective bodies are the National 

Assembly /the 240 National Representatives/, the President and Vice-president of the 

Republic, the Municipal counselors and the mayors. According to Article 65, eligibility for 

the office of National Representative shall be limited to Bulgarian citizens who hold no other 

citizenship, who have attained the age of 21 years, are not interdicted and do not serve a 

prison sentence.Any candidate for the office of National Representative, who has entered 

civil service, shall suspend the performance of this service upon registration of the candidacy 

thereof. Article 68 regulates the incompatibility for members of Parliament /MPs/ - National 

Representatives may not perform any other civil service or carry out any activities which, 

according to law, are incompatible with the status of a National Representative. Any MP who 

has been elected government minister, shall suspend the credentials thereof for the duration 

of the ministership. In such a case a replacement for the said National Representative shall fill 

the vacancy according to a procedure established by  law.  

According to Article 93 the President of the Republic shall be elected by popular vote 

for a term of five years by a procedure established by law. Eligibility for the office of 

President shall be limited to natural-born Bulgarian citizens who have attained the age of 40 

years, who possess the electoral qualifications for National Representatives, and who have 

been living in Bulgaria for the last five years preceding the election. To be elected, a 

candidate must have received more than one-half of the valid votes, provided that more than 

one-half of the voters have participated in the polls. Should none of the candidates for 

President have been elected, a new election between the two top candidates shall be held 

within seven days as of the first election. The candidate who receives a plurality of votes 

shall be the elected President. Presidential elections shall be held not earlier than three 

months and not later than two months before the expiry of the term of office of the incumbent 

President.Any disputes regarding the legality of the presidential elections shall be settled by 

the Constitutional Court within one month after the elections.  

The Constitution of the Republic of Bulgaria of 1991 does not regulate the eligibility 

criteria and the election procedure for local representatives and mayors. It just states in 

Article 138 that the body of local self-government within a municipality shall be the 

Municipal council elected directly by the local population for a 4-years term by a procedure 

envisaged by the law; and according to Article 139, paragraph 1 the mayor shall be the body 

of executive power within the municipality and shall be elected for a 4-years term by the 

local population or by the municipal council, in a manner established by law. The Election 

code stipulates that mayors are also elected directly in local elections.  

Concerning the organization of elections, the President of the Republic schedules 

parliamentary and local elections, while presidential elections are scheduled by the National 

Assembly. The mandate of the national representatives and of the president in Bulgaria is not 

equal - the Parliament is elected for a 4-years term /according to Article 64 of the 

Constitution/
118

 and the president - for 5 years
119

. The president may be reelected just once 

                                                           
118 This term begins on the Election day and ends exactly 4 years after this date, according to Decision 5 of 22nd  March  

2011 of the Constitutional Court of the Republic of Bulgaria /constitutional case 5 of 2001/. Elections of a new National 

Assembly shall be held not later than 2 months after the expiry of the mandate of the preceding one. 
119 This term begins after the expiry of office of the preceding president. According to Article 345 of the Election code, the 

newly elected President and Vice President shall assume office as from the day of expiry of the credentials of the incumbent 

President and Vice President. 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 79 

 

/Article 95, paragraph 1 of the Constitution/
120

, for the MPs and the local authorities there is 

no such restriction.  

 

The Constitution of the Republic of Bulgaria does not regulate in details the appeals 

against election results. The only provisions on this matter are Articles 66, Art.93 /Paragraph 

6 - any disputes regarding the legality of presidential elections shall be settled by the 

Constitutional Court within one month after the elections/ and Art.149. According to Article 

66, the legality of parliamentary elections may be disputed before the Constitutional Court by 

a procedure established by law. The Constitutional Court /Article 149/ has the jurisdiction to 

pronounce on any disputes concerning the constitutionality of political parties and 

associations; on any disputes concerning the legality of the election of the President and Vice 

President or of a National Representative, etc.  

It results from this that the only institution in Bulgaria which may settle disputes 

concerning national elections /parliamentary, presidential and elections of members of the 

European Parliament for Bulgaria/ is the Constitutional court. This Court is an independent 

State body created in accordance with the present Constitution of the Republic of Bulgaria of 

1991. It consists of 12 judges, one-third of whom elected by the National Assembly, one-

third appointed by the President, and one-third elected by a joint meeting of the judges of the 

Supreme Court of Cassation and the Supreme Administrative Court. The Court is not a part 

of the judicial power, neither of the legislative or executive one. It is independent and must 

secure the supremacy of the Constitution by providing binding interpretations of the 

Constitution, by ruling on the constitutionality of laws and other acts, as provided for in the 

Constitution, etc. The competence of the Court is constitutionally regulated - no competence 

of this institution shall be vested or suspended by law. One of the means by which the Court 

secures the Rule of Law in Bulgaria is electoral dispute resolution. In some countries other 

bodies have jurisdiction in electoral matters, but in Bulgaria only the Constitutional court is 

vested with the power to annul parliamentary, presidential elections or elections of a member 

of the European Parliament for Bulgaria. The Constitutional court is also given the 

prerogative to cancel the election of a single Member of Parliament, as well as to pronounce 

whether a member of the National Assembly is/was ineligible for this position or performs 

any other incompatible activity. These prerogatives can make the Constitutional court a very 

powerful institution in the political life in Bulgaria, so the Constitution provides that the 

Court cannot act ex officio. The Court may pronounce only on the initiative of at least one-

fifth of the National Representatives, the President, the Council of Ministers, the Supreme 

Court of Cassation, the Supreme Administrative Court and the Prosecutor General. 

Competence disputes between local self-governing bodies and the State executive bodies may 

also be brought by the municipal councils. The Ombudsman may also approach the 

Constitutional Court with a petition to establish unconstitutionality of a law where any rights 

and freedoms of citizens are violated 
121

.  

The Constitutional court may be addressed and may pronounce on appeals concerning 

elections in a limited period of time after the respective elections are held. The Election code 

of 2014 defines the deadline and the procedure for electoral dispute resolution as follows: 

- Disputes concerning the legality of parliamentary elections /Articles 304-306 of 

the Election code/ - any disputes regarding the legality of the elections of National 

                                                           
120 Article 95, paragraph 2 sets the incompatibility criteria - the President and the Vice president shall not be MPs or engage 

in any other state, public or economic activity, nor participate in the leadership of any political party.   
121 According to the Draft amendment of the Constitution presented to the National Assembly in May 2015, all the courts in 

Bulgaria shall be able to address the Constitutional court when they assume that the law applicable is not conform to the 

Constitution. The Supreme Bar council shall also be able to dispute the constitutionality of laws. This Draft Law for the 

amendment of the Constitution is to be discussed in the National Assembly in the next few months. 
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Representatives and the election of an MP shall be resolved by the Constitutional Court. The 

candidates for MPs, the parties, coalitions of parties and representatives of nomination 

committees who have registered candidates in the elections, may dispute the legality of the 

elections of MPs or the election of an MP before an authority referred to in Article 150, 

paragraph 1 of the Constitution within seven days after the public announcement of the 

election results by the Central Election Commission. Within 15 days after the public 

announcement of the election results by the Central Election Commission, the authority 

referred to in Art. 150, para.1 of the Constitution, acting on the received claim or on its own 

initiative, may approach the Constitutional Court with a reasoned petition to pronounce on 

the legality of the elections of MPs or the election of an MP. Such a petition shall be 

examined under the provisions and according to the procedure established by the 

Constitutional Court Act and the Rules on the Organization of the Activities of the 

Constitutional Court. The Court shall consider the petition and shall rule within two months 

of its receipt. The petition shall not suspend the decision of the Central Election Commission. 

The judgment of the Constitutional Court establishing illegality of the elections of MPs or of 

the election of an MP shall be sent to the National Assembly, the Central Election 

Commission and to the persons concerned. If the parliamentary elections are declared illegal, 

a new election of a National Assembly shall be conducted not later than two months after 

judgment delivery. If the election of an MP is pronounced illegal, the Central Election 

Commission shall determine by decision the election results according to the methodology 

referred to in Annex 1 to the Election code, declaring the allocation of seats and the names of 

the elected MPs. This decision of the Central Election Commission shall not be subject to 

appeal. 

 - Disputes on presidential elections /Articles 347-349 of the Election code/- any 

disputes regarding the legality of the elections of President and Vice President of the 

Republic /they are elected together in the same list/ shall be resolved by the Constitutional 

Court. The candidates for President and Vice President of the Republic, the parties, coalitions 

of parties or nomination committees who have registered candidates in the elections, may 

dispute the legality of the presidential elections before the authorities referred to in Article 

150, paragraph 1 of the Constitution, within seven days after the decision for announcement 

of the election results is made public by the Central Election Commission. Within 15 days 

after the public announcement of the election results by the Commission, the authority 

referred to in Art. 150, para. 1 of the Constitution, acting on the received claim or on its own 

initiative, may approach the Constitutional Court with a reasoned petition to pronounce on 

the legality of the elections of President and Vice President of the Republic. The petition shall 

be examined under the provisions and according to the procedure established by the 

Constitutional Court Act and the Rules on the Organization of the Activities of the Court. The 

petition shall not suspend the decision of the Central Election Commission. The Court must 

resolve the case within one month after the election according to Art.93, para.6 of the 

Constitution. Nevertheless, the Constitutional court, addressed to annul the last presidential 

elections, declared that this one month period could start only after the receipt of the claim in 

the Court
122

. The judgment establishing illegality of the presidential elections shall be sent to 

the National Assembly, the Central Election Commission and the persons concerned. If the 

election of the President and Vice President of the Republic is pronounced illegal, a new 

election shall be scheduled within two months. 

                                                           
122 Decision 13 of 13.12.2011 and resolution on the admissibility of the claim of 24.11.2011 on constitutional case 11 of 

2011. In my opinion, this is not the meaning of the deadline set by the constitutional provision but the resolution of such a 

case requires a certain period of time which, if the Constitutional court is addressed in the end of the 15-days term, could be 

only about 15 days /and the quantity of documents to be analyzed and discussed by the Court may be enormous/. In the new 

Election code this constitutional deadline is not transposed but it is still applicable. 
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 - Disputing the election of an European Parliament member /Articles 393-395 of 

the Election code/ - any disputes regarding the legality of the elections of a Member of the 

European Parliament for the Republic of Bulgaria shall be resolved by the Constitutional 

Court. The candidates for Members of the European Parliament for Bulgaria, the parties, 

coalitions of parties and the person representing the nomination committee, who have 

registered candidates in the elections, may dispute the legality of the election of a Member of 

the European Parliament for the Republic of Bulgaria before the authorities referred to in Art. 

150, para. 1 of the Constitution, within a 7- days term after the decision declaring the election 

results is made public by the Central Election Commission. Within 15 days after the decision 

declaring the election results is made public by the Commission, the authority referred to in 

Art. 150, para. 1 of the Constitution, acting on the received claim or on its own initiative, may 

approach the Constitutional Court with a reasoned petition to pronounce on the legality of the 

election of a Member of the European Parliament. Such a claim shall be examined under the 

provisions and according to the procedure established by the Constitutional Court Act and the 

Rules on the Organization of the Activities of the Constitutional Court. The Constitutional 

Court shall consider the claim and shall rule within two months of its receipt. The claim shall 

not suspend the decision of the Central Election Commission. The judgment ruling illegality 

of the election of a member of the European Parliament for the Republic of Bulgaria shall be 

sent to the National Assembly, the Central Election Commission and the persons concerned. 

In case the election of a Member of the European Parliament for the Republic of  Bulgaria is 

declared illegal, the Central Election Commission shall determine, by decision, the election 

results according to the methodology referred to in Annex 3 to the Code, declaring the 

allocation of seats and the names of the elected Members of the European Parliament for the 

Republic of Bulgaria. The decision of the Central Election Commission shall not be subject 

to appeal. Obviously, the provisions here are almost the same as these concerning the appeals 

in parliamentary elections, the main difference is that the election of all the 17 EU Parliament 

members from Bulgaria may not be disputed before the Constitutional court – only the 

election of a single member may be subject to appeal. 

 - As for local elections, they may be disputed before the local Administrative 

Court. According to Article 459 of the Election code, each candidate for a municipal 

councillor or mayor, the parties or the coalitions of parties and the person representing the 

nomination committee which have registered candidates for the respective type of elections, 

may dispute the decision of the Municipal election commission determining the election 

results before the competent administrative court within seven days after the said decision is 

made public. Any such appeal shall be lodged in duplicate by the municipal election 

commission and must contain the requisites prescribed by law. The municipal election 

commission shall transmit the appeal and the correspondence thereon to the competent 

administrative court within three days after the receipt of the appeal together with the 

disputed decision. The appeal shall not stop the enforcement of the decision, unless the court 

rules otherwise. The court shall schedule an open hearing of the case within seven days after 

the receipt of the appeal. The court shall pronounce on the legal conformity of the decision of 

the Municipal election commission within 14 days after the receipt of the appeal at the court. 

The judgment of the Administrative court may be contested by a cassation appeal within 

seven days after the said judgment is made public. The Supreme Administrative Court shall 

pronounce on the appeal within 14 days after its receipt at the Court. The court may confirm 

the decision of the municipal election commission or may declare the election invalid. If the 

court establishes a result diverging from the result recorded in the tally sheet of the municipal 

election commission by reason of a technical error or a computation error, the court shall 

revoke the decision and shall return the papers to the respective municipal election 

commission for declaration of the correct results. The proceeding before the competent 
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administrative court and the Supreme Administrative Court shall be concluded within two 

months after the lodgement of the appeal. The enforceable judgments of the competent 

administrative court and of the Supreme Administrative Court shall be irreversible /Art.460/. 

When the court has stopped the enforcement of the decision or has declared the election 

result invalid, the mayor whose term of office has expired, provided the said mayor was not 

registered as a candidate, and in the rest of the cases, the acting mayor shall continue to 

execute the functions thereof until the newly elected mayor takes the oath of office /Art.461/. 

When the court has declared the election result invalid in respect of a mayor, a new election 

shall be conducted. When the court has declared the election result invalid in respect of a 

candidate for municipal councillor nominated by a party or a coalition of parties, the said 

candidate shall be replaced by the candidate ranked next on the list. If there are no more 

candidates on the list, the seat shall remain vacant until the end of the term of office. When 

the court has declared the election result invalid in respect of an independent candidate for 

municipal councillor, the seat shall remain vacant until the end of the term of office /Art.462/. 

 

The Election code of 2014 has entered into force on 5
th

 March 2014. Since then two 

national elections were held - one for the National Assembly of the Republic and one for the 

members of the European Parliament for the Republic of Bulgaria. These two elections were 

contested before the Constitutional court but the Court did not annul them. As it was 

mentioned in this paper, the election of members of the European Parliament according to the 

Code could not be subject to appeal as a whole - only the election of a single member could 

be disputed. As for the last parliamentary elections, the Constitutional court did not even 

examine their legality, but the President of the Court rendered the claim to the Supreme 

administrative court, declaring it unmotivated and without valid request.  

In fact, in the last few years the result of almost every national election was challenged, 

and many local elections were also disputed. This autumn local elections are going to be held 

and they are likely to provoke new appeals. Still, the main purpose of this paper is to 

accentuate on the Constitutional court‘s prerogatives and activities concerning electoral 

dispute settlement. The case-law of the Court is very important in this respect. As it was 

mentioned above, in 2014 two national elections were held in Bulgaria - of members of the 

European Parliament and of the National Assembly of the State. The results of these elections 

were challenged before the Constitutional court according to the provisions of the new 

Election code but the elections were not declared illegal. Hereby a part of the motives of the 

Constitutional court will be analyzed, since they pose some questions concerning the 

possibilities for disputing elections in Bulgaria /at a national level, because at a local level the 

procedures are much more detailed in the Administrative procedure code, and the list of 

legitimate persons to address the courts is not so restrictive/.  

- As the law provides that only the election of a single member of the European 

Parliament may be disputed, last year the Constitutional court declared inadmissible the 

appeal of a group of MPs for the invalidation of the elections of EU Parliament members 

from Bulgaria which were held on 25
th

 May 2014
123

. In fact, as the electoral system is mainly 

proportional /even though electors may indicate their preferences/, we could hardly imagine a 

situation /except ineligibility of an elected candidate/ where a significant violation of 

electoral rules could only affect the election of one single candidate and not the elections as a 

whole procedure. A suggestion may be invoked de lege ferenda, that the Constitutional court 

may also be addressed to annul the election of all the 17 members of Bulgaria in the EU 

                                                           
123 Resolution on non-admissibility of 17th July 2014, constitutional case 11 of 2014 /on a claim by 49 MPs to annul the 

elections of European Parliament members for Bulgaria/. According to this resolution, since the law does not provide the 

possibility to dispute the whole election procedure and the election of all the members of the European Parliament for the 

Republic of Bulgaria, the claim is inadmissible because it is beyond the competence of the Court.   



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 83 

 

Parliament. An objection against such an amendment could be that in the situation of 

annulation of the election, a new election should be scheduled, and in this period the 

European Parliament should start its sessions. But there may also be adopted a shorter 

limitation period for the Constitutional court‘s decision to eliminate such a possibility.  

- As the law provides that the Constitutional court may only by addressed by some state 

authorities /at least one fifth of the National Representatives, the President, the Council of 

Ministers, the Supreme Court of Cassation, the Supreme Administrative Court and the 

Prosecutor General/, it is obvious that political organizations with no or little parliamentary 

representation could hardly initiate a procedure before the Court. Interested political bodies 

or candidates may only /as referred to above/ appeal against the legality of elections before 

one or some of the authorities listed in Art. 150, para.1 of the Constitution. But this authority 

may decide not to ―transmit‖ their complaint to the Constitutional court. If a person 

competent to address the Court sends a claim against the election results, it should motivate 

the appeal by its own grounds 
124

. This is a burdensome activity for state bodies not bound up 

in the electoral process. There is also a very short deadline in which the Supreme courts for 

example may not even have the possibility to adjourn a plenary session for the review of the 

claim and its transmission to the Constitutional court. The authority addressed with such an 

appeal may even support another opinion - that there was no violation of the electoral rules, 

and thereby block the dispute. Some authors and politicians insist that candidates in the 

elections or the respective political parties/coalitions/nomination committees should have the 

possibility to address the Constitutional court directly. This prerogative, however, could only 

be stipulated in the Constitution, because all the competences of the Court are constitutionally 

regulated. Even an amendment concerning the persons and bodies having the right to appeal 

before the Court could be made only at a constitutional level. The other possibility is that the 

authorities stated in Art.150, para.1 of the Constitution, if addressed with a claim against 

national election results, be bound by the Election code to transmit it to the Constitutional 

court without debating on it and motivating their own opinion, after just a short ―screening‖ 

procedure securing that minimum standards for the admissibility and reasoning of the appeal 

are observed. A special procedure could also be provided in the Constitutional court act or in 

the Rules of the organization of the activities of the Constitutional court for the resolution of 

electoral disputes. Most of the other procedures before the Court do not require participation 

of parties and do not assume such a quantity of possible documentary evidence. 

 

 In conclusion, the Constitutional court is the only authority competent to resolve 

disputes concerning the legality of parliamentary and presidential elections and elections of a 

member of the European Parliament for Bulgaria. However, the competence of the Court is 

not fully regulated in the Election code and the Constitutional court act. Special provisions 

should be adopted concerning the procedure before the Court, the admissible evidence and 

the technical support that the Court may need. At a constitutional level an amendment could 

be made so that political parties and/or candidates could address the Court directly with a 

claim to annul elections. The other possibility is the competent state authorities addressed 

with such a claim to be obligated by the Election code to transmit it to the Constitutional 

court after they ascertain that the appeal meets the minimum standards for admissibility and 

reasoning. In my opinion such amendments could be important for persons not participating 

in the Government and in the other State authorities, since they have now very limited 

opportunities to appeal against election results. Their appeals may be justified but they may 

not even reach the Court. The democratic development of Bulgaria requires fair elections and 

                                                           
124 The President of the Constitutional court ordered of 28th October 2014 that the Supreme Administrative court was not 

supposed to just transmit the claims against election results that it had received. SAC should motivate the claim on its own 

grounds and ask the Constitutional court to pronounce on the legality of the election. 
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amendments expanding the possibility to dispute elections and regulating in detail the 

procedure thereof could only further the process of democratization. 
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Abstract 

Access to court is one of the fundamental rights and respect of this right guarantees a fair 

legal process. For persons with disabilities access to courts is still an unresolved issue .Some  

reasons that hamper their access to the court are :  lack of infrastructure in the courts , lack 

of courtrooms adapted to the conditions of persons with disabilities , as well as the lack of 

assistance from court staff to facilitate the access of people with disabilities in court . In this 

paper I will analyze the legal basis which guarantees the right of access to court for persons 

with disabilities as well as problems for the implementation of this right. 

 

Key words: access to courts, persons with disabilities, fundamental rights, fair legal process, 

courtrooms  

 

1. Kuadri ligjor mbi aksesin në gjykatë 

Aksesi në gjykatë është i domosdoshëm për të siguruar zbatimin dhe sundimin e ligjit.
126

. 

Qëllimi i së drejtës së aksesit në gjykatë është që t‘i japë individit mundësinë për të kërkuar 

drejtësi. Të drejtat ligjore mbeten teorike dhe iluzore deri në  momentin kur individi i kërkon 

ato në gjykatë, kjo gjykatë jep një vendim mbi to dhe vendimi gjyqësor zbatohet. Duke qenë 

kështu, aksesi në gjykatë është i domosdoshëm për të garantuar sundimin e ligjit.
127

Aksesi në 

drejtësi është më shumë se sa thjesht përfaqësimi ligjor në gjykatë.  

Kuadri ligjor për të drejtën për  akses në gjykatë mbrohet nga instrumentet ndërkombëtare si 

dhe nga legjislacioni vendas.  

Për sa i përket të drejtës së brendshme, në disa raste, Gjykata Kushtetuese e Republikës së 

Shqipërisë ka theksuar se ―Mohimi i të drejtës për t‘ju drejtuar Gjykatës dhe për të marrë një 

përgjigje përfundimtare prej saj lidhur me pretendimet e ngritura, përbën cenim të së drejtës 

themelore për një proces të  rregullt ligjor, parashikuar nga neni 42/2  i Kushtetutës dhe neni 

6 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut ‖. 
128

 

 

 Neni 42/2  i Kushtetutës 

                                                           
125 Dhurata Milori, Doktorante në Universitetin e Tiranës, Instituti i Studimeve Europiane, 

email:dhuratamilori2@yahoo.com  
126 Aurela Anastasi, Cështje të rritjes së efektivitetit, transparencës dhe besimit të publikut në gjyqësor, Qendra për nisma 

ligjore, Tiranë 2013 
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Kushdo, për mbrojtjen e të drejtave, të lirive dhe të interesave të tij kushtetues dhe ligjorë, 

ose në rastin e akuzave të ngritura kundër tij, ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik 

brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj. 

 

Neni 6/1 i Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut 

“Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij civile ose të çdo akuze penale kundër tij, 

kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe të hapur.”  

 

 

Parashikime të tjera në lidhje me të drejtën e aksesit në gjykatë gjejmë edhe në nenet e 

Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe 

Politike dhe në Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian.  

 

 Neni 10 i  Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut: 

 

“Kushdo ka të drejtën në barazi të plotë të një gjykimi të drejtë dhe të hapur nga një gjykatë 

e pavarur dhe e paanshme, në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij dhe të çdo akuze 

penale kundër tij.” 

 

Neni 14/ 1 i Paktit Ndërkombëtar të të Drejtave Civile dhe Politike : 

 

― Në përcaktimin e çfarëdolloj akuze penale ndaj tij, apo të të drejtave dhe detyrimeve të tij 

në një çështje në gjykim, kushdo duhet të ketë të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe të hapur ‖ 

 

 

 Neni 47 paragrafi 2 Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian 

 

“Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe të hapur brenda një kohe të arsyeshme nga 

një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e ngritur më parë me ligj”  

 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë shprehet neni 33/1: 

“Kushdo ka të drejtë të dëgjohet para se të gjykohet” 

 Neni 18 i Kodit të Procedurës Civile :  

“Asnjë palë nuk mund të gjykohet pa u dëgjuar ose pa u thirrur në gjykim.” 

Parimi i kontradiktoritetit i sanksionuar në këtë nen u jep palëve të drejtën për të marrë pjesë 

personalisht në gjykim. Gjithashtu nëpërmjet këtij parimi i jepet e drejtë palëve të thirren 

ligjërisht në seancat gjyqësore. Përveç marrjes së informacionit rreth seancave, parimi i 

kontradiktoritetit kërkon gjithashtu që palëve t‘u jepet mundësia për të marrë pjesë 

personalisht dhe për të bërë komente rreth të gjitha ―mjeteve, shpjegimeve, akteve dhe 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 87 

 

provave të tjera‖ që formojnë bazën e vendimit të gjykatës. Palëve duhet, pra, t‘u jepet 

mundësia e aksesit fizik në seancën gjyqësore.
129

 

Gjithashtu legjislacioni vendas garanton edhe ndihmë juridike për personat me pamundësi 

ekonomike dhe aftësi të kufizuara. 

  Neni 31 të Kushtetutës së R. së Shqipërisë pika ç) 

“Gjatë procesit penal kushdo ka të drejtë: 

Të mbrohet vetë ose me ndihmën e një mbrojtësi ligjor të zgjedhur prej tij; të komunikojë 

lirisht dhe privatisht me të si dhe t'i sigurohet mbrojtja falas, kur nuk ka mjete të 

mjaftueshme” 

 

 

  Neni 49/7, i Kodit të Procedurës Penale:  

“Kur i pandehuri nuk ka mjete të mjaftueshme, shpenzimet e bëra për mbrojtjen paguhen nga 

shteti”.  

 

  Neni 49/2 , i Kodit të Procedurës Penale:  

“Kur i pandehuri është nën moshën tetëmbëdhjetë vjeç ose me të meta fizike a psikike që e 

pengojnë për të realizuar vetë të drejtën e mbrojtjes, ndihma nga një mbrojtës është e 

detyrueshme”. 

 

Për të garantuar të drejtën e mbrojtjes dhe për të bërë më të lehtë aksesin tek mbrojtja ligjore 

falas nga shteti, është miratuar edhe Ligji nr. 10039, datë 22.12.2008 ―Për ndihmën juridike‖,  

i ndryshuar, i cili përcakton format e ndihmës ligjore dhe  kategoritë që përfitojnë nga kjo 

ndihmë. Gjithashtu me anë të këtij ligji përcaktohet dhe ngritja e një strukture shtetërore, të 

quajtur Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike, e cila është struktura përgjegjëse për 

dhënien e kësaj ndihme.  

 

2. Problematika e aksesit në gjykatë për peronat me aftësi të kufizuara 

Pavarësisht garancive ligjore e Kushtetuese,  një ndër arsyet që vështirëson aksesin e 

personave me aftësi të kufizuar është mangësia në infrastrukturë nga ana e gjykatës për këtë 

kategori personash, mungesa e sallave të gjyqit, mungesa e sinjalistikës në lidhje me orarin 

dhe vendin ku do të zhvillohet seanca gjyqësore. 

Nganjëherë salla e gjyqit ndryshohet vetëm në momentin e fundit. Palët  informohen se 

seanca do të zhvillohet në zyrën e gjyqtarit, dhe si përfundim mësojnë se ajo do të zhvillohet 

në sallën e gjyqit. Meqenëse ka hyrje të veçanta për në zyrat e gjyqtarëve dhe hyrje tjetër për 

në sallat e gjyqit, çdo ndryshim i detyron personat e interesuar të largohen nga godina e 

gjykatës dhe të futen përsëri. Duke marrë në konsideratë që publiku zakonisht nuk lejohet të 

hyjë pas fillimit të seancës, kjo formë e ngatërruar mund të pengojë vërtet personat të marrin 
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pjesë në seancë.
130

 Të gjitha ndërtesat e gjykatave të vëzhguara kanë shkallë në hyrjen e tyre, 

duke ndërlikuar kështu aksesin në zonën e pritjes së publikut. Përveç kësaj, në disa ndërtesa 

duhen ngjitur shkallë të tjera shtesë për të shkuar në sallën e gjyqit.
131

 

Nga anketimi realizuar gjyqtarëve të gjykatave në Durrës dhe Tiranë nga projekti USAID 

shumica e gjyqtarëve  besojnë se gjykatat në të cilat punojnë nuk kanë salla gjyqi të 

mjaftueshme për të gjitha çështjet që shqyrtojnë gjyqtarët çdo ditë. Arsyet pse gjyqtarët 

përdorin zyrat e tyre në vend të sallave të gjyqit duket se variojnë sipas vendit ku punon 

gjyqtari dhe llojit të çështjeve që ai shqyrton.
132

 

Meqenëse, në shumicën e rasteve nuk ka ambiente pritjeje pranë sallave të gjyqeve, njerëzit 

presin, nganjëherë me orë të tëra, jashtë godinës së gjykatës.
133

Për t‘u dhënë personave me 

aftësi të kufizuara akses efikas në drejtësi, njësoj si të tjerëve, personeli i gjykatës duhet të 

instruktohet që t‘i ofrojë asistencë shtesë këtij grupi. Shkallët, siç u përmend më sipër, mund 

të kufizojnë aksesin fizik dhe personeli i gjykatës në hyrje të ndërtesës duhet të instruktohet 

që t‘i ndihmojë në mënyrë aktive personat me aftësi të kufizuara. Kalendari i gjyqeve në 

shumicën e gjykatave gjendet vetëm në letër ose në ekran. Prandaj, personeli i gjykatës duhet 

të instruktohet që t‘i ndihmojë personat që kanë probleme me shikimin. Kjo masë nuk kërkon 

burime shtesë apo ndryshime në legjislacion dhe për këtë arsye mund të zbatohet menjëherë. 

Duhet konsideruar përmirësimi i aksesit fizik në sallat e gjyqeve për personat me aftësi të 

ndryshme të kufizuara. Në planin afatshkurtër, një masë e tillë mund të përfshinte vendosjen 

e të paktën një salle gjyqi në katin e parë, platformave për karriget me rrota, si edhe 

vendosjen e kangjellave ose parmakëve të duhur anash shkallëve. Informacioni në lidhje me 

këto salla të aksesueshme gjyqi duhet t‘u shpërndahet avokatëve dhe pjesëmarrësve në gjyq. 

Edhe pjesëmarrësit në gjyq, të cilët kanë aftësi të kufizuara, duhet të inkurajohen që të 

kërkojnë që seancat e gjyqeve të tyre të planifikohen në sallën e aksesueshme të gjyqit.
134

  

Bazuar në Ligjin nr.10221 datë 4 Shkurt 2010 ―Për mbrojtjen nga diskriminimi‖ kërkohet që 

gjykatat të bëjnë ―ndryshime ose rregullime të domosdoshme e të përshtatshme‖ në mënyrë 

që të lejojnë personat me aftësi të kufizuar të kenë akses të barabartë në gjykata, sa kohë që 

këto ndryshime nuk i imponojnë shtetit një ―barrë të tepruar‖. 
135

 

Një iniciativë e tillë është dhe nënshkrimi i memorandumit ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë 

dhe P.A.K ka si qëllim vendosjen e bazave të bashkëpunimit ndërmjet Shoqatës së të 

Verbërve të Shqipërisë dhe Këshillit të Lartë të Drejtësisë nѐ kuadër tѐ realizimit tѐ projektit 

―Partneritet për Ndryshim: Institucionalizimi i aksesit nѐ drejtësi për personat me aftѐsi tѐ 

kufizuar nѐ Shqipëri‖.
136

 Hartimi i ligjit të ri mbështetur në përmbajtjen e Konventës 

Ndërkombëtare për Mbrojtjen dhe Përkrahjen e të Drejtave dhe Dinjitetit të Personave me 
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Lombard dhe Donna Stienstra, Tiranë 2011 fq 40 
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134 Drejt drejtësisë, Analizë e procesit civil në gjykatat e rretheve gjyqësore, OSCE 2013 fq 108-109 
135 Drejt drejtësisë, Analizë e procesit civil në gjykatat e rretheve gjyqësore, OSCE 2013 fq 103 
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Aftësi të Kufizuar, do t‘u japë personave me aftësi të kufizuar të drejtën e shprehur për të 

pasur akses të barabartë në drejtësi. 

 

 

3. Konkluzione 

 

 

Gjykatat përfaqësojnë organet shtetërore të caktuara nga Kushtetuta dhe ligjet për t‘u 

shërbyer shtetasve, kryesisht për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që ato kanë me njëri-tjetrin 

apo me organet e ndryshme shtetërore, përfshirë natyrisht mosmarrëveshjet në çështjet 

penale. Gjykatat duhet të jenë të hapura dhe të aksesueshme. Vendndodhja, struktura fizike, 

proçedurat, si dhe gatishmëria e personelit ndikojnë në aksesueshmëri. Në përputhje me këtë, 

i takon gjykatës të eliminojë pengesat e panevojshme në shërbimet e tij. Këto pengesa mund 

të jenë gjeografike, ekonomike, dhe procedurale. Gjykata duhet të jetë shumë sensitive 

sidomos në ato raste të cilësive të veçanta fizike të njërës palë. Ajo duhet të jetë garanti i 

respektimit të të drejtave të tyre Kushtetuese. Përmirësimi i këtij principi vital të shtetit të së 

drejtës është një element thelbësor për të bërë të mundur që edhe kjo kategori qytetarësh të 

fitoje besimin tek sistemi gjyqësor.
137

 

Përparësi në këtë situatë merr përshtatja e infrastrukturës së gjykatave me nevojat e 

personave me aftësi të kufizuara në mënyrë që gjykatat të jenë lehtësisht të aksesueshme prej 

tyre. Gjithashtu edhe ofrimi i ndihmës ligjore për këtë kategori  nëpërmjet klinikave Ligjore 

të specializuara  çon në përmirësimin e aksesit në drejtësi nga kjo shtresë , rritjen e 

transparencës dhe përgjegjshmërisë së sistemit të drejtësisë. 
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MBROJTJA E TË DREJTAVE DHE LIRIVE 
TË NJERIUT NË KOSOVË 

UDC 342.7 (497.15) 

ARIF RIZA, ALIJA AJRO, 138  

Abstract: 

The thesis "Protecting the rights and fundamental freedoms in Kosovo ' is intended to reflect 

the local mechanisms that are obligated for the protection and guarantee of human rights, as 

well  reflect  international mechanisms that  implemented in the legal order of the Republic of 

Kosovo, designedly to protect them. 

The objectives of this thesis are the concerns and challenges facing our state for the 

protection and promotion of human rights and fundamental freedoms, where can mention 

international instruments for the protection of human rights and freedoms and their 

implementation in the legal order of Kosovo, including: Universal Declaration of Human 

Rights; International Covention on Civil and Political Rights; International Covention on 

Economic, Social and Cultural Rights; European Convention on Human Rights; Framework 

Convention of the Council of Europe for the protection of national minorities. As local 

mechanisms for the protection of human rights and freedoms included: Constitution of the 

Republic of Kosovo as protector of human rights, the Constitutional Court of the Republic of 

Kosovo, Justice System; Civil Society and  Media. In this thesis we are tried to present a 

comparison for the regulation of rights and freedoms in Albania and Macedonia. But the 

main purpose of this research is the reflection of the respect of human rights and freedoms in 

the Republic of Kosovo, these rights that enjoyed by all citizens of the world in universal way. 

Key words: rights, freedom, constitution, protection, instruments, conventions...  

Hyrje 

   Njohja e të drejtave dhe lirive të njeriut është themel i lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë, 

meqë mosrespektimi e tyre sjell drejtë veprimeve barbare, që fyen lirinë e fjalës dhe 

ndërgjegjes njerëzore është shpallur si aspiratë më e lartë e çdo shteti që të mbrojë dhe 

garantojë të drejtat e njeriut. 

   Prandaj, respektimi, mbrojtja dhe zhvillimi i të drejtave dhe lirive të njeriut janë kushte 

themelore për paqe dhe progres të njerëzimit, pra, ato janë shtyllë e paqes dhe sigurisë në 

botë.  
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   Lufta për të drejtat e njeriut fillon me përpjekjet e njeriut për t‘u njohur me të drejtat e tij 

themelore, prandaj garantimi sa më i mirë dhe sa më i plotë i parimeve të demokracisë dhe i 

të drejtave dhe lirive themelore të njeriut përbëjnë sot ndër sfidat më të rëndësishme, jo vetëm 

për shtetet që janë në rrugën e demokracisë, por edhe për vetë shtetet me demokraci të 

konsoliduar. Kjo është edhe arsyeja kryesore që bashkësia ndërkombëtare i ka kushtuar 

vëmendje në dekadat e fundit çështjes së respektimit të të drejtave të njeriut, duke nxjerrë dhe 

miratuar konventa të shumta që e rregullojnë këtë lëmi. Megjithatë, për zbatim të standardeve 

më të avancuara ndërkombëtare, rëndësi primare merr respektimi i të drejtave të njeriut në 

nivel kombëtar.      Prandaj, sa më mirë të funksionojë e gjithë makineria shtetërore 

(parlamenti, qeveria dhe administrata shtetërore, pushteti gjyqësor, gjykata kushtetuese), aq 

më mirë do të respektohen edhe të drejtat dhe liritë  e njeriut në shtet dhe aq më pak do të 

jenë edhe shqetësimet dhe brengat e bashkësisë ndërkombëtare në këtë drejtim. 

Republika e Kosovës synon të ndërtojë një shtet demokratik, që bazohet dhe respekton 

vlerat më të mira të demokracisë, të shtetit të së drejtës, si dhe të drejtat dhe liritë themelore 

të njeriut. Prandaj, për këtë qëllim, në fokus kryesor është edhe analiza e instrumenteve apo 

konventave ndërkombëtare që implementohen në legjislacionin tonë dhe të jurisprudencës së 

Gjykatës Kushtetuese, si dhe të mekanizmave vendorë në mbrojtjen e kësaj fushe, për të 

evidentuar kontributin dhe arritjet e saj në garantimin sa më efektiv të të drejtave të njeriut që 

parasheh Kushtetuta e Republikës së Kosovës.  

1.1 Kuptimi i të drejtave të njeriut 

Në jetën e përditshme, në një numër të madh të situatave jeni duke gëzuar të drejta dhe 

liri, të cilat janë universale, të pandashme dhe të lidhura reciprokisht.
139

 Të drejtat e njeriut në 

kuptimin e thjeshtë përmblidhen ato që njeriu duhet t‘i gëzojë, sepse është njeri.
140

 

Sigurisht se ―të drejtat e njeriut‖ nuk janë një fenomen i shfaqur kohëve të fundit. 

Koncepti i të drejtave të njeriut është aq i vjetër sa edhe vetë nocioni i shtetit dhe i së drejtës. 

Andaj, me kalimin e kohës, ky nocion është përpunuar, saktësuar e zgjeruar në mënyra të 

ndryshme. Sidoqoftë, sot nuk ka një përkufizim universal mbi përmbajtjen e të drejtave të 

njeriut.
141

 Prandaj, përpjekje për përkufizimin e termit ,,Të drejtat të njeriut‖ ka pasur në 

vazhdimësi. Një nga përkufizimet e tilla është ai i autorit Umozurike, i cili thekson se të 

drejtat e njeriut janë ato "...që komuniteti ndërkombëtar i njeh se u përkasin të gjithë 

individëve, thjeshtë nga fakti i të qenit qenie njerëzore‖.
142

 

Nga ana tjetër, edhe debatet filozofike për të drejtat e njeriut e kanë origjinën e tyre nga 

kohët e lashta. Nocionet e para mbi të drejtat e njeriut ndeshen në kode të hershme fetare, 

ndërsa më pas në qytet – shtetet e Greqisë së Lashtë. Pikërisht këtu gjenden edhe nocionet e 

                                                           
139Marija Rudic, ―Ljudska Prava‖, Beograd  2011, fq. 11. 
140Dr. Sc. Kadri Kryeziu, ―E Drejta e zgjedhjes‖, Prizren 2013, fq. 139. 

3. Electronic Resource Centre for Human Rights Education, Pjesa e Parë. 

5. O. Umozorike, ‖Hyrje në të Drejtën Ndërkombëtare‖, fq. 141. 
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para të së ―drejtës natyrore‖, të përpunuara nga filozofët e shquar grekë, ku dallon Aristoteli 

me kryeveprën e tij ,,Politika‖, i cili thekson se të drejtat e njeriut burojnë nga lidhja që 

ekziston mes njerëzve dhe shtetit, të krijuar për shkak se përcaktimi i asaj që është ,,e drejtë", 

është parim themelor në një shoqëri politike.
143

 

1.2 Llojet dhe ndarja e të drejtave të njeriut 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës përmban dhe garanton një varg të të drejtave dhe 

lirive themelore të njeriut, që klasifikohen në disa grupe, ato janë:  

- Të drejta dhe liri personale; 

- Të drejta dhe liri civile dhe politike; 

- Të drejta dhe liri sociale, ekonomike dhe kulturore.
144

 

Në të drejta dhe liri personale hyjnë: Dinjiteti i njeriut, barazia para ligjit, e drejta për jetë, 

e drejta e integritetit personal, liria e lëvizjes dhe e drejta e privatësisë, etj.
145

 

Në të drejta dhe liri civile dhe politike hyjnë: e drejta e martesës dhe e familjes, liria e 

besimit e ndërgjegjes dhe e fesë, e drejta e qasjes në dokumente publike, e drejta e zgjedhjes, 

etj.
146

 

Në të drejta dhe liri sociale, ekonomike dhe kulturore hyjnë: mbrojtja e pronës, e drejta për 

arsimim, liria e artit dhe shkencës, të drejtat e fëmijëve, mbrojtja shëndetësore dhe sociale, 

etj.
147

 

1.3  Instrumentet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të 

njeriut dhe implementimi i tyre në sistemin juridik të Republikës së Kosovës 

Respektimi, mbrojtja dhe promovimi i të drejtave dhe lirive të njeriut janë kushte 

themelore për paqen dhe progresin e njerëzimit. Ato janë shtyllat kryesore të paqes dhe 

sigurisë në botë.  

Prandaj, për ta kuptuar më mirë zhvillimin bashkëkohor të kësaj sfere do t‘i analizojmë 

disa instrumente ndërkombëtare që e rregullojnë këtë lëmi, e ato janë:
148

 

Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut (1948) - Është instrument i parë 

gjithëpërfshirës për të drejtat e njeriut, që është miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e 

OKB-së, qëllimi i së cilës ishte siguria ndërkombëtare dhe garantimi i të drejtave të njeriut.
149

 

                                                           
143 Arsim Bajrami, ‖Sistemi Kushtetues i Republikës së Kosovës‖, Prishtinë 2011, fq. 188. 
144 Po aty, 
145 Po aty, 
146. Po Aty. 
147. Po Aty. 
148Allan Rosas, ―Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut‖, ―Pjesa mbi Instrumentet e të Drejtave të Njeriut‖, 

përkthimi shqip, Prishtinë 2001, fq. 64. 
149149http://www.ffzg.unizg.hr/hre-edc/Deklaracija o ljudska prava.pdf. 

14 Nenet 2-21, ―Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut‖, 1948. 

15 Nenet 22-28, ―Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut‖, 1948. 
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Dispozitat e saj përfshijnë përmbajtjen e të drejtave dhe lirive themelore, të cilat fitohen 

me lindje dhe lidhen me dinjitetin e njeriut, që u përkasin të gjithë individëve. Kjo Deklaratë 

përmban dy grupe të të drejtave: të drejtat civile dhe politike,
150

  si dhe të drejtat ekonomike 

dhe sociale.
151

 Edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës, në kapitullin saj të dytë i 

inkorporon dispozitat e saj, duke u dhënë prioritet në rast konflikti ndaj dispozitave dhe 

akteve tjera të institucioneve publike.
152

 

     Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike - Kjo Konventë përbën 

bërthamën e ligjit për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara.
153

 Ajo përbëhet nga 6 

pjesë dhe ka pesëdhjetë e tre nene. Konventa elaboron të drejtat themelore të individit, si dhe 

merret me funksionet e Komitetit për të Drejtat e Njeriut.
154

 Kjo konventë ishte pikë referimi 

e hartuesve të Kushtetutës së Kosovës. Kjo mund të konstatohet nga përmbajtja e dispozitave 

të saj, veçanërisht në nenet që përcaktojnë të drejtat dhe liritë themelore, përkatësisht nenet 

22 – 56 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 

Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore - Kjo 

konventë proklamon të drejtën e popujve për vetëvendosje, duke përfshirë të drejtën për të 

siguruar zhvillimin e tyre ekonomik, social dhe kulturor dhe të drejtën për të disponuar lirisht 

me pasuritë dhe resurset e tyre natyrore.
155

 Kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk e 

promovon në mënyrë të drejtpërdrejtë këtë Konventë, për faktin se Kosova ka inkorporuar 

Deklaratën Universale, e cila promovon të drejtat ekonomike, kulturore dhe ato sociale, 

atëherë është e natyrshme që detyrimet e dala nga ky akt të vlejnë edhe për republikën e 

Kosovës. 

                                                           
16  Neni 22, Kapitulli II, ―Kushtetuta e Republikës së Kosovës‖, 2008. 

17 Manfred Nowak, ―Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut‖, ―Pakti Ndërkombëtar për të Drejta Civile dhe 

Politike‖, përkthim shqip, Prishtinë 2001, fq. 103. 

18 Për me shumë detaje rreth secilit nen shih UN Fact Sheet no. 15, ―Civil and Political Rights: The Human  

Rights Committee (Rev.1)‖. 

19 Mathew Craven, ― Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut‖, ‖Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat  Ekonomike, 

Sociale dhe Kulturore‖, Përkthim Shqip, Prishtinë 2001, Fq. 127. 

20  Nenet 1-12, ―Konventa Evropiane Drejtat e Njeriut‖, 1950. 
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     Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut - shërben si dokument bazë për ruajtjen 

dhe zhvillimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, duke respektuar mbi të gjitha një 

regjim të vërtetë demokratik. Konventa përmban të drejtat dhe liritë themelore për të cilat 

shtetet duhet të jenë garantues në respektimin e tyre, si dhe merret me institucionin e 

Gjykatës në mënyrë që të sigurohet respektimi i detyrimeve të marra nga secili shtet anëtar i 

kësaj konvente.
156

 Konventa përcakton konceptet, procedurat dhe statutin e Gjykatës 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut me qëllim të respektimit të detyrimeve të marra nga 

shtetet anëtare të Këshillit të Evropës.
157

 Kjo konventë në fund të fundit është në frymën e 

Këshillit të Evropës, e cila angazhohet edhe për mbrojtjen e vlerave kulturore, shkencore, 

juridike, si dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe zhvillimin e demokracisë në vendet 

anëtare.
158

 Kushtetuta e Kosovës e ka inkorporuar edhe këtë Konventë, që aplikohet 

drejtpërdrejtë në legjislacionin tonë, duke i dhënë prioritet në rast të konflikteve ndaj 

dispozitave ligjore dhe ajo qëndron mbi ligjin e brendshëm të shtetit.  

Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare - është 

instrumenti i parë shumëpalësh i detyrueshëm për mbrojtjen e minoriteteve. Qëllimi i saj 

është që të përcaktohen parimet juridike që shtetet marrin përsipër për të siguruar mbrojtjen e 

pakicave kombëtare. Por  duhet pasur parasysh që Konventa Kornizë, siç e tregon vetë emri, 

duhet të shërbejë si një kornizë duke marrë parasysh situatat dhe problemet e ndryshme që 

shtrohen në shtete të veçanta.
159

 Republika e Kosovës ka inkorporuar në legjislacionin e saj 

Konventën Kornizë, me qëllim të mbrojtjes thelbësore të të drejtave dhe lirive të pakicave 

kombëtare në të gjitha fushat e jetës. 

     Gjithashtu, mund të përmendim raportet  e disa organizatave ndërkombëtare për 

respektimin e të drejtave të njeriut në Kosovë. Në raportet e dy organizatave ndërkombëtare, 

―Human Rights Watch‖ dhe ―FreedomHouse‖, Kosova renditet si i vetmi vend jo i lirë në 

Evropë, për arsye se dhjetëra mijëra procese gjyqësore qëndrojnë të papërfunduara dhe 

korrupsioni i instaluar në të gjitha mekanizmat e vendit, janë vetëm disa nga faktorët ku 

shkelen të drejtat e njeriut në Kosovë.
160

 Amnesty International, në anën tjetër, shpreh 

shqetësim për faktin që në marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë, nuk janë marrë parasysh 

të drejtat e njeriut, etj.
161

 

 

1.3 Mekanizmat vendor për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut 

                                                           
 

 
157http://www.magjistratura.edu.al/492-konventa-per-mbrojtjen-e-te-drejtave-te-njeriut-dhe-lirive-themelore-dhe-te-

proto`kolleve-te-saj-shtese-ligji-nr-8137-31-7-1996.html. 
158Arif Riza, E Drejta e Oranizatave Ndërkombëtare dhe Organizatat Ndërkombëtare, faqe 299, Prishtin 2011 
159J.G.Merrills,‖Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut‖, ―Konventa Kornizë  për mbrojtjen e minoriteteve‖, 

përkthim Shqip, Prishtinë 2001, fq. 344. 
160 http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/kosovo (22 Maj 2013) 
161 http://www.zeriamerikes.com/content/raporti-amnesty-international/1666461.html (23 Maj 2013). 
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     Mekanizmat nacionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut luajnë rol të madh në 

promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut brenda kornizave të vendit. Secili shtet ka 

mekanizmin e vet kombëtar për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
162

 Kosova po bën përpjekje 

të vazhdueshme  në fuqizimin e mekanizmave ekzistues, apo edhe në krijimin e 

mekanizmave të ri, për ato fusha ku ka nevojë, e të cilët do të jenë në funksion të mbrojtjes 

dhe zbatimit të të drejtave të njeriut. Si mekanizma vendor për mbrojtjen e të drejtave dhe 

lirive të njeriut janë: 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës si mbrojtëse e të drejtave të njeriut - përbën aktin 

më të lartë juridik dhe politik të shtetit. Në përmbajtjen e saj, të drejtat e njeriut janë të 

përfshira në Kapitullin II, ku  pasqyrohen Parimet e Përgjithshme se, të drejtat dhe liritë 

themelore të njeriut janë: ―të pandashme, të pacenueshme dhe bazë e rendit juridik të 

Kosovës‖, ndërsa në dispozitat e nenin vijues parashihen instrumentet ndërkombëtare, ku 

garantohet zbatim i tyre i drejtpërdrejtë në rendin juridik të Kosovës.
163

 Ajo përmban 33 nene 

që parashikojnë të drejta dhe liri themelore të njeriut, duke përfshirë si kategori të veçantë 

edhe të drejtat e Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre.
164

 

Shteti ka detyrime për të respektuar dhe mbrojtur të drejtat e njeriut, sepse ato janë vlerë e 

rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Andaj, edhe dispozitat e tjera kushtetuese, përveç 

Kapitullit II, përcaktojnë detyrimet e autoriteteve publike ―për respektimin e plotë të të 

drejtave dhe lirive themelore të njeriut, si dhe në mbrojtjen e të drejtave dhe në pjesëmarrjen 

e të gjitha komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre‖,
165

 përmes institucioneve legjislative, 

ekzekutive dhe gjyqësore. 

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës - Kushtetuta e Republikës së Kosovës e 

përkufizon Gjykatën Kushtetuese si ―autoritetin përfundimtar për interpretimin e Kushtetutës 

dhe përputhshmërisë së ligjeve me atë‖, duke i përcaktuar rregullat bazë të themelimit, 

mandatit dhe funksionimit të saj. Në përmbajtjen e këtij akti të përgjithshëm juridik gjejmë 

norma dhe parime që lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me ndërtimin e sistemit të ri të 

drejtësisë kushtetuese që do të ushtrohej nga nëntë gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese, 

pjesëmarrjen e detyrueshme të komuniteteve në trupin e saj duke proklamuar barazinë e të 

gjitha komuniteteve, si dhe pjesëmarrjen e  të anëtarëve ndërkombëtarë në trupin e saj gjatë 

periudhës kalimtare. 

Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike të të drejtave dhe 

lirive të tyre individuale, të garantuara me Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të 

gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj.
166

 Në rast se kuvendi i komunës nuk e shqyrton 

aktin ose zëvendës kryesuesi i kuvendit të komunës konsideron se rezultati, pas rishqyrtimit, 

                                                           
162http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Pjesa_Narrative_e_DraftStrategjise_per_te_Drejtat_e_Njeriut_(2013-

2017)_05_gusht_2013.pdf. 
163 Neni 3 ,―Kushtetutës e Republikës së Kosovës‖, 2008. 
164 Neni 132, Kapitulli XII, ―Kushtetuta e Republikës së Kosovës‖, 2008. 
165 http://www.ombudspersonkosovo.org/ repository/docs/Ligji_per_Avokatine_LIGJI_Nr._03_L_195_shqip_.pdf 
166 Neni 113, ―Kushtetuta e Republikës së Kosovës‖, Prishtinë 2008 
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ende paraqet shkelje të të drejtave të garantuara kushtetuese, ai mund ta paraqet çështjen në 

Gjykatën Kushtetuese, e cila mund të vendosë për pranimin e çështjes për shqyrtim.
167

 

Institucioni i Avokatit të Popullit - përfaqëson dhe mbron të drejtat e njeriut, të cilat janë 

cenuar me akte juridike të organeve shtetërore.
168

 Sipas dispozitave kushtetuese të Kosovës, 

ky institucion radhitet në institucionet e pavarura të shtetit. Andaj, të gjitha organet, 

institucionet dhe autoritet publike janë të detyruara t‘i përgjigjen kërkesave të tij dhe t‘i 

paraqesin të gjitha dokumentet e kërkuara në përputhje me ligjin.
169

 Ombudspersoni në 

Republikën e Kosovës është i përcaktuar me dispozita kushtetuese dhe ato ligjore. 

Sistemi i Drejtësisë - Institucionet e drejtësisë ku përfshihen (gjyqtarët, gjykatat, avokatët 

dhe prokurorët), mund ta forcojnë sistemin kombëtar për mbrojtjen dhe promovimin e të 

drejtave të njeriut duke siguruar mjete të nevojshme juridike për viktimat, të cilëve u janë 

shkelur të drejtat e tyre themelore.
170

 

   Shoqëria civile - Shoqëria civile mund të përfshijë organizatat të cilat punojnë për 

mbrojtjen e të drejtave të njeriut në sfera të ndryshme, si dhe përfshinë edhe ata aktorë që 

kontribuojnë në mënyrë të tërthortë për promovimin e të drejtave të njeriut, të tillët janë 

gazetarët, të cilët raportojnë për shkeljen e të drejtave të njeriut, sindikalistët, apo edhe 

udhëheqësit e komunitetit.
171

 

   Mediat - Një medie e pavarur mund të raportojë për shkeljet e mundshme të të drejtave dhe 

lirive të njeriut, mund të mbajë qeveritë të përgjegjshme, të informojë qytetarët për çështjet 

që prekin të drejtat tyre, të vlerësojë politikat qeveritare, të raportojë mbi punën e mbrojtësve 

të të drejtave të njeriut, si dhe mund të bëjë shumë në edukimin e publikut mbi të drejtat e 

njeriut. 

             1.4 Sfidat e respektimit dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut në 

Kosovë 

   Edhe pse Kosova ka mekanizma ligjorë dhe institucionalë për mbrojtjen e të drejtave dhe 

lirive të njeriut, ato vazhdojnë të mos zbatohen në masë të duhur në praktikë. Kjo gjendje ka 

ardhur për shkak të jo efikasitetit të mekanizmave ekzistues si dhe mosangazhimi i 

mjaftueshëm i institucioneve publike në zbatimin e ligjeve që janë në fuqi.
172

 Ndër problemet 

më të rëndësishme të të drejtave të njeriut përfshihen barrikadat e vendosura në pjesën veriore 

të vendit nga ekstremistët serbë të Kosovës, duke i kufizuar kështu të drejtat themelore, duke 

                                                           
167 Neni 55, par 4, ―Ligji mbi vetëqeverisjen lokale‖, Prishtinë 2008   

 

 

 

 
170file:///D:/DocumentsandSettings/KC/MyDocuments/Downloads/Pjesa_Narrative_e_Draft-

Strategjise_per_te_Drejtat_e_Njeriut_(2013-2017)_05_gusht_2013.pdf 
171 Po aty 
172http://photos.state.gov/libraries/kosovo/231771/PDFs/2012_hrr_kos_alb raporti i vitit 2012 mbi tedrejtat e 

njeriutnëKosovë, Prishtinë fq.2 
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përfshirë lirinë e lëvizjes dhe qarkullimin e mallrave.
173

 Fusha tjetër e shqetësimit serioz është 

diskriminimi shoqëror ndaj bashkësive pakicë që përballen me: diskriminimin zyrtar dhe 

shoqëror. 

   Një shqetësim tjetër mbetet kërcënimi ndaj gazetarëve nga zyrtarët publikë, pavarësisht se 

Kushtetuta e garanton lirinë e mediave. Në problemet dhe abuzimet që raportohen në Kosovë, 

në fushën e të drejtave të njeriut, janë: korrupsioni në Qeveri, përparimi i kufizuar në kthimin 

e personave të zhvendosur brenda vendit. Me shkelje të të drejtave përballen dhe personat me 

aftësi të kufizuara. Edhe pse Kushtetuta dhe ligji ndalojnë diskriminimin e tyre, qeveria nuk i 

zbatoi në mënyrë efikase ligjet dhe programet për të siguruar këtyre personave të kenë qasje 

në ndërtesa, informata dhe komunikim.
174

 

1.5 Rregullimi i të drejtave të njeriut në Shqipëri dhe Maqedoni 

Të drejtat e njeriut kanë rëndësi të veçantë si për Republikën e Kosovës ashtu edhe për 

shtetet e rajonit, si shtete demokratike, ku të gjithë qytetarët do të jetojnë me dinjitet dhe 

gëzojnë të gjitha të drejtat dhe liritë sipas standardeve evropiane dhe ndërkombëtare. Me 

ratifikimin e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut nga ana e këtyre shteteve, 

qytetarëve të tyre u është dhënë në dispozicion edhe peticioni para Gjyqit Evropian për të 

Drejtat e Njeriut, pranë Këshillit të Evropës, si një nga mjetet për mbrojtjen e të drejtave të 

tyre. Në këtë gjykatë mund të drejtohet secili individ i cili mendon se i janë  shkelur të drejtat 

që ia garanton Konventa Evropiane.
175

 

Të drejtat dhe liritë e njeriut në Republikën e Shqipërisë - Republika e Shqipërisë ka 

siguruar mbrojtjen dhe garantimin e tyre përmes mekanizmave mbrojtës, siç janë Gjykata 

Kushtetuese dhe Institucioni i Avokatit të Popullit. Sipas Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë, shprehet se ―gjykimin përfundimtar të ankesave të individëve për shkeljen e të 

drejtave të tyre kushtetuese për një proces të rregullt ligjor, pasi të jenë shterur të gjitha 

mjetet juridike për mbrojtjen e këtyre të drejtave, e ka Gjykata Kushtetuese‖.
176

 Ndërsa 

Avokati i Popullit është institucion i pavarur nga organet e administratës publike, që mbron të 

drejtat dhe liritë jo vetëm të shtetasve shqiptarë, por edhe të huajve që janë ose jo banues të 

përhershëm në Shqipëri, nga veprimet e paligjshme ose të organeve të administratës publike 

shqiptare, duke dhënë rekomandime, bërë kërkesa apo propozime për vënien në vend të së 

drejtës së shkelur.
177

 

Të drejtat dhe liritë e njeriut në Republikën e Maqedonisë - Të drejtat dhe liritë e 

njeriut janë vlerë themelore e rregullimit kushtetues në Republikën e Maqedonisë. Një 

                                                           
173 Po Aty, fq.2 
174 http://photos.state.gov/libraries/kosovo/231771/PDFs/2012_hrr_kos_alb raporti i vitit 2012 mbitedrejtat e njeriut ne 

Kosovë, Prill 2012 Prishtinë ,faqe 27 . 
175file:///D:/DocumentsandSettings/KC/MyDocuments/TemangaKushtetuese/KONVENTAEVROPIANEPERTEDREJTAT

ENJERIUT.pdf. 
176Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë me praktikë gjyqësore, Luarasi, Tiranë, 2004. 

34  Nenet 60-63, ―Pjesa e II e Kushtetutës së Republikës së  Shqipërisë‖, 2008. 
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kapitull i tërë i është dedikuar kësaj lëmie. Me Kushtetutën e  Maqedonisë janë të parapara 

format për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, si p.sh. nga gjykatat e rregullta, nga 

Gjyqi Kushtetues, nga Avokati i Popullit, nga komisioni i përhershëm anketues i Kuvendit të 

Maqedonisë. 

Maqedonia është në një fazë ku ka nevojë që përmes organizimit të sektorit joqeveritar të 

ndikohet në procesin e ndërtimit të mentalitetit të qytetëruar e demokratik, si dhe administrata 

publike ende ka nevojë për të zhvilluar mënyra sa më efektive në zbatimin e standardeve për 

të mbrojtur të drejtat dhe liritë e njeriut. 

Konkluzioni  

Respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut ka një rëndësi të veçantë për 

ekzistencën e një shteti demokratik dhe një rendi të qëndrueshëm ligjor. Prandaj, njohja e të 

drejtave dhe lirive themelore të njeriut është themel i lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë. 

      Republika e Kosovës si shtet i ri, me aspirata të mëdha duhet të bëjë më shumë për 

mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, prandaj me qëllim që të ndërtojë një shtet 

demokratik që bazohet dhe respekton vlerat më të mira të demokracisë si dhe të drejtat dhe 

liritë themelore të njeriut ka inkorporuar në sistemin e vet juridik konventa ndërkombëtare, e 

mbi të gjitha Deklaratën Universale që është themel i të drejtave dhe lirive të njeriut në kohën 

bashkëkohore. Republika e Kosovës në kushtetutën e saj ka paraparë mbrojtje të dyfishtë të të 

drejtave dhe lirive të njeriut, ajo parasheh një kapitull të tërë të të drejtave dhe lirive 

themelore, që janë inkorporuar nga instrumentet ndërkombëtare, si dhe një kapitull shtesë që 

rregullon dhe garanton të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre, gjë që kushtetutat e 

vendeve të tjera nuk e parashohin një gjë të tillë dhe mund të konkludojmë se ajo gëzon 

përparësi të madhe në këtë aspekt në krahasim me kushtetutat e vendeve të tjera. 

Gjithashtu, Kushtetuta e Republikës së Kosovës ka parashikuar si vlerë të shtetit 

respektimin dhe garantimin e të drejtave të njeriut, duke i përkufizuar ato si të pandashme, të 

pacenueshme dhe të patjetërsueshme në themelet e rendit juridik, duke detyruar organet 

shtetërore (sidomos organet e drejtësisë), që t‘i përmbahen Kushtetutës dhe ligjit. 

Njëkohësisht ka përcaktuar Gjykatën Kushtetuese si autoritetin përfundimtar për 

interpretimin e saj dhe të pajtueshmërisë së ligjeve me të, ndërsa individëve iu është dhënë e 

drejta që të paraqesin para kësaj Gjykate çështje që lidhen me shkeljet e të drejtave të tyre 

nga autoritet publike, pra të të drejtave të garantuara me Kushtetutë. Duke ditur faktin se ajo 

është gardiani i Kushtetutës, si dhe bën gjykimin kushtetues të shkeljes së të drejtave e 

njeriut, duket qartë se boshti i këtij punimi është konkretisht mbrojtja kushtetuese e të 

drejtave të njeriut. 

Ndërsa sa i përket rregullimit të të drejtave dhe lirive themelore në shtet e rajonit, mund të 

konkludojmë se këto shtete të lartpërmendura përfshijnë në kushtetutat e tyre nga një kapitull 

të veçantë që e rregullojnë lëmin e të drejtave të njeriut, si dhe institucionet kryesore që 

shërbejnë si mbrojtëse për të drejtat e njeriut dhe aspiratat e tyre në promovimin dhe 

garantimin e të drejtave të njeriut. 
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DER VERFASSUNGSGERICHTSHOF  
ÖSTERREICHS UND ALBANIENS – EIN 

VERGLEICHENDER ÜBERBLICK 
UDC: 342.565.2 (4) 

MUHARREM FAIKU178
 

Abstrakt: 

As a model for the Albanian Constitutional Court partially the Constitutional Court of Austria and 

Germany BVfGH served. As Europe's oldest courts could both, and can it still make an important and 

significant contribution to the legal development of the jurisprudence of this controlling body in 

Albania. That's why I took the trouble to make these dishes the Albanian court over and try to find the 

similarities. I am aware that both courts have gone different ways and have a different historical 

development, but I am also sure that the Austrian Constitutional Court has greatly influenced the 

Albanian Court in its decisions and played an important role in the development of case law. This work 

had as objective, the Constitutional Court of Austria, the first and most established Europe's 

Constitutional Court to present a model for the Constitutional Court of Albania. I am aware of the fact 

that this modest work, seen from this point of view, certainly not of great interest to the Austrian law. 

Because many of the problems that are currently in Albania, Austria has long been solved. 

Key words: Albanian Constitutional Court, Constitutional Court of Austria,  

 

I .Einleitung 

Als Modell für den albanischen VfGH diente teilweise der VfGH Österreichs und der 

BVfGH Deutschlands. Als die ältesten  Gerichtshöfe Europas konnten beide, und können es 

noch, einen wichtigen und großen Beitrag in die Rechtsentwicklung der Rechtsprechung 

dieses Kontrollorgans in Albanien leisten. Deshalb habe ich mir die Mühe gemacht, diese 

Gerichte dem Albanischen Gericht gegenüber zu stellen und versuche die Ähnlichkeiten zu 

finden. Es ist mir bewusst, dass beide Gerichte andere Wege gegangen sind und eine andere 

geschichtliche Entwicklung haben, aber bin ich mir auch sicher, dass der Österreichische 

Verfassungsgerichtshof den Albanischen Gerichtshof bei seinen Entscheidungen sehr 

beeinflusst hat und  eine wichtiger Rolle in der Entwicklung der Rechtsprechung spielte. 

Diese Arbeit hatte als Ziel, den VfGH Österreichs, den ersten und den höchstbewährten 

Verfassungsgerichtshof Europas, als Vorbild für den VfGH Albaniens vorzustellen. Ich bin 

mir der Tatsache bewusst, dass diese bescheidene Arbeit, von diesem Gesichtspunkt aus 

gesehen, gewiss nicht von großem Interesse für die österreichische Rechtswissenschaft ist. 

Denn viele der Probleme, die  in Albanien aktuell sind, hat Österreich längst gelöst.  

                                                           
178 Autori është doktor i shkencave juridik, Universiteti i Prizrenit „Ukshin Hoti― – Prizren, muharremfaiku@gmail.com 
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II. Der Verfassungsgerichtshof Österreichs 

A. Allgemein  

Die österr. Verfassungsgerichtsbarkeit folgt zwei Prinzipien: sie geht zurück auf das 

rechtsstaatliche Prinzip und die bundesstaatliche Form. Aus dem rechtsstaatlichen Prinzip 

sind alle jene Kompetenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit erwachsen, die der absoluten 

Wahrung und der Sicherung der Verf. im Allgemeinen dienen. Die bundesstaatliche 

Organisationsform macht wegen der Aufteilung der Staatsaufgaben zwischen dem Bund und 

den Ländern die Einrichtung einer unabhängigen Gerichtsinstanz notwendig, die im Streit 

zwischen den Bund und Ländern entscheiden soll. Die Kompetenzen des VFGH sind 

ausschließlich und zwar taxativ in der Verf. selbst festgelegt. Das VfGG. enthält nichts, was 

sich nicht auch schon aus der Verf. ergäbe.
179

  

 

B. Die Entstehung und historische Entwicklung des Verfassungsgerichtshofes 

Während die ,, judical review― (gerichtlicher Gesetzesüberprüfung) als wesentlicher Teil der 

modernen Verfassungsgerichtsbarkeit in den angelsächsischen Ländern dem 

Rechtsstaatsdenken und zu einem großen Teil auch der republikanisch demokratischen 

Auffassung, wie sie von John Locke entwickelt wurde , entspringt, sind die Beweggründe, 

die zu einer Verfassungsgerichtsbarkeit in den Deutschland und Österreich geführt haben, 

andere. Der politische Hintergrund der Forderung  nach einer Verfassungsgerichtsbarkeit 

entsprang dem politischen Zeitgeist, der von dem Bedürfnis getragen wurde, den 

Konstitutionalismus rein zu halten. Die deutsche Länder hatten zum Teil schon am Anfang 

des 19. Jahrhunderts ihre geschriebenen Verfassungen. Also war das mit ihnen verbundene 

Bewusstsein der Rechtssicherheit und des Vertrauens auf den geschriebenen Akt bereits 

vorhanden. Die Verfassungsaufhebung, die Verfassungsbrüche, die Verfassungsstreitigkeiten 

hatten das Vertrauen in die unter Berufung auf die Verf. erlassene Gesetze nicht erstarken 

lassen. Die Forderung war darauf gerichtet, neben dem Ausbau der 

Ministerverantwortlichkeit die richterliche Unabhängigkeit zu stärken.
180

 Eine richterliche 

Unabhängigkeit , die dazu führen sollte , die Staatsgewalt , vor allem auch die gesetzgebende 

Gewalt zu kontrollieren , solange sie noch mit oder ausschließlich vom Monarchen ausgeübt 

wurde. Trotz verschiedener Bestrebungen hatte kein Land im deutschen Sprachraum mit 

Ausnahme der Schweizer Eidgenossenschaft bis zum Ende des ersten Weltkrieges (1918) 

eine gerichtliche Kompetenz Gesetze inhaltlich zu prüfen. Ein Gesetz wurde schon als gültig 

betrachtet , wenn es nur die Unterschrift des Monarchen trug. Der schon im kremsierer 

Reichstag propagierte Wunsch auf Errichtung eines Reichsgerichtes fand erst im Rahmen der 

Dezemberverfassung von 1867 im StGG über die Einsetzung eines Reichsgerichtes 

Erfüllung. Die österr Verfassungsgerichtsbarkeit ist durch den weltweit bekannten 

Staatsrechtslehrer Kelsen in ihrer heutigen Form in Leben gerufen.
181

 Kelsen als geistiger 

Vater der österr Verf 1920, hat einen bedeutenden Beitrag für ein grundlegendes Konzept 

einer Verfassungsgerichtsbarkeit in Österreich geleistet. Es wurde vor allem die judical 

review in Bezug auf Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsakte eingeführt. Der 

Gerichtshof sollte sich nicht mehr darauf beschränken, die Verfassungswidrigkeit nur 

festzustellen, sonder es wurde ihm die Macht zugesprochen, die betreffende Norm für nichtig 

zu erklären
182

 Die Zuständigkeit des Reichsgerichtes war viel eingeschränkter als dies des 

gegenwärtigen VfGH. Sie umfasste nur die Entscheidung von Kompetenzkonflikten 

zwischen Gerichten und Verwaltungsbehörden. Mit der Errichtung des VwGH ergab sich die 

                                                           
179 VfGG 1953 BGBl Nr.83. 
180 Ermacora, Allgemeine Staatslehre, 1970,768. 
181 Kelsen, Ausführung in dem Werk: Kelsen-Fröhlich-Merkl, die Verfassungsgesetze der  

Republik Österreich V. Teil, 1920, 249. 
182 Hellbling, Die Geschichtliche Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit in Österreich JBl 1951,197. 
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Möglichkeit weitere Fälle von Zuständigkeitsstreitigkeiten, nämlich zwischen dem VwGH 

einerseits und den ordentlichen Gerichten bzw. dem Reichsgericht anderseits lösen zu 

können. Die Gesetzgebung musste für die Entscheidung über solche Streitigkeiten 

Bestimmungen treffen. Dies geschah mit dem Gesetz vom 22. Oktober 1875, RGBL Nr.37. 

Nunmehr hatte das Reichsgericht  über Kompetenzkonflikte zwischen VwGH und den 

ordentlichen Gerichten zu entscheiden.
183

 Nach dem Zerfall der Monarchie stand der 

Gesetzgeber vor der Aufgabe ein Organ zu schaffen, das die Funktionen des 

Reichsgerichtshofes in einer den veränderten staatsrechtlichen Verhältnissen entsprechenden 

Form ausüben konnte. Zu diesem Zweck wurde durch §1 des Gesetzes vom 14 März 1919 

STGBl Nr.48 an Stelle des Reichsgerichtes der VfGH in Wien errichtet. In den nächsten Zeit 

folgten mehrere bedeutende Erweiterungen der Zuständigkeiten des VfGH. So wurde ihm (1) 

die Überprüfung von Gesetzesbeschlüssen der Landesversammlungen auf ihre 

Verfassungsmäßigkeit (2) Die Kundmachung des angefochten Beschlusses war nur zulässig, 

wenn der VfGH dessen Verfassungsmäßigkeit ausgesprochen habe. Nach dem B-VG 1920 

hatte der VfGH über folgende Frage zu entscheiden: 

a) Kausalgerichtsbarkeit (Ansprüche an Bund , Länder oder Gemeinde die im ordentlichen 

Rechtswege nicht auszutragen waren), 

b) Kompetenzgerichtsbarkeit (Kompetenzkonflikte zwischen Gerichten und 

Verwaltungsbehörden, VwGH und anderen Gerichten, zwischen den Ländern oder einem 

Land und Bund), 

c) Verordnungsprüfung  

d) Gesetzesprüfung  

e) Wahlprüfung 

f) Staatsgerichtsbarkeit 

g) Strafgerichtsbarkeit 

h) Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit 

i) Völkerrechtsgerichtsbarkeit 

Durch die erste B-VG Novelle  wurde die Möglichkeit geschaffen, den VfGH vor der 

Erlassung der betreffenden Norm Staataktes zu befragen, ob diese Verfassungskonform sei 

(präventive Normenkontrolle). 
184

Die Erschütterungen des Jahres 1933 legten auch den österr 

VfGH, trotz aller Bemühungen lahm. Die danach vorgenommene Vereinigung des VfGH mit 

dem VwGh zu dem durch die Verf von 1934 geschaffene Bundesgerichtshof 7 hat sich , 

insbesondere im Hinblick auf die Verfassungsgerichtsbarkeit nicht bewährt. Während nach 

der Machtübernahme durch das Dritte Reich blieb zwar die Verwaltungsgerichtsbarkeit 

bestehen, die Verfassungsgerichtsbarkeit wurde zur Gänze beseitigt. Nach der Befreiung 

Österreichs hat die provisorische Staatsregierung durch das Gesetz vom 12.10.1945,  StGBl 

Nr.209, das VfGG von 1930 , BGBI Nr.127, wieder in Geltung gesetzt. Mit diesem Gesetz 

wurde der VfGH wieder in Wien Tätig und mit der Kompetenz zur Prüfung der 

Verfassungsmäßigkeit der Gesetzgebung und der Verwaltung ausgestaltet. Nach 1946 haben 

manche politische Erfahrungen Anlass gegeben, die österr.  Verfassungsgerichtsbarkeit in 

Einzelheiten zu gestalten. Der VfGH hat seit dem Jahre 1958 auch über die Anfechtung von 

Wahlen zu entscheiden.  

 

C. Die verfassungsrechtlichen Grundlagen des VfGH 

Die verfassungsrechtlichen Grundlagen für die Einrichtung und Aufgaben des VfGH sind in 

den Art 137bis 148 B-VG enthalten. Dazu kommen die Bestimmungen des Art 126a B-VG 

(Entscheidung über die Zuständigkeit des Rechnungshofes) und des Art f B-VG 

                                                           
183 Hellbling, Die Geschichtliche Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit in Österreich JBl 1951,197. 
184 Die Behörden waren an die Entscheidung des VfGH. gebunden. Die Beschwerde war nicht  

mehr auf Staatsbürger beschränkt. 
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(Entscheidung über die Zuständigkeit der Volksanwaltschaft). Die näheren Bestimmungen 

über die Organisation und das Verfahren des VfGH werden gem. Art 148 B-VG  durch ein 

besonderes Bundesgesetz und durch eine auf Grund dieses Bundesgesetzes vom VfGH zu 

beschließende Geschäftsordnung geregelt. 

 

III. Der Verfassungsgerichtshof Albaniens 

A. Die Entstehung des albanischen Verfassungsgerichtshofes 

Nach den Ereignissen im Jahr 1990 wurde die kommunistische Verf. von 1976 außer Kraft 

gesetzt. An ihrer Stelle wurde ein Paket von Verfassungsbestimmungen erlassen, das 

letztendlich durch eine neue Verf  im November ersetzt wurde.
185

 Nach den  sogenannten 

,,Wichtigsten Verfassungsbestimmungen― (Dispozitat Kryesore Kushtetuese)-DKK9 -Art 17 

wurde zum ersten mal die Einrichtung eines VfGH vorgesehen. Der VfGH ist eines der ersten 

Organe, die nach der Wende in Albanien eingerichtet wurden. Als Modell für den alb VfGH 

diente teilweise der VfGH Österreichs und der BVfGH Deutschlands.
186

 Als die ältesten 

Gerichtshofe Europas konnten beide, und können es noch, einen wichtigen und großen 

Beitrag in die Rechtsentwicklung der Rechtsprechung dieses Kontrollorgans in Albanien. 

 

B. Die Verfassungsrechtlichen Grundlagen des Verfassungsgerichtshofes. 

In der neuen Verf. von 1998 hat der Gesetzgeber den VfGH einen Platz, der aus 11 Artikeln 

besteht, reserviert. Nach Art 124  ,, der VfGH sichert die Respektierung der Verfassung und 

legt sie endgültig aus.― Weiter sieht der Gesetzgeber die Stellung der Richter, der 

Kompetenzen
187

 und die Fälle in den ein Verfassungsrichter sein Amt verliert, vor.
188

  Von 

Art 131 bis 134 sind die Kompetenzen und die Arbeitsweise des alb VfGH vorgesehen. Es 

gibt auch ein VfGG, nach dem die Einzelheiten über die Funktion des alb VfGH verankert 

wurden. 

 

IV. Die Organisation und Stellung der Richter in beiden VfGH  
Gem. Art 147 Abs. 1 besteht der österr VfGH aus einem Präs. , einem VPräs, zwölf 

Mitgliedern und sechs Ersatzmitgliedern.  Alle werden gem Art 147 Abs 2 BVG vom BPräs 

ernannt. Bei der Ernennung des Präs, des VPräs, von sechs weiteren Mitgliedern und drei 

Ersatzmitgliedern soll die Breg die Vorschläge machen.
189

 Die Richter werden vom BPräs 

ernannt. Die Ernennung der Übrigen Mitglieder erfolgt auf Grund von Dreiervorschlägen des 

NR (für drei Mitglieder und Ersatzmitglieder) und des BR (für drei Mitglieder und ein 

Ersatzmitglied). Drei Mitglieder und zwei Ersatzmitglieder müssen ihren ständigen Wohnsitz 

außerhalb der Bundesstadt Wien haben. Das Amt der Mitglieder und Ersatzmitglieder des 

VfGH endet erst mit dem 31. Dezember jenen Jahres, in dem das konkrete Mitglied das 70. 

Lebensjahr vollendet habe. Die Richter des österr VfGH sind nebenberuflich tätig, aber sie 

dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder der BReg oder einer LReg, ferner Mitglied des NR, des 

BR oder sonst eines allgemeinen Vertretungskörper sein, die auf eine bestimmte 

Gesetzgebungs-oder Funktionsperiode gewählt wurden. Dem VfGH darf auch nicht 

angehören, wer Angestellter oder sonstiger Funktionär einer politischen Partei ist. Die 

Verfassungsrichter genießen die Garantien der richterlichen Unabhängigkeit gem. Art 87 

Abs. 1 u 2 und Art 88 Abs. Der VfGH wählt aus seiner Mitte auf die Dauer von drei Jahren 

die erforderliche Anzahl von ständigen Referenten. Die ständigen Referenten haben 

                                                           
185 Alb Gesetzblatt 28/1998, 1073-1112. 
186 Die Kompetenz des VfGH zur Kontrolle der Gesetzmäßigkeit einer gerichtlichen  

Entscheidung wurde vom Vorbild des deutschen BVerfGH übernommen. 
187 Art 131 alb Verf. 
188 Art 125 alb Verf. 
189 Walter/Mayer, Grundriss, 2000,4333. 
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entscheidungsvorbereitende Aufgaben, darunter auch die Anordnung prozessleitender 

Verfügungen im Vorverfahren (Vgl§20VfGG). Die Justizverwaltung des VfGH ist von 

dessen Präs zu führen. Der VfGH beschließt seine Geschäftsordnung selbst. Es handelt sich 

hierbei um einen Rechtsakt sui generis (Art 148 B-VG).Anders sieht dieser Punkt nach der 

alb Verf aus.
190

 Der VfGH besteht aus neun Mitgliedern, die vom StPräs mit der Zustimmung 

des Parlaments ernannt werden. Das Amt der Verfassungsrichter in Albanien ist anders als in 

Österreich zeitlich begrenzt: sie werden auf neun Jahre gewählt. 
191

Mit der Vollendung ihres 

70 Lebensjahres scheiden sie aus dem Amt, selbst wenn sie es noch kein neun Jahre lang 

ausgeübt haben.
192

 Die beide Bestimmungen, die Amtstzeit der Verfassungsrichter vorsehen , 

verkürzen ihre Amtsdauer sehr. Solche Regelungen sind nicht bei dem österr. VfGH zu 

sehen. Die Richter des VfGH müssen aus den Reihender Juristen mit der höchsten 

Qualifikation und mit einer beruflichen Erfahrung von nicht weniger als 15 Jahre im 

Fachbereich angehören. Eine der Verfassungsrichter wird vom StPräs mit Zustimmung des 

Parlaments für eine Periode von drei Jahren Zum Präs des VfGH ernannt. Der Präsident leitet 

die Justizverwaltung des VfGH. Er teilt den Referenten die Anträge zu. Es gibt keinen 

ständigen Referenten. Anders als bei der österr Verf darf ein Verfassungsrichter nach der alb 

Verf nicht nebenberuflich  tätig sein. Nach der Verf ist der Verfassungsrichter von allen 

Staatsorganen unabhängig, weisungsfrei  und nur der Verf unterstellt. Der Verfassungsrichter 

genießt Immunität . Er darf nicht ohne die Zustimmung des VfGH strafrechtlich verfolgt 

werden.
193

 Das Amt des Verfassungsrichters wird ex lege beendet: 

- auf Grund einer rechtskräftigen strafgerichtlichen Verurteilung, 

- durch unbegründete Abwesenheit von seinem Amt für mehr als sechs Monate, 

- mit der Vollendung des 70. Lebensjahr, 

-durch Rücktritt, 

-mit der endgültigen Erklärung eines Gerichtes der ordentlichen Gerichtsbarkeit, die ihn für 

unzurechnungsfähig erklärt. Ein Verfassungsrichter kann weiters auf Beschluss des 

Parlaments (mit 2/3 Mehrheit) in folgenden Fällen seines Amtes enthoben werden: wenn der 

Richter die Verf missachtet hat , ein Verbrechen begangen hat, wegen physischer und 

geistiger Unzulänglichkeit oder wegen Taten oder eines Verhaltens , die die Person des 

Richters schwer diskreditieren. Der Beschluss des Parlaments wird vom VfGH überprüft , 

und wenn er feststellt , dass einer der vorgenannten Gründe vorliegt, wird die Amtsenthebung 

des Richters vom VfGH ausgesprochen.
194

 

 

V. Das Verfahren vor den beiden VfGH 

Im verfassungsrechtlichen Verfahren sind vor dem österr. VfGH die Bestimmungen des ZPO 

und des EG zur ZPO anzuwenden, soweit das VfGG keine anderen Anordnungen erhält (35 

VfGG). Gem. §15 Abs1 VfGG sind die Anträge schriftlich zu stellen. Nach§15Abs2 hat der 

Antrag ,, die Bezugnahme auf den Art des B-VG ,auf Grund dessen der VfGH angerufen 

wird, die Darstellung des Sachverhaltes,, aus dem der Antrag hergeleitet wird und ein 

bestimmtes Begehren zu enthalten. Diese Bestimmung legt nur die allgemeinen Erfordernisse 

fest; die näheren Bestimmungen über die einzelnen der Zuständigkeiten des VfGH regeln die 

§§36f VfGG. Das Verfahren vor dem alb VfGH ist im VfGG vom 22.02.2000 geregelt. Der 

VfGH ist durch einen Schriftlichen Antrag anzurufen.
195

 Die Anträge sind von den 

Referenten einem Gremium von drei Verfassungsrichtern , die über die Zuständigkeit des 

                                                           
190 Art 125 Abs.1 alb Verf.  
191 Nach DKK wurden fünf Mitglieder vom StPräs und vier vom Parlament ernannt. 
192 Art 127 Abs. 1 Punkt c alb Verf. 
193 Art 126 alb Verf. 
194 Art 128 alb. Verf. 
195 Nach der neuen Verf. darf der VFGH seine Tätigkeit nichts von Amts wegen aufnehmen. 
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VfGH an die betreffende Sache entscheiden , vorzulegen.
196

Wenn das Gremium der Meinung 

ist, dass die Sache in der Zuständigkeit des VfGH fällt, und dass der Antrag keine formale 

Mängel hat , ist eine mündlicher Verhandlung stattzufinden. Wenn ein Mitglied des 

Gremiums nicht der Meinung der anderen zwei Mitglieder ist , ist die Sache von der 

Richtersammlung, die aus neun Verfassungsrichter besteht , zu beurteilen.
197

  Zur 

Antragstellung legitimiert sind: 

der StPräs, 

eine Parlamentsfraktion oder 1/5 der Abgeordneten 

die Reg , 

Kommunalorgane, 

jedes Gericht  

der Präs des Rechnungshofs, 

die Volksanwaltschaft, 

verschiedene Organisationen und  

jeder Einzelne.
198

 

Es handelt sich immer um Konkrete Normenkontrolle. Es gibt in der Verf. verschiedene 

Fristen um einen Antrag vor den VfGH zu stellen. Für Individualbeschwerde in denen der 

Beschwerdeführer in seinen verfassungsrechtlichen gewährleisteten Rechte verletzt zu sein 

behauptet, gibt es eine Frist aus zwei Jahren vom Zeitpunkt in dem der Beschwerdeführer die 

Verletzung wahrgenommen hat. Wenn auf Grund des Gesetzes andere Rechtsmittel zur 

Verfügung stehen , müssen die erst erschöpft sein , um eine Beschwerde vor den VfGH zu 

bringen. In diesem Fall die Frist beträgt zwei Jahre vom Tage der Bekanntmachung der 

Entscheidung des entsprechenden Organs. Die Anträge über die Vereinbarkeit des Gesetzes 

oder eines Normativaktes mit der Verf. oder mit den völkerrechtlichen Abkommen können 

binnen drei Jahre vom ihren Inkrafttreten vorgelegt werden. Die Anträge über die 

Kompetenzkonflikte müssen nicht später als sechs Monate vom Tage der Erscheinung des 

Konflikts vor den VfGH gebracht werden. Im übrigen sind die Bestimmungen des ZPO 

anzuwenden. 

 

A. Die Vertretung   
Nach §17 Abs. 2 österr. VfGG sind nach den §§ 46,48,50, die Anträge über 

Kompetenzkonflikte und nach den §§ 57, 62 und 66 Normenprüfungsfälle durch einen 

bevollmächtigten Rechtsanwalt einzubringen. Es gibt vor dem alb. VfGH keinen 

Anwaltszwang.
199

Die Parteien können von einem Anwalt vertreten werden. Falls der Antrag 

Formmangel hat , ist er binnen einer vernünftigen Frist, die vom VfGh zu bestimmen ist zu 

beheben. 

 

B. Die Verhandlung  

Nach §19 Abs. 4 Z1 VfGG kann ohne mündlicher Verhandlung in nichtöffentlicher Sitzung 

auf Antrag des Referenten die Abweisung der Beschwerde beschlossen werden, wenn ein 

verfassungsgesetzlicher gewährleistetes Recht offenkundig nicht verletzt worden ist. Nach 

§19 Abs. 4 Z 2 VfGG ist eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung in nicht 

öffentlicher Sitzung auch in Rechtssachen möglich, in denen die Rechtsfrage durch die 

bisherige Rechtsprechung des VfGH  genügend klargestellt ist.     

Anders als bei dem österr. VfGH, findet vor dem alb. VfGH eine mündlicher Verhandlung 

immer statt, wenn der Antrag wegen der Unzuständigkeit des VfGH, Mangelhaftigkeit des 

                                                           
196 § 31 Abs. 2 , 3 alb. VfGG. 
197 §31 Abs.3   alb. VfGG. 
198 Art 134 Abs.1 alb Verf. 
199 §24 alb. VfGG. 
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Antrages, Fristversäumnis und Legitimationsmangel des Beschwerdeführers nicht 

zurückgewiesen wird.
200

 

 

  VI. Die Kompetenzen der beiden Verfassungsgerichtshöfe 

A. Kausalgerichtsbarkeit 

Die Voraussetzungen für die Klage nach Art 137 B-VG  sind: 

a) die Geltendmachung eines vermögensrechtlichen Anspruchs, 

b) der Geltend gemachte Anspruch ist weder im ordentlichen Rechtsweg auszutragen noch 

durch Bescheid einer Verwaltungsbehörde zu erledigen, 

c) der Anspruch ist gegen den Bund, die Länder ,die Bezirke , die Gemeinden gerichtet. 

Die Klage kann auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtes sein und 

diese Feststellung kann nur einen vermögensrechtlichen Anspruch im Sinne des Art. 137 zum 

Gegenstand haben. Eine solche Kompetenz hat der alb. VfGH nicht zu üben. 

 

B. Kompetenzgerichtsbarkeit 

Gem. Art 138 Abs. 1 B-VG erkennt der österr. VfGH über Kompetenzkonflikte zwischen 

Gerichten und Verwaltungsbehörden, zwischen dem VwGH und anderen Gerichten (auch 

zwischen VwGH und VfGH selbst) sowie zwischen den ordentlichen Gerichten und anderen 

Gerichten .  

Nach Art 138 Abs. 2 B-VG stellt der VfGH auf Antrag der BReg oder einer LReg fest, ob ein 

Akt der Gesetzgebung oder Vollziehung in die Zuständigkeit des Bundes oder der Länder 

fällt.  

Der VfGH Albaniens hat über Kompetenzkonflikte zwischen den zentralen und kommunalen 

Organen und zwischen Organen verschiedener Staatsgewalten zu entscheiden. Wie auch nach 

der österr Verf hat der alb VfGH in zwei Arten von Konflikten zu entscheiden  

- positive Kompetenzkonflikte , in denen sich beide Organe in der Sache für Zuständig 

halten. 

- negative Kompetenzkonflikte , in denen sich beide Organe in der Sache für unzuständig 

halten.
201

  

Anders als in Art 138 des österr. B-VG, findet sich bei der alb. Verf. keine erschöpfende 

Aufzählung der antragsbefugten Organe. Nach §54 Abs. 3 des VfGG können die beteiligten 

Organe sowie jeder einzelne, binnen sechs Monaten vom erstmaligen Auftreten des 

Zuständigkeitskonflikts an,  einen Antrag stellen.
202

  

 

C. Vereinbarungsprüfungsverfahren 

Der VfGH entscheidet gem. Art 138 a österr B-VG über Streitigkeiten im Zusammenhang 

mit Verträge zwischen den Bund und Ländern (Vertikale Gliedstaatsverträge). 

Die Zuständigkeit des VfGH beschränkt sich auf die Feststellung ob eine Vereinbarung 

vorliegt , und ob die folgenden Verpflichtungen nach Art 15 a B-VG erfüllt worden sind.
203

 

Das ist eine Kompetenz die dem bundesstaatlichen Prinzip dient und deswegen ist nicht 

zwischen den Kompetenzen des alb VfGH zu zählen. 

 

D. Verordnungsprüfungsverfahren 

Nach Art 139 B-VG erkennt der österr. VfGH über die Gesetzwidrigkeit von Verordnungen: 

1. einer Bundes oder Landesbehörde auf Antrag , 

                                                           
200 §31 Abs 3 alb. VfGG. 
201 §54 Abs 2 alb VfGG. 
202 § 55 alb. VfGG. 
203 Das ist nur eine Feststellungskompetenz . Dazu: Mayer, B-VG Kommentar, 1997,382. 
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a) eines Gerichts (nur wenn die Verordnung vom Gericht in der anhängigen Rechtssache 

unmittelbar anzuwenden ist), 

b) eines unabhängigen Verwaltungssenates , 

c) oder von Amts wegen, 

2. einer Landesbehörde auf Antrag der Breg, 

3. einer Bundesbehörde auf Antrag einer LReg, 

4. einer Gemeindeaufsichtsbehörde auf Antrag der betreffenden Gemeinde  

5. auf Antrag einer Person, die Unmittelbar durch diese Gesetzwidrigkeit in ihren Rechten 

verletzt zu sein behauptet.
204

Der VfGH erklärt einen Individualantrag für zulässig, wenn die 

Verordnung tatsächlich in die Rechtssphäre des Antragstellers unmittelbar eingreift, wenn der 

Eingriff durch die Verordnung eindeutig bestimmt ist, wenn dem Antragsteller kein anderer 

zumutbarer Weg zur Abwehr des rechtswidrigen Eingriffes zur Verfügung steht.
205

Das 

Fehlen eines dieser Elemente stellt einen nicht verbesserungsfähigen Mangel dar und der 

Antrag ist zurückzuweisen. Der VfGH Albaniens hat über die Vereinbarkeit von 

Normativakten einer zentralen oder kommunalen Behörde mit der Verf. und mit 

völkerrechtlichen Abkommen zu entscheiden. Anders als das österr. B-VG hat die alb. Verf 

als Prüfungsmaßstab nicht die Gesetzmäßigkeit sondern die Verfassungsmäßigkeit der 

Verordnungen und ihre Vereinbarkeit mit völkerrechtlichen Abkommen vorgesehen.
206

 Nach 

Art 118 der alb. Verf. werden die Normativakten auf Grund und zur Ausführung der Gesetze 

erlassen. Nach dieser Bestimmung müssen die Verordnungen die Gesetze nicht 

widersprechen. Daher muss der alb. VfGH zuerst die Vereinbarkeit der Verordnungen mit 

den Gesetzen prüfen. Wenn der VfGH feststellt, dass eine Verordnung nicht dem Gesetz 

entspricht, erklärt er die Gesetzwidrigkeit der Verordnung und damit auch ihre 

Verfassungswidrigkeit. 

 

E. Die Prüfung von Gesetzen  

  Gegenstand der  Prüfungskompetenz des österr. VfGH sind Bundes und Landesgesetze 

sowie einfache Gesetze und Verfassungsgesetze (Art 44 Abs. 3, Art 99 Abs. 1 B-VG). Auch 

Gesetze, die bereits aufgehoben wurden, sind Gegenstand der Prüfungskompetenz des österr. 

VfGH. Letztere können aber nur von ordentlichen Gerichten, von UVS, sowie mit 

Individualantrag angefochten werden. Bei diesen Verfahren sind die außer Kraft getretenen 

Gesetze nicht aufzuheben, sondern es ist nur ihre Verfassungswidrigkeit auszusprechen. Eine 

Anfechtung bereits außer Kraft getretene Gesetze durch Individualantrag ist nur dann 

zulässig, wenn das Gesetz zumindest im Zeitpunkt der Antragsstellung noch aktuell in die 

Rechtssphäre des Antragsstellers eingreift. Zu prüfen sin somit materielle und formelle 

Verstöße gegen verfassungsrechtlicher Vorschriften. Diese Kompetenz ist die bedeutendste 

und und gleichzeitig umstrittenste unter den Kompetenzen des alb VfGH. Nach dem Art 131 

Abs 1 Punkt a der alb Verf hat der VfGH zu prüfen , ob ein Gesetz verfassungswidrig ist, 

bzw. ob es mit einem völkerrechtlichen Vertrag übereinstimmt.  

 

F. Die Prüfung von Staatsverträgen 

Nach Art 140 a B-VG hat der VfGH die Rechtmäßigkeit von Staatsverträgen, die mit 

Genehmigung des NR gem. Art 50 des B-VG abgeschlossen wurden, zu überprüfen. Die 

Entscheidungsbefugnis des VfGH beschränkt sich bei der Kontrolle der Staatsverträge 

ausschließlich auf die auf die Feststellung der Rechtswidrigkeit des geprüften Staatsvertrag. 

                                                           
204 Nach §57 Abs. 1 letzter Satz oder §62 Abs.1 letzter Satz VfGG hat der Antrag auch darzutun, inwieweit die Verordnung 

oder das Gesetz ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides für sie wirksam 

geworden ist. 
205 VfSlg 8009, 10511, 12.331. 
206 Art 131 Abs. 1 Punkt c alb. Verf. 
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Diese Feststellung hat zur Folge, dass der betreffende Vertrag innerstaatlich  nicht mehr 

anzuwenden ist. Stellt der VfGH die Gesetz-oder Verfassungswidrigkeit eines Staatsvertrages 

fest, die durch Erlassen von Gesetzen oder Verordnungen zu erfüllen ist, so erlischt die 

Wirksamkeit des Genehmigungsbeschlusses oder die Wirksamkeit der Anordnung , den 

Staatsvertrag durch den Verordnung zu erfüllen. Die Bestimmung hat keine große praktische 

Bedeutung erlangt. Auch der alb. VfGH prüft die Verfassungsmäßigkeit von Staatsverträgen, 

allerdings, bevor sie vom Parlament ratifiziert werden-präventive Normenkontrolle.
207

 Nach 

dem alb Verfassungsrecht ist jedes ratifizierte völkerrechtliche Abkommen Teil der 

innerstaatlichen Rechtsordnung. Es wird unmittelbar angewendet, wenn es ,,selbstvollziehend 

„ ist, ansonsten ist der Erlass eines Gesetzes zur Ausführung notwendig. Nach dem ein 

völkerrechtliches Abkommen durch Gesetz ratifiziert worden -sofern es nicht 

selbstvollziehend ist-und als Teil der innerstaatlichen Rechtsordnung zu betrachten ist , kann 

jedes erlassene Gesetz auf die Vereinbarkeit mit dem ratifizierten Völkerrecht geprüft 

werden. Eine mögliche Unvereinbarkeit macht das Gesetz  Verfassungswidrig, daher kann es 

der VfGH aufheben. Damit wurde die Vereinbarkeit eines Gesetzes mit dem Völkerrecht als 

Maßstab für seine Verfassungsmäßigkeit festgelegt. Das Völkerrecht verdrängt das 

innerstaatliche, ausgenommen dem höchsten Gesetz des Landes:der Verf. Aber nach dem 

Stufenbau der alb. Rechtsordnung müssen die völkerrechtlichen Abkommen, als der Verf. 

untergeordnete Akte, immer der Verf. entsprechen. Die Verf. hat immer Vorrang gegenüber 

allen Normativakten. Wird der Staatsvertrag für verfassungswidrig erklärt, ist er vom 

Parlament nicht zu ratifizieren. Diese Kompetenz zur präventiven Normenkontrolle stellt 

einen Unterschied zur Kompetenz zur Prüfung von Staatsverträgen durch den österr. VfGH 

dar. 

 

G. Wahlgerichtsbarkeit 

Nach Art 141 B-VG hat der österr. VfGH über die Anfechtung von Wahlen zu den 

allgemeinen Vertretungskörpern, Wahlen zum Europäischen Parlament , Wahlen zu den Lreg 

und Gemeindeorganen, Volksbegehren, Volksbefragungen und Volksbestimmungen sowie 

über den Mandatsverlust eines Mitglieds zu entscheiden. Abs.2 regelt die 

Anfechtungslegitimation: 

a) Wahlen zur LReg oder zum Gemeindevorstand können von einem Zehntel der Mitglieder 

der jeweiligen Wahlkörper sowie von einem Wahlwerber angefochten werden, 

b) zur Anfechtung der übrigen im Abs. 1 genannten Wahlen sind Wählergruppen (Parteien) 

berechtigt, die bei einer durch Wahlordnung vorgeschriebenen Wahlbehörde Wahlvorschläge 

für die angefochtene Wahl rechtzeitig vorgelegt haben, 

c)eine Wahlanfechtung kann auch der Wahlwerber einbringen, der behauptet, dass ihm die 

Wählbarkeit im Wahlverfahren rechtswidrig aberkannt wurde. Wahlverfahren sind sehr 

strikte Verfahren. Der VfGH prüft die behaupteten Rechtswidrigkeiten in ständiger Judikatur 

nur im Rahmen der Wahlanfechtungen. Eine Wahlanfechtung muss nach §68nAbs1VfGG 

innerhalb von vier Wochen nach Beendigung des Wahlverfahrens, oder binnen vier Wochen 

nach Zustellung des in letzter Instanz ergangenen Bescheides eingebracht werden, wenn in 

dem betreffenden Wahlgesetz ein Instanzenzug vorgesehen ist. In einer Wahlanfechtung 

genügt es nicht, allgemeine Behauptungen aufzustellen. Es muss konkret dargelegt werden, 

welche Rechtswidrigkeiten von der Wahlbehörde gesetzt wurden. Eine Wahlanfechtung hat 

nur dann Erfolg, wenn : 

a) die Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens erwiesen wurde und  

b) diese auf das Wahlergebnis von Einfluss war. In diesem Fall hat das Erk des VfGH das 

Ganze Wahlverfahren oder genau bezeichnete Teile des Wahlverfahrens aufzuheben(§70 

                                                           
207 Art 131 Abs. 1 Punkt b alb. Verf: Präventive Normenkontrolle. 
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Abs. 2 VfGG). Der VfGH Albaniens erkennt über rechtliche Fragen im Zusammenhang mit 

der Wahl des StPräs , den Wahlen zu den allgemeinen Vertretungskörpern und 

Volksabstimmungen.Ferner entscheidet der VfGH über rechtliche Fragen im Zusammenhang 

mit der Wählbarkeit und mit Unvereinbarkeiten betreffend die Ausübung der Funktionen des 

StPräs und der Abgeordneten sowie mit der Erklärung ihrer Wahl. 

Diese Kompetenz hat in der Praxis breite Anwendung gefunden. Nach Parlamentswahlen 

oder Wahlen in die lokalen Vertretungskörper ist regelmäßig eine steigende Zahl von 

Anfechtungen seitens der Kandidaten, die  Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens geltend 

machen, zu verzeichnen. Das Wahlanfechtungsverfahren ist dem österr. ähnlich.  

 

H. Staatsgerichtsbarkeit 

Art 142 und 143 B-VG regeln die Zuständigkeit des VfGH zur Entscheidung über 

staatsrechtliche Anklagen gegen bestimmte Staatsorgane. Es handelt sich um die 

Verantwortlichkeit der obersten Bundes – und Landesorgane und anderer Verfassungsorgane 

für die durch ihre Amtstätigkeit erfolgten Rechtsverletzungen. 

Die wichtigsten Formen der Staatsgerichtsbarkeit sind: 

a) die Anklage gegen den BPräs wegen Verletzung der BVerf auf Beschluss der 

Bundesversammlung(2/3 Mehrheit). Der Beschluss kommt nur bei Anwesenheit von mehr als 

der Hälfte der Mitglieder des NR und BR und einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

zustande.
208

 

b) die Anklage gegen Mitglieder der Breg und ihnen gleichgestellte Organe z.B. den 

Vertreter eines Bundesministers oder den Präs des Rechnungshofes, wegen 

Gesetzesverletzungen auf Antrag des NR (einfache Mehrheit). 

c)die Anklage gegen Mitglieder der LReg und der ihnen gleichgestellten Organe, 

d)  die Anklage gegen den LH oder dessen Stellvertreter wegen Gesetzesverletzung oder 

Nichtbefolgung einer Bundesverordnung oder einer Weisung in Angelegenheiten der 

mittelbaren Bundesverwaltung auf Beschluss der Breg . 

e) die Anklage gegen Organe der Bundeshauptstadt Wien, wenn sie Aufgaben im eigenen 

Wirkungsbereich aus dem Bereich der Bundesvollziehung besorgen, wegen 

Gesetzesverletzung auf Beschluss der Breg. Das Erk des VfGH hat entweder auf Freispruch 

oder auf Verurteilung zu lauten. Im Falle einer Verurteilung hat der VfGH auf Verlust des 

Amtes zu erkennen. Für den VfGH Albaniens ist die Kompetenz sehr beschränkt. Sie bezieht 

sich nur auf den StPräs.37 Der VfGH erkennt über die Anklage gegen StPräs und seine 

Amtsenthebung, sowie über seine geistige oder physische Fähigkeit, sein Amt 

weiterzuführen. Der alb Verf sieht vor, dass der StPräs wegen seiner schweren Verletzung 

der Verf. und wegen der Begehung eines schweren Verbrechens abgesetzt werden kann. Der 

Vorschlag zur Absetzung des StPräs muss in diesem Fall von nicht weniger als einem Viertel 

der Mitglieder des Parlaments verfasst, und von nicht weniger als zwei Dritteln aller ihrer 

Mitglieder durch Abstimmung unterstützt werden.38Dazu ist die unbedingte Mehrheit 

notwendig um eine Klage gegen den StPräs vor den VfGH zu erheben.39Wenn der VfGH die 

Verantwortlichkeit des StPräs feststellt, erklärt er mit seinem Erk gleichzeitig seine 

Amtsenthebung.40Im Gegenfall ist der Beschluss des Parlaments als unbegründet 

aufzuheben. Der alb VfGH hat anders als der österr VfGH, keine Zuständigkeiten betreffend 

andere oberste Organe. Der Oberste Gerichsthof hat im falle einer Strafanklage gegen oberste 

Organe zu entscheiden. 

I. Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit 

 Gem. Art 144 B-VG wird der VfGH auch als Sonderverwaltungsgerichtshof tätig. Er hatte 

bis 2013 die Kompetenz, über Beschwerden gegen Bescheide der Verwaltung zu erkennen. 

                                                           
208 Art 142 Abs. 2 lit a und Art 68 Abs 2 B-VG. 
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Mit der Neuordnung der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist diese Kompetenz entfallen; an ihre 

stelle ist die Zuständigkeit zur Entscheidung über Erkenntnisse der Verwaltungsgerichte 

getreten. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die  bisherige Rechtsprechung des 

VfGH zur Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte auf die aus dem selben 

Grund vorgenommene Prüfung von Erkenntnissen der Verwaltungsgerichte übertragen 

werden kann. Wer zur Prüfung  von Erkenntnissen der Verwaltungsgerichte  legitimiert ist, 

normiert der Art 144 Abs. 1 B-VG: 

a) Personen , die behaupten , in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht (darunter 

versteht man ein subjektives Recht, das dem Rechtsunterworfenen durch eine 

Rechtsvorschrift im Verfassungsrang eingeräumt wird) verletzt worden zu sein, 

b) Personen, die behaupten, wegen Anwendung eines verfassungswidrigen Gesetzes , einer 

gesetzwidrigen  Verordnung oder eines rechtswidrigen Staatsvertrages in einem subjektiven 

Recht verletzt worden zu sein. Der VfGH hat ohne Einschränkung zu prüfen, ob irgendein 

verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht verletzt wurde. Wichtig ist, dass für die 

Begründung der Anfechtungslegitimation die Behauptung der Verletzung eines solchen 

genügt. Die Judikatur schränkt dies nur insofern ein, als die Verletzung wenigstens möglich 

sein muss.
209

Von Amtswegen hat der VfGH zu prüfen, ob dem angefochtenen Erkenntnis  

eine rechtswidrige generelle Norm zugrunde liegt. Wenn die Beschwerde eine 

Rechtsverletzung wegen Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm als Inhalt hat, so 

prüft der VfGH nur , ob der Beschwerdeführer in einem verfassungsgesetzlich 

gewährleisteten Recht verletzt wurde .Wird in der Erkenntnisbeschwerde behauptet, dass der 

angefochtene Erkenntnis  den Beschwerdeführer wegen Anwendung einer rechtswidrigen 

generellen Norm in seinen Rechten Verletzt so prüft der VfGH lediglich, ob die behauptete 

Rechtswidrigkeit der generellen Norm vorliegt.
210

 Wenn der VfGH feststellt, dass die 

generelle Norm nicht Rechtswidrig ist, überprüft nicht , ob verfassungsgesetzlich 

gewährleistete Rechte verletzt wurden.43 Der VfGH hat folgende 

Entscheidungsmöglichkeiten: 

a) Zurückweisung der Beschwerde in nichtöffentlicher Sitzung wegen Formmangels und 

mangels Legitimation,
211

 

b)Ablehnung der Beschwerde durch Beschluss , wenn die Beschwerde keine hinreichende 

Aussicht auf Erfolg hat.
212

 

 c) Aufhebung des Erkenntnis.  

d) Abweisung der Beschwerde .  

Das ist nicht möglich, wenn es sich um einen Fall handelt , der nach Art 133 B-VG von der  

Zuständigkeit des VwGH ausgeschlossen ist.Die Beschwerde hat normalerweise keine 

aufschiebende Wirkung, es sei denn wichtige öffentliche Interessen liegen vor und die 

aufschiebende Wirkung wird beantragt. 

Wie schon erwähnt, hatte der Vfgh Albaniens gem. den DKK (Die wichtigsten 

Verfassungsbestimmungen) auch über die Verfassungsbeschwerde eines Bürgers zu 

entscheiden , wenn dieser in seinen gewährleisteten Rechten verletzt zu sein behauptete.46 

Mit der neuen Verf wurde nun  einer Schritt zurück gemacht: Nach Art 131 Abs. 1 Punkt i 

haben die Bürger nur dann die Möglichkeit , einen Antrag an den VfGH zu stellen , wenn sie 

,,in ihren verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechte auf einen fairen gesetzlichen Prozess 

zu sein behaupten , nachdem alle Rechtswege erschöpft wurden―. Nach Art 24 Punkt 9 DKK 

hatte der VfGH auch über die Individualbeschwerde des Einzelnen gegen Gesetzwidrige 

Akten die in seine verfassungsrechtlichen gewährleisteten Rechte eingreifen zu entscheiden. 

                                                           
209 Walter, Österreichisches Bundesverfassungsrecht 1972, 772. 
210 VfSlg 8814,9447. 
211 Machachek, Verfahren vor dem VfGH, 1989, 36. 
212 Art 144 Abs. 2  B-VG. Siehe dazu Adamovich/Funk, 1985,350. 
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Bei der neuen Verf hat sich der Gesetzgeber nur auf, Rechte auf ein faires Prozess „ 

beschränkt. 

 

j. Die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der politischen Parteien 

Diese Kompetenz ist in der österr. Verf. nicht verankert. Eine solche Kompetenz ist 

charakteristisch für die meisten Osteuropäische Verf., die nach der Wende versucht haben die 

alten Machtinhaber, die Kommunisten, dazu zu verhindern, wieder durch 

nichtdemokratischen Mittel an die Macht zu kommen. Nach der neuen Verf. können die 

politischen Parteien frei gegründet und nach den demokratischen Grundsätze organisiert 

werden.
213

 Ferner sieht die Verf.  vor, dass die politischen Parteien und andere 

Organisationen , deren Programme und Tätigkeit sich auf totalitäre Methoden stutzen , die 

rassischen, religiosen, regionalen oder ethnischen Hass schüren und befürworten, die 

Gewaltanwenden, um die Macht zu übernehmen oder um die staatliche Politik zu 

beeinflussen , sowie solche mit einem geheimen charakter verboten sind. Es heißt, das alle 

politischen Organisationen, die nicht auf obengenannten Grundlage gegründet oder 

organisiert sind, sind nicht unter demokratischen Parteien zu sehen. Das wird der Gegenstand 

der Prüfung vom alb. VfGH. Der VfGH hat auf Antrag zu prüfen, ob bestimmte politische 

Parteien und ihre Tätigkeit mit den in der Verf. vorgesehenen Prinzipien übereinstimmen.
214

 

Das Statut der Partei, ihr Programm und Organisierung müssen der in Art 9 Abs. 1 und 2 der 

Verf. demokratischen Grundsätzen entsprechen. Wenn der VfGH über Verstöße gegen Art 9 

erkennt, hat die Partei für undemokratisch und folglich als verfassungswidrig zu erklären und 

damit hebt er den Akt der Gründung der entsprechenden Partei auf oder erkennt das Verbot 

ihrer Tätigkeit und ihre Abmeldung von der Parteienliste.
215

Antragslegitimiert ist der StPräs, 

der Ministerpräsident und ein Fünftel der Abgeordnete. 

Bis jetzt hat diese Bestimmung keine Anwendung gefunden. 
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Abstract 

 

Planning a reform of court structure must not be done without keeping in mind the 

state‟s obligation to provide a justice system complying with the citizens‟ right “to a far and 

public hearing within a reasonable time by an independent and important tribunal 

established by law in the determination of their civil rights and obligations or of any criminal 

charge against them”. 

This right is expressly guaranteed by article 42 paragraph 2 of the Albanian 

Constitution, as well as by Article 6, paragraph 1, 1
st
 sentence of Evropian Convention on 

Human Rights. 

It is not limited to guaranteeing  in substance the right to a fair trial in legal 

proceedings which are already pending, but embodies the ”right to a court” , the right to 

have any claim relating to a person‟s civil rights and obligations brought before a court or 

tribunal briefly described as “right of access to court”. 

The mere existence of the right to a tribunal according to the applicable law, 

however, is not sufficient. The European Convention of Human Rights is intended to 

guarantee not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective, 

and the same applies to the Albanian Constitution, of course. 

On the other hand, the right of access to the courts is not absolute, but may be subject 

to limitations. These are permitted by implication since the right of access ”by its very nature 

calls  for regulations by the State, regulations which may vary in time and in place according 

to the  needs and resources of the community and of individuals”. In laying down such 

regulation, the states enjoy a certain margin of appreciation of what might be the best policy 

in this field. 

Nonetheless, the limitations applied must not restrict or reduce the access left to the 

individual in such a way or to such an extent that the very essence of the right is impaired. 

Furthermore, a limitation will not be compatible with Article 6, paragraph 1 of the European 

Convention of Human Rights –and correspondingly with Article 42 paragraph 2 of the 
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Albanian Constitution “if it does not pursue a legitimate aim and if there is not a reasonable 

relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be 

achieved” 

Applying these principles to the planned reorganization of first instance courts and 

specially by creating the administrative courts as a part of reforms in according to “the right 

to a fair trial” leads to the following conclusions. 

 

I. Hyrje 

      Gjyqësia administrative paraqet lloj të kontrollit mbi administratën, përkatësisht 

mbi aktin administrativ, në radhë të parë aktin administrativ   të veçantë dhe individual. Ky 

lloj i kontrollit  realizohet në atë fushë të veprimtarisë administrative nëpërmjet të së cilës 

zhvillohet forma më e rëndësishme e funksionit të saj.
217

 

         Franca konsiderohet ‗djep‘ i gjyqësisë administrative. C‘ është e vërteta, praktika 

juridike franceze ka krijuar format e para të gjyqësisë administrative dhe të konfliktit 

administrativ(le contentieux administratif). Në fillim  të shekullit të XIX-të, zgjidhja e 

konflikteve administrative midis administratës publike dhe qytetarëve  i ishte besuar 

këshillave të veçanta dhe Këshillit Shtetëror( Conseil d‘Etat). Në këtë mënyrë, Franca 

shërbeu si ‗model‘ dhe si ‗shembull‘ për gjyqësinë administrative që, më vonë, u ndoq edhe 

nga vendet e tjera të Evropës.  

        Vlen të theksohet se Këshilli Shtetëror në Francë, nga një ‗organ administrativ‘ me kohë 

‗u shndërrua‘ në një ‗gjykatë të veçantë administrative‘, me kompetencë që të zgjidhë 

konfliktet administrative. Një fakt i tillë ‗ndikoi në masë të madhe‘ në ‗qëndrimin e teorisë 

franceze‘, sipas së cilës gjykatat e veçanta administrative u konsideruan ‗pjesë e pushtetit 

administrativ‘, e jo ‗pjesë e pushtetit  gjyqësor‘. Në fakt,  doktrina franceze përherë ka 

‗refuzuar‘ që Këshillin Shtetëror dhe gjykatat e tjera administrative t‘i trajtojë si pjesë e 

‗sistemit unik gjyqësor-juridik‘, veçse i ka paraqitur si ‗organizata të veçanta‘, të lindura në 

‗krahun e administratës‘
218

 Gjyqësia administrative sot është e përhapur në të gjithë Evropën 

dhe kjo praktikë është instaluar së fundmi edhe në vendin tonë. Krijimi i gjykatës 

administrative është një risi për sistemin tonë gjyqësor, pasi jo vetëm që I lehtëson punën 

gjykatave të tjera, individëve  si edhe organeve publike; por ekzistenca e një gjykate të tillë 

është edhe garanci për një gjykim më të drejtë. 

 

II. Krijimi  Gjykatave Administrative si garanci  për një proces te rregullt ligjor 

      Procesi i rregullt ligjor nuk është thjesht vetëm një e drejtë. Ai sot  trajtohet më shumë si 

një parim kushtetues që shtrihet ndaj disa të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Ai ka si 

funksion dhe qëllim mbrojtjen e individit nga ndërhyrjet e paligjshme të autoriteteve publike. 

Për ta bërë sa më efikase këtë mbrojtje, ligjvënësi kushtetues ka parashikuar edhe një mjet 

juridik të kontrollit ndaj këtyre akteve.  

     Modeli i zgjedhur për këtë qëllim është i ndryshëm, por ata i bashkon  qëllim i krijimit të 

tyre. Në disa vende ai ushtrohet nga gjykatat e zakonshme, në disa vende nga gjykata të 

posaçme të ashtu quajtura  edhe gjykata të të drejtave të njeriut. Të tilla mund të 
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konsiderohen  edhe gjykatat kushtetuese, të cilat i gjejmë të përhapura gjerësisht në  Evropë e 

më pak në kontinente të tjera.  

       Hartimi i një ligjit për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative erdhi 

ndër të tjera si rezultat i nevojës për shmangien e zvarritjes së proceseve gjyqësore mes 

biznesit dhe shtetit, apo edhe qytetarit dhe shtetit, në kuadër të parimeve dhe rekomandimeve 

të Këshillit të Evropës, si dhe jurisprudencës së Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, 

e cila në shumicën e çështjeve kundër shtetit shqiptar ka konstatuar një cenim të procesit të 

rregullt ligjor. 

Për qëllim të respektimit të parimit të një procesi gjyqësor brenda një afati të arsyeshëm, ligji 

parashikon afate të shpejta për sa i përket shqyrtimit të çështjes nga Gjykata e shkallës së parë 

Administrative dhe Gjykata e Apelit Administrative, me qëllim reduktimin e ndjeshëm të 

zvarritjes së proceseve gjyqësore me objekt gjykimi aktet/veprimet administrative. Gjithashtu 

në kuadër të këtij parimi, ligji i ka kushtuar një rëndësi edhe parashikimeve ligjore për sa i 

përket përshpejtimit dhe efektivitetit të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore, si pjesë e 

pandashme e procesit të rregullt ligjor. 

      Për më tepër, Ligji garanton mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të personave nëpërmjet 

detyrimit që u vihet organeve publike në provimin e ligjshmërisë të formës dhe të përmbajtjes 

së veprimit administrativ të nxjerrë prej tyre. 

 

III. Gjykimi i mosmarrëveshjeve administrative 

Shqyrtimi i efektshëm gjyqësor i akteve administrative është një element thelbësor i 

sistemit të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe në të njëjtën kohë është një instrument i 

domosdoshëm për përmirësimin e cilësisë së veprimtarisë administrative dhe për të siguruar 

një qeverisje të mirë. Për më tepër është një kërkesë e një ekonomie në zhvillim, sepse siguria 

e tregtisë dhe investimeve ndërkombëtare kërkojnë organe publike vendim-marrëse që t‘u 

nënshtrohen mjeteve të efektshme të mbrojtjes.
219

 

Ngritja e sistemit gjyqësor administrativ në Shqipëri përputhet me standardet 

Evropiane, nëse garantohet  pavarësia dhe paanësia e gjykatës. Gjykata administrative në 

vendin tonë punon me   16-18   gjyqtarë  në   Gjykatën   e   Shkallës   së   Parë,  6  gjyqtarë  

në  Gjykatën  e  Apelit    

Administrative dhe me një kolegj administrative në Gjykatën e Lartë.
220

 Të tri shkallët 

e asaj gjykatë filluan punën në të njëjtën ditë sipas ligjit. Gjykata Administrative zbaton 

parimin e mbrojtjes së interesit publik dhe të drejtave e interesave të ligjshëm të personave 

privatë. Organi i administratës publike si rregull, ka detyrimin të provojë bazueshmërinë në 

ligj dhe në fakt të veprimeve të kryera prej tij. Gjykata administrative sipas natyrës së 

çështjes, shqyrton çështjen gojarisht në seancë gjyqësore ose mbi bazë aktesh shkresore në 

dhomë këshillimi. Mosparaqitja e palëve nuk përbën shkak për pushimin e gjykimit. Një risi e 

këtyre gjykatave është se gjyqtarët do të asistohen gjatë gjykimit edhe nga një ndihmës ligjor. 

Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit Administrativ, 

në veprimtarinë e tij ndihmohet nga ndihmësi ligjor. Ndihmësi ligjor ndihmon dhe këshillon 
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gjyqtarin lidhur me përgatitjen e çështjes për gjykim dhe shqyrtimin gjyqësor, si edhe përgatit 

projekt-akte procedurale të nevojshme për gjykim.
221

 

         Gjykatat Administrative të tri shkallëve kanë kompetenca lëndore dhe tokësore për 

çështjet që do të shqyrtojnë. Në bazë të ligjit gjykatat administrative janë kompetente për 

mosmarrëveshjet që lindin nga aktet administrative individuale, aktet nënligjore normative 

dhe kontratat administrative publike, të nxjerra gjatë ushtrimit të veprimtarisë administrative 

nga organi publik, mosmarrëveshjet që lindin për shkak të ndërhyrjes së paligjshme ose të 

mosveprimit të organit publik. Mosmarrëveshjet e kompetencave ndërmjet organeve të 

ndryshme administrative në rastet e parashikuara nga Kodi i Procedurave Administrative, 

mosmarrëveshjet në fushën e marrëdhënieve të punës kur punëdhënësi është organ i 

administratës publike, kërkesat e paraqitura nga organet administrative për shqyrtimin e 

kundërvajtjeve administrative, për të cilat ligji parashikon heqjen e lirisë deri ne 30 ditë me 

dënimin me gjobë. 

       Ndërkohë që gjykatat administrative shqyrtojnë paditë kundër veprimit administrativ 

shqyrtohen në gjykatën administrative të shkallës së parë, që përfshin territorin në të cilin 

organi publik ka kryer veprimin administrative që kundërshtohet. Në rastet kur organi 

administrativ më i lartë pas ankimit administrativ, e ndryshon aktin administrativ të organit 

vartës, padia ngrihet në gjykatën që përfshin territorin ku ka qendrën organi administrative 

më i lartë. Gjithashtu shqyrton paditë për marrëdhëniet e punësimit të cilat shqyrtohen në 

gjykatën administrative të shkallës së parë, ku përfshin territorin në të cilin punëmarrësi 

kryen zakonisht punën e tij. Paditë për mosmarrëveshje administrative që kanë për objekt 

mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të ligjshëm që rrjedhin nga sendet e paluajtshme 

shqyrtohen në gjykatën administrative të shkallës së parë që përfshin territorin në të cilin 

ndodhet sendi i paluajtshëm ose pjesa më e madhe e tij.
222

 

      Po ashtu edhe janë objekt shqyrtimi dhe hyjnë në juridiksionin e gjykatës administrative 

të shkallës së parë edhe paditë që lidhen me mbrojtjen e të drejtave dhe lirive dhe interesave 

kushtetues dhe ligjorë, që rrjedhin nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, ndihma 

ekonomike dhe pagesa e aftësisë së kufizuar. 

Subjektet që legjitimohen për të bërë padi në gjykatën administrative janë shumë, konkretisht 

sipas ligjit rendisim : 

a) Çdo subjekt që pretendon se i është cenuar një e drejtë apo një interes i ligjshëm nga një veprim apo 

mosveprim i organit publik.  

b) Organi i administratës publike që pretendon se është cenuar në ushtrimin e kompetencave nga një akt 

administrativ apo një akt nënligjor normativ i paligjshëm, një organi publik me të cilin nuk ka lidhje 

varësie hierarkike. Në këtë rast organi shtetëror mund të kërkojë zgjidhjen e mosmarrëveshjes së 

kompetencës dhe shfuqizimin e aktit. 

c) Punëmarrësi ose punëdhënësi për mosmarrëveshjet në fushën e marrëdhënieve të punës kur 

punëdhënësi është një organ i administratës publike. 

d) Çdo subjekt që pretendon se është cenuar në të drejtat dhe interesat e tij të ligjshëm për shkak të 

ndërhyrjes së paligjshme të organit publik që nuk kanë formën e aktit administrativ. 

e) Çdo shoqatë apo grup interesi që pretendon se i është cënuar një interes i ligjshëm publik.  

f) Nga një akt normativ. 
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g) Nga një akt administrativ në rast se një e drejtë e tillë u njihet me ligj. 

h) Çdo subjekt tjetër të cilit kjo e drejtë i njihet shprehimisht në ligj.
223

 

          Po sipas këtij ligji paraqitja e provave  nga palët bëhet në çdo rast përpara seancës së 

parë gjyqësore. Me kërkesë më shkrim të motivuar të organit publik të paraqitur brenda afatit 

të caktuar sipas shkronjës ―b‖ të pikës 1 të nenit 25 të këtij ligji gjykata i cakton atij një afat 

të dytë, që duhet të mbarojë jo më vonë se 5 ditë përpara datës  së seancës gjyqësore. Në 

rastet e mosparaqitjes së provave edhe mbas afatit të dytë të caktuar, shqyrtimi i çështjes 

vazhdon vetëm mbi aktet e paraqitura. Shkelja e pajustifikuar e detyrimit për të paraqitur 

provat  nga organi publik edhe brenda afatit të dytëtë caktuar përbën shkak që gjykata, me 

kërkesë të palës ose kryesisht të caktojë gjobë ndaj titullarit të organit publik. Në këtë rast 

masa e gjobës është e barazvlefshme me 20 përqind të pagës minimale në shkallë vendi, për 

çdo ditë vonese. Në rast se organi publik nuk i paraqet provat deri në datën e seancës 

gjyqësore, atëherë gjykata duke vlerësuar provat e tjera dhe rrethanat e çështjes mund të 

konsideroj të provuar faktet e pretenduara nga palët për provimin e të cilave janë kërkuar këto 

provuar. 

      Në ligjin për funksionimin e Gjykatave Administrative përcaktohet edhe detyrimi për 

ekzekutimin e vendimit të dhënë nga gjykatat. Në bazë të këtij ligji përcaktohet se vendimi 

përfundimtar i gjykatës administrative që ka marrë formë të prerë dhe vendimi për sigurimin 

e padisë vihen në ekzekutim nga përmbaruesi gjyqësor me kërkesën e kreditorit. Çdo akt i 

nxjerrë nga veprimi i kryer nga organi publik i paditur, pasi vendimi i gjykatës 

administrative, është bërë i ekzekutueshëm dhe që është në kundërshtim me dispozitivin e 

vendimit të gjykatës, është ―nul‖, d.m.th. absolutisht i pavlefshëm dhe për pasojë nuk e 

pengon ekzekutimin. Kur kemi ekzekutim të detyrueshëm, në bazë të ligjit, gjatë procedurës 

së ekzekutimit të detyrueshëm  kryetari i trupit gjykues që ka dhënë vendimin me kërkesë të 

palëve ose të përmbaruesit gjyqësor, në dhomë këshillimi pa praninë e palëve urdhëron 

kryerjen e veprimeve të posaçme dhe marrjen e masave të tjera të nevojshme, duke 

përcaktuar në këtë mënyrë afatet dhe mënyrën e kryerjes së tyre. Tarifa për vënien në 

ekzekutim konsiderohen pjesë e shpenzimeve gjyqësore për të cilat gjykata shprehet në 

vendimin e saj përfundimtar. Ato llogariten nga përmbaruesi gjyqësor dhe paguhen nga 

debitori.
224

Shërbimi përmbarimor gjyqësor shtetëror nëpërmjet zyrës përmbarimore 

kompetente si dhe shërbimi përmbarimor gjyqësor privat janë të detyruar të ekzekutojnë 

vendimet e gjykatës administrative sipas rregullave të këtij ligji. Përmbaruesi gjyqësor në 

zbatimin e urdhrave të gjykatës kur është e nevojshme mbështet nga policia e shtetit. 

      Përmbaruesi gjyqësor në përfundim të afatit të ekzekutimit të detyrueshëm të caktuar nga 

gjyqtari, njofton me shkrim gjyqtarin për veprimet e kryera nga organi publik debitor. Në rast 

të moskryerjes me faj të detyrimeve, sipas vendimit apo urdhrave të gjykatës pa shkaqe të 

përligjura, gjyqtari edhe kryesisht vendos gjobë ndaj titullarit të organit publik debitor. Masa 

e gjobës është e barabartë me 20 përqind të pagës minimale, në shkallë vendi, për çdo ditë 

vonesë në ekzekutim. Në rastet e konstatimit të mosekzekutimit të vendimeve pa shkaqe të 
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arsyeshme, të përligjura, gjyqtari kërkon marrjen e masave disiplinore dhe kur është rasti 

paraqet edhe kallëzim penal ndaj personave përgjegjës.
225

 

 

Konkluzione 

    Zhvillimi i shtetit të së drejtës, shtron si nevojë imediate vendosjen e modelit të 

mbikëqyrjes administrative i cili, si paragjykohej, do të duhej  të siguronte ‘mbrojtje të gjerë 

juridike‘ në fushën e veprimtarisë administrative. Mendohej se ky mision do të mund të 

arrihej nëse bartës i mbikëqyrjes do të bëhej ndonjë trup i veçantë, pavarësia dhe autoriteti i 

të cilit do të siguronin që administrate në veprimtarinë e vet, të sillej në kuadër të normave 

juridike të së drejtës pozitive. Kërkesa për instalimin e gjyqësisë administrative nëpërmjet 

të gjykatave administrative u mbështet në një numër faktesh, ndër të cilët u theksua 

veçanërisht ai se gjyqësia administrative nëpërmjet gjykatave administrative paraqet një 

‗formë e mënyrë shumë adekuate të mbrojtjes juridike, qoftë për shkak të profesionalitetit, 

qoftë për shkak të pavarësisë së tyre organizative‘. Natyrshëm që mbi këtë dhe mbi një numër 

faktesh  të tjera, Unioni Evropian i dha një rëndësi të madhe gjyqësisë administrative 

përgjithësisht. Duket se dy momente janë me ndikim për rëndësinë që Unioni Evropian i jep 

gjyqësisë administrative. Së pari, shkaku se ‗pjesa më e madhe e së drejtës 

përgjithësisht gjendet në kompetencën e këtyre e gjykatave administrative‘. Së dyti, për 

shkakun se vetë ‗Unioni Evropian i  jep rëndësi të veçantë mbrojtjes së të drejtave të njeriut 

dhe mbrojtjes së interesit publik‘.
226

 

       Mirëpo është e rëndësishme që këtu të përmendim një fakt, ose të nënvizojmë një dallim 

ndërmjet gjykatave kushtetuese dhe atyre administrative. Kontrolli që ushtrojnë gjykatat 

kushtetuese dhe kontrolli që ushtrojnë gjykatat administrative dallojnë në formë dhe në 

përmbajtje. Megjithatë, në disa vende, edhe gjykatave kushtetuese u lejohet gjykimi mbi 

ligjshmërinë e akteve të pushteteve administrative dhe ato, të thuash, bëhen ‗pjesë e gjyqësisë 

administrative‘. Kështu, për shembull, në Spanjë, në Itali, në Francë e në Estoni, gjykatat 

kushtetuese kanë ‗autorizime plotësuese‘ në fushën e gjyqësisë administrative. Ndërsa për 

mënyrës sesi janë inkorporuar gjykatat administrative në Shqipëri është përmendur më sipër 

në analizën e këtij punimi. 
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Abstract:  

In 2003 Republic of Bulgaria and Republic of Macedonia concluded contract to settle 

the bilateral relations in the social sphere. The contract includes provisions concerning the 

social and health insurance. The article makes a review of the personal implications of the 

contract as well as the statutory social security benefits - compensations, pensions, in-kind 

benefits. 

 

Key words: social security, health insurance, bilateral agreement 

 

Introduction 

The social function is one of the functions of the modern state. The social nature of the 

state ensues from its tasks to ensure and protect the existence of any person. This is carried 

out by establishment and development of the labour law, the social insurance and support, 

care for the health and the education of every member of the society
228

 . The development of 

the social and health insurance systems, for social assistance is a commitment and 

responsibility of each state. Any citizen of the state receives social protection while staying 

on its territory. Going out of the territory of the state, the person becomes subject to other 

legal as well as other social system. 

In the globalisation society people rarely stay only on the territory of their own state. In 

the modern society the state boundaries become lesser and lesser significant for the individual 

who travels, stays, studies, works, etc. on the territory of different countries. 

Before the political changes in East Europe, the opportunity for the persons to stay and 

to work outside the state of their citizenship, depended on the established intergovernmental 

relations. The concluded bilateral agreements between Bulgaria (People's Republic of 

Bulgaria, which was the official name of the state until 15.11.1990) in the field of social 

security follow the development of the relevant bilateral political and economic relations.  
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On 18 December 1957 in Belgrade was signed the Convention on Social security 

between the People's Republic of Bulgarian and the Socialist Federative Republic of 

Yugoslavia. The preamble of the Convention states that the two governments execute the 

conventions "based on their willingness to settle the issues in the field of social security by 

mutual cooperation and being confident that such cooperation will serve for consolidation of 

the friendly relations between the two states". The said convention was effective until 2003 

for the settlement of the bilateral relations in the social sphere between Bulgaria and 

Macedonia. 

Bulgaria was the first state to recognize the independence of Macedonia on 15 January 

1992 and moreover with its constitutional name - Republic of Macedonia. The first period of 

the bilateral relations is characterized with low dynamics. Indicative for the status of the 

Bulgarian - Macedonian relations is the fact that for a period of 7 years of established 

bilateral relations only one intergovernmental document was signed and it was signed in 

English - Agreement on Electric Power Exchange, effective from 14.12.1996. At the end of 

the 90ies in the two countries were created conditions that have boosted the bilateral 

relations. After 1999 more than 50 documents were signed, including contracts, conventions, 

treaties, agreements, memorandums, etc. All these governed the bilateral relations in different 

areas of the public life
229

. 

 

Bilateral agreement on social security 

On 06 February 2003 in Sofia City was signed Agreement between Republic of 

Bulgaria and Republic of Macedonia on social security. The contract was ratified by law 

adopted by the National Assembly of Republic of Bulgaria on 21.05.2003 (SG 51/2003) and 

effective for Republic of Bulgaria since 01.08.2003. 

Pursuant to art. 39, para. 4 of the agreement, from its effective date, the above 

mentioned Convention on Social security of 1957 will cease to be applied.  

The official government release said that according to the preliminary estimates, for the 

payment of the pensions of about 500 Bulgarian citizens who live in Macedonia, in 2003 will 

be necessary about BGN 570,000 from the budget of the state social security. The release 

underlines that this is the first contract in the field of social security since 1990, which 

contains provisions in the field of health insurance.  

For the application of the contract administrative agreement was also concluded. The 

administrative agreement identifies the competent institutions of the two states, the contact 

authorities, names, procedure and conditions for the application of the key principles of the 

contract. The forms required for exercising the rights guaranteed by the agreement are also 

recognized.  

 

Personal implications of the agreement 

The personal implications of the bilateral agreement are determined in art. 3.  The 

contract applies to two groups of individuals. These are the socially insured persons on one 

hand, The condition is that to these individuals apply or have been applied the legal 

provisions of one or both countries. Art. 1, item 9 contains the legal definition of the concept 
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"insured person" within the meaning of the contract. This is a person in employment 

relationship, a person that performs individual activity or a person who is considered socially 

insured according to the national law. Therefore in the circle of the socially insured persons, 

within the meaning of this contract, are included all kinds of insured persons according to the 

Bulgarian law. 

The Contract also applies to other persons whose rights ensure from the rights of the 

socially insured. These are the family members of a socially insured person. 

 

Insured social risks and social insurance benefits 

The social insurance benefits represent payments settled in the agreement which the 

socially insured persons are entitled to.  The agreement provides for four groups of social 

insurance benefits. Considering the differences in the national law and the national social 

security systems, art. 2 of the contract explicitly specifies the insured social risks and the 

social insurance benefits according to the Macedonian and the Bulgarian law to which the 

agreement applies. 

In first position the agreement settles the benefits received under the long term 

(pension) insurance. The agreement also covers the Macedonian provisions concerning the 

pension and disablement insurance, including the cases of labour accident and occupational 

disease. The agreement also covers the Bulgarian system of pension for old age and length of 

service, the disability pension due to general disease, the pension for occupational accident or 

occupational disease, as well as hereditary pensions ensuing from the above types. 

In second position the agreements settles the social insurance benefits related to short-

term insurance. This includes the Macedonian provisions concerning insurance against 

unemployment (art. 2, para. 1, item 1.3). From the text of the agreement it is evident that it 

included also benefits received in case of disease, maternity leave, labour accident, 

occupational disease. Pursuant to art. 2, para. 1, item 2.1. and 2.6, the contract applies also to 

the Bulgarian provisions concerning benefits for temporary incapacity for work and maternity 

and unemployment benefits. 

Both for short-term and long-term insurance, the contract provides for mutual 

consideration of the socially insured length of service. This is achieved by the provided 

option to sum up the periods of social insurance. This legal option is of material significance 

for the individuals who pass from one social insurance system to another. According to art. 

10 in the cases when the right to compensation and the term of its payment depend on 

acquiring certain periods of social insurance, the social insurance authority paying the benefit 

shall take into account also the periods of insurance acquired in accordance with the legal 

provisions of the other state. The condition is that the periods will not coincide. 

Art. 19, para. 1 provides for reciprocal system concerning summing up the periods of 

social insurance in connection with the acquired right to pension. Considering the 

specificities of the pension insurance, the agreement explicitly provides for two specific 

hypotheses (art. 19, para. 2 and 3) connected with the calculation of the social insurance 

length of service. Explicit provisions are made for the cases when the social insurance length 

of service is acquired for work under specific conditions. Under certain conditions, in the 

cases when the summed up social insurance length of service is insufficient to acquired right 

of pension, the social insurance length of service acquired in a third state may be considered. 
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With a view to the social protection of the insured persons, in the transitive provisions 

is provided the opportunity that upon determination of the right to payments will be taken 

into account the periods of insurance acquired before the effective date of the agreement. 

In third position the agreement applies to health insurance for disease, accident and 

maternity, including the cases of labour accident and occupational disease within the meaning 

of the Macedonian law. The contract applies also for receiving medical care within the 

compulsory health insurance within the meaning of the Bulgarian law.  

For the health insurance benefits settles in the agreement, the concept "in-kind benefits" 

is used. Getting the required medical aid is defined as "using health protection". 

Art. 11 lays down the rendering of urgent and emergency medical care. The insured 

person, as well as his/ her family members staying on the territory of another state, are 

entitled to health protection of urgent or emergency nature. For the purpose of benefiting of 

that right, the insured person or his/ her family member shall present a proof of being health 

insured.  

Art. 12 lays down the health protection of individuals sent on business trips. The legal 

status of individuals sent on business trips within the meaning of art. 12 has been explicitly 

settled. The individuals sent on business trip are those sent by an employer domiciled on the 

territory of one state to work for a specified period of time on the territory of the other state, 

The Agreement stipulates the health protection for individuals who work in the air, sea and 

land transport, as well as for employees in the diplomatic representations and consulates.  

Article 13 guarantees health protection for pensioners and their family members. A 

person receiving pension is entitled to health protection for himself/ herself and for his/her 

family members in the state of his/her permanent residence. 

The Agreements provides that the application of the provisions concerning the health 

protection will start four years after the entry into force of the agreement.  Pursuant to this 

contract each state has legal opportunity to extend the period of postponements for which it 

shall inform in writing the other state.  

Article 15 settles the costs reimbursement. For any expenses incurred for health 

services the competent social insurance authority shall give consent for their reimbursement 

when the amount exceeds the one approved in the administrative agreement. Since 

01.08.2007 the Bulgarian state reimburses expenses for rendered medical care, which falls in 

the scope of the compulsory health insurance.  The amount for reimbursement, without 

preliminary consent, is up to EUR 150. Above this amount, the price for the medical service 

shall be paid additionally by the insured person unless the competent health insurance 

institution has given its preliminary consent. 

In fourth position the agreement applies to child allowances stipulated by the 

Macedonian and Bulgarian law. Within the meaning of the Agreement, "child allowance" 

shall mean cash compensation for children according to the legal provisions of the relevant 

states. According to the Bulgarian law, the child allowances are not social insurance benefits 

but payment settled by the social assistance. Pursuant to the Agreement, each individual who 

works on the territory of one of the states, as well as the individuals receiving cash benefits 

for diseases, maternity, unemployment or pension, are entitled to allowances for the children 

whose permanent residence is on the territory of the other state. 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 125 

 

 

Conclusions 

Undoubtedly the Agreement concluded between Republic of Bulgaria and Republic of 

Macedonia in the field of social insurance supports the development of the bilateral business 

relations. The Agreement stipulates social and health protection for the citizens of the two 

states, which guarantees easy stay and establishment on the territory of the two countries. The 

transfer of the insurance rights between the states contributes to the deepening of the bilateral 

relations in general aspect. 

  It makes an impression that many of the clauses of the agreement are based on the 

ideas of the European regulations that settle the coordination of the social insurance systems 

of the EU Member States (Regulation (EEC) 1408/71 and implementing Regulation (EEC) 

574/72). In support to the above are the approved forms of documents required for the 

application of the agreement. For example upon application of the provisions for health 

insurance, the ascertainment of the health insurance rights and the registration of the insured 

Bulgarian in the social insurance system of Macedonia is made by bilingual forms. Form 

RB/RM 107 has analogical designation as the European Form E 107. Form RB/RM 109, as 

the European E 109, serves for registration in the Macedonian health insurance system of the 

family members of the Bulgarian insured person. Other examples may be given too. 

An example for the cohesion of the Macedonian system and the coordinated systems of 

the Member States through the Bulgarian social insurance system is also the use of the 

European Health Insurance Card. With a view to the application of the European Regulations 

on Social Security, the Bulgarian insured persons hold European Health Insurance Card 

(EHIC). Effective from 1 June 2009 for the insured Bulgarians, the form RB/RM 111 is 

replaced by EHIC. In the event of use of urgent and emergency medical aid during temporary 

stay in Bulgaria, the Macedonian citizens still use the Form RM/RB 111. 

Considering the entering into force in 2010 of the new regulations in the field of social 

security (Regulation № 883/2004 and implementing Regulation № 987/2009) the bilateral 

Bulgarian - Macedonian relates may also change with a view to the key principles
230

 of   the 

coordinated systems of social security in EU. 
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Abstract 

In the course of evolution, complex and still partly unexplored criminal process in 

individual states, the analysis and treatment of issues dealing with the investigation and legal 

functions of criminal initiative still remains on the list of key issues. The main function of the 

prosecutor, almost in every legal system, is to determine which issues should be submitted 

before the court to be tried and what issues should be resolved in other ways.  

The Constitution of the Republic of Albania and Law "On the organization and functioning of 

the Prosecutor [...]", have conceived the prosecution as a body of a particular type of "sui 

generis"and it functions within the judicial system as a centralized organ.The constitutional 

provisions and amendments made in previous codes of criminal proceedings were oriented 

towards the accusatory system. The criminal proceedings history is understood as indicative 

of cultural and political values that are expressed in different historical epochs. 

 

Keyword - prosecution, criminal prosecution, legality, opportunity, independence. 

 

I. Aspekte historike 
232

 

Kompetenca e prokurorit për të vendosur pushimin e çështjes penale për herë të parë, 

është parashikuar në ligjin nr.1650, datë 30.03.1953, i cili miratoi Kodin e Procedurës Penale, 

që përcaktoi në mënyrë të plotë rregullat e procedimit penal. Në bazë të këtij Kodi ―Prokurori 

ka për detyrë të fillojë ndjekjen penale për çdo vepër të dënueshme nga ligja dhe të mbrojë 

akuzën përpara gjykatës‖ dhe se ―Pasi të marrë çështjen nga organi që ka kryer hetimet, 

prokurori sipas rastit pezullon ose pushon çështjen kur ka shkaqe për një gjë të tillë.‖ Në këto 

dispozita parashikohej dhe që ―Kundër vendimit për pushimin e çështjes mund të bëhet 

                                                           
231 Autorja është phd. Kandidate dhe këshilltare në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë 
232  Të dhënat janë marrë nga faqja e internetit e Porokurisë së Përgjithshme www.pp.gov.al, Komentari i Kodit të 

Procedurës Penale, 2003, dhe arkiva e Kuvendit të Shqipërisë. 

http://www.pp.gov.al/
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ankim brenda pesë ditëve përpara Prokurorit të Përgjithshëm. Këto dispozita i gjejmë të 

parashikuara edhe në K.Pr.P të vitit 1959.  

Kushtetuta e vitit 1976 e trajton Prokurorinë në një kre të veçantë, pas Gjykatës dhe 

Hetuesisë, dhe nuk bëhet përcaktimi i raporteve të saj me pushtetin gjyqësor apo pushtetin 

ekzekutiv. Funksioni kryesor i prokurorisë ishte kontrolli i zbatimit të përpiktë dhe të njëllojtë 

të ligjeve, kurse ndjekja penale kalon në kompetencë të hetuesisë (neni 104). Megjithatë, në 

Kodin e Procedurës Penale të vitit 1979, gjejmë përsëri të parashikuar kompetencën për 

pushimin e çështjes penale, tashmë në duart e hetuesisë, si dhe të drejtën e ankimit kundër 

vendimit të pushimit të çështjes.  

Me dekretin nr.7177, datë 20.11.1987 pozita e prokurorit u përmirësua, atij iu njoh 

përsëri e drejta për fillimin e çështjes penale, ndalimi, miratimi i vendimit të mosfillimit, 

pushimit apo pezullimit të çështjes penale.   

Me ndryshimet demokratike në vitet 90, prokuroria u reformua dhe u përfshi në 

pushtetin gjyqësor. Ligji nr.7561, datë 29.04.1992 "Për Dispozitat Kryesore Kushtetuese" dhe 

Ligji nr.7574, datë 24.06.1992 "Për organizimin e drejtësisë..." e njohën Prokurorinë si 

―autoriteti që ushtron ndjekje penale në hetim dhe në gjyq. Prokuroria organizohet dhe 

funksionon brenda pushtetit gjyqësor, si organ unik dhe i centralizuar dhe e ushtron 

veprimtarinë e saj nëpërmjet prokurorive të caktuara pranë çdo hallke gjyqësore.‖  

Aktualisht, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe Ligji nr.8737, datë 12.02.2001, 

"Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë...", e kanë konceptuar prokurorinë si një 

organ të një lloji të veçantë "sui generis", e vetmja në llojin e vet, dhe ajo funksionon pranë 

sistemit gjyqësor si një organ i centralizuar. Kushtetuta, në Pjesën e Dhjetë "Prokuroria" 

nenet 148 e 149 të saj, ka vendosur piketat, lidhur me: objektin e veprimtarisë, organizimin, 

funksionimin dhe rregullat bazë të emërimit dhe të shkarkimit të prokurorëve.  

Në vendin tonë dispozitat kushtetuese dhe ndryshimet e bëra në kodet e mëparshme 

shërbyen si bazë e ndërtimit konceptual dhe strukturor të Kodit të ri të Procedurës Penale. 

Ato e kishin orientuar procedimin penal drejt sistemit akuzator, prandaj Kodi i ri duhet të 

zbërthente dhe të konkretizonte këto orientime. Çdo kod është fryt i zgjedhjeve politike mes 

një sërë zgjedhjesh teknikisht të mundshme, aq sa historia e procedurës penale kuptohet si 

treguese e vlerave kulturore dhe politiko-sociale që janë shprehur në epokat e ndryshme 

historike. Karakteristikat që përcaktojnë njërin apo tjetrin sistem vërtiten gjithnjë mbi 

vlerësimin më të madh a më të vogël që i bëhet rolit të njërit prej protagonistëve që përbëjnë 

treshen procesuale: gjykatës, prokuror, i pandehur.
233

 

Dy kanë qenë tiparet kryesorë që kanë karakterizuar Prokurorinë, që në krijimin e saj:  

1) pavarësia në ushtrimin e funksioneve të ngarkuara me ligj; 

2) e drejta që të ushtrojë ndjekjen penale.  

 

II. Aspekte krahasuese  

Nëse shkojmë prapa në origjinat e procesit historik që i ka dhënë zhvillim shtetit 

modern mund të shihet se iniciativa penale ishte kryesisht në duart e palës private, pra, kryhej 

                                                           
233  Komentari i Kodit të Procedurës Penale, H.Islami, A.Hoxha, I.Panda, Tiranë 2003, fq.19 
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pothuajse ekskluzivisht nga viktimat ose të afërmit e tyre. Duke filluar kryesisht në shek 16, 

ky funksion është zhvendosur progresivisht në duart e subjekteve publike. Në kursin e 

evolucionit kompleks dhe akoma pjesërisht të pa eksploruar të procesit penal në shtete të 

veçanta, funksionet hetimore dhe ligjore të iniciativës penale i janë besuar në forma të 

ndryshme subjekteve të ndryshme. Funksioni kryesor i prokurorit, pothuajse në çdo sistem 

ligjor, është të përcaktojë se cilat çështje duhet të çohen para gjykatës për tu gjykuar dhe cilat 

çështje duhet të zgjidhen në rrugë të tjera. Në sisteme ligjore të ndryshme prokurorit i njihet 

liri veprimi në marrjen e vendimit të tij, sidoqoftë masa e lirisë që gëzon prokurori ndryshon.  

 

Gjermani  

Në Gjermani, Kodi i parë mbarëkombëtar i Procedurës Penale i vitit 1877 njohu 

parimin e ndjekjes penale të detyrueshme, i cili mund të gjendet akoma në version aktual të 

Kodit. Ndërkohë, megjithatë, në praktikë ka filluar të njihet një numër në rritje i 

përjashtimeve nga ky rregull. Më i rëndësishmi nga këto përjashtime ka të bëjë me vepra 

penale ―të një rëndësie të vogël‖, që do të thotë, ato për të cilat parashikohet një dënim 

minimal prej më pak së një vit burgim. Përsa i përket këtyre veprave penale – të cilat 

përfshijnë numrin më të madh të çështjeve të raportuara policisë – prokurori mund ti 

shmanget ndjekjes penale kurdo që fajësia e të akuzuarit është ―e një rëndësie të vogël‖ dhe 

ndjekja penale nuk është në interesin publik. Prokurori gjithashtu ka opsionin e vendosjes së 

detyrimeve të caktuara mbi të dyshuarin, si kushte për mosndjekjen penale: detyrime të tilla 

mund të jenë për shembull, dëmshpërblimi ndaj viktimës ose një organizate bamirësie. Nëse i 

dyshuari pretendohet të ketë kryer më shumë se një vepër penale, prokurori mund të kufizojë 

ndjekjen penale për akuzën më të rëndë dhe të rrëzojë të tjerat. Të marra së bashku, këto 

përjashtime pothuajse duket se e ―gëlltisin‖ rregullin.  

 

Angli 

E drejta Angleze përfaqëson sistemin akuzator ose atë të Common Laë. Në Angli 

gjejmë Organin e Shërbimit të Prokurorisë së Kurorës. Këta prokurorë janë totalisht të 

përjashtuar nga faza e hetimeve, e cila mbetet një fushë ekskluzive e policisë. Kur merret 

dokumentacioni, Prokurori i Kurorës duhet, në autonomi të plotë, të vendosë nëse do të 

vazhdojë ndjekjen penale, duke zbatuar dy lloje verifikimesh shprehimisht të parashikuara në 

Kod, mjaftueshmëria e provave dhe interesi publik. Prokurori kontrollon që të gjitha provat 

inkriminuese, të mbledhura nga policia, janë të mjaftueshme për të siguruar që ka një 

―perspektivë reale dënimi ndaj çdo të akuzuari, për çdo akuzë‖. Kjo në zbatim të parimit që, 

asnjë qytetar nuk duhet të akuzohet nëse provat nuk janë të besueshme dhe bindëse dhe çdo 

trajtim tjetër do të ishte ―njëkohësisht i padrejtë për të akuzuarin dhe një harxhim i 

padobishëm i burimeve të kufizuara të sistemit penal‖. Prokurori vendos në mënyrë 

autonome, nëse provat janë të mjaftueshme për të justifikuar që një qytetar ti nënshtrohet 

akuzës dhe gjyqit publik. Më pas, dhe vetëm nëse mendon se provat janë të mjaftueshme, ai 

duhet të bëjë një vlerësim të dytë për sa i përket faktit nëse ndjekja penale është në interesin 

publik, në pajtim me dispozitat e parashikuara në Kod. Prokurori gjithashtu duhet të vendosë, 

pavarësisht nga kërkesa e policisë, cilat duhet të jenë akuzat formale.  
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Francë  

Në ndryshim me çfarë ndodh në Angli, prokurorët dhe gjyqtarët në Francë dhe Itali i 

përkasin të njëjtës trupë. Termi i përdorur për të përcaktuar gjyqtarët dhe prokurorët është 

―magjistratë‖. Në rolin e prokurorëve publikë, magjistratët francezë veprojnë brenda një 

strukture hierarkike të drejtuar nga Ministri i Drejtësisë. Në sistemin francez të drejtësisë 

penale hetimi nuk është, si në Angli, domen ekskluziv i policisë. Hetimet kryhen gjithashtu 

nga prokurorët dhe magjistratët hetues dhe të dy kanë të drejtën ti japin policisë udhëzime 

gjatë kësaj faze. Vendimi për të nisur procedurat në gjykatë merret nga prokurori. Ndjekja 

penale në Francë, ashtu si në Angli, bazohet në parimin e oportunitetit. Megjithatë, në Francë, 

pushteti diskrecional i prokurorit publik për të filluar ndjekjen penale nuk rregullohet nga një 

përmbledhje udhëzimesh, si ato të përfshira në Kodin Anglez. Për sa i përket prioriteteve që 

do të ndiqen, mjaftueshmërinë e provave dhe interesin publik, pushteti diskrecional 

rregullohet nga brenda strukturës organizative të prokurorit publik, me anë të rregullave të 

parashikuara nga superiorët hierarkikë dhe përmes mbikëqyrjes hierarkike të aktivitetit të 

prokurorisë në çdo zyrë prokurorie.  

Prokurori nuk është i detyruar të ushtrojë ndjekjen penale kur ndodhet para një vepre penale. 

Në bazë të parimit të oportunitetit të ndjekjes penale mund të vendosë të mos e fillojë 

çështjen penale, ose ta pushojë atë. Shumica e vendimeve të pushimit bëhet për shkaqe 

ligjore, si p.sh. nuk ka qenë e mundur të identifikohet autori, nuk ka vepër penale, është bërë 

amnisti, ndodhet para parashkrimit për ngritjen e padisë, është shfuqizuar ligji penal, 

papërgjegjshmëri e autorit, etj. 

 

Itali 

Siç u përmend më lart, në Francë ashtu dhe në Itali gjyqtarët dhe prokurorët i përkasin 

të njëjtës trupë. Ndërsa në Francë prokurori është akoma hierarkisht i varur nga Ministri i 

Drejtësisë dhe mund të marrë udhëzime nga ai për ushtrimin e ndjekjes penale, në Itali kjo 

nuk lejohet më, që me hyrjen në fuqi të Kushtetutës të vitit 1948. Në mënyrë që të 

parandalojë që pushteti i prokurorëve të përdoret në një mënyrë të papërshtatshme politike (si 

nën regjimin fashist), ligjvënësi e konsideroi të nevojshme të këpuste lidhjen tradicionale, që 

deri atëherë, prokurorin e kishte të lidhur hierarkisht me Ministrin e Drejtësisë. Ligjvënësi, 

për më tepër, vendosi të miratojë një propozim për një ―vetë qeverisje‖ të gjerë. Ligjvënësi 

gjithashtu parashikoi që prokurori duhet të kishte monopolin e fillimit të çështjes penale dhe 

në të njëjtën kohë duhet të kishte pushtetin të mbikëqyrë policinë gjatë fazës së hetimeve. Ai 

veçanërisht dëshironte që ky monopol të ushtrohej në pavarësi të plotë, pa asnjë nga format 

direkte ose indirekte të përgjegjësisë politike që ekzistojnë në demokracitë e tjera 

kushtetuese. Ai vendosi gjithashtu, në mënyrë që të evitonte një përdorim diskrecional ose 

arbitrar të ndjekjes penale nga ana e prokurorit, që do të ishte e mjaftueshme të parashikonte 

që, fillimi i ndjekjes penal duhet të jetë i detyruar për të gjitha shkeljet penale. Ishte bindja e 

qëndrueshme që pavarësia dhe ndjekja penale e detyrueshme – dy anë të së njëjtës monedhë – 
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do të ishin garancia më e sigurt e parashikimit kushtetues të barazisë së të gjithë qytetarëve 

para ligjit penal.  

Një nga ndryshimet më të mëdha midis prokurorit Italian dhe atij të vendeve të tjera 

Evropiane është marrëdhënia midis prokurorit dhe drejtuesit të zyrës së prokurorisë së cilës ai 

i përket. Ndërkohë që në vende të tjera prokurorët punojnë brenda një zyre të strukturuar në 

mënyrë hierarkike, në Itali struktura hierarkike e prokurorisë është më pak e rëndësishme, 

pasi Këshilli i Lartë i Magjistraturës e ka konsideruar për shumë vite pushtetin mbikëqyrës të 

kreut të prokurorisë në kundërshtim me parimin e ndjekjes penale të detyrueshme. Kjo sepse 

çdo zgjidhje e bërë nga kreu i zyrës në caktimin ose ricaktimin e çështjeve, çdo sugjerim ose 

urdhër që ai mund të japë mbi prioritetet për tu ndjekur, mbi mënyrën si çështja duhet të 

trajtohet, etj., mund të përbëjë ndërhyrje të papërshtatshme në zbatimin e plotë të detyrës 

kushtetuese, e cila kërkon që, të gjithë prokurorët të ndjekin penalisht të gjitha veprat penale, 

pa dallim. Ndryshe nga kolegët e vendeve ku zbatohet parimi i oportunitetit të ndjekjes 

penale, siç janë Anglia dhe Franca, prokurori Italian nuk mund të mbyllë një çështje. Në një 

regjim të një ndjekje penale të detyrueshme vetëm gjyqtari e ka një pushtet të tillë. 

  

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

Ligji amerikan u njeh prokurorëve diskrecion pothuajse të pakufizuar. Ky model i 

ndjekjes penale mbështetet në filozofinë kontraktualiste të ndjekjes penale, e shprehur në 

sistemin anglo-amerikan. Veçanërisht në lidhje me Sh.B.A., statistikat e Shteteve të 

ndryshme tregojnë që, sipas llojit të veprës penale dhe të juridiksionit, në shumicën e rasteve 

i lihet vend të ashtuquajturës plea bargaining, që do të thotë një ―tratativë‖ midis prokurorit 

dhe të pandehurit - që mund të ketë të bëjë jo vetëm me kualifikimin ligjor të veprës, por 

madje deri në heqjen dorë nga ndjekja penale për disa nga akuzat që janë në mënyrë abstrakte 

të diskutueshme - që është pikëmbështetja e institutit të guilty plea, i cili bazohet pikërisht në 

karakterin fakultativ (jo të detyrueshëm) të ndjekjes penale. Mos heqja dorë nga praktika e 

plea bargaining në Sh.B.A. lidhet, në fakt, pikërisht me llojin e traditës (e zakonshme) së 

zbatuar që nuk lejon të procedohen përveçse një numër shumë i kufizuar i veprave penale.   

 

III. Konsiderata të tjera 

 

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, disa herë në vendimet e saj, është 

ndalur në kuptimin e nenit 148/1 të Kushtetutës. Ajo vlerëson se
234

 organi i prokurorisë ka 

disa veçori, të përcaktuara në Kushtetutë dhe në ligj, të cilat e vendosin këtë organ në një 

pozitë të dallueshme nga pushtetet e tjera, dhe veçanërisht si: a) organi i vetëm në vend që 

ushtron ndjekjen penale; b) organ që përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit, që 

disponon mbi çështjet që ndodhen në gjykim dhe i lirë në kërkimet për llojin dhe masën e 

                                                           
234 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr.26, datë 04.12.2006, Përmbledhje e vendimeve të GjK 2006, fq. 249  
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dënimit ndaj personave që i rezultojnë fajtorë; c) organ me pavarësi të plotë në ushtrimin e 

funksioneve, duke iu nënshtruar vetëm Kushtetutës dhe ligjeve, gjë që do të thotë që fillimi i 

procedimit penal, vënia para përgjegjësisë penale, pushimi, pezullimi i çështjeve dhe dërgimi 

në gjyq, janë atribute të prokurorisë;d) organ i centralizuar, që vepron sipas rregullit, që 

urdhrat dhe udhëzimet e prokurorit më të lartë janë të detyrueshme për prokurorët më të ulët, 

ndërsa ligjshmëria e vendimeve dhe e veprimeve si dhe rregullshmëria dhe plotësia e 

hetimeve të kryera nga prokurorët më të ulët kontrollohen vetëm nga prokurori më i lartë, me 

përjashtim të rasteve kur ligji procedural ia njeh gjykatës një të drejtë të tillë. Funksioni i 

organit të prokurorisë si përfaqësues i akuzës në emër të shtetit (neni 148/1 i Kushtetutës), 

bën ky organ, të ketë të drejtën ekskluzive për të vendosur ose jo ndjekjen penale, d.m.th., 

nëse do të çojë ose jo një çështje në gjyq, nëse do ta pushojë ose jo një çështje në fazën e 

gjykimit.  

 

Gjykata Kushtetuese, gjithashtu,
235

 ka vlerësuar se prokurori jo vetëm që nuk ka 

detyrimin të ushtrojë ndjekjen penale, pra ndjekja penale nuk është monopol i këtij organi, 

por në disa raste, të parashikuara me ligj, ai është përjashtuar nga ky detyrim, duke vlerësuar 

se kompetenca që neni 148 i Kushtetutës i ngarkon prokurorit për ushtrimin e ndjekjes penale 

nuk shtrihet mbi të gjitha veprat penale të parashikuara nga Kodi Penal. Ai e ushtron atë për 

çështje që ndiqen kryesisht ose mbi ankim. Në çështje të tjera që kanë të bëjnë me vepra 

penale, të cilat përmenden në mënyrë taksative në nenin 59 të K.Pr.P. dhe që është e 

nevojshme kërkesa e të dëmtuarit akuzues, fillimi i ndjekjes penale është në kompetencë të 

gjykatës. I tillë është rasti kur subjekt i këtyre veprave janë persona që në bazë të Kushtetutës 

gëzojnë imunitet penal. Në këto raste, kërkesën pranë këtyre organeve për marrjen e 

autorizimit ka të drejtë ta bëjë vetëm gjykata, pa pasur nevojë për ndihmën ose ndërhyrjen e 

prokurorit.  

 

Neni 148 i Kushtetutës ka parashikuar se ―Prokuroria ushtron ndjekjen penale‖. Termi 

―ndjekje penale‖ përdoret për të treguar ―një procedim të nisur dhe të vazhduar, mbështetur 

në ligj, përpara një gjykate kompetente, me qëllimin e përcaktimit të fajësisë ose pafajësisë e 

një personi të akuzuar me kryerjen e një vepre penale.‖
 
(Black`s Laë Dictionary). Kjo 

procedurë përfshin dy lloje të veçanta veprimtarish te lidhura në mënyrë funksionale por të 

ndryshme në natyrë. Njëra është hetimore, dhe përfshin veprimet e nevojshme për të 

identifikuar të dyshuarin e një krimi dhe për të mbledhur provat që nevojiten për të provuar 

fajësinë e tij. Tjetra është ligjore dhe ka të bëjë me prezantimin e provave përpara gjyqtarit, i 

cili ka pushtetin të vendosë nëse i dyshuari është i pafajshëm ose fajtor.  

 

Njihen dy sisteme të ndjekjes penale: ai i ndjekjes penale të detyrueshme dhe ai që 

njeh diskrecionin e prokurorit në ushtrimin ose jo të ndjekjes penale. Secili prej këtyre 

                                                           
235 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr.39, datë 23.06.2000, Përmbledhje e vendimeve të GjK 2000-2001, fq. 96 
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sistemeve mbështetet në një parim themelor, që siguron bazat për politikat e ndjekjes penale: 

i) parimi i ligjshmërisë dhe parimi i oportunitetit (expediency principle).
236

 Në vende të 

ndryshme parimin që zbatohet e gjejmë të shprehur në Kushtetutë (rasti i vetëm është Italia), 

në ligjet organike apo në kodet e procedurave penale.  

Premise kryesore e parimit të ligjshmërisë është që, ndjekja penale duhet të ushtrohet 

në të gjitha rastet kur ekzistojnë prova të mjaftueshme të fajësisë së të dyshuarit dhe nuk ka 

pengesa ligjore që ndalojnë ndjekjen penale. Parimi i oportunitetit, nga ana tjetër, nuk kërkon 

ndjekje penale të detyrueshme. Në vend të saj ai lejon diskrecionin e prokurorit mbi vendimin 

për ndjekjen penale, madje edhe kur ka prova për ekzistencën e veprës penale dhe identitetin 

e fajtorit.  

Zbatimi strikt i parimit të ligjshmërisë do të thotë që prokuroria nuk mund të ushtrojë 

asnjë discrecion mbi vendimin për të ushtruar ndjekjen penale. Nën një parim të ligjshmërisë 

strikt ndjekja penale është e detyrueshme dhe nuk ka vend për një politikë të ndjekjes penale, 

të paktën teorikisht. Megjithëse ligji kërkon ndjekjen penale të detyrueshme, ky vendim, në 

praktikë, influencohet nga mënyra se si, kur dhe në çfarë rasti ai është marrë. Numri në rritje i 

procedurave penale, ashtu si dhe kompleksiteti në rritje dhe rëndësia sociale e një numri të 

madh çështjesh, ka bërë të nevojshëm vendosjen e prioriteteve. Kjo në fakt mund të çojë në 

eliminimin e çështjeve me prioritet të ulët.  

Duke patur parasysh faktin që në vitet e fundit përjashtimet ligjore të parimit të 

ligjshmërisë janë përhapur gjerësisht, sistemet që zbatojnë parimin e oportunitetit dhe ato që 

zbatojnë parimin e ligjshmërisë janë afruar me njëri-tjetrin. Megjithatë një ndryshim i 

rëndësishëm në përdorimin e pushtetit diskrecional ekziston akoma.  

Është e pamundur të përmenden të gjitha arsyet për miratimin e njërit apo tjetrit parim 

në Shtetet Evropiane. Ndër arsyet kryesore janë ndikimi i faktorëve të ndryshëm në marrjen e 

vendimit, siç janë ato të filozofisë së përgjithshme të ligjit, teorisë kushtetuese dhe politikës 

së shtetit në momentin e miratimit. Arsyeja kryesore për miratimin e parimit të oportunitetit 

ka qenë dëshira për të mënjanuar efektet anësore negative të zbatimit strikt të parimit të 

ligjshmërisë, i cili në disa rrethana, mund të çojë në padrejtësi.  

 

Parimi i oportunitetit mund të trajtohet nga dy perspektiva, pozitive dhe negative. Kur 

zbatohet në mënyrën pozitive, mos ndjekja penale është rregulli dhe ndjekja penale 

përjashtimi. Kur zbatohet në mënyrën negative ndjekja penale është rregulli dhe heqja dorë 

nga ndjekja penale përjashtimi. Kur parimi zbatohet në formën e tij pozitive, një shkelje i 

ligjit nuk është, në vetvete, një arsye e mjaftueshme për të filluar ndjekjen penale. Prokurori 

duhet të shqyrtojë çështjen në mënyrë që të gjejë arsye që e bëjnë të nevojshme ndjekjen 

penale. Si plotësim, kur parimi i oportunitetit zbatohet në formën e tij negative, çdo shkelje e 

ligjit përbën në vetvete një arsye të mjaftueshme për fillimin e ndjekjes penale, kështu që 

                                                           
236 Keynote address by Peter J.P. Tak, Profesor of Law, Radboud University Nijmegen, The Netherlands, at the 11-th IAP 

Annual Conference, Paris 2006 (IAP-Shoqata Ndërkombëtare e Prokurorëve) 
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prokurori duhet të justifikojë vendimin e tij për të hequr dorë nga ndjekja penale. Ai duhet të 

shqyrtojë çështjen në mënyrë që të gjejë arsye për mos-ndjekjen penale.  

 Megjithëse ky ndryshim midis dy interpretimeve të mundshme të parimit të 

oportunitetit mund të duket si i një natyre thjesht akademike, në fakt ai mund të ketë impakt 

të konsiderueshëm mbi pozicionin e prokurorit si një aktor në formimin e politikës së 

kontrollit të krimit. Ndryshimi i përket një aspekti të rëndësishëm të organizimit shtetëror, që 

ka të bëjë me nivelin në të cilin duhet të merren vendime dhe të bëhen zgjedhje në fushën e 

politikës penale. Kur parimi zbatohet në formën e tij pozitive, vendimet mund të merren në 

nivel të centralizuar (ose lokal), në rastin kur organi i akuzës ka mundësinë të zgjedhë nëse 

do ushtrojë ose jo ndjekjen penale. Një nga avantazhet është pikërisht se i lejon organit të 

akuzës të realizojë një përzgjedhje të veprave penale dhe të autorëve, ndaj të cilëve do të 

procedohet, duke përcaktuar në mënyrë autonome strategjitë që do të ndiqen. Kur parimi 

zbatohet në formën e tij negative, kontributi i prokurorisë në formimin e politikës së 

kontrollit të krimit është i kufizuar. Në këtë formë, prokurori duhet, si pasojë, të zbatojë 

rregullat specifike të formuluara nga ligjvënësi për administrimin e drejtësisë.  

 Nga analiza e sa parashtrova me lart, mendoj se sistemi ynë bazohet në parimin e 

oportunitetit në formën e tij negative, pra diskrecioni i prokurorit nuk është i pakufizuar. Kjo 

sepse zgjedhjet e politikës penale bëhen në nivel qendror nga ana e shtetit. Prokurorit nuk i 

lejohet një modus operandi e tillë ku të vendosë se cilat vepra penale apo autorë do të 

procedohen. Është ligjvënësi ai që përcakton rregullat specifike për administrimin e 

drejtësisë. Duke miratuar ligje penale ai siguron bazat për një politikë të tillë, pra është ai që 

përcakton se cilat kategori veprash penale janë të dënueshme, apo cilat kategori veprash dhe 

autorësh nuk do të dënohen apo do falen (amnistia). Prokurori nuk ka diskrecion, në këtë rast, 

që të zbatojë ose jo rregullat e vendosura nga ligjvënësi. Ndarja e pushteteve, si rregull, nuk 

lejon prokurorinë të ndërhyjë në pushtetin legjislativ duke mos zbatuar një ligj në fuqi. 

Kështu që heqja dorë nga ndjekja penale nuk duhet të jetë kaq e zgjeruar sa mund të përbëjë 

mosdënimin e një vepre penale. Pushteti për të dënuar ose jo veprat penale i përket 

ligjvënësit, jo agjentëve të tjerë të drejtësisë penale.  

Realiteti tregon se në praktikë një shkallë e gjerë krimesh, veçanërisht ato më seriozet, 

duket se janë përjashtuar nga zbatimi i parimit të oportunitetit. Disa lloje krimesh siç janë, 

trafiku i narkotikëve, veprat penale me natyrë të rrezikshme, krimet kundër jetës dhe lirisë, 

dhe kështu me radhë, për shkak të natyrës së tyre, janë vepra penale për të cilat ndjekja 

penale ka filluar të nxitet. 

 

Në mënyrë më të përgjithshme, ideja që vendimet që i përkasin politikave që kanë të 

bëjnë me ndjekjen penale, janë mes atyre vendimeve të marra në kontekstin e procesit 

demokratik, është një orientim pothuajse i ndarë në mënyrë universale nga vendet 

demokratike. Është një pozicion që shfaqet gjithashtu në rekomandimet e organizmave 

ndërkombëtarë siç janë, Parlamenti Evropian dhe Kongresi i Kombeve të Bashkuara për 

Parandalimin e Krimit. E vërteta është që, për çdo përcaktim ose rishikim të pozicionit 
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institucional të prokurorit, duhet të balancohen në nivelin operacional dy vlera, që janë 

kontradiktore por në të njëjtën kohë me një rëndësi të madhe politike. Në njërën anë, vetëdija 

që prokurori merr pjesë në formulimin dhe ekzekutimin e politikave penale, bën të 

detyrueshme miratimin e mekanizmave të përshtatshëm, që sigurojnë që roli i luajtur në këtë 

sektor të rëndësishëm është njëkohësisht i disiplinuar dhe i kontrolluar brenda procesit 

demokratik. Në anën tjetër, nevoja për të garantuar që ndjekja penale të kryhet me rigorozitet, 

uniformitet dhe korrektesë, kërkon mënjanimin e lidhjeve të ngushta me politikën, që mund 

të shfrytëzohet nga shumica aktuale për të influencuar sjelljen (aktive ose pasive) të 

prokurorit në një mënyrë të anshme, për arsye të ndryshme. Më në përgjithësi, një nevojë e 

tillë gjithashtu ka qëllimin të sigurojë barazinë e qytetarëve para ligjit. 
237

 

Do të doja ti rikthehesha rastit Italian. Ai ilustron pasojat negative që rezultojnë nga 

një sistem në të cilin parimi jorealist i ndjekjes penale të detyrueshme është në fuqi. Të gjitha 

përpjekjet e bëra për ndryshime në sistemin Italian, drejt zbatimit të parimit të oportunitetit, 

kanë dështuar, pasi ligjvënësi Italian ka vendosur një barrierë kushtetuese, ajo e nenit 112 të 

Kushtetutës, që parashikon, ―Prokurori ka detyrimin të ushtrojë ndjekjen penale‖. Në lidhje 

me këtë parashikim dhe Gjykata Kushtetuesë Italiane shprehet se ―karakteri i detyrueshëm i 

ndjekjes penale që ushtrohet nga Prokuroria ....... i është njohur një organi të tillë pa i lejuar 

asnjë hapësirë diskrecionaliteti në përmbushjen e kësaj detyre‖.
238

  Megjithatë disa autorë 

italianë vlerësojnë se nuk ka asgjë të keqe dhe ―të çmendur‖ në një prokuror që ―administron‖ 

ndjekjen penale. Parimi kushtetues gjen pa dyshim origjinën e tij në periudhën e veçantë 

historike në të cilën është afirmuar. Kjo vinte për të shprehur një kërkesë për ligjshmëri në 

ushtrimin e kompetencave penale, që kundërshtonte pushtetin e arkivimit të çështjeve nga 

Prokurori, në formën e shprehur në Kodin Rocco, parim që ju nënshtrua shumë abuzimeve, 

duke patur parasysh gjithashtu raportin midis Prokurorit dhe Qeverisë. Megjithatë, në dritën e 

së vërtetës së ditëve të sotme, parimi i detyrueshmërisë së ndjekjes penale i lë vend kritikave 

të shumta dhe të justifikuara. Në linjë parimi, mbi të gjitha, karakteri i detyrueshëm i ndjekjes 

penale nuk është, në të vërtetë, karakteristikë e pashmangshme e një sistemi demokratik-

liberal. As ky formulim i nenit 112 të Kushtetutës nuk mund, për më tepër, të ndalojë që 

përballë numrit të madh të krimeve që zbrazen në zyrat e prokurorisë – madje edhe zyra më e 

pajisur dhe e përbërë nga personeli më korrekt dhe profesionalisht më i përgatitur, të qëndrojë 

gjithmonë në vështirësi dhe të jetë e detyruar të bëjë zgjedhje, së paku për sa i përket 

prioritetit të afateve. Dihet se, për më tepër, pjesa më e madhe e veprave penale janë të 

destinuara të gjejnë rrugëzgjidhjen e tyre më në fund në një akt parashkrimi (që do të thotë, 

në kthimin në një mosdënim thelbësor të faktit kriminal): dhe rreziku duket që nga fillimi si 

kërcënues; por përcaktimet për të cilat, konkretisht, rreziku bëhet realitet, në një masë të gjerë 

lihen në zgjedhje të prokurorit. Anasjelltas, sistemi nuk arrin të eliminojë dyshimin që pas 

mburojës së karakterit të detyrueshëm – dhe pra të nevojës së përmbushjes së ―akteve të 

detyruara‖ – të fshihet një ndjekje penale ―persekutuese‖. 
239

   

                                                           
237 http://www.irsig.cnr.it/testi/pubb_online/indip_account_dif.pdf  

238  Vendimi i Gjykatës Italiane nr.88, datë 15.02.1991 
239 Il principio costituzionale del obbligatorieta dell`azione penale nei manuali di diritto costituzionale, diritto pubblico, 

procedura penale (1960-2006), A.Nicoli 

http://www.irsig.cnr.it/testi/pubb_online/indip_account_dif.pdf
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Prokuroria është organi që ushtron ndjekjen penale dhe në gjykim ai është pala që 

përfaqëson dhe mbron interesat e shtetit. Nga përkufizimi që i bëmë ndjekjes penale, është 

prokurori ai që fillon ndjekjen penale dhe pas kryerjes së procedurave, që kanë të bëjnë me 

hetimet paraprake, mbledhjen e informacionit, kqyrjen e vendit të ngjarjes, pyetjen e 

dëshmitarëve, etj., vlerëson nëse është rasti që çështja të shkojë në gjykatë (dhe ai do 

formulojë akuzën formale), apo, për një nga rastet e parashikuara në Kod, të vendosë 

pushimin e çështjes. Prokurori nuk ka diskrecionin që të vendosë nëse një autor apo një vepër 

penale nuk do të dënohet, sepse është një vepër penale ―e një rëndësie të vogël‖ apo se autori 

nuk meriton dënimin. Diskrecioni i prokurorit qëndron në kompetencën që i njihet atij, në rast 

se verifikohet ndonjë nga rastet që ndjekja penale nuk mund të vazhdojë, ose nuk duhej 

filluar, të vendosë pushimin e çështjes. Diskrecioni pa mbikëqyrje dhe kontroll mund të çojë 

në vendime arbitrare. Për këtë arsye, sistemi ligjor, për ti vënë fre abuzimeve me këtë pushtet: 

i) ka përcaktuar shkaqet për të cilat mund të pushohet akuza ose çështja penale; ii) ka 

adoptuar kontrollin e brendshëm hierarkik; iii) ka adoptuar kontrollin e jashtëm gjyqësor.  

 Më lart ju referova rastit Italian për të përdorur të kundërtën e logjikës së tij në 

arsyetimin tim. Në shumicën e vendeve që njohin karakterin e detyrueshëm të ndjekjes 

penale, kjo është pasojë e situatave të veçanta historike që ato kanë kaluar. Siç pamë më lart, 

tek aspektet historike, ligjvënësi shqiptar i ka njohur gjithmonë prokurorisë pavarësi në 

organizimin e saj (me përjashtim të periudhës komuniste), si dhe i ka njohur kompetencën e 

ushtrimit të ndjekjes penale, duke përfshirë në të dhe të drejtën për të vendosur pushimin e 

çështjes. Mendoj se ligjvënësi nuk ka dashur që të vendosë një barrierë kushtetuese për 

ushtrimin në mënyrë të detyruar të ndjekjes penale. Ai ka përcaktuar qartë garancitë dhe 

mënyrën e funksionimit të Prokurorisë, duke e shkëputur nga pushtetet e tjera, pra larg 

ndikimeve politike të mundshme, garanci që sigurojnë mbrojtjen e të drejtave të individëve. 

Ligjvënësi ka lënë në diskrecionin e prokurorisë që të vendosë pushimin e çështjes, në rastet e 

përcaktuara me ligj. Neni 148 i Kushtetutës parashikon që ―Prokuroria ushtron ndjekjen 

penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit.‖ Mendoj se dhe në aspektin 

literal, qëllimi i ligjvënësit, duke përdorur në këtë parashikim kushtetues lidhësen ―si dhe‖, ka 

qenë njohja e pushtetit diskrecional (të kontrolluar) të prokurorit. Në përfundim të 

veprimtarisë hetimore, nëse prokurori do vendosë dërgimin e çështjes në gjykatë, sepse nuk 

ka shkaqe për pushimin e saj, ai do përfaqësojë dhe mbrojë edhe akuzën në gjykim, në emër 

të shtetit, pra atëherë i lind detyrimi që të paraqesë të gjithat provat përpara gjykatës që të 

vërtetojë këtë akuzë përtej çdo dyshimi të arsyeshëm.  

Prokuroria nuk është një organ i paanshëm, sepse ai mbron interesat e shtetit (palës 

akuzuese) në luftën kundër fenomenit kriminal. Karakteristikat funksionale të rolit të 

prokurorit janë të ndryshme nga ato të gjykatës. Në demokraci, ligjshmëria e vërtetë e rolit të 

gjyqtarit varet jo vetëm nga qenia e tij, por dhe nga shfaqja e tij, i paanshëm dhe i pavarur. 

Përkundrazi roli i prokurorit, larg nga të qenit pasiv dhe super partes, është nga vetë natyra e 

tij në mënyrë esenciale aktiv. Është detyra e tij të fillojë ndjekjen penale dhe, në shumë 

shtete, përfshirë Italinë, gjithashtu të drejtojë hetimet e policisë. Duke qenë një palë në proces 

ai nuk mund të jenë i paanshëm, dhe as ligjshmëria e rolit të tij varet nga shfaqja e tij si të 

tillë.  
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Sot dhënia e drejtësisë është e lidhur ngushtë me pushtetin gjyqësor. Por nuk ka qenë 

gjithmonë kështu. E marrë veçmas, si pushtet që synon ti japë drejtësi gjithsecilit, ajo është 

një prerogativë që i përket vetëm shtetit, është një pushtet i shtetit, monopol i shtetit dhe një 

element përbërës i sovranitetit të shtetit.  

Gjykata Kushtetuese shprehet se ―Në nenin 145 të Kushtetutës sanksionohet, se 

gjyqtarët janë të pavarur dhe i nënshtrohen vetëm Kushtetutës dhe ligjeve. Me këtë kuptohet 

pavarësia, përgjegjësia dhe kompetenca e veçantë e gjyqtarëve në dhënien e drejtësisë, 

nëpërmjet zgjidhjes së çështjeve konkrete. Asnjë pushtet tjetër nuk mund të funksionojë si 

gjykatë dhe të ushtrojë detyrën e gjyqtarit. Askush nuk mund të ndërhyjë në dhënien e 

drejtësisë apo në dhënien e vendimit për çështje të caktuara.” 
240

 

Vendimmarrja e prokurorit, si në rastin kur ai vendos dërgimin e çështjes në gjykatë, 

ashtu dhe kur vendos pushimin e çështjes, nuk mendoj se përfaqëson një dhënie drejtësie. Kjo 

vendimmarrje është rezultat i shprehjes së vullnetit të këtij organi, brenda funksionit të tij 

kushtetues të ushtrimit të ndjekjes penale. Vendimmarrja u njihet të gjitha organeve 

shtetërore që ushtrojnë kompetenca të përcaktuara me ligj, sepse do të ishte e papranueshme 

që çdo shprehje e vullnetit e një organi të caktuar të lihej në çmimin e gjykatës. Kjo 

vendimmarrje, në të vërtetë, ndjek rrugën normale të çmueshmërisë së saj prej një organi të 

tretë të paanshëm siç është Gjykata, pasi, siç u tha më lart, ligjvënësi ka adoptuar kontrollin e 

jashtëm gjyqësor ndaj vendimeve të Prokurorit. Kërkuesi nuk e konsideron antikushtetuese 

këtë dispozitë, për sa i përket vendimit për dërgimin e çështjes për gjykim, megjithëse, edhe 

në këtë rast, gjendemi përpara shprehjes së vullnetit të këtij organi, kur pas përfundimit të 

procedurave që realizojnë ndjekjen penale, ai vlerëson se janë kushtet që çështja penale të 

dërgohet në gjykatë.  

Ligjvënësi e ka përcaktuar Prokurorinë si një organ të pavaruar dhe të centralizuar, që 

i nënshtrohet vetëm ligjit dhe funksionon mbi bazën e një kontrolli të brendshëm hierarkik. 

Të gjitha vendimet e prokurorëve, me ankim ose kryesisht, i nënshtrohen kontrollit të 

prokurorit më të lartë, dhe në çdo rast ato i nënshtrohen kontrollit gjyqësor, pra këto vendime 

nuk janë vendime përfundimtare të dhënies së drejtësisë, por janë vendime që merren në 

ushtrimin e kompetencave të njohura me ligj Prokurorisë. Madje kontrolli gjyqësor njihet dhe 

në fazën e hetimeve paraprake (neni 278i Kodit të Procedurës Penale), para vendimmarrjes 

përfundimtare të prokurorit, kur gjykata mbi kërkesën e palëve ka të drejtë të vendosë në 

lidhje me hetimet, apo vendimi për masën e arrestit, që merret përsëri nga gjykata dhe i 

nënshtrohet kontrollit në të gjitha shkallët e gjykimit si një proces më vete, si garanci më 

shumë për mbrojtjen e të drejtave të individëve. 
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KONTROLLET NË EKZEKUTIMIN E 
DËNIMIT ME BURGIM 

UDC: 343.152 

SKERDIAN KURTI, 241
 

 

 

Abstrakt 

Court criminal decision is executed immediately after it becomes final. Criminal 

decision becomes final if not appealed within the legal deadline and when ordinary trial ends 

with two degrees. The mechanisms used for the execution of criminal judgments have a dual 

function: to execute the contents of the court decision; check the validity and manner of 

delivery in the execution of these decisions. Execution of the sentence of imprisonment is 

made respecting the dignity of prisoners and crossed by human feeling. To ensure protection 

of the rights of the prisoners but also detainees, implementation of laws, rules of functioning 

of institutions and execution of criminal penalties, there are various forms of control. The 

control exercised by the institution where decisions are executed and their superior bodies. 

Besides internal control, important role in this regard plays the prosecution and that of the 

court. With this work we intend to present a general picture of the work performed by 

competent authorities for controlling the execution of decisions by imprisonment. 

Accomplishing this task has a great importance in meeting the primary purpose of 

punishment is rehabilitation of convicts 

 

Keywords: Criminal decision, execution, control, prosecution, court 

 

 

Hyrje 

 

Ekzekutimi i vendimeve penale përbën hallkën e fundit të zhvillimit të një procesi të rregullt 

dhe të drejtë ligjor. Gjithë veprimet e kësaj faze rregullohen nga disa ligje, njohja e të cilave, 

veçanërisht e mangësive që ato kanë si dhe e vështirësive të zbatimit të tyre në praktikë, është 

me rëndësi të veçantë. 

Ekzekutimi i vendimeve penale bazohet në Kodin Penal, Kodin e Procedurës Penale dhe në 

ligjin nr.8331, datë 21.04.1998 ―Për ekzekutimin e vendimeve penale‖ i ndryshuar. Ndërsa 

për ekzekutimin e vendimeve penale me burgim një rëndësi të madhe ka ligji nr.8328, datë 

16.4.1998 ―Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve‖ i 

ndryshuar. 

Sipas nenit 2 të ligjit ―Për ekzekutimin e vendimeve penale‖ (LEVP), ekzekutimi i vendimeve 

penale ka si synim kryesor riedukimin e të dënuarve. Rëndësia e ekzekutimit të vendimeve 
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penale
242

 është përmendur në mënyrë të veçantë edhe nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut (GJEDNJ), sipas së cilës ekzekutimi i një vendimi gjyqësor të dhënë nga cilado 

gjykatë duhet vlerësuar si pjesë përbërëse e procesit të rregullt ligjor për qëllimet e kërkesave 

të përfshira në nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ)
243

. Ndërsa 

në një tjetër vendim të saj GJEDNJ shprehet se nuk do të kishte kuptim asnjë prej garancive 

të parashikuara nga neni 6 i Konventës, në qoftë se vendimi që do të rezultonte në përfundim 

të një procedurë që i respekton këto garanci, nuk do të ekzekutohej nga autoritetet 

administrative apo çfarëdo tjetër qoftë të një shteti te caktuar
244

.  

Në legjislacionin shqiptar, rolin kryesor në ekzekutimin e vendimeve penale e luan prokurori. 

Kështu sipas nenit 12 LEVP, prokurori është organi që vë në lëvizje procedurën e 

ekzekutimit të të gjithë vendimeve penale dhe në mbështetje të rregullave të parashikuara në 

Kodin e Procedurës Penale, procedon vetë ose urdhëron organet e tjera për vënien në 

ekzekutim të vendimit. Ndërsa sipas nenit 9 LEVP, prokurori është i detyruar të marrë të 

gjitha masat për ekzekutimin e vendimit në përputhje me urdhërimet e gjykatës dhe kërkesat 

e këtij ligji, të kontrollojë rregullsinë e ekzekutimit, të ndërhyjë në organet kompetente ose të 

paraqesë kërkesë në gjykatë për rivendosjen e ligjit e të së drejtës së shkelur dhe vënien e 

shkaktarëve para përgjegjësisë sipas ligjit. 

Mbi bazën e vendimit të Gjykatës, prokurori nxjerr urdhrin e ekzekutimit i cili përfaqëson 

aktin procedural mbi bazën e të cilit nis procedura e ekzekutimit të vendimit penal
245

. Në 

urdhrin e ekzekutimit duhet të shënohet vendimi penal që vihet në ekzekutim, identiteti i të 

dënuarit, vendndodhja e tij, lloji dhe masa e dënimit kryesor që do të vuhet efektivisht, lloji i 

dënimit plotësues dhe kriteret e zbatimit të tij, detyrimi civil në procesin penal, si dhe organet 

që do të ekzekutojnë ose mbikëqyrin ekzekutimin e vendimit. Për sa i përket dënimit me 

burgim, organet kryesore për kontrollin e procedurës së ekzekutimit janë prokurori, gjykata, 

kontrolli i brendshëm, organe të ndryshme shtetërorë, organizata joqeveritare kombëtare dhe 

ndërkombëtare si dhe komisioni mbikëqyrës i ekzekutimit të dënimeve me burgim. 

 

 

 

Kontrolli i prokurorit në ekzekutimin e dënimit me burgim 

 

Në bazë të nenit 9 të Ligjit ―Për ekzekutimin e vendimeve penale‖ i ndryshuar, prokurori 

është i detyruar, jo vetëm të marrë të gjitha masat për ekzekutimin e vendimit në përputhje 

me urdhërimet e Gjykatës por edhe të kontrollojë rregullsinë e ekzekutimit duke ndërhyrë në 

organet kompetente ose duke paraqitur kërkesë në gjykatë për rivendosjen e ligjit apo të së 

drejtës së shkelur dhe vënien e shkaktarëve para përgjegjësisë sipas ligjit
246

.  

                                                           
242 Shih, S.Kurti, M. Petraj, The importance of respecting the procedure for the execution of the penal verdict në 

Konferencën Shkencore Ndërkombëtare ―Rule of laë in Albania: Challenges and perspectives‖, Fakulteti i Drejtësisë (UT), 

Maj 2014, fq. 153 e në vazhdim. 
243 Shih Vendimet e GJEDNJ: Bordov kundër Rusisë, 7 maj 2002; Timofeyev kundër Rusisë, 23 tetor 2003. 
244 Vendim i GJEDNJ: Hornsby kundër Greqisë, 19 mars 1997.  
245 Shih, V. Hysi, Penologjia, Kristalina-KH, Tiranë, 2012, fq.129. 
246 Nga monitorimet e institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale ka rezultuar se kontrolli I prokurorit në ekzekutimin 

e vendimeve penale me burgim nuk është në nivelin e kërkesave të kërkuara nga ligji. Shih, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, 

Ekzekutimi i vendimeve penale: Probleme të ligjit dhe të praktikës shqiptare, Ilar, Tiranë, 2004, fq.53.  
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Sipas nenit 52 të Ligjit ―Për ekzekutimin e vendimeve penale‖ i ndryshuar, kontrolli 

procedural për ekzekutimin e vendimeve bëhet nga prokurori pranë gjykatës që ka dhënë 

vendimin.  Kur ekzekutimi i vendimit bëhet në një rreth tjetër, autorizohet prej tij prokurori 

përkatës. 

Prokurori e realizon kontrollin e ekzekutimit të vendimeve penale nëpërmjet këtyre 

veprimeve: a) marrjes së njoftimit për fillimin dhe përfundimin e ekzekutimit nga organi 

përkatës; b) shqyrtimit të kërkesave dhe ankesave të të dënuarve dhe mbrojtësit të tij; c) 

kërkimit të informacioneve dhe verifikimeve të drejtpërdrejta mbi dokumente ose në vendin e 

vuajtjes së dënimit në prani të personit zyrtar përkatës; d) marrjes dhe verifikimit të 

njoftimeve për fakte dhe rrethana që ndikojnë në ekzekutimin e vendimeve; e) marrjes së 

mendimit të specialistëve të fushave të ndryshme; f) bashkë-punimit me kontrollin e 

brendshëm të organit ku ekzekutohet vendimi ose të institucioneve shtetërore të kontrollit 

administrativ. 

Për verifikimet që bën në vende ku ekzekutohet vendimi ose në vende të tjera, prokurori 

mban procesverbal, i cili nënshkruhet nga personi zyrtar i pranishëm, i cili ka të drejtë të 

pasqyrojë pretendimet e tij. Për verifikimet mbi ankesën e të dënuarit apo mbrojtësit të tij, ky 

i fundit duhet të jetë i pranishëm kur e kërkon. Kur prokurori e sheh të nevojshme, tërheq 

dokumente, sende ose objekte që konfirmojnë rezultatin e verifikimit, duke i pasqyruar në 

procesverbal, kopje e të cilit u lihet të interesuarve. 

Në rastet e konstatimit të shkeljeve, prokurori duhet ti paraqes kërkesë Gjykatës për 

rivendosjen e rregullit të shkelur ose njohjen e së drejtës të të dënuarit për rastet në 

kompetencë të saj. Në rastet e tjera prokurori ndërhyn në organet e ngarkuara me ekzekutimin 

e vendimit ose në organe të tjera kompetente, për rivendosjen e ligjit ose të drejtës së cenuar, 

duke caktuar dhe afatet përkatëse. Kur nuk ka pengesë ligjore, prokurori urdhëron 

rivendosjen e menjëhershme të ligjit dhe të së drejtës së shkelur. 

Në rastet kur prokurori konstaton parregullsi paraqet kërkesë në organin kompetent për 

vënien para përgjegjësisë disiplinore e administrative ose të ç‘dëmtimit ndaj personave që 

kanë lejuar ose kanë kryer shkelje. Kërkesa shqyrtohet detyrimisht nga organi kompetent dhe 

përfundimi i njoftohet prokurorit. 

 

 

 

Kontrolli i Gjykatës në ekzekutimin e dënimit me burgim 

 

Sipas nenit 71 të Ligjit ―Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të 

paraburgosurve‖ Gjykata, në territorin e së cilës ndodhet institucioni, shqyrton me një gjyqtar 

të gjitha rastet që përcaktohen shprehimisht në këtë Ligj si dhe çështje të tjera që kanë të 

bëjnë me të drejtat e të dënuarit, të cilat nuk janë zgjidhur nga institucioni mbi ankimin e të 

dënuarit, me përjashtim të çështjeve për të cilat në Kodin e Procedurës Penale është 

përcaktuar kompetenca
247

. 

                                                           
247 Shih, R. Mataj, Roli i Gjykatës në ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare mbi 
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Ndërsa sipas nenit 470 të Kodit të Procedurës Penale, Gjykata kompetente për shqyrtimin e 

kërkesave dhe pretendimeve që lidhen me ekzekutimin është Gjykata që ka dhënë vendimin. 

Kur ekzekutimi ka të bëjë me disa vendime të dhëna nga Gjykata të ndryshme, kompetente 

është gjykata që ka dhënë vendimin, i cili ka marrë formë të prerë i fundit. Disa nga 

problemet që mund të zgjidhen nga kjo Gjykatë janë parashikuar në nenet nga 472 deri në 

480 të Kodit të Procedurës Penale dhe konkretisht: kur ka arsye për të dyshuar mbi identitetin 

e personit të arrestuar; kur personi është dënuar në vend të një tjetri për gabim ne emër; kur 

ka disa vendime kundër të njëjtit person për të njëjtin fakt; shqyrtimi i kërkesave për lirimin 

para kohe me kusht; lirimi i të burgosurit kur vazhdimi i burgimit mund të rrezikoje jetën e 

tij; shuarja e veprës penale pas dënimit; Shuarjen e dënimit
248

; Për dënimet plotësuese; Për 

konfiskimin ose kthimin e sendeve te sekuestruara. 

Pavarësisht se kush është Gjykata kompetente, e cila do të shqyrtojë kërkesën e paraqitur nga 

prokurori, nga i interesuari apo nga mbrojtësi i tij, mënyra e procedimit është e njëjtë dhe në 

përputhje me nenin 471 të Kodit të Procedurës Penale. Kështu, nëse kërkesa është haptazi e 

pabazuar ose përsëritje e një kërkese të rrëzuar, të mbështetur mbi të njëjtat shkaqe, gjykata, 

pasi dëgjon prokurorin e deklaron atë të papranueshme me vendim, i cili i njoftohet brenda 5 

ditëve të interesuarit. Me përjashtim të këtij rasti, Gjykata cakton datën e seancës dhe 

lajmëron palët dhe mbrojtësit, të paktën 10 ditë para seancës. Seanca zhvillohet me 

pjesëmarrjen e detyrueshme të prokurorit dhe të mbrojtësve. I interesuari, kur e kërkon, 

dëgjohet personalisht ose me letërporosi. Gjykata merr vendim, i cili u njoftohet palëve edhe 

mbrojtësve. Kundër vendimit mund të bëhet ankim, por ai nuk e pezullon ekzekutimin, 

përveçse kur Gjykata që e ka dhënë vendos ndryshe. Procesverbali i seancës mbahet në formë 

të përmbledhur. 

Nga një interpretim ligjor dhe gjuhësor i nenit 471 të Kodit të Procedurës Penale, del qartë se 

kërkesave dhe pretendimeve që lidhen me ekzekutimin e vendimit Gjykata mund t‘i japë tre 

zgjidhje përfundimtare:  

a) Nëse janë kushtet dhe kriteret që parashikon ligji ajo mund të pranojë tërësisht ose 

pjesërisht kërkesën;  

b) Mundet ta rrëzojë kërkesën kur mungojnë shkaqet që parashikon ligji;  

c) Si dhe mund ta refuzojë atë kur kërkesa ose ankimi janë të pabazuara ose të përsëritura për 

të njëjtat shkaqe.  

Të gjitha këto vendime mund të ankimohen por mënyra e ankimimit është e ndryshme për 

rastet e ndryshme. Sipas jurisprudencës
249

, janë objekt i shqyrtimit nga e njëjta Gjykatë vetëm 

ankimet kundër refuzimit që Gjykata i bën kërkesës së të dënuarit. Për të gjitha rastet e tjera, 

pra kur Gjykata e shkallës së parë pranon tërësisht ose pjesërisht kërkesën apo e rrëzon atë, 

shqyrtimi i ankimit do të bëhet sipas rregullave të përgjithshme të përcaktuara në Kodin e 

Procedurës Penale. Këto rregulla, të cilat parashikohen në titullin e VIII të këtij Kodi ―mbi 

ankimet‖, kanë në themel të tyre parimin e hierarkisë së gjykimit, sipas të cilit vendimet 

gjyqësore janë objekt ankimi në Gjykatën më të lartë. 

 

                                                           
248 Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, me anë të vendimit Nr. 154, datë 08.12.1999 kanë theksuar se për shqiptarët e 

dënuar nga gjykatat e huaja, që janë transferuar në Shqipëri për vuajtjen e dënimit, nuk lejohet zbatimi i amnistisë së dhënë 

nga Parlamenti shqiptar. 
249 Vendim i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, Nr. 321 datë 02.07.2008. 
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Kontrollet e tjera në ekzekutimin e dënimit me burgim 

 

Përveç kontrolleve të sipër-përmendura, të një rëndësie të veçantë janë edhe kontrollet e 

brendshme të cilat realizohen nga organet e institucionit ku po ekzekutohet dënimi me 

burgim. Kështu, sipas nenit 57 të Ligjit ―Për ekzekutimin e vendimeve penale‖ i ndryshuar, 

organet dhe institucionet ku ekzekutohet vendimi ose që janë të ngarkuara me mbikëqyrjen e 

ekzekutimit, si dhe organet eprore të tyre në kuadrin e kontrollit të brendshëm, kanë për 

detyrë të bëjnë verifikimet përkatëse. Për konstatimet, kur janë kompetente, marrin masa 

përkatëse, në të kundërtën kërkojnë ndërhyrjen e prokurorit dhe, kur është rasti, nëpërmjet tij 

kërkojnë shqyrtimin e çështjes nga Gjykata.  

Në bazë të nenit 8 të Ligjit ―Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të 

paraburgosurve‖ i ndryshuar, i dënuari ka të drejtë të paraqesë kërkesa dhe të bëjë ankime 

individuale pranë organeve të tjera shtetërore ose organizatave joqeveritare brenda dhe jashtë 

vendit. Nga ana tjetër, në bazë të nenit 58 të Ligjit ―Për ekzekutimin e vendimeve penale‖ i 

ndryshuar, në vendet e vuajtjes së dënimeve, mund të kërkojnë informacione dhe sqarime 

edhe organe të tjera shtetërore dhe organizatat joqeveritare lidhur me rregullsinë e 

ekzekutimit të vendimit dhe respektimin e të drejtave të të dënuarit, duke rekomanduar 

marrjen e masave përkatëse dhe kur e shohin me vend, të kërkojnë ndërhyrjen e prokurorit. 

Një formë kontrolli të jashtëm mund të quajmë edhe vizitat  e personave të jashtëm, të 

përcaktuar në nenin 43  të ligjit ―Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të 

paraburgosurve‖ i ndryshuar. Mund të përmendim këtu vizitat e drejtuesve të lartë Shtetit si 

Presidenti i Republikës, Kryetari i Kuvendit, Kryetari i Gjykatës së Lartë, Kryetari i Gjykatës 

Kushtetuese,  Kryeministri,  ministra, kryetarët e gjykatave dhe prokurorive, etj. 

 

Një rëndësi të madhe në kontrollin e ekzekutimit të dënimit me burgim ka edhe Komisioni 

mbikëqyrës i ekzekutimit të dënimeve me burgim
250

. Ky komision është organ këshillimor 

për  zbatimin e ligjit në ekzekutimin e dënimeve me burgim dhe mbrojtjen e të drejtave të të 

burgosurve. Komisioni mbikëqyrës ngrihet pranë Ministrit të Drejtësisë dhe e shtrin 

veprimtarinë në të gjithë vendin dhe e ka qendrën në Tiranë. Komisioni përbëhet nga 9 

anëtarë me votë të barabartë, që caktohen një herë në katër vjet pa të drejtë ricaktimi. 

Mbledhja e komisionit është e vlefshme kur janë të pranishëm më shumë se gjysma e 

anëtarëve. Kryetari i komisionit dhe zëvendësi zgjidhen nga mbledhja e anëtarëve.  

Presidenti i Republikës, Kryetari i Kuvendit dhe Kryeministri caktojnë si anëtarë nga një 

person që nuk ka funksione publike. Ministrat që mbulojnë shëndetësinë, ushqimin, ndërtimin 

dhe kulturën, caktojnë nga një anëtar prej punonjësve të tyre, me kusht që të jenë specialistë 

në profilet përkatëse. Ministri i Drejtësisë cakton një anëtar që nuk ka funksione publike, por 

që ka kushte për të qenë gjyqtar. Një anëtar caktohet nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë.  

Anëtarët e komisionit gjatë ushtrimit të detyrave kanë atributet dhe përgjegjësitë ligjore të 

nëpunësit publik. Publikimi i të dhënave nga anëtarët bëhet me leje të ministrit të Drejtësisë. 

                                                           
250 Shih, H. Islami, Ekzekutimi i vendimeve penale, në H. Islami, A. Hoxha, I. Panda, Proçedura Penale, Morava, Tiranë, 

2006, fq. 631.  
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Në çdo rast zbatohen rregullat për ruajtjen e sekretit shtetëror. Anëtarët e komisionit 

rezervojnë të drejtën të japin informacione për veprimtarinë dhe konstatimet në organin që i 

ka caktuar. Komisioni mblidhet rregullisht një herë në tre muaj dhe në raste të veçanta me 

kërkesë të kryetarit edhe më parë.  

Mbi bazën e ankesave ose njoftimeve të paraqitura, komisioni ose anëtari i autorizuar prej tij 

ka të drejtë të kryejë verifikime edhe pa paralajmërim në institucionet e dënimit, të marrë 

takim në çdo kohë me të burgosur të veçantë, të kërkojë sqarime dhe të këqyrë dokumentet 

dhe mjediset, si dhe të bëjë verifikimet e tjera të nevojshme. Veprimet kryhen në prani të 

drejtorit të institucionit ose të ngarkuarit prej tij, me përjashtim të takimit me të burgosurin, 

që mund të bëhet edhe pa praninë e tyre. Komisioni rekomandon marrjen e masave të 

menjëhershme për rivendosjen e ligjit apo të së drejtës së shkelur dhe i parashtron Ministrit të 

Drejtësisë konstatimet, duke i kërkuar marrjen e masave përkatëse. Ministri i Drejtësisë duhet 

të kthejë përgjigje për masat e marra brenda 30 ditëve. Kur marrja e masave është në 

kompetencë të prokurorit dhe gjykatës, ministri i Drejtësisë i paraqet materialet prokurorit 

kompetent. Kur nga konstatimet, çmohet se ka vend për ndryshime, shtesa ose për akte të reja 

ligjore e nënligjore, komisioni bën propozime ne organet kompetente. 

 

 

 

Përgjegjësia për shkeljet e konstatuara 

 

Sipas nenit 8 të Ligjit ―Për ekzekutimin e vendimeve penale‖ i ndryshuar, organet dhe 

punonjësit që ekzekutojnë vendimet penale, janë të detyruar të ushtrojnë me korrektësi 

kompetencat, duke respektuar të drejtat, nderin dhe dinjitetin e personit. Personat e ngarkuar 

për ekzekutimin e vendimit penal mbajnë përgjegjësi disiplinore dhe, kur është rasti, edhe 

penale, për mosvënien, zvarritjen ose ekzekutimin e vendimit në kundërshtim me ligjin apo të 

drejtat e personit. Ndërsa sipas nenit 10 të të njëjtit Ligj, mosnjoftimi i prokurorit për fakte 

dhe rrethana që ndikojnë në mënyrën dhe kohën e ekzekutimit të një vendimi penal, kur nuk 

ka vend për përgjegjësi penale, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me deri  në 

100 mijë lekë. 

 

Në rastet e kontrolleve të ushtruara nga ana e prokurorit dhe kur ky i fundit ka vënë re shkelje 

të ligjit dhe të të drejtave të të burgosurve, ka të drejtë të paraqes kërkesa në organin 

kompetent për vënien para përgjegjësisë disiplinore e administrative ose të ç‘dëmtimit ndaj 

personave që kanë lejuar ose kanë kryer shkelje. Kërkesa shqyrtohet detyrimisht nga organi 

kompetent dhe përfundimi i njoftohet prokurorit. 

Sipas nenit 320/a të Kodit Penal, mosekzekutimi pa shkaqe të përligjura i një vendimi penal 

ose civil të Gjykatës, nga punonjësi i ngarkuar me ekzekutimin e vendimeve, përbën 

kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.  
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Kur kjo vepër kryhet me qëllim fitimi ose çdo interes tjetër të dhënë ose të premtuar, si dhe 

për të favorizuar persona që kanë interes për mosekzekutimin e vendimit, dënohet me gjobë 

ose me burgim gjer në tre vjet
251

. 

 

 

 

Konkluzione 

 

Kontrollet e mënyrës së ekzekutimit të dënimit me burgim kanë një rëndësi të madhe pasi 

parandalojnë keqtrajtimet dhe abuzimet në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, 

ndikojnë në përmirësimin e kushteve dhe trajtimin e personave të dënuar me heqje të lirisë. 

Rolin kryesor në ekzekutimin e vendimeve penale e ka prokurori, ndërsa Gjykata në të 

shumtën e rasteve shqyrton kërkesat e prokurorit, të të dënuarve dhe avokatëve të tyre 

mbrojtës apo të organizatave të ndryshme që ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e mbrojtjes 

së të drejtave të njeriut. Nisur nga ky këndvështrim, Gjykata luan më shumë rol mbikëqyrës 

duke marrë vendime atëherë kur i kërkohet nga palët dhe në raste shumë të rralla e merr vetë 

iniciativën për të mbrojtur të drejtat e personave të cilëve u është privuar liria personale. 

Bashkëpunimi mes organeve që marrin pjesë në kontrollin e ekzekutimit të dënimit me 

burgim ka një rëndësi të madhe dhe ndikon në përshpejtimin e rivendosjes në vend të të 

drejtave të cenuara gjatë fazës së ekzekutimit të vendimit penal. 

Në rastet kur vihet re një neglizhencë e organeve përgjegjëse për ekzekutimin e vendimeve 

penale zbatimi i masave ndëshkuese të parashikuara nga ligji do të disiplinonte palët dhe do 

të rriste përgjegjësinë e këtyre subjekteve të cilat kanë për detyrë të ekzekutojnë vendimet 

penale dhe jo të bëhen pengesë duke ulur në këtë mënyrë edhe besimin e qytetarëve ndaj 

organeve të drejtësisë. 
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251 Sipas doktrinës, kjo vepër venale kryhet nga ana objektive me mosveprim për mosekzekutimin pa shkaqe të përligjura të 

vendimit të Gjykatës. Nga ana subjektive, sipas paragrafit të parë kryhet me dashje, ndërsa sipas paragrafit të dytë kryhet me 

dashje të drejtëpërdrejtë dhe me qëllim fitimi material apo çdo përfitim tjetër të marrë apo të pranuar apo për të favorizuar 

persona që kanë interes për mosekzekutimin e vendimit. Shih, I. Elezi, E drejta penale: Pjesa e posaçme, Erik, Tiranë, 2008, 
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Abstract 

In this paper I will present ways and forms of illegal termination of pregnancy by providing 

definitions and by doing research in the field of law and medicine about consequences that 

carries termination of pregnancy for the individual and for the society, but also in legal terms 

according to which the Criminal Code of the Republic of Kosovo (CCK), abortion is 

sanctioned as a criminal offense. 

This topic is sensitive for the society, but in particular for mothers, for they suffer serious 

damage, which in most cases is fatal for those who perform termination of abortions without 

set criteria and that in scientific terms doctors do not take into account. As such the topic has 

also the criteria where in some cases, doctors cannot be held responsible for this action when 

abortion is necessary to be performed due to the physical deformities of the fetus. 

In other cases we have different abortions for which medical staff is not responsible because 

abortions are performed at home without medical care and with entirely primitive and 

inhumane methods. Performing abortion in such conditions, but taking the life of the child, in 

many cases leads to the death of the mother, thus committing a double crime. In such 

abortions, there are cases which are also possible in health and moral terms too, but there 

are other exceptions when mothers are forced to abort the baby because they got pregnant by 

force and against their will.  

 

Keywords: illegal termination of pregnancy, severe forms of illegal termination of 

pregnancy, sanctions. 

 

                                                           
252 Autori është Master i Shkencave Juridike Penale  
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I. Vështrime analitike rreth ndërprerjes së palejuar të shtatzënisë 

"Aborti është vrasje në kraharorin e nënës. 

Qeliza e jetës bëhet qelizë e vdekjes. 

Vendi i jetës bëhet vend i vdekjes. 

Nëna, për fëmijën bëhet varr."  

Phil Bosmans 

Ndërprerja e lejuar e shtatzënisë gjatë dhjetë javëve të para të shtatzënisë, ndërprerja e 

shtatzënësisë mund të kryhet me kërkesë të gruas për arsye shëndetësore. Gruaja, deri në  

javën e dhjetë mund të përfundojë një shtatzëni në qoftë se ajo shtatzëni rrezikon shëndetin 

mendor ose fizik të saj, nëse fetusi mund të vuaj nga një anomali e rëndë mendore ose fizike, 

nëse shtatzënia ka rezultuar nga dhunimi apo incestit, ose në qoftë se ajo në mënyrë të 

konsiderueshme do të ndikojë në rrethanat sociale ose ekonomike të gruas. ,,Nuk kemi 

ndërprerje të shtatzënësisë në rastet kur: 

 bëhet largimi i frytit të femrës nga trupi i saj, por që nuk gjendet në zgavrën e mitrës 

(ektrauterini gaviditas); 

  bëhet largimi i embrionit të degjeneruar të ashtuquajtur ,,mole‖ nga organet gjenitale të 

femrës shtatzënë; 

  bëhet largimi i frytit të vdekur nga zgavra e mitrës së femrës shtatzënë dhe, 

 ndërprerja e shtatzënësisë bëhet ndaj femrës së vdekur shtatzënë, në të gjitha rastet jashtë 

këtyre që u prezantuan më lartë e të tjera, kur bëhet ndërprerja e shtatzënësisë në 

kundërshtim me dispozitat ligjore''
253

. 

 

 Po ashtu, pas javës së njëzetë, një shtatzëni mund të shuhet vetëm nëse ajo mund të 

rrezikojë jetën e gruas, në qoftë se fetusi është shformuar rëndë, ose në qoftë se ekziston një 

rrezik i lëndimit të rëndë të fetusit. Por, pëlqimi i gruas shtatzënë për të ndërprerë shtatzëninë 

duhet të jetë serioz, i qartë dhe i vullnetshëm, pa u përdorur dhuna apo kanosja, apo ndonjë 

formë tjetër e presionit apo e shtytjes. ,,Deri në dhjetë javë, duke filluar nga zënia e frytit, 

ndërprerja e shtatzënisë mund të bëhet me kërkesën e gruas shtatzënë, pa marrë parasysh 

shkaqet dhe motivet. Kjo e drejtë mund t'i kufizohet në rastet kur specialisti i akusherisë ose 

gjinekologjisë vërteton se me ndërprerjen e shtatzënisë shkakton pasoja të dëmshme për 

shëndetin, integritetin trupor dhe vetë jetën e femrës shtatzënë‖
254

. 

 Për të qenë një ndërprerje e shtatzënësisë pa pasoja, në dhjetë javët e para, ajo duhet  

të kryhet nga një mjek ose nga një infermiere e trajnuar siç duhet, ose nga mamia, me qëllim 

që të mos lindin pasojat e padëshiruara, pas kalimit të dhjetë javëve, e më së largu deri në 

njëzet javë prej ditës së zënies së frytit, ndërprerja e shtatzënësisë mund të realizohet pas 

parashtrimit të kërkesës me shkrim nga ana e femrës shtatzënë. Kërkesa i drejtohet 

                                                           
253 Mr.sc.Bajram Ukaj, ligjërues, E Drejta 2, Prishtinë, 1997, f. 88 
254 Po aty, f. 86 
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Komisionit të posaçëm të përbërë prej dy mjekëve specialistë të akusherisë ose gjinekologjisë 

dhe një anëtari tjetër, po ashtu profesionist, që  merret me punë sociale. 

 Ndërprerja e shtatzënisë mund të fillohet dhe të përfundohet vetëm kur Komisioni ka  

vendosur pozitivisht lidhur me kërkesën. Në raste të veçanta, ndërprerja e shtatzënësisë mund 

të  bëhet kur rrezikohet drejtpërdrejtë jeta ose shëndeti i gruas shtatzënë''
255

. 

 Pas dymbëdhjetë javësh, ndërprerja e shtatzënësisë mund të kryhet vetëm nga një 

mjek, por vetëm me pëlqimin e gruas, duke u mbështetur në nenin 184, paragrafi 1 dhe 2, të 

Kodit Penal... Kushdo që në kundërshtim me dispozitat ligjore mbi ndërprerjen e shtatzënisë 

dhe me pëlqimin e gruas shtatzënë ndërpret shtatzëninë, fillon ta kryejë ndërprerjen e 

shtatzënisë ose i ndihmon që ta ndërpresë shtatzëninë, dënohet me burgim prej gjashtë muaj 

deri në tre vjet. Ndërkaq, në paragrafin 2 inkriminohet se ,,kushdo që e ndërpret ose fillon ta 

ndërpresë shtatzëninë pa pëlqimin e gruas shtatzënë, dënohet me burgim prej një deri në tetë 

vjet‘‘
256

. 

Ndërprerja e shtatzënësisë mund të kryhet vetëm në objektet të cilat i plotësojnë 

kushtet dhe kërkesat e caktuara me personelin e kualifikuar dhe pajisjet përkatëse. Ndërprerja 

e shtatzënisë mund të kryhet vetëm me pëlqimin e gruas, asnjë person tjetër nuk mund ta jep 

pëlqimin për të. Përjashtimisht, nënat e papërgjegjshme nuk mund ta japin pëlqimin valid. 

Pëlqimi mund të supozohet në rastet kur ndërprerja e shtatzënisë është në interes të gruas, 

ndërsa ajo, po të kishte mundësi, do të vendoste vetë për këtë. Edhe në rastin kur një e mitur 

është shtatzënë, ajo duhet të jetë këshilluar për ta diskutuar atë me prindërit e saj, kujdestarin 

apo familjen, por pëlqimi i tyre nuk është i nevojshëm. ,,Ndërprerja e shtatzënësisë, 

personave të mitur dhe personave nën kujdestari mund t'u lejohet në rastet kur ekziston 

ndonjëri prej indikacioneve të caktuar më lartë dhe kur për këtë më parë është marrë pëlqimi i 

prindërve ose i kujdestarit, ose organit kompetent të kujdestarisë''
257

. 

 Kur një grua shtatzënë është seriozisht e sëmurë mendërisht apo në një gjendje kome, 

shtatzënia e saj mund të përfundojë me pëlqimin e bashkëshortit të saj ose kujdestarit, apo në 

autoritetin e dy mjekëve, pa pëlqimin e bashkëshortit ose kujdestarit, nëse ekziston një rrezik 

serioz mjekësor. 

Përgjithësisht, ndërprerja e shtatzënisë me pëlqimin e gruas paraqitet në shumë  

aspekte,  si në aspektin shëndetësor, social, moral dhe diskriminues. 

Në aspektin shëndetësor- ndërprerja e shtatzënësisë me lejen e gruas bëhet për  

shkak  të shëndetit të rënduar nga ana e nënës por edhe fëmijës (fetusit), për shkak të të 

metave apo  ndonjë anomalie.  

,,Komisioni, femrës shtatzënë i lejon ndërprerjen e shtatzënisë kur plotësohen 

ndonjëri prej këtyre shkaqeve: 

                                                           
255 Po aty, f. 86 
256 Neni184, paragrafi 1 dhe 2, Kodi Penal i Kosovës, 2013 
257Po aty, f. 88 
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a. Kur rrezikon rëndë shëndetin, integritetin trupor apo edhe vetë jetën e femrës 

shtatzënë.  

b. Kur në bazë të njohurive  shkencore  dhe analizave mjekësore të bëra pritet që 

fëmija të lindë me të meta të rënda trupore ose shëndetësore, atëherë mund të lejohet 

ndërprerja e shtatzënisë. Këto indikacione shfaqen si rezultat i sëmundjeve të ndryshme 

infektuese të nënës gjatë mbajtjes së shtatzënisë, i  përdorimit të pa kontrolluar të barërave 

nga  ana e gruas shtatzënë apo sëmundjeve të tjera‖
258

. 

Sipas ligjit për ndërprerjen e shtatzënësisë, (Ligji nr. 03/L-110), ndërprerja e 

shtatzënisë mund të bëhet për arsye mjekësore, në rastet kur kjo konstatohet se vazhdimi i 

shtatzënësisë, ose lindja e fëmijës rrezikon jetën ose shëndetin e femrës. Kjo mund të bëhet 

në çdo periudhë të shtatzënësisë, me vendimin e Komisionit mjekësor dhe pëlqimin e femrës 

shtatzënë, përderisa ajo është e vetëdijshme.  

Po ashtu, ndërprerja e shtatzënësisë për arsye mjekësore, lejohet kur vërtetohet se 

fetusi ka deformime të papajtueshme me jetën. ,,Ndërprerja e shtatzënësisë pas njëzet javësh, 

e më së voni deri në tridhjetë javë nga dita e zënies së frytit në barkun e nënës, mund t‘i 

lejohet femrës shtatzënë vetëm për shkaqe të indikacioneve mjekësore''
259

, sëmundje ose 

gjendje të rëndë që lë invaliditet të rëndë dhe kanë trajtim të pasigurt, mund të bëhet në çdo 

kohë pas rekomandimit dhe vendimit të Komisionit mjekësor për ndërprerjen e shtatzënësisë 

dhe me pëlqimin e pacientes, përderisa ajo është e vetëdijshme‖
260

. 

Aspektit social paraqitet për  shkak se nëna ka shumë fëmijë dhe për shkak se 

paraqiten vështirësi në mbajtjen e fëmijës, prandaj shumicën e herëve ndërprerja e 

shtatzënësisë bëhet me  lejen e nënës edhe pse fëmija (fetusi) është në gjendje të mirë 

shëndetësore. ,,Në raste të veçanta ndërprerja e shtatzënësisë mund të lejohet si rezultati 

varfërisë, kur Komisioni vërteton se gruaja shtatzënë, duke mbajtur shtatzëninë, por edhe pas 

lindjes i shkaktohen rrethana të rënda personale, familjare, të cilat nuk mund të evitohen me 

ndonjë mënyrë tjetër përpos me ndërprerje të shtatzënësisë (indikacionet sociale-

ekonomike)‖
261

. 

 Sipas ligjit për ndërprerjen e  shtatzënësisë ,,në rastet kur femra nuk ka aftësi veprimi 

ose kur kjo aftësi është e kufizuar, vendimi merret komform neneve 6, 10, 11.2, 12.1, 12.2 

dhe 13  të Ligjit për të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në kujdesin shëndetësor, nëse ky 

ligj nuk parasheh ndryshe‖
262

. 

,,Ndërprerja e shtatzënësisë për arsye kriminale mund të bëhet deri në javën e njëzet e 

dytë (22) të shtatzënësisë dhe lindja e indikuar edhe më vonë me rekomandim mjekësor dhe 

pas konfirmimit nga institucionet kompetente, të cilat janë të autorizuara të përcaktojnë nëse 

shtatzënësia është pasojë e njërës nga veprat penale në vijim: 

                                                           
258 Mr.sc.Bajram Ukaj, ligjërues, E Drejta 2, Prishtinë, 1997, f. 87 
259 Po aty, f. 88 
260 Neni 15, paragrafi 1 dhe 2,  i Ligjit për Ndërprerjen e Shtatzënësisë, Prishtinë, 2009   
261Po aty, f. 87 
262Neni 4, paragrafi 4 i Ligji për Ndërprerjen e Shtatzënësisë, Prishtinë, 2009   
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1.1. dhunimit; 

1.2. marrëdhënieve të padëshiruara të femrave të cilat janë viktima të trafikimit dhe 

shfrytëzimit seksual të detyruar; 

1.3. marrëdhënies seksuale me të mitur ose incestit‖
263

.  

Si dhe  për shkak se nëna  është tepër  e  re  (mitur) dhe për shkaqe  shëndetësore. 

Sipas Ligjit për ndërprerjen e shtatzënësisë, (Ligji nr. 03/L-110):  

-,,Çdo femër e moshës mbi tetëmbëdhjetë (18) vjeç ka të drejtë të kërkojë ndërprerjen 

selektive të shtatzënësisë. 

-Femrat që kanë arritur moshën e rritur prej gjashtëmbëdhjetë (16) vjetësh dhe kanë 

marrë pëlqimin e prindit ose të kujdestarit ligjor, kanë të drejtë të kërkojnë ndërprerjen e 

shtatzënisë. 

-Femrat shtatzëna, nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni, janë të obliguara që së paku tri 

(3) ditë para ndërprerjes selektive të këshillohen nga specialisti përkatës‖
264

. 

Një mënyrë e ndërprerjes së shtatzënësisë selektive bëhet edhe për shkak të  

diskriminimit për arsye të  gjinisë, sepse ka familje që ka shumë fëmijë vajza, dhe nga  

momenti  kur vërejnë që fëmija është  vajzë, insiston që  të bëhet ndërprerja e shtatzënësisë. 

Kjo ndërprerje e shtatzënisë nuk është e lejuar në bazë të ligjit dhe ky veprim është 

diskriminues dhe ligji thekson se ,,ndërprerja e shtatzënisë me motiv të përzgjedhjes se 

gjinisë së frytit është e ndaluar‖
265

. 

           Ndërprerja e shtatzënësisë për shkak të moralit - numri më i madh i ndërprerjes së 

shtatzëninë sipas specialistëve, është ai i vajzave të pamartuara, të cilat gjejnë të ndërpresin  

shtatzëninë si një mundësi për ta shpëtuar ,,nderin‖. Zakonisht këto ndërprerje të shtatzënisë 

bëhen për arsye të dhunimeve,  por  edhe për shkak të incestit, etj.   

           Ndërprerja e shtatzënisë,,kur shtatzënia paraqitet si rezultat i kryerjes së veprës penale 

të marrëdhënies seksuale me dhunë, marrëdhënies seksuale me personin e paaftë: 

marrëdhënies seksuale me personin që ende nuk ka mbushur moshën 14 vjeçare; 

gjaktrazimit-incestit dhe ngashnjimit, në këto raste mund të lejohet ndërprerja e shtatzënisë 

(indikacionet kriminale- politike-morale)‖
266

. 

II.  Ndërprerja e palejuar e shtatzënisë si vepër penale 

Ndërprerja e shtatzënësisë është konsideruar e paligjshme, kur ajo është kryer kundër 

disa ligjeve që e rregullojnë çështjen rreth ndërprerjes së shtatzënisë, se cila është koha e 

lejuar dhe e  ndaluar për ndërprerjen e shtatzënisë në vend. Ndërprerja e shtatzënisë është 

                                                           
263 Neni 16, paragrafi 1 dhe 1.1, 1.2 ,1.3,  i Ligji për Ndërprerjen e Shtatzënësisë, Prishtinë, 2009   
264 Neni 5, paragrafi1, 2 dhe 3  i Ligji për Ndërprerjen e Shtatzënësisë, Prishtinë, 2009   
265 Neni 14,  i Ligjit për Ndërprerjen e Shtatzënësisë, Prishtinë, 2009   
266 Mr.sc.Bajram Ukaj, ligjërues, E Drejta 2, Prishtinë, 1997,  f. 87  
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asgjësimi i frytit (fëmijës) dhe nxjerrja e tij nga barku i gruas shtatzënë ,,përkatësisht 

shkaktimi i pasojës konkrete e cila konsiston në ndërprerjen e palejuar të shtatzënisë dhe 

asgjësimin e frytit  në barkun e nënës pa pëlqimin e gruas shtatzënë‖
267

. 

Në aspektin penalo-juridik ky dallim nuk është relevant ngase pa marrë parasysh 

dallimet në emërtim, është inkriminuar ndërprerja e shtatzënësisë. ,,Format e kryerjes së kësaj 

vepre penale janë: 

1. ndërprerja e palejuar e shtatzënisë me pëlqimin e gruas shtatzënë; 

2. ndërprerja e palejuar e shtatzënisë pa pëlqimin e gruas shtatzënë dhe 

3. ndërprerja e palejuar e shtatzënisë e kualifikuar me pasojë të rëndë‖.
268

 

 Ndërprerja e palejuar (shtatzëni e padëshiruar) bëhet me të vërtetë e rrezikshme për 

shkak se duke u bërë në një institucion shëndetësor të pa akredituar, apo të bërë në ndonjë 

shtëpi direkt nga mami e papërvojë, pa përdorur teknika dhe mjete sterile, shkaktojnë 

komplikime të rënda të infeksionit dhe si pasojë shkaktojnë edhe vdekje.  

Sipas ligjit, ndërprerja e shtatzënësisë bëhet vetëm në institucionet shëndetësore dhe 

nga mjekët specialistë obstetër e gjinekologë të licencuar‖
269

. Ndërprerja e palejuar e 

shtatzënisë  është praktikuar në kushte të këqija higjienike me mundësi të kufizuara për të 

shkuar në një spital të akredituar në rast të rëndë mjekësor. Këto janë arsyet pse ka 

vdekshmëri dhe sëmundje për shkak të ndërprerjes ilegale të shtatzënësisë. 

A. Fillimi i ndërprerjes së palejuar të shtatzënisë pa pëlqimin e gruas shtatzënë 

            Fillimi në ndërprerjes së palejuar të shtatzënisë është formë themelore e kryerjes së 

veprës  penale, është çështje e ndërlidhur ,,element qenësor i kësaj forme të kësaj vepre 

penale që gruaja shtatzënë më parë (para se të ndërmerret veprimi i kryerjes) nuk e ka dhënë 

pëlqimin për ndërprerjen e palejuar të shtatzënisë‖
270

.Tentativa e ndërprerjes së palejuar të 

shtatzënësisë konsiderohet vepër penale e përfunduar. ,,Kushdo që e ndërpret ose fillon ta 

ndërpresë shtatzëninë pa pëlqimin e gruas shtatzënë, dënohet me burgim prej një (1) deri në 

tetë (8) vjet‖
271

. 

,,Ndërprerja e shtatzënisë-asgjësimi i frytit bëhet duke: 

-përdorur forcën fizike dhe mposhtur rezistencën e gruas shtatzënë, 

-përdorur hipnozën ose mjetet narkotike të cilat gruan shtatzënë e bëjnë të 

pavetëdijshme apo të paaftë për rezistencë‖
272

. Këto forma të ndërprerjes së palejuar të 

shtatzënisë bëhen pa  pëlqimin e gruas shtatzënë. 

                                                           
267 Mr.sc.Bajram Ukaj, ligjërues, E Drejta 1, Prishtinë, 1997, f. 94 
268 Po aty, f. 85 
269  Neni 9 i Ligji për Ndërprerjen e Shtatzënësisë, Prishtinë, 2009   
270Po aty, f. 94 
271 Neni 185, paragrafi 2, Kodi Penal i Kosovës, 2013 
272 Mr.sc.Bajram Ukaj, ligjërues, E Drejta 1, Prishtinë, 1997, f. 94 
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Kjo vepër penale kryhet me anë të mashtrimit, dhunës (fizike, psikike) me mjete që 

paaftësojnë gruan për marrjen e vendimit e pavarur (droga, alkooli dhe mjete të tjera). 

Por ndërprerja e shtatzënisë pa pëlqimin e gruas shtatzënë për asgjësimin e fetusit 

bëhet në këto raste: 

,,-femrës shtatzënë, si rezultat i përdorimit të forcës, dhunës fizike, hipnozës apo 

mjeteve narkotike; 

- femrës shtatzënë, si rezultat i përdorimit të kanosjes serioze, aktuale, të paevitushme 

dhe të mundshme; 

- femrës shtatzënë, si rezultat i mashtrimit; 

- femrës shtatzënë të papërgjegjshme; 

- femrës shtatzënë nën moshën 14-vjeçare; 

- femrës së mitur shtatzënë‖
273

. 

B. Fillimi i ndërprerjes së palejuar të shtatzënisë me pëlqimin e gruas shtatzënë           

Fillimi i ndërprerjes së palejuar të shtatzënisë me pëlqimin e gruas shtatzënë bëhet për  

shkaqe  shëndetësore. ,,Në rastin kur e mitura shtatzënë me vendim  gjyqësor ka fituar 

zotësinë për të vepruar dhe për  ndërprerjen e shtatzënisë së saj ka dhënë pëlqimin prindi i saj 

(baba ose nëna ose  të dy prindërit), ose kujdestari apo organi i kujdestarisë, vetëm atëherë 

shprehjen e vullnetit të saj për këtë çështje duhet konsideruar si relevante‖
274

. Pra, tentativa 

është vepër penale.  

Për të  konsideruar se është bërë tentativë për kryerjen e veprës penale, ekzistojnë këto tri  

kushte: 

 që të ndërmerret veprimi i kryerjes së veprës penale, 

 që veprimi të ndërmerret me dashje,  

 që vepra të mos përfundohet, përkatësisht që të mos shkaktohet pasoja e veprës  

penale‖
275

.  

 Kjo formë e ndërprerjes së shtatzënisë është  sui generis sepse është formë e rrallë dhe 

se kjo vepër penale edhe pse nuk ka mundur të përfundojë, por ka mbetur në fillimin e 

kryerjes së veprës penale, konsiderohet se është shkaktuar pasoja.  

 Sipas dispozitës të Kodit Penal, vepra penale konsiderohet se është kryer edhe në 

rastet kur nuk është asgjësuar fryti, përkatësisht kur nuk është ndërprerë shtatzënia. Tentativa 

e ndërprerjes së shtatzënisë është marrë si e kryer, pasi që vepra ka mbetur në tentativë, nuk 

është shkaktuar ndërprerja e shtatzënisë, mund të merret parasysh me rastin e matjes së 

dënimit për veprën penale që ka mbetur në tentativë. 

                                                           
273 Po aty, f. 94 
274 Po aty, f. 95 
275 Prof. dr. Ismet Salihu, E drejta Penale (Përgjithshme), Prishtinë, 2008, f. 342 
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C. Ndihma në ndërprerjen e palejuar të shtatzënisë 

 Ndërprerja e shtatzënësisë konsiderohet si vepër penale në bashkëpunim e personit që  

ofron ndihmë (mjek, mami). Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me veprim, kështu që 

nëna që kryen ndërprerjen e shtatzënësisë nuk konsiderohet se ka kryer vepër penale. 

,,Element qenësor i kryerjes së kësaj forme të kësaj vepre penale është dhënia e pëlqimit të 

gruas shtatzënë.  

 Nuk do të konsiderohet dhënie e pëlqimit nga femra e mitur (nën moshën 14 

vjeçare)‖
276

, sepse ajo vepron në trupin e saj dhe si vepër penale llogaritet vetëm dhënia e 

ndihmës për kryerjen e ndërprerjes së palejuar të shtatzënisë. ,,Bashkëpunimi (ndihma dhe 

shtytja) në kryerjen e kësaj vepre penale ekziston vetëm atëherë kur personi e shtyn tjetrin 

(personin e tretë) që ai (person i tretë) ta krijojë ose ta përforcojë vendimin e kryerjes së kësaj 

forme të kësaj vepre penale, ose ndihmon (personin e tretë) që ai të ndihmojë gruan shtatzënë 

në ndërprerjen e shtatzënisë‖
277

.  

        Sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, ndihma në ndërprerjen e shtatzënisë është 

vepër e posaçme penale, edhe atë: ,,Kushdo që në kundërshtim me dispozitat ligjore mbi 

ndërprerjen e shtatzënisë dhe me pëlqimin e gruas shtatzënë ndërpret shtatzëninë, fillon ta 

kryejë ndërprerjen e shtatzënisë ose i ndihmon që ta ndërpresë shtatzëninë dënohet me 

burgim prej gjashtë muaj deri në tre vjet‖
278

. 

Për sa i përket nënës e cila ka fëmijën në barkun e saj, dhe kjo kryen veprimet apo 

mosveprimet që të shkaktojë ndërprerjen e shtatzënisë, nëna në këtë rast nuk mund të 

konsiderohet si ndihmëse, sepse kjo vepron me trupin e vet dhe në  këtë rast nëna e fëmijës 

nuk  është kryes i veprës penale. ,,Mënyra më e shpeshtë e dhënies së kësaj ndihme është 

dhënia e mjeteve të ndryshme fizike apo kimike, të cilat femrës shtatzënë i shërbejnë për 

ndërprerjen e palejuar të shtatzënisë, por edhe dhënia e këshillave dhe udhëzimeve (ndihma 

psikike)‖
279

. 

Mirëpo, nëse dikush tjetër i ndihmon që ta ndërpresë shtatzëninë, atëherë ndihmësi 

ka kryer veprën penale dhe kjo vepër është e sanksionuar me Kodin Penal të Republikës së 

Kosovës. ,,Gruaja që në trupin e vet bën ndërprerjen e shtatzënisë nuk konsiderohet se ka 

kryer vepër penale, kurse personi që e ndihmon konsiderohet se ka kryer veprën penale dhe 

dënohet‖
280

. 

II.  Ndërprerja e palejuar e shtatzënisë pa pëlqimin e gruas shtatzënë 

Kushdo që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t‘i 

shkaktojë ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi i tillë, 

dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj‖
281

. Çdo formë e presionit, shtytjes, 

                                                           
276 Mr.sci.Bajram Ukaj, ligjërues, E Drejta 1, Prishtinë, 1997, f. 88 
277 Po aty, f. 87 
278 Neni 184, paragrafi 1, Kodi Penal i Kosovës, 2013 
279 Mr.sc.Bajram Ukaj, ligjërues, E Drejta 1, Prishtinë, 1997, f. 87 
280 Prof. dr. Ismet Salihu, E drejta Penale (Përgjithshme) Prishtinë, 2008, f. 401 
281 Neni 185, paragrafi 1, Kodi Penal i Kosovës, 2013 
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shtrëngimit  apo të ndonjë forme tjetër që ndikon në ndërprerjen e shtatzënisë pa pëlqimin e 

gruas shtatzënë, ka tiparet e veprës penale. Sipas Kodit Penal: ,,kushdo që e detyron personin 

tjetër me forcë apo kanosje serioze që të kryejë ose të mos kryejë një veprim ose të pajtohet 

me një veprim, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit‖
282

. Nëse ndërprerja e 

shtatzënisë është bërë me mashtrim: ,,Kushdo që me anë të paraqitjes së rreme të fakteve apo 

duke fshehur faktet dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten 

apo personin tjetër, ose për t‘i shkaktuar dëm material personit tjetër, e mashtron apo vazhdon 

lajthimin e personit tjetër dhe me këtë e nxit një person që të kryej apo të mos kryej një 

veprim në dëm të pasurisë së tij, apo të pasurisë së personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me 

burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet‖
283

. Kjo vepër duhet të konsiderohet se është 

kryer pa pëlqimin e gruas shtatzënë kur ndërprerja e shtatzënësisë është bërë me mashtrim.  

Ndërprerja e shtatzënësisë pa pëlqimin e gruas shtatzënë dhe dhënia e pëlqimit të 

ndërprerjes së palejuar të shtatzënisë nga  personi i papërgjegjshëm, apo personi që është i 

mitur  që nuk ka mbushur 14 vjet, konsiderohet jo relevant, përjashtimisht në qoftë se pëlqimi 

është dhënë nga prindi apo kujdestari, ose ndonjë person i autorizuar për fëmijën 14 vjeç që 

konsiderohet i mitur. Pasi që ndërprerja e shtatzënisë pa pëlqimin e gruas i përmbush të gjitha 

elementet e veprës penale, konsiderohet se është formë e kualifikuar e veprës penale. ,,Asnjë 

mjek nuk mund të detyrohet të kryejë ndërprerjen efektive të shtatzënësisë kundër vullnetit të 

tij/saj‖
284

, pra askush nuk mund të ndërhyjë në asnjë mënyrë pa vullnetin e nënës, prindit apo 

kujdestarit. 

Objekti  i veprës  penale, ndërprerja e palejuar e shtatzënësisë ka të bëjë me jetën dhe 

shëndetin e gruas shtatzënë, por edhe fëmijës në aspektin juridik. ,,Objekt i veprës penale 

janë marrëdhëniet juridike të vendosura për të siguruar jetën dhe shëndetin e gruas shtatzënë, 

të mbrojtura posaçërisht me legjislacion penal nga veprimet kriminale‖
285

.  

Kurse nga ana objektive, ku objekt i krimit është ndërprerja e shtatzënisë dhe se  

kryhet në objekte shëndetësore apo private ,,për të pasur figurën e veprës penale, nuk 

kërkohet ardhja e ndonjë pasoje tjetër, veç ndërprerjes së shtatzënisë‖
286

. 

Subjekt i veprës penale mund të jetë çdo person që merr pjesë në ndërprerjen e 

shtatzënisë, si mjeku, mamitë në klinika, por edhe ndonjë person tjetër jashtë klinikës, në 

kushte  shtëpie, pra çdo person i përgjegjshëm. 

Kurse nga ana subjektive, vepra penale e cila realizohet në gruan shtatzënë pa 

pëlqimin e saj dhe se vepra  kryhet  me dashje nga kryesi.  

Kjo vepër penale në radhë të parë është drejtuar  kundër frytit (fetusit). 

III. Format e rënda të ndërprerjes së palejuar të shtatzënisë 

                                                           
282 Neni 195, paragrafi 1, Kodi Penal i Kosovës, 2013 
283 Neni 335, paragrafi 1, Kodi Penal i Kosovës, 2013 
284 Neni 13, paragrafi 1, Ligj për ndërprerjen e shtatzënësisë, Prishtinë, 2008 
285 Prof. dr. Ismet Elezi, E drejta Penale (pjesa  e posaçme), Tiranë, 2004 e 2007, f. 96 
286 Po aty, f. 97 
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Ndërprerja e palejuar e shtatzënësisë, që ndodh para javës së 10-të të shtatzënisë quhet 

shpeshherë si ndërprerje e shtatzënësisë së hershme, ndërsa ndërprerja e shtatzënësisë pas 

javës së 10-të quhet si ndërprerje e shtatzënësisë së vonshme. Përgjithësisht, ndërprerja e 

shtatzënisë ndahet në dy kategori kryesore:  

 kirurgjikale dhe 

 e provokuar me medikamente. 

 Shkaktare te ndërprerja e shtatzënësisë spontane janë në shumicën e rasteve çështjet 

mjekësor, si moszhvillimi, keqinformimi, anomalitë e frytit për shkaqe te çrregullimeve 

gjenetike, faktorët fetoplacentar, infeksionet, faktorët e jashtëm fiziko-kimikë, rrezatimet, 

alkooli, duhani, droga, tumoret, çrregullimet endokrine psikike dhe çrregullimet gjenetike. 

,,Gati gjithmonë pas dështimit spontan mbesin disa pjesë të evulumit, të cilat shkaktojnë 

gjakderdhje atonike nga  mitra dhe  krijojnë kushte të përshtatshme për infektimin që 

përhapet prej poshtë   nga lartë në organet gjenitale‖
287

. 

 Ndërprerja e shtatzënisë e induktuar (abruptio graviditas) është ndërprerje e 

qëllimshme e shtatzënisë, qoftë për shkaqe të shtatzënisë së padëshirueshme, ose për shkaqe 

të rrezikimit të shëndetit të shtatzënës (nënës). Ndërprerja e shtatzënësisë apo dështimi 

habitual është ndërprerje  e shtatzënësisë në mënyrë të përsëritur njëra pas tjetrës, së paku tre 

shtatzëni të përsëritura nga  e njëjta grua (nënë). Kjo  ndodh në kohën kur statusi i hormoneve 

në shtatzëni është çrregulluar,   por edhe për shkak të faktorëve të tjerë të jashtëm të cilët 

shkaktojnë ndërprerjen e shtatzënësisë. Dështimi kriminal është ndërprerja e shtatzënësisë pa 

kërkesën dhe pa pëlqimin e stafit mjekësor dhe kryhet brenda institucioneve mjekësore, por 

edhe jashtë në kushte të papërshtatshme higjienike, jashtë çdo parametri mjekësor. 

,,Ndërhyrja mjekësore për ndërprerjen e shtatzënisë bëhet vetëm në kushte të sigurta 

mjekësore, që përcaktohen me akt nënligjor‖
288

. 

 Në rastet kur ndërprerja e shtatzënisë ka shkaktuar lëndim të rëndë trupor, ajo mund të 

shkaktojë vdekjen. ,,Vdekja mund të vijë menjëherë gjatë kryerjes së dështimit, si p.sh. nga  

hemorragjia akute, nga shoku i shkaktuar nga dhimbjet, nga  embolija ajrore‘‘
289

. Ndërprerja  

e shtatzënësisë në mënyrë kirurgjikale apo direkte nënkupton të gjitha ndërhyrjet kirurgjike 

me qëllim që embrioni në barkun e nënës të vritet. Kemi të bëjmë me një vrasje të 

drejtpërdrejtë të fetusit (fëmijës). Kjo mënyrë e ndërprerjes së shtatzënësisë ka pasoja edhe 

tek nëna dhe në shumë raste kemi lëndime të rënda trupore, dëmtim të rëndë të shëndetit, por 

edhe fatalitet ku vdes nëna për shkak të gjakderdhjes, apo infeksioneve që mund të lë gruan 

sterile, apo ndonjë problematikë tjetër që shfaqet gjatë ndërhyrjes kirurgjike. 

Probleme tjera që mund të paraqiten gjatë ndërprerjes së shtatzënisë janë: 

 Mbetja (e pa hequr) e indit të formuar gjatë ndërprerjes së shtatzënësisë, që do të thotë 

se mbesin pjesë të fetusit që shkaktojnë probleme serioze. Si ,,shenja të mbetjes së indit janë 

hemorragjia shumë e madhe, dalje e droçkave të gjakut (të  mpiksur), krampe të forta, 

rrjedhje  e gjakut më shumë se tre javë, ose shenja të shtatzënisë (p.sh. dhimbje të gjinjve, të 

përziera, lodhje)‖
290

. 

-Shpimi i mitrës paraqitet gjatë ndërhyrjes kirurgjikale ku mund të ketë dëmtime serioze si 

shpimi i arterieve. ,,Ky rast përfundon në spital. Shpimi mund të vetëshërohet ose të kërkojë 

riparim kirurgjikal‖
291

, mund të ketë  edhe dëmtime të tjera si, hemorragji, çarja e qafës së 

mitrës etj. 

                                                           
287 Prof. dr. Dragomir Mladenoviq, Obstetrika, Prishtinë 1983, f. 165 
288 Neni  12 paragrafi 1,  i Ligji për Ndërprerjen e Shtatzënësisë, Prishtinë, 2009   
289 Prof. dr. Sokrat Meksi, Prof. dr. Flamur Blakaj, Mjekësia Ligjore, Prishtinë, 2010, f. 148 
290 Ne  dhe  familja në shekullin e ri, Qendra e Aleancës Gjinore për Zhvillim, Tiranë, 1984, 1992, 1998, f. 406 
291 Po aty, f. 406 
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A. Ndërprerja e palejuar e shtatzënisë që rezulton në lëndim të rëndë trupor 

Në aspektin e ndërprerjes së palejuar të shtatzënësisë kemi lëndime të  rënda trupore 

që i  shkaktohen gruas shtatzënë përpos që i merret jeta fëmijës (fetusit). Këto lëndime kanë 

karakter  të rëndë për jetën e gruas pas ndërprerjes së shtatzënësisë që kryhet nga mjekët në 

institucionet  publike (spitale) dhe ato private (klinika), por kemi raste edhe në shtëpi private, 

në kushte  tërësisht jashtë çdo rregulli higjenik dhe profesional.  

Lëndimet me rastin e ndërprerjes së shtatzënësisë mund t‘i klasifikojmë në lëndime të  

rënda. ,,Pasojat e rënda (plagosja e rëndë trupore, tronditja e rëndë e shëndetit, rrezikimi  i 

jetës ose vdekja e gruas shtatzënë)''
292

. 

Lëndimi mekanik – ky lëndim shkaktohet gjatë ndërhyrjes kirurgjike me shpim, prerje 

apo lëndim të rëndë dhe serioz të mitrës, lëndim të arterieve vitale, që në të shumtën e rasteve 

shkaktojnë vdekjen e gruas nga gjakderdhjet e brendshme. 

Gjatë veprimeve mund të lëndohet ndonjë organ tjetër që do të shkaktojë 

,,gjakderdhjet e brendshme, gjakderdhjen e jashtme, humbjen e gjakut, ndrydhjen, shqyerjen, 

copëtimin, ndërsa plagët kategorizohen në lloje të posaçme të lëndimeve, pamja e të cilave 

identifikon mjetin apo veglën me të cilën është shkaktuar. Këtu bëjnë pjesë: rrjepja, prerja, 

therja dhe plaga shpuese (vrasëse)‖
293

. Por ka lëndime për shkak të komplikimeve, në disa 

raste është hequr mitra gjatë ndërprerjes së shtatzënisë, apo lëndimit me anë të shtypjes nga 

ana e jashtme e barkut të gruas, nga faktorë të ndryshëm që shkaktojnë lëndime dhe trauma 

që çojnë në ndërprerjen e shtatzënisë së sigurt. 

Lëndimi i rëndë trupor me mjete kimike - duke  përdor preparate të ndryshme, 

doza e të cilave është e pakontrolluar. Andaj ,,helmimet kimike janë substanca joorganike të 

cilat, të futura në organizëm nga jashtë, shkaktojnë çrregullime që mund të shpien njeriun në 

vdekje‖
294

. Pra, veprimet e elementeve kimike shkaktojnë çrregullime por edhe pasoja 

serioze. Por edhe marrja e tepërt e barnave, të cilat janë të ndaluara gjatë shtatzënisë, por 

edhe drogë, duhan, alkool, si edhe ndonjë preparat tjetër kimik, shkaktojnë çrregullime të 

rënda. 

Lëndimi i rëndë  trupor që shkaktohet me infeksion - kjo ndodh për shkak të 

infeksioneve të organeve vitale por edhe të organeve riprodhuese, gjë që shkakton sterilizim 

por edhe detyrimisht amputim të organeve të infektuara. ,,Ekzistojnë edhe lëndime identike, 

me virusë dhe parazitë, prandaj, emri më i përshtatshëm për lëndimin e dhunshëm të shëndetit 

me mikrobe është lëndimi me agjentë infektivë‖
295

. Kjo shkaktohet për shkak të shiringave, 

mjeteve jo sterile. ,,Dhënia e injeksioneve; josterilizimi i materialit kirurgjik dhe 

instrumenteve; jostrelizimi i ambientit spitalor ose klinikës private të lejuara enkas për këtë 

                                                           
292 Mr.sc.Bajram Ukaj, ligjërus, E Drejta 1, Prishtinë, 1997, f. 97  
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çështje‖
296

, kushteve higjienike jo të mjaftueshme apo  komplikimeve të ndryshme  gjatë  

ndërhyrjes  kirurgjike.  

Lëndimet infektive ndahen në infektime primare dhe sekondare. 

Lëndimet primare shkaktohen përmes futjes së drejtpërdrejtë të shkaktarëve në 

organizëm, kurse ato sekondare zhvillohen në vendin e ndonjë lëndimi në trup. ,,Te i 

infektuari paraqiten temperatura të larta, vjellje, lodhje, mukoza i thahet dhe indikatorë tjerë. 

Si pasojë e këtyre lëndimeve tek gruaja  në disa raste shkakton vdekjen. ,,Për nga natyra 

penalo-juridike, kualifikohen si sëmundje të rënda, sepse janë lëndime të rënda dhe të 

rrezikshme për jetën‖
297

. 

Lëndimi i rëndë trupor psikik - Këto lëndime psikike rrjedhin si pasojë e 

ndërprerjes  së shtatzënësisë që ndodh tek gratë që nuk janë të përgatitura për këtë gjë. Këto 

mbesin me pasoja të përjetshme psikike, që e pamundëson jetën normale të nënave dhe jeta e 

tyre bëhet e varur për kujdes dhe barrë për familjen dhe shoqërinë. Po ashtu, emocionet e 

forta mund të shkaktojnë dëmtime trupore, sikurse edhe të gjithë agjentët tjerë të dhunshëm, 

sikurse ,,lëndimet mekanike, asfiksive, fizike, kimike, nutritive dhe infektive‖
298

. 

Të gjitha  këto  lëndime si të tilla janë të mundshme gjatë ndërprerjes së shtatzënisë, 

por  mund të  këtë edhe predispozita të tjera gjatë çdo ndërhyrje apo ndonjë faktori tjetër që  

mund  të ndodhë gjatë ndërprerjes së shtatzënisë. 

B. Ndërprerja e palejuar e shtatzënisë që shkakton lëndim që rezulton me vdekjen e 

gruas shtatzënë 

 

Faza e ndërprerjes së shtatzënisë është faza më e rëndë, kur me rastin e ndërprerjes së 

shtatzënisë së nënës, për shkak të lëndimeve apo për ndonjë komplikim apo arsye tjetër, 

gruaja shtatzënë përfundon me fatalitet si pasojë e ndërprerjes së shtatzënisë, që ndodh 

sidomos nga  kalimi i javës së 10-të te maksimumi deri në javën 24-të. Si pasojë e kësaj, me 

kalimin e kësaj  kohe, mund të priten lëndime të rënda të nënës ku shkaktohet edhe vdekja e 

saj, si pasojë e ndërhyrjes në ndërprerjen e shtatzënësisë, dhe si  rrjedhojë e kësaj është kryer 

vepra penale me dashje. 

Forma  më  e rëndë e ndërprerjes  së shtatzënisë konsiderohet ndërhyrja që ka 

shkaktuar lëndim të rëndë, apo edhe dëmtim të rëndë të shëndetit ose vdekje të gruas. Kjo 

formë e rëndë e kryerjes se veprës penale është e sanksionuar në Kodin Penal, ku 

shprehimisht thuhet se: ,,Kur vepra penale rezulton me lëndim të rëndë trupor, me dëmtim të 

rëndë të shëndetit ose me vdekje të gruas shtatzënë, kryesi dënohet me burgim prej një (1) 
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deri në dhjetë (10) vjet për veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni; ose burgim prej pesë (5) 

deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet për veprën penale nga paragrafi 2. i këtij neni‖
299

. 

Në shumicën e rasteve këto pasoja të rënda të shkaktuara nga personi, nga pakujdesia 

dhe se ndërhyrja bëhet me pëlqimin e gruas shtatzënë për shkaqe shëndetësore por edhe për 

shkak  të anomalive të fetusit, incestit, dhunimit, në këto raste ndërprerja e shtatzënisë bëhet 

me pëlqimin e gruas shtatzënë. Kjo vepër penale në disa raste kryhet pa pëlqimin e gruas 

shtatzënë, dhe se kryesi (mjeku, mamitë, etj.) i veprës penale është drejtpërdrejtë i përfshirë 

në kryerjen me dashje të veprës penale. Në shumicën e rasteve ky veprim bëhet me mashtrim, 

dhunë, përdorimin e mjeteve hipnotizuese etj.           

 

Përfundimi 

Ndërprerja e shtatzënisë në aspektin e përgjithshëm është problem për shoqërinë në 

tërësi në  botë. Në Republikën e Kosovës, në aspektin ligjor është e sanksionuar, por në 

praktikë kjo nuk është funksionale dhe se vepra penale kryhen dhe nuk ndëshkohen kryerësit 

( mjekët dhe mamitë), nga shkaku se është vështirë që të dëshmohet me prova në gjykatë nga 

ana e prokurorit të shtetit.  

 Ndërprerja e shtatzënisë në mënyrë kirurgjikale apo direkte nënkupton të gjitha 

ndërhyrjet kirurgjike me qëllim që embrioni në barkun e nënës të vritet. Kemi të bëjmë me 

një vrasje të drejtpërdrejtë të fetusit (fëmijës). Kjo mënyrë e ndërprerjes së shtatzënësisë ka 

pasoja edhe tek nëna dhe në shumë raste kemi lëndime të rënda trupore, dëmtim të rëndë të 

shëndetit, por edhe fatalitet, ku vdes nëna për shkak të gjakderdhjes apo infeksioneve që 

mund të lë gruan sterile, apo ndonjë problematikë tjetër që shfaqet gjatë ndërhyrjes 

kirurgjike.  

Ndërprerja e shtatzënisë pas javës së dhjetë sanksionohet me ligj. Disa qytetare 

vazhdojnë të ndërpresin shtatzëninë dhe këtë ta bëjnë në klinika private. Autoritetet 

shëndetësore porosisin gjininë femërore të ketë kujdes për veten dhe frytin e saj. Klinikat 

private në Kosovë vazhdojnë të trajtojnë pacientë, të cilët kërkojnë të ndërpresin shtatzëninë 

edhe pas javës së dhjetë. Drejtuesit e tyre nuk pranojnë se kryejnë aborte të jashtëligjshme, 

por faktet tregojnë të kundërtën. 

Roli i organeve shtetërore duhet të jetë në krye të detyrës dhe se kryerësit e veprës 

penale  duhet të ndiqen dhe të  sanksionohen si çdo krim tjetër duke përdorur autoritetin 

zyrtar për  mbrojtjen e  nënave dhe fëmijëve (fetusit). 

Në kuadër të kësaj vepre penale janë paraqitur edhe ndërprerje të shtatzënisë me  

pëlqimin dhe pa pëlqimin e gruas shtatzënë, fillimi i ndërprerjes së shtatzënisë, lëndim i 

rëndë,  por edhe ndërprerja e palejuar e shtatzënisë që shkakton vdekjen e gruas. Si trajtim të 

veçantë  kam cekur edhe kodet penale të vendeve të rajonit, për sanksionimin e kësaj vepre 

penale. 
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SHKELJET E LEGJISLACIONIT 

DOGANOR ME VËSHTRIM TË 

POSAÇËM NË REPUBLIKËN E 

KOSOVËS 

UDC: 343.5:336.41 (497.15) 

 

ANITA ZEKAJ & GRANIT ZALLQI,300  

 

Abstrakt 

Kriminaliteti është një dukuri mjaft e ndërlikuar, prandaj është edhe kategori teorike, sepse 

në vete integron një numër të madh komponentësh të ndryshëm. Duke marrë parasysh se 

kriminaliteti doganor është i dëmshëm për interesat ekonomike, sociale dhe fiskale të shteteve 

dhe interesave legjitime të tregtisë; duke marrë parasysh se aksionet ndaj shkeljeve doganore 

mund të kryhen në mënyrë më efektive nëpërmjet kooperimit ndërmjet administratave 

doganore, shtetet kanë miratuar ligje, por edhe kanë nënshkruar marrëveshje ndërkombëtare 

me të cilat luftohet kjo dukuri në mënyrë efikase. 

Në këtë punim janë shtjelluar shkeljet e legjislacionit doganor, me vështrim të posaçëm në 

Republikën e Kosovës.  

Legjislacioni doganor në Republikën e Kosovës parasheh dy lloje të shkeljeve, apo cenim të 

dispozitave juridike doganore, e ato janë: veprat penale doganore dhe kundërvajtjet 

administrative doganore. 

Në shtjellimin e punimit janë përdorur metodat shkencore, prej të cilave veçojmë: metodën e 

hulumtimit empirik, përmes të cilës kemi nxjerrë në pah shkeljet doganore ndër vite, që janë 

mjaft të dëmshme për zhvillimin ekonomik në shtetin e Kosovës. Pastaj kemi përdorur edhe 

metodën krahasimtare, metodën statistikore, historike, etj. 

Duke trajtuar dhe analizuar çdo detaj të kundërvajtjeve administrative doganore dhe veprave 

penale doganore, kuptojmë se dogana është një institucion i cili luan rol kyç në parandalimin 

e këtyre shkeljeve dhe është pjesë e rëndësishme e institucioneve shtetërore.  

Fjalët kyçe: Dogana, legjislacioni, shkelje, doganore, penale, kundërvajtje,  administrative, 

etj. 

 

                                                           
300 Autorët janë studiues të rinj, në përfundim të studimeve master, në drejtimin Doganë dhe Shpedicion, në Kolegjin ,,Pjetër 

Budi‖ në Prishtinë. Punimi është realizuar nën mentorimin e prof. dr. Orhan Çeku  
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I. Historik i shkurtër për kriminalitetin doganor 

Në të gjitha vendet evropiane është i njohur fakti se kriminaliteti ekonomik paraqet rrezik për 

ekonomitë dhe, rrjedhimisht, edhe për demokracinë në këto vende. Prandaj, nxjerrja e dispozitave 

ligjore për luftimin e kriminalitetit ekonomik është faktor vendimtar për prosperitetin dhe mirëqenien 

e të gjithë qytetarëve. Ne, si ekspertë, duhet të jemi të vetëdijshëm edhe për faktin se zbatimi i këtyre 

dispozitave nuk nënkupton edhe kufizimin e transaksioneve ekonomike të ligjshme, siç është p.sh., 

qarkullimi i lirë i mallrave dhe shërbimeve në botën e jashtme. Në luftën kundër kriminalitetit 

ekonomik duhet të kihet parasysh edhe mbrojtja e të drejtave të ligjshme të të gjithë qytetarëve. Për 

këtë arsye, në listën e dokumenteve duhet të përfshihet dhe Konventa evropiane për të drejtat e 

njeriut. Gjithashtu, duhet të kihet parasysh edhe fakti se çdo vend e ka trashëgiminë e vet të veçantë 

kulturore dhe traditën juridike. Këto veçanti duhet të merren parasysh gjatë shqyrtimit të ligjeve të 

reja, në mënyrë që zbatimi i ligjeve të jetë sa më efikas, ndërsa bashkëpunimi ndërkombëtar për 

luftimin e kriminalitetit të jetë sa më i suksesshëm. Përfitimi ekonomik është një prej motiveve 

themelore të veprave penale, kurse shpesh është motivi i vetëm i malverzimeve. Por, ndonjëherë, 

përfitimi ekonomik është mjet dhe jo qëllim. P.sh., terrorizimi është një prej qëllimeve. Paratë janë 

vetëm forcë që vë në lëvizje makinerinë e terrorizmit. Prandaj, mënyra më efikase e luftës kundër 

kriminalitetit është konfiskimi i profitit të realizuar në mënyrë joligjore, pas kryerjes së veprës penale. 

Kjo vlen edhe për kriminalitetin ekonomik. 

II.  Shkelja apo cenimi i dispozitave juridike doganore 

Dispozitat juridike materiale që krijohen në lëmi të ndryshme të së drejtës kanë karakter 

rregullativ dhe mbrojtës, si dhe represive ndaj një kategorie të subjekteve të së drejtës. Shteti si 

institucion i pushtetit shtetëror, me miratimin dhe aplikimin në praktikë të dispozitave juridike vendos 

baza për funksionimin e institucioneve shtetërore dhe rregulla të sjelljes për qytetarët, qëllimi i këtyre 

rregullave është për ta mbrojtur individin si vlerë e pacenueshme e shoqërisë, dhe  

të mirat publike me interes të përgjithshëm për shoqërinë. Këtë, shteti e bën duke i sanksionuar këto 

rregulla, duke paraparë dënime, apo më qartë, duke i sanksionuar kryerësit e veprimeve të 

kundërligjshme. Në këtë kuptim edhe shihet raporti shtet – e drejtë, me çka edhe realizohet në 

praktikë kuptimi i së drejtës, si sistem i rregullave juridike që mundëson funksionimin e institucioneve 

shtetërore, ofrimin e shërbimeve për qytetarët dhe si mbrojtje e shoqërisë nga veprimet keqbërëse apo 

veprimet kriminale.  

Dispozitat juridike materiale pothuajse në çdo lëmi të së drejtës përmbajnë edhe kapitullin e 

masave ndëshkimore për subjektet e së drejtës që nuk i zbatojnë apo i shkelin këto dispozita juridike. 

Në këtë pjesë të dispozitave juridike parashihen sanksionet, llojet e tyre, kushtet nën të cilat mund të 

aplikohen ato, lartësia e sanksionit apo masës ndëshkimore, institucionin kompetent për shqiptimin 

dhe ekzekutimin e sanksionit dhe dispozita të tjera relevante në përputhje me natyrën juridike të një 

lëmi të caktuar. 

Legjislacioni doganor në Republikën e Kosovës parasheh dy lloje të shkeljeve apo cenim të 

dispozitave juridike – doganore, e ato janë: veprat penale doganore dhe kundërvajtjet administrative 

doganore. 

Duke marrë parasysh se shkeljet ndaj Ligjit Doganor janë të dëmshme për interesat 

ekonomike, sociale dhe fiskale te shteteve dhe interesave legjitime te tregtisë, duke marrë parasysh se 

aksionet ndaj shkeljeve doganore mund të kryhen me efektivisht nëpërmjet kooperimit ndërmjet 

Administratave Doganore.
301

 Për realizimin e këtyre qëllimeve është aprovuar Konventa 

                                                           
301 Konventa Ndërkombëtare mbi Asistencën Reciproke Administrative për Parandalimin, Hetimin dhe Goditjen e Shkeljeve 

Doganore, (Najrobi, 9 qershor 1977) 
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Ndërkombëtare mbi Asistencën Reciproke Administrative për Parandalimin, Hetimin dhe Goditjen e 

Shkeljeve Doganore, e cila konventë është aprovuar në Najrobi, me 9 qershor 1977.  

Në nenin e parë të kësaj konvente bëhet përkufizimi i shkeljeve doganore, të cilat ndikojnë 

negativisht në zhvillimin e tregtisë ndërkombëtare dhe zhvillimin e krimit transnacional. Kjo konventë 

e bën këtë përkufizim për shkeljet e ligjit doganor: 

▪ ―termi ,,Shkelje Doganore‖ do të thotë çdo thyerje ose përpjekje për thyerje të ligjeve 

doganore;  

▪ termi ,,Mashtrim Doganor‖ do të thotë, një shkelje doganore nga e cila një person mashtron 

doganat dhe në ketë mënyrë u shmanget pjesërisht ose tërësisht pagesave te  

detyrimeve dhe taksave te importit ose eksportit, ose zbatimit të kufizimeve dhe ndalimeve të 

parashtruara në Kodin Doganor, ose përfiton ndonjë avantazh në kundërshtim me Ligjin 

Doganor;  

▪ termi ,,kontrabandë‖ do të thotë mashtrimi doganor që konsiston në lëvizjen e mallrave 

përmes një kufiri Doganor në mënyrë klandestine.‖
302

 

 

Shkelje në fushën doganore nënkuptojmë kundërvajtjet administrative doganore dhe veprat 

penale. (Neni 273 i Kodit Doganor dhe të Akcizave në Kosovë).  

E shohim të nevojshme që fillimisht të përkufizojmë nocionin ,,vepër penale‖ e më pas vijon 

shqyrtimi për veprat penale doganore.  

Sipas legjislacioni penal në Republikën e Kosovës ,,Vepra penale është vepër e 

kundërligjshme, e cila është e përcaktuar me ligj si vepër penale, tiparet e së cilës janë të përcaktuara 

me ligj dhe për të cilën me ligj është paraparë sanksioni penal ose masa e trajtimit të detyrueshëm.‖
303

 

Ligjdhënësi duke e ditur rëndësinë dhe peshën e veprave penale i ka paraparë në mënyrë taksative të 

gjitha elementet prej të cilave mund të konstatojmë se është kryer vepra penale e llojit të caktuar me 

ligj. Këto elemente duhet të plotësohen në mënyrë kumulative që të ekzistojë vepra penale për të cilën 

duhet të përgjigjet fajtori. Në fushën e të drejtës penale dominon maksima e njohur latine nullum 

crime sine lege, nullu poena sine lege (nuk ka vepër penale nëse paraprakisht nuk është e paraparë me 

ligj dhe nuk ka ndëshkim, nëse nuk parashihet me ligj), që do të thotë se nuk mund akuzohet dikush 

për një vepër, e cila nuk ekziston si e tillë në ligj, dhe askush nuk mund të dënohet nëse vepra për të 

cilën akuzohet nuk përbën elementet e veprës penale sipas legjislacionit pozitiv. Ky është i 

ashtuquajturi parim i ligjshmërisë, që është parimi bazë në drejtësi.   

Parim i ligjshmërisë shprehet qartë përmes dispozitave ligjore të Kodit Penal të Kosovës, i cili 

ka paraparë shprehimisht se: (1) Veprat penale, sanksionet penale dhe masat e trajtimit të detyrueshëm 

përcaktohen vetëm me ligj; (2) Askujt nuk mund t‘i shqiptohet sanksioni penal ose masa e trajtimit të 

detyrueshëm për një vepër, nëse para kryerjes së veprës ligji nuk e përcakton veprën si vepër penale 

dhe nuk parasheh sanksion penal ose masa të trajtimit të detyrueshëm për atë vepër; (3) Përkufizimi i 

një vepre penale duhet të përcaktohet në mënyrë të saktë dhe nuk  lejohet interpretimi sipas 

analogjisë. Në rast paqartësie, përkufizimi i veprës penale interpretohet në favor të personit i cili 

hetohet, ndiqet ose shpallet fajtor. (neni 1 i Kodit Penal të Kosovës).  

Për t‘u shpallur fajtor për një vepër të caktuar penale, një person duhet të jetë i përgjegjshëm 

dhe të jetë në gjendje ta kuptojë peshën e veprës, të cilën e ka kryer dhe për atë vepër të shpallet fajtor 

nga një gjykatë e pavarur në një proces të ligjshëm.  

                                                           
302 Neni 1/b, c, d, i Konventë Ndërkombëtare mbi Asistencën Reciproke Administrative për Parandalimin, Hetimin dhe 

Goditjen e Shkeljeve Doganore, (Najrobi, 9 qershor 1977) 
303 Kodi Penal i Kosovës, neni 6 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 164 

 

,,(1) Personi konsiderohet penalisht përgjegjës nëse është mendërisht i aftë dhe është shpallur 

fajtor për kryerjen e një vepre penale. Personi është fajtor për kryerjen e një vepre penale në rast se ai 

e kryen veprën penale me dashje apo nga pakujdesia. 

(2) Personi nuk konsiderohet penalisht përgjegjës nëse në kohën e kryerjes së veprës penale 

është nën moshën katërmbëdhjetë vjeçare. 

(3) Një person konsiderohet penalisht përgjegjës për veprën penale të kryer nga pakujdesia 

vetëm nëse këtë shprehimisht e parashikon ligji.‖ (neni 11 i Kodit Penal të Kosovës). 

Nga përkufizimet e Kodit Penal kuptojmë se për ekzistimin e veprës penale duhet të 

plotësohen këto elemente: vepra të jetë e kundërligjshme, të jetë paraparë me ligj, të ekzistojë 

përgjegjësia penale, të ekzistojë fajësia dhe rrezikshmëria shoqërore. Rrezikshmëria shoqërore 

kuptohet nga neni 7 i Kodit Penal të Kosovës, ―Nuk është vepër penale ajo vepër, e cila edhe pse 

përmban tiparet e veprës penale të përcaktuar me ligj është e rëndësisë së vogël. Vepra është e 

rëndësisë së vogël kur rrezikshmëria e saj nuk është e rëndësishme për shkak të natyrës ose peshës së 

veprës, të mungesës ose pasojave të dëmshme të parëndësishme, të rrethanave në të cilat është kryer 

vepra, të shkallës së ulët të përgjegjësisë penale të kryerësit të veprës ose për shkak të rrethanave 

personale të kryerësit.‖ 

 

1. Veprat penale kundër Doganës së Kosovës  

Siç theksuam më lartë, legjislacioni doganor i Republikën së Kosovës parasheh dy lloje të 

shkeljeve apo cenim të dispozitave juridike – doganore, e ato janë:  

- veprat penale doganore dhe  

- kundërvajtjet administrative doganore. 

Bazë e përcaktimit të shkeljeve të dispozitave juridike doganore është: 

- Kodi Doganor dhe i Akcizave i Republikës së Kosovës; 

Përveç Kodit Doganor, i cili e rregullon në mënyrë laksative veprat penale doganore, një 

numër i caktuar i veprave penale të cilat parashihen me Kodin Penal të Kosovës obligohet Dogana të 

ndërmerr procedurë hetimore për ato vepra. 

Kodi Doganor i Kosovës, i referohet edhe Kodit Penal të Kosovës, i cili i parasheh disa vepra 

penale që kanë lidhshmëri me Doganën e Kosovës. Neni 303 i Kodit Doganor të Kosovës i referohet 

aplikimit të dispozitave të Kodit Penal të Kosovës lidhur me veprat penale që kryhen kundër Doganës 

së Kosovës, ose si vepra penale që inkorporohen në Doganën e Kosovës, por edhe veprat penale që 

mund të kryhen nga oficerët doganorë.  

Rregullat e përgjithshme për vepra penale vlejnë edhe për lëmenjtë që rregullohen me ligje të 

posaçme, siç është rasti me Kodin Doganor të Kosovës, i cili i ka paraparë veprat penale kundër 

Doganave të Kosovës. Kodi Doganor i Kosovës e bën kategorizimin e shkeljeve doganore në Vepra 

Penale kundër Doganave të Kosovës dhe Kundërvajtje Administrative Doganore.  

Përkufizimi, si vepra penale doganore, është i ndryshëm nga përkufizimet e kodeve doganore 

të vendeve të Unionit Evropian dhe të shteteve, si Republika e Shqipërisë dhe Republika e 

Maqedonisë. Kodi Doganor i Unionit Evropian i përkufizon dy lloje të shkeljeve doganore: Vepra 

penale e kontrabandimit dhe kundërvajtjet doganore. Përkufizim të ngjashëm jep edhe Kodi Doganor i 

ri i Republikës së Shqipërisë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kodi Doganor dhe i Akcizave i Republikës së Kosovës i ka paraparë 7 lloje të veprave penale 

kundër doganave të Kosovës. 

1. Pengimi i marrjes, ndalimit ose konfiskimit të sendeve; 

2. Bartja e një Zyrtari Doganor; 

3. Pengimi i lëvizjes së Automjeteve të Doganës; 
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4. Dhënia e deklaratës së pavërtetë; 

5. Shmangia Mashtruese nga Taksa e Importit dhe Akciza; 

6. Shmangiet Mashtruese nga Zbatimi i Ndalesave dhe Kufizimeve mbi Mallra; 

7. Veprat penale në lidhje me Produktet me Akcizë; 

Përveç këtyre veprave penale doganore, Kodi Doganor i Kosovës i referohet edhe Kodit Penal 

të Kosovës, i cili i parasheh disa vepra penale që kanë lidhshmëri me Doganën e Kosovës.  

Neni 303 i Kodit Doganor të Kosovës i referohet aplikimit të dispozitave të Kodit Penal të Kosovës 

lidhur me veprat penale që kryhen kundër Doganës së Kosovës, ose si vepra penale që inkorporohen 

në Doganat e Kosovës, por edhe veprat penale që mund të kryhen nga oficerët doganorë. Këto 

dispozita ligjore janë të shpërndara nëpër disa pjesë të Kodit Penal të Kosovës dhe si përmbledhje e 

tyre janë: 

1. Kalimi i vendkalimit të paautorizuar të kufirit shtetëror ose administrativ; 

2. Lëndimi i lehtë trupor; (neni 153/1,2, i Kodit Penal të Kosovës), 

3. Lëndimi i rëndë trupor; (neni 154/1,2,3, i Kodit Penal të Kosovës), 

4. Kanosja, (neni 161/1,2, i Kodit Penal të Kosovës), 

5. Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, (neni 317/1,2,3, i Kodit      Penal 

të Kosovës), 

6. Falsifikimi i dokumenteve, (neni 332/1, i Kodit Penal të Kosovës), 

7. Legalizimi i përmbajtjes së pavërtetë, (neni 334/1,2, i Kodit Penal të Kosovës), 

8. Marrja e ryshfetit, (neni 343/1,2, i Kodit Penal të Kosovës), 

9. Dhënia e ryshfetit, (neni 344/1,2, i Kodit Penal të Kosovës), 

Të gjitha këto vepra penale, të cilat parashihen me kodin penal të Kosovës, duhet të jenë kryer 

dhe të kenë lidhshmëri me Doganat e Kosovës, me punën apo në kuadër të kryerjes së kompetencave 

ligjore të tyre, nga personat e tretë që mundohen të mashtrojnë institucionin e Doganave të Kosovës, 

si dhe nga zyrtarët doganorë, si bartës të përgjegjësive publike apo shtetërore. 

Shqiptimin e dënimeve e bëjnë gjykatat e rregullta të Republikës së Kosovës në përputhje me 

kompetencat kushtetuese dhe ligjore të cilat u janë dhënë. 

 

2. Kundërvajtjet administrative doganore 

Përkufizimi i kundërvajtjes është i njëjtë me veprës penale, me dallimin se vepra penale duhet 

të jetë vepër e rrezikut të lartë shoqëror, ndërsa për kundërvajtjen nuk kërkohet që vepra të jetë e 

rrezikshmërisë së lartë. Sipas kuptimit shkencor, kundërvajtja përkufizohet si cenim apo shkelje e 

rendit dhe qetësisë publike. Për ekzistimin e kundërvajtjes duhet të plotësohen vepra të jetë e 

kundërligjshme, të jetë paraparë me ligj, të ekzistojë përgjegjësia penale, të ekzistojë fajësia. Dënimet 

për kundërvajtje janë dënime administrative e jo penale.
304

 

Kundërvajtjet janë një lloj delikti juridik (delikte administrative), por që dallohen nga deliktet 

tjera (veprat penale, deliktet ekonomike dhe shkeljet disiplinore) me rrezikshmëri shoqërore më të 

vogël, me pasoja më të vogla, që përcaktohet me ligj dhe me dispozita të tjera. Me termin delikt 

nënkuptojmë çdo veprim antiligjor (të kundërligjshëm) që sanksionohet me ndonjë dënim. Delikti 

nënkupton sjelljen në kundërshtim me normën juridike.
305

 

―Për ekzistimin e kundërvajtjes, duhet të ekzistojnë dy elemente kryesore: 1. elementet e 

përgjithshme apo të përbashkëta dhe, 2. elementet e veçanta. Elementet e përgjithshme të 

kundërvajtjes duhet të ekzistojnë tek çdo kundërvajtje, dhe ato janë: a. ekzistimi i shkeljes së rendit 

publik (veprimi me të cilin shkelet rendi publik i përcaktuar me dispozita juridike), b. parashikimi dhe 

                                                           
304 Orhan M. Çeku: Kriminaliteti Doganor, Kolegji ,,Pjetër Budi‖, Prishtinë, 2015, Ligjërata të Autorizuara  
305 Agur Sokoli: E Drejta Procedurale Administrative, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, Prishtinë 2005, fq. 253 
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rregullimi i shkeljes së tillë me ligj ose dispozitë tjetër si delikt (kundërvajtje), dhe c. parashikimi i 

sanksionit për kundërvajtje.‖
306

  

Ndërsa elementet e veçanta të kundërvajtjes janë ato elemente, të cilat janë të veçanta për çdo 

kundërvajtje (individuale). Elementet e veçanta të kundërvajtjes përbëjnë veçorinë specifike, me të 

cilat disa veprime të veçanta të kundërligjshme janë kualifikuar si kundërvajtje.
307

 

Procedura e veçantë kundërvajtëse mund të rregullohet me ligje të veçanta për veprimin e 

organeve të veçanta të administratës në materie të caktuara kundërvajtëse. P.sh., me Ligjin për 

Doganat (Kodi Doganor dhe i Akcizave në Republikën e Kosovës), është parashikuar procedura e 

veçantë kundërvajtëse për kundërvajtjet doganore, të cilën e udhëheqin (zhvillojnë) organet e caktuara 

të administratës shtetërore (zyrat doganore) për ndëshkimin e kryerësve të kundërvajtjeve doganore. 

Në çoftë se ekziston procedurë e veçantë kundërvajtëse, atëherë dispozitat e procedurës së 

përgjithshme kundërvajtëse (të inkorporuara në Ligjin për Kundërvajtjet) kanë karakter subsidiare 

(plotësuese), d.m.th. në lëmenjtë e veçantë (materie të veçanta) për të cilat me ligj është përcaktuar 

procedurë e veçantë kundërvajtëse, veprohet sipas ligjit përkatës (p.sh. sipas Kodit Doganor të 

Kosovës, për vendosjen mbi kundërvajtjet doganore), sepse ato shprehin specificitetin e materies 

kundërvajtëse.
308

 Në rastin tonë, për procedurën kundërvajtëse doganore zbatohen dispozitat e Kodit 

Doganor dhe të Akcizës në Republikën e Kosovës. Sipas këtij ligji: Duke përjashtuar rastet e fuqisë 

madhore, çdo veprim ose mosveprim, që bie ndesh me dispozitat e parashikuara me këtë Kod, me 

aktet nënligjore për zbatimin e tij dhe me dispozitat tjera në fuqi në Kosovë, quhet Kundërvajtje 

Administrative Doganore. (neni 273/2, i Kodit Doganor). 

 

2.1. Kategorizimi i Kundërvajtjeve Administrative Doganore 

Kodit Doganor dhe i Akcizave në mënyrë shprehimore e ka bërë kategorizimin e 

kundërvajtjeve administrative doganore në tri grupe të mëdha e ato janë:  

Në grupin e parë bëjnë pjesë kundërvajtjet për të cilat është paraparë dënimi më i madh, apo 

veprat me të rëndë kundërvajtëse doganore, siç janë kontrabandimi i narkotikëve, armëve, mjeteve 

shpërthyese, apo materialet e ndryshme të rrezikshme, të cilat sipas legjislacionit nuk lejohet 

qarkullimi juridik i tyre.
309

 Për këto vepra të ndaluara parashihet dënimi të holla në shumë prej 

pesëmijë (5.000) deri në pesëmbëdhjetëmijë (15.000) €.  

Në grupin e dytë bëjnë pjesë shkeljet që kanë të bëjnë me largimin apo sjelljen e mallrave në 

kohën kur Zyra Doganore është jashtë orarit të punës, e sjell apo tenton ta sjell mallin në mënyrë të 

fshehur pa i kryer obligimet doganore, dhe në qoftë se nuk i paraqet apo nuk i deklaron të mirat 

kulturore apo natyrore,
310

 për këto kundërvajtje administrative doganore, dënimi është 5000 deri në 

10000 euro.  

Në grupin tretë bëjnë pjesë numri më i madh i kundërvajtjeve administrative doganore që 

janë të renditura në nenin 276 të Kodit Doganor, për të cilat është paraparë dënimi më i vogël për këto 

shkelje,
311

 për të gjitha shkeljet e parapara me në nenin 276, do të gjobitet me gjobë në të holla në 

shumën prej pesëqind (500) deri në dhjetëmijë (10000) Euro. 

 

2.2. Llojet e Procedurës Kundërvajtëse 

Në procedurën kundërvajtëse doganore, sipas dispozitave të Kodit Doganor kemi dy lloje të 

procedurës: 

                                                           
306 Orhan M. Çeku: E drejta doganore, Kolegji ,,Pjetër Budi‖, Prishtinë, 2014, fq. 248 
307 Agur Sokoli: vepra e cituar, fq. 255 
308 Po aty, fq. 282 
309 Orhan M. Çeku: E drejta doganore, Kolegji ,,Pjetër Budi‖, Prishtinë, 2014, fq. 250 
310 Ibidem  
311 Ibidem  
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a. Procedura mandatore apo e shkurtër, dhe 

b. Procedura e rregullt kundërvajtëse doganore. 

Në të gjitha rastet kur vlera e mallit nuk e tejkalon shumën prej 500 €, do të shqiptohet gjoba 

aty për aty, në vendndodhje, pra me rastin e zbulimit të shkeljes së legjislacionit doganor në shumën 

prej 100 €, në procedurë të shkurtër, duke e plotësuar formularin e standardizuar për këtë destinim.
312

 

Në kuptim të dispozitave të Kodit Doganor kjo procedurë quhet procedurë mandatore apo procedurë e 

shkurtër. ,,Kur vlera e mallit nuk kalon 500 €, do të gjobitet personi fizik me të holla në shumë prej 

100 € për kundërvajtje administrative, të paraparë me nenin 277 të këtij Kodi‖, nëse subjekti i së 

drejtës refuzon ta bëj pagesën, ndaj tij iniciohet procedura e rregullt kundërvajtëse. 

Në të gjitha rastet tjera, kur vlera e mallit e tejkalon shumën prej 500 €, do të zhvillohet 

procedurë e rregullt nga sektori për kundërvajtje doganore pranë Doganave të Kosovës:  

1. Çdo shkelje administrative tjetër, e paraparë me nenin 279, do të jetë objekt i procedurës së 

rregullt, e cila do të iniciohet prej Doganës, ku është bërë shkelja administrative me procesverbal 

zyrtar. 

2. Procedura zhvillohet në Sektorin për kundërvajtje doganore në Doganë, ku vendimi do të 

merret sipas nenit 12 të këtij Kodi. (Neni 279/1,2, i Kodit Doganor të Kosovës). 

IV. Hulumtimi për shkeljet e legjislacionit doganor në Republikën e Kosovës 

Hulumtimi është kryer në tri pika doganore: Mitrovicë, Pejë dhe Prizren. 

Pjesa e parë e pyetësorit përbëhet nga detajet demografike, dhe ato janë: emri i institucionit, 

personi kontaktues, pozita në institucion dhe vendi ku ushtron veprimtarinë. Pjesa e dytë e pyetësorit 

përbëhet nga tetë pyetje. 

1. Qëllimi i hulumtimit 

Përmes këtij hulumtimi është synuar që të bëhet krahasimi i statistikave zyrtare të publikuara 

nga Dogana e Kosovës dhe të dhënave të tubuara në terren nga personat zyrtarë të këtij institucioni. 

Në këtë mënyrë është fituar një pasqyrë më e saktë e shkeljeve doganore në Republikën e Kosovës. 

2. Rezultatet e përgjithshme në tri pikat doganore: Mitrovicë, Pejë dhe Prizren 

Nga përgjigjet që kemi marrë nga drejtorët e pikave doganore kemi arritur që të bëjmë 

krahasimin e shkeljeve doganore tek këto qytete. Sipas rezultateve kemi parë se në fushën e doganave 

në Republikën e Kosovës, shkeljet doganore përbëhen prej Kundërvajtjeve Administrative Doganore 

dhe Veprave Penale Doganore, ku si shkelje më të mëdha paraprinë Kundërvajtjet Administrative 

Doganore, që padyshim këto shkelje janë shumë të dëmshme për zhvillimin e një vendi dhe sigurinë e 

tij. Kapacitet profesionale që ka dogana për luftimin e shkeljeve doganore nuk janë të mjaftueshme, 

por e mira e kësaj pune është se dogana ka një bashkëpunim tepër të mirë me institucionet e tjera të 

zbatimit të ligjit, siç janë: Policia e Kosovës, Prokuroria etj. Si metoda për parandalimin e shkeljeve 

doganore mundë të përdoren shumë mekanizma, siç janë:  

1) Mbikëqyrja Hierarkike 

2) Mbikëqyrja Instanciale (kërkesat dhe ankesat) 

3) Sektorët e Specializuar 

4) Sektori Antikontrabandë 

5) Sektori i Hetimeve etj. 

                                                           
312 Ylber Rraci, Bazat e Sistemit Doganor, fq. 296 
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Dhe si kontroll merren: Kontrolli i Planifikuar dhe Kontrolli Ad Hoc. 

Më poshtë jemi munduar që përgjigjet t'iu paraqesim në mënyrë të grafikonëve.  

1. Çfarë shkeljesh hasen më së shpeshti në pikën tuaj doganore? 

a. Veprat penale doganore; 

b. Kundërvajtjet Administrative Doganore; 

c. Tjetër ___________________ 

 

Fig. 1. Shkeljet që hasen më së shpeshti në këto pika doganore. 

2. Nëse ka shkelje, sa janë të dëmshme ato për shtetin apo buxhetin e RKS-së? 

a. Fare; 

b. Pak; 

c. Mjaftueshëm; 

d. Shumë; 

 

 

Fig.2. Rezultatet e dëmshme të shkeljeve për shtetin e RKS-së. 
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3. A ka dogana kapacitete profesionale të mjaftueshme për luftimin e shkeljeve doganore? 

a. Fare; 

b. Pak; 

c. Mjaftueshëm; 

d. Shumë; 

 

 

Fig. 3. Kapacitetet profesionale që ka dogana për parandalimin e shkeljeve. 

4. A ka bashkëpunim Dogana e Kosovës me institucionet tjera të zbatimit të ligjit (p.sh. Policia e 

Kosovës, Prokuroria, etj.)? 

a. Fare; 

b. Pak; 

c. Mjaftueshëm; 

d. Shumë; 

 

 

Fig. 4. Bashkëpunimi i Doganës së Kosovës me institucionet tjera të zbatimit të ligjit. 

 

5. Me çfarë metoda parandalohen shkeljet e legjislacionit doganor në RKS? 
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Nga të tre personat që kemi pyetur, përgjigja ka qenë: Duke respektuar Ligjet në fuqi. 

6. Në cilin vit kanë qenë shkeljet më të mëdha doganore në RKS? 

a. 2011; 

b. 2012; 

c. 2013; 

d. 2014; 

 

          

         Fig. 5. Shkeljet më të mëdha doganore gjatë viteve 2011, 2012, 2013, 2014. 

7. A keni njohuri se a ka deklarime të parave kesh në kufi gjatë qarkullimit? 

a. Fare; 

b. Pak; 

c. Mjaftueshëm; 

d. Shumë; 

 

Fig. 6. Deklarimet e parave kesh në kufi gjatë qarkullimit. 

8. Si institucion për parandalimin e kontrabandës valutore, a keni konfiskuar ndonjëherë para 

kesh? 
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a. Fare; 

b. Pak; 

c. Mjaftueshëm; 

d. Shumë; 

 

             

Fig. 7. Konfiskimi i parave kesh. 

2.1. Raporti vjetor 2014 në pikat doganore Mitrovicë, Pejë dhe Prizren 

 

Tabela. 1. Raporti vjetor i vitit 2014. 

2.2. Rezultatet e raporteve vjetore në gjithë Kosovën  

(vitet: 2008, 2009, 2010, 2011) 

Viti 2008 2009 2010 2011

Veprat Penale Doganore 61 43 49 36

Vlera në mil 2.21€                           1.53€                           4.20€                           7.07€                           

Kundervajtjet Doganore 941 641 457 1052

Vlera në mil 888.16€                      4.04€                           mbi 120 0.91€                           
313

 Tabela. 2. Raportet vjetore të përgjithshme  

V. Përfundimi 

                                                           
313 https://dogana.rks-gov.net/sq/publikimet?l#publikimet 
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Kodi Doganor tenton të bëjë një rregullim sa me të plotë të të gjithë dinamikës së 

marrëdhënieve në fushën e doganave në momentin e kryerjes së një kundërvajtjeje administrative dhe 

vepre penale. Gjithashtu, Kodi Penal rregullon një sërë çështjesh të pazgjidhura apo të paunifikuara 

me Kodin Doganor, pjesë tjetër e legjislacionit në fuqi. Ai solli unifikimin e një praktike të 

përgjithshme që do të ndiqet për ekzekutimin e gjobave në mënyrë të detyrueshme, duke synuar 

procedura të shpejta dhe efektive, dhe përqendrimin e tyre mundësisht në një organ të vetëm shtetëror 

ose në ato organe që sigurojnë efektivitet në ekzekutimin e tyre, përkatësisht, tek organet që kanë në 

përbërjen e tyre struktura për mbledhjen me forcë të detyrimeve. 

Legjislacioni Doganor ka krijuar një bazë të mirë për parandalimin dhe luftimin e shkeljeve 

doganore. Në këtë kontekst, Doganës së Kosovës i janë dhënë ingerenca të mëdha në luftimin e 

shkeljeve doganore dhe, nga hulumtimi i realizuar e kuptuam se ky institucion në vazhdimësi ka rritur 

përformancën e vet në drejtim të luftimit të krimit ndërkufitar. 

 

 

VI. Rekomandimet 

          Rekomandojmë që Dogana e Kosovës të jetë transparente në publikimin e të dhënave për 

publikun, të paktën ato të cilat nuk përbëjnë sekret shtetëror, sidomos për qëllime shkencore. Ne 

mendojmë që ajo duhet të jetë më e hapur dhe më transparente, sidomos në publikimin e raporteve 

vjetore, sepse gjithë aktiviteti i një viti është i përmbledhur në një raport të vetëm. 

     Dogana e Kosovës duhet të angazhohet në nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare e 

posaçërisht të bëhet pjesë e Organizatës Botërore të Doganave (OBD).  

          Një tjetër fushë së cilës Dogana e Kosovës duhet t‘i qaset më me seriozitet është luftimi  

kontrabandës valutore, sepse në këtë mënyrë e eliminon procesin e shpërlarjes së parave. 
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Abstract 

Nowadays societies  as everywhere in the World, on the XXI-t century are  indispensable part 

of the culture and civilization, involved in various process of advancing, the social, political 

and economic issues.  There are big challenges between societies which occurs unintentional 

dissatisfaction and as a consequence they automatically slow their normal development! 

A key topic in this research will be addressed on multi-ethnic character of the state that 

Macedonia has and problems faced in the past two decades. 

How Macedonia  as one of the west Balkan countries  planning to solve the problems that are 

actually with other entities, how  it will face with two major challenges will be the question in 

this research, including: Creation of balanced relations between two biggest ethnic groups 

and  reform process  followed  by the criteria of  EU-integration processes! 

There are a number of factors that go above these initiatives and prevent the rapid 

development of the companies that are under continuous improvement and reforms in 

transition states. In such a situation that multi-ethnic societies today are facing where the 

level of diversity is clearly evident and a number of issues; this scientific research, will try to 

identify the solution and to influence on raising the responsibility that state institutions and 

political actors need to deal with them! 

Key words-    Multi ethnic, diversity, challenges, political actors, integration. 

 

Introduction 

We live in a time of great challenges when international policies are oriented towards the 

fight for antiterrorism; when globalization is knocking on every door of societies and 

countries in the world; when global policies of developed countries generally have goals and 

visions completely different from those considered in the group of developing countries and 

societies . Based on these days concepts of interlocking societies and the whole world, we 
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also need more than ever to fight down as major ethnic, Albanians in Macedonia. Primarily 

by resonating in a wider diameter and subsequently in defense of the values of closer 

dimensions or group them and then individual ones. Variations in this range, certainly can be 

seen at the beginning and the first impression that is created in large measure that is the fact 

that this route is extremely difficult. No doubt, the sacrifices and hardships are part of the 

challenges of an evolving society. But the question arises how we contribute changes and 

progress of the reform process? Although, past experience taught us to respond with silence 

(in many cases) injustice, because otherwise every criticism towards politics that was wrong 

for us, went us in a situation that was accompanied by violence and often ended 

unsuccessfully or even tragicaly. Along these mentioned factors and a number of other 

reasons provide us with a real insight to understand the situation in which we are. This 

happens not only in Macedonia, but also in other different countries whose composition is a 

heterogeneous and rich with a political, religious, ethnic and linguistic diversity. Studying 

these multiethnic societies is not easy because the difficulties and problems are of various 

natures. Always referring to our practice, this diversity as part of which we are, makes us 

realize many situations which often have brought us different challenges in the overall 

experience. 

In the early 90's onwards, not only in Macedonia but also in a number of other countries, 

democratic winds began to blow and slowly with them were also created other circumstances 

which enabled the dark ages of the past to start change, they changed understanding on the 

functioning of the political system, pluralism is the manner which will leave space to 

different political parties to change the concept of multiethnic state functioning, public 

institutions to create space and positive climate for inclusion multiple of participation in 

decision making process, preventing wrong concepts and gloomy prejudices about existence 

of different religions and world views on ethnicity and civilizations. Of course this was 

supposed to be involved with an active civil society participation. Practice in Macedonia, 

given its multi-ethnic character, reflected in a series of bitter experiences. Taking into 

account the multi-ethnic character of the state and found itself in this situation, we had to take 

necessary steps towards secession from the challenge of this political trap. Confident in the 

fact that the current political subjects showed neatly that we can easily be manipulated, 

continue further to participate in power; which denied the right of speech, there is a lack of 

independent media, denied basic rights that belong to every citizen in a civilized country. [1] 

Well, that and a variety of situations like this, did that today and hereinafter, the political 

bluffs of our representatives, not to be allowed to continue hereinafter. Certainly, the 

establishment and operation of new entities, already is a step that expresses a tendency to 

change something. This,  nowadays, will contribute even more to another disruption , because 

different groups have in themselves as well as different interests, but it‘s worthy if done well 

and act in the common interest of social welfare. All this has an excuse. We live in pluralism 

and this right has more room for implementation. The practice of the civilization clearly 

shows that despite the factions that arise between the political parties, then action and 

common ideology that arises brings them together. Therefore, our common challenges and 

overall engagement would help more than ever to resolve the political, economic and social 

impasse. Numerous researchers referred to the social sciences, among which we will 
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highlight Kant, emphasizes that "activation of the collective will means civil society ". This 

leaves room for understanding that a genuine reorganization of the civil society and other 

forms of institutional and other mechanisms, important actors in the social development 

 process, political and economic needs people acting for general interest and society. [2 ]. If 

you go back a bit to do a retrospective history of social and political development or 

tendencies which have aimed to create stability in the region and the world, we encounter 

many different events that have marked unique twist on the age of the century that we live. 

Although immediately after the end of World War II, the New World Order was created, 

relied mainly on individual rights. On the other side, United Nations came with the Universal 

Declaration on protection of human rights, where this international act at the same time will 

be protected in larger dimensions freedoms and basic human rights giving the guarantee that 

countries will ratify it that are part of the states which are based on and aspirations of 

building a democratic system. Why is it important statement? UDHR is universal both in 

content and in implementation. It states that "human beings are born free and equal in dignity 

and rights" and serves as the driving force of many laws that are based on human rights. [3] 

In the face of these challenges, it is certainly difficult for countries like Macedonia which are 

even today in the development phase and further transformation. Today, you can emphasize 

with full conviction that despite these international acts which are with universal character, 

other acts that result in view of rebuilding institutional capacity, political, economic and 

cultural, Macedonia as EU candidate countries. There are some conditions which represent 

the basis for further progress of the reform process, including: consolidation of the 

democratic system and guarantee of fundamental human rights and minorities; Improving the 

electoral system and general elections; Improve the general election bodies; Institutional 

reforms that include Parliament, Justice, Local Government, the central government and 

public administration; Fundamental human rights and minority ethnic rights, property rights, 

ensuring fair electoral process, freedom of religion, implementation of the rule of law, fight 

against corruption, organized crime, strengthening the country's authorities, enforcement 

rigorous law, improving the documentation and information, interagency cooperation and 

international union, legal education. Fact is that the aspirant countries also have an obligation 

under other obligations to be fulfilled to realize the agreements which have emerged after the 

end of conflicts between intra- or other countries. Here it is worth mentioning the case of 

Bosnia and Herzegovina with the Dayton agreement; or the case of the Republic of 

Macedonia with the implementation of the Ohrid Agreement. Now these represent specific 

requirements for each state in particular. In 1999 the European Union proposed a new 

Process in the Stabilization and Association for five countries of South-Eastern Europe. On 

16 June 1999, began negotiations with the former Yugoslav Republic of Macedonia and then 

on 9 April 2001 was signed the Stabilization and Association Agreement. With this 

Macedonia is the first country in the Western Balkans who has signed such an agreement 

with the European Union. [4] As alluded to other issues to improve the conditions and 

standards for a more stable society with democratic institutions, independent and transparent 

under the Ohrid Agreement, particular importance is given to the officialization and 

determination of language spoken by more than 25% according to official data. Therefore i 

would like note with a special accent that:  
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The Albanian language in Macedonia, in all the stages of the development of citizenship, 

including when it was part of federal Yugoslavia, the one of independence and of the stage 

before and after the inter - ethnic conflict, which ended with agreement had the main goal 

terminating of conflict between Albanians and Macedonians, failed to have stable official 

status. Even the Ohrid Treaty which was established in 2001, between Albanians and 

Macedonians, the implementation of which was guaranteed by the international community, 

did not give the Albanians their national rights, nor the official status of the Albanian 

language, and even in some segments their position deteriorated (the pedagogical 

documentation at the time of former Yugoslavia for Albanians was written only in Albanian, 

and now, after this Treaty, this documentation should also be in Macedonian). According to 

this arrangement, at first glance, there seems to be an advancement  of the Albanian language 

at the level of an official language, but on no account it is equal to the Macedonian language, 

which in this document, not only retained the position of a privileged language, but compared 

to the 1974 constitution, was advanced at the level of the unique main official language. The 

Macedonian language his status of language of the majority, the Macedonian language was 

guaranteed by the Constitution of 1991.The Treaty of Ohritd includes the issue of the 

language in Article 6, entitled: Education and use of language. Also in paragraph 2 of this 

article, where the right of use of languages in higher education is discussed, the Albanian 

language is not listed at all, and it is only understood through percentage, just the same as the 

other languages that do not belong to the majority. This paragraph of Article 6, is formulated 

as follows: State funding will be provided for higher education in the languages that are 

spoken by at least 20% of the population in Macedonia. In this article, of this important 

document, when the Albanians expected to have advance of their language as official and 

authentic, equal with the Macedonian, the phrase Albanian Language was replaced by 

percentage, which had never happened before, not even in the joint federal state of socialist 

Yugoslavia. This formulation has been premeditated over time, in order to come to the 

conclusion that in Macedonia there is only one official language, the Macedonian, and all the 

others if the percentage reaches right can be used, but on no account as equivalent to the 

Macedonian.The paragraph 4 of Article 6, defines Macedonian as the only official language 

throughout the Republic of Macedonia and in international relations. Although paragraph 5 of 

this article says: Any other language which is spoken by at least 20% of the population is also 

an official language, there is uncertainty, it seems deliberate to enable manipulation and 

difficulties in using this percentage genuinely, for now it means only Albanian. If we make a 

comparison of this paragraph with paragraph 4, which defines Macedonian as the only 

official language in the entire territory of Macedonia, we will note that in paragraph 5, are not 

mentioned the words: In the whole territory of Macedonia, which opens the possibility for 

manipulation and dilemmas, if this language that meets the percentage may have spread use 

throughout the territory of the country, or only in the local government.In the same paragraph 

of Article 6, it is said: Any official language other than Macedonian may be used in 

accordance with the law. In this part of the article, the second official language can be used, 

which means that in some case it cannot be used because the logic does not oblige anyone, so 

you are not forced and punished by the law for not using that second official language, which 

is not mentioned anywhere as Albanian. This means that this language, now transformed into 
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percentage, is used by the personal mood of the individual. If we also add the phrase: 

according to law, the Law for the usage of language, marginalizes the status of the Albanian 

even more, we come to the conclusion that according to Article 6 of the Treaty of Ohrid, 

official status of the languages with percentage at least 20% , is more of a political nature, 

which does not argue the position of a language which is already the second official.This 

discrimination of a language to the detriment of the Albanian language, is also observed in 

Articles dealing with the Local Government. This is shown by the formulation: The language 

of that community (if the minimum is 20%) will be used as official languages, in addition to 

Macedonian. This right also, in many municipalities where 20% is achieved, can not be easily 

accomplished, if for such an action, there is no will by the Macedonian majority, an issue 

which is argued in this part of Article 6: in relation to languages which are spoken by at least 

20% of the population of the municipality, local authorities in a democratic way (through 

voting) will decide on its use in public authorities.In paragraph 7 of Article 6, which is about 

the use of language in criminal and civil procedures, it is so clearly established that the right 

of the accused person to use the native language and the use of this language in all court 

proceedings, has remained at the same level of language use as at the time of Yugoslavia. 

And this is confirmed with this part of article which is highlighted: the accused or any party 

shall have the right to translation. The right to use the language should be part of legal 

proceedings rather than translation from Macedonian. This article also confirms thesis that 

the existence of a second official language in Macedonia seems to be more political farce as 

part of the marketing or of the parties in power, for supposedly implementing this Treaty. In 

paragraph 8 of Article 6, where it is discussed about the use of languages in personal 

documents, we also note incorrect attitude with the use of native language by the 

documentation provider, when in addition to the language used by a person, all the other data 

are also written in Macedonian language. It seems that, the double writing of the data starting 

from the name and surname of the person, and other data, given in two languages and two 

alphabets, Cyrillic and the Albanian which is based on Latin, often lead to trouble in 

identification, because the document holder comes with two names, depending on the 

characters used, it is also thought of a deliberate renunciation of the person for application 

(bilingual documents are issued with a special request) so that the personal documents are 

issued in two languages.Although the text of the Treaty is quite confusing and blurred, 

nevertheless it represents a basis for a small advancement of the position of the Albanian 

language and of some other rights of Albanians in Macedonia. The biggest problem of this 

paper yet is the failure of implementation in practical life. This year, this document will 

marks the fifth anniversary of the day that it was approved and it is really concluded that this 

Treaty, with all the defects, could not be implemented, and therefore the rights of Albanians, 

among which the Albanian language is also part of, even after conflict since 2001 and Ohrid 

Treaty that emerged from this conflict, are not accomplished.[5] 

In the practice of Macedonia state defining issue of multi-ethnic character, certainly can not 

be compared with the practice of other countries. There are many factors that have 

contributed to the creation of such circumstances. Of course, different researchers in the 

analysis of the political spectrum and the development of history in the Balkans refer to many 

different causes. I will mention here Georges Castellan, who in his book, ―History of the 
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Balkans‖ among others distinguishes "Yesterday, the Balkans was" powder keg "of Europe. 

Today, efforts to democracy have brought there outburst of nationalism. This enigma small 

states, divided by ethnic strife and border problems, encompasses a mosaic of peoples that are 

mixed with each - other or are opposed to one - another over the centuries. Besides Greece 

socialist camp feel the need to reaffirm their national identity by expressing the ethnic strife 

and archaic borders. For western travel agencies are picturesque landscapes with minarets in 

the background of bare mountains and the beaches of a hottest coast of the sea called Black. 

Castellan, underscoring that the XIX century Balkan monochrome map, stains that were 

placed on it express the victory of nationalism and "withdrawal sick man of Europe" . Model 

of new states were primarily guardians of France and England. From the first they took the 

notion of the nation state, the second that of a parliamentary democracy, but quickly ended 

copies of caricature ... Macedonia that for French has been a culinary mix was not the only 

one to mix ethnicities and religious beliefs. These problems between different ethnicities that 

often they tried to use to hide territorial irredentizm thus constituting their national ideas - 

megalith Greek idea, Serbian Nacertania, Bulgarian macedonization who opposed each other 

in armed conflict. As for Sofijes, Athens parliaments they do not differed to much from 

British model. [6] Still, today many contemporary scholars, analysts history and development 

of contemporary events, the elder Samuel Huntington, in his work "Who are we" defends the 

thesis of multiculturalism, pro-European diversity. [7] Or in the other work "Clash of 

civilizations" defends the fact that gives priority to the expansion of Euro-integration 

processes, global policies and we quote the part where it says: "Local politics is the politics of 

ethnicity and European level, multi-ethnic phenomenon is and will be failed "[8] Starting 

from these experiences that are raised by scholars with  world-wide relevance, makes it 

possible to understand that now in this century, we can say that they have changed judgments 

and perceptions about how to solve problems or how to deal with them. Nowdays when 

dealing with multi-ethnic society experience has shown that it is difficult problems to be 

solved. From this perspective we recall the statement of a visionary politician ( A. Xhaferi) 

"When the construction of multiethnic state fails, objectively opened ethnic concepts", as 

usually happens in our practice in Macedonia. In an article of the same thinker and policy 

regarding the practice of multiethnic countries states that "building national states, federal 

states and confederative states are built on the basis of ethnic diversity. [9] This and a number 

of other elements, besides the above elements will be key elements that research tends to 

applying to the surface. Asking basic elements highlighted done in order to highlight the key 

elements which have often been the issue of which as a result of discontent have resulted in 

conflicts. However to say that the trend has, to create an authentic atmosphere in the direction 

of creating conditions for coexistence among multiethnic society, listen again to the contrary, 

because the practice has shown that in a case such as Macedonia, that is true it is difficult to 

juggling in resolving issues, but there is a big need to encourage the state institutions and 

political actors to do that, if we want to be able to treate as a state that have gerat ambitions 

being part of EU member states. 
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RECOMMENDATIONS 

1. Multiethnic societies in modern "democratic" states, as the case of Macedonia is, 

 have difficulty on rebuilding and remaking their system. The fist think what thay 

need to do is, to crate a more positive environment and cooperation between ethnic 

groups that comprise it! 

2. In the experiences of countries which are multiethnic, there are many examples that 

can be followed from this country in a positive sense of the word and those 

experiences need to take into account! 

3. Implementation of legal acts, based on the basic requirements of the rights of other 

entities that are majority are genuine experience which will help the country to 

overcome the difficulties! 

4. Aspirations and beliefs of the Balkan states, part of which Macedonia is, known as 

EU aspirant countries, ore candidate states, have obligations in front of international 

factors meeting the standards, just for the sake of this issue, they should express 

readiness, political and institucional will to fulfill all the necessary criterias adressed 

to them! 

5. The realization of these prerequisites will help the country not only in improving life 

in a multicultural society but also accelerate the process of Euro integration! 
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DEMOKRACIA KONSOCIALE – 

E DREJTA E VETOS 

UDC: 321.7(497.7)  

QASHIF BAKIU, ARSIM AZIRI 

  

Abstrakt 

This scientific paper, presents a continuity of a long study regarding consecutive democracy -

in case of Macedonia. If in the earlier papers we have treated different elements, in this 

paper we will treat the right of the veto, as a mechanism which prevents discrimination of 

smaller communities. In the paper are treated concrete problems as in theoretic also in 

practical aspect. We also use the comparative method, to come to efficient model of 

consecutive democracy.   

Key words: consociational democracy, communities, discrimination... 

  

Ky punim shkencor paraqet vazhdimësi të një studimi më të gjatë në lidhje me 

demokracinë konsociative – rastin e Maqedonisë. Nëse në punimet e më herëshme kemi 

trajtuar elementet e tjera, në këtë punim trajtojmë të drejtën e vetos, si një mekanizëm për 

mos diskriminimin e komuniteteve më të vogla. Në punim trajtohet problematike konkrete si 

në aspekt teorik, poashtu edhe në aspekt praktik. Gjithashtu përdorim edhe metodën 

komparative, për të ardhur deri te një model i demokracisë konsociative efikase. 

 Ashtu sikutse është e njohur, struktura në Republikën e Maqedonisë është shumë 

etnike. Zyrtarisht në R. M. jetojnë mbi 60 përqind popullatë maqedonase, ndërsa mbi 25 

përqind popullatë shqiptare, si dhe rreth 10 përqind turq, serb, vlehë, boshnjak etk. Megjithatë 

ky numër nga komuniteti shqiptar gjithnjë është kundërshtuar, duke ngritur pretendimin se në 

këtë shtet numri i shqiptarëve duhet të jetë shumë më i madh, respektivisht mbi 30 përqind), 

dhe paralelisht me këtë edhe numri i maqedonasve më i vogël. Ajo qw e karakterizon shtetin 

qendror ballkanik, është se bashkësitë etnike nuk jetojnë në qendra etnikisht të pastra, ndërsa 

popullsia në në pjesën më të madhe të territorit, apo në pjesën dërmuese të vendbanimeve, 
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është e përzier.
316

 Kjo përzierje bëhet edhe më komplekse kur të kemi parasysh se disa nga 

komunitetet etnike kanë përkatësi të dy ose më shumë religjioneve. 

Sikurse e kemi thënë edhe më herët, komunitetet etnik janë të fragmentarizuara deri 

në nivel të lartë. Një ndasi shtesë krijon edhe dallimi religjioze ndërmjet tyre, gjw qw bën qw 

ato të mos të kenë asnjë pikë takimi ndërmjet tyre. ―Shkalla e ndarjes sociale mund të shihet 

nga shkalla e ulët (më saktë shkalla inekzistente) e lidhjes së martesave ndërmjet pjestarëve të 

segmenteve. Segmentet kanë shkolla te ndryshme, ndersa ne raste kur baza arsimore është e 

përbashkët ata realizojnë mësimin në ndrime të ndryshme ose objektet shkollore janë të 

ndara‖.
317

 Edhe për kundër ndarjes fizike ekziston tension i lartë, i cili shpesh herë kalon në 

përplasje fizike masive.
318 

Segmentet gjithashtu kanë klube të ndryshme sportive dhe rekreative. Përplasjet më të 

rënda ndërmjet segmenteve vinë pikërisht nda ndeshjet sportive, ku këngë kryesore të 

tifozzerive janë vdekja dhe zhdukja e segmentit tjeter. Këto koreografi më së shpeshti 

përfundojnë me djegjen e simboleve kombëtare të segmentit tjetër. 

Ndarja e segmenteve reflektohet më së shpeshti në planë individual. Ngjajshëm me 

rastin e Irlandës Veriore, individi i cili pranon vendimin (zgjedhjen) politike të segmentit 

tjetër, nga pala që i takon pranohet si njeri që e ka pranuar etnitetin apo fenë e segmentit 

tjetër, që në këtë rastë është më keq se ti takojë me të vërtetë komunitetit tjetër. 

Nëse edhe për kundër heterogjenitetit objektiv grupet sociale të ndryshme nuk janë të 

organizuara politikishtë atëherë nuk kemi të bëjmë me shoqërin plurale. Republika e 

Maqedonisë është shembullë për shoqëri plurale. Nga njëra anë sikurse potencuam popullësia 

përmbanë komunitete të ndryshme etnike, të pranuara dhe të përcaktuara nga Kushtetuta. Nga 

ana tjetër çdo njëri komunitet etnik, sërishtë sipas Kushtetutës ka të drejtë të organizohet në 

parti politike. Kështu që në planë organizativë, në bazë të Kushtetutës është organizuar 

sistemi politik pluralist. Për këtë arsye në Maqedoni janë parakushtet për të aplikuar modelin 

e demokracisë konsociale. 

Më herët ne kemi trajtuar disa variante të formave të regullimit shtetëror, si modele 

për zgjidhjen e problemeve egzistuese me prefiks etnik dhe politik në Republikën e 

Maqedonisë. Ndër format e analizuara, për të cilat vlerësoj se nuk  janë të realizueshme, dhe 

formës ekzistuese e cila tregohet joefektive, kërkohen mekanizma të inzhinjeringut 

konstitucional dhe social, të cilat të sigurojnë demokraci stabile. Përgjigja për këtë demokraci 

stabile propozohet me modelin e demokracisë konsociale. ―Bëhet fjalë për model të sistemit 

                                                           
316 Shih. Qashif Bakiu, Demokracia konsociale (konsociative) – qeveria konsociative (e zgjeruar), CRC-Journal, vol 1, No 1-

2, Shkup, 2014, fq. 64, 
317 Po aty, 
318 Rastet e rrahjeve të nxënësve në shkollat e mesme në Strugë dhe Shkup, të cilat ndodhin për shumë vite me rradhë 

ndërmjet nxënësve maqedonas dhe atyre shqiptar. 
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politik, të bazuar mbi bashkëpunimin dhe harmonizimin e përfaqësuesve të segmenteve, dhe 

jo mbi konkurimin dhe majorizimin në procesin e marrjes së vendimeve‖.
319 

Qëllimi i demokracisë konsociale është të siguroj mundësi për bashkëpjesmarrje në 

udhëheqjen e shtetit të komuniteteve të ndryshme sociale, nëpërmjet organizatave të tyre 

politike.  Për dallim nga zgjedhjet tradicionale për federatë apo autonomi, demokracia 

konsociale nuk kërkonë ndryshim të regullimit shtetëror. Qëllimi është të sigurohet udhëheqje 

demokratike me pjesëmarrje të komuniteteve të ndryshme në shtetit unitar. 

Shtetet unitare në shumicën e rasteve rëndojnë nga demokracia mazhoritare – 

demokracia e shumicës. Ky llojë demokracie është mënyra më e përshtatshme për organizim 

politikë në shtetet me shkallë më të lartë të strukturës homogjene të popullësisë. Megjithatë 

ky model nuk është modeli më funksional për shtetet me strukturë heterogjene të popullësisë. 

I njëjti nuk prodhonë paqë ndëretnike, stabilitet dhe siguri për shtetin. Në të kundërt, ky 

model shumë shpeshë tregohet si i pasuksesshëm , shtypës dhe kufizues për pakicat, madje 

deri në një shkallë të caktuar diskriminues (në raportë të të drejtave etnike, religjioze, 

kulturore dhe gjuhësore). Në këtë rastë formohet jo vetëm polarizim politik por edhe 

polarizim në baza të tjera, të cilat krijojnë komunitete ―të përballura‖ (të pozicionuara njëra 

kundrejt tjetrës). Kjo nuk është karakteristike vetëm për regjimet e ndryshme monocentrike, 

por edhe për shoqëritë plurale, në të cilët në rastë të tillë krijohet ndarje e thellë sociale, si dhe 

dallime ekstreme politike. Në raste kur pjesë të ndryshme të shoqërisë jetojnë në afërsi 

gjografike, por të ndarë (në kuptimin social), karakteristike është paraqitja e segmentarizimit. 

Më të shpeshta janë ndarjetë në baza etnike, por ekzistojnë edhe ato religjoze, kulturore, 

gjuhësore si dhe ato me bazë racore.
320 

Për  të hequr ndarjet, si dhe për të zgjidhur problemet e ndryshme politike, teoria dhe 

praktika bashkëkohore propozon dialogë politik ndërmjetë palëve, liderëve dhe elitave. 

Ilustrim i aktualitetit të këtij fenomeni në ditë të sotshme është fakti se ky dialogë paraqitet si 

një nga standardet themelor, të kërkuar nga Unioni Evropian dhe NATO, për shtetet 

kandidate për antarësim në këto aleanca. Qëllimi kryesorë i dialogut politik është arritja e 

konsensusit ndërmjet palëve – subjekteve, për një çështje të caktuar, e cila paraqitet si shkakë 

për kundërshtim. Por praktikisht  elitat jo shumë shpeshë janë të prirë të arrinë konsensus për 

]ështje të këtij tipi. Shkakë për këtë është se ata  nuk ndryshojnë pozicionet e tyre, insistojnë 

në qëndrimet ekstreme për kërkesat e tyre. Kjo vjenë si tendencë për ruajtjen e autoritet në 

rrethet e tyre politike. Pozicionet e tyre në shumicën e tyre janë të pa pranuese për palën tjetër 

në dialog. Për këtë shkak, në teorinë politike paraqitet koncepti i ―konsenzusit të arsyeshëm‖ , 

me të cilin nënkuptohet marrëveshje pasi që të largohen pozicionet ekstreme. Në këtë mënyrë 

injorohen faktorët më të vegjël politik, të cilët nëpërmjet pozicioneve të forta dhe ekstreme 

                                                           
319 Г. Силjaновска – Давкова;Идеолошкиот профил на политичките партии во Република Македониjа; Зборник на 

Правниот факултет „Jустиниан Први―; Универзитет „Св. Кирил и Методи―, Скопjе, 2010, f. 318. 
320 Shih. С. Климовски, Т. Каракамишева, Р. Дескоска; Политички систем; Botimi II; 2009 год; Скопjе; 2009 год; с. 

140-141. 
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tentojnë të rrisin ndikimin e tyre dhe autoritetin tek komuniteti ku veprojnë. Megjithatë, 

gjithmon mbetet një dozë subjektiviteti për pozicionet e arsyeshme apo të paarshyeshme.
321 

Arritja e konsensusit në shtetet të cilat praktikojnë modelin e ―demokracisë së 

shumicës‖ nuk ka asnjë garancë, dhe kjo ngelet në vullnetin e mirë të elitave, respektivisht 

liderëve politik. Ky model, nuk përcakton konsensusin si nevojë, për shkak se një gjë e tillë 

nuk është inkorporuar juridikisht. Për këtë shkak në shtetet me strukturë heterogjene të 

popullsisë, ky model nuk prodhon stabilitet, sepse nuk garanton gjithpërfshirje të 

komuniteteve, të cilët në shumicën e rasteve janë të segmentarizuara deri në një shkallë të 

caktuar. 

Parimi i konsensusit si bazë për udhëheqje (qeverisje) të një shoqërie vjen në shprehje 

tek demokracitë konsociale (demokracitë konsociative). Qëllimi i futjes së demokracisë 

konsociale është stabiliteti politik, funnkcionaliteti institucional si dhe arritja e lojalitetit të 

gjithë segmenteve të shoqërise plurale në Republikën e Maqedonisë. Me këtë, përveç 

minimizimit të diskriminimit në baza etnike, religjioze, kulturore dhe gjuhësore, por edhe në 

baza të tjera, do të kufizohet edhe tendenca e ndarjes apo konfliktet ndërmjet segmenteve, të 

cilat shumë shpesh arrijnë në shkallë të lartë të rrezikut. Me këtë do të menjanoheshin rreziku 

i tiranisë së shumicës por edhe kundërefektet të cilat paraqiten. 

Demokracia konsociale është një koncept shumë i gjërë. Konkretisht për Republikën e 

Maqedonisë duhet të ndërtohet një variant – konsociacion, i cili do të mbështetet tërësisht në 

parimet kryesore konsociale.. si bazament tjetër do të duhet të përdoren edhe indikatorët 

ekzistues si dhe faktorët e rrezikut, dhe atë përveç në dy komunitetet keysore etnike, edhe në 

ato të tjerat më të vogla. Njëkohësisht varianti duhet të mbështetet mbi format e aplikuara në 

shtete të tjera me karakteristika të ngjashme. 

Në këtë analiz janë marrë parasysh parametra strukturore dhe territoriale në raport me 

popullsinë, me çrast nëpërmjet analizës politologjike komparative, do të propozohen 

konkluzione alternative për një sistem funkcional, i cili do të përgjigjet në karakteristikat 

shoqërore.  

2. Sipas teorisë së Lijphartit formimi dhe veprimi i demokracisë konsociale 

përcaktohet nga disa faktorë: 

a. koalicioni i gjërë (i madh) 

b. vetoja 

c. përfaqësimi proporcional I komuniteteve në organet e pushtetit 

d. autonomi (pavarshmëri) e komunteteve 

                                                           
321 Shih. Наташа Габер; Мнозинството во политичката реалност; Скоjе; 1996; с. 63-64 
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b. Modeli konsocial dallon nga modeli i pastër i ―ligjit të shumicës‖ edhe për sa i përket 

marrjes së vendimeve. Karakteristike për këtë model është vetoja e kufizuar e ndërmjetme. 

Nëse shumica, sipas mënyrës më të thjeshtë, me mos votim mundet që të mos të pranoj 

vendime të caktuara, demokracia konsociale i‘a mundëson edhe pakicës një gjë të tillë. E 

drejta e vetos mundëson mbrojtjen e pakicës nga majorizimi, fenomen i cili është i pranishëm 

në vendet me model të demokracisë së shumicës. Vetoja u jep të gjitha segmenteve 

(komuniteteve) mundësi spër t‘u mbrojtur. Të drejtat e tyre dhe siguria vendosen në duart e 

tyre, ku veçanërisht mund të jenë të mbrojtura, dhe një gjë e tillë do të varej vetëm prej 

tyre.
322

  

Mënyra e përdorimit të vetos është e ndryshme në shtetet të ndryshme të cilat 

aplikojnë modelin kosocial të demokracisë. ―Vetoja mundet të pranohet (miratohet) në 

mënyrë jozyrtare ose të pashkruar nëpërmjet marrëveshjes, ose mundet të vendoset 

juridikisht, mundësisht në kushtetutë. Në Austri formalisht e konfirmojnë liderët e partive 

socialiste dhe katolike para formimit të çdo koalicioni qeverisës: në këshillin e koalicionit të 

gjitha vendimet duhet të miratohen një zëri‖.
323

     

Vetoja e kufizuar e komuniteteve në Maqedoni  u kyç me Marrëveshjen Kornizë të 

Ohrit dhe respektivisht formalizohet me ndryshimet kushtetuese.
324

 Me ndryshimet 

kushtetuese në fjalë, vendoset e ashtuquajtura ―Shumica e Badenterit‖ (sipas emrit të autorit – 

kryetarit të Gjykatës Kushtetutese Franceze, Rober Badenter). Ky lloj i shumicës, përveç 

shumicës së thjeshtë, ngërthen edhe shumicën e deputetëve (përfaqësuesve) të cilët u takojnë 

komuniteteve, të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë. Sipas Kushtetutës, 

sikurse e theksuam më sipër, vetoja e kufizuar ushtrohet gjatë zgjedhjes së Avokatit të 

Popullit (Obdusmanit), Këshillit Gjyqësor Republikan – për zgjedhjen e tre nga gjithsej shtatë 

anëtarët; Gjykatës Kushtetuese – për zgjedhjen e tre nga gjithsej nëntë gjykatës.
325

 Kjo rregull 

vlen edhe për disa akte legjislative, të cilat miratohen me dy të tretat e votive. Në këtë rast, 

për miratimin e tyre janë të nevojshme gjithashtu edhe dy të tretat e përfaqësuesve të 

komuniteteve, të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë. Kjo vlen edhe për 

pranimin e vendimeve që kanë të bëjnë me vetëqeverisjen lokale; për ndryshumin e 

Preambullës së Kushtetutës dhe dispozita që kanë të bëjnë me të drejtat e komuniteteve.
326

 

 

 

 

                                                           
322 A. Lijphart; Democracy in plural societes А comparative exploration; 1977, преведено издание на македонски език 

Любомир Данаилов – Фрчковски; 1994 Shkupе, fq. 36-37. 
323  A. Lijphart; Democracy in plural societes А comparative exploration; 1977, përkthim në gj. maq. Ljubomir Danailov – 

Fërçkovski; 1994; Shkup; fq. 36-37. 
324 Amandamenti X. Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë; nr. 91, 20. 11. 2001, Shkup 
325 Amandamenti XI, XIV, XV. Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë; nr.91, 20. 11. 

2001, Shkup. 
326 Amandamenti VIII, IX, XIII. Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë; nr..91, 20. 11. 
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MBI KONFLIKTIN 
UDC:316.48:001.11 

YMER ISMAILI 
 

Abstrakt: 

Exists a number of endless efforts for defining the term conflict. Having in mind the frequent 

use of the term in some social sciences as are economics, sociology, social psychology, 

political sciences etc.., It is completely normal the existence of different methodological 

approaches to define the term conflict. In fact, it is created a conflict situation from which, 

the definition of the term itself, creates conflict. However we will distinguish here a part of 

definitions for this entry. On this paper are treated all the specifics of conflicts, also the basic 

features.  

Key words: conflict, specifics of conflicts, objective, policy…. 

 

Ekziston një numër pafund përpjekjesh për përkufizimin e termit konflikt. Duke pasur 

parasysh përdorimin e shpeshtë të termit në disa shkenca shoqërore siç janë ekonomia, 

sociologjia, psikologjia sociale, shkencat politike etj., është krejtësisht normale ekzistenca e 

qasjeve të ndryshme metodologjike për përkufizimin e termit konflikt. Në fakt, krijohet një 

situatë konflikti nga e cila, përkufizimi i vetë termit, krijon konflikt. Megjithatë ne këtu do të 

veçojmë një pjesë të përkufizimeve për këtë term. 

Disa autorë konfliktin e përcaktojnë si formë interakcioni ku njëri objekt në përpjekje 

për realizimin e interesave të veta, me veprimin e tij e pamundëson subjektin tjetër ti realizoj 

interesat e veta ose me veprimin e tij kërkon ta shkatërroj subjektin tjetër. Tek qendrat 

hulumtuese paqësore mund të dallojmë 2 mendime të ndryshme për termin konflikt. 

Mendimi i parë niset nga perceptimi i A dhe B si aktorë që kanë qëllime të 

vetëdijshme, dhe konflikti shfaqet vetëm atëherë-dhe deri në atë masë- kur plotësimi i 

nevojave nga subjekti A e privojnë subjektin B t'i plotësoj nevojat e veta. 

Sipas mendimit të dytë, në vend të qëllimeve të vetëdijshme, midis aktorëve A dhe B 

ekzistojnë interesa objektive që janë të pavarura nga gjendja individuale e mendjes dhe 

konflikti është rrjedhojë e interelacionit të interesave objektive që më shpesh është parë si 

pjesë e sistemit. Në traditën marksiste, në teorinë punëtore të vlerës, interesi objektiv është 

interesi i klasës për kontroll mbi teprinë e vlerës. Tradita të tjera në fokus e vendosin interesin 

nacional, në vend të interesit klasor. Kjo mund të konceptohet në disa mënyra. Disa prej tyre 

flasin për synimet e mbartësve individual të vendimeve ose janë rezultat i negociatave midis 

mbartësve të ndryshëm vendimesh. Ndërsa tek disa të tjerë, interesi nacional është konstruuar 

si qëllim afatgjatë që qëndron mbi qeveritë dhe regjimet dhe është i determinuar nga faktorë 

gjeografikë, strategjikë ose ekonomik. Ndërsa ka përkufizime të tjera që nisen nga interesi, që 

bazohen tek e drejta natyrore, nevojat themelore dhe kushtet e jetesës. 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 190 

 

Instituti i Hajderbergut për hulumtim ndërkombëtar të konflikteve, konfliktin e 

përcakton si: 

...luftë interesash (ndryshime pozicionuese) në nivel nacional me kohëzgjatje të caktuar dhe 

magnitudë midis së paku dy palëve (grupesh të organizuara, shtetesh, grupe shtetesh, 

organizatash) që janë të vendosur t'i zbatojnë interesat e tyre dhe ta fitojnë rastin ...  

Correlates-of-War-Project i cili është iniciuar nga Singer dhe Small, konfliktin e përcakton 

si sjellje të dhunshme në të cilën së paku njëra prej palëve konfliktuese është shteti dhe ka së 

paku 100 viktima në fushën e betejës
7
. Këtyre përkufizime kuantitative-empirike i takon dhe 

ai i Stockholm International Peace Research Insitute (SIPRI) i cili thotë: 

Konflikti i armatosur është përcaktuar si përdorim i forcës midis forcave të armatosura të dy 

ose më shumë qeverish, ose të një shteti dhe së paku një grupi të armatosur të organizuar, i 

cili rezulton me së paku 1000 (një mijë) të vdekur në çdo vit kalendarik dhe në të cilin 

inkompatibiliteti është për kontroll të pushtetit ose të territorit. 
 

Përkufizimi i konfliktit i dhënë nga Upsala Conflict Database (USPD), e përcakton konfliktin 

e armatosur si: 

Inkompatibilitet garues për qeverinë ose për territorin ose për të dyja, ku përdorimi forcës të 

armatosur midis dy palëve rezulton me së paku 25 viktima. Nga këto dy palë, njëra duhet të 

jetë Qeveria e shtetit. 

Ky është vetëm një pasqyrim i vogël i përkufizimeve që e determinojnë termin 

konflikt, pasqyrim që vetëm i tregon drejtimet për përkufizimet e konfliktit. 

 

3.1. Lloje konfliktesh 

Ekziston një numër i madh ndarjesh të konflikteve shoqërore. Si kritere për 

tipologjinë midis të tjerave përdoren: lloji i grupeve shoqërore pjesëmarrës në konflikt, më 

pas ndikimi i konfliktit mbi sistemin e caktuar politik, rrethanat nëse konflikti është mjet 

alternativ për arritjen e ndonjë qëllimi të caktuar, më pas mënyrat sipas të cilave artikulohen 

interesat inkompatibile të palëve, sipas përdorimi i forcës, sipas dinamikës të eskalimit të 

konfliktit etj. 
 
 
Sipas llojit të pjesëmarrësve në konflikt: Mbi bazën e këtij kriteri, konfliktet ndahen në 

konflikte klasore, nacionale, racore dhe fetare. Meqenëse klasat shoqërore janë angazhuar në 

marrëdhënien prodhuese me rolet konkurrente, përplasja rreth sistemit të prodhimit merr 

karakter të konfliktit klasor. 

Gjithashtu si subjekt i konfliktit mund të shfaqen dhe grupet nacionale, racore ose fetare. 

Ka ndryshim midis konfliktit klasor dhe konflikteve në të cilët si palë shfaqen grupet e tjera 

shoqërore. Ndryshimi del nga radikaliteti i qëllimit për të cilin ekziston konflikti. Konfliktet 

klasore më shpesh synojnë drejt një ndryshimi radikal të sistemit të dhënë politik, nëpërmjet 

ndryshimit të mënyrës të prodhimit dhe të përvetësimit. 
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Nga ana tjetër, konfliktet ku si subjekte shfaqen grupet e tjera shoqërore, e 

kundërshtojnë sistemin e dhënë politik duke kërkuar ndryshim të ndonjë ose disa pjesëve të 

tij, ose duke refuzuar ta pranojnë detyrueshmërinë e rregullave të sistemit për pjesëtarët e vet 

ose eventualisht duke bërë kërkesa për formimin e bashkësive politike (shtete) të cilat nga 

kuptimi shoqëroro-ekonomik nuk ndryshojnë nga sistemi i mëparshëm. Shumë autorë 

mendojnë se gjuha e ndryshme dhe tradita kulturor e grupeve fetare dhe racore që jetojnë në 

të njëjtën shoqëri e theksojnë mundësinë për eskalimin e konfliktit shoqëror në kuptim të 

rritjes të intensitetit, mprehtësisë dhe ndryshimit të natyrës të tij dhe kthimin e tij nga një 

konflikt real në konflikt joreal, qëllimi i të cilit do të bëhet shkatërrimi i vetë grupit shoqëror. 

Robert Dal mendon se ekzistojnë mënyra se si konfliktet racore, nacionale dhe fetare 

të vendosen në kufij tolerant, përkatësisht të pengohet eskalimi i tyre. Ato mënyra janë: 

1. nëse subkulturave etnike, fetare dhe racore nuk u mohet e drejta të marrin pjesë në 

qeverisje. 

2. nëse në shoqëri ekziston marrëveshje (e cila mund të mos jetë e kodifikuar), e cila 

e garanton sigurinë e subkulturave të ndryshme. 

3. nëse populli i atij vendi beson se sistemi (poliarkia) mund tu përgjigjet nevojave 

me të cilat ballafaqohet vendi. 

 

3.3. SIPAS NDIKIMIT MBI SISTEMIN POLITIK 
 

Sipas këtij kriteri konfliktet ndahen në: konflikte të matur dhe sistemore. 

Në rastin e parë subjektet e konfliktit shoqëror i kundërshtojnë bazat e sistemit shoqëroro-

politik, ndërsa konfliktet sistemore janë pasojë e ndonjë interesi i cili në thelb është objekt i 

konfliktit, ndërsa ai interes është në harmoni me principet themelore të atij sistemi. Mbi 

bazën e këtij klasifikimi shumë autorë i ndajnë partitë politike në parti kundër sistemit dhe 

parti të moderuara. Tek të parat (siç tregon vetë emri) hyjnë ato parti politike doktrinat e të 

cilës luftojnë kundër sistemit të demokracisë përfaqësuese dhe kërkojnë transformimin e tij 

radikal, duke menduar këtu para së gjithash për partitë komuniste. Ndërsa në grupin e dytë 

hyjnë partitë që e përkrahin demokracinë përfaqësuese dhe kërkojnë vetëm disa ndryshime të 

vogla në atë sistem shoqëror. Për të parët më shpesh mendohet se kanë ndikim negativ, 

ndërsa të moderuarit llogariten si pozitiv për ambientin shoqëroro-politik. Megjithatë edhe po 

ta pranojnë ndarjen e prerë të partive politike në antisistem dhe të moderuara, sidoqoftë 

kuptimi i tyre bardhë e zi (për disa se janë dukuri negative, ndërsa të tjerët pozitive), zgjon 

një dozë dyshimi. Xhorxh Lavo mendon se partitë antisistem shpesh kryejnë funksion 

tribunor, përkatësisht funksion të mbrojtjes të interesave të atij grupi social që shoqëria e 

vendos në pozitë të vështirë. I tillë është rasti me partitë komuniste që i mbrojnë interesat e 

klasës punëtore në shoqëritë kapitaliste. Sipas Lavo, ekzistenca e këtyre partive është e 

nevojshme sepse, edhe pse ato e pengojnë funksionimin harmonik të sistemit, megjithatë këto 

parti janë ventil sigurie sepse e zvogëlojnë mundësinë për revolucion, ndërsa në këtë mënyrë 

mundësojnë qëndrueshmërinë dhe ruajtjen e demokracisë përfaqësuese. Nga këtu del 

qëndrimi i Lavos se partitë antisistem janë negative për rendin shoqëroro-politik. 
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Sipas rrethanës nëse konfliktiështë mjet alternativ për realizimin e ndonjë qëllimi 

Studiuesit shpesh e përdorin klasifikimin e Koserit, sipas të cilit konfliktet ndahen në 

realë dhe jorealë. Sipas Koser, për konflikt real bëhet fjalë atëherë kur qëllimi është i fiksuar, 

ndërsa ekzistojnë dhe alternativa funksionale nga këndvështrimi i mjeteve. Ç'do të thotë kjo? 

Në këtë rast konflikti është rezultat i qëllimeve të kundërta të të dy palëve (grupeve 

shoqërore) në lidhje me një të mirë të caktuar (e drejtë, interes etj.) Konflikti real, mendon 

Koser, nuk është e thënë të ndiqet nga tensione psikologjike dhe urrejtje të ndërmjetme, edhe 

pse, thekson autori, urrejtja mund të jetë funksionale sepse i nxit pjesëmarrësit të angazhohet 

në mënyrë intensive në konflikt. 

Konfliktet jorealë nga ana e vet nuk janë të bazuar tek qëllime të fiksuara, dhe tek rivaliteti i 

palëve konfliktuese rreth atyre qëllimeve të caktuara, por, konfliktet joreale bazohen tek, siç 

shkruan Koser, nevoja për çlirimin e tensionit të paktën tek njëraKonfliktet jorealë nga ana e 

vet nuk janë të bazuar tek qëllime të fiksuara, dhe tek rivaliteti i palëve konfliktuese rreth 

atyre qëllimeve të caktuara, por, konfliktet joreale bazohen tek, siç shkruan Koser, nevoja për 

çlirimin e tensionit të paktën tek njëra palë. Arsye në këtë konflikt në fakt janë impulset 

armiqësore dhe agresiviteti, ndërsa objekti ka rëndësi dytësore dhe se gjatë konfliktit mund 

edhe të ndryshohet. 

Rregullimi i konflikteve jorealë është shumë më i vështirë se rregullimi i konflikteve 

realë. Për mënjanim efikas të konflikteve jorealë, së pari duhet të mënjanohen elementet 

jorealë, siç janë urrejtja dhe agresiviteti, dhe më pas arrihet tek objekti real i konfliktit, nëse 

ekziston. Koser përmend se këto konflikte nuk mund të gjenden në lloj të pastër. 
 
 
 

3.5. Konflikti si proces 

Duke shkruar sipas konceptit të Mesmerit (2003) për konfliktin si proces, Diez Seter 

dhe Albert i marrin si objekt inkompatibilitetin midis dy palëve dhe mënyrat e rregullimit të 

tyre si standarde specifikuese bazë dhe mbi bazën e kësaj kanë zhvilluar tipologjinë 

konfliktuese 4 shkallore: 

- episode konfliktuese - kur ekziston artikulim inkompatibil i rastit i cili është i 

lidhur me një problem konkret 

- konflikte tematike - kur ekziston inkompatibilitet i vazhdueshëm rreth një 

problemi të caktuar 

- konflikte identiteti - kur ekziston divergjencë shpjeguese dhe lëvizjet e njërës palë 

interpretohen si motiv armiqësor 

- konflikte të forcës - kur divergjenca komunikatave nuk është më vetëm 

demokraci e tjetrit, por ka forma subordinance, nënshtrimi dhe zhdukje të 

mundshme të tjetrit. 

- Tipologjia e vendosur nga CoiSMo mbi kuptimin e konfliktit si proces dinamik 

që e ka zhvilluar Pfe{, e jep klasifikimin e mëposhtëm të konflikteve: 
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- konflikt latent - ndryshimi apozicional në lidhje me një vlerë të caktuar me rëndësi 

nacionale llogaritet si konflikt latent nëse kërkesat e caktuara artikulohen nga 

njëra palë dhe vërehen si të tilla nga pala tjetër. 

- Konflikt i manifestuar - ky konflikt përfshin përdorimin e masave të caktuara, si 

për shembull presion verbal, kërcënime me dhunë, ose vendosjen e sanksioneve 

ekonomike. 

- Kriza - situatë e tensionuar në të cilën të paktën njëra palë përdor forcën në 

incidente sporadike. 

- Krizë e ashpër - kur forca në mënyrë rapide përdoret në mënyrë të organizuar 

- Luftë - lloj i konfliktit të dhunshëm, ku forca përdoret me një kontinuitet të 

caktuar në mënyrë të organizuar dhe sistematike. Palët konfliktuese në varësi të 

situatës ndërmarrin masa ekstensive, ndërsa shkatërrimi është masiv dhe afatgjatë. 

 Sipas përdorimit të dhunës: Mbi bazën e tipologjisë të fundit që e kupton konfliktin si proces 

të dukurive të caktuara, del edhe një ndarje tjetër sipas të cilës konfliktet mund të jenë të 

dhunshëm ose jo të dhunshëm. 

Lloje dhune:  

Në këtë kuptim para se t'i elaborojmë përkufizimet për konflikte të dhunshme dhe jo të 

dhunshme, do t'i shpjegojmë llojet e ndryshme të dhunës, që do të tregojnë se rrënja e 

konfliktit është dhuna, vetëm se ajo nuk është e thënë të manifestohet si dhunë të 

drejtpërdrejtë, përkatësisht fizike. Sipas teorisë të njohur të dhunës që e ka zhvilluar Johan 

Galtung
18

, ekzistojnë tre forma kryesore të manifestimit të dhunës. Forma e parë është dhuna 

e drejtpërdrejtë, ajo që matet dhe shihet lehtë. Ajo në fakt është dhunë fizike e grupeve të 

armatosura që e venë në rrezik jetën e njeriut dhe të mirat materiale. Pjesa më e madhe e 

përpjekjeve për menaxhimin e dhunës të drejtpërdrejt orvatet ta ndaloj, ta zmbraps atë dhe të 

gjej përgjigje ose nëpërmjet kundra-dhunës ose me arritjen e ndonjë marrëveshjeje politike. 

 

Forma e dytë e dhunës është dhuna strukturore e cila është e padukshme dhe me 

rrënjë të thella në sistemin shoqëror, por mundet dhe në atë politik dhe juridik. Manifestohet 

nëpërmjet elementeve të padrejtësisë sociale ose ndonjë padrejtësi e tjetër (etnike), të 

diskriminimit, të shkeljes të të drejtave të njeriut etj. Në fakt dhuna strukturore është 

thelbësore për shfaqen e konfliktit, ajo është shprehja e sjelljes konfliktuse. Menaxhimi i 

dhunës strukturore është punë shumë e lodhshme, që kërkon shumë dëshirë, mirëkuptim, 

durim dhe kuptohet mjete. Riorganizimi i shoqërisë është ndërmarrje radikale, kështu sipas 

teoricienëve reformat paqësore në të shumtën e rasteve reduktohen vetëm në dizajnë të 

imponuar institucional, reforma ligjore, marrëveshje politike etj, zgjidhje që nuk e prekin vetë 

thelbin e dhunës strukturore. 

Forma e tretë e dhunës sipas Galtungut është dhuna kulturore, kur shoqëria ose pjesë 

të shoqërisë gjejnë mënyra dhe mjete për legjitimimin e përdorimit të dhunës, duke e 

interpretuar si patriotizëm, sakrifikim, heroizëm etj., dhe gjejnë mjete shprehëse në diskursin 

publik, mediat, simbolet, arsimi etj. 
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Teoria e paqes dhe konflikteve bën dallim midis paqes negative dhe pozitive. Dallimi 

i tillë është rrjedhojë e shqyrtimit të formave të dhunës sipas Galtungut. Sipas teoricienëve, 

kur shoqëria jeton në gjendje të paqes negative, mungon vetën dhuna e drejtpërdrejtë, ndërsa 

dhuna strukturore dhe kulturore edhe pse sipas thelbit të vet të padukshëm, ekzistojnë, ndërsa 

prania e tyre manifestohet nëpërmjet pakënaqësisë ose tensioneve që ekzistojnë brenda 

shoqërisë. Nga ana tjetër paqja pozitive nënkupton strategji integrale të ballafaqimit me të 

gjitha llojet e dhunës, me prioritet në sferat ku ajo është instaluar dhe rregulluar. 
 
 

Konflikte jo të dhunshme 

Meqë tashmë i shpjeguam format e dhunës dhe llojet e paqes që shfaqen në varësi të 

pranisë përkatësisht mungesës të dhunës, mund të kalojnë në ndarjen e konflikteve në të 

dhunshme dhe jo të dhunshme. Me këtë rast duhet të përmendet se në këtë klasifikim dhuna 

të lexohet si dhunë e drejtpërdrejt përkatësisht fizike. Në këtë drejtim, Sandol e përkufizon 

konfliktin jo të dhunshëm si proces konfliktues i manifestuar në të cilin së paku dy palë ose 

përfaqësuesit e tyre përpiqen t'i zbatojnë perceptimet e tyre për qëllimi inkompatibile 

reciproke me minim direkt ose indirekt të aftësive të ndërmjetme për kërkimin e qëllimeve, 

ose me fjalë të tjera njëra palë përpiqet ta pengoj palën tjetër t'i kërkoj qëllimet e veta. 

 Sipas tipologjisë të lartpërmendur nga COSIMO, ekzistojnë dy lloje konfliktesh jo të 

dhunshme: konflikti latent dhe konflikti i manifestuar. Konflikti latent nga prizmi i forcës të 

përdorur, përkufizohet si stad në zhvillimin e konfliktit ku një ose më shumë grupe, palë ose 

shtete i vënë në pikëpyetje vlerat ekzistuese të cilat kanë relevancë nacionale. Me këtë rast 

konflikti latent duhet të ketë në vetvete disa shenja që mund të identifikohen dhe observohen, 

që të vërehet ekzistenca e konfliktit. Ndryshimet pozicionuese tek konflikti latent artikulohen 

nëpërmjet kërkesa të njërës prej palëve të pakënaqura. Konflikti i manifestuar është stad kur 

tensionet janë të pranishme, por që shprehen me mjete që ende janë jashtë kufirit të dhunës. 

Marrëdhëniet e tilla të tendosura midis palëve mund të arrijnë deri në pikën kur përdorimi i 

dhunës do të jetë varianti më i mirë. 

 

Konflikte të dhunshme 

Atëherë kur ndryshimet dhe interesat jokompatibile të palëve në konflikt nuk mund të 

sigurohet në rrugë të paqësore, dhe kur përdorimi i dhunës dhe i forcës bëhet mjet për 

realizimin e kërkesave, atëherë konflikti bëhet i dhunshëm. Për Dejvis
 

ekzistenca e 

frustrimeve ekzistenciale (fizike, sociale, vetë-ngritëse dhe vetë-aktualizuese) ose e nevojave 

implementuese (siguria, njohuria dhe forca) janë kushte kryesore që çojnë në kalimin e 

konfliktit jo i dhunshëm në konflikt të dhunshëm: Dhuna si përgjigje vijon kur nevoja ose 

kërkesa të caktuara të lindura janë thellë të frustruara. Në analizat politike të konfliktit, 

përdorimi i forcës, dëmet fizike dhe viktimat njerëzore janë karakteristike të konfliktit të 

dhunshëm. Viktimat njerëzore në fushën e betejës janë sinjali i parë që të definohet konflikti i 

dhunshëm, ndërsa veçanërisht lufta. Proces konfliktues me manifestim agresiv është termi që 

Sandol e përdor që ta përkufizoj konfliktin e dhunshëm që ai e definon: 
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...situatë në të cilën së paku dy palë, ose përfaqësues të tyre, përpiqen t'i zbatojnë 

këndvështrimet e tyre për qëllime reciproke inkompatibile me dëmtim ose shkatërrim fizik të 

pronës dhe simboleve që kanë vlerë të madhe për njërën palë (p.sh. objekte fetare, 

përmendore kombëtare etj.), dhe/ ose nëpërmjet lëndimeve psikologjike ose fizike, 

shkatërrim ose edhe me përpjekje për ta eliminuar njërën palë. 

 

Den Smit duke i analizuar trendet dhe arsyet për konfliktin e dhunshëm, e përdor termin 

konflikt i armatosur, kur flet për sjelljet e dhunshme dhe ato i definon si.... përplasje të 

hapura, të armatosura midis dy ose më shumë palës me organizim qendror, me vazhdimësi të 

përplasjes, ndërsa përplasjet janë për kontroll mbi pushtetin ose mbi territorin. 

UCDP, përkufizimin e të cilit për konfliktin e shqyrtuam më lart, i klasifikon konfliktet 

ushtarake në tre shkallët e mëposhtme: 

- Konflikt i armatosur paqësor: me së paku 25 viktima në vit në fushën e betejës dhe 

më pak se 1000 në luftimet gjatë gjithë kohëzgjatjes të konfliktit. 

- Konflikt i armatosur intermedial: me së paku 25 viktima në vit në fushën e betejës 

dhe më pak se 1000 në luftimet gjatë gjithë kohëzgjatjes të konfliktit, por me 

kusht në vit të jenë më pas se 1000. 

- Luftë: së paku 1000 viktima në vit në fushat e betejës. 

 

Në lidhje me klasifikim e COSIMO-s, kriza e ashpër është e dyta në kategorinë e 

konflikteve të dhunshme, mbas krizës. Kriza e ashpër ka intensitet më të lartë të përdorimit të 

forcës, që në këtë rast nuk është sporadike dhe incindentale, por më e organizuar. Përdorimi i 

forcës bëhet karakteristikë e përplasjes. Forma më e lartë e konfliktit të dhunshëm është lufta. 

Këtu të përmendet se në këtë klasifikim dallimi midis krizës të ashpër dhe luftës nuk është tek 

numri i viktimave, por në mënyrën se si përdoret forca, nëse përdorimi i forcës është i 

organizuar dhe i sistematizuar. 

 

Trajektorja e konfliktot: 

Menjëherë mbas shfaqjes të tij, konflikti ka trajektoren e vet, fazat e veta, të cilat 

duhet të përmendim nuk është e dhënë të vijojnë njëra pas tjetrës, ose se konflikti patjetër 

duhet të kaloj në çdo fazë. Teoricienët të cilët në fushën e vet të interesit e kanë vendosur 

konfliktin, dallojnë disa faza të tij dinamike, do të përmendim disa nga të gjitha 

këndvështrimet. Kështu për shembull, modeli klasik e dinamikës konfliktuese është i përbërë 

nga 4 faza: 

- faza e TENSIONIT 

- faza e ESKALIMIT 

- faza e DE-ESKALIMIT 

- faza e QETËSIMIT 

Ky model klasik, sipas përmbajtjes të tij, duket i reduktuar në krahasim me modelet më të 

zgjedhuara që i ofrojnë teoricienët. Alker, Gur idhe Rupsinge trajektoren konfliktuese e 
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përcaktojnë nëpërmjet 6 fazave. Faza e parë, sipas këtyre teoricienëve, karakterizohet nga 

qëndrimet e kundërta midis palëve të cilat i shprehin nëpërmjet formave dhe proceseve 

institucionale. Kjo fazë është quajtur faza e mosmarrëveshjes. Në fazën e dytë, ose të emëruar 

si faza e krizës, opozita ende i përdor proceset institucionale, por përdorimi i dhunës është i 

pritshëm dhe i mundshëm. Faza e dhunshme e kufizuar vijon kur vihet në pyetje legjitimiteti 

dhe dobia e procesit institucional, përkatësisht opozita, pala e pakënaqur nuk mund t'i arrij 

kërkesat e veta nëpërmjet sistemit institucional dhe atëherë opozita mendon përdorimi 

sistematik dhe i rregullt i forcës është i justifikuar. Por kur përdorimi sistematik i rregullt i 

pakontrolluar i forcës është mënyra që opozita kërkon të realizoj qëllimet e përcaktuara, dhe 

kur proceset institucionale për zgjidhje paqësore të konfliktit janë të pamundshme, atëherë 

konflikti hyn në fazën e katërt ose në fazën e dhunshme masive. Faza e pestë është faza e 

zbutjes të konfliktit kur aksionet e aktorëve janë drejtuar drejt suspenzionit të përkohshëm të 

dhunës. Faza e pestë është faza e zgjidhjes të konfliktit me rezolutë me kërkesat e palës të 

pakënaqur dhe me vendosjen ose me rivendosjen e proceseve të reja të përbashkëta 

institucionale të pranuara. 

Ndryshe nga këta teoricienë, Braham ka zhvilluar trajektore shtatë fazore të konfliktit 

dhe sipas tij konflikti fillon kur ekziston konflikti latent, që më pas të vijoj faza e shfaqjes, 

mbas të cilës vijon eskalimi konfliktues, i cili kalon nëpër pikën më të lartë të zhvillimit të 

konfliktit, që më pas të vijojnë fazat e negociatave, të zgjidhjes të kontestit dhe procesi post-

konfliktues i ndërtimit të paqes. 
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Abstract 

This paper will look at Kosovo and the implementation of policy devolution and 

transfer of power from central to local governments. Considering the exceptional and unique 

Kosovo situation, I will briefly outline its recent history and political developments that did 

influence to a large extent the process of decentralization and the current devolution of 

policy.  

Provision of social services and distribution of social assistance payments are among the 

competencies to be transferred to the local level and topic of the current paper. We will look 

at the implementation of the devolution of social service provision and deconcentration of 

social assistance payments as foreseen by the Comprehensive Status Proposal. We will 

initially have a look at the legislation base to conduct this transfer of power, to continue with 

an outlook of the current and envisaged organisation of social service provision. Further, it 

will provide a critical assessment of the political and contextual factors that influence the 

success of devolution of this policy and conclude with recommendations as to the feasibility 

of this devolution. 

 

 

Introduction  

During the 1980s Kosovo had the status of autonomous province under Yugoslavia. 

Systematic discrimination, increased ethnic cleansing and even genocide, led to Kosovo‘s 

abolishing of the autonomous status in 1989, and an organisation of armed forces to counter 

Serbian pressure. All these events and a brutal massacre of civilians in Kosovo in the 

beginning of 1999 marked the turning point in Kosovo‘s history by initiating the NATO 

intervention that finally brought an end to the suffering of Kosovars. The intervention 

brought peace in Kosovo in a few months.  NATO peacekeeping forces and a huge United 

Nations mission were soon installed in Kosovo. Based on the UN Resolution 1244, the 

United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) administered Kosovo 

and slowly started building the state institutions. Everything had to be done from the scratch.  
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By the end of 2000, Kosovo‘s provisional institutions were established and policies and 

legislation were being put in place, but the decision-making competencies were still all held 

by UNMIK. Kosovo was in a state of limbo and it was clear that there should be found a way 

out, before social tension explodes. Admitting the need to act, the United Nations Secretary 

General appointed President Martti Ahtisaari as a Special Envoy to intermediate negotiations 

between Serbia and Kosovo, aiming to find a solution for the tenuous situation. Following 

more than a year of continued direct talks, bilateral negotiations and expert consultation it 

was clear that the parties were not able to agree on Kosovo‘s future status. Under the lead of 

President Ahtisaari, the experts group designated the Comprehensive Proposal for Kosovo 

Status settlement.  President Ahtisaari came to the conclusion that the only viable solution for 

Kosovo was independence, to be supervised for an initial period by the international 

community. On 17
th

 February 2008, the Government of Kosovo unilaterally declared its 

independence from Serbia. Soon after, the statehood was recognized by main European 

countries and the United States of America.  

Ahtisaari‘s Comprehensive Status proposal envisaged a 120-day transition period, during 

which Kosovo‘s Assembly had to adopt the constitution and the legislation necessary for the 

implementation of the Comprehensive Status proposal (CSP).  

Decentralization provisions in the CSP were extensive. The intention was to promote good 

governance, transparency, effectiveness and fiscal sustainability in public service. The focus 

was particularly on the specific needs and concerns of the Kosovo Serb community and hence 

envisaged the establishment of six new or significantly expanded Kosovo Serb majority 

municipalities. 

  

Local Self-Government 

As a basic principle, the CSP envisages that local self-government in Kosovo shall be 

based upon the principle of the European Charter of Local Self-Government and in particular, 

the principle of subsidiarity. It did also include the provisions to enact a new Law on local 

self-government and listed a range of competences to be transferred to the local government 

as well as a list of competencies to be delegated for implementation.  

 

Kosovo authorities had long ago recognized the importance of moving the resources and the 

decision making capacity to the local level, considering that to be the most appropriate level 

where best decisions were made. Preparations for devolving these powers in the field of 

social services had already started in 2004 and relevant provisions were included in the 

related legislation put in place than. However implementation failed as at that time Kosovo 

institutions were not the sole decision-making authority in Kosovo.  

With the Law on the Social Assistance Scheme passed in 2003, the Ministry of Labour and 

Social Welfare (MLSW) designated the Centres for Social Work (CSW), placed in every 

municipality to administer the social assistance scheme. Provisions of eligibility and 
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entitlements were set forth by that law and were the guiding principles for the work of CSW.  

The Law on Social and Family Services, adopted by the Kosovo Assembly in 2005, obliged 

the MLSW to take forward the decentralization of social services. It further outlined a whole 

range of social services to be undertaken by the CSW.  

 

Devolution of power 

As a clear outcome of the CSP recommendations, a Law on Local Self-Government 

was adopted in 2008. The law envisages devolution of power to the local level in some 17 

areas. In the field of social services, it foresees to move to the local level the powers and 

resources for the provision of family and other social welfare services, such as care for the 

vulnerable, foster care, child care, elderly care, including registration and licensing of these 

care centres, recruitment, payment of salaries and training of social welfare professionals. By 

provisions of this law, the distribution of social assistance payments is a delegated 

competence to the local level.  

As observed with the above enacted legislation, devolution of social services became a 

political imperative to be implemented as soon as possible. If not the very first, devolution of 

social services is among the first processes of moving power to local governments as 

anticipated by the CSP. 

 

According to the classification of different governance systems made by Stoker et al (1996 

cited in OECD 2001, p. 19-20) the institutional structure ranks Kosovo as a classic unitary 

state. Subnational governments existing at local level may make and implement policies, 

provided this is allowed by the centre. Regional structures exist in administrative form and 

are strictly subordinated to the central state. Kosovo consists of 33 municipalities or basic 

units of local self-government and these are organised in 5 regions. The devolution of social 

services will be done throughout Kosovo from central level to each municipality. In the 

course of 2009, the Ministry of Labour and Social Welfare (MLSW), Ministry of Local 

Government Administration (MLGA) and the Ministry of Economy and Finance (MEF) have 

signed Memorandums of Understanding with 29 municipalities regarding transfer of 

competencies in social service provision to the local level. The respective agreements with 

the remaining 4 municipalities will be conducted in 2010. 

The agreements envisage devolution of social services provision and deconcentration of 

social assistance payments as foreseen with the Comprehensive Status Proposal.  

Competences regarding social assistance payments are deconcentrated to local governments, 

respectively related responsibilities are assigned to the Centres for Social Work (CSW). 

However, the MLSW will retain administrative control over decisions taken locally, e.g the 

decisions of the CSW to include families in the social assistance scheme will be checked 

against eligibility criteria by the central level. This will enable the Government to control 
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spending in social assistance and to avoid misuse of competence by including unqualifying 

families in the social assistance scheme.  

Even though the daily administration will be at municipal level, performance accountability 

will be with the Ministry of Labour and Social Welfare (MLSW), but undertaken jointly with 

the municipal authorities. For the sake of clarity of performance specifications and 

accountability arrangements, it is useful at this point to make the Government-Department 

distinction raised by Bale&Dale (1998, p.109). Whereas, the respective municipal directorate 

and CSW are responsible for administering the social assistance scheme, responsibility over 

size and number of welfare payments rests with the MLSW at central level.  

 

The social services 

Devolution of social services will enable local governments to determine themselves the 

greatest problems for the welfare of their citizens and design and implement themselves the 

actions to be taken for specific vulnerable groups. It shall further enable the participation and 

contribution of citizens and other local actors such as professional organisations, NGOs, 

private sector, etc. Forms have to be found to include these local actors in the decision 

making processes and accountability.
328

 

Municipalities will receive a conditional grant from the MLSW at the beginning of the year 

which may not be used for other purposes. They will have to account for this grant following 

national accounting procedures. Municipalities will take over the management of the staff of 

the Centres for Social Work, their training needs, existing assets of CSW, etc.  

Within the municipal structure, it is the Directorate of Health and Social Welfare that is in 

charge with the welfare of the citizens and planning and implementation of social services. 

Strategic plans on social service provision will be prepared by each municipality at yearly 

bases. These strategic plans will identify the current needs and gaps in social service 

provision and devise the strategy of intervention to address those needs. The plans will be 

coordinated with relevant Ministries at the central level that will retain an advisory, 

supportive and supervisory role.  

The CSW will have double accountability in this process. Initially they will be accountable to 

the Municipality for the effective and efficient use of the resources allocated to provide social 

and family services. They are further responsible to the MLSW for the maintenance of 

professional practice standards in social service provision.   

 

We can note that the Principal – Agent theory has influenced the devolution of social services 

in Kosovo. The principal central actors have entered into arrangements with the agents at 

local level, namely the CSW and Municipal Directorates for Health and Social Welfare, who 
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agree to perform tasks on behalf of the principal in return for compensation. However, an 

important aspect that will make this interchange sustainable has been overlooked in the case 

of Kosovo, and I refer here to performance incentives. This relates to the fact that managers 

shall face incentives congruent with the performance expected of them.
329

 The managers 

didn‘t benefit any personal reward or bonus for the increased tasks and competencies they 

will have to perform. Due to limitations in the increase of public employees‘ numbers, they 

further couldn‘t expand the staff of CSW, which would make easier the implementation of 

the assigned responsibilities. Besides these personal and operational lack of incentives, they 

face an additional constraint posed by the local bureaucracy, which doesn‘t encourage 

managers to actively manage all their resources. In some cases, there were also changes of 

management of CSWs, due to nepotism, political affiliation or personal connections, that 

finally led to the appointment of managers not properly qualified and experienced to do the 

job.  

 

The MLSW had been supported during 2006 by the British Department for International 

Cooperation (DFID) in the planning of the devolution of social services. Several economic 

analysis of devolution options were prepared at that time. However, the DFID due to own 

strategic decisions, mainly related to status negotiations in 2007, decided to withdraw its 

support to the MLSW. Consequently, the MLSW with its limited capacities, could not draw a 

clear and adequate plan regarding the implementation of this devolution. With the status of 

Kosovo solved and the commitment given to implement the CSP, the Government of Kosovo 

was obliged to proceed with the devolution of social services despite the imperfect planning.  

To illustrate this point, let‘s look at the grant allocation formula. In 2010, grant allocation to 

municipalities was based on the number of inhabitants per municipality. Such grant allocation 

is not adequate, as it can deepen local disparities. The needs of municipalities differ based on 

the circumstances existing and problems faced. For instance, a municipality with a larger 

group of minority communities, which are usually very vulnerable would need more funds, 

compared to the needs of a municipality facing trafficking problems that are different.  

In addition, the MLSW has not yet developed the minimum standards in the provision of 

social services which shall guide the monitoring of performance to be conducted by the 

MLSW. These minimum standards will be the benchmarks to measure the performance of the 

local authorities. If the performance is deemed unsatisfactory and is persisting like that, the 

provision of social services will revert directly to the MLSW, as per provisions of the 

Memorandum of Understanding between the parties.  

Despite the transfer of new competencies that require professional skills, e.g. financial 

management and accounting, there were no trainings organised for the staff of the CSWs in 

municipalities prior to the transfer of competencies. The staff of CSWs had attended several 

trainings in the previous years and was considered sufficiently capable and competent to take 

over the new responsibilities. Upon need, the Ministry of Economy and Finance will provide 
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support to the CSW in managing the funds. Yet, some preliminary capacity building would 

have made the transfer of competencies smoother, particularly when taking into consideration 

the relative weak capacities of local governments.  

 

This hasty attempt to devolve social service to local level, with the features not finely defined 

and tuned, as mentioned above, could well encounter obstacles and difficulties during 

implementation. However, two large projects initiated in support of this process improve the 

prospects for the future. The European Commission Liaison Office and the DFID will initiate 

projects that will support the MLSW and the process of devolution for the period 2010-2012. 

Appropriate grant distribution formulas, minimum standards for service provision, strategic 

planning, improved staff competences, functioning coordination mechanisms, are some of the 

issues that will be dealt with, in close cooperation with these projects. Further issues of 

feasibility and modalities of establishing partnerships with the voluntary, civil or private 

sector at the local level will be clarified.  

Conclusion  

The devolution of social services in Kosovo, considering the poor state of Kosovo‘s public 

finance, the relative weakness of local governments and the hasty, imperfect planning of this 

transfer process will make the practical implementation an enormous challenge. Proper and 

adequate planning and preparations would have avoided the inevitable efficiency loss that 

will result in the first years. However, with proper definitions and clarifications made in the 

coming years, with the support of the donor-funded projects, such challenges could be 

overcome. Providing this scenario materializes, Kosovo Government achievement would 

benefit two ends. It would fulfil an important political obligation, emerging from the 

Comprehensive Status Proposal and it would enable decisions by informed local officials, 

that in turn improves the quality of services provided to the citizens of Kosovo.  
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THE EUROPEANIZATION OF ALBANIAN   
AS  CANDIDATE COUNTRY: THE CASE OF  
CHANGE DURING ITS STATE BUILDING 
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Abstract 

The study  on the impact of European Union  in Albania as candidate country is 

traditionally case within the concept of Europeanization. The concept of member-state 

building, which refers to the EU‘s purpose of building functional member states while 

integrating them, may help reframe the academic discussion on the impact of the EU on 

Albanian candidate countries, particularly in limited state functionality, by complementing it 

with insights from the literature on state building. Member-state building has to face several 

para-doxes in order to accomplish its aim. State building and European integration are usually 

dealt with in different moments of time.  Until to solve the dilemma, member-state building 

has one asset more than Europeanisation or state building alone: it can advert to the amount 

of diversity and the obligation to its storage in the European Union. Using  the lack of a 

single conception and the possibility for different solutions to be compatible with the broad 

European standards, Albania member state  building can also educate domestic ownership 

and legitimacy, thus evading from the trap of imposed ―liberal peace‖ statebuilding. The EU 

is thus able to act as an ―interested moderator‖  ―neither a model, nor a hegemon. 

Keywords:Europeanization, state-building, enlargement, candidate country; 

 

1. Europeanisation: definitions and domestic effects of European policy towards 

candidate countries, Albania case. 

 

Defining Europeanisation as domestic effects of European policy towards candidate 

countries in Albanian case is interested in explaining not what the EU is, but what the EU 

does, as in its effects on the member states, and their responses to regulation tensions
331

. The 

definition of Europeanisation has been gradually enlarged from an outcome to a process, to 

include recursive relations. 

As an outcome, Europeanisation has been understood as ―a situation where distinct modes of 

European governance have transformed aspects of domestic politics.‖
332

 This result-oriented 

definition is static rather than dynamic, answering the question of how much something is 
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―europeanised‖ with reference to a predetermined ―European‖ norm in policies, institutions, 

or even identities as an end result. Nevertheless, it is problematic in referring to an end point 

which is difficult to pinpoint, and it loses sight of other possible outcomes than con vergence. 

Alternative definitions have thus focused on Europeanisation as a process, either a top-down 

or a circular one.
333

 

As a one-way process, Europeanisation has been defined as integrating the supranational and 

national political levels by ―reorienting the direction and shape of politics.‖
334

 In this way, 

―domestic policy areas become increasingly subject to European policy-making‖
335

, while the 

EU level exerts an influence ―impacting member states‘ policies and political and 

administrative structures.‖
336

  

Finally, a two-ways, process-oriented definition of Europeanisation sees it as a 

relation of influence between the national and the supranational level which is circular rather 

than unidirectional, and cyclical rather than one-off. One of the most accurate definitions put 

forward is the one by Dyson and Goetz, who define Europeanisation as ―a complex 

interactive ‗top-down‘ and ‗bottom-up‘ process in which domestic polities, politics, and 

public policies are shaped by European integration and in which domestic actors use 

European integration to shape the domestic arena.
337

 The pressure from above interacts with 

the ―creative use‖ (agency) of European integration by domestic actors
338

, including their 

attempts at ―uploading‖ and ―project-ing‖
339

 their own national standards at EU level, and 

with phenomena of horizontal socialisation and learning. Convergence is not prioritised, but 

uneven outcomes stem from differences among countries and issue areas, breaking, 

mitigating and filtration the impact of integration
340

. Europeanisation appears both as a cause 

and an effect of change, blurring the boundaries between inde-pendent and dependent 

variables.
341

 Though useful to remind of the inter-relatedness between Europeanisation and 

European integration, this definition risks to directly encroach upon the field of the latter and 

to end up into concep-tual overstretch. The three understandings of Europeanisation, captured 

by the definitions above, are summarised in the table below. 

Table 1: Definitions of Europeanisation  

                                                           
333 The distinction between process-oriented and result-oriented definitions was first put forward in Maniokas, Klaudijus. 

2001. Concept of Europeanisation and Its Place in the Theories of the Euro-pean Integration, Lithuanian Political Science 

Yearbook   
334 Ladrech, Robert. 1994. Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France. Journal of Common 

Market Studies 32(1), 70.   
335 Börzel, Tanja A. 1999. Towards Convergence in Europe? Institutional Adaptation to Europeani-zation in Germany and 

Spain. Journal of Common Market Studies 37(4), 574   
336 Héritier, Adrienne. 2001. Differential Europe: The European Union Impact on National Policy-making. Lanham: 

Rowman and Littlefield, 3   
337 Dyson, Kenneth and Klaus H. Goetz. 2003. Living with Europe: Power, Constraint, and Contesta-tion, in Germany, 

Europe, and the Politics of Constraint, edited by Dyson, Kenneth and Klaus H. Goetz. Oxford: Oxford University Press, 20.   
338 Chatzigagkou, Enlargement, 47.   
339 Bulmer, Simon and Martin Burch. 2006. Central Government, in The Europeanization of British Politics, edited by 

Bache, Ian and Andrew Jordan. Basingstoke: Palgrave Macmillan   
340 In his misfit model, Radaelli considers absorption, trasformation, retrenchment or inertia as possible outcomes. See: 

Radaelli, Claudio M. 2003. The Europeanization of Public Policy, in The Politics of Europeanization, edited by 

Featherstone, Kevin and Claudio M. Radaelli. Oxford: Oxford University Press, 27-56   
341 Börzel, Europeanization   
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Static: outcome    Dynamic: process   

Direction of 

change  

 One-way, 

linear, 

 one-off  

(top-down)  

Europeanisation as transition 

towards a ‗Europeanised‘ 

endstate  

 

Europeanisation as a 

circular/cyclical relation  

between national and 

supranational 

 

 

 

 

Europeanisation  for 

candidate countries as  

domestic change  

coming from  

‗Europe‘  

Two-way, circular, cyclical  

(bottom-up-down)  

 

  
 

 

The three strands of neo-institutionalism and the mechanisms of Europeanisation  study has 

been mainly framed within neo-institutionalist theories of European integration. Neo 

institutionalism argue that institutions structure politics by determining who is able to act and 

by shaping their strategies and (eventually) their interests, identities, and horizons of action. 

Three theoretical strands have helped to frame Europeanisation: rational choice, soci-

ological, and historical institutionalism. 

First, rational choice institutionalism, as an agency-centred approach based on 

methodological individualism, relies on a hard rational choice ontology depict-ing the actors 

as dedicated to maximise their utility function according to a logic of consequentiality. 

Preferences are fixed and exogenous to interaction. Institutions work as opportunity 

structures, constraining states‘ strategic behaviour and solving collective action problems. 

A rational choice reading of Europeanisation sees the EU as yet another resource for 

domestic actors, lead-ing to their differential empowerment and to a strategy of reinforcement 

by reward: ―a state adopts EU rules if the benefits of EU rewards exceed the domestic 

adoption costs.‖
342

 

―A state adopts EU rules, if it expects these rules to solve domestic policy problem 

effectively.‖
343

The EU acquis and accession negotiations make up the context where 

―reinforcement by reward‖ works best; technicality allows de-politicisation, while sectoral 

veto players are kept at bay by the aggregate benefit of membership
344

. 

Thus, following the lesson of Droysen, Dilthey and Simmel on hermeneutics, a more 

interpretive under-standing has been offered by sociological institutionalism. This approach 

posits a social ontology where agents and structure are mutually constituted, ―claim-ing that 

there are properties of structures and of agents that cannot be col-lapsed into each other.‖
345

 

The EU is considered by sociological institutionalists as ―the formal organization of a 

European international community defined by a specific collective identity and a specific set 
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of common values and norms.‖
346

 Indirectly, even in absence of EU impulse, normative 

emulation may result in the mimicry of models with higher perceived legitimacy
347

. 

Historical institutionalism sees institutions as sticky structures that lock in actors into 

persistent patterns.  Thirdly, historical institutionalism is an eclectic approach relying on the 

sequencing of the previous two.
348

 In the short-term, institutions are only behavioural 

constraints for actors‘ strategies of utility maximisation, but ―in the long-run, actors‘ very 

identities may be powerfully shaped by institutional arrange-ments.‖
349

 Change is explained 

by institutional misfit and external shocks, punctuating the equilibrium and resettling it on a 

new course. Policy inertia and path dependency limit EU influence, and only marginal 

change can be expected by layering or patching up.
350

 

Finally, domestic actors are not simply passive recipients of Europeanisation. Instead, it is 

their active engaging, interpreting, incorporating or resisting to external influence that shapes 

the outcomes, resulting in convergence or diver-gence. Four scopes conditions for 

institutional change were identified by Börzel and Risse. They include the need for a 

domestic demand for change, the pres-ence of statehood and institutional and administrative 

capacities, the type of domestic regime and its resonance with EU norms, and power 

asymmetries strengthening the EU‘s leverage
351

. 

The concept of Europeanisation, first, is subject to a terminological ambiguity. The term does 

not include a clear specification of the source of change expected at domestic level. We need 

to know ―which Europe we are talking about.‖
352

 

In a minimalist sense, Europeanisation is understood as ―the process of down-loading EU 

directives, regulations and institutional structures‖ to the national level.
353

 ―Minimally, 

‗Europeanization‘ involves a response to the policies of the European Union.‖
354

 This narrow, 

EU-centric sense, which could be better termed ‗EU-isation‘,
355

 is the one that scholars 

usually refer to in rationalist approaches, as it is easier to operationalise and to test 

empirically. 

In a maximalist sense, on the other hand, one can ―speak of Europeanisation when something 

in the domestic political system is affected by something European‖,
356

 i.e., it is ―a 

phenomenon exhibiting similar attributes to those that predominate in, or are closely 

identified with, ‗Europe‘.
357
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Indirect mechanisms resulting in institutional isomorphism or mimicry, and includes the 

possibility of a broader understanding of ―Europe‖, taking into consideration the role of other 

European international organisations, global institutions and the broad ―cultural Europe‖ in 

the circulation of norms, practices and behaviours, as in the framing of the Eastern 

Enlargement as a part of the historical process of ―return to Europe‖ of countries which felt 

having been violently separated from it
358

. 

 

2.The issue of Albania for a weak state in the enlargement process 

Concerning the Europeanisation of candidate countries, one scope condition appears 

to be particularly well-suited to explain variance in outcomes: state-hood (or stateness). As 

underlined by Fukuyama, ―before you can have a democracy or economic development, you 

have to have a state.‖
359

 

Differently than in previous EU enlargement rounds, in the Western Balkans concreate in 

Albania different types of states coexists, ranging from international semi-protectorates to 

more or less consolidated states. The contestation of the polity, together with the weakness 

and vulnerability of state structures, which Linz and Stepan had already put at the centre of 

the explanatory model of post-communist transition,
360

 have also been singled out as an 

intervenient variable in Europeanisation processes: ―deficient patterns of compliance tend to 

correlate well with the problem of stateness.‖
361

 

The same argument is endorsed by Börzel, when she states that ―limited state-hood is the 

main impediment for the Western Balkans on their road to Brussels‖, since it ―affects both 

the capacity and the willingness of countries to conform to the EU‘s expectations for 

domestic change.‖
362

 In fact, limitations in both sovereignty (the domestically and 

internationally uncontested claim to the legitimate monopoly of force) and capacities 

(organisational, financial and cognitive resources to make and enforce collectively-binding 

rules) ―have seriously curbed the transformative power of the EU in the Albania - despite 

their membership perspective.‖
363

 In contexts of contested statehood, conditionality is not 

able to produce social learning and modify behaviours, and state weakness leads the EU to 

behave inconsistently, reducing its own leverage and the effectiveness of conditionality. 

Moreover, the EU‘s post-modern empha-sis on power-sharing and minority rights clashes 

with state-building attempts to create strong central institutions and national identities. 

―Somewhat para-doxically, the EU can neither empower liberal reform coalitions where they 

do not exist, nor can it build states where there is no consensus on the national unit.‖
364

 

Börzel‘s ultimate finding is that the EU ―lacks a clear strategy for state-building‖, but she 

does not suggest the EU to equip itself with one (as ―it is no use trying to develop 
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one‖),
365

advocating instead that the EU acknowledges that it can only promote stability in its 

neighbourhood, and not substantial change. While this seems reasonable in the framework of 

the European Neigh-bourhood Policy, it should be not necessarily so for the countries 

included in the enlargement agenda. The next section puts forward a new approach to the di-

lemma, by reframing it in terms of member-state building, in order to look for new solutions. 

 

2.2 The case for the use of the concept of  Albanian  member-state building  

 

An alternative approach - or better a complementary one - to Europeanisation in the context 

of EU candidate countries is the concept of ―member-state building.― Initially employed quite 

denotatively, the use of this concept is growing in the literature and its features are becoming 

clearer. This section introduces the theoretical referents of member-state building in the 

literature on state building and the notion of sovereignty as responsibility. It then defines it 

and traces the early discussions on the topic, concluding with identifying the insights that 

member-state building can provide about how to solve the dilemma of simultaneous state 

building and European integration. 

 

 

2.2.1 From EU member state building to candidate member-state building  

Under the assumption that state weakness or failure is at the root of conflict, 

international state building has developed since the 1990s as a strategic approach to 

sustainable peace.
366

 Premised on the incapacity of domestic state consolidation, external 

intervention is considered necessary, geared towards ―the creation of new institutions and the 

strengthening of old ones.‖
367

 

Two different approaches to state building can be discerned in the literature: a 

structure-centred approach focusing on institutions, and an agency-centred approach focusing 

on legitimacy. The mainstream approach to state building, based on a Weberian conception 

of the state, keeps this latter conceptually distinct from society and equates weak statehood 

with lack of institutional capacity.
368

 State building is thus defined as the creation and 

strengthening of new governmental institutions, consistently with a liberal peace-building 

approach arguing that democracy, economic interdependence, and international organi-sation 

are conducive to peace.
369

 

It nevertheless fails in devising an adequate notion of legitimacy without falling in a circular 

definition of legitimacy as belief in legitimacy by  a product of successful institutions
370

. 

To the contrary, the critical literature on international state building has pointed to the lack of 

legitimacy of models of state building designed and imposed from abroad
371

. Institutional 
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state building has been criticised as a discourse that produces states that are ―failed by 

design‖
372

, by underplaying the role of local agency and reinforcing political dependency 

from abroad.An alternative approach to state building and legitimacy, reinstating an element 

of agency, has thus been developed by these scholars by taking into account the relation of 

mutual constitutiveness between state and society and the possibil-ity to analyse it using 

constructivist theoretical tools. State failure and collapse is also deemed to derive from the 

collapse of the central authority‘s legitimacy and of its capacity to command loyalty, adding 

―a layer of complexity by looking at the nation-state as a constitutive whole‖
373

 and drawing 

attention to the role of the ―local‖ element and the agency of the beneficiaries of state 

building in hybridising the outcome. 

Member-state building, as a concept, relates directly to the literature concerned with 

―liberal peace‖ and post-liberal international state building, which in turn refer to a notion of 

sovereignty as responsibility. In contrast to the traditional meaning of sovereignty, couched in 

terms of absolute independence and auton-omy, sovereignty as responsibility underlines its 

role in the socialisation of states. 

Sovereignty ―no longer appears to be an on-or-off condition‖;
374

 rather than a natural 

right of states, sovereignty is constructed as a concession, a privilege dependent on the 

fulfilment of certain responsibilities.
375

 In this way, sovereign governments are subject to 

both domestic and international account-ability; they are less ―free agents‖ and more 

―members of one community.‖
376

 Taking a Foucauldian perspective, Aalberts and Werner 

remark how ―state sovereignty is used as a governmental technology that aims to create 

proactive, responsible subjects.‖
377

 

The practice of international state building derives from an understanding of 

sovereignty as responsibility. Under the assumption that state weakness or failure is at the 

root of conflict, and premised on the incapacity of domestic state consolidation, state building 

aims at reconstructing state structures through external intervention. Intervention may be 

either direct, or through coercion and monitoring, or by conditionality, in a ‗long-distance‘ 

state building approach. 

The state that tends to emerge from international state building, anyway, has some 

typical features: according to Zaum, it is an executive-dominated state, still unable to provide 

most public services, and often reproducing pre-war patterns of political economy.
378

 Bieber 

coins for it the term of minimalist state, i.e., ―an effort to address the sources of conflict and 
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state weakness by fostering state structures which fall short of the set of functions most states 

are widely expected to carry out, but by doing so might be able to endure.‖
379

 

The minimal-ist state is a sub-type of the weak state, but it holds minimal functions and has 

only minimal ambitions. 

 

3. Increase functional states while integrating them  

The EU was set on the course of a post-modern project of supranational integration, while the 

newly independent states were in a state- and nation-building moment which led only to the 

creation of weak states and protectorates. ―Building functional member states while 

integrating them into the EU is Brussels unique challenge in Albania.‖
380

 Member-state 

building was seen as a distinct strategy from both international state building and the EU 

enlargement process: ―The objective is not simply to build stable, legitimate states whose 

own citizens will seek to strengthen and not destroy them - rather it is the establishment of a 

state that the EU can accept as a full member with absolute confidence.‖
381

 

 

3.1 Three models of state building. 

The first, traditional capacity-building, focuses on standard non-coercive 

developmental 

locations worldwide. The second, authoritarian state-building, aims at fostering institutional 

development by entrusting wide-ranging competences to international structures, 

unaccountable in the domestic constitutional sphere. Such powers, meant to respond to 

threats to public order and ensure minority pro-tection in post-conflict scenarios, were 

―reasonably successful‖ in achieving Fukuyama‘s first stage of nation building - the material 

and institutional re-construction of the countries at stake.
382

 

The third, EU-peculiar approach was named member-state building and when applied to 

candidates for EU membership ―accomplished revolutionary trans-formations over the past 

decade‖ in CEE and Turkey,
383

 outnumbering the suc-cess stories of the first two approaches. 

Member-state building, according to the EU, is made up of three processes. First, ―an 

administrative revolution‖, brought about by alignment to the EU acquis, in terms of 

institutions and leg-islation. Second, ―a process of social and economic convergence‖, aiming 

at co-hesion and fostered by regional and rural development policies, increasingly 

implemented through national multi-year programming and certified by the Commission. 

And third, ―a shift in the substance and processes of democratic governance‖, opening up the 

decision-making process to consultation with the civil society, due to the effect of the first 

two elements.
384

 

The EU, in the context of member-state building, would thus assume the role of an 

―interested moderator‖,
385

 suggesting different perspectives and aiming to improve the 
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political debate and decision making processes. The concept is similar to Balibar‘s idea of a 

―vanishing mediator‖
386

By recognising conflict as a constitutive of the political, Balibar too 

points to the ability of the EU to preserve diversity, thus working as ―neither a model, nor a 

hegemon.‖
387

 

This may also help depoliticising the issue of EU integration, which has often become 

a divisive theme in candidate countries, as ―the creation of a general consensus on EU 

integration is of fundamental importance in the process of EU Member-state building.‖
388

 

What are thus the necessary features for a working member-state building approach? Woelk 

underlines the need for an incentive-based perspective of pos-itive conditionality, 

consultation and assistance in constitutional matters, and citizens‘ involvement to achieve 

reconciliation.
389

 Juncos‘ suggestions are over-lapping, focusing on the need to secure 

legitimate institutions, to acknowledge the political nature of state building, and to prioritise 

peace building as its foundation
390

. 

 

Conclusions  

This article has reflect on two approaches to the relation between the European Union and the 

Albania potential candidate country which is now part of its enlargement agenda. The first 

approache use of the concept of Europeanisation, coming from neo-institutionalist theories of 

European integration. But the lack of consolidated institutions undermining the very 

mechanisms of Europeanisation, which has proved unable to transfer conditionality to state 

building. 

A second approach, implementing to Europeanisation, derives from the litera-ture on state 

building, particularly its legitimacy-focused approaches. Member-state building, intended as 

―building functional member states while integrating them into the EU‖. Besides the 

traditional capacity-building approach of state building, member-state building allows the EU 

to refer to its value of diversity preservation. By exploiting the lack of a single blueprint and 

the possibility for different solutions to be compatible with the broad European standards, 

member-state building can also foster domestic ownership and legitimacy, thus supporting 

local democracy rather than hindering it. The role of the European Union in its candidate 

countries emerges as the one of an ―interested moderator‖, ―neither a model, nor a hegemon.‖ 

However, making enlargement work is fundamental for the future shape of the relations 

between the EU and its neighbours, and for the identity of the Union itself. Member-state 

building can be a useful analytical tool to understand the challenges of enlargement, and look 

for new solutions to seemingly difficult dilemmas. 

As recalled by Krastev, ―the real choice the EU is facing in the Balkans is: enlargement or 

Empire.‖
391
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REFORMIMI DHE KOMBËTARIZIMI I FESË 
NE PËRIUDHEN 1907-1929 

REFORMS AND THE NATIONALIZATION OF RELIGION IN 

THE PERIOD (1907-1929) 

UDC: 28-67 (496.5)‖1907/1929) 

NEREIDA SHQERRA,
392

   

Abstract 

In 1922 the Albanian patriots founded in Berat the KOASH (Albanian Autocephalous 

Orthodox Church). The result of this Congress ëas the independence of the Albanian 

Orthodox Church from the Greek Patriarchate. A year later, the Albanian Muslim congress 

held in 1923 - the first Albanian Muslim Congress - declared the Albanian Muslim branch 

independent from Sheikh-ul-Islam. These events ëere folloëed by many other reforms such as 

the removal of the veil (a Muslim tradition) and reduction in the number of the mosques 

(Moroco dela Roca, R 1994, 48). 

On July 16, 1924 King Zog issued a decree that officially sanctioned the existence of 

various religious communities in Albania, but, upon independence, they had to equip 

themselves ëith their respective statutes ëithin a short përiod of time. According to the decree, 

religious communities should not receive subsidies from the abroad, and even nor ëere they 

alloëed to have other relations ëith foreign institutions or individuals except relations simply 

"spiritual" or cultural. Community budget should be composed only of vakfnore (religious 

propërties) revenues and state subsidies. 

On April 1, 1928 in Albania becomes effective the Civil Code based on ëestern 

models like: French, Italian, Sëiss and German. Islamic judges, Qadi, ëere sacked. A legal 

state ëas thus established. Ëestern-leaning legal reforms ëere croëned by a neë Constitution 

by the end of 1928. In August 1929, a congress of the Albanian Sunnis (Albanian muslims) 

ëas held, ëhich changed the title "General Mufti" in "Head of the Albanian Muslim 

Community". 

Given the changes made, the French diplomat came to the conclusion that: "There is 

reason to believe that the conviking of this congress as ëell as its decisions respond to the 

king‘s ëillingness to unite and to oksidentalize the country". Among the main tasks that the 

Muslim community ëere engaged to ëere "encouraging Muslims to conform to the modern 

civilization" and "helping to develop national brotherhood betëeen Albanians of any faith".  

Keywords: religion, nation, idenpendence, Albania, muslims, orthodox. 
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Gjatë periudhës së Rilindjes sonë Kombëtare, u bënë përpjekje të mëdha për të 

forcuar unitetin e kombit shqiptar të përbërë nga shumë fe, të cilat, të nxitura nga jashtë 

vendit, përçanin unitetin e tij. Mund të përmendim këtu pjesëmarrjen e ulët të ortodoksëve 

shqiptare në luftën për pavarësi. Për një ortodoks nuk ishte e lehtë të angazhohej për 

pavarësinë e vendit. Kryesia Ortodokse në Shqipëri i qëndronte besnike direktivave të 

Fanarit, i cili i pengonte lëvizjet kombëtare kundër Portës, dhe njëkohësisht, në një farë 

mënyre solidarizohej me politiken helenike.
5
 Pjesëmarrja e ortodoksëve në Rilindjen 

Kombëtare erdhi më tepër nga bashkësitë e diasporës: të Rumanisë, Bullgarisë, Egjiptit, 

Shteteve të Bashkuara, ku greqizimi i ndërmarrë nga Fanari dhe i fuqizuar pastaj nga Athina 

nuk kishte ndikuar kaq thellë sa në atdhe; ose ishte vënë me dashje në pikëpyetje falë 

ndërgjegjësimit kombëtar të shqiptarëve të diasporës. Për më tepër, në vendet e tjera 

ballkanike ishte realizuar më parë afirmimi i autoqefalive kishtare të pavarura, ose ishte në 

diskutim në ato vende ballkanike që ishin në luftë për liri, ndaj dhe ndikimi i Fanarit nuk ishte 

dhe aq i fortë sa në Shqipëri. 

Një ngjarje konkrete, e cila gjithashtu tregonte se ndikimi grek shtrihej madje dhe 

jashtë vendit, ndodhi në Amerikë në maj të vitit 1907 në qytetin Handson, ku klerikët 

refuzuan të kryenin shërbesat e varrimit për një shqiptar. Moroco dela Roca (1994, 49) po për 

këtë ngjarje tregon se prifti grek i vendit refuzoi të kryente shërbesën e përmotshme sepse 

djaloshi njihej si ―nacionalist shqiptar‖ dhe si i tillë duhej konsideruar ―automatikisht i 

ç‘kishëruar‖.  

Patriotët shqiptarë ortodoksë të mërgimit (por jo vetëm patriotët) u bindën shpejt se 

për të çliruar bashkë besimin e tyre nga ndikimi grek dhe për t‘u kthyer atyre ndërgjegjen 

kombëtare duhej një Kishë Ortodokse Shqiptare e pavarur. Ortodoksia nuk ishte feja e 

shumicës dhe si pasojë nuk mund të ishte një faktor ndërgjegjësimi, identiteti dhe uniteti 

kombëtar, si në Greqi, Rumani ose Bullgari, pa fituar autonominë, dhe çka ishte më e 

rëndësishme, një Kishë Ortodokse Shqiptare autonome do të bënte gjithashtu që lëvizja për 

pavarësinë e vendit të shënonte një hap përpara (1994, 48-49). 

Të nxitur nga kjo ngjarje, shqiptarët emigrantë të Amerikës krijuan një shoqëri fetare 

në shtator 1907, me emrin ― Nderi Shqiptar ― dhe zgjodhën dhe një komision. Ky ishte dhe 

hapi i parë për një Kishë Ortodokse Shqiptare të pavarur në emigracionin e Amerikës. Meqë 

shqiptarët nuk kishin një prift legal të dorëzuar nga një peshkop, vendosën të thërrisnin një 

prift nga Shqipëria. U vendos të thirrej papa Zaharia. Ky murg minoritar grek, kishte shërbyer 

në manastirin e Shën Pjetrit në Vithkuq. Mirëpo, brendapërbrenda komisionit që e zgjodhi 

këtë murg mbizotëruan idetë e disa grekomanëve, kështu që papa Zaharia u hodh nga ana e 

grekëve. Kjo ishte arsyeja që shoqëria ― Nderi Shqiptar‖ shfuqizoi komisionin e parë dhe dha 

udhëzime që të zgjidheshin kandidatë të përshtatshëm kombëtarë për priftin e ardhshëm 

shqiptar. Zgjedhja do të bëhej me konkurs dhe për këtë u paraqitën si dy kandidaturat më të 

spikatura, dy patriotë: F.S. Noli dhe P.N. Luarasi. Në atë kohë Luarasi ishte emigrant në 

Klinton Mas të Amerikës. Nga kandidatët fitoi Noli (Qiriazi, Dh. 2000, 156). 

Në mars të vitit 1908, Noli u dorëzua prift i ligjshëm. Ai u shugurua prift nga tre 

peshkopë: një rus, një ukrainas dhe një rumun. Meshën e parë në gjuhen shqipe, Fan Noli e 
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dha me 22 mars 1908. Pas kësaj, në Amerikë filloi ndërtimi i kishave ortodokse shqiptare, si: 

kisha e Shën Kollit në Sauth Brixh, e cila përfundoi më 1912, kisha e Shën Palit dhe e Shën 

Pjetrit në Filadelfia në vitin 1915, kisha e Shën Mërisë në Natik në vitin 1919 etj. Për nevojat 

e kishës së re e të pavarur Fan Noli përktheu me radhë, nga viti 1908-1914, të gjitha librat e 

domosdoshëm kishtare si: ―Shërbesat e Javës së Madhe‖, ―Libri i shërbesave të shenjta‖, 

‖Libri i të Kremteve të Mëdha‖ etj. Të gjitha këto përpjekje të mëdha për një Kishë 

Ortodokse Autoqefale Shqiptare, Fan Noli i bëri me synimin e krijimit të një peshkopate 

ortodokse shqiptare në Amerikë, fronin e së cilës në të ardhmen ta vendosnin në Shqipëri 

(Pepa, P. 2007, 83). 

Pasi Shqipëria shpalli Pavarësinë më 28 Nëntor 1912, më 16 mars të vitit 1919 u 

mblodh kuvendi me përfaqësues nga diaspora shqiptare e Amerikës, Kanadasë dhe Meksikës, 

një nga ngjarjet më të shënuara të Kishës Ortodokse Shqiptare, në të cilën iu kërkua 

peshkopit rus që t‘u jepej mundësia që të formonin peshkopatën shqiptare të Amerikës dhe të 

dorëzonin peshkopin e tyre të parë. Për këtë qëllim, u bënë shumë kërkesa edhe në 

kryepeshkopata të tjera. Peshkopi rus premtoi tri herë që të dorëzonte Fan Nolin (emigrant në 

Amerikë në atë kohë) peshkop dhe të tri herët u tërhoq. Ne rrethana të tilla Fan Noli, më 26 

korrik 1919, në kishën e Shën Gjergjit në Boston, iu drejtua të pranishmëve: ―Kush e bëri 

peshkopin e pare fare? ― Dhe audienca iu përgjigjën: ― Te parin fare e bëri populli.‖ ―Dhe 

mua, populli të më dorëzojë, se jam i pari fare për shqiptarët‖, - tha Noli. Kuvendi shqiptar 

më 30 korrik 1919 e shpalli Kishën Ortodokse Shqiptare të Amerikës Kishë Autoqefale dhe 

Fan Nolin, peshkop të saj (2007, 83). 

Përpara shqiptarëve shtrohej detyra e kombëtarizimit të feve në Shqipëri qysh me 

Aktin e Shpalljes së Pavarësisë, më 28 Nëntor 1912. Bektashinjtë, te paret, e kishin shpallur 

pavarësinë si dhe lirinë e tyre nga çdo komb i huaj. Nën udhëheqjen e Gjysh Ahmetit të 

Turanit, në Teqenë e Prishtës, afër Beratit, më 17-21 janar 1921 ata shpallen pavarësinë; 

ngjarje e cila do të pasohej nga krijimi i Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare më 1922, si 

dhe nga ndarja e komunitetit musliman shqiptar nga Turqia në po këtë vit. 

Në 28 prill 1921 arkimandriti Vangjel Çamçe dhe at Vasil Marku dhanë të parën 

meshë shqip ne kishën e Shën Gjergjit në Korçë. Po në 10 gusht të atij viti, u largua nga 

Shqipëria mitropoliti Jakov, i cili nën petkun fetar, kryente detyra politike në favor të 

qeverisë greke (Qiriazi, Dh. 2000, 160-161).
 

Ngjarjet e mëdha politike të viteve 1920-1921, si: bashkimi i Korçës dhe i 

Gjirokastrës, të cilat ishin pushtuar përkohësisht nga Greqia, me pjesën tjetër të Shqipërisë, si 

dhe rikonfirmimi i pavarësisë së shtetit shqiptar, krijuan kushtet e favorshme për krijimin e 

Kishës Autoqefale Shqiptare në Shqipëri (KOASH). Formimi i saj ishte dhe një nevojë e 

domosdoshme për t‘i bërë ballë ndërhyrjeve të politikës greke në punët e brendshme të shtetit 

të pavarur shqiptar; ndërhyrje që nga pala greke realizohej nëpërmjet Patriarkanës së 

Stambollit. Në vitin 1922, në Kongresin Kishtar të Beratit, u formua KOASH-ja. Ky ishte një 

proces i natyrshëm, i ligjshëm dhe i domosdoshëm në kushtet e ekzistencës së shtetit të 

pavarur shqiptar.  
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Iniciativën për këtë kongres e mori Korça. Mbasi u miratuan mandatet, kongresi u hap 

ditën e hënë, më 11 shtator 1922, në orën nëntë paradite. Kryetar i kongresit u zgjodh ikonom 

Papa Josifi, i cili i propozoi kongresit që të shpallte Kishën Ortodokse Autoqefale të 

Shqipërisë dhe te aprovonte me një zë këtë ideal të shenjtë. Këtë mendim e përkrahën 

menjëherë klerikët at Vasil Marku, at Visarion Xhuvani etj. 

Në këtë kuvend u zgjodh Këshilli i Lartë i Kishës, i përbërë nga katër klerikë dhe 

katër laikë. Me propozimin e delegatit të Kavajës, Pal Xhumari, u aprovua nga kongresi që, si 

qendër e Kishës Autoqefale te Shqipërisë, të ishte Korça. Kongresi vendosi që gjuha e 

liturgjisë në Kishën Ortodokse Autoqefale Shqiptare të ishte gjuha shqipe. 

Kuvendi gjithashtu vendosi që t‘i kërkohej Patrikanës së Kostandinopolit të emëronte 

2 mitropolitë me origjinë shqiptare, të propozuar nga Këshilli i Kishës, si dhe te dërgohej një 

delegacion në Patrikanën Ekumenike. Patrikana Ekumenike e Kostandinopolit i kundërshtoi 

kërkesat e këtij kongresi për disa arsye kanunore (rregulla fetare), si dhe për ruajtjen e Status-

quos (të gjendjes ekzistuese). Zgjidhja përfundimtare e autoqefalisë së Kishës Ortodokse 

Shqiptare u bë mbas 15 vjet përpjekjesh të tjera (2000, 163).
 

Rezultat i themelimit të KOASH-së, i cili kryesisht ishte kontribut i vet banorëve të 

krishterë të jugut, ishte se të krishterët e Shqipërisë se Jugut nuk ishin më të lidhur me kishën 

greke por me Kishën Ortodokse Autoqefale Shqiptare (KOASH); e cila u themelua fillimisht 

ne SHBA në vitin 1908 dhe pastaj në Shqipëri në vitin 1922. Vullneti i palëkundur i shumicës 

së banorëve të krishterë të krahinave të Korçës dhe të Gjirokastrës, i vërtetuar nga një numër 

hetimesh ndërkombëtare, ka qenë inkuadrimi në shtetin shqiptar, gjë që përcaktoi, më në 

fund, përfshirjen e këtyre krahinave, si në vitin 1913, ashtu edhe pas Luftës së Parë Botërore, 

brenda kufijve të Shqipërisë (Meta, B. 2012, 26).  Beduli, Dh. (2006, 47) për këtë ngjarje 

shkruan: ―Kurora e te gjithë këtyre përpjekjeve të bëra prej ortodoksëve, si brenda në atdhe 

ashtu dhe jashtë, ka qenë Kongresi historik i Beratit nën kryesimin e priftit atdhetar St.lk. At 

Josif Qiriçit në të cilin përfaqësuan të gjithë komunitetet ortodokse shqiptare me delegatë të 

zgjedhur ligjërisht‖. 

Komuniteti Mysliman gjithashtu hodhi hapin vendimtar drejt pavarësisë së tij dhe 

forcimit të karakterit kombëtar të institucioneve fetare islame. Për realizimin e kësaj çështjeje 

ndihmuan shumë klerikë myslimanë e patriotë, të cilët luftuan me mish dhe me shpirt për 

çështjen kombëtare dhe për fenë e tyre. Mbarë populli shqiptar pa dallim feje prisnin me 

padurim këtë akt te rëndësishëm me vlera kombëtare. Përpara se të flasim për këtë ngjarje 

madhore, le të hedhim një vështrim të shkurtër në panoramën e ngjarjeve paraprake që bënë 

të mundur realizimin e saj. 

Detyra që shtrohej para qeverisë së Vlorës ishte organizimi i institucioneve 

kombëtare, ku ne plan të parë vinte ‗arsimi kombëtar‘ dhe krijimi i ‗institucioneve fetare 

Autoqefale‘. Qeveria e Vlorës aplikoi ―status kuo‖ e trashëguar, tradicionale, por duke 

likuiduar ―de facto‖ varësinë institucionale nga Shejhul Islami me qendër në Stamboll dhe 

për herë të parë Shqipëria kishte Myftiun e vet te Përgjithshëm të emëruar nga qeveria 

shqiptare. Administrata fetare u krijua nën shembullin e administratës shtetërore: prefekturës 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 223 

 

i përgjigjej Myftinia, nënprefekturës – nën-myftinia etj. Kjo administratë ishte nën varësi të 

qeverisë. Me shpalljen e Pavarësisë edhe Gjyqi i Naltë i Sheriatit - i trashëguar nga koha e 

sundimit turk - i shkëputi automatikisht lidhjet me Kalifatin. Duhet thënë se qysh gjatë viteve 

1916-1917, ndonëse periudhë lufte, u bënë disa hapa të rëndësishëm për riorganizimin dhe 

ristrukturimin e fesë islame. Në këtë kohe u krijua institucioni i Gjyqit të Naltë të Sheriatit të 

Shqipërisë, i cili, pa dyshim, është një eveniment me rëndësi. 

Në vitin 1917 qe hartuar një ―Parashkresë e përkohshme për organizimin e Sherisë në 

Shqipëri‖ duke ndriçuar kështu faktin se organizimi dhe funksionimi i Sherisë në Shqipëri 

qenka qysh nga viti 1917. Kjo ‗Parashkrese‘ përbehej nga 43 nene dhe luajti rolin e nje 

statute deri në vitin 1923. Sipas Parashkresës, në krye të bashkësisë muhamedane dhe te 

organizimit të Sherisë ishte Myftiu i Përgjithshëm (Kadil-el‘kuda - Kadiu i kadive, 

kryegjyqtari). Nën kryesinë e tij ishin të gjithë hoxhallarët dhe gjyqtarët e Sherisë (myftinjte, 

kaditë, naibet etj.) sikurse dhe të gjithë zyrtaret e tjerë të Sherisë. Sipas nenit 8 te 

‗Parashkresës‘ së lartpërmendur, të gjitha predikimet dhe këshillat e tjera duhet të mbaheshin 

në gjuhën shqipe, ndonëse të ilustruara me ajete dhe hadithe në arabishte, si dhe t‘u 

përgjigjeshin nevojave të kohës dhe urdhrave të Qeverisë. 

Myftiu i Përgjithshëm kishte drejtimin dhe kontrollin e epërm mbi të gjitha çështjet e 

myslimaneve, të instituteve bamirëse dhe të arsimit të myslimanëve. Së bashku me Myftiun e 

përgjithshëm, pranë tij, si ndihmës e këshillues qëndronin dy ulema. Njeri prej tyre do te 

kishte titullin ―këshilltar―, tjetri ―i besueshmi i fetfasë‖. Këta të dy përbënin Këshillin e Naltë 

ose Gjyqin e Naltë të Sherisë. Ky Këshill ishte shkalla me e lartë për çështjet e besimit dhe të 

gjyqësisë. Ai kishte të drejtë të zgjidhte gjyqtarët e sherisë, imamët, hatibët, hoxhallarët në 

përgjithësi, mësuesit e besimit dhe nëpunësit e tjerë të Sherisë.  

Siç vihet re në këtë përshkrim të shkurtër te rrugëtimit të organizimit të fesë islame, 

pas Shpalljes se Pavarësisë e deri në Kongresin e I-rë Mysliman, ndarja e Komunitetit 

Musliman Shqiptar nga Turqia nuk ndodhi në një terren bosh, apo te rastësishëm. Ishin 

hedhur hapa te rëndësishëm ne organizimin e brendshëm te fesë islame nën kujdesin e Vehbi 

Dibrës. 

Më 12 mars 1922, Kongresi i Klerikëve Islame shpalli shkëputjen nga Sheik-UI-Islami dhe 

autonominë e institucioneve islame shqiptare, duke filluar dhe riorganizimin e tyre (Meta, B. 

2013, 31).
 
Ky Kongres përben dhe një nga evenimentet më të rëndësishme jo vetëm fetare, por 

dhe historike e politike për kombin tonë. Ai shënon një kthesë të rëndësishme për 

emancipimin dhe përparimin e fesë islame tashme e veshur me ngjyra kombëtare.  

Pasi doli leja përkatëse nga qeveria, prefekturat dhe nënprefekturat u ftuan të 

zgjidhnin nga 1 delegat dhe që të ishte përfaqësues i denjë për kombin, besimtar e shqiptar, si 

dhe të ishte i mençur e mbi te gjitha të dinte mirë ―me shkrue e me kendue shqip‖.  

Në këtë Kongres, i cili zgjati prej 24.02.1923 deri më 12.03.1923, morën pjesë 

delegatë nga e gjithë Shqipëria. Mbledhja e parë e Kongresit, apo e Kuvendit Musliman siç u 

quajt ndryshe, u mbajt ne Tiranë, me 24 shkurt 1923, ne ndërtesën e shoqërisë ―Djelmënia 

dibrane― ne rrugën e Dibrës. Ajo u hap me fjalën e Vehbi Dibrës, kryemyftiut te parë të 
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Shqipërisë, të caktuar nga Qeveria. Ai ne fjalën e tij e vlerësoi fenë islame si fe liberale e cila 

njeh te gjithë profetët dhe përmbledh të gjitha mirësitë e të dy jetëve, dhe vuri ne dukje se të 

gjitha këto cilësi bënin që kjo fe të respektohej dhe nga dijetarë të shquar të Evropës. Ai i bën 

thirrje në fjalën e tij delegatëve për bashkim kombëtar si dhe vëllazërimin e të gjithë 

shqiptarëve pa dallim feje. Në fjalen e tij të hapjes ai gjithashtu falënderoi kryeministrin 

Ahmet Zogu i cili ndihmoi dhe lehtësoi mbledhjen dhe organizimin e Kuvendit. Gjithashtu ai 

i referohet Kuvendit të Vlorës dhe Shpalljes se Pavarësisë si pikënisje e te gjitha veprimtarive 

politike, shoqërore e fetare; përpjekje që u ripohuan e u përforcuan edhe një herë në 

Kongresin e Lushnjës. 

 Me rëndësi në këtë Kongres është dhe miratimi i Statutit, i cili pas shumë debateve 

mori miratimin e pjesëmarrësve. Në Statutin e vitit 1923 nuk bëhet fjalë shprehimisht për 

shkëputjen e Bashkësisë Islame Shqiptare nga Khalifati dhe Meshihati i Stambollit. Shkëputja 

nga jashtë me sa duket nënkuptohej, ose me mirë të thuhet se as nuk diskutohej, përderisa në 

këtë Statut nuk behej fjale për kurrfarë lidhjeje fetare organizative me Stambollin, as me 

Khalifatin dhe as me Shejhul‘islamin. Gjithë organizimi dhe funksionimi i kësaj Bashkësie 

ishte planifikuar të vepronte si e pavarur nga ndonjë qendër tjetër fetare të huaj, cilado qoftë 

ajo. Në këtë Statut gjithashtu nuk përmendet dhe çështja e shtetësisë së liderëve të lartë të 

fesë islame, sepse kjo ishte zgjidhur qe më parë me Statutin e qeverisë me 1917 ku thuhej se 

paria e lartë fetare të jete tre breza shqiptare dhe me gjak e me gjuhë shqiptare; e cila 

praktikohet edhe sot për udhëheqësit e fesë islame, madje dhe atyre nepër rrethe. Pra, këtu 

gjen vend shprehja profetike ― Dashuria për atdheun është pjesë e besimit ― (Basha, A. 2000, 

132).  

Ky kongres ka hyrë në historinë e zhvillimit të Islamit ne Shqipëri, veç të tjerash, edhe për dy 

evenimente të rëndësishme: a) Duke shpallur mëvetësimin e Xhamisë Shqiptare, preu de 

facto dhe de jure të gjitha llojet e lidhjeve me Khalifatin, b) Themeloi Komuniteti Mysliman 

të Shqipërisë që në të ardhmen do të merrte në dorë, nëpërmjet administratës që ngriti, 

interpretimin teologjik dhe rregullimin administrativ të të gjitha çështjeve islame në Shqipëri
 

(2000, 121). Kështu sipas Prof. Dr. K. Frashërit (1994) ky Kongres ―e ktheu xhaminë sunite në 

nje xhami shqiptare…‖ (cituar nga Basha, A. 2000, 133). Ai i hapi rrugën emancipimit të gruas 

myslimane si dhe konsolidimit e përforcimit të besimit islam në vendin tonë. 

Më gjerësisht për reflektimet e këtij Kongresi ne Elbasan na informon Gazeta Populli 

(1923). Sipas saj më 12 shtator 1922 dhe më 12 mars 1923, bota shqiptare bënte dy hapa të 

sigurta përpara në çështjen e bashkimit kombëtar duke i dhënë besimeve të ndryshme format 

që u kanë hije dhe që kërkohet t‘i kenë. Me pas në të përshkruhen ceremonitë, si ato fetare 

ashtu edhe kremtimet civile të zhvilluara në këtë qytet, i cili në këtë ditë është zbukuruar si 

për feste. 

  Ne qytetin e Elbasanit ceremonia u shoqërua nga banda e qytetit. Në këtë ceremoni 

fjalën përshëndetëse e mbajti kryetari i Bashkise, Kasëm Sejdini, i cili ndër të tjera tha:  

―…Sikur fetarët e Shqipnisë të kishin pasë ba predikimet e tyne në gjuhën e kombit të 

tyne, atëhere nuk do të ishim në këtë shkallë të zhvillimit; por dhe na si shokët do të 

ishim ma të përparuar ne dituni, ma te lidhun me idealin e shenjtë qi asht jeta e 
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atdheut dhe e kombit mbarë. Organizimet që janë tue u ba në besimet e Shqipnisë do 

te na çelin një periudhë të re në moral, në punë dhe në dituni, një rrugë që këtu dhe në 

botën tjetër do të na baje fatbardhë dhe te shelbyem... Me këtë rast Bashkia përterin 

përgezimet e saj tue bertitun : Rroftë bashkimi shqiptar!‖ (Citura nga . Basha, A. 

2000, 136-137). 

Zogu u tregua një reformator i vendosur në fushën e fesë, duke afirmuar dhe konsoliduar 

laicitetin e shtetit, parim ky i cili ishte sanksionuar që me Statutin e vitit 1922 që shpallte se 

―Shteti nuk ka fe zyrtare‖. Me 16 korrik 1924 mbreti Zog nxjerr një dekret që sanksionoi 

zyrtarisht ekzistencën në Shqipëri te bashkësive të ndryshme fetare, të cilat, brenda një afati 

të shkurtër, duhej te pajiseshin me statute të veçanta. Sipas dekretit, bashkësitë fetare duhej të 

njiheshin nga Shteti, i cili kujdesej që të kontrollonte heqjen dorë nga çdo veprimtari politike 

nga ana e tyre. Sipas këtij dekreti shteti gjithashtu gëzonte të drejtën të emëronte dhe 

eventualisht të shkarkonte drejtuesit më të lartë të tyre, si dhe të analizonte administrimin e 

tyre financiar. Bashkësitë fetare nuk mund të kishin juridiksionin e vet në suazën e Shtetit 

shqiptar. Nuk duhej të merrnin subvencione nga jashtë dhe madje as të kishin marrëdhënie 

me institucione ose persona të huaj përveçse marrëdhënieve thjesht ‖shpirtërore‖ ose 

kulturore. Buxheti i Komuniteteve duhej te përbehej vetëm prej te ardhurave vakëfnore dhe 

subvencioneve të shtetit. Nuk ka dyshim se një reformë e tillë nuk pëlqehej shumë nga 

bashkësia myslimane(AQSH 1926, 1-2).   

Më 1 prill 1928 në Shqipëri hyn në fuqi Kodi Civil i bazuar në modelet perëndimore të 

kodeve: francez, italian, zviceran dhe gjerman. Gjyqtarët islamike, kadinjtë, hiqen nga puna. 

Afirmohet një shtet ligjor. Kodi i ri bënte të detyrueshme martesën civile dhe nuk i njihte 

asnjë efekt juridik asaj fetare. P.sh. po t‘i referohemi Kodit Civil të vitit 1929 për celebrimin 

e martesës në nenin 149 thuhet: ―Martesa celebrohet botënisht përpara ofiqarit të gjendjes 

civile të komunës ose te bashkisë…‖
5 

 Hiqej ndalimi i martesës së një gruaje myslimane me 

një burrë të një feje tjetër. Sidoqoftë, ndonëse pozita e gruas lehtësohej në disa drejtime 

thelbësore, ajo mbetej një qenie inferiore (Puto, A. 2009, 470). 

Me 1 mars 1928, Parlamenti pranoi unanimisht Kodin e Ri Civil, hartuar sipas Kodit Civil të 

Francës, i cili i jep çdo shtetasi të drejta të barabarta përpara ligjit. Me këtë mënyrë Ahmet 

Zogu e emancipoi gruan duke i dhënë një grusht të rëndë dhe mentalitetit të atyre që u 

pëlqente të pyesnin ― a ka gruaja shpirt‖ (Dako, K. 1937, 153-154). 

Reformat juridike me prirje perëndimore i kurorëzon një Kushtetutë e re në fund te 

vitit 1928. Buske shkruan: ―Ja teksti i Kushtetutës Shqiptare ( të 13 dhjetorit 1928 ) në lidhje 

me fetë: Shteti shqiptar nuk ka fe zyrtare. Të gjitha fetë dhe të gjitha besimet respektohen dhe 

garantohet ushtrimi i lirë i tyre. Feja në asnjë mënyrë nuk mund të shërbej si ndalesë ose 

pengesë juridike e çdo lloji. Feja dhe besimet nuk mund të përdoren në asnjë mënyrë për 

realizimin e synimeve politike.‖Me fjalë të tjera, parimet e politikës fetare të Shtetit shqiptar 

janë këto: laiciteti i Shtetit, liri fetare, barazi e feve nënshtrim i tyre ndaj shtetit (Moroco dela 

Roca, R 1994, 34). 

Sipas asaj që raportonte diplomacia franceze, dispozitat kryesore të vendosura nga 

kongresi ishin: përdorimi ekskluziv i gjuhës shqipe për lutjet dhe predikimin; unifikimi i 
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medreseve dhe seminareve në një institut të vetëm formimi për tërë mbretërinë; administrimi 

i centralizuar i të gjitha pasurive të Vakëfeve; mbyllja e shumicës se xhamive, duke mbajtur  

vetëm dy ose tre ne çdo qytet; detyrimi i çdo funksionari fetar për te mbajtur një letër-

njoftimi të lëshuar nga qeveria e Tiranës. Më pas diplomati francez dilte në konkluzionin se: 

―Ka arsye për të besuar se thirrja e këtij kongresi dhe vendimet që mori i përgjigjen dëshirës 

së mbretit për të bashkuar dhe për të oksidentalizuar vendin‖
 
(Basha, A. 2000,

 
215).

 
Ndër 

detyrat kryesore që angazhohej bashkësia myslimane ishin ―inkurajimi i myslimaneve për t‘iu 

konformuar qytetërimit modern‖ dhe te ―ndihmesës për te zhvilluar vëllazërimin kombëtar 

ndërmjet shqiptarëve te çdo besimi‖.
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TOLERANCA RELIGJIOZE 
UDC: 2-67:316.647.5(497.7)  

ARSIM AZIRI 
  

Abstrakt: 

In this paper, first, we treat social tolerance concept. This concept stems from the freedom of 

the individual is treated in general theoretical plan. And the same concept, treat as individual 

and collective concept. Collective plans address religious tolerance, specifically Albanian 

people. Given the fact that the Albanian society has received four different religions, having 

no conflicts of this nature, it is a good example for other companies. In this paper also will 

address the role of the state, which has a major impact on the coexistence of people of 

different religions. 

Key words: tolerance, religion, freedom, difference, society…  

 

Në këtë punim, fillimisht, trajtojmë tolerancën si koncept shoqëror.  Ky koncept që buron nga 

liria e individit, trajtohet në plan teorik të përgjithshëm. Ndërkaq të njëjtin koncept, e 

trajtojmë si koncept individual dhe kolektiv. Në plan kolektiv trajtojmë tolerancën religjioze, 

konkretisht tek populli shqiptarë. Duke u nisur nga fakti se shoqëria shqiptare ka pranuar 

katër religjione të ndryshme, duke mos pasur konflikte të kësaj natyre, është një shembull i 

mirë për shoqëritë e tjera. Në këtë punim gjithashtu do të trajtojmë edhe rrolin e shtetit, i cili 

ka një ndikim të madh në bashkëjetesën e qytetarëve të religjioneve të ndryshme.  

―Njeriu është i njëjtë dhe njëkohësisht i ndryshëm. Njerzit janë të njëjt si qenie njerëzore. Në 

kuadër të llojit ―homo sapiens‖ në njëjtësinë , ata formojnë ndryshimet e veta. Dallimet kanë 

baza të ndryshme. Ata mundë të  jenë natyrore - raca, gjinia, dhuntia; sociale - klasore; 

profesionale; kulturore,etj. Ndryshimet përcaktojnë dhe bëjnë të mundur ndarjen dhe vetit e 

individit në kufi të barabartësisë biologjike të njerëzimit. Nga njëra anë ndryshimi apo dallimi 

paraqitet si individual në plan personal, si personifikim. Kjo paraqet përmbledhjen e vetive që 

karakterizojnë individualitetin njerëzor. Nga ana tjetër personaliteti dallohet edhe për sa i 

përket përkatësis së grupeve të ndryshme sociale. Ekzistenca e një dallimi të tillë paraqitet si 
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identifikim social‖.
393

  Nga kjo mund të kuptojmë se njeriu mund të krijoj shumë 

marrëdhënie sociale dhe krijon veprimtari si subjekt në shumë grupe sociale. Në këtë drejtim 

mund të përmendim se individi krijon apo hyn në disa kolektive ndër të cilat si më të 

rëndësishme mund ti përcaktojmë: etnitetin, religjionin, racën etj. 

Zakonisht, pjesëmarrja në kolektive detyrimisht ka ndikimin në të kaluarën historike, 

respektivisht periudhat historike, apo ndikimin e faktorëve të së kaluarës. Duke mos dashur të 

ndalemi në fazat e krijimit të etnosit apo kombit, e pa tejkalueshme është se periudhat 

historike me faktorët e tjerë që bartin, kanë krijuar ndikim mbi disa vija përcaktuese të 

fizionomisë së etnosit, sidomos për sa i përket traditës dhe religjionit. I tillë është edhe rasti 

me etnosin apo kombin shqiptar. Megjithatë, a mund të flasim për liri zgjedhjeje, pluralizëm 

religjioz apo jo?! Në periudhat në të cilat zhvillohen këto ngjarje është e vështirë të krijojmë 

kësi përcaktimesh. Janë realitete të tjera ato në të cilat ndodhin këto ngjarje. Si të tilla nuk 

mund të krijojnë perceptimin e një lirie, të trajtuar nga konceptet liberale. 

―Sipas doktrinës liberale, vlerë shoqërore përcaktuese është shoqëria e individit, e cila 

kërkonë përjashtimin e çdo ndërhyrje të jashtme. Sipas themeluesi të vërtet të liberalizmit 

liria është e orientuar në dy sfera të jetës së individit: idividuale dhe shoqërore. Në sferën 

shoqërore liria është relative sepse sjellja e njeriut ka marrëdhënie drejtë të tjerëve. Për këtë 

shkak kjo liri i nënshtrohet kontrollit dhe ndërhyrjes së shoqërisë dhe shtetit. Në të kundërt 

sjellja individuale ka të bëjë vetëm me individin, nuk e prekur shoqërinë dhe në këtë sferë 

liria është absolute. Liria individuale është liri e vetëdijes në kuptimin më të gjerë. Ajo është 

―pushteti më i lartë i individit mbi trupin dhe shpirtin e tij‖
394

. Liria është në atë që ―të bëjmë 

çfarë të duam pa na penguar të tjerët, me kusht që nuk i dëmtojmë, pavarësisht që ata mund të 

vlerësojnë sjelljen tonë sit ë çmendur apo të gabueshme…‖‖
395

. 

Në periudha të caktuara historike pjesë më të mëdha apo më të vogla të popullit 

shqiptar pranojnë religjione të ndryshme. Me një pikënisje nga besimi në shumë zotra, në 

periudha të caktuara, të cilat korrespondojnë me këtë proces edhe tek popuj të tjerë, populli 

jonë pranon dy religjionet më të mëdha, fillimisht atë krishterë dhe më vonë besimin 

mysliman – respektivisht ndjekës të rrugës së Jezu Krishtit dhe ndjekës të rrugës së 

Muhamedit. Duke mos arritur të jetë i rezistueshëm ndaj proceseve më të gjëra botërore, me 

                                                           
393 Qashif Bakiu; Nga toleranca deri në lirinë e plotë . Raporti shtet – qytetar; Revista Diskutime, Tetovë, 2012 
394 Qashif Bakiu; Nga toleranca deri në lirinë e plotë . Raporti shtet – qytetar; Revista Diskutime, Tetovë, 2012, citat 
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të cilat vjen deri tek përçarja e dy religjioneve më të mëdha, edhe tek populli shqiptar kjo 

paraqitje është evidente. Nuk mund të pretendohet për një proces tolerant tek shqiptarët, për 

sa i përket kësaj përçarjeje, por megjithatë nëse krahasojmë këtë proces me shtetet e tjera 

atëherë detyrimisht mund të konstatojmë se tek shqiptarët i njëjti ka kaluar në mënyrë më të 

qetë. Këtë konstatim e bazojmë tek krahasimi me popujt e tjerë ku ky proces ka qenë mjaft i 

përgjakshëm.     

Dallimet etnosociale gjithmonë kanë ekzistuar, gjë e cila e ngren pyetjen për të ndryshmen 

dhe të ndryshmit. Marrëdhënia e till[ shprehet në dy drejtime: pranim apo përjashtim të të 

ndryshmes dhe të ndryshëmve. Historia jep shumë shembuj për përndjekje religjioze, për 

asimilim të dhunshëm. Në kohën më të re janë të njohura veprimet për spastrim etnik, e cila 

shprehet në gjenocid dhe etnocid.
396

 Këta janë raste prove për shkatrim në masë të një grupi 

etnik. Shembull i tillë është veprimi i politikës naciste kundrejtë hebrenjve dhe romëve. 

Shembull i tillë është edhe rasti i grekëve kundrejt shqiptarëve të Çamërisë pas Luftës së 

Dytë Botërore ndërsa në historin më të re mund të përmendet gjenocidi etnik nga ana e 

pushtetit serb kundrejtë popullësis shqiptare në Kosovë gjatë vitit 1998-1999. Megjithatë, jo 

rrallë, gjenocidi ndodh edhe për shkaqe religjioze. Si i tillë mund të vërehet gjenocidi në 

Bosnjë dhe Hercegovinë, pasi që të dy popujt, ai serb dhe ai boshnjak, kishin gjuhë të njëjtë, 

ndërkaq vija ndarëse ishte religjioni, islam dhe krishterë.  Për dallim nga konfliktet e tjera në 

ish-Jugosllavi, urrejtja bazë ishte e përqendruar në dallimet fetare, gjë që u reflektua edhe 

shkatërrimin e mijëra objekteve fetare, në shumicë absolute myslimane.  

Një dilemë mjaft e fuqishme ka ekzistuar gjithmonë në përcaktimin e kuptimit të nocionit 

tolerancë fetare. Në peridha të ndryshme kjo çështje është trajtuar në forma të ndryshme, 

gjithmonë me kufizime subjektive, të cilat vijnë si pasojë e kohës dhe elementeve të tjera të 

ndikimit. Nëse do të gjykonim sipas Llokut, do të vinim në konstatim se, toleranca fetare 

paraqet lirinë e qytetarit besimtar në bindjet, besimin, dhe në zgjedhjen e tij. Një gjë e tillë 

padyshim reflekton dhe në mënyrën se si do ti shpreh dhe do t'a realizoj besimin e tij në zoti, 

që sot do të kishim thënë në zotin e tij. Në këtë drejtim, të drejtë kufizimi nuk posedon as 

shteti e as kisha. E drejtë ekskluzive e zgjedhjes është ajo e individit, por në rastin konkret 

brenda një sistemi i cili nuk do të binte në pikpyetje në asnjë moment të drejtën e tjetrit. Në 

këtë frymë, kjo e drejtë nuk duhet të rrezikoj as kishën e as shtetin. Toleranca fetare sipas 

―letrës‖ së Lokut, paraqet kornizat reglamentuese të shtetit, kishës qytetarit, të cilat në asnjë 
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moment nuk duhet t'i imponohen njëra tjetrës. Rrjedhimisht, ideja për tolerancën është e 

barabartë me lirinë religjioze e cila çon deri në durim dyanësh.
397

 Një gjë e tillë mund të 

shihet si vlerë individuale dhe shoqërore.  

Ndërkaq ky fenomen, që është mjaft prezent tek shqiptarët, padyshim se nuk është vetëm 

vlerë individuale, por me peshë më të madhe është vlera kolektive.  Një rrol të madh luan 

periudha e Rilindjes kombëtare, që ishte e orientuar pikërisht për bashkimin e popullit mbi 

ideale të përbashkëta, respektivisht vënie të dallimeve fetare në rend të dytë.   

―Shqiptarët falë predikimeve të drejta të prijësve të tyre fetarë, që herët i kishin kuptuar këto 

fakte të rëndësishme hyjnore duke kuptuar fenë si vlerë shpirtërore të çdo njërit e jo si 

element përçarës. Siç dihet me depërtimin e feve të ndryshme në tokat shqiptare gjatë 

periudhave të ndryshme kohore, u bë edhe ndasia fetare në mes popullit shqiptar. Këtë ndasi 

invazorët e shqiptarëve përpiqeshin t‘i thellojnë vazhdimisht, sidomos grekët dhe serbët si 

mënyrë për përçarjen dhe dobësimin e tyre. Për fat të mirë qëllimi i errët i armiqve nuk u 

realizua dhe përfundoj pa sukses te shqiptarët, sepse asnjëherë nuk u shkaktua asnjë konflikt 

në baza fetare ndër shqiptarët, siç ka pasur raste të tilla drastike në të kaluarën në Evropë dhe 

në disa vende të Azisë‖
398

.  

Toleranca fetare e popullit shqiptar u kultivua si element unifikues, duke u përcaktuar si vlerë 

unike e këtij populli. Megjithatë, duhet potencuar se një ndikim të madh për këtë tolerancë, 

harmoni apo bashkëjetesë, detyrimisht ka komuniteti religjioz më i madh. Nëse në 

Republikën e Shqipërisë, rreth 60 përqind e qytetarëve i takojnë besimit mysliman, kjo 

përqindje është shumë më e lartë tek shqiptarët që jetojnë jashtë kufijve shtetëror. Edhe 

teorikisht, edhe praktikisht, gjithmonë komuniteti më i madh është ai që u bën presion më të 

voglave, me tendencë asimilimi. Në rastin shqiptar kjo gjë nuk ndodh. Edhe nëse ka pasur 

ndikime të jashtme për të mbizotëruar ndonjëri nga komunitetet, tendenca të brendshme 

fetare të tilla nuk ka pasur. Dhe lirisht mund të thuhet se komuniteti religjioz islam, në këtë 

drejtim ka treguar një respekt të pashembullt në shoqëritë e tjera, ndaj komuniteteve më të 

vogla. 

Shoqëria shqiptare padyshim që paraqet shembullin më të mirë të tolerancës, harmonisë apo 

bashkëjetesës fetare. Shqiptarët, si pak popuj në botë arrijnë të ndajnë kombëtaren nga fetarja, 
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gjë që ua bën më të lehtë kultivimin e kësaj vlere mjaft të madhe humane.     

 

Literatura:  

Qashif Bakiu; Nga toleranca deri në lirinë e plotë . Raporti shtet – qytetar; Revista Diskutime, 

Tetovë, 2012,  

Xh. S. Mil, Liria, Sofje, 1993,  

A. Smit., Identiteti Nacional, Sofje, 2000,  

Dr. Sc. Xhabir Hamiti, Toleranca fetare te shqiptarët, Ligjëratë e mbajtur Universitetin e 

Vjenës – Fakulteti i së Drejtës dhe Filozofisë, 2009 

M. Glenny, Historia e Ballkanit 1804 -1999. Nacionalizmi, Lufterat dhe Fuqite e Medha, 

(The Balkans, 1804-1999, Nationalism, ëar and the great poëers), Tirana, 2007 

Xhon Llok, Letër për tolerancë, Sofje, 2008, 

 

 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 232 

 

ECONOMY, EKONOMI



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 233 

 

SHQIPËRIA NË KUADRIN E ZHVILLIMIT 
RAJONAL - RASTI MAQEDONIA 

(Albania in the framework of the regional development- Albania-

Macedonian relations) 
 

UDC: (339.94(497.7:496.5) 

    

ALQI NAQELLARI, ARJANGJINI 
 

 

    

Abstract 

After the 1990s Albania experienced a lot of changes. They affected the fields of politics, 

education, health, defense, economy, financial sector, social sector, foreign relations, etc. 

This also meant that a lot of effort was required to adapt the Albanian legislation to the 

international legislation of market economies. This whole process was accompanied with the 

transition of state-run property to private property according to the rules of market economy. 

This process required also the privatization of the financial system so that this sector would 

not be an obstacle to the economic progress of the country. The opening of the Albanian 

economy brought about the increase in the economic cooperation with the countries of the 

region and of the world. In the last decade relations with Macedonia have intensified. The 

Macedonian economy affects Albanian life in general in many fields:  

Cultural and educational relations. Affect not only the socio-political aspect but also the 

economy. Hundreds of students from Albania study in the Macedonian universities. Tens of 

teachers work in Macedonia. 

Tourism. Lately the amount of tourism between the two countries has increased in volume. 

Cross-border relations. A lot of people cross the border on a daily basis to buy and sell 

mainly vegetables and also to work. 

Exports and imports. Our exports to Macedonia have increased gradually. In 2014 they stood 

at 5.3 billion ALL. In 2014 exports to Macedonia occupied 2.1% of the total volume. Imports 

from Macedonia have slowly decreased. If in 2012 were imported 8.365 billion ALL, in 2014 

only 8.350 billion ALL worth in goods were imported. In 2014 imports from Macedonia 

occupied 1.5% of the total. 

Macedonian investors have invested in Albania directly but also indirectly. 

The possibility of an increase in cooperation between the two countries is open and quite 

achievable. To be able to achieve this, the two countries have to implement the necessary 

customs treaties and re-arrange their respective fiscal policies so as to facilitate the 

circulation of goods. 

 

Key words: economic growth, export-import, agreements, GDP, etc. 
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 Para viteve 90 ekonomia shqiptare ka qenë një ekonomi e mbyllur. Në vitet 90 u fut 

në shinat e ekonomisë së tregut. Me gjithë vështirësitë e hasura ajo arriti që të krijojë një 

infrastrukturë evropiane në shumë fusha, në fushën e ndërtimit të institucioneve, të 

ligjshmërisë, të privatizimeve etj. Ekonomia e Shqipërisë, ka pasur treguesit kryesorë 

makroekonomikë PBB-në dhe inflacionin në ritme normale të rritjes. Rritmi i rritjes 

ekonomike u ul pas vitit 2008 me fillimin e krizës financiare dhe recesionit global. Pasojat e 

të cilave u ndjenë edhe në ekonominë shqiptare. Marrëdhëniet e Shqipërisë me vendet fqinje 

me përjashtim të Italisë dhe Greqisë nuk kanë qenë në shkallën e duhur, në veçanti me 

Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Është rritur vëllimi i tregtisë me Turqinë, 

vendet e ish Bashkimit Sovjetik dhe në veçanti me Kinën. Kina zë vendin e katërt në vëllimin 

e tregtisë ndërkombëtare të Shqipërisë. Shkalla e lidhjes, veçanërisht në vitet e fundit 

reflektohet në të gjitha fushat. 

 

a)Disa nga treguesit kryesorë të ekonomisë shqiptare. 

-GDP  në 2012 ka qenë 12,344 milionë $ dhe në 2013, 12,923 milionë $.  

-Rritja ekonomike në 2013 ka qenë 1.4% ndërsa në 2014, 2.1%. 

-GDP sipas sektorëve në 2012 ka qenë: bujqësia: 20,4%, industria: 19,1%, shërbimet: 60,5%  

-Inflacioni (IÇK) në 2012 ka qenë 2.0% ndërsa në 2013 ka qenë 1.9%. 

-Popullsia nën nivelin e varfërisë 14,3%  në vitin 2012.-Forca e punës sipas sektorëve në 

2014 kanë qenë: Bujqësia: 54,6%, Industria: 12,8%, Shërbime: 32,6%. -Papunësia  në 2013 

ka qenë 16.9%  

-Industritë kryesore: parfume dhe produkte kozmetike, ushqim dhe produkte të duhanit; 

tekstile dhe veshje; lëndë druri, vaj, çimento, kimikate, minerale, metale bazë, hidroenergji, 

etj. 

-Eksportet në 2013 kanë qenë  2,500 milionë$ -Mallrat e eksportit: tekstile dhe këpucë; asfalt, 

metale dhe mineraleve metalike, të naftës së papërpunuar; perime, fruta, duhan, etj. 

-Partnerët kryesorë të eksportit për vitin 2012 kanë qenë: Italia 51,1%, Spanja 9.2%, Turqia 

6,3%, Greqia 4,4% etj. 

-Importet në vitin 2013 kanë qenë 5, 200 milionë $. -Mallrat e importit: makineri dhe pajisje, 

ushqimore, tekstile, kimikate 

-Partnerët kryesorë të importit në 2012 kanë qenë:Italia 31.9%, Greqia 9.5%, Kina 6,4%, 

 Gjermania 6,0%,  Turqia 5,7%,  etj. 

-Borxhi publik 65% të GDP-së. 

-Rezerva valutore në dhjetor 2014 ka qenë 2, 350 milionë $. 

Periudha 2008-2013 është karakterizuar nga një ndikim negative i ekonomive të 

rajonit dhe të botës.  

 

b)Struktura e eksporteve sipas llojit te mallrave dhe vendeve 

Në pesë vitet e fundit eksportet e mallrave përfundimtarë janë rritur në krahasim me 

eksportet e mallrave të pa përpunuar. Ky tregues, mall i përpunuar/ mall i papërpunuar na jep 

shkallën e zhvillimit të një ekonomie, shkallën e përballjes së saj me ekonominë botërore. Për 

vitin 2013 ka qenë 54.2%.  Eksportet janë dyfishuar nga 2009 në 2013. Materialet e 
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përpunuara janë rritur 2.8 herë, makineri e paisje transporti është rritur me rreth 50%, mallra 

të tjera të përpunuara janë rritur me 46%, produktet kimike janë gati dyfishuar etj. Në këtë zë 

nuk janë përfshirë lëndët djegëse që kanë një peshë të dukshme në totalin e eksporteve me 

31%.  

 Pjesën më të madhe të eksporteve e zënë eksportet në vendet e BE-së me 78.8%, në 

vend të dytë janë vendet e Ballkanit Perëndimor me 12.1% dhe me 9.1% vijnë vendet e tjera 

të botës. Bizneset shqiptare u janë drejtuar vendeve të BE-së, në mënyrë të veçantë atyre që 

janë në rajon si Italia, Spanja, Kosova, Greqia, Turqia etj.  Italia, Spanja dhe Kosova zënë 

63% të eksporteve totale. Për vitin 2014 (janar-tetor) kanë zënë 66% dhe së bashku me 

Turqinë zënë 70%. Eksportet me Maqedoninë në shumë absolute janë rritur, ndërsa në shifra 

relative ndaj eksportit total kanë rënë nga 3% në 1.78% në vitin 2013.  

Shqipëria eksporton në mbi 27 vende të botës.  Dominojnë eksportet me Italinë, 

Spanjën, Kosovën, Kinën dhe Gjermaninë. Me vendet e rajonit duke përjashtuar Kosovën 

niveli i tyre është vetëm simbolik pa kurrfarë ndikimi në këto ekonomi. 

Me Maqedoninë janë të gjitha mundësitë që të rritet vëllimi i eksporteve shqiptare 

sidomos në fushën e mineraleve, të çimentos dhe të produkteve të tjera yndyrore. 

 

Në total, në milionë lekë importet janë si vijon: 

Emertimi 2009 2010 2011 2012 2013 013/009 

Import (CIF) 428.839 477.768 544.004 528.49 517.312 120.6 

 

Nga të dhënat shihet se kemi një rritje me 20.6% nga viti 2009 në vitin 2013.  Kjo 

rritje është relativisht e vogël në krahasim me ritmin e rritjes së eksporteve.  E rëndësishme 

është të theksohet se në këtë rritje  dhe strukturë kemi renie në përqindje të mallrave të 

përpunuara nga 25.2% në 2009 në 22% në 2013. Mallrat e tjera të përpunuara kanë mbetur në 

të njëjtën kuotë me afërsisht 11.4%. Zërat e tjerë kanë mbetur thuajse pa ndryshim në 

përqindje pavarësisht se në shifër absolute kanë pësuar ë rritje.  

Një pikë e dobët në importe është se ka rënë importi i makineri e paisje transporti nga 

22.1% në 2009 në 18% në 2013. Rënie të saj kemi edhe në shifër absolute, kështu në 2009 

janë importuar 94.779 milionë lekë ndërsa në 2013 janë importuar vetëm 93.068 milionë 

lekë. Ky është një tregues që duhej të vinte në rritje pasi ka të bëjë me investimet në ekonomi. 

Shpërndarja e eksporteve sipas vendeve. Shqipëria e ka zgjeruar fushën në sektorin 

e importeve në krahasim me eksportet duke u zhvendosur nga rajoni në vendet e tjera të 

botës.  

Importet me vendet e BE-së kanë ardhur në renie me 1% në 5 vitet e fundit. Me 

vendet e Ballkanit Perëndimor kanë ardhur në rritje me 1.1 %. Të dhënat tregojnë se 

eksportet tregëtarët preferojnë ti realizojnë në rajon dhe në BE, ndërsa importet preferojnë ti 

realizojnë në një masë të konsiderueshme me vendet e tjera të botës. Karakteristikë është se 

vendet e rajonit si Maqedonia, Kosova dhe Mali i Zi zënë vendet e 11-të 12-të dhe të 13-të. 

Shqipëria importon nga mbi 46 vende të  botës. Nga të dhënat shihet se vendin 

kryesor  në import dhe në eksport e zen Italia . Në vendin e dytë në importe është Greqia por 

në eksporte është në vendin e  shtatë. Vendet e Rajonit  Maqedoni, Kosovë dhe Mali i Zi 

renditen në vendet 11, 12 dhe 13.  
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c)Fushat ku Shqipëria ka arritje. Avantazhet dhe lehtësitë e ekonomisë 

shqiptare
399

. 

Shqipëria ka arritje në fushën e legjislacionit, në fushën e ndërtimit të institucioneve, 

në procesin e privatizimit, në shkallën e hapjes me botën e jashtme, në marrëdhëniet 

ndërkombëtare dhe në sektorin financiar.   

Prej Parlamentit shqiptar që nga viti 1997-2012 janë miratuar më shumë se 2242 ligje.  

Ndër të cilët përmendim: Ligjin për tokën,  Ligji për akcizat, Ligji për TVSH-në, Ligji i për 

kompensimin e fermerëve, Ligji për tatimin mbi të ardhurat, Për Auditimin e Brendshëm në 

Sektorin Publik, Ligji për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë etj.  

Janë kryer reforma në fushën e arsimit parashkollor, 9 vjeçar, arsimit të mesëm dhe 

atij universitar. Është futur sistemi 9 vjeçar nga 8 vjeçar që ka qenë, është aplikuar sistemi 

Bolonjës Bachelor-master (3:2). Në Shqipëri ka 62 institucione të arsimit të lartë, prej të 

cilave 53 universitete dhe nga këta 14 të pa akredituar prej vlerësimit të 2011. 

Në fushën e shëndetësisë, pavarësisht nga mungesat e shumta dhe fenomene të 

padëshirueshme si ajo e korrupsionit kemi një ecuri të ndjeshme. Është liberalizuar tregu në 

fushën e arsimit mjekësor. 

Prona private është bërë zotëruese në ekonominë tonë ku mbi 90% e pronës aktualisht 

është private dhe siguron rreth 80% të GDP si edhe 85% e të punësuarve.  

Shqipëria është anëtarësuar dhe bashkëpunon me të gjitha institucionet ekonomike e 

financiare ndërkombëtare (BB, OBT, FMN, BERZH, GTZ, PNUD, etj). 

Në Shqipëri sot veprojnë 16 banka tregtare me kapital të huaj dhe vendas, tërësisht 

private. 

- Shqipëria ka realizuar një sërë marrëveshjesh me interes të përbashkët. 

- Lehtësi në regjistrimin e bizneseve në QKR.  

- Sistem i favorshëm i tatimeve dhe doganat.  

Me miratimin e paketës së re fiskale 2014 ligji nr. 179/2013 në 28 dhjetor 2013 qeveria 

ka marrë një numër iniciativash të tilla si: 

 Nuk ka TVSH në makineri me vlerë mbi 500.000 dollarë që do të përdoren për të rritur 

produktivitetin. 

 Nuk ka Taksë për bizneset e vogla me qarkullim vjetor më pak se 2 milion lekë. Biznesi i 

vogël do të paguajë një taksë prej 25 mijë lekë (177 €) në vit. 

 Bizneset me qarkullim vjetor 2-8 milionë lekë (14,000.00€ -56,000.00€) do të jenë 

subjekt i një normë tatimore prej 7,5%. 

 Nuk ka TVSH në ilaçe, shërbime shëndetësore, që nga 1 prilli 2014. 

 Nuk ka Akciza në karburant që përdoret për nevojat e kompanive prodhuese të naftës. 

Në zbatim të marrëveshjeve të tregtisë së lirë, Shqipëria zbaton tarifa preferenciale 

Importi me vendet e marrëveshjes CEFTA, EFTA, Bashkimin Evropian dhe Turqinë. Për 

produktet industriale (kapitujt 25-97 të Nomenklaturës së klasifikimit të Mallrave) këto tarifa 

janë 0%, ndërsa për produktet bujqësore në përputhje me përcaktimet në marrëveshjet 

përkatëse. 

- Sigurimet shoqërore janë 27.9% të pagës bruto (punëdhënësit paguajnë 16,7% dhe 

punonjësit 11,2%)  

                                                           
399 AIDA.AGJENSIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE 

http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligji_per_akcizat_205_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligji_per_tvsh_206_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligji_kompensimi_fermereve_207_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligji_kompensimi_fermereve_207_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligji_kompensimi_fermereve_207_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligj_per_tatimin_mbi_te_ardhurat_199_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/varianti_final_209_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/varianti_final_209_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligji_derguar_kesh_ministrave_202_1.pdf
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- Këshilli i Ministrave ka aprovuar 9 zona ekonomike. Tetë prej tyre kanë statusin e 

parqeve industriale dhe një ka statusin e zonës së lirë.  

- Shqipëria lidh vendet perëndimore mesdhetare me vendet e Ballkanit dhe të Azisë.  

Transporti. Shqipëria ka afërsisht 20,000 km rrugë dhe ndërtimi i rrugëve është në rritje të 

shpejtë. Rrjeti hekurudhor në Shqipëri përbëhet nga 441 km hekurudha kryesore dhe 230 km 

hekurudha të mesme. Transporti detar në Shqipëri kryhet nëpërmjet 4 porteve: Durrësi, 

Vlora, Saranda dhe Shëngjinit.  

- Shqipëria ka potenciale të madha në prodhimin e energjisë elektrike përmes 

hidrocentraleve, erës, burimeve diellore dhe biomasës. 

- Investimet gjithnjë në rritje në rrjetin e furnizimit me ujë dhe kanalizime kanë 

përmirësuar më tej statusin e këtij sektori. Në vitin 2010, në këtë sektor janë investuar rreth 

10 miliardë lekë nga të cilat 6.5 miliardë lekë nga buxheti i shtetit dhe pjesa tjetër nga 

financimet e huaja. 

- Telekomunikacioni shqiptar përfshin shërbimet e telefonisë fikse dhe celulare. Ky 

rjet ka tarifa konkuruese.  

Agroindustria. Numri i kompanive agropërpunuese : 2362  kompani (viti 2012) 

Eksporte : 7 % të totalit të Eksporteve shqiptare të vitit 2013;  14 % rritja 2013/2012 

Kontributi ekonomik : 17%-18% të PBB-së së vendit 

Rreth 50-53% e popullates jeton ne fshat dhe është e punësuar në këtë sektor. 

Sektorët prioritarë : Fruta, ullinj dhe prodhimi i perimeve, Bulmeti dhe prodhimi blegtoral 

Përpunimi i frutave dhe perimeve, i rrushit i mishit dhe qumështit 

- Tekstile dhe lëkurë. Sektori i Tekstileve e Këpucëve ka shënuar gjithashtu rritje 

në 2013 duke arritur vlerën 70 miliard lek me rritje vjetore prej 11.7%. 

Nr. i kompanive të sektorit : 315 kompani (viti 2010), 83% kompanie shqiptare 

Eksporte : 28% të totalit të Eksporteve shqiptare (vitit 2013) 216 milion euro (viti 2010) 

Kontributi ekonomik : 25% të PBB-së së vendit 70.000 persona të punësuar 

Produktet e eksportuara : Prodhime xhins, veshje pune dhe uniforma, te brendshme, 

këmisha klasike, pantallona klasike, veshje për femra, veshje sportive. 

- Minierat. Nr. i kompanive : 764 kompani vendase dhe të huaja të pajisura me leje 

minerare shfrytëzimi 154 kompani vendase dhe të huaja të pajisura me leje 

minerare kërkimi, kërkim-zbulimi ose zbulimi. 

Eksporte: 30.5 % rritje, (2013/2012) –  Eksportet e Mineraleve Lëndëve Djegëse dhe 

Energjisë u rritën 30.5% në vitin 2013 kundrejt 2012 duke shënuar vlerë rreth 100 miliard lek 

Kontributi ekonomik : 4.689 persona të punësuar (2010). Volumi tregtar i mineraleve arriti 

23,542 mln Leke 

Produktet e eksportuara : Kromi dhe materialet e ndërtimit (psh. çimento) 

- Turizmi. Nr. i kompanive : 248 hotele ose 18.905 shtretër (2011) 

Zhvillimi: 25% rritje i numrit të vizitorëve (2010/2011). 32% më shumë turistë mesatarisht 

nga Gjermania, Anglia, Greqia, Franca dhe Zvicra (2010/2011) 

Kontributi ekonomik : 6,1% e PBB-së (2011). 51.000 persona të punësuar (2010) 

Sektorët prioritarë : produktet turistike dhe zhvillimi i turizmit malor, zhvillimi i industrisë 

(cilësia e shërbimeve, burimet njerëzore) 
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2. Ekonomia e Maqedonisë 

 

Kryeqyteti: Shkup 

Monedha vendase: Denari maqedonas. Kursi këmbimit me lekun ½ 

Anëtare e: OBT, OSBE, CEFTA-s 

 

a)Disa tregues makroekonomikë të ekonomisë R. Maqedonisë: 

Prodhimi Brendshëm Bruto  27 410 000 000 $ (PPP, 2014.) 

Për madhësi të PBB-së zë vendin e 130 në botë (PPP, 2014)  

Rritja reale e PBB 3.4% (2014.). PBB për frymë  13,200$ (PPP, 2014.) 

PBB sigurohet nga sektorët: Bujqësia: 10.4%; Industria: 26.2%; Shërbimet: 63.4% (2014.) 

Inflacioni (IÇK), 3.1% (CPI, 2013.) 

Popullsia nën nivelin e varfërisë 30.4% (2011) 

Koeficienti Gini 39.2 (2011) 

Forca e punës: 959,300 (2014.). Forca e punës sipas profesionit: Bujqësia: 18.8%; Industria: 

27.5%; Shërbimet: 53.7% (shtator2013) 

Norma e papunësisë: 27.6 % (2014, Tremujori 4). Paga mesatare bruto: 32.051 den / $ 561, 

mujore (janar 2015). Paga mesatare neto: 21.828 den / $ 382, mujore (janar 2015). 

Industritë kryesore: Përpunim ushqimi, pije, tekstile, kimike, hekur, çelik, çimento, energjia, 

farmaceutike 

Eksportet $ 3421000000 (2014.) 

Mallrat që eksportohen: ushqime, pije, duhan; tekstile, prodhime të ndryshme hekuri, çeliku, 

pjesëve të automobilave, etj. 

Partnerët kryesorë të eksportit janë:  Gjermania 32.7%, Kosova 12.5%, Italia 6.3%, Bullgaria 

6.1%, Serbia 5.6%, Greqia 4.2% (2013( etj. 

Importet : $ 6091000000 (2014 ) 

Mallrat e importit: Makineri dhe pajisje, automobila, kimike, karburante, produkte 

ushqimore, etj. 

Partnerët kryesorë të importit janë:  Greqia 16.8% Gjermania 12.5%, Mbretëria e Bashkuar 

11.3%, Serbia 9.8%, Bullgaria 7.8, Italia 4.8%, Turqia 4.6% (2013).] 

Borxhi i jashtëm bruto: 7451000000$ (30 shtator 2013) 

Borxhi publik: 34% e PBB-së (2014) 

Deficiti buxhetor: -4,1% e PBB-së (2014)  

Të ardhurat: $ 3220000000 (2013) 

Vlerësohet si ekonomi e qëndrueshme: BB + 

Rezervat valutore: 2906000000 $ (31 dhjetor 2013) 

Rezervat valutore dollarë                        

Gjendja: Stabile 

Burimi kryesor i të dhënave : CIA Ŵorld Fact Book 

(Të gjitha vlerat, nëse nuk shprehen ndryshe, janë në dollarë amerikanë) 

 

Republika e Maqedonisë u krijua në vitin 1991 si rezultat i shpërbërjes së 

Jugosllavisë. Në periudhën e ekzistencës së Jugosllavisë ka qenë republika e saj më e varfër 
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që siguronte vetëm 5% të prodhimit të përgjithshëm federal të mallrave dhe shërbimeve. 

Maqedonia përfitonte një pjesë të konsiderueshme të transfertave nga qeveria qendrore e ish 

Jugosllavisë. Maqedonia trashëgoi një ekonomi të dobët dhe me mungesa të mëdha në fushën 

e infrastrukturës. Pas viteve 91 ajo u përball me një embargo ekonomike greke që solli për 

pasojë pengimin e rritjes ekonomike deri në vitin 1996. Mbështetje në këtë periudhë kohe i ka 

dhënë Republika e Shqipërisë. 

Faktor pozitiv që ka ndikuar në rritjen e ekonomisë së R. Maqedonisë kanë qenë 

remitancat e punëtorëve dhe ndihma e huaj të cilat kanë ruajtur qëndrueshmërinë që pasoi më 

vonë.  

GDP është rritur çdo vit përveç vitit 2001. Rritja në vitin 1999 ishte e ulët për shkak të 

çrregullimeve rajonale të shkaktuara prej Luftës së Kosovës.  

Privatizimi i suksesshëm në vitin 2000 rriti rezervat e vendit në mbi 700.000.000 $. 

Udhëheqja R. Maqedonisë demonstroi një angazhim të vazhdueshëm në reformat ekonomike, 

tregtinë e lirë dhe integrimin rajonal. Ekonomia mundi të plotësoj nevojat e veta kryesore 

ushqimore, por përgjithësisht ajo varet nga burimet e jashtme në naftë dhe gaz si dhe për 

shumicën e makinerive moderne dhe pjesëve të tyre. Inflacioni u rrit në 11 për qind në vitin 

2000, kryesisht për shkak të çmimeve të larta të naftës. 

Pas rënies së Jugosllavisë socialiste, ekonomia përjetoi disa tronditje që dëmtuan 

ekonominë lokale. Duke filluar me embargon perëndimore në tregun e Jugosllavisë së 

përbashkët, dhe duke përfunduar me embargon greke për Maqedoninë mbi emrin e vendit. 

Ekonomia filloi të marri veten në vitin 1995 dhe përjetoi një rimëkëmbje të plotë pas 

rebelimit të vitit 2001 nga ana e shqiptarëve etnikë. PBB i Maqedonisë u rrit me një mesatare 

prej 6 për qind në bazë vjetore deri në pragun e recesionit të vitit 2008. 

Në Republikën e Maqedonisë në vitin 2014
400

, struktura e PBB-së u sigurua nga: 

bujqësia me 10.4%; industria me 26.2% dhe shërbimet me 63.4% (2014). Në bujqësi janë të 

punësuar 18.8%, në industri: 27.5%;  në shërbime: 53.7% (shtator2013). Ekonomia bujqësore 

R. Maqedonisë  karakterizohet ende nga një numër shumë të madh të fermash vogla. 

Ndërmarrjet ish-shtetërore, të trashëguara nga socializmi, janë përgjithësisht në vështirësi 

financiare për shkak të privatizimit të papërfunduar. Republika e Maqedonisë ka 10,140 

kilometra katrore tokë bujqësore, që përfaqëson pothuajse 39 për qind të territorit të saj. 

Gjysma e këtyre tokave janë caktuar për të lashtat, ndërsa gjysma tjetër për kulturat e tjera 

bujqësore. Vendi gjithashtu ka 37% zona malore dhe kullosore. Maqedonia ka 48,606 hektarë 

pyje. Fermerët maqedonas prodhojnë rrush, verë, duhan, perime, fruta, qumësht dhe vezë. 

Industria zë 26.2 për qind të PBB-së(2014). Ajo vazhdon ende me programet 

ekonomike të kaluara. Fabrikat dhe linjat industriale janë vjetruar duke u shëndrruar në 

ndotëse të ambientit.  Produktet kryesore që zhvillohen në Maqedoni janë të natyrës së: 

industrisë së tekstileve maqedonase, industrisë kimike, të hekurit,  të çelikut, çimentos, 

energjisë elektrike, ushqimeve dhe produkteve farmaceutike. Këto produkte industriale janë 

kryesisht për eksport, kryesisht ato destinohen për Gjermani, Greqi dhe Itali. Maqedonia 

është importues i pajisjeve industriale, automobilave, kimikateve, hidrokarbureve dhe 

ushqimeve. Sektori i shërbimeve përbën 63.4(2014) për qind të PBB. 

                                                           
400 Cia - The Ŵorld Factbook.  
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Disa tregues makroekonomikë të ekonomisë R. Maqedonisë
401

  

Vitet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

GDP (USD miliardë) 9.7 9.1 10.1 10.7 11.4 12.2 

GDP (PPP) (USD miliardë) 19.6 19.9 20.8 21.8 23 24.3 

Norma e rritjes së PBB-së 0.90% 0.70% 2.90% 3.60% 4.10% 4.00% 

PBB për frymë (USD) 4749 4431 4911 5228 5525 5908 

PBB (PPP)për frymë 9584 9727 10112 10608 11176 11176 

Burimi: Banka Qendrore e Maqedonisë. 

 Kriza financiare dhe rënia globale ka pasur ndikim të vogël në vend për shkak të 

rregullave të rrepta të bankave të Maqedonisë. 

 Sot Maqedonia mban një raport të ulët të borxhit ndaj PBB -së dhe është duke 

përjetuar një interes në rigjenerimin e investimeve nga kompani nga Gjermania, Franca, 

Austria, e të tjerë. GDP reale në vitin 2014 u rrit me 3.4 për qind. Kjo rritje e fuqishme është 

nxitur kryesisht nga rritja në sektorin e ndërtimit, në miniera, gurore, etj. Maqedonia ka një 

borxh të ulët publik, të brendshëm dhe të jashtëm, një nivel të kënaqshëm të rezervave 

valutore, normën bazë të interesit 4% etj. Për shkak të rënies së çmimeve të energjisë, 

karburantit dhe ushqimeve në tregjet ndërkombëtare, inflacioni është ulur në 2013 në 3.1.  

Rezervat valutore ka mbetur në rreth  2.9 miliardë $(2014), një nivel të qetë që 

mbulon 4.8 muaj importe.  

Norma zyrtare e papunësisë në vitit 2011ishte 31.3, ndërsa në tremujorin e 4 të vitit 

2014 ishte 27.6% duke mbetur një nga më të lartat në Evropë. Shumë njerëz punojnë në punë 

të zezë, në këtë mënyrë shumë ekspertë e vlerësojnë papunësinë aktuale të Maqedonisë diku 

midis 20% dhe 45%. 

Deficiti buxhetor në fund të gushtit 2011 arriti në rreth 2 për qind të PBB-së, ndërsa 

autoritetet fiskale u angazhian për ta mbajtur atë në objektivin e parashikuar prej 2.5 për qind 

të PBB -së deri në fund të vitit. Në vitin 2014 ai arriti në  -4.1% e PBB-së.  

b) Tregtia me jashtë. Në vitin 2010 në krahasim me vitin 2009 shkëmbimi i 

përgjithshëm tregtar i Maqedonisë me botën e jashtme u rrit me 13.4%. Gjatë  vitit 2009 

shkëmbimi përgjithshëm tregtar është ulur me 27.6%  duke arritur në 95.9% të PBB-së. Ky 

tregues është akoma nën vëllimin maksimal të tregtisë të arritur në vitin 2008, që ishte 

110.1% të PBB.
402

 Në vitin 2014 në krahasim me vitin 2008 eksportet janë rritur me 123% në 

dollarë dhe mbi 138% në euro. Importet në vitin 2014 në krahasim me vitin 2008 janë rritur 

në dollarë me 105% dhe në euro me 117.5%. Tregues mjaftë pozitiv që flasin për rritje të 

vëllimit të tregtisë me jashtë dhe që kanë reflektuar në Bilancin e llogarisë korente. Bilanci 

Tregtar neto është ulur në krahasim me vitin 2008 në vitin 2014 në -81% dhe në euro në -

89.5%. Ulje mjaft të madhe ka pasur Bilanci i llogarisë korente, në 2014 ka qenë sa 13 % e 

vitit 2008. Në përqindje ndaj PBB-së është ulur nga 12.5% në 1.4%. Krahas këtyre treguesve 

pozitiv të tregtisë me jashtë ka edhe tregues negativ siç janë Investimet e huaja neto. Në 

dollarë në 2014 në krahasim me 2008 janë ulur me 61% ndërsa në euro në 54%. Ndaj PBB-së 

në përqindje janë ulur në 55%.  

                                                           
401 Ŵorld Economic Outlook Database, . Report for Selected Countries and Subjects.  
402Burimi : Raporti për tregtinë e jashtme të Republikës se Maqedonisë, USAID,  Ministria e Ekonomisë.2014 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx
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Eksportet. Në periudhën e analizuar ( 2008 – 2014 ), eksportet e Republikës së 

Maqedonisë kanë patur ndryshime të dukshme. Në 2009 kanë rënë me rreth 30% në krahasim 

me 2008 ndërsa janë rritur në të gjitha vitet e tjera. Mund të theksojmë se rënia në vitin 2009 

ishte edhe nën nivelin e vitit 2006.
403

  

Papunësia është një problem i vazhdueshëm në ekonominë e Maqedonisë ku një 

përqindje e madhe e fuqisë punëtore e kualifikuar nuk mund të gjejnë punë. Shumë 

maqedonas kanë humbur punët e tyre me rënien e Jugosllavisë. Si rezultat, papunësia në 

shkallë kombëtare në 2014 ka qenë 28% nga 33.8% që ka qenë në vitin 2008. Papunësia 

rajonale mund të ndryshoj nga 11.5 për qind në rajonet Juglindore dhe 62.8 për qind në 

rajonet e veri-lindjes.  

Në vitin 2012 shkëmbimi i përgjithshëm tregtar i Maqedonisë me Kosovën ka qenë 

421 milionë dollarë, nga të cilat 392 milionë kanë qenë eksport, ndërsa 29 milionë import. Në 

tetë muajt e parë të vitit shkëmbimi është 145 milionë dollarë, nga të cilat 132 milionë 

eksport, ndërsa 14 milionë import. 

Grupet më të rëndësishme të mallrave të eksportuara janë në përgjithësi: ―produkte të 

gatshme‖, në grupin e të cilave përfshijmë: ―produktet gjysmë të gatshme ―, ―produktet 

kimike ‖, ―produktet minerale‖, burimet minerale‖ dhe ―lëndët djegëse‖, produktet ushqimore 

etj.  

Grupet e lartë përmendura përbëjnë rreth 80 % të eksportit në Republikën e 

Maqedonisë gjë e cila tregon se  eksportet R. Maqedonisë janë të përqendruara në disa 

sektorë bazë.  

Maqedonia eksporton në mbi 40 vende të botës.  

Në vitin 2013 partnerët kryesor të saj kanë qenë: Gjermania 32.7%, Kosova 12.5%, Italia 

6.3%, Bullgaria 6.1%, Serbia 5.6%, Greqia 4.2% (2013). Të dhënat tregojnë se Kosova dhe 

Italia  kanë fitur teren në eksportet R. Maqedonisë, ndërsa ka rënë Greqia dhe Serbia. 

Importet. Importet kanë ardhur vazhdimisht në rritje ndërsa janë ndërprerë në vitin 

2009 pas recesionit  global. Importet në vitin 2014 në krahasim me vitin 2012 janë rritur 

mjaft pask, vetëm 5%, ose në euro 17.5%. Në vitin 2013 2ë krahasim me vitin 2012 importet 

u ulën. 

Për vitin 2009 produkti kryesor i importuar është ―nafta dhe produktet e naftës euro, 

pas saj vijojojnë ―tekstili‖, ―hekuri dhe çeliku‖, ―makineri elektrike‖  etj.  

Kjo strukturë e importeve çon në konstatimin se ekonomia e Maqedonisë: është e 

varur nga importet e produkteve energjetike. 

Tendenca e rënies së eksporteve të ― hekurit dhe çelikut ― pasqyrohen edhe në rënien 

e importit të këtij grupi. Rënie e ndjeshme është vërejtur  edhe në grupin ― naftë dhe 

produktet e naftës ― si dhe automjete‖. 

Të dyja këto lëvizje janë rezultat i ngadalësimit të rritjes së kërkesës agregate të 

vendit si dhe rënies së  konsiderueshme në çmimet e metaleve  dhe të naftës në tregjet 

botërore. Në rënien e importeve të energjisë elektrike ndikuan çmimet e ulta të importit dhe 

rritja e prodhimit vendas të energjisë elektrike. 

                                                           
403 Raport për tregtinë e jashtme të Maqedonisë, USAID, Ministria e Ekonomisë e Republikës së Maqedonise, 2009 
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Në vitin 2013 partner kryesor të importeve ne Maqedoni ishin:  Greqia 16.8%, 

Gjermania 12.5%, UK 11.3%, Serbia 9.8%, Bullgaria 7.8%, Italia 4.8%, Turqia 4.6% 

(2013)
404

. 

BE mbetet partner kryesor i importit dhe zë rreth gjysmën e importeve të Maqedonisë. 

Ndryshe nga eksportet, importet nga vendet e CEFTA-s përfshinë vetëm 11 % te importit 

maqedonas, një drejtim i favorshëm ky që tregon për pozicionin e  Maqedonisë në këtë grupi 

rajonal.
405

 

Maqedonia mbetet e angazhuar për tu anëtarësuar në Bashkimin Evropian dhe NATO. 

Ajo u bë anëtare me të drejta të plota i Organizatës Botërore të Tregtisë në prill 2003. Pas një 

marrëveshjeje bashkëpunimi me Bashkimin Evropian në vitin 1997 Maqedonia nënshkroi 

Marrëveshjen e  Stabilizim - Asocimit me BE në prill 2001, duke i dhënë asaj akses për 

tregjet evropiane. Në dhjetor 2005, ajo lëvizi një hap më përpara, për të marrë statusin e 

vendit kandidat për anëtarësim në BE.  

 c)Në cilët sektor ndjehet prania R. Maqedonisë në Shqipëri? 

 -E para ndikon në, eksportet dhe importet.  

-E dyta ndikon në Tregtinë ndërkufitare. 

-E treta ndikon në Punësimin e dyanshëm ndërkufitar.   

 -E katërta, ndikon në Investimet e dyanshme.  

 -E pesta ndikon në Lidhjet kulturore dhe arsimore.  

-E gjashta, ndikon në turizëm.  

 

Konkluzione dhe Rekomandime  

Ekonomia e Maqedonisë për arsyet e shpjeguara më lartë ka pasuar një rënie 

ekonomike në vitin 2009 ndërsa në vitet e tjera ka pas progres. Përveç normës së papunësisë 

të gjithë treguesit e tjerë i ka në nivel të kënaqshëm. Për vetë drejtimet e lidhjes së ekonomisë 

shqiptare me ekonominë R. Maqedonisë ndikimet e saj kanë qenë në përgjithësi në të gjitha 

fushat pozitive. Në të ardhmen këto dy vende, edhe si anëtare të CEFTA-s, duhet të risin 

bashkëpunimin midis tyre sepse deri tani në fushën e tregtisë kanë një sërë mangësish. Këto 

vende duhet të realizojnë shkëmbime që sot i realizojnë me vende të largëta ose shumë të 

largëta. Afërsia duhet të shfrytëzohet si një avantazh i madh krahasues në krahasim me 

shumë vende të tjera të botës. Produktet bujqësore nuk ka asnjë arsye që Shqipëria ti mos i 

importojë nga Maqedonia por ti importojë nga vende të tjera të largëta. Po kështu nga ana e 

saj Maqedonia duhet të rris gamën e produkteve dhe sasinë e tyre. Këto i themi sepse asnjëra 

prej të dy vendeve pavarësisht se janë vende kufitare nuk e ka shumë në konsideratë në 

fushën ekonomike si partner kryesor vendin tjetër. Nuk është normale që tregtia midis këtyre 

dy vendeve të mos kalojë, në kushtet e tanishme, shifrën 2%.  
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Abstract: 

Insurance market is an important sector and with special contribution in economic 

development in our country as well as in other countries. Therefore in this study we are 

interested to review development as well as its role that has in insurance market in Kosova, 

and also we aim to register consecutive steps in challenges during historical development 

which are accompanied in most important historical periods as from before 1999 as well as 

in the first years of transition and until todays days.Whilespecialemphasiswillremain onthe 

treatment ofimportant legislativechanges, alsowill addresssomeproblemsthat 

areencounteredin the course ofdevelopmentof the insurance marketin Kosovo. 

Today we experience totally different reality. With the supervision of CBK was given 

improving sign in raising the quality of offered services by this market. Efforts for making 

further steps on the way towards one place and a European life are materialized with 

visible success under the supervision of Central Bank of Kosova. But there is enough work 

and road to go through. 

 

Key words: Insurance market, historic development, insurance, Central Bank of Kosova 

 

 

Introduction 

 

In this paperwork we will discuss some specific aspects of challenges during the historical 

development of the insurance market in Kosova. The evolutionary process of the historical 

development of the insurance market in Kosova has undergone many challenges, facing competitive 

                                                           
406 Prof.Ass.Dr, email: ibish.mazreku@unhz.eu 
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environments and different legislations. Based on the expericences of the insurance market in Kosova 

we will understand how the laws has affected the insurance market in Kosova form the start and also 

the relationship between individuals and subjects and the legal regulation nowdays.   

In Kosova a solid insurance legal framework already exist, which offers some 

capabilities that are needed to protect entities and their businesses from unexpected events, 

whether natural or human.  However, I think the time has come that the legal framework to 

prepare challanges in the further development of insurances in Kosova, where there will be a 

guarantee of an effective financial protection of customeres and other public and private 

interests, from certain activites, which are potentialy dangerous and which can result in health 

damage, loss of live or wealth.  

We can add that the contract lawmakers based on the will of the parties which occur 

from the outside, the insurance market in Kosova should welcome the legal standards of the 

European Union. 

 

Insurances in Kosova before 1999  

In the historical aspect we can arguably conclude that Kosova, although it meet the 

requirements to be distinguished as a territory with separate management, she was deprived 

of this right, and in a discriminated way without respecting the will of the people was 

annexed as part of the Yugoslav Federation after World War Two. In this direction Kosova 

was administered with the the legislation of this Federation. 

Regarding insurances, we can say that insurances and the insurance market in Kosova 

does not have a specific history, they were introduced later in Kosova. Before the insurance 

activities were carried out from foreign companies, during the ottoman occupation mainly 

from companied that offered insurances in the Ottoman Empire, while during the Old 

Yugoslavia occupation form companies that offered insurances in Yugoslavia.  

After World War Two, in Kosova as well as in all ex-Yugoslavia the insurance 

market was nationalized and the foreign insurance companies (mostly German) were 

nationalized, while the compulsory insurance of state property at the time was foreseen by 

law. As a result of this, a very long European experience in the field of insurances in ex-

Yugoslavia
408

 was damaged. During the transition of state property to that of public, the first 

insurance companies with public ownership were presented and with that in Kosova as part of 

it, the first insurance company with public ownership
409

 was presented. 

With the implementation of the Law on the Foundations of Insurance System Property 

and Persons, in ex-Yugoslavia, republics and provinces based on constitutional and legal 

powers, have issued rules that complemented and edited general provisions which contained 

                                                           
408Andrijasheviq, Sanja dhe Petranoviq, Vladimir; (1999) ―Ekonomika osiguranje‖ Alfa, Zagreb, fq. 11. 
409Kozareviq, Safet; Regan, Laureen dhe Gibbons, Robert; (2008) ―The European Union Integration Process and insurance 

market development: the case of the former Yugoslav Countries‖, SHBA, fq. 8 
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the federal law
410

. Using these constitutional powers, Kosova in 1977 issued the Law on 

Insurance System of Property and Persons in ex-SAP of Kosova.  

When we talk about the field of insurance in Kosova, before 1999, we talk about a 

system that has functioned within the general system of ex-Yugoslavia, where Kosova was 

part of this system and had developed the field of insurance. Within this system until the 90-

ties, only social institutions existed, which have exercised the insurance activities within the 

former general system.  

After the year 1970 in Kosovo was established the insurance institution ―Kosova‖, 

which was established from the then Assembly of Kosova
411

. Except this institution, in 

Kosova have operated other social institutions with residency in other republics of ex-

Yugoslavia. In the 90-ties, the liberalization of the insurance market took place, in which 

Kosova was included in these changes. During those years in Kosova insurances from private 

operators started to operated, which exercised their activities in harmony with the then 

legislation.  

Insurances in Kosova from the year 1999 

Insurances, the insurance industry, respectively the insurance companies, their 

organization and functioning in accordance with the requirements and modern trends of 

economic development at national and international dimensions, insurances in a modern form 

in Kosova started from the year 1999. 

In the first period of June 1999, the UNMIK mission was installed. Almost 

immediately after the installation of this mission, all insurance activities and other activities 

that had to do with insurances from the existing insurance companies in Kosova stopped. We 

can freely conclude that, at that time not only did the insurance field separated from the old 

legislation, but with this split the whole insurance industry started to organize and function 

according to contemporary models and practices.   

To implement this, during the following years, UNMIK issued several regulations, 

which initially aimed at establishing a regime in road traffic of people and goods, with 

particular focus in vehicle registration and insurance in liability for damage caused to the 

third party.   

On November 15 1999 UNMIK announced Regulation Nr.1999/20 of the Banking 

and Payments Authority in Kosova
412

. In year 2001, UNMIK amended this regulation, 

publishing Regulation Nr. 2001/24 for changing Regulation Nr.1999/20 of the Banking and 

Payments Authority in Kosova
413

.In year 2001, UNMIK announced Regulation Nr.2001/25 

on Licensing, Supervision and Regulation of Insurance Companies and Insurance 

Intermediaries (Regulation 2001/25), which aimed at establishing a legal regime in the area 

                                                           
410 Shoqata e Sigurimeve të Kosovës, ―Buletini i Sigurimeve‖, Revistë periodike, nr. 2, Nëntor 2012, fq. 3. 
411 Po aty, fq. 3. 
412Gazeta zyrtare UNMIK, Rregulloret, viti 2001. 
413 Shoqata e Sigurimeve të Kosovës, ―Buletini i Sigurimeve‖, Revistë periodike, nr. 2, Nëntor 2012, fq. 3. 
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of insurance. In year 2011 the Law Nr. 04/L-018 entered force in ―compulsory insurance of 

third party motor liability‖, a law which can be considered as one of the best in the region
414

. 

The insurance industry in Kosova is in its 14
th

 year of development since after the war 

in Kosova, and in these years it has passed through different periods of its development. It 

has had periods of rising and fast development, but it has also had slow periods of 

development. However, during these years the insurance industry has marked growth, 

whether in terms of increasing the number of insurance companies, as well as in terms of 

increasing gross written premiums and total assets of the industry in general.   

 

Insurance market in Kosova  

After a decade of work, challenges and steps towards a development of a quality 

insurance market, we can absolutely say that this market has managed to consolidate and 

become a stable market with great development space. With the problems faced after the war 

the insurance market has started its activities almost from zero.With the first regulation from 

UNMIK during 1999 the activity of the insurance market started to function in Kosova 

according to the Regulation Nr.3. Meaning that after 13 years the insurance market started to 

function in Kosova.  

The insurance company ―Insig‖ was the first company, which was licenced in the 

Kosova territory.  This is a branch of the compia, any ―Insig‖ from Albani, albanian state 

property and licenced from March of year 2000. While the first company established in 

Kosova with private and local capital is the insurance company ―Siguria‖. This company was 

licensed from UNMIK in June of 2000. 

As an industry faced with the existing legal framework deficient in the first years of 

its operation, now the insurance industry is in an advanced phase. With an active role of the 

CBK and the insurance industry the law on compulsory insurance of third party motor 

liability was approved, after that CBK has issued a secondary legislation and it is in its final 

draft phase of the Law for General Insurance, meaning that very soon this segment of the 

financial sector of the country will be completed in the legislation aspect.  

The system of insurance companies continued to spread its activity also during the 

year 2011. Unlike last year when in the insurance industry 11 insurance companies operated, 

during the year in Kosova offered life insurance policies. Consequently, the number of 

insurance companies that offered life insurance in Kosova was three companies. Together 

with the other 10 insurance companies, which offer not life insurance policies, in the year 

2011 in Kosova there were 13 insurance companies that operated
415

 

The insurance market in Kosova operates these kind of insurances
416

: 

                                                           
414Ligji Nr. 04/L-018 mbi ―Sigurimin e Detyrueshëm të Autopërgjegjësisë‖,Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës/Nr. 4, 

Korrik 2011, Prishtinë. 
415BQK, ―Raporti vjetor 2011‖, Prishtinë 2012, fq. 61. 
416Gashi, Sherif (2011), ―Analiza e tregut të sigurimeve‖, Prishtinë, fq. 184. 
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 Mandatory insurances  

 Voluntary insurances, and  

 Border insurance.  

 

Until the end of 2012, the number of sold insurance policies from the insurance 

companies that operate in Kosova reached 757.2 thousand policies, which in fact represents a 

yearly increase of 25.1% compared to the year 2011. In this year the value of premiums sold 

reached an 81.5 million euros, marking a yearly growth of 4.4%.  

The activity of the insurance company in our country even in this year was based in 

offering non voluntary insurance policies. Most of non-voluntary insurances consisted of 

third party insurance with a participation of 54.2% of all accepted premiums, which presents 

a decrease of 3.4%. The value of accepted premiums from TPL in the year 2012 reached 44.1 

million.  

In this year the structure of sold policies was:
417

 

• 54.2 % liability insurance policy to a third party, 

• 27.7 % policies of voluntary insurances and  

• 18.1% policies of border insurance. 

As we can see, the range of insurance products is very low meaning that there is a low 

number of insurance products in the market. The reason is in one hand the lack of working 

capital and on the other hand the supervision organ does not give license to new products 

without meeting the requirements that are needed. 

In the field of paid damages, payments for TPL insurances also takes the dominant 

part of paid damages with a participation of 61.9%. In fact in the year 2012 there was an 

improvement of TPL policy payment taking into consideration the annual increase of 5.2% 

and due to the fact that in the previous year these policies that a downfall of 6.2%. The 

following chart presents the comparison of accepted premiums and paid damages from 

insurance companies during the period 2009-2012.
418

 

 

                                                           
417BQK ―Raporti Vjetor 2012‖, Qershor 2013, Prishtinë 
418BQK ―Raporti Vjetorë 2012‖, Qershor 2013, Prishtinë. 
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Chart 1. Sold premiums and paid damages, in million euros  

Based on the last data of the period January-October 2012
419

,he insurance industry continues 

to be dominated by the insurance products of compulsory insurance of third party motor 

liability with 71.35%, voluntary insurance 27.18%and life insurance only 1, 49%. Even 

though the value of premiums for life insurance is still low, it has marked a slight increase 

compared to the same period of last year. 

 

Importance of insurances in Kosova  

The research has shown the key role of insurance in providing support to market loan and 

finance, as well as in the development of capital markets long-term debt
420

.The last financial 

crisis also revealed then non reliability of granting loans from banks under pressure 

(especially granting loans between states) and the importance of development of reliable 

sourses for long-term financing. In the end, it has become clear that risk markets may play a 

key role in protecting developing countries by fiscal and liquidity tensions that follow major 

natural disasters.  

Despite the fact, that insurances are closely related to the banking system as well as the 

system of security value, they meet another economic function unlike other financial services, 

and as such insurances require special conditions to give full contribution to the economic 

development. Fats show that insurances contribute financially to the economic development 

while improving the invenstment climate and while promoting a variety of activites, which 

would be undertaken due to the lack of insurances or the instruments for risk management. 

Some studies show that insurances contribute to different levels of economic development 

through insurance contracts.  

                                                           
419 Shoqata e Sigurimeve të Kosovës, ―Buletini i Sigurimeve‖, Revistë periodike, nr. 3, Dhjetor 2012, fq. 8. 
420Catalan M, Impavido G, dhe Musalem A (2000);―Contractual Savings or Stock Markets Development: Which 

Leads?‖Dokument hulumtues i Bankës Botërore numër 2421. 
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Insurances as we can see from above, play an important role in the econmic development 

enabiling individuals and businesses to allocate their activities in higher productivites,  

having behind an insurance, which insurance companies offer through insurance contracts in 

cases where individuals or businesses may experience a sudden loss.  

Regarding Kosova, the insurance industry plays an importan role in the economic 

development of the countrt. The role of insurance industry in the field of financial system of 

Kosova is changing and it has broaden as an answer to a large rand of social, financial and 

economic developments. Insurance companies are very important to the economy of Kosova.   

The role of insurance market in the economic growth of Kosova is of great importance, 

because this market encourages the econimic growth of Kosova through these forms, 

while
421

: 

 Offering a wide insurance coverage for individuals and firms, while improving their 

finacial trust, 

 While encouraging enterpreneural spirit, encouraging investments, innovations, 

market dinamicz and competitveness, 

 While offering social protection together with the state, and while releasing the public 

sector from the financial pressure,  

 While growing the financial mediation, liquidity creation and while mobilizing 

savings, as one of largest institutional invesitors, which gather financial sourses and 

channel them towards investment opportunities, and while enabling companies the 

access to capitals,  

 While enabling the rist management from individuals and businesses, which would 

lead to a continous controlled development.  

 Promotion of  life long saving.   

 

The role of the Central Bank in supervising the insurance market  

After the declaration of the Independence of Kosova on the 17 of February 2008, the 

Central Bak of Kosova was established, based on the Law of the Cental Bank of the Republic 

of Kosova (Law nr. 03/L-209) as a indepenent institution, which would report to the 

Assembly of the Republic of Kosova. CBK is a follower of the Central Authority Bank of 

Kosova (CABK), which was established by the UNMIK regulaation 2006/47 on the 24 

August 2006, as a follower of Bank Authority and Payments of Kosova (BAPK). Acording to 

the law of the Central Bank the main target of CBK is ―to encourage and the keep a stabil 

financial syste,, incluting a safe, sustainable and effective system of payment‖
422

. 

CBK as a regulatory and supervisory authority through inadequate legal framwork 

that is often not so adequate has managed to create a stable and trust worthy insurance 

industry in Kosova. The legal framework has advanced during the years and in this direction  

                                                           
421Gashi, Sherif (2011), ―Analiza e tregut të sigurimeve‖, Prishtinë, fq. 101. 
422 Ligji Nr. 03/L-209 "Ligji për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës", Kreu III, Neni 7.1  

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2010/Ligji%20per%20BQK-ne.pdf 
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the CBK thriugh resources and its own capacities and with a close cooperation with the 

technical assistance offered from World Bank, USAID and IMF, has shown importand 

progress in the development of the legal frame work, respectivly replacing the UNMIK 

regulations with the Laws of the Republic of Kosova. 

At last the Law Nr Nr. 04/L-018 on ―compulsory insurance of  third party motor 

liability‖
423

 has been approves, a law which can be considered as one of the best laws in the 

region, which has entered force on July 2001 and in this way has repealed the Regulation Nr 

III of CBK.  

As a result of entering force of the Law, in September 2011, CBK in cooperation with 

the insurance industry and other relevant actors established the Kosovar Insurance Bureau 

(KIB). CBK in cooperation with the insurance industry and KIB have finished all formal 

procedures, while submitting the application of membership of Kosova in the International 

System of Green Card.  

While CBK has prepared other legal acts prescribed by the Law Nr. 04/L-018 on 

compulsory insurance of  third party motor liability
424

: (i) Regulation for functioning of the 

Kosovar Insurance Bureau, (ii) Regulation for compensation fund and guarantee fund. Also 

during this year CBK has issued (iii) Regulation forBonus Malus, (iv) Regulation on the 

general requierments of policy, (v) Regulation of procedure of damage treatment and (vi) 

financial statements of the bureay required by the new Law Nr. 04/L-018 on compulsory 

insurance of  third party motor liability. CBK in cooperation with the resident advisor from 

the Office of Technical Assistang of the American Treasury and the insurance industry have 

work on drafting the General Insurance Law, a law which is in the process of review, 

respectivly finalization from the CBK, meaning that in the first three months of the year 

2014, the Insurance Industry in Kosova for the first time will await the creation of a general 

insurance law
425

. 

The next step towards advancing the legal framework will be the complete revision of 

the secondary regulation, respectivly the Insurance Regualtion in accordance with the 

primary legistlation – Genreal Insurance and European Directive Law.In this way the 

Regulation on ― Disposing of Assets as Security, Capital Adequacy, Financial Reporting, 

Risk Management, Investement and Liquidity‖, will be the first regulation to be revised. 

Posaçërisht do të rregullohet çështja e Kapitalit dhe e Margjinës Minimale të Solvences. In 

this regard the recommendation of the Financial Sector Assessment Program conducted 

recently by the joint mission of the World Bank and the International Monetary Fund, the 

insurance industry in Kosova will begin applying the Solvency Model 1, as a first step 

towards harmonizing the requirements of insurance companies in harmony with the 

requirements from European Directive for the Solvency
426

.From what we have discussed so 

                                                           
423Ligji nr. 04/L-018, për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës,  Nr. 4, 

Korrik 2011, Prishtinë. 
424Ligji nr. 04/L-018, për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës,  Nr. 4, 

Korrik 2011, Prishtinë. 
425 Shoqata e Sigurimeve të Kosovës, ―Buletini i Sigurimeve‖, Revistë periodike, nr. 2, Nëntor 2012, fq. 5. 
426 Pjesë nga publikimi në linkun http://www.bqk-kos.org/?cid=1,52,500 çasur me 06.09.2013. 
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far it is indicated that the new approach to insurance supervision based on the risk that the 

BCK has undergone through the Department of Insurance Supervision focuses more on risk 

oversight and less in market regualtion. 

 

Conclusion 

Insurance market is an important insitution in the economic and judicial aspect. 

Insurances also serve as main pillar in the economic developmen and capital markets, which 

play a key role in the growth of social security, public and private interest.  

In historical aspect we can conclude in an argumentative way, that Kosova, even 

though it met all the requirements to be distinguished as a territory with a special 

administration, it was deprived of this right, and in a discriminating way, without respecting 

the will of the people, it became a part of Federal Yugoslavia after World War Two. In this 

way Kosova was administered with the legislation of this federation.  

But even after the war, due to the lack of a specific law, the functioning of the 

insurance market was regulated by the UNMIK regulation. After declaring independence, 

CBK has issued new rules on changing these regulations, which will serve as a core to the 

regulating framework for the insurance market.  

As a conclusion of this study we present some recommendations that are important with 

intention of improving the managing and improving of legislation in the aspect of insurance 

market which under actual circumstances should be flexible in implementing of methodology 

in focus at the risk for insurance market, also to aim in modernization of supervision and 

aligning with practices and European trends. 
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SHOQËRITË PENSIONALE VULLNETARE 
ME KAPITAL FINANCIAR NË REPUBLIKËN 
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VJOLLCA SULEJMANI,
427

 

 

Abstract 

Pension funds have determined their status, thing that determined the Agency of supervisor of 

the financial capital of the disability pension. In the paper we are determined for the 

voluntary fund with retirement financial capital. Pension voluntary fund with financial 

capital represents voluntary pension insurance fund based on the capitalization of assets, this 

insurance include persons who are not included in compulsory pension insurance and people 

who are involved in the pension insurance in order to achieve revenue complementary. 

In voluntary pension funds paid voluntary contributions by persons employers and 

associations of citizens who choose to contribute to these pension funds whose assets are 

invested and distributed in accordance with the law. 

What is important to private pension funds is that withdraw in two ways: annuity method that 

calculates the total value of the actuary by contributing and multiplication of assets until the 

date of retirement, to calculate the value of income. 

With the new pension reform voluntary pension fund often plays the role of a saving house 

indirectly, in order to return the assets to old age with higher units and higher pension. 

HYRJE 

Shoqëria për udhëheqje me fondet pensionale vullnetare themelohet në bazë të licencës së 

lëshuar nga agjencioni MAPAS dhe pas themelimit merr licencën për udhëheqje me fondin 

pensional vullnetar. Në regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë kryhet regjistrimi i 

shoqërisë për udhëheqje me fonde pensionale vullnetare.
428

  

Fondi pensional vullnetar me financim kapital paraqet sigurim pensional në bazë 

vullnetare të financuar në kapitalizimin e aseteve, në këtë sigurim përfshihen persona që nuk 

janë përfshirë në sigurimin e obliguar pensional dhe persona që janë përshirë në atë të 

                                                           
427 PhD, 
428 Ligji për kapital financiar të sigurimit pensional vullnetar 07-115/1/2008, neni 37 
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sigurimit pensional me qëllim të realizimit të të hyrave plotësuese. Në fondet pensionale 

vullnetare paguhen kontribute vullnetare nga persona punëdhënës dhe shoqata të qytetarëve 

që do të zgjedhin për të kontribuar në këto fonde pensionale mjetet e të cilëve investohen dhe 

shpërndahen në pajtim me ligjin.  

Funksionet kryesore në të cilën kryhen investimet plotësuese në sigurimin pensional 

vullnetar me financim kapital janë: 

 siguri e aseteve plotësuese në rast pleqërie. 

 Anëtarësim në fondin pensional vullnetarë në bazë vullnetare. 

 Sigurim pensional vullnetar me financim kapital i bazuar në kontributet 

e definuara ndërsa kompensimet kanë varshmëri prej kontributeve të 

paguara dhe shtimit të tyre. 

 Siguri e aseteve për siguri materiale të anëtarëve duke i shtuar asetet 

përmes investimit. 

Investimi i aseteve në bazë të sigurisë, diversitetit të rrezikut dhe mbajtjes së likuiditetit 

adekuat, kjo arrihet gjatë investimit të fondeve pensionale duhet të arritet siguria dhe mbahet 

likuiditeti adekuat i aseteve si dhe investimi i tyre në instrumente të ndryshme me rrezik të 

ndryshëm. 

Transparencë e cila anëtarët e fondeve pensionale pranojnë raporte të rregullta dhe të 

detajuara për asetet e tyre. Fondi pensional vullnetar është I themeluar dhe I udhëhequr nga 

shoqëria pensionale e cila përfaqëson fondin vullnetar pensional të personave të tretë. 

Një person mund të ketë vetëm një xhirollogari individuale pensionale dhe një xhirollogari 

profesionale përmes skemës profesionale e cila është aktive nga moment që paguhen 

kontributet. 

Agjenti i shoqërisë para personit fizik parashtron kushtet e anëtarësimit, promovon produktin 

e shoqërisë pensionale, bën shpjegimin e avantazhit pensional si dhe në përpikshmëri është i 

obliguar të bëj shpjegimin dhe mënyrën nga faza e anëtarsimit e deri në fazën e fundit të 

pensionimit. Mirëpo në vazhdimësi agjentët e shoqërive pensionale kontrollohen në teren nga 

MAPAS dhe ndëshkohen sipas ligjit për larjesh të parave në R.M-së. 

Fondet pensionale i menaxhon shoqëria pensionale- shoqëria për udhëheqje me fondet 

pensionale vullnetare është shoqëri aksionare që është e themeluara dhe e autorizuar që të 

udhëheq fondin pensional vullnetar. Veprimtaria e vetme e shoqërisë për udhëheqje me 

fondet pensionale vullnetare është udhëheqja me fonde pensionale vullnetare, përfaqësimi i 

tyre para personave të tretë si dhe veprimtarit tjera të lidhura me udhëheqjen e fondeve 

pensionale pensionale.
429

 (ligji për kapital financiar të sigurimit pensional, 07-1801/1/2002, 

neni 52) Shoqëritë e fondeve private vullnetare janë përgjegjës para anëtarëve të fondit 

pensional vullnetar për dëmet që shkaktohen si rezultat e moskryerjes së parregullt ose 

kryerjes së obligimit në mënyrë të papërgjegjshme të detyrave dhe obligimeve të përcaktuara 
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në rregulloren e punës, përgjegjësia e shoqërisë pensionale paraqitet në rastet kur paraqiten 

rezultate të dobëta ose jo përkatëse atëherë ato rezultate i përkasin rrethanave në të cilën 

shoqëria nuk ka mundur të ndryshohen mënyrën e menaxhimit.
430

 

Shoqëritë pensionale janë të obliguar ti trajnojnë agjentët e tyre në teren dhe ti këshillojnë për 

mënyrën e drejtë të kontraktimit, mënyrë tjetër këshilluese duhet të bëhet edhe në ruajtjen e të 

dhënave personale të anëtarëve si dhe anëtarsimin e anëtarëve të rrejshëm me të dhëna jo të 

sakta dhe anëtarësimin nga personat e tretë. 

Funksionon me standard ndërkombëtar nga shkaku që mjetet e grumbulluara nga shtylla e II-

të dhe shtylla e III-të pensionale mund të Evidentimi për anëtarët e fondit pensional vullnetar 

e udhëheq shoqëria pensionale e cila është e obliguar që në afat prej 90 ditëve të dorëzoj 

listën e evidencës deri tek agjencioni MAPAS. Agjencioni grumbullon të dhënat e 

evidentuara dhe të njëjtat i kontrollon në rast se anëtari i plotëson apo nuk i plotëson kushtet 

për anëtarësim. Së fundmi agjencioni ka të drejtë të bëj shlyerjen e anëtarëve në rast se 

anëtari është i vdekur, ka mbi 70 vite, më pak se 15 vite, është i pensionuar etj. 

Ajo çfar është e rëndësishme tek fondet private pensionale është se tërhiqen në dy mënyra: 

mënyrën e anuitetit, që përllogarit aktuari përmes vlerës totale të kontribuar, dhe shumëzimin 

e mjeteve deri në ditën e pensionimit, duke e përllogaritur edhe nga vlera e të ardhura. Kjo 

mënyrë bën pjesë në sistemin e kombinuar të dy shtyllave. Lloj tjetër i tërheqjes së parave 

është mënyra e tërheqjes së programuar ku i anëtarësuari nga dita e pensionimit bën kërkesë 

deri te shoqëria pensionale private dhe cakton llojin e tërheqjes së parave. Në qoftë se 

përcaktohet për mënyrën e programuar atëherë shoqëria i mbledh të dhënat, po të njëjtat 

aktuari bën vlerësimin e tyre në bazë të specifikave të përcaktuara në rregulloren e shoqërisë 

dhe përcakton vlerën përfundimtare, dhe në mënyrën virtual dorëzon raportin deri tek anëtari, 

ku në raport është e caktuar vlera, muaji i tërheqjes së ‗keshit‘ dhe periudha vjetore. Ekziston 

e drejta e anëtarit që të përcaktohet për pension që do ta tërheq për 4 herë në vit dhe kryen 

obligimin e fondit vullnetar. P.sh. për 35 vite punë  dhe pagë 18000 den., një anëtari i janë 

grumbulluar 20000 euro. Ai këto mjete do ti tërheq periudhë pas periudhe, që dmth çdo tre 

muaj nga 5000euro kjo është mënyra e tërheqjes së programuar, mirëpo mundet edhe të 

kombinohet mënyra e anuitetit dhe mënyra e programuar. 

Shoqëria nuk ka të drejtë për ti shfrytëzuar asetet: 

 për fitim dhe marrje të aksioneve dhe letrave me vlerë ose depozitave në 

personat e tjerë juridik, të  drejtë fitimi kanë vetëm në obligacionet 

shtetërore të lëshuara nga R. e M-së. 

 Dhënie e huave dhe sigurim të garancisë, përveç atyre që janë caktuar 

me ligj. 

 Marrje dhe dhënie të kredive dhe emërtimin e obligacioneve në vlerë të 

përgjithshme që e tejkalon përqindjen e caktuar nga kapitali i vetë. 

                                                           
430 ibid, 52 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 258 

 

 Blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë, nëse me tregtinë e tillë do të 

pamundësohet blerja dhe shitja e letrave me vlerë nga asetet e fondit 

pensional, me të cilën udhëheq shoqëria. 

 Shoqëria është e obliguar që të arkivojë dhe ti ruajë të gjitha dokumentet 

dhe evidentimin e anëtarëve me të dhënat e anëtarëve. 

 Evidencë për asetet e blera dhe të shitura për fondin pensional, datën e 

transaksioneve, identitetin e palës kontraktuese dhe çmimin e realizuar. 

Shoqëria pensionale e cila menaxhon fondin vullnetar pensional është e obliguar të posedoj 

njësi të veçantë organizative për revizion të brendshëm. Njësia organizative kontrollon 

zbatimin e dispozitave, zbatimin e politikave dhe procedurave interne dhe kryen vlerësimin e 

efikasitetit të punës së përgjithshme të punës së shoqërisë.
431

 

Shoqëria për udhëheqje me fondet pensionale vullnetare mund të bashkohet vetëm me 

shoqëri për udhëheqje me fonde pensionale vullnetare neni 52, me bashkimin e njërit me 

tjetrin fond pensional vullnetar, anëtarët me llogarit e tyre individuale dhe llogarit 

profesionale barten në fondin pensional në të cilin bashkohen.
432

 

Të gjitha ndryshimet duke filluar nga ndryshimet e aksioneve, anëtarëve të këshillit drejtues 

dhe mbikçyrës, personave përgjegjës ose ndryshimet dhe plotësimet e dokumentëve dhe të 

dhënave të shënuara i nënshtrohen pëlqimit paraprak nga ana e agjencionit MAPAS. 

Shoqëritë për udhëheqje me fonde pensionale të detyrueshme dhe vullnetare duhet ti 

posedojnë këto dokumente: 

Vendimin nga bashkimi i dy fondeve i marrë nga organi kompetentë i secilit nga shoqërit. 

 Marrëveshje për tu bashkuar shoqëritë. 

 Plan organizativ dhe financiar për implementimin e shoqërisë së re. 

 Emërtimi i shoqërisë së re. 

 Informacione për aksionarët. 

 Dokument për gjendjen financiare të aksionarëve. 

 Prospekt i reviduar informativ për fondet e reja 

 Projekt statusin e fondeve të reja pensionale në të cilën janë paraqitur 

kompenzimet. 

 Emrat e propozuar për anëtarët e këshillit administrativ dhe mbikëqyrës. 

 Program për strategjinë investuese të fondeve të reja pensionale. 
433

 

Tipologjia e kompenzimit pensional vullnetar- shoqëria e sigurimit dhe shoqëria pensionale 

kompenzimin pensional e paguan me shfrytëzimin e një prej këtyre llojeve të pagesave sipas 

zgjedhjes së anëtarit të fondit pensional: pagesë anuiteti, tërheqje e programuar, pagesë e 

shumhershme dhe kombinim. 

                                                           
431 Ligji për kapital financiar të sigurimit pensional vullnetar, 07-115/1/2008, neni 20, RM  
432 ibid, neni 39 dhe 52 
433 ibid, neni 52,  
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Në rastin kur anëtari përcaktohet për anuitetë të fondit pensional duhet të përcaktojë llojin e 

anuitetit. Egzistojnë këto lloje të anuiteteve: 

 Anuitetë individual dhe i përbashkët. 

 Anuitetë i përhershëm dhe i përkohshëm. 

 Anuitetë i drejtpërdrejtë dhe i prolonguar. 

 Anuitetë me periudhë të garantuar dhe anuitetë me periudhë jo të 

garantuar. 

 Anuitetë fiks, i ndyshueshëm dhe anuitet fiks me pjesmarrje në fitim.
434

 

Shfrytëzuesi i pensionit në rastë të kompenzimit pensional të kombinuar vendos për sa lloje të 

kompenzimeve pensionale do të ndahen asetet nga llogaria e tij individuale dhe e cakton 

secilin nga llojet.
435

 

Polisat për anuitet për shtyllën e tretë pensionale vullnetare  shesin shoqërit e sigurimit, të 

njejtat i shesin me ndërmjetsimin e përfaqsuesit në sigurim, shoqëris për përfaqsim në 

sigurim dhe shoqëris brokere. Gjatë shitjes së anuiteteve nuk lejohet të privilegjohen anëtarët 

e fondit pensional përmes kanaleve të ndryshme të lidhjes.
436

 

Gjatë përcaktimit të shumës së kompensimit pensional të paguar përmes anuitetit variabil dhe 

atij fiks me pjesëmarrje në fitim, shfrytëzohen simulime projeksione me parametra dhe 

parakushte të lejuara. Në këtë përllogaritje përfshihen kompenzimet, provizionet dhe 

shpenzimet të cilët janë të shënuara në polisën e të siguruarit.
437

 

Pension i programuar i shtyllës së tretë pensionale - shoqëria pensionale i ofon këto lloje të 

pensionit të programur: tërhejqje e programuar e përhershme dhe tërheqje e programuar e 

përkohshme. Vlera e përllogaritjes nga shoqëria pensionale paguan kompenzimin pensional 

përmes tërheqjes së programuar në bazë mujore përmes barjtjes së aseteve në llogari 

transakcioni i cili është përcaktuar nga shfrytëzuesi i kompenzimit pensionale.
438

 

Shuma e aseteve të grumbulluara ka raste edhe kur është me e lartë nga shuma e shfrytëzuar 

në kuot, në ato raste anuiteti proporcionalisht rritet ndërsa në rastet kur shuma e aseteve të 

shfrytëzuar në kuotë është zvogluar atëherë anuiteti proporcionalisht zvogëlohet.
439

 

 

 

 

 

                                                           
434 ibid, neni 52  
435 ibid, neni 55 
436 ibid, neni 55 
437 ibid, neni 58 
438 ibid, 60  
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PËRFUNDIMI 

Në qoftë se  anëtari i fondit pensional privatë vullnetar nuk përcaktohet për llojin e 

kompenzimit pensional, konsiderohet se ka përcaktuar pagesë të njëhershme nga shoqëria 

pensionale që menaxhon fondin pensional privatë ku anëtari posedon llogari individuale 

vullnetare dhe profesionale, ku pagesa kryhet në llogarin e tij të transakcionit.
440
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ECONOMIC DEVELOPMENT OF KOSOVA) 
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Abstract 

International transport has to be part of regional and global integration and a important 

bidding competitive. 

The importance of the international transport can be seen from its main function which is 

transferring goods from the place of production to the consumers. 

Economic development of a place can not be imagined in the same time without the 

development of the branches of international transport , railway, land/road, sea and air so 

we state that transport can not bear  obstacles or bureaucracy and it should move freely . 

Kosova has made a small progress in some aspects of economic development, we can freely 

say that in international transport we have a big stumble, when we imagine the disproportion 

of eksport/import, we have almost the same disproportion also in organizing international 

transport. 

Despite the approval of many laws from the Assembly of Republic of Kosova until now 

Kosova  has not paid the right attention of this law of transport, because there are still 

missing laws, rules and administrative suggestion which support this international activity. 

International transport of Albanian companies is unsatisfied.  

 

Keywords: International Transport, T multimodal,T. intermodal,T. integral, economic 

development, law harmonization, licencation… 

 

HYRJE 

Edhe pse Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar shumë ligje, udhëzime  administrative 

dhe klauzola të veçanta, ende ka mungesë të disa ligjeve, e sidomos të atyre që duhet të jenë të 

                                                           
441 Autori është PhD kandidat në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, sabriklaiqi@hotmail.com  
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harmonizuara me ligjet e Bashkimit Evropian. Shqetësues është fakti se shumë prej këtyre ligjeve të 

miratuara nuk gjejnë zbatim në praktikë, në disa sektorë të caktuar. 

Fillimisht, transporti në përgjithësi, në veçanti transporti rrugor është rregulluar me ligjet e 

UNMIK-ut, ligji nr. 02/L-127, i datës 15.05.2001, i është plotësuar dhe ndryshuar në vitin 2004/1. 

Kurse, sa i përket transportit rrugor, për hartimin e strategjive dhe të ligjeve përgjegjëse  për 

këtë sektor është Ministria e Infrastrukturës, e cila e ka hartuar Projektligjin për Transportin rrugor, 

me vendimin nr. 05/107, të datës 07.12. 2012, i cili më vonë është plotësuar dhe aprovuar si ligj, me 

nr. 04/179, i datës 21.03.2013. 

Ndërsa, sa i përket transportit ndërkombëtar, në Kosovë ka një ngecje të theksuar në krahasim 

me vendet e tjera, të cilat këtij sektori i kanë kushtuar rëndësi të veçantë, kur kanë parasysh se çfarë 

impakti ka në zhvillimin ekonomik të vendit. Kur kemi parasysh të dhënat nga organet kompetente 

për importin dhe eksportin, mund të konstatojmë se transporti do të kishte ndikuar dukshëm, nëse 

Kosova do të kishte një pjesëmarrje më të madhe në import/eksportin e mallrave me transport 

kombëtar, nga kjo vijmë në përfundim se do të kishim shumë më shumë të hyra financiare në 

Buxhetin e konsoliduar të Kosovës dhe njëkohësisht edhe një rritje të mirëqenies së shoqërisë në 

përgjithësi.  

Çelësi i suksesit të këtij sektori është se si ta bëjmë të shpejtën akoma më të shpejtë,  apo 

thënia e njohur e ekspertëve të transportit, kur thonë: ,,A është e mundur që paketa e porositur sot 

të ketë arritur dje”.  

Prandaj, Qeveria e Republikës së Kosovës, gjegjësisht Ministria e Infrastrukturës, duhet ta 

merr më seriozisht këtë sektor të transportit dhe ta përkrah me përshtatjen e ligjeve, rregulloreve dhe 

udhëzimeve administrative, i cili në një të ardhme të afërt do të mund të jetë konkurrent edhe në 

tregun ndërkombëtar.   

Domethënë, mund të konkludojmë se transporti/lëvizja e lirë e mallit nuk duron barriera, nuk 

njeh kufi, dhe para së gjithash nuk duhet t‘i lejohen burokracive, që nuk janë të pakta, e sidomos në 

vendet në tarnzicion.   

PËRKUFIZIMET, HISOTIRIKU DHE KARAKTERISTIKAT E TRANSPORTIT  

NDËRKOMBËTAR 

 Jemi të vetëdijshëm se njeriu që nga kohërat e hershme ka pasur nevojë për këmbimin e 

mallrave, shërbimeve, parave, lajmeve etj. Në këtë mënyrë, njerëzit e etniteteve, kulturave dhe 

religjioneve të ndryshme, që kanë jetuar në kontinente të ndryshme, kanë mundur shumë lehtë dhe në 

mënyrë të thjeshtë të këmbejnë mendime, kontakte etj.  

 Në këtë kontekst mund të përmendim se në OKB është formuar komisioni i veçantë për 

transport dhe komunikim, që ka për qëllim të ndihmojë në zhvillimin dhe avancimin e raporteve 

ekonomike ndërmjet vendeve të ndryshme të botës. D.m.th., transporti paraqet veprimtari shoqërore 

që është paraqitur me dukurinë e zhvillimit të shoqërisë. 

 Fjala transport në përkthim të drejtpërdrejt do të thotë transferim apo bartje dhe shumë 

shpesh në shkencën e trafikut përdoret edhe si profesion.  

 Ekzistojnë shumë përkufizime në lidhje me transportin ndërkombëtar, por në 

literaturën bashkëkohore të transportit mund të gjenden këto përkufizimet të më poshtme: 
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 Transporti paraqet veprimtari të veçantë ekonomike që ka për detyrë të bëjë mbartjen 

e njerëzve, mallrave, energjisë dhe të informatave, nga njëri vend në vendin tjetër të 

hapësirës gjeografike
442

.  

 Transporti është një aktivitet kyç në logjistikë, sepse ajo lëviz produktin nëpër faza të 

ndryshme të prodhimit të konsumatorit deri te përdoruesi. Transporti është element i 

vetëm më i madh në shpenzimet e logjistikës
443

.  

 Në praktikën  moderne ushtarake, sipas përkufizimit i cili u miratua në Aleancën 

Veri-atlantike 
444

, transporti është i nevojshme për shprehjen e ekzistencës së aftësisë 

fleksibël për të drejtuar pushtetin në kohë moderne, brenda dhe në mes të betejës për 

të ndërmarrë spektrin e plotë të roleve dhe misioneve të Aleancës. Ai, gjithashtu 

angazhohet në domosdoshmërinë e  mbështetjes logjistike në operacionet e ndërtimit 

dhe mirëmbajtjes. 

 Procesi i transportit praqet proces lëvizës, ku bën transportin e mallrave dhe 

udhëtarëve, dhe atë duke përfshirë të gjitha operacionet përgatitore dhe të mbarimit; 

përgatitja e mallrave, pranimit, ngarkimit, bartjes, shkarkimit dhe shpërndarjes së 

mallrave ose ringarkimit.  

 Sipas aktivitetit, transporti është ,,aktivitet që ndihmon ata që janë duke përdorur 

mjete të posaçme teknike dhe organizim të veçantë për të kapërcyer distancën 

hapësinore, përcjelljen e njerëzve, mallrave dhe energjisë, nga njeri vend në vendin 

tjetër‖
445

  

Rëndësia ekonomike e transportit del nga funksioni kryesor i transportit, që është mbartja e 

mallrave nga vendi i prodhimit deri te vendi i konsumit. Çdo lloj transporti paraqet veprimtari 

komplekse që në vete përmban disa karakteristika me të cilat dallohet nga llojet e tjera të transportit. 

Këto karakteristika dalluese dalin nga mjetet transportuese që përdoren, sistemet organizative, 

pajisjet teknike, kushtet e eksploatimit etj. Transporti mund të shqyrtohet nga dy aspekte; si 

veprimtari e pavarur dhe si veprimtari sekondare.  

Nikollovski i paraqet këto karakteristika të transportit si veprimtari e veçantë 
446

:  

 veprimi hapësinor i procesit të transportit;  

 procesi i vetëm i shërbimeve të transportit;  

 integrimi i procesit të transportit; 

 prezenca e obliguar e shfrytëzuesve të procesit transportues;  

 integrim dhe unifikim i mjeteve për transport.  

  Esenca e transportit si veprimtari e veçantë rrjedh nga ajo se vetë transporti paraqet një formë 

të vazhdimit të procesit të prodhimit, që mundëson mbartjen e prodhimeve deri te konsumatori.  

  Meqë zhvillimi i prodhimtarisë përcaktohet nga shkalla e zhvillimit të transportit dhe mjeteve 

transportuese, është paraqitur nevoja për zhvillim të llojeve të ndryshme të transportit. 

                                                           
442 I. Smiljkovski, Transporti dhe Shpedicioni Ndërkombëtar, fq. 2. Kolegji ,,Pjetër Budi‖, Prishtinë, 2006 
443 Materijal namjenjen studentima VI semestra školske 2011/2012. godine, Studijski program: Menadžment u  

   carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju. i predstavlja izvod iz cjelovitih predavanja koji će nastavnik 

   uskoro publikovati. 
444 Po aty.  
445 I., Smiljkovski, Transporti dhe Shpedicioni Ndërkombëtar, fq.2. Kolegji ,,Pjetër Budi‖, Prishtinë, 2006 
446 A.,Nikollovski, Soobrakaj, Skopje, 1999, fq.11 
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  Ekzistojnë kritere të ndryshme për ndarjen e transportit.  

  Sipas hapësirës ku kryhet transporti, ndahet në:  

 komunikacion ajror,  

 komunikacion tokësor,  

 komunikacion ujor, 

 komunikacion postar, 

 telekomunikacion, dhe  

 radiotransport. 

 Komunikacioni ujor ndahet në:  

 transport detar (përfshin transportin nëpër det), 

 transporti i brendshëm (transport nëpër lumenj, liqene dhe kanale).  

 Komunikacioni tokësor ndahet në:  

 transport rrugor, 

 hekurudhor,  

 gypor ose i tubacioneve (pipe lines). 

 Është vështirë të thuhet se cili nga këto transporte është më i përshtatshëm dhe më ekonomik. 

Kjo para së gjithash përcaktohet nga sasia e mallit, lloj i mallit, afati i dërgesës etj.  

Transporti sipas teknologjisë,  përkatësisht, mundësisë së transportit, ndahet në: 

1. Transport Konvencional, - ku transporti kryhet vetëm nga një mjet i vetëm transporti. 

Shfaqje grafike e mënyrës më të vjetër të transportit konvencional është dhënë me figurën në 

vazhdim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 1. Transporti konvencional 

2. Transporti i kombinuar, – Me ketë lloj transporti i mallrave dhe shërbimet kryhen nga të 

paktën dy mjete të transportit, por jo në të njëjtën kohë, por në mënyrë të përsëritur. Shiko formën 

grafike të këtij lloj transporti, figura nr. 2. 

Karakteristikat e këtij transporti janë: 
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 Transporti i tillë kryhet në të gjithë rrugën e transportit, duke përdorur më shumë se një mjet 

transporti; 

 Shërbimet e transportit përbëhen nga disa mjete transporti të njëpasnjëshme; 

 Llogaritja e transportit kryhet në sa më shumë dokumente të transportit, si pjesë bartëse në 

ndërmarrjen e transportit; 

 Mund të organizohet ky transport, por nuk është patjetër.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 2. Transporti i kombinuar 

 

3. Transporti integral, - transporti integral (ngarkesa njësi), forma të tilla të transportit, ku 

në mes të mallrave dhe automjeteve fut një mjet të transportit integral (paleta ose kontejnerë).  

Karakteristikat e këtij transporti janë: 

Transferimi i teknologjisë në bazë të këtij transporti, i mbledhur ekskluzivisht në njësi teknike 

dhe teknologjike, lejojnë që: 

- Racionalizohet manipulimi; 

- Shfrytëzimi sa më i mirë i transportit dhe magazinimit; 

Transport sa më ekonomik dhe të sigurt; 
Transporti integral është shprehur me figurën në vazhdim  
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Figura nr. 3. Transporti integral  

4. Transporti multimodal, - Transporti multimodal është fenomen i shpeshtë si shërbim në 

qarkullimin ndërkombëtar të mallrave dhe shërbimeve, dhe njohja e tij, posaçërisht e konventave me 

karakter imperativ është më së e nevojshme për anëtarët në qarkullimin ndërkombëtar.
447

 

Çelësi i zgjidhjes së funksionimit optimal të sistemit të transportit multimodal është në 

kooperimin dhe koordinimin më të madh të punës së shpedicionit ndërkombëtar dhe transportit 

ndërkombëtar. 

Transporti ndërkombëtar multimodal, si sistem i ndërlikuar dinamik i ka të gjitha 

karakteristikat e sistemit të tillë. Konventa e OKB-së për transportin multimodal është miratuar më 

25.05.1980, në Gjenevë, nga 78 vende të botës.  

Ndikimi i elementeve në sistemin e transportit multimodal, i rregulluar me dispozitat 

nacionale, bilaterale dhe multimodale, ligjet e përgjithshme dhe zakonet pa të cilat sistemi nuk mund 

të ketë funksion optimal, e që duhet të theksohet veçanërisht se në praktikë gjatë funksionimit të tij 

duhet të ketë zbatim të plotë.   

Për funksionimin e transportit ndërkombëtar multimodal me rëndësi është rregullorja juridike 

në Konventën e Kombeve të Bashkuara për Transport Ndërkombëtar Multimodal të Mallit, e 

miratuar në Gjenevë, në viti 1980, si dhe rregullat UNCTAD/IC, për dokumente në transportin 

multimodal të sjella nga Dhoma Tregtare Ndërkombëtare (Paris, 1991).
448

 

Në transportin multimodal rol të rëndësishëm kanë ,,zinxhirët transportues‖. Nën ,,zinxhirë 

transportues‖ nënkuptohen procedurat teknike, teknologjike, organizative dhe procedura të tjera të 

sinkronizuara ndërmjet veti, me ndihmën e të cilave bëhet transferimi i të mirave materiale, prej 

lëndëve të para deri te konsumuesi i fundit, me përdorimin e njësive adekuate transportuese.   

Karakteristikat  kryesore të këtij sistemi janë:  Qëllimi,  aktiviteti,  struktura, variabëli 

hyrës dhe dalës, rregullat e sjelljes, rrethimi, informacioni, mirëkuptimi, dinamizmi, udhëheqja,  

rezultat etj., të cilët duhet të merren parasysh gjatë analizës së transportit ndërkombëtar multimodal si 

sistem. Ky lloj transporti është paraqitur me figurat në vazhdim.   

Thelbi i multimodalitetit është përmirësimi i lidhjes në mes të të gjitha llojeve të transportit 

dhe të integrimit të tyre në një sistem të vetëm, dhe mundëson shfrytëzimin më të mirë të rrugëve 

ujore në brendësi, rrugëve ujore bregdetare dhe hekurudhave, që të vetme nuk do të bëhej e mundur 

shpërndarja e mallit prej ,,dere në derë”. 

Për transport efikas multimodal është e nevojshme për të lidhur rrjetin e transportit dhe 

terminalin. Lidhja mund të jetë një kombinim i terminaleve dhe rrjeteve të ndryshme, dhe është i 

varur nga përdorimi i teknologjisë operacionale në lidhjet që janë përdorur. Vlen të përmendet se 

konceptet teknike lehtë e rritin konkurrueshmërinë e transportit intermodal, jo vetëm në lidhje me 

strategjinë efektive, operacionale, dhe të masave të tjera organizative. 

 

                                                           
447 Aleksandar Karakacanov, Trajce Shopov, Mr. Gordan Stojiq, Kire Dimanoski, Transporti i  kombinuar,  

     Shkup, 2014, fq.170  
448 Brzak, S., Transport, spedicija i osiguranje, Pucko otvoreno uciliste, Zagreb, 2002, fq. 115 
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Figura nr. 4. Transporti  multimodal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 5. Transporti multimodal (rrjeta multimodale) 

 

INFRASTRUKTURA EKONOMIKE E TRANSPORTIT RRUGOR TË KOSOVËS 

Statistikat ekonomike të transportit rrugor të Kosovës 
449

 

                                                           
449Agjencia e Statistikave të Kosovës, Seria 3: Statistikat Ekonomike. Statistikat e transportit dhe telekomunikacionit 

  (TM4 - 2014)  
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Që nga pas lufta e deri në vitin 2014 janë bërë investime kapitale në ndërtimin e rrugëve në 

Kosovë. Pasi që investimet janë në vijim, ende nuk është bërë ri klasifikimi i rrugëve. Klasifikimi i 

rrugëve, sipas standardeve të ndërtimit bëhet nga bordi i drejtorive përkatëse. 

ASK-ja (Agjencia e Statistikave të Kosovës) nga drejtoria e Rrugëve të Kosovës ka marrë 

vetëm ndryshimet në gjatësinë e rrugëve të asfaltuara dhe të pa asfaltuara për vitin 2009 dhe 2010, 

kurse në vitin 2011 është shtuar Autoudhë në gjatësi prej 38 km, në vitin 2012 i janë shtuar Autoudhës 

22.4 km, dhe në vitin 2013 janë shtuar 17.6 km rrugë Autoudhë dhe tani gjatësia e Autoudhës është 78 
450

 km, shiko tabelën nr. 1.  

Tabela nr. 1 Rrugët e Kosovës sipas kategorive
451

 

Viti  2005                                                                                                2006 2007   2008 2009 2010 2011   2012 2013 2014 

Autoudhë   0,0          0,0              0,0               0,0             0,0             0,0           38,0         60,4 78,0 78,0 

Magjistrale 630,4       630,4        630,4         630,4       630,4        630,4        630,4     630,4 630,4 630,4 

Regjionale 1.294,7    1.294,7     1.294,7      1.294,7    1.294,7     1.294,7     1.294,7    1.294,7 1.294,7 1.294,7 

Totali 1.925,1    1.925,1     1.925,1      1.925,1    1.925,1     1.925,1     1.963,1    1.985,5 2.003,1 2.003,1 

 

Sipas të dhënave të prezantuara vërehet se në vitin 2013 dhe 2014 në territorin e Kosovës kemi 

2.003,1 km, ku në kategorinë e rrugëve Autoudhë  janë 4%, Nacionale 31%,  ndërsa 65%,  janë rrugë  

Regjionale,  shiko grafikonin nr. 1a. Rrugët e Kosovës sipas kategorive 

                           

Grafikoni nr. 1a;  Rrugët e Kosovës sipas kategorive - në kilometra
452

 (km) 

Kurse rrugët e Kosovës sipas gjendjes ekzistuese janë dhënë në tabelën në vazhdim; 

                                                           
450 Të dhënat për gjatësinë e Autoudhës  janë  marrë  nga  Ministria e Infrastrukturës, 2015 

451 Burimi i të dhënave: Drejtoria e Rrugëve të Kosovës, 2015 

452 Burimi i të dhënave: Drejtoria e Rrugëve të Kosovës, 2015 

Viti 2005 2006 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20
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Nga tabela e mësipërme  vërehet se në vitin 2014 nga gjithsejtë 2.003,1 km rrugë, 1.883,0 km 

apo shprehur në përqindje 94%  janë  rrugë të asfaltuara, ndërsa 120.1 km, apo 6 % e rrugëve janë të 

pa asfaltuara, shiko trafikonin nr. 2a.  

      

                

Grafikoni nr. 2a. Struktura e rrugëve të Kosovës sipas kategorive 

 

INFRASTRUKTURA EKONOMIKE E TRANSPORTIT HEKURUDHOR TË KOSOVËS 

 

Infrastruktura e transportit hekurudhor është e rregulluar me Ligjin nr. 04/L-063 për 

hekurudhat Kosovës. Në territorin e Kosovës kemi gjithsej 333 km binarë hekurudhorë për transport 

dhe 110 privat. Në hekurudhat e Kosovës qarkullojnë 8 lokomotiva Disell, ku bartin 27 vagonë, 9 të 

udhëtarëve dhe 18 për bagazh, shiko tabelën nr.3.  

Vitet Numri i pasagjerëve në 

mijë 

Sasia e mallrave të transportuara 

            në mijë ton 

Sasia e mallrave 

të transportuara 

në milion  

ton – km 

14 

Asfaltu

ara 

1.666,

2 

1.666,

2 

1.666,

2 

1.666,

2 

1.666,

2 

1.805,0 1.805,

0 

1.843,

0 

1.865,

4 

1.883,

0 

1.8

83,

0 

Pa 

asfaltua

ra 

258,9 258,9 258,9 258,9 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 12

0,1 

Totali 1.925,

1 

1.925,

1 

1.925,

1 

1.925,

1 

1.925,

1 

1.925,1 1.925,

1 

1.963,

1 

1.985,

5 

2.003,

1 

2.0

03,

1 
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2005 317 298 20 

2006 401 357 24 

2007 417 592 31 

2008 339 823 49 

2009 375 914 46 

2010 377 1.129 67 

2011 358 1.001 56 

2012 367 826 49 

2013 369 904 43 

2014 339 848 39 

 

Tabela nr. 3. Kapaciteti  hekurudhor nga viti  2005 -TM4/2014
453

 

 

Që nga ndarja e hekurudhave në shtator të vitit 2011, me kërkesë të Komisionit Evropian e me 

vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës, është ndarë në dy kompani të reja të Hekurudhave të 

Kosovës: 

1. Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës (Infrakos)  

2. Operimi i trenave të Hekurudhave të Kosovës (Trainkos)
454

. 

Tash e tutje Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës do të merret me mirëmbajtjen e linjave 

hekurudhore, menaxhimin e patundshmërisë dhe krijimin e të hyrave do ta realizojë nëpërmjet qasjes 

në rrjet dhe patundshmërisë. Ndërkaq operimi i trenave të Hekurudhave të Kosovës ,,Trainkos” do të 

merret me transportin e udhëtarëve dhe transportin e mallrave, në Infrastrukturën e Hekurudhave të 

Kosovës operon  vetëm operatori ,,Trainkos”. 

PJESËMARRJA E KOMPANIVE TË KOSOVËS NË TRANSPORTIN  NDËRKOMBETAR 

Pjesëmarrja e kompanive kosovare në transportin ndërkombëtar është pothuajse simbolike, 

sipas hulumtimeve të bëra  brenda një muaji, nga numri i përgjithshëm i transportit, del se vetëm 4%  

janë Kompani Kosovare, kurse të tjerat janë të huaja, kryesisht të Serbisë, me 68%, Maqedonisë, me 

12%, Shqipërisë,  me 4%,  Malit  të Zi, me 3%,  Bosnje e Hercegovinës  me 3%, Hungarisë, me 2%, 

Bullgarisë me 2%, Turqisë, me 2% etj. Sipas rezultateve të hulumtimit, në pikat doganore tregojnë se 

prej 01.01.2015 e deri më 22.05.2015, nr. i  DUD
455

  (Dokumentit unik doganor), që dogana e përdor 

për procesimin e të dhënave (import, eksport, transit) ka qenë si në vijim; ZBD- Devolli PR = 

18,155, ZBD - Hani Elezit = 12,381,  ZBD - Vermica = 11,185  

ZBD - Podujeva = 10,169,  ZBD - Intereuropa =  6,700,  ZBD - Dheu i bardhë = 3,500 

                                                           
453 Burimi i të dhënave: Hekurudhat e Kosovës, 2015 
454 Hekurudhat e Kosovës, 2015 
455 DUD – Dokumenti Unik Doganor për procesimen e të dhënave në  Doganën e Kosovës   
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ZBD - Mitrovica = 2,070. Tatali  = 64,160 
456

 - 10%? e lëndëve që nuk kanë shpenzime të 

transportit është e = 57,690 x 650 euro (V31)
 457

 = 37,498.500 /140 ditë = 267,846.4 euro mesatarja 

e shpenzimeve të transportit për një ditë, që janë paguar vetëm në emër të transportit,  ose 267,846.4  

+18%  = 316,058.4 euro (18% është mesatarja e taksave) që inkasohet me njëherë në kufi si (Tvsh-ja, 

dogana, akciza), pa llogaritur edhe taksat tjera administrative që janë  variabile. Prandaj, konstatojmë 

se vetëm në këtë periudhë janë eksportuar mbi 37 milionë euro para të gatshme jashtë shtetit, që 

paguhen vetëm për shpenzime të transportit, kurse inkasim 316,058.4 euro.  Shpenzimet e 

transportit sipas shteteve/qyteteve i gjeni në tabelën nr. 5  

 

             

Grafikoni nr. 4a. Shpenzimet mesatare nga shteti A-B. 

Grafikoni nr. 4b. Pjesëmarrja e shteteve në transport 

 

Tabela nr. 5 Shpenzimet e transportit rrugor sipas destinacioneve
458

 

 

SHTETI 

 

Distance në Km 

Njësia 

llogaritëse 

1.5 Euro/km 

 

Shpenzimet 

fikse 

 

Shpenzimet totale 

SHQIPËRIA 

Tiranë 160 240.00 200.00 440.00 

Durrës 170 255.00 200.00 705.50 

Lezhë 90 135.00 200.00 335.00 

Krujë 135 202.50 200.00 402.50 

Elbasan 205 307.50 200.00 507.50 

Shkodër 167 250.50 200.00 450.50 

Kukës 19 28.50 200.00 228.50 

                                                           
456 ZBD - Zyra e Brendshme Doganore   
457 V31- Shpenzimet e transportit 
458 Udhëzim Administrativ (QRK) nr. 04/2014 për përcaktimin e kostos së shpenzimeve të transportit të mallrave të 

importuara, është miratuar në mbledhjen e 197 të Qeverisë së Kosovës, me vendimin nr. 02/197, të datës 25.09.2014 
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Vlorë 278 417.00 200.00 617.00 

Sarandë 411 616.50 200.00 816.50 

MAQEDONIA     

Shkup 25 37.50     200.00 237.50 

Tetovë 58 87.00 200.00 287.00 

Dibër  147 220.50 200.00 220.50 

Strugë 187 280.50 200.00 280.50 

Kumanovë 62 93.00 200.00 293.00 

Prilep  150 225.00 200.00 425.00 

Vales  75 112.50 200.00 312.50 

SERBIA      

Beograd  370 555.00 200.00 755.00 

Vranje  31 46.50 200.00 246.00 

Leskovc 100 150.00 200.00 350.00 

Bujanovc 14 21.00 200.00 221.00 

Novi Pazar 25 37.50 200.00 237.50 

Nish 140 210.00 200.00 410.00 

Novisad 460 690.00 200.00 890.00 

Suboticë  445 667.50 200.00 867.50 

Zrenjanin 440 660.00 200.00 866.00 

Mali Zi 94-293 1.5  Euro/km 200.00 341.00 - 889.00 

Kroacia  348-869 1.5  Euro/km 200.00 722.00 – 1,335.50 

Sllovenia 785-876 1.5  Euro/km 200.00 1,377.50 - 1,514.00 

Bosnja 

/Hercegovina 

311-400 1.5  Euro/km 200.00 666.50 - 950.00 

Austria  927-1,133 1.5  Euro/km 200.00 1,536.50 – 1,899.50 

Hungaria 535-806 1.5  Euro/km 200.00 1,002.50 – 1,409.00 

Rumania  500-843 1.5  Euro/km 200.00 950.00 – 1,464.50 

Bullgaria  241-739 1.5  Euro/km 200.00 561.50 – 1,308.50 
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Greqia  251-724 1.5  Euro/km 200.00 638.00 – 1,286.00 

Turqia  833-1768 1.5  Euro/km 200.00 1,457.00 – 2,852.00 

Italia  396-1331 1.5  Euro/km 200.00 794.00 -1,439.00 

Franca  1,838-2,316 1.5  Euro/km 200.00 3,345.50 – 3,674.00 

Gjermania  1,253-1,849 1.5  Euro/km 200.00 2,079.50 – 2,973.50 

Polonia  1,087-1,795 1.5  Euro/km 200.00 1,830.50 – 2,892.50 

Zvicra  1,566-1,678 1.5  Euro/km 200.00 2,549.00 – 2,717.00 

Çekia  Pragë          1,210 1815.00 200.00 2,015.00 

Sllovakia  Bratislavë     885 1327.50 200.00 1,527.50 

Belgjika  Bruksel       2,042 3063.00 200.00 3,263.00 

Norvegjia  Oslo            2,583 3874.50 200.00 4,074.50 

Suedia  Stokholm    2,637 3955.50 200.00 4,155.50 

Finlanda  Helsinki    2,626 3939.00 200.00 4,139.00 

 

Vërejtje: Automjetet me pajisje ftohëse dhe transporti special (autobotet, transport i veturave, etj.)  + 

20%  e shpenzimeve totale, si dhe atyre detare (portuale), si Durrësi, Bari do t‘i shtohen  edhe  

+  250.00 euro shpenzimeve  totale. 

 

PËRFUNDIMI/ KONKLUZIONI 

Pjesëmarrja e kompanive Kosovare në Tansportin Ndërkombëtar pothuajse është simbolike, 

kurse në nivel vendi është më e theksuar, transporti regjional është me një pjesëmarrje të kufizuar për 

shumë arsye, duke filluar nga ato legjislative, infrastrukturore, sociale ekonomike deri te ato ma të 

rëndësishmet politike. 

Kur kemi parasysh se Kosova është e varur, me rreth 78 % të importit të mallrave dhe 

shërbimeve, len të kuptohet se këtu ka vend për përmirësime drastike, për sa i përket zhvillimit 

ekonomik të vendit, e sidomos në ata sektorë ku ne kemi kapacitete, si të burimeve njerëzore, 

teknike/teknologjike dhe ato financiare, sa i përket zhvillimit të sektorit  privat.  

Nga krejt kjo që u cek më lartë, mund të konkludojmë se Transporti Ndërkombëtar në përgjithësi, 

e në veçanti zhvillimi i transportit me kompani vendore, duhet që të ndërmerren këta hapa të 

domosdoshëm; 

 Që Kosova sa më parë të aplikojë në Këshillin e Zyrave/Byrove Ndërkombëtare të sigurimit 

për kartonin e gjelbër (Cuncil of Bureaux, CoB). 
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 Rregullimi i bazës ligjore të funksionimit të transportit ndërkombëtar, përpilimi dhe nxjerrja e 

,,ligjit për transportin ndërkombëtar‖,  në kuadër të së cilës do të duhej që të rregullohej 

statusi juridik i transportit ndërkombëtar.  

 Rregullimi i ,,të drejtës transportuese‖, në bazë të burimeve autonome të së drejtës, 

respektivisht përpilimi dhe nxjerrja e ,,kushteve të përgjithshme të afarizmit transportues  

ndërkombëtar të Kosovës‖, Shoqata e Transportuesve Ndërkombëtar dhe Oda Ekonomike e 

Kosovës.     

 Të bëjnë liberalizimin e transportit  ndërkombëtar, duke eliminuar të gjitha barrierat. 

 Të gjitha ligjet e transportit vendor duhet të rishikohen dhe të adaptohen me ato të Bashkimit  

Evropian. 

 Që Kosova të anëtarësohet në Konventën Ndërkombëtare të Transportit Rrugor–TIR, 

(Transport  International  Routier) dhe Konventën mbi Transitin  e Lirë. 

 Kompanitë transportuese kosovare të ndihmohen me të gjitha mjetet e mundshme në mënyrë 

që të jenë konkurrente me ato regjionale dhe ato ndërkombëtare. 

 Të eliminohen të gjitha pagesat me rastin e licencimit të kompanive transportuese dhe të  

shoferëve që nuk janë pak në numër. 
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SISTEMI BANKAR DHE MONETAR I 
UNIONIT EVROPIAN 

UDC: 336.7 (4-672EY) 

FATMIR HALILI,459
  

 

Abstract 

The European Union is a supranational organization or on-state which is unique from all 

other organizations. It has its own institutions and continuously since its establishment has 

traveled to unify economic, political and legal, as well as greater expansion acceptance of 

other European states. In this journey of unification has not left aside the banking and 

monetary system of the Union. Just as nation states, where there is the Central Bank, the 

European Union was established in 1998 the Central Bank, which together with the Central 

Banks of the Euro zone member states constitutes the banking system of the European Union. 

In this paper, we first briefly treated the concept and history of banks in general, and then 

were treated banking and monetary system of the European Union, since establishment until 

nowadays, the challenges that has passed and through which is continues to slip. Also, in the 

paper we treated the European Investment Bank as a special financial institution in the 

European Union. In particular, it is treated in the paper currency of the European Union 

Euro, but it is important to note that the Euro as official currency of the European Union, 

which was released in use from 1 January 2002, still is not unique to all European Union 

countries, some of them retain self-currency such as the United Kingdom. This shows how 

much has been difficult to achieve unification of versatile within the European Union. 

Key words: Banking, Central Banking, Investment Banking, Banking System, Monetary 

System, a common currency, etc.  

Fjalorët ekonomik ―me institucionin e bankës zakonisht nënkuptojnë një institucion të 

krijuar dhe autorizuar nga një qeveri për të pranuar depozita, që paguajnë interes, mbajnë 

kontrolle të qarta, japin kredi, veprojnë si një ndërmjetës në transaksionet financiare dhe 

ofrojnë shërbime të tjera financiare për klientët e tyre‖
460

. Sipas Enciklopedisë Bankare, 

Banka është një institucion financiar që pranon depozita nga publiku dhe i jep ato për 

qëllimin e investimeve, p.sh., depozitat e parave dhe përparimet e funksionit kryesor të 

bankave, por në epokën e globalizimit bankat e kënaqin veten e tyre në shumë aktivitete si në 

Sigurime, Fonde reciproke të biznesit dhe Investimeve në Bursa
461

. Nga kjo rrjedh se banka 

paraqet një biznes por që kryen një veprimtari paksa të ndryshme nga ndërmarrjet dhe firmat. 

Bankat nuk janë prodhues të ndonjë malli por merren me shitjen e shërbimeve, për shembull, 

jep borxhe, bën transferime të parave, këmben monedhat etj.    

                                                           
459 Autori  është PhD kandidat, mësimdhënës në Universitetin e Prizrenit "Ukshin Hoti", Prizren 

fatmir.halili@hotmail.com 
460 Shih: fjalorin e biznesit (business dictionary); http://www.businessdictionary.com/definition/bank.html; 07.XII.2014  
461 Shih: http://www.jagranjosh.com/articles/what-is-bank-introduction-features-1351930521-1; 09.XI.2014  

http://www.businessdictionary.com/definition/bank.html
http://www.jagranjosh.com/articles/what-is-bank-introduction-features-1351930521-1
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Historiku i bankave 

Bankat e kanë një origjinë të vjetër që nga kohërat antike, qindra e mijëra blloqe në 

formë pyke janë zbuluar nga arkeologët në vende të ndryshme të qytetit të Babilonisë, 

përgjatë lumit Tigër dhe Eufrat, shumë prej të cilave ishin pranimet e depozitave dhe 

kontratat monetare që konfirmojnë ekzistencën e operacioneve të thjeshta bankare si: punët e 

përditshme, të zakonshme dhe të përhapura në të gjithë Babiloninë
462

. Po ashtu Romakët, si 

ndërtues të mëdhenj dhe administratorë në të drejtën e tyre, i nxorën bankat nga tempujt dhe i 

vendosën ato brenda ndërtesave të dallueshme, edhe me shpërbërjen e Perandorisë Romake, 

përfundimisht disa prej institucioneve të saj bankare jetuan në formën e bankierëve pa palë që 

dolën në Perandorinë e Shenjtë Romake, dhe me kalorësit e tempullit gjatë kryqëzatave
463

. Sa 

i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bankat janë ndër bizneset më të vjetër në histori 

të amerikanëve. Banka e Nju Jorkut, për shembull, u themelua në vitin 1784, dhe së fundi 

është riemëruar si Banka e New York Mellon. Ajo kishte përvjetorin e saj të 225 në vitin 

2009. Sistemi bankar është një nga më të vjetrit, më i madh dhe më i rëndësishmi në 

industrinë amerikane
464

.  

Banka Qendrore Evropiane 

Sistemi Bankar i Unionit Evropian ndërtohet nga Banka Qendrore Evropiane dhe nga 

Bankat Qendrore të shteteve anëtare të UE-së. ―Banka Qendrore Evropiane është themeluar 

më 30 qershor 1998, në Frankfurt të Gjermanisë dhe është përgjegjëse për politikën monetare 

në të gjithë vendet e Eurozonës‖
465

. Banka Qendrore në ―kuadrin e Unionit Evropian është 

një institucion sui generis dhe është një institucion supranacional me personalitet juridik‖
466

. 

Funksioni dhe detyrat e Bankës Qendrore Evropiane janë paraparë me Traktatin e Mahstritit 

për Unionin Evropian, më 1992, ndërsa ,,me hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës është 

forcuar edhe pozicioni i Bankës Qendrore Evropiane, e cila tashmë, në bazë të nenit 13 është 

një organ i Unionit Evropian‖
467

. Në nenin 127.2 të Kontratës mbi Mënyrën e Punës të 

Bashkimit Evropian (KMPBE) janë përcaktuar taksativisht detyrat e Sistemit Evropian të 

Bankës Qendrore, ku parashihet se Sistemi i Bankave Qendrore Evropiane ka për detyrë: 

- Të përcaktojë dhe të zbatojë politikën monetare të Unionit Evropian, 

- Të kryej operacione të këmbimit valutor në përputhje me dispozitat e nenit 219, 

- Të mbajë dhe menaxhojë rezervat e huaja zyrtare të Shteteve Anëtare, dhe 

- Të nxisë funksionimin normal të sistemit të pagesave
468

. 

                                                           
462 GLYN DAVIES, ―A History of Money from Ancient Times to the Present Day‖, Cardiff, UK, University of Wales Press, 

1994, fq. 50, 51 
463 http://www.investopedia.com/articles/07/banking.asp; by Andrew Beattie, 07.XII.2014 
464 https://www.gilderlehrman.org/; writen by Richard Sylla is Henry Kaufman Professor of the History of Financial 

Institutions and Markets and Professor of Economics at New York University, a Research Associate of the National Bureau 

of Economic Research, and Chairman of the Board of the Museum of American Finance. 07.XII.2014 
465 Fjalorth për Integrimin Evropian, Institucionet dhe Politikat e Bashkimit Evropian, REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E INTEGRIMIT Tiranë, 2010, fq.22 
466 Blerim Reka, Otmar Holl, Ylber Sela, Institucionet dhe Politika e Unionit Evropian, Tetovë, 2010, fq. 37 
467 Bashkim Zahiti, E Drejta Evropiane, Prishtinë, OLYMP, 2013, fq. 125 
468 Shih: Nenin 127.2 të KMPBE – Kontrata mbi Mënyrën e Punës të Bashkimit Evropian 2007 
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Po ashtu, sa i përket detyrave, lirisht mund të themi se shumica e detyrave të Sistemit të 

Bankave Qendrore Evropiane përmbushen nga Banka Qendrore Evropiane, mirëpo mbi të 

gjitha Banka Qendrore Evropiane ndjek dy qëllime kryesore:  

 Qëllimi i parë, dhe kështu objektivi kryesor është stabiliteti i çmimeve. Këtu është e 

rëndësishme shmangia e luhatjeve të mëdha të vlerës së parasë dhe 

 Qëllimi i dytë është zhvillimi i ekuilibruar ekonomik i Unionit Evropian. Ky 

objektiv i rëndësishëm dytësor i politikës monetare ka si qëllim shmangien e 

recensionit ekonomik.  

Banka Qendrore Evropiane ndjek këto qëllime duke ulur apo ngritur çmimin e parasë së 

kredituar (norma e interesit), dhe influencon në këtë mënyrë ekonominë e Unionit 

Evropian
469

.  

 

Përbërja e BQE-së 

Përbërja e Bankës Qendrore është rregulluar me nenin 283 të Kontratës mbi Mënyrën 

e Punës të Bashkimit Evropian (KMPBE), si dhe me statutin e Bankës Qendrore. Në bazë të 

kësaj, si organ kryesor i Bankës është Këshilli Drejtues i Bankës Qendrore Evropiane, i cili 

përbëhet nga anëtarët e Bordit Ekzekutiv të Bankës Qendrore Evropiane, që janë 6 anëtarë, 

dhe guvernatorët e bankave qendrore kombëtare të shteteve anëtare, monedha e të cilave 

është euro. Nga kjo nënkuptohet se, Këshilli Drejtues i Bankës Qendrore Evropiane përbëhet 

gjithsej nga 23 anëtarë, 17 prej tyre janë guvernatorët e Bankave Qendrore nacionale të 

shteteve anëtare të Unionit Valutorë (që e kanë si valutë euron) dhe nga 6 anëtarë të Bordit 

Ekzekutiv, apo Drejtorisë së Bankës. Organ tjetër i Bankës është Bordi Ekzekutiv ose 

Drejtoria e Bankës, që është organ ekzekutiv i përhershëm i Bankës Qendrore Evropiane, dhe 

sipas nenit 283, paragrafi 2, i (KMPBE), përbëhet nga 6 anëtarë: guvernatori, 

zëvendësguvernatori dhe katër anëtarë të tjerë që zgjedhen nga Këshilli Evropian, me 

propozim të Këshillit (të Bashkimit Evropian), i cili lidhur me këtë e dëgjon Parlamentin 

Evropian dhe Këshillin e Bankës Qendrore Evropiane, dhe zgjedhen me shumicë të cilësuar 

të votave. Duhet të theksohet se ,,anëtarët e emëruar duhet të jenë personalitete të njohura dhe 

me eksperiencë sa i përket çështjeve bankare dhe valutore. Ata emërohen për një mandat 

tetëvjeçar dhe nuk mund të riemërohen, dhe për guvernator të Bankës Qendrore mund të 

zgjidhen vetëm shtetasit e shteteve anëtare‖
470

. Veç të tjerash është e rëndësishme të thuhet se 

,,zgjerimi i mëtejshëm i Eurozonës do të çojë në rritjen e numrit të anëtarëve të Këshillit 

drejtues. Prandaj, Këshilli me një vendim të marrë në mars të vitit 2003, ndryshoi rregullat e 

votimit në statutet e Bankës Qendrore Evropiane dhe Sistemit Evropian të Bankave 

Qendrore, me qëllim që të ruhej aftësia e Këshillit drejtues për të marrë vendime në mënyrë 

efektive në një Eurozonë të zgjeruar, pavarësisht nga numri i shteteve anëtare që përdorin 

euron. Traktati i Lisbonës, për herë të parë konfirmon statusin e Bankës Qendrore Evropiane 
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si një institucion i BE-së, çka do të thotë që ajo mund të paditet në Gjykatën e Drejtësisë për 

veprime apo mosveprime nga ana e saj‖
471

.  

 

Funksioni dhe objektivat e Bankës Qendrore Evropiane 

Sipas nenit 127 të ―KMPBE‖, objektivi primar i Sistemit Evropian të bankave 

qendrore është për të garantuar stabilitetin e çmimeve. Si dhe të mbështesë politikat e 

përgjithshme ekonomike të Unionit, me synimin për të kontribuar në arritjen e objektivave të 

Unionit Evropian, siç janë përcaktuar në nenin 3 të Traktatit të Bashkimit Evropian. Banka 

Qendrore do të veprojë në përputhje me parimin e një ekonomie të tregut të hapur me 

konkurrencë të lirë, duke favorizuar ndarjen efikase të resurseve, dhe në përputhje me 

parimet e përcaktuara në nenin 119. Veç të tjerash, ,,Banka Qendrore Evropiane ka marrë për 

sipër rolin e një Banke Qendrore Kombëtare në tërë zonën e Euros (zonën – Euro). Kjo do të 

thotë, që ajo është përgjegjëse për mbikëqyrjen e sistemit bankar dhe për rregullimin e sasisë 

së parave në qarkullim në Zonën e Euros‖
472

. Veç kësaj, Banka Qendrore ka edhe 

kompetenca legjislative, kjo ka të bëjë me nxjerrjen e rregulloreve të Bankës Qendrore.  

Banka Qendrore Evropiane është një institucion i veçantë i Unionit Evropian, siç 

është përcaktuar edhe me nenin 13 të Traktatit të Lisbonës, në këtë kontekst Banka Qendrore 

krijon edhe marrëdhënie me institucione të tjera të Unionit Evropian. Këto marrëdhënie janë 

rregulluar me nenin 284 të ―KMPBE‖. Sa i përket punës së saj ,,Banka Qendrore Evropiane i 

raporton Parlamentit Evropian, Këshillit (të Unionit), dhe Komisionit (Evropian), si dhe 

gjithashtu Këshillit Evropian lidhur me veprimtarinë e sistemit të bankave qendrore 

evropiane dhe me politikën e kapitalit dhe valutor për vitin që vijon‖
473

.       

Banka Evropiane e Investimeve 

Përpos institucioneve kryesore, Unioni Evropian ka edhe institucione të tjera, që 

njihen si institucione ndihmëse të Unionit Evropian, një prej tyre është edhe Banka Evropiane 

e Investimeve. Është e rëndësishme të theksohet se ,,Banka Evropiane e Investimeve është 

bankë dhe njëkohësisht institucion e pavarur i Unionit Evropian‖
474

. Kjo Bankë është ,,krijuar 

nga Traktati i Romës dhe është institucioni financiar i Komunitetit. Detyra e saj është të 

kontribuojë në kohezionin ekonomik, social dhe territorial përmes zhvillimit të ekuilibruar të 

territorit të Bashkimit Evropian‖
475

. Sipas Kontratës mbi Mënyrën e Punës të Bashkimit 

Evropian (neni 308), Banka Evropiane e Investimeve ka personalitet juridik. Anëtarët e 

Bankës Evropiane të Investimeve janë shtetet anëtare. Banka Evropiane e Investimeve ka për 

detyrë të kontribuojë përmes përdorimit të tregut të kapitalit dhe të burimeve të veta, në 

zhvillimin e drejtpeshuar dhe të qëndrueshëm të tregut të brendshëm në interes të Bashkimit. 

                                                           
471 Fjalorth për Integrimin Evropian, Institucionet dhe Politikat e Bashkimit Evropian, Republika e Shqipërisë, 

Ministria e Integrimit, Tiranë, 2010, fq. 22  
472 Blerim Reka, Otmar Holl, Ylber Sela, Institucionet dhe Politika e Unionit Evropian, Tetovë, 2010, fq. 37 
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474 Werner Wajdenfeld & Wolfgang Wessels, Evropa prej A deri në ZH, doracak i integrimit evropian, European Union 

Verlag GmbH, Bonn, 2002, fq. 60 
475 Fjalorth për Integrimin Evropian, Institucionet dhe Politikat e Bashkimit Evropian, Republika e Shqipërisë, Ministria e 

Integrimit, Tiranë, 2010, fq. 21 
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Për këtë qëllim, duke ushtruar aktivitet jofitimprurës, Banka jep hua dhe lëshon dorëzani të 

cilat mundësojnë financimin e projekteve të mëposhtme në të gjithë sektorët e ekonomisë: 

(a) projektet për zhvillimin e rajoneve më pak të zhvilluara; 

(b) projektet për modernizimin ose shndërrimin e ndërmarrjeve ose për zhvillimin e 

aktiviteteve të reja të cilat i kërkon krijimi ose funksionimi i tregut të brendshëm, në ato raste 

kur këto projekte janë të një madhësie ose natyre të tillë që nuk mund të financohen tërësisht, 

përmes mjeteve të ndryshme që ekzistojnë në shtetet anëtare të veçanta;  

(c) projektet  me  interes  të  përbashkët  për  disa  shtete anëtare,  të  cilat  janë  të  një  

madhësie ose natyre të tillë që nuk mund të financohen tërësisht përmes mjeteve të ndryshme 

që ekzistojnë në shtetet anëtare të veçanta. 

Gjatë kryerjes së detyrës së saj, Banka mundëson financimin e programeve të 

investimeve, paralelisht me mbështetjen që vjen nga Fondet Strukturore dhe Instrumentet e 

tjera Financiare të Bashkimit
476

. 

Sistemi Monetar i UE 

Sistemi monetar i Unionit Evropian pa dyshim është i ndërlidhur me procesin e 

integrimit ekonomik të Unionit Evropian. Ishte kriza ekonomike e viteve 1970 që çoi në 

planet e para për një monedhë të vetme. ,,Sistemit Monetar Evropian (SME) filloi të 

funksionojë në mars të vitit 1979. Ai kishte tri karakteristika kryesore: 

• valutë referente e quajtur ECU: që në të vërtetë paraqiste ,,shportë‖ të përbërë nga valutat e 

të gjitha vendeve anëtare; 

• mekanizëm devizor: secila valutë kishte kurs revizor të lidhur me ECU-në, kurset bilaterale 

revizore mund të fluktuonin në kuadër të 2.25%;  

• mekanizëm kreditor: çdo vend transferon 20% nga valuta e saj dhe rezervat në ar në fondin 

e përbashkët‖
477

.  

Mirëpo ,,historia e euros filloi kur liderët e BE-së ranë dakord për të themeluar një 

union ekonomik dhe monetar (EMU), me një valutë të vetme, si pjesë e Traktatit të 

Mastrihtit, të nënshkruar në vitin 1992. Pas disa vitesh përgatitjeje, përfshirë këtu 

kompletimin e tregut të përbashkët dhe themelimin e Bankës Qendrore Evropiane, mes viteve 

1999 dhe 2002, dymbëdhjetë shtete anëtare të BE-së hoqën dorë nga valutat e tyre nacionale, 

si guldeni, franga dhe peseta dhe u bashkuan në zonën euro, me një valutë të përbashkët: 

euron‖
478

. 

Ardhja deri te krijimi i një sistemi unik monetar nuk ishte i lehtë. ,,Vendet anëtare të 

UE-së me një vështirësi të madhe janë pajtuar të heqin dorë nga autonomia e sistemit 
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financiar kombëtar në dobi të formimit të sistemit unik monetar të UE-së. Në këtë drejtim 

është punuar shumë dhe janë bërë përpjekje të mëdha që në kuadër të UE-së të formohet 

sistemi unik monetar, si një element shumë i rëndësishëm që do të siguronte funksionimin e 

tregut unik ekonomik të këtij integrimi rajonal botëror‖
479

. Në përputhje me një agjendë 

precize, bashkimi ekonomik dhe monetar kishte shkuar në mënyrë sukcesive nëpër tri faza: 

faza e parë, filloi më 1 korrik të vitit 1990, dhe përfshinte: lëvizjen e lirë dhe të plotë të 

kapitalit në suaza të UE-së, rritja e vlerës së mjeteve të dedikuara për mënjanimin e 

pabarazive mes rajoneve evropiane, konvergjenca evropiane, mes mbikëqyrjes multilaterale 

mbi politikat evropiane të vendeve anëtare, faza e dytë, filloi më 1 janar të vitit 1994. Kjo 

parashihte: themelimin e Institutit Monetar Evropian (EMS) në Frankfurt; pavarësia e 

bankave qendrore nacionale; rregullat për kontrollin e deficiteve buxhetore nacionale dhe 

faza e tretë ishte lindja e euros. Më 1 janar të vitit 1999, 11 vende e pranuan euron, që u bë 

valuta e përbashkët e Austrisë, Belgjikës, Francës, Gjermanisë, Irlandës, Italisë, 

Luksemburgut, Holandës, Portugalisë dhe Spanjës. (Greqia iu bashkëngjit më 1 janar të vitit 

2001). Nga ky moment, Banka Qendrore Evropiane e mori përgjegjësinë nga EMS dhe u bë 

kompetente për politikën monetare, që u definua dhe u zbatua në euro
480

. Kur flasim për 

vendet që nuk janë anëtare të euro-zonës, duhet theksuar se secili shtet që dëshiron të 

inkuadrohet në euro-zonë duhet të përmbush disa kritere. Këto kritere kanë të bëjnë me 

stabilitetin e çmimeve, financat qeveritare, shkallët e këmbimit dhe shkallët e kamatave 

afatgjata
481

.  

Kur kemi parasysh rëndësinë e madhe që ka sistemi financiar në politikën 

makroekonomike aplikative të një vendi, apo rajonit ekonomik ndërkombëtar, pa të cilin nuk 

mund të zbatohet politikë përkatëse makroekonomike zhvillimore e vendit dhe e integrimit 

ekonomik rajonal përkatës botëror, lirisht mund të thuhet se shumë më vështirësi ka shkuar 

procesi i integrimit monetar mes vendeve anëtare të UE-së, sesa proceset e tjera integruese 

ekonomike
482

. Vlen të theksohet se jo të gjitha vendet e Unionit Evropian janë anëtare edhe të 

Euro-zonës, kjo dëshmon se sa janë të vështira edhe kriteret e lartpërmendura, përveç kësaj, 

edhe disa nga shtetet anëtare të Euro-zonës kërcënohen me sanksione për shkak të 

performancës së dobët ekonomike-financiare, si bie fjala Greqia, e cila nga fundi i vitit 2009 

hyri në krizë të thellë financiare, duke arritur në vitin 2010 me një deficit buxhetor prej rreth 

14 miliardë euro
483

.  

Nuk ka dilema se ,,një union ekonomik dhe monetar që funksionon mirë është bazë 

për një mjedis të qëndrueshëm dhe mjedis ekonomik që favorizon zhvillimin për eurozonën 

dhe tregun e përbashkët. Ruajtja e euros së fuqishme dhe stabile është vendimtare, pasi që 
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ndikon drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik, vendet e punës dhe suksesin e ndërmarrjeve të 

UE-së‖
484

.  

Në këtë kontekst, UE-ja ndjehet e obliguar që edhe shtetet e tjera brenda saj, që nuk 

janë anëtare të zonës euro, t‘i nxit dhe t‘u ndihmojë sipas nevojës që të bëhen pjesë e saj.  

Është e rëndësishme të theksohet se me fillimin, sipas afatit të Unionit Ekonomik dhe 

atij valutor, UE-ja ka arritur një kualitet të ri të integrimit të përbashkët,
485

 në këtë mënyrë 

,,jetësimi i sistemit dhe i përcaktimit të monedhës (valutës) unike evropiane, njëherit paraqet 

edhe projektin më serioz në procesin e integrimeve ekonomike rajonale evropiane deri më 

tash‖
486

. 

 

Konkluzione 

Që nga themelimi, Unioni Evropian është ballafaquar me sfida të ndryshme, por edhe 

më tej po vazhdon të has në vështirësi në rrugëtimin e saj drejtë zgjerimit dhe thellimit të 

unifikimit. Përveç sfidave politike nëpër të cilat ka kaluar edhe sfidat ekonomike kanë qenë 

mjaft të rënda.  

Ekonomia e UE-së është rritur falë bashkëpunimit dhe koncesioneve të shteteve 

anëtare të Unionit, me qëllimin më të mirë për të sjellë një zhvillim ekonomik dhe social të 

qëndrueshëm për qytetarët e Unionit Evropian. Bazuar në ato që kanë ndodhur, që nga vitet e 

pesëdhjeta, Unioni Evropian pa dyshim që ka treguar një rezultat të shkëlqyeshëm në 

zhvillimet e tij pas Luftës së Dytë Botërore, e posaçërisht në ruajtjen e paqes në kontinentin e 

trazuar, në përjashtim të vendeve të Ballkanit, ku fatkeqësisht ende vazhdon të ketë probleme 

nacionale.  

Është treguar se një union ekonomik dhe monetar që funksionon mirë është bazë për 

një mjedis të qëndrueshëm dhe mjedis ekonomik që favorizon zhvillimin për eurozonën dhe 

tregun e përbashkët. Nuk ka dyshim se një euro e fuqishme dhe stabile ndikon drejtpërdrejtë 

në zhvillimin ekonomik, rritjen e vendeve të punës dhe në suksesin e ndërmarrjeve në 

Unionin Evropian.   

Natyrisht që të arriturat e deritashme të Unionit Evropian duhet të jenë një inspirim 

për UE-në që të vazhdojë edhe më tutje në thellimin e unifikimit dhe zgjerimit të saj.  
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(LITERATURE REVIEW ON CURRENCY CRISIS) 
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Abstract 

This paper elaborates on currency crisis, focusing on the main factors causing the currency 

crisis, and the effects and the role of government. The depreciation of the local currency has 

to do with the loss of its sustainability and confidence, but if there are not sufficient 

international reserves for its cure then this can result into serious financial crisis. After a 

brief overview of the main factors driving currency crisis, the paper provides a literature 

review highlighting that the history of the global economy experienced a number of currency 

crisis whereas as relates to the triggers of the currency crisis there are three generations of 

models that have been used to explain currency crisis on last four decades. Underscoring the 

role of the government in financial market, in particular the evolution of this role as a result 

of the recent global financial crisis and highlighting other factors that trigger such crisis, the 

paper concludes that the potencial financial crisis can be addressed using early warning 

system, which consists of indicators proven to be beneficial in anticipation of the currency 

crisis, and using the advanced empirical models of currency crisis. 

In this context the paper reveals the role of the government as a guarantee in reducing the 

asymmetry of information and in securing the soundness of the institutions that have systemic 

repercussions fot the country‟s economy. 

 

Key words: currency crisis, triggers of the currency crisis, role of the government, financial 

market, serious financial crisis. 

KRIZA E MONEDHËS 

Në teorinë ekonomike nuk hasim në ndonjë përkufizim të krizës së monedhës që është 

i pranueshëm si përkufizim universal. Megjithatë, sa herë që mendojmë për krizën e 

monedhës portreti i parë që të gjithëve na del para syve është ikja masive e investitorëve prej 

monedhës, për të cilën kanë frikë se mund të zhvlerësohet, duke ndikuar kështu që ky 

zhvlerësim në realitet të ndodhë, edhe atë në dimension shumë më represiv financiar se sa 

zakonisht. Në situatë të tillë monedha humb qëndrueshmërinë dhe besimin e saj, ndërsa nëse 
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nuk ka rezerva ndërkombëtare të mjaftueshme për kurimin e saj, atëherë kjo mund të 

rezultojë në krizë serioze financiare. 

 

Rishikim i literaturës 

Historia e ekonomisë globale është e pasur me kriza të shumta të monedhës, prej 

krizës së borxhit të vendeve të Amerikës Latine, të vitit 1980, e deri te kjo e fundit me krizën 

e borxhit në Bashkimin Evropian. Sipas Krugman (2000), kriza e monedhës ka ndikuar 

theksueshëm në zhvillimet ekonomike globale dhe nisur nga kjo nevoja, për të analizuar se 

çka i nxit krizat e monedhës dhe si do të duhej të jetë reagimi i qeverisë, si dhe çfarë janë 

pasojat konkrete për ekonominë reale, mbeten çështje fundamentale për t‘u hulumtuar. 

Natyrisht, në rrafshin teorik dhe praktik çështja më provokative mbetet ajo e sulmeve 

spekulative ndaj monedhës.  

Krugman (1979) pati ndërtuar një model të thjeshtë, sipas të cilit kursi i monedhës i 

lidhur me një monedhë tjetër (anglisht: ‗pegged‘) duhet të braktiset në rast se vendit i shteren 

rezervat e monedhës ndërkombëtare në të cilën është lidhur monedha vendore. Në fakt, ky 

punim i Krugmanit bazohet në parimin se krizat e monedhës janë rezultat i ,,bazave të 

dobëta‖ të ekonomisë, përkatësisht politikave ekspansioniste fiskale dhe monetare, të cilat 

kanë rezultuar në humbje të vazhdueshme të rezervave ndërkombëtare, gjë kjo e cila i ka 

detyruar qeveritë që ta braktisin paritetin e këmbimit. Mirëpo, pas kësaj teorie të Krugmanit 

dalin autorë të tjerë që pretendojnë se autoritetet mund të braktisin kursin e paritetit edhe për 

arsye të tjera - jodomosdoshmërisht për shkak të shterjes së rezervave ndërkombëtare. Pra, 

qeveritë mund të jenë të shqetësuara për pasojat negative të politikave të nevojshme për 

mbajtjen e paritetit (si për shembull normat e larta të kamatave) ose të variablave të tjera kyçe 

ekonomike (si për shembull niveli i punësimit).  

Sa i përket nxitësve të krizës së monedhës, Claessens dhe Ayhan Kose (2013) japin 

një përmbledhje të faktorëve kryesorë. Sipas tyre janë tri gjenerata të modeleve që janë 

përdorur për të shpjeguar krizën e monedhës në katër dekadat e fundit. Kështu, autorët 

nënvizojnë se gjenerata e parë e modeleve daton nga koha e kolapsit të çmimit të arit – një 

ankor nominale e rëndësishme në prag të normave fluktuese të këmbimit të viteve të 1970-ta 

– që është përdorur në rastet e zhvlerësimit në Amerikën Latine. Kjo gjeneratë kryesisht ka të 

bëjë me pritjet dhe besimin e investitorëve lidhur me atë se sa janë në gjendje bankat 

qendrore të sigurojnë normën fikse të këmbimit, që në shumicën e rasteve mungesa e një 

sigurie të tillë shpie deri te kolapsi i monedhës. 

Gjenerata e dytë e modeleve thekson rëndësinë e ekuilibrit të shumëfishtë (‗multiple 

equilibria‘) dhe kryesisht ndërlidhet me dyshimet që mund të lindin rreth vullnetit të qeverisë 

për të mbajtur normën e këmbimit të fiksuar, dyshime këto që mund të rezultojnë në ekuilibra 

të shumëfishtë dhe krizë të monedhës. 

Gjenerata e tretë e modeleve të krizës së monedhës hulumton se si përkeqësimi rapid i 

bilancit të gjendjes i shoqëruar me lëvizje në çmimin e aseteve, përfshirë normën e këmbimit, 

mund të shpie te kriza e monedhës. Inspirim kryesor i këtyre modeleve mbetën krizat e 

vendeve aziatike të viteve të 1990-ta, ku kemi vërejtur se mospërputhjet e mëdha në bilancin 

e gjendjes së sektorit financiar dhe korporativ nxisin shfaqjen e krizës së monedhës. Një 

elaborim më të detajuar të krizës së monedhës në vendet aziatike e gjejmë edhe në punimin e 
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Jeanne (2000), ku përveç mospërputhjeve në bilancin e gjendjes, fluksit të pakontrolluar të 

kapitalit, etj., autori vë në pah efektin e ,,vënies në një thes‖ nga ana e investitorëve të krejt 

regjionit, për shkak të shteteve individuale (për shembull për shkak të Tailandës i tërë 

regjioni është cilësuar si i brishtë). 

Kur jemi te shkaqet dhe mënyra e parashikimit të krizës së monedhës, në punimin e tij 

Pistelli (2006) e konteston modelin e njohur të paralajmërimit të hershëm, zhvilluar nga  

Kaminsky et al(1998) dhe jep një model të tij të veçantë i njohur si indeks i agreguar i krizës, 

për të cilin thekson se, edhe pse me më pak tregues individualë, ofron kapacitet më të mirë si 

në saktësi ashtu edhe në parashikim dhe mbi të gjitha ky indeks është i motivuar në teorinë 

ekonomike dhe si i tillë përfaqëson një version të qasjes së unifikuar të krizës së monedhës – 

qasje kjo që nënvizon rolin e politikave makroekonomike jokonsistente si një shpjegim i 

krizës së monedhës, përkatësisht si një qasje që nënvizon rolin e shkëmbimeve midis 

vendimeve të politikbërësve si shkaktarë kryesorë i krizës së monedhës. 

Duke e analizuar krizën e vitit 1993 në Sistemin Monetar Evropian, Obstfeld (1994) 

konteston vlefshmërinë e modelit të Krugmanit dhe konstaton se për vendet e industrializuara 

evropiane, që kanë qasje në tregun ndërkombëtar të kapitalit, adekuatshmëria e rezervave 

ndërkombëtare nuk është shqetësuese dhe nuk e ka të njëjtën peshë siç e kishte në fillim të 

vitit 1970, sepse faktorë të tjerë të rinj, si normat e larta të kamatave dhe papunësia janë 

faktorë që u futën në lojë për të përcaktuar se si qeveritë e ndryshme reaguan ndaj krizës në 

vitet 1992-1993. Obstfeld (1994) më tutje shton se në rastin kur qeveria ka mundësi të 

huazojë rezerva nga jashtë dhe të ushtrojë politika alternative në kohë krize, pyetja që 

shtrohet është se, cilët janë faktorët që përcaktojnë vendimin e qeverisë për të braktisur apo 

për të mbajtur kursin e këmbimit të lidhur me një monedhë tjetër. 

Kaminsky et al (1998) kanë bërë përpjekje të ndërtojnë një model të quajtur Sistem i 

Paralajmërimit të Hershëm, sipas të cilit treguesit të cilët janë dëshmuar të kenë dobi në 

anticipimin e krizës së monedhës përfshijnë treguesit si, performancën e rezervave 

ndërkombëtare, normën reale të këmbimit, kredinë vendore, kredinë ndaj sektorit publik dhe 

inflacionin vendor. Të njëjtit autorë nënvizojnë edhe rolin mbështetës që kanë edhe tregues të 

tjerë, si për shembull, bilanci tregtar, performanca e eksporteve, rritja e parasë, rritja reale e 

PBB-së dhe deficiti fiskal. 

Në këtë kontekst, Babecky et al (2012) në punimin e tyre ku përfshijnë 40 shtete dhe 

një seri kohore për periudhën 1970 – 2010, krahas analizës së krizave bankare, analizojnë 

krizën e monedhës me ç‘rast konkludojnë se fillimi i krizës së monedhës ishte tipik i 

paraprirë nga ana e rritjes së normave në tregun e parasë, si dhe nga përkeqësimi i bilanceve 

qeveritare dhe rënia e rezervave të bankës qendrore. Inoue dhe Rossi (2005) kanë gjetur se 

krahas treguesve tradicional prijës (multiplikatorët e parasë, kushtet e tregtisë, etj.) edhe 

indeksi i difuzionit performon mjaft mirë në kohë reale, edhe atë me një probabilitet të lartë 

të dhënies së sinjaleve korrekte mbi krizën e monedhës. Ata më tutje konkludojnë se variablet 

ekonomike si, rritja e prodhimit, bilanci i pagesave, norma e kamatës dhe rritja e parasë kanë 

ndikim në parashikimin e krizave eventuale të ardhshme. Në anën tjetër, Pesenti dhe Tille 

(2000) konstatojnë se modelet tradicionale të krizës së monedhës sugjerojnë se politikat 

ekonomike të dobëta ose të paqëndrueshme janë shkaktari kryesor i jostabilitetit të normës së 

këmbimit.  
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Sidoqoftë, përkundër progresit në rrafshin teorik, modelet empirike të krizës së 

monedhës mbetën ende të varfra për të adresuar krizat financiare eventuale në të ardhmen 

(Fratzscher, 2002).  

Duke përdorur qasjen e sinjalizimit dhe një model Probit, Budsayaplakorn et al (2010) 

kanë analizuar krizën e monedhës në rastin e vendeve të Azisë Juglindore. Autorët kanë 

ardhur në përfundim se, tre treguesit që janë të dobishëm për të parashikuar krizat përfshijnë 

rezervat ndërkombëtare, indekset e tregut të aksioneve dhe produktin e brendshëm bruto 

(PBB). Gjithashtu, autorët nënvizojnë se, deri sa qasja e sinjalizimit jep rezultate pozitive në 

sigurimin e një sistemi efektiv paralajmërues,  qasja sipas modelit Probit has në vështirësi me 

rastin e matjes së vazhdimësisë së treguesve individualë. Në anën tjetër, ata konkluduan se 

një pjesë e rëndësishme e probabiliteteve të krizës nuk mund të shpjegohet nga fondamentet 

ekonomike. Kjo pjesë mund të jetë nxitur nga qëllime joekonomike të tilla si vetë përmbushja 

e pritjeve ose struktura institucionale. Ndërsa kjo është në përputhje me Shimpalee dhe 

Breuer (2006), të cilët theksuan se institucionet e këqija janë të lidhura me kontraktime të 

mëdha të prodhimit, dhe se korrupsioni, de facto një regjim fiks i këmbimit, qeveria me 

stabilitet të dobët, rendi dhe ligji i dobët e rrisin probabilitetin e një krize të monedhës. 

Megjithatë, rezultatet e këtyre autorëve tregojnë se mosbalancimi i rezervave, presioni 

spekulativ, dhe problemet në sektorin real kanë kontribuar konsiderueshëm në krizën 

aziatike. Gjithashtu, ata nënvizojnë se edhe politikat e qeverisë, mjedisi makroekonomik dhe 

paniku investitor - të gjitha luajnë një rol në bërjen e një krize. 

 Në anën tjetër, në rrafshin e shteteve individuale hasim gjetje heterogjene që 

vërtetojnë se nuk ekziston një model i cili mund të përdoret për parashikimin e krizës së 

monedhës përgjatë të gjitha shteteve. Specifikat e vendeve çojnë peshë. Kështu, në rastin e 

Shqipërisë,  Mançka (2012) në punimin e saj duke analizuar riskun e kredisë së sistemit 

bankar tregon se paqëndrueshmëria e monedhës kombëtare në raport me euron dhe dollarin 

amerikan dhe kriza botërore ekonomike financiare kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në 

rreziqet e kreditit të portofolit bankar shqiptar. Ky risk i kreditit është ndikuar nga 

joqëndrueshmëria e kursit të këmbimit të Lekut ndaj Euros, ku nënvlerësimi i monedhës 

kombëtare dhe vlerësimi i euros ka ndikuar negativisht te huamarrësit që kanë pasur kreditë e 

tyre në euro. Si zakonisht, huamarrësit shqiptarë kanë preferuar më shumë alternativën e 

kredive në euro, për shkak të normës së ulët të kamatës dhe besimit në stabilitetin e euros. Si 

rezultat i kësaj, mundësia për mospagimin e kredive është rritur dhe për pasojë numri i 

kredive me probleme është shtuar. Në konkludim, autorja nënvizon se sistemi bankar shqiptar 

është më shumë i ekspozuar ndaj jostabilitetit të monedhës kombëtare drejt euros dhe dollarit 

amerikan, sepse kjo ndikon direkt në kualitetin e portofolit të kredive dhënë nga bankat dhe 

sugjeron që bankat duhet të përdorin më shumë politika të ekuilibrit të kredive, duke synuar 

rritjen e kredisë në lek.  

 Në anën tjetër, në rastin e Turqisë, Karabulut, G. et al (2010), kanë bërë përpjekje që 

të parashikojnë përcaktuesit e krizës së monedhës në Turqi, duke përdorur modelin PROBIT, 

të cilin model e përdori edhe Budsayaplakorn et al për vendet aziatike. Rezultatet e tyre 

sugjerojnë se borxhi afatshkurtër në raport me PBB, norma reale e këmbimit, norma e 

interesit për depozita, rezervat e huaja ndaj importeve, dhe variablat kredi/depozita si variabla 

të pavarura, janë të gjitha të rëndësishme për të shpjeguar krizën e monedhës në Turqi. 
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Rezultatet tregojnë se një vlerësim i monedhës vendase rrit probabilitetin e një krize. Autorët 

konkluduan se një politikë efektive kundër krizës së monedhës duhet të jetë rritja e raportit të 

rezervave ndërkombëtare, si dhe rritja optimale e raportit kredi ndaj depozitave. 

Dietrich, D. et al, tregojnë se gjatë recesionit të madh në Evropën Qendrore dhe 

Lindore u shfaqën njëkohësisht kriza bankare dhe kriza e monedhës. Në këtë kontekst, 

autorët theksojnë ndikimin e faktorëve, si degët e institucioneve financiare (‗subsidiaries‘), 

pastaj shërbimet financiare ndërkufitare, përqindja  e kredive në monedhë të huaj, si dhe lloji 

i kursit të këmbimit fleksibël apo fiks. Bazuar në këto kritere, ata demonstrojnë se modeli i 

krizës në vendet e Baltikut ndryshonte dukshëm nga kriza e monedhës në Poloni dhe në 

Republikën Çeke. Kështu, vendet baltike ishin në gjendje për të mbrojtur me sukses regjimin 

fiks të kursit të këmbimit të tyre (numri i muajve të krizës ishte i ulët), por humbja e besimit 

(e matur në aspektin e çmimeve CDS) ishte e lartë. Në anën tjetër, monedhat e Polonisë dhe 

Republikës Çeke u zhvlerësuan rëndë (edhe kriza e monedhës ka zgjatur më gjatë), por 

humbja e besimit në aftësinë e këtyre vendeve për të shlyer borxhin publik ishte më e ulët. 

Këta autorë konkludojnë se një arsye për zhvillimet e pabarabarta mund të jetë në strukturat e 

ndryshme të sistemeve financiare të këtyre vendeve.  

Alina, C. et al (2012) theksojnë se krizat e monedhës në tregjet në zhvillim janë 

shoqëruar nga krizat bankare, me përqëndrim në treg për rritje të kredive bankare pas 

zhvlerësimeve të mëdha. Ky studim shpjegon se si prania e konkurrencës së papërsosur dhe 

obligimet ndaj dollarit në banka formon efektet reale të krizave binjake. Më pas, autorët 

elaborojnë një model të krizave binjake në prezencën e konkurrencës së papërsosur bankare 

dhe ndryshimet në strukturën e tregut, të cilat ndodhin pas krizave. Analiza e tyre zbulon se 

zhvlerësimet e monedhës gjenerojnë më shumë kriza të ashpra binjake në ekonomitë me 

sektorë bankarë më pak konkurrues. Këta autorë theksojnë se krizat nuk janë të lidhura me 

moslikuidimin e huamarrësve për kreditë e tyre. Përndryshe, rrënjët e krizave mund të 

gjurmohen në dy defekte të tjera, në konkurrencë joperfekte në industrinë bankare dhe në 

mospërputhje të monedhës në bilancet e vetë bankave. Me këtë synim në mendje, autorët 

ndërtojnë një model DSGE për futjen e mospërputhjeve valutore, rezultatet e të cilit tregojnë 

se zhvlerësimet e monedhës janë shkak i krizave më të thella në ekonomi, ku prodhuesit 

mbështeten më shumë në kredi bankare. Nga gjetjet dalin se zhvlerësimet e monedhës 

gjenerojnë kriza më të rënda binjake në ekonomitë me sektorë bankarë më pak konkurruese. 

Me këtë njohuri, ata theksojnë nevojën për rregullim që në mënyrë eksplicite përqëndrohet në 

strukturën e tregut në sektorin bankar. Gjithashtu, politikëbërësit mund të nxisin tregjet e 

kapitalit dhe varësinë më të ulët të prodhuesve në kredi bankare. Në fund, autorët 

konkludojnë se modeli i tyre mund të përdoret për të analizuar rolin mbi efektet e 

zhvlerësimeve të rregullimeve duke u imponuar bankave kufizime në pozicionet e 

këmbimeve të huaja. 

Furceri et al(2012) hulumton në mënyrë empirike lidhjen midis fluksit të kapitalit dhe 

probabilitetit të krizave bankare, të monedhës dhe bilancit të pagesave në të ardhmen. Duke 

përdorur të dhënat e ekonomive të zhvilluara dhe të vendeve në zhvillim (1970- 2007), 

autorët gjejnë se fluksi i madh i kapitalit e rrit konsiderueshëm paraqitjen e një krize bankare 

dhe atë me një probabilitet të ndodhjes prej 4-5 %. Rezultatet nënkuptojnë një dyfishim të 

probabilitetit në të ardhmen e afërt. Siç mund të pritej, efekti është më i madh për ndalesa të 
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papritura, ku probabiliteti i ndodhjes së një ndalese të papritur rritet nga 22% në dy vitet pas 

përfundimit të një ngjarje të fluksit të madh të kapitalit. Autorët, në veçanti konstatojnë se 

hyrjet e mëdha të kapitalit të cilat janë kapital i borxhit, nxisin në mënyrë të konsiderueshme 

rritjen e probabilitetit të krizave bankare, të monedhës dhe bilancit të pagesave, ndërsa hyrjet 

nga investimet e kapitalit portfolio apo të investimeve te huaja direkte kanë efekt të 

papërfillshëm. Sipas tyre, faktorë të tjerë që ndikojnë në paraqitjen e këtyre krizave janë 

inflacioni, normat e interesit afatshkurtër, rezervat e huaja, koncentrimi bankar, hapja 

tregtare, asetet e huaja neto dhe borxhi i huaj. 

Bruinshoofd. A, et al(2010) vlerësojnë, nëse roli i tregtisë, lidhjet financiare si dhe 

fragjiliteti i sektorit bankar ndihmojnë të shpjegojnë transmisionin e krizës së monedhës.  

Nga gjetjet e tyre del se, përderisa roli i tregtisë dhe lidhjeve financiare është i fuqishëm në 

kohë, roli i pavarur i fragjilitetit të sektorit bankar është mjaftë i dobët dhe i paqëndrueshëm 

nëpër ndodhitë e krizave. Autorët theksojnë se karakterizimi i fragjilitetit të sektorit bankar 

nga analizat e faktorit të zakonshëm shpie në rezultate jokonkluzive. Kështu që, matja e 

fragjilitetit të sektorit bankar në nivelin ekonomik makro nuk mund të jetë i saktë, prandaj 

bëjnë thirrje për përdorimin e të dhënave mikro, veçanërisht në kreditë me probleme 

(joperformuese), si dhe vlerësimet e tregut të bazuara në fragjilitetin e bankës. Autorët, më 

pas investigojnë rolin e fragjilitetit të sektorit bankar në transmetimin e krizave për të parë 

nëse ky fragjilitet mund të zbatohet për ngjarjet (episodet) e krizave në të ardhmen. Në fund, 

ata theksojnë se është e vështirë të nxjerrin fragjilitetin e observuar bankar, kanalet e 

transmetimit prej një krize në tjetrën dhe për këtë shkak, ata konkludojnë se gjatë krizave të 

ardhshme ngjarjet e ekonomive të karakterizuara nga fragjiliteti i sektorit bankar janë më të 

prirura për transmetimin e krizave. 

Sa i përket sjelljeve, përkatësisht reagimit të qeverive të vendeve të ndryshme lidhur 

me krizën e monedhës, vlen të përmenden analizat e shpeshta që po i behen fenomenit të 

njohur me emrin ,,lufta e monedhave‖. Kështu, Darvas dhe Pisani-Ferry (2010) duke 

analizuar nga perspektiva evropiane kërcënimin e mundshëm që vjen nga ,,lufta e 

monedhave‖ theksojnë se ,,lufta e monedhave‖ manifestohet përmes fiksimit jofleksibël të 

monedhave të nënvlerësuara, pastaj përmes përpjekjeve të vendeve me regjim lëvizës të 

këmbimit për të rezistuar vlerësimin e monedhës, si dhe përmes lehtësimit sasior 

(‗quantitative easing‘), që kryesisht ushtrohet nga Fedi, Banka e Anglisë dhe ajo e Japonisë. 

Autorët, kur është në pyetje eurozona, sugjerojnë që Evropa të mbetet para së gjithash e 

preokupuar me çështjen e fiksimit jofleksibil të monedhave të nënvlerësuara, çështje kjo që 

ndërlidhet edhe me debatin e rifilluar mbi sistemin monetar ndërkombëtar. 

Sa i përket reperkusioneve të krizës së monedhës,  Hale dhe Arteta (2007) duke 

analizuar të dhënat në shkallë të ndërmarrjeve analizojnë efektin e krizës së monedhës në 

kredinë e jashtme për sektorin privat në tregjet emergjente. Autorët gjejnë se kredia e jashtme 

ndaj sektorit privat bie për 25 përqind në vitin e parë pas krizës së monedhës dhe se ky 

zvogëlim është posaçërisht i vazhdueshëm, substancial dhe i lartë në pesë muajt e parë pas 

krizës së monedhës. Autorët gjithashtu raportojnë se që të dyja, si kërkesa ashtu edhe oferta 

për kredi marrin një goditje substanciale pas krizës së monedhës, gjë që është konsistente me 

pikëpamjen se kriza e monedhës shpie ke efektet e bilancit të gjendjes, që si rrjedhojë kanë 
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zvogëlimin e kredisë dhe meqenëse telashet e bilancit të gjendjes marrin kohë për t‘u zgjidhur 

atëherë zvogëlimi i ofertës kreditore është i vazhdueshëm.   
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АГИМ БЕЌИРИ488
                                                                                                          

Abstract 

Macroeconomic problems of Macedonia are numerous, but one is crucial that 

determines functioning Macedonian daily use, it is a problem that most ordinary citizens feel 

that is unemployment. 

Not only in Macedonia, unemployment and globally represents bitter problem. The 

unemployment rate in Macedonia is very high if compared to unemployment in Macedonia 

unemployment in countries that spend the transition time as Macedonia will see that 

Macedonia has the highest unemployment rate in the most rigid structure of the market labor. 

The official unemployment rate in Macedonia is very high, and in 2013 was 29.0 %. 

The question is why Macedonia has so much unemployment, ie which are  the factors 

that led to the striking figure of unemployment? The question is really whether unemployment 

in Macedonia and is such that you can take in terms of reducing the number of unemployed? 

In the further course of this paper will elaborate any of the above questions. This Work is 

divided into two parts. The first section discusses the concept of labor market in order to 

more easily explain the notion of unemployment which is dealt  in the second part of the 

work. Emphasis is placed on macroeconomic issues of Macedonia called vertiginous 

unemployment, analyze the factors that led to unemployment and what should be the policy of 

the Government of the Republic of Macedonia to reduce unemployment. 

 

ПАЗАР НА ТРУД И НЕГОВИ ПОЈАВНИ ФОРМИ 

Следејќи ги општите дефиниции на економската наука кои ја дефинираат 

општоста на поимот пазар, може да се дефинира и поимот пазар на труд. Поимот пазар 

традиционално се подразбира место каде што се продаваат и купуваат одредени стоки 

и услуги, поимот пазар може да се дефинира како економски простор на кој доаѓа до 

организирано среќавање на понудата  и побарувачката на стоките и услугите при што 

се определува нивната цена и количините што се разменуваат. Атернативно пазарот се 
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определува како сет на аранжмани преку кој купувачите и продавачите на едно 

одредена стока, услуга стапуваат во контакт за да го разменаат истото  ( Кадикијан и 

Рушков, 1999 стр. 64). 

Аналогно на горенаведеното пазарот на труд како економска категорија може да 

се дефинира како економски простор на кој доаѓа до организирано среќавање на 

понудата и побарувачката на работна сила, при што се определува цената на работната 

сила како и количините што се разменуваат.  

За да се разбере подобро есенцијалноста на поимот пазар на труд и неговото 

функциониарње, потребно е да се објаснат поимите побарувачка на работна сила која е 

определена од однесувањето на купувачите  (оние на кои им е потребна работна сила), 

и понуда на работна сила  која е определена од однесувањето на побарувачите (оние 

кои ја понудуваат конкретната работна сила). Побарувачката на работна сила 

преставува однос помеѓу различните количини на работна сила што купувачите ги 

посакуваат и се во можност да ги набават, сето ова при определени алтернативни цени 

во определен временски период, под предпоставка дека пазарното опкружување 

останува непроменето (цетерис парибус). Под поимот понуда на работна сила се 

подразбира целокупноста на работната сила што може да се понуди на пазарот при 

определени алтернативни цени во даден временски период, под претпоставка дека 

пазарното опкружување останува непроменето (цетерис парибус). Спремноста и 

можноста на работниците да се понудат себеси на пазарот на труд, односно понудата 

на работна сила зависи од цената која е присутна на пазарот како и временскиот 

период. Кога се говори за побарувачката на работна сила, важно е да се сфати дека неа 

целокупно не ја определуваат желбите и потребите на работодавците, туку и 

фактичката подготвеност односно способност на работодавците потребните работници 

да ги ангажираат.за да ги задоволат организациските потреби.  

Кога се говори за понудата и побарувачката на работна сила  потребно е да се 

напоменат основните закони на понуда и побарувачка на работна сила а потоа 

потребно е да се елаборираат кривата на понудата на работна сила како и кривата на 

побарувачка на работна сила. 

  Законот на побарувачка на работна сила ја определува побарувачката на 

работната сила преку цената на работната сила како нејзина круцијалана детерминанта. 

Законот на побарувачката гласи: побаруваната количина на работна сила во 

определено време ќе се намалува со зголемување на цената на работната сила, а ќе се 

зголемува со намалување на нејзината цена, под претпоставка дека сите други 

околности остануваат неизменти (цетерис парибус). Аналогно на законот на 

побарувачка, законот на понудата на работната сила исто така понудата на работната 

сила ја определува преку цената како круцијална детерминанта на понудата. Законот за 

понудата на работната сила гласи: понудената количина на работна сила зависи право 

пропорционално од цената, под претпоставка дека сите други нешта остануваат 

неизменети (цетерис парибус). 
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  Кривата на пазарната побарувачка на работна сила го покажува односот помеѓу 

цената на работната сила и побаруваната количина на работна сила во даден временски 

период на пазарот, под предпоставка цетерис парибус. Кривата на побарувачката на 

работна сила недвосмислено го покажува обратнопропорционалниот однос помеѓу 

цената и побаруваните количини на работна сила. Кривата на побарувачка е крива со 

надолан линија. Кривата на понуда на работна сила, за разлика од кривата на 

побарувачката е крива во пораст. Доколку се анализираат кривите на понудата и 

побарувачката на работна сила и се прикажат графички заедно ќе се воочи 

рамнотежната  точка на понудата и побарувачката на работна сила. Кога се 

елаборираат кривите на понуда и побарувачка на работна сила се доаѓа до поимот 

рамнотежна точка. Рамнотежната точка преставува пресек на кривите на понудата и 

побарувачката на работна сила, при што се одредува оптималноста на понудата и 

побарувачката на работна сила при конкретно определени критериуми на оптималност. 

Принципот на слободна размена на трудот на пазарот на труд, помеѓу 

работниците и работодавачите долго време имаше апсолутна доминација во 

економската теорија, фактот дека вкупноста на понудата и побарувачката  на труд 

изразени низ слободната размена ја сочинуваат суштината на слободниот пазар на труд 

е ноторен. Всушност претпоставките за теоријата на гранична продуктивност 

(постоење на слободна конкуренција за работните места, слободна конкуренција 

помеѓу работодавачите за ангажирање на работници и други) се основен услов и за 

слободен пазар на труд. 

Светската практика покажува релативна временска долготрајност на односите 

помеѓу продавачите(работници) и купувачите(работодавачи). Таквите тенденции се 

поврзуваат со таканаречениот интерен пазар на труд ( Кадикијан и Рушков, 1999).  

Суштината на интерниот пазар на труд се состои во темелна претпоставка дека 

вработените во една фирма не се изложени на канкуренција од работници надвор од 

фирмата и дека конкуренцијата се одвива меѓу вработените во самата фирма, што 

дирекно противречи на теоријата за одредување на наемнините според граничната 

продуктивност. Феноменот на интерен пазар на труд е речиси општо прифатен од 

економистите. Како негови карактеристики се наведуваат: 

 Постоење на континуирана согласност и меѓусебна доверба на работници и 

работодавачи, изразена и потврдена  првенствено со релативна стабилност 

(постојаност) на работните места. 

 Постоење на лична корист на работникот од сопственото, во склоп на фирмата, 

обучување и напредување, како и ограничување на можностите за влез на 

интерниот пазар на труд. 

 Непосредно и јасно дефиниорање на правата и обврските на вработените и 

работодавачите. 
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Интерниот пазар на труд го руши митот на теоријата за гранична 

продуктивност, односно за исклучиво пазарно валоризирање на трудот низ слободните 

купопродажни односи што настануваат помеѓу работниците и работодавачите.  

Во реалноста на современиот свет постои фрагментиран или сегментиран пазар на 

труд кој ги изразува противречностите на интересите  меѓу одделни групи на 

работници ( кадикијан и Рушков, 1999, стр. 185). 

Сегментирање на пазарот на труд значи негово расчленување и раздвојување во 

одделни (сепаратни) пазари, кога понудата и барањето на еден пазар на труд не 

конкурираат на понудата и барањето на труд на други пазари. Наместо единствен пазар 

на труд, карактеристичен за индустрискиот систем на производство, денес постојат 

различни пазари на труд, секој со своја понуда и барање. При анализирањето на 

сегментираниот пазар на труд најраспространето е мислењето за негова поделба на 

примарен и секундарен пазар на труд. 

 Примарен пазар на труд е карактеристичен за традиционалните стопански 

гранки (рударство, металургија, железници) со голема концентрација на 

вработени, и по правило синдикално организирани. Вистинскиот примарен 

пазар на труд се однесува на вработените во техноструктурата. 

Техноструктурата ја сочинуваат работни места кој бараат предходно стекнати 

квалификации во образовниот систем или со специјално школување и обука. Се 

стимулира индивидуалната инцијатива и креативност. Постои сигурност на 

работните места и се добиваат релативно високи доходи и можности за нивен 

натамошен пораст. Меѓутоа во најразвиените земји претежниот дел од 

вработените е агажиран  секундарен пазар на труд.  

 Секундарниот пазар на труд го сочинуваат вистински мозаик на дејности и 

работници. Вработените се по правило во мали фирми, не се синдикално 

организаирани, постои непосреден однос работник-работодавач, слаба 

заинтересираност за хигеиенско-техничка заштита на вработените, несигурност 

на работното место, силна конкуренција за секое работно место. Во 

секундарниот пазар влегуваат и вработените во таканаречената сива економија.  

 

 

НЕВРАБОТЕНОСТ - ПОИМ И ЗНАЧЕЊЕ НА НЕВРАБОТЕНОСТА 

 Невработеноста преставува еден од најголемите макроекономски пробли со кој 

се сочуваат државите. Според меѓународните стандарди, работата преставува основен 

критериум за поделба на населението според економската активност. Ова значи дека се 

прави поделба на населението на вработени, невработени и економски неактивно 

население.  

Невработеноста не може да се дефинира како број на лица кои се без работа. 

Вака широка дефиниција би ги вклучила во невработените и децата, младите во 
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предработна возраст, пензионерите, домаќините, болните и работно неспособни лица, 

како и лицата кој едноставно не сакаат да работат и според тоа не бараат вработување. 

Затоа би било многу пооправдано да се каже дека невработените ги сочинуваат оние 

кој се спосбни да работат, сакаат да работат и активно бараат вработување но неможат 

да го најдат. Стапката на невработеност се добива како соодност помеѓу бројот на 

невработени лица и вкупната работна сила.   

Според стандардите на ИЛО  односно во државниот завод за статистика на 

Р.Македонија за невработени се сметаат оние кои ги исполнуваат следните три 

услови: 

 За време додека се прават анализите за утврдување на невработеноста, односно 

за време на извештајната недела воопшто не работеле. 

 Активно барале работа, односно преземале конкретна активност за 

вработување. 

 Лица кој биле подготвени да прифатат работа во извештајната недела или 

неделата што следи, 

 

 Невработеноста е можеби најголемиот макроекономски проблем, нејзината 

егзистенција им нанесува на современтите пазарни економии големи проблеми. 

Невработеноста предизвикува големи општествени трошоци, посебно се говори за 

економските трошоци, за социјалните трошоци, и за трошоците на државната благајна 

( Фити, 2004. 146).Актуелните социјални проблеми на невработените имаат суштински 

последици врз човековата сигурност. Имено невработените се често придружени со 

ограничен пристап до приходот, до средствата за работа, до социјалните , 

здравствените,  образовните и култрните услуги, придружени со сиромаштијата и 

неисхранетост ( Јакимовски, 2000, 41).  

Високата стапка на невработеност може да ја загрози силата на заедницата и врските 

во општеството. Во класичната социолошка студија од 1930 година, Mari Johoda со 

соработниците го имаат истражувано случајот на Marientala, градче во Австрија, кое 

кое го зафати голема невработеност поради затварањето на локалните фабрики ( Jahoda 

et. Al. 1972). Истражувачит дошле до сознание дека невработеноста на крајот почнува 

да ја подрива општествената структура и односите во заедницата. Населението 

помалку се занимава со општествена активност, се помалку меѓусебно се дружеле и се 

помалку се посетувала градската библиотека.  
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АГИМ БЕЌИРИ489                                                                                                           

Abstract 

Macroeconomic problems of Macedonia are numerous, but one is crucial that 

determines functioning Macedonian daily use, it is a problem that most ordinary citizens feel 

that is unemployment. Not only in Macedonia, unemployment and globally represents bitter 

problem. The unemployment rate in Macedonia is very high if compared to unemployment in 

Macedonia unemployment in countries that spend the transition time as Macedonia will see 

that Macedonia has the highest unemployment rate in the most rigid structure of the market 

labor. The official unemployment rate in Macedonia is very high, and in 2013 was 29.0 %. 

The question is why Macedonia has so much unemployment, ie which are  the factors 

that led to the striking figure of unemployment? The question is really whether unemployment 

in Macedonia and is such that you can take in terms of reducing the number of unemployed? 

In the further course of this paper will elaborate any of the above questions. This Work is 

divided into two parts. The first section discusses the concept of labor market in order to 

more easily explain the notion of unemployment which is dealt  in the second part of the 

work. Emphasis is placed on macroeconomic issues of Macedonia called vertiginous 

unemployment, analyze the factors that led to unemployment and what should be the policy of 

the Government of the Republic of Macedonia to reduce unemployment. 

 

НЕВРАБОТЕНОСТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

По распадот на Југословенската федерација, порастот на нвработеноста на 

Р.Македонија имаше рапидно темпо. Земјите од Централна и Источна Европа, како и 

земјите во блиското соседство уште на самиот почеток успеаа да го ограничат 

намалувањето на БДП и да покажат резултати на пораст на БДП. Економскот 

закрепнување на овие земји исто така беше многу подобро отколку во Р.Македонија, 

која ги достигна нивоата на БДП од пред транзицијата дури во 2005 година. 

Разочарувачките резултати на макро ниво се рефлектираат во ригидна структура 

на пазарот на работна сила, што покажува постоење на тежок проблем на инсајдер-
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аутсајдер. Во Р.Македонија за разлика од другите земји во транзиција постојат многу 

мали движења од невработеност кон вработеност, сето ова резултира со многу високи 

стапки на долгорочна невработеност. Мобилноста на пазарот на работна сила се 

зголеми во текот на 2005 година, но тоа беше предизвикано главно од приливот на 

неактивни работници во рамките на вработените додека долгорочната невработеност 

продолжи да се зголемува.Вработеноста воземјоделството се зголемува од 10,5% во 

1995 година  на 19,1% во 2011 година. Република македонија во овој период е 

деиндстријализирана е претвоена во аграрна земја (Јакимовски, 2012,  28).  Уште еден 

показател за ригидноста на пазарната структура во Р.Македонија е високата стапка на 

невработеност кај младите, околу 50% од работната сила на возраст од 15 до 29 години 

е невработена.Значајна карактеристика на невработените млади  лица во Република 

Македонија  е тоа што  таа вклучува висок процент на лица со завршено средно 

образование ( 54,4%) и високо образование ( 24,4%). Високиот процент на невработени 

лица  со високо образование покажува колку губи државата од неискористените  

инвестиции во младата работна сила со професионалната квалификација. Најголем 

број припадници на млада школувана генерација се доведува во ситуација да ги губи 

најдобрите години од животот чекајки вработување и тоа  во години кога можат на 

општеството да му дадат најмногу од својата енергија и створечка способност.  

И покрај високата невработеност во Р.Македонија сепак постои значителна 

скриена невработеност во рамките на фирмите, што се рефлектира со високо 

заостанати обврски за плати (околу 15% од фкупните плати), што беа релативно 

стабилни во текот на последните години. 

Кога се елаборира невработеноста во Р.Македонија лаички или  стручно 

секогаш се поставува следното прашањето дали стапката на невработеност навистина 

изнесува 29,0?  

Анализата на различни извори на податоци за вработеноста покажуваат дека 

невработеноста веројатно е помала од 29,0, но сепак е висока.  

 

Работоспособно насление 

Работоспособното население го сочинуваат сите лица од 15 до 79 години, во  

однос на 2009 година вкупно работоспособно население е  золемено од 1 638 869 на 1 

672 460 во 2013 година или за 2%. 

 Економски активното население го сочинуваат вработените и невработените 

лица ( работна сила ),  и во однос на  2009 година   се зголемува од  928 775   на 956 057 

лица  или за 2,9%.  
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Табела1: Стапка на активност според возраст 

Возраст 2009 2010 2011 2012 2013 

Вкупно 56,7 56,9 56,8 56,5 57,2 

15-24 35,0 33,3 32,1 33,6 33,6 

25-49 79,5 80,4 80,2 79,5 80,2 

50-64 57,2 57,5 58,3 56,7 58,5 

65+ 3,9 4,1 3,3 3,8 3,0 

 

15-64 

64,0 64,2 64,2 63,9 64,9 

Извор: Статистички преглед, 2.4.14.04/779 стр. 117. 

 

Податоците во Табела 1 покажуваат намалување на стапката на активност кај 

младата популација (15-24 години)  и тоа од 35,0% во 2009 година на 33,6% во 2013 

година. 

Невработеност и структурни карактеристики 

 Структурните промени кон пазарната економија и развојот на приватниот 

сектор придонесуваат да оние кои се без квалификации или се недоволно 

квалификувани да им биде потешко да најдат работа бидејќи потребата за такви 

работници се намалува. Проблемите и последиците од невработеноста се различни за 

различни возрасни групи и различни степени  на образование , и оттаму , и мерките и 

политиките за вработување треба да се прилагодени на профилите на невработените 

лица.  

Според старосната структура највисока стапка на невработеност е забележана 

кај младите на возраст од 15-24 години, тоа е главната причина што младите го 

продолжуваат своето образование и го оддолжуваат влегувањето на пазарот на трудот.  

Во 2009 година, 55,1% од младите лица на возраст од 15-24 години  биле  невработени. 

Во наредните години  се забележува тренда на намалување на невработеноста на оваа 

група, и стапката на невработеност на младите лица во 2013 година  се спуштила на 

ниво од 51,9%. 
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Табела 2: Стапка на невработеност според возраст 

Возраст 2009 2010 2011 2012 2013 

Вкупно 32,2 32,0 31,4 31,0 20,0 

15-24 55,1 53,7 55,3 53,9 51,9 

25-49 30,3 30,7 29,6 29,9 27,7 

50-64 25,9 26,0 26,2 24,4 23,2 

65+ 12,3 6,3 6,8 9,4 7,4 

15-64 32,3 32,2 31,6 31,2 29,1 

 Извор: Статистички преглед 2.4.14.04,  Скопје ,2014 година 

 

Образованието на невработените лица претставува важен индикатор за дефинирање на 

соодветни политики за нивно вработување. Стапките на невработеност се највисоки кај 

лицата со основно и пониско од основно образование.    Во 2013 година  за лицата без 

образование стапката  е 46,0%  а за лицата со високо образование  е 24,6%. Стапката на 

невработеност според образованието може да се оцени како неповолна од аспект што 

таа кај лицата со високо образование била 2009 година 22,1%, а во 2013 година  е  

зголемена  на 24,6%.  Податоците покажуваат дека на пазарот на трудот има помала 

или несодветна понуда на работни места , а од друга страна понудените профили не се 

соодветни на побарувачката.  

 

 Табела 3: Стапка на невработеност според степенот на образование 

Степен на 

образование 

2009 2010 2011 2012 2013 

Без 

образование 

45,3 45,0 52,7 48,3 46,0 

Незавршено 

основно 

образование 

28,6 29,7 31,3 32,8 32,5 

Основни 

образование 

40,0 40,1 38,1 38,2 34,0 

3 години 

средно 

36,1 34,5 32,9 33,0 30,5 
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образование 

4 години 

средно 

образование 

32,2 31,4 31,2 30,9 28,3 

Више 

образование 

17,3 17,3 20,1 15,9 16,3 

Високо 

образование 

22,1 22,7 23,4 23,3 24,6 

Вкупно 32,2 32,0 31,4 31,0 29,0 

  Извор : Статистички преглед: 2.4.14.04/779, Скопје, 2014 год. стр. 122. 

Долгорочната невработеност е значаен индикатор за  оцена на состојбите на пазарот на 

трудот, затоа што покажува колку долго невработените лица бараат работа.  Преку 

структурата и тенденциите на долгорочната невработеност може да се оценат можните 

ризици за осиромажување на овој дел од населението.  

  

Табела 4: Динамиката на структурните промени  според времетраењето на 

невработеноста.     Во % 

Времетраење на 

невработеност 

2008 година 2013 година 

До 1 година 15,1 17,5 

2 години 10,3 12,8 

3 години 7,5 8,5 

4 и повеќе години 67,1 61.2 

Вкупно 100,0 100,0 

 Извор:  Статистички преглед 2.4.14.04:779, Скопје, 2014 стр.78 

Податоците покажуваат дека се случуваат структурни промени  кај 

невработените лица. Во 2008 годнина  учеството на лица кои барале вработување 

покусо од една година изнесувало 15,1%, додека во 2013 година изнесува 17,5%, 

односно се забележува зголемување за 2,4 процентни поени.  Во истиот период се 

забележува пораст и на лицата кои барале вработување 2 години и 3 години. Најголеми 

промени  се забележува кај лица кои бараат работа 4 и повеќе години, кои во 2008 

година учествувале со 67,1% во вкупниот број на невработени лица, а во 2013 година  

нивното учество се намалило на 61,2%.  
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 Лицата со пониско образование се со поголеми изгледи да бидат долгорочно 

невработени. Околу 75% од невработените со основно образование  и пониско од 

основно образование чекаат за работа  4 и повеќе  години.   

 Табела 5: Невработени лица 4 и повеќе години според образование 

Школска подготовка  Вкупно невработени 4 и повеќе години 

Без образование 100,0 44,7 

Незавршено основно 

образование 

100,0 75,4 

Основно образование 100,0 75,9 

3 години средно 

образование 

100,0 64,9 

4 години средно 

образование 

100,0 60,2 

Више и високо 100,0 37,6 

 Извор: Статистички преглед, 2.4.14.04/779, Скопје, 2013, стр.80 

 Во структурата на невработените доминираат релативно млади лица, 

неквалификувани работници и лица со недоволно работно искуство. 

Следува многу значајна  констатација  дека високата стапка на невработеност во 

Република Македонија не произлегува од отпуштањата како резултат на 

преструктурирање на претпријатијата, што не значи дека и оваа форма не е присутна. 

Според проценките на Светска банка, само некаде околу 20 % од вкупниот број 

невработени лица во Република Македонија ги изгубиле своите работни места како 

резултат на отпуштање од работа. Ова е нетипично според стандардите на другите 

стопанства во транзиција, каде што, по правило, мнозинството невработени се лица со 

претходно работно искуство кои станале невработени како резултат на отпуштањата 

заради преструктурирањето на претпријатијата.  

 Фактите од претходниот пасус  упатуваат  на заклучокот дека невработеноста во 

Република Македонија не е првенствено проблем на губење на работните места, туку 

проблем на постоењето на бариери за влез  на пазарот на работната сила, односно 

изразена нефлексибилност.  Не е далеку од вистината изреката дека македонскиот 

пазар на работната сила претставува  ‖рај‖ за оние кои имаат работно  место, а ―пекол‖ 

за оние кои тоа го немаат. Оттука следи логичната препорака која ја истакнуваат сите 

квалификувани познавачи на состојбите со македонскиот пазар на работната сила дека 

еден од првите чекори во  битката за намалување на невработеноста во Република 

Македонија треба да  биде олеснувањето на можноста работодавачите полесно да се 
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ослободуваат од вишокот вработени, за што сега постојат низа законски ограничувања, 

кои се непримерени на алармантната состојба со невработеноста. 

ФАКТОРИ КОЈ ЈА ДЕТЕРМИНИРААТ НЕВРАБОТЕНОСТА ВО  Р.М 

Невработеноста во Р.Македонија е детерминирана од повеќе фактори.  

1.Нискиот економски раст на Р.Македонија го ограничи отварањето нови работни 

места што требаше да го ублажи губењето на работни места во државните фирми. 

Причините за лошите резултати во растот вклучуваат политички шокови, како што е 

затварањето на грчката граница, трговски рестрикции од ембаргото на ОН врз Србија и 

косовската криза, кои создадоа неповолна деловна клима. Но Македонија исто така 

влезе во процесс на транзиција како економија што беше зависна од мал број 

традицијонални сектори, особено земјоделството, челикот и текстилот. 

2.Ниските странски инвестиции, делумно предизвикани од внатрешната 

приватизација, исто така го ограничија зголемувањето на вработеноста. Управувањето 

и откупот од страна на менаџментот доминираа во процесот на приватизација, 

ограничувајќи ги странските инвестиции, кој се ниски во споредба со другите земји во 

регионот.    Исто така создавањето на нови работни места е највисоко во новите 

компнии кој се во сопственост на странци. Во Македонија се потврди фактот дека 

недостатоците во управувањето и откупот од страна на менаџментот предизвикале 

опаѓање на продуктивноста и ниска добивка. Со оглед дека откупот од страна на 

вработените ја следи идеолоѓијата за општествена сопственост според која главна цел 

на компанијата е вработувањето, тоа дава објаснување за виското ниво на скриена 

невработеност што се рефлектира со заостанатите обврски за плати. 

 Во многу земји кој функционираат врз основа на принципите на пазарната 

економија, малите и средните бизниз единици преставуваат главен 

работодавач на работната сила. Во Р.Македонија малите и средните 

претпријатија се сочуваат со тешки услови. Покрај компаниите кој се во 

сопственост на странци, новоотворените мали и средни претпријатија 

покажуваат најсилна динамика во создавањето на вработеност. Бројот на малите 

и средни претпријатија по жител во Македонија е на средно ниво во споредба со 

другите земји од регионот, но тие се соочуваат со тешкотии во работењето, 

особено поради ограничениот пристап до финансирање. 

 

 Постоењето на сива економија во Македонија ја намалува ефективноста на 

пазарот на работна сила. Со оглед на тоа што сивата економија се проценува од 

една третина до речеси една половина од формалниот сектор, трошоците за 

плати зависат од тоа колку лесно може фирмата да ги сокрие своите активности. 

Губењето на даночни приходи од неформалните активности предизвикува ниско 

квалитетни јавни услуги, плодност на поткуп поради ниските плати во јавниот 

сектор и притисок  за зголемување на даночното оптоварување врз формалниот 

сектор, ова е таканаречен маѓепсан круг. 
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 Како причина за големата невработеност се смета и самиот пазар на работа 

сила. Регулативите на пазарот на работна сила се штотуку либерализирани. 

Имајќи предвид дека вработувањето на одредено време се покажа како важен 

извор за зголемување на вработеноста во економиите во транзиција, реформата 

на пазарот на работна сила ги намали ограничувањата во оваа област. Со 

реформата исто така се поедноставија комплицираните процедури за 

отпуштање, кои често пати беа оспорувани на суд, предизвикувајќи големи 

доцнења и непредвидливи резултати. Иако реформата на пазарот на работна 

сила ги олесни условите за вработувњето на одредено време, тоа сеуште е 

дискриминирано со минимални социјални придонеси кои се базираат на 

просечна месечна плата во секторот за  полно работно време. Следствено на тоа 

овој голем јаз во социјалните придонеси е најголем потикнувач на вработеноста 

во неформалниот сецтор.  

 Во споредба со дугите земји во ЕУ, образовниот систем е многу слаб. Иако 

можностите за вработување значително се зголемуваат со високото 

образование, преминот  на младите од образование на работе е подолг, сложен и 

турбулентен ( Јакимовски, 2013). Очигледно постои  проблем во образование 

кое не ги обезбедува потребните квалификации што се потребни за пазарот на 

работна сила. 

 Периодот на транзиција доведе до зголемување на невработеноста. Во овој 

период се изврши приватизација на голем дел од општествените претпријатија. 

Приватизацијата во Македонија имаше катастрофални последици, процесите на 

кој се вршеше приватизацијата го обезвредниа општествениот капитал, ги 

обезвредниа општествените екомоски субјекти со цел поефтино да бидат 

приватизирани од македонските бизнис моќници. 

 

ПРЕТПОСТАВКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНОСТА. 

Секое долгорочно решение за проблемот на Македонија со невработеноста 

зависи од зголемувањето на економскиот раст. Само перманетен економски раст ќе 

создаде услови за долгорочно вработување што е доволно да ја апсорбира  растечката 

работна сила и да ја намали невработеноста. Меѓутоа што се однесува до структурата 

на невработеноста, која главно е долгорочна и неквалификувана, природната стапка на 

невработеност ќе остане висока на среден рок. Особено треба да се разгледаат следните 

мерки ( Јакимовски, 2013,73): 

  Отстранување на пречките со кои се соочуваат  мали и средни птерпријатија и 

давање подршка на нивните иницијативи. 

 Промовирање на работно-интензивни инвестиции во економската и социјалната 

инфраструктура. 

 Креирање на активна политика за флексиболно вработување 

 Зајакнување на ревизијата и инспекцијата, вклучувајќи го трудовиот 

инспекторат. 
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 Намалување на сивата економија 

  Равномерен регионален развој на Република Ракедонија 

 Поврзување на образовните институции со потребите на економијата 

 Потребно е јасно дефинирана професиите, знаењето и вештините и тоа не само 

во реалниот сектор тук и во останатите сектори во општството. 

За да се зголеми вработеноста во Македонија потребно е да се развие 

сеопфатна стратегија за квантитет и квалитет  на образованието. За една мала 

земја без излез на море и со многу малку природни ресурси, добро обучена раборна 

сила е главно средство за привлекување на инвестиции. Според тоа владата треба да 

даде приоритет на зголемувањето на квалитетот на ситемот на образование и 

обезбедување на стимули за обука. 

Заклучок 

 Имајќи ја во предвид релативно лошата состојба во која се наоѓа македонското 

стопанство и економската криза што зафати многу стопански гранки, Владата на 

Република Македонија во соработка со социјалните партнери и меѓународните 

финансиски институции креира макроекономска политика во која еден од глобалните 

столбови врз кој таа целосно се темели е политиката на вработување, која е насочена 

кон маханизми за намалување  на невработеноста. 

 Оваа политика се однесува на создавање релативни механизми за охрабрување 

на инвестициите и содавање на работни места, преку серија реформи на пазарот на 

трудот и преку создавање на позитивна клима за поголема флексибилност и 

конкурентност. 

 Меѓу позначајните мерки за зголемување на вработеноста и флексибилноста на 

пазарот на трудот се споменуваат зголемување на флексибилноста на пазарот на 

трудот (подобрување на квалитетот на образование и обука, промовирање на мерки за 

обука, преквалификација и доквалификација, воспоставување на работни клубови и 

др.),подобрување на квалификациите на работната сила и промовирање на 

самовработувањето и претприемаштвото,поддршка кон активностите насочени кон 

намалување на стапката на невработеност кај најранливите групи на невработени лица 

иподдршка на приспособливоста и конкурентноста на претпријатијата; 

Стапката на невработеност во  Република Македонија се уште е висока. Во структурата 

на невработените во Македонија доминираат: .помлади лица (пред сé оние на возраст 

до 30 години);  неквалификуваните работници; и  оние со недоволно работно искуство 

(кои прв пат бараат работа);  

Според своите карактеристики невработеноста во Македонија е структурна, со 

мали примеси на циклична невработеност. 

Ниската стапка на вработеност, заедно со високата стапка на невработеност се главна 

макроекономска нерамнотежа и јасен доказ за притисокот на конкурентност на 

светскиот пазар со кој се соочува Република Македонија. Покрај приоритетот за 
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редефинирање на статусот на невработеност и справување со високата невработеност, 

македонскиот пазар на труд треба да започне со прилагодување на основните 

структурни карактеристики, како што се екстремно високиот степен на долгорочна 

невработеност, висока стапка на невработеност кај лицата со низок степен на 

образование, високата невработеност кај младите,  низок степен на мобилност на 

работната сила и отсуството на широк дијапазон на различни форми на 

флексибилното вработување. 

 Како и да е невработеноста е присутна и претставува застрашувачки проблем, 

останува отворено прашањето како креаторите на макроекономската политика ќе 

успеат да ја намалат или искоренат. 
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Abstract 

 

This paper examines the tourism as a special form of social phenomena and as a specific 

element of  social relations in general. The man, the society  in general have need for  

tourism. The need for tourism can be with subjective and economical character. In economic 

terms it is clear that tourism is an element of the economy of each country, which bring 

income to enable the creation of new jobs and  increasing the  gross domestic production. 

Tourism as socio-economic phenomenon is defined in different ways. Changes that are made 

in the contemporary world starting from production and socio cultural way of living.They 

enable people to commit trips as an opportunity for vacation, recreation and entertainment, 

by increasing the number of those who travel and visit tourist places. Taking into account the 

level of the  contemporary development of tourism in global level ,can be said that it is a 

massive  tourism that every day earns high intensity gaining magical character around the 

world population. Contemporary man has  psychological and biological need to overcome 

the monotonous life and to change the contemporary single- dimensional life. These desires 

can be met through consumption of tourism values. We also provided an overview of tourism 

and intercultural communication. In this case we are talking about a tourist process which 

consists of the culture of the host population who end up with Conversational and 

intercultural communication. Intercultural interaction between the local population and 

tourists is  usually short and it doesn't last long,they are transit and temporary, most of the 

local population are based on the cultural  behaviors, and by respecting their traditions and 
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habits, where some things are forbidden by law as for example alcohol, use of narcotic drugs, 

prostitution etc . 

Key words: the tourism, society, vacation, recreation intercultural communication... 

Tourism as a form of socio-cultural communication 

Tourism is a special form of social phenomen  and a specific element of social relations in 

general. A man, a group also the society obviously  have need for tourism. The need for 

tourism can be with subjective and economic character. Subjective Content comes in  

expression  especially  at individuals where this subjectivity can be Multidimensional,for 

example; People usually has need for recreation, travel and vacation. People who are at work 

during the week, have need for biological and psychological revitalization at least for 

weekend,during the state holidays or during the annual leave. 

Another form of this subjectivity is the need and  demand for additional knowledge,that 

reimburses this in the intern aspect(in its country)and in the external aspect (outside its own 

country) .This compensation of knowledge can be done through the visits of  historical and 

cultural sites such as the different museums, monuments, cultural heritage values whether 

material or spiritual, which in the absence of theoretical knowledge , such compensation will 

be done  in the visual  form. 

Other economic forms is related to the host country or to local population, where the tourists 

desires are realized which rounded financial benefit. In economic aspect it is clear that 

tourism is an economic element of each  State which generate income enable to open a new 

jobs and by adding  Gross domestic production. the economic  side of tourism enable raising 

the level of social development. 

Tourism is one of the main pleasures of contemporary man because it shows the level of 

leisure time from the work time. Shows the opportunities created for recreation, relaxation 

and amusement, shows the correlation dimension and socio-cultural communication, etc. 

Tourism as socio-economic phenomenon is defined in different ways eg by Hunziker tourism 

represents the totality of relationships and phenomena arising from the travel and stay of 

visitors to any site if with this position is not established permanent residence and if it is not 

related committing economic activity. 

On the other hand the subsequent definitions which define tourism as the the whole of the 

phenomen and relationships derived from the interaction between tourists, business, local 

government and community hosts in the process of attracting and servicing those tourists and 

other visitors.
490

 In previous definitions is contested the economic component whereas in the 

later definitions are  based on the economic component as a profitable element of society. 

People by having a need for holidays, and recreation historically in any historical period of 

                                                           
490 Tonovski Georgi " Sociology "in 2000, Skopje, pg.419-420). 
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human development have been traveling, touring and visiting different places. However the 

content of tourist trips was not the same.Tourism in the modern sense of the word, by taking 

into account the level of social development, is a result of socio-economic, political, cultural 

and technological changes which characterize the contemporary world. 

Tourism as a part of the contemporary processes 

Changes that are made in the contemporary world starting from the production and socio-

cultural way of life, enable people to devote trips as an opportunity for holidays, recreation 

and entertainment by increasing the number of those who travel and visit tourist places The 

World Tourism Organization estimates that 2 million people cross the international borders 

every day. In fact, according to the Council of tourism and the travels in the world,travel s 

and tourism are the largest industry in the world.In 2006 was expected to be generated more 

than 200 million jobs worldwide and more than 6 trillion dollars in economic activity.
491

 By 

taking into account the contemporary development level of tourism in contemporary world 

global level can be said that it is a mass tourism that every day earns high intensity gaining 

magical character throughout the global population. So people are constantly traveling by 

fulfilling their tourist requirements and putting  temporary  social relationships such as 

mutual communication intertwining of cultural values etc. Tourism as a social phenomenon 

and part of leisure except as a result of social changes, on the other hand the tourism initiate 

social changes  starting from the individual, social group and global society. From the theorist 

who deal with the research of tourism phenomenon.Is often said that humanity in modern 

conditions of life have more free time for tourist trips inside and outside the state. A category 

of people, especially  a young people, have a special way of life which is  based on the 

hedonistic principles. 

With other words, this category of people in the contemporary conditions constantly require 

pleasure and happiness and according to them  they require those values also in the sphere of 

tourism. This way of living and chasing of these values, where  the phenomenon of tourism is 

not excluded is part of the development of social processes. where the contemporary man 

follow the challenges  of psychological nature and socio-political, biological, cultural nature 

etc. 

A Man as part of contemporary social processes, which are permeated by organic solidarity 

consequences such as industrial development, urbanization- development and expansion of 

cities or metropolises,have need for walking and recreation as a tourist value.A contemporary 

man has psychological and biological needs to surpass the monotonous life, the loneliness 

and the single- dimensional contemporary life. These desires can fulfill through enjoyment  

of tourism values through holidays in different  rural or urban places which are characterized 

with fun and entertainment values. From many tourism researchers was said that it is reduced 

to entertainment, relaxation, tanning during summer, skiing and gain money. On the other 

hand the tourism researchers also conclude that tourism is more than that and it represents a 

complex social phenomenon which has a special place and importance in social processes. 
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In this regard, tourism and all these values encourage a range of phenomens processes and 

multiple positive relationship in society .In these positive value  they also  enter the 

educational, cognitive socialization, information, integration, communication etc. 

Tourism and intercultural communication 

Tourism researchers increasingly have emphasizing the attitude on the content of socio-

cultural and and socio-psychological tourism. The phenomenon of tourism is one of the 

special relations and social specific which in its own contains poly-dimensional structure. 

One of those dimensions is  the cultural which manifests contact point between different 

cultures. This case has to do with a tourist process which consists of the culture of the the 

host population and the tourists culture which end with dialogue and intercultural 

communication. 

Culture is a very powerful generator which encourages and motivates tourist travels. The 

interaction between tourism and culture consists of several mutual aspects: 

1.Tourism appears as a result of culture where cultural values except that indicate the level of 

the  cultural and civilization development of one country they also promote the human need 

to travel. 

2. Culture as motivation of tourist travels has to do with what people want to know  about the 

way of people‘s life civilizational values, forms of organization of social life, ethical and 

religious values etc.There is no doubt that these cultural values help the process of 

acculturation as the value of communication between humans.  

3.Tourism as a social phenomenon is a factor  of the spread of cultural values between layers, 

groups, regions or countries. Tourism based on these premises is the quality of balancing 

cultural differences. 

4. Tourism contributes to the preservation of traditional cultural values which are also tourist 

value.Surely  is that tourism is part of the culture and cultural values which through its 

establish communication reports between human beings and social groups. So the decision 

for tourist trips related to people's motivation to meet their cultural needs. Self tourism 

phenomenon is a result of the level of development of culture and social changes which are 

manifested by way of fulfillment of human needs and requirements. During the tourist 

travels, establish contacts with the cultural values of their host countries. As cultural values 

which are very attractive to tourists are the achievements of cultural values, such as  material 

as well as spiritual for that society, eg eg historical and cultural events, art, music, food and 

food habits, agrarian values, industrial level and urban development, education, language, 

religious sermons etc. All these cultural values have different impact for the tourists. Tourist 

values as intercultural communication focus on two main categories: the first category deals 

with local host people who expect and communicate with tourists and second category has to 

do with tourists as a separate entity which tracks these tourist value.Peoples and different 

groups during tourist travels different groups during tours come into contact with members of 

the host culture and service providers of cultural values. Journeys with tourist character 
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enable people to broaden their knowledge about others and and to deepen the process of 

social interaction and mutual communication. 

In the  human personality  can be observed several components such as: homo faber man that 

works, homo ludens-man  that plays, homo turistikus-man that travels. This means that  man 

works because they have to survive,and man also have  to know how to play because the 

game is part of human life it is the man who needs to travel, hang out, have fun because it is 

part of it‘s needs. According to scholar Seneca, traveling in the human soul bring a new 

freshness. Although these trips do not last long, however, they enable people to build new 

social relations These new social relations are based on the new roles that deal in the new 

social environment. In these circumstances, tourism enables to establish a new system of 

interaction and communication between tourists, tourism and hospitality institutions, tourist 

agencies etc. Tourism as one of the elements of modern human culture, is humanized in that 

way as well as is humanized the whole time of man such as  necessary work times and free 

time. 

Because only  the man in its free time continues to develop its creative potential, is able to 

provide enduring value in free time and during  the tourism activities as a part of free 

times.
492

 Tourism is now obliged to provide adequate conditions to compensate Missed forces 

,and the skills for  job and creativity ,to ensure complete recreation which will turn the 

disturbed  balance of human.The vacation keeps  well the  health,the serenity and the joy of 

living,the working and the creative ability.
493

 When we talk about tourism as a a kind of 

cultural communication between human beings, social groups or different countries should 

take into account also the cultural tourism function. 

The tourism Researchers ,takes the cultural function as one of the most important function of 

tourism because through this function occurs the acculturation process .Acculturation is the 

process of placing the contact points between different cultures during the tourist process. 

Cultural values are stimulant of tourist travels because people through tourism want to meet  

their cultural needs. Tourism enables the combination of cultural values of different cultures 

and throught this cultural contact people benefit new knowledge and rapprochement between 

them. Tourist measure has an heterogeneous content because tourists come from a diversity 

of socio-economic bases from the simple  man to elite tourists of first class. This kind of 

cultural communication with tourist base conducted through two categories: 

Local Population -recepiente which receives tourists and 2. Tourists that come from different 

countries for personal needs.Local population as host and resident in the tourist area through 

demonstration of  its behavior manifests the cultural values on the basis of which is placed 

the mutual communication  between them. This local  and host population, can pretty much 

benefit from tourism for example family, local, municipal  businesses etc.This type of 

business takes place as a result of interaction between the local population and tourists and on 

the other hand this interaction stimulate the demonstration of  cultural values and extrovert 

actions to tourists. This type of communication can be either positive and  negative.The 
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493 Dr. Nikola Bozhale, ―Social aspects of tourism‖ Skopje, 1982, p.36. 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 314 

 

positive attitude of resident population of tourists demonstrates their openness in different 

forms such as : helping them to facilitate them comfortable stay ,free movement of tourists, 

associating them across the most attractive cultural and historical  places etc. 

However on the other hand can happen that host population can manifest negative behavior 

towards tourists. These negative behaviors and attitudes are the result of the way of living and 

raising the level of education and cultural emancipation of them. Especially this form of 

negative attitudes towards foreigners manifested in the rural areas of these countries which 

are isolated from urban civilization. 

In efforts to put relations and social and cultural communication between these two groups 

has often happened that these interactive activities fail from the start. Local population, 

especially of small rural settlements are shocked by some careless tourists who move without 

control in rural environments. Eg. in one  village in Greece,the  residents were angry with 

visitors because they  slept into their churches. They went there with their sleeping bags and 

used this holy place for camping.Now we hold all the churches closed during the summer and 

the keys are  held by the priest 
494

 .Another example of attraction places is in a small village 

in Norway, where residents complain that the tourists feel free to walk into their yards and 

they eavesdrop their old style  homes. Even in Malta,one family found out that two German 

tourists eavesdropped their house.
495

There is also another form of interaction and intercultural 

communication which is restricted to tourists. This form of intercultural communication is 

based on the view that tourists have to be accepted because the material expedience is good 

but to a limited extent,they have to keep distance towards foreigners. 

Characteristics of socio-cultural interaction between locals and tourists 

Intercultural interaction between the local population and tourists is  usually short and it 

doesn't last long, These contacts between them are with commercial base and therefore are 

short-term.Such communication as cultural interaction creates relationships that are 

characterized with commercial value. Tourists that  visit countries usually are transit and 

temporary. This means that they do not stay for a long time in one place and their visit  are 

limited, transition and accelerated. As a result of the dynamics of this short visit,tourists and 

the local population cannot recognize each other well.Even  in some countries the residents 

know to speak the language of the tourists, however, they do not try to know  or to talk about 

their  culture. This knowledge remains superficial and usually ends with   prejudices and 

stereotypes. This superficial knowledge remains the same because the interaction between 

them is based on commercial and economic content. which goes at the expense of the local 

population or resident. These social relations between the local population and tourists that 

are formed with the help of the intertwining of cultural values gain commercial character 

because the local population of these funds holds its existence. This kind of 

commercialization of interpersonal relations is based on certain principles and rules which 

has often become  norms of behavior of the local population. These rules of  behaviours 

usually receive unhuman dimension,where they appreciate only the money and not the human 
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side of this type of interaction. Another characteristic of the interaction between the local 

population and tourists which is realized through communication,which is not balanced 

character of these relations.Goals and desires of the host-tourist interactions have different 

meanings. For  residents, tourism is the main resources for existence because tourists during 

their visit spend a lot of money .There are many countries which are rich with  

cultural,historical, geographical values etc, which are attractive for tourists and they live only 

on income from tourism. On the other hand  for many residents tourism is very 

sensitive,tiring and boring issue,which often create stress for residents. Residents usually act 

against their wills for example.they becomes more tolerant, liberal, generous but there are 

also cases,when they they invite tourists to present  their homes. For tourists, on the other 

hand, the phenomenon of tourism is part of the free time which is related to the game, 

entertainment and recreation.With other words, tourists their travels and visits in certain 

countries associate with the use of free time, which is the basic component of the tourism 

phenomenon. In many cases this interaction and communication of tourism,which is with 

social and cultural base ,benefits positive and effective content. This happens when the 

interaction resident-tourist is  based on  mutual understanding. Eg .there are many cases when 

tourists are curious to know and learn many things from the local population based on their 

behaviour, in respect of their tradition and customs. These behaviors in retroactive way 

promote positive actions of the local population,which creates a pleasant atmosphere between 

them. So all this happen then,when tourists and residents demonstrate the value of high-level 

friendly. There are times when this interaction and communication between residents and  

tourists have a negative effect.This happens when the tourists are not familiar with the culture 

and tradition of the country or state which they visit. There are many places where some 

things are forbidden by law e.g.alcohol use of narcotic drugs, prostitution, etc., and that 

tourists often fall in conflict with these laws by being sanctioned or punished and in this way 

create a negative attitude to these countries. Or when they visit historical monuments, 

museums, archives, etc., which arouse bitter commemorations among those countries which 

in the past have been in conflict. 

Conclusion 

Tourism is a social phenomenon which has a big importance for every society because 

tourism is one of the most important fields of the economy Tourism is a social phenomenon 

which has a big importance for every society because tourism is one of the most important 

fields of the economy  through which they collect the financial incomes and serve as source 

of existence for the people and society. Tourism  usually associated with the leisure which 

serves for the  revitalization of human health physical and mental health (health tourism), for 

recreation, entertainment, vacation, etc., where the man turned into Homo turistikos. First of 

all, the phenomenon of tourism is a social relation which is created by two main 

categories:host-residents and  tourists or visitors. This social relationship is created by the 

interaction of residents and tourists which is based on mutual communication and has a 

sociocultural content. 

In this case the tourist activity is a form of sociocultural  communication because it consists 

of human and cultural values as an important component of human activity. Sociocultural 
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dimension except that defines the content of human interactions,at the same time,on the other 

hand defines the the way of human life.The sociocultural communication content of tourisem 

The sociocultural communication content of tourism is realized through intertwining of 

cultural values as the culture of residents and of tourists. 

Regardless the challenges of sociocultural communication of tourisem , this interaction 

enables people to know many things that they didn't know till now and learn many cultural 

values of the countries they visit. This cognitive form of of this interaction and sociocultural 

communication of  tourism have positive impact  among them and building positive attitudes 

and outlooks over different nations, which serves as approach and bridge between them. 
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Abstract 

As all individuals we are surrounded by marketing in our daily life. We are more familiar 

with the sales in marketing. 

Marketing is the sum of all decisions and activities undertaken by sellers to convince buyers 

to believe in a particular product or service out of the broad range of products and services. 

Marketing involves finding out what customers want, offering the product to meet their needs, 

identififying best location for selling products, informing potential customers for the product 

even after performing sales as evaluated in marketing process. 

The term Marketing is often understood simply as “sale”, without realizing that the sale is 

the final stage of an extensive work of a large group of people and is the main purpose of the 

existence of a firm. In its domain, marketing includes sales, but it includes also all the steps 

that lead to the realization of these sales. 

Sales are performed when customers exchange money for a product or promise to obtain a 

product. Sales transactions are only one aspect of marketing. 

 

Key words: Tourism Marketing, Demand Forecasting Model, Promotion, Services, Prices, 

Travel, Tourism, Tourists, Virtual Service Companies 

 

Tourism is among the priority sectors and with great importance in the economy. 

With a contribution of 13 percent in gross domestic product it is one of the most important 

economic and social life of the country. Tourism and its satellite economies contribute about 

233,000 jobs each year giving it significant place in the social-economic life of the country. 

But, while its contribution is increasing in the national economy, the professionalization of 

the industry in relation with managerial functions mainly with marketing, remain at very low 

levels. Inefficient techniques of tourism marketing result in poor tourism marketing at 

national, regional or corporate level. 

Tourism marketing is often performed by non-professionals, who not only affect the 

effectiveness of marketing techniques but also reduction in income, the absence of 

connecting with foreign companies in the world, etc. On the other hand, due to not being 

professionally capable, tour operators are not able to make proper pressure to the government 

to improve tourism marketing level. This is clearly an urgent task taking into consideration 

aggressive promotion done by regional countries and also the negative image often created by 

political or economic problems of the country. 

A decrease on the effectiveness of marketing techniques at all levels leads directly to 

the decline of income from missing tourists, either at national level or individual tourism 
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businesses risking even their bankruptcy which will lead to desperate economic and social 

problems. 

The role of marketing in tourism is very important, and its ianpropriate functioning 

prevents the sale of tourist products. Having wonderful coast, history and culture since 

antiquity is not enough. It is the organization, marketing plans and strategies which help them 

to be effective tourism. Marketing for tourism businesses is almost unknown, and 

randomness is what helps their success. To give importance to tourism marketing, it brings 

profit not only to businesses but also to the country as a whole. 

 

The aim of the assignment 

 

The main goal of this thesis is the observation and identification of marketing 

techniques used by operators of the tourist industry and state agencies responsible for 

Albanian marketing tourism; improving technique effectively used through the establishment 

of tourism demand forecasting and the model of cooperation between tour operators in a 

region in order to create a unique tourist product which is easily identifiable and create 

premises for loyal customers. The primary goal is divided into several more detailed 

objectives which are: 

 To Identify which of the main 4 marketing ―P‖ play crucial role in enhancing the 

effectiveness of techniques used 

 The Search results with proposals for harmonised model of marketing policies among tour 

businesses 

 

Tourism marketing 

Initially it was emphasized that a product may be an idea, product or service. Tourism 

is an industry mainly based on service, the main product that is provided by the tourism 

business is relaxing and welcoming experience. These are intangible products and selling 

intangible products is very difficult. The nature of the inviolability of services makes quality 

control difficult but crucial. The inviolability makes potential customers have difficulties in 

evaluating and comparing supply of services. So, instead of the product going to the 

customer, it is the customer who goes to the product. Moving towards the product takes time 

and cost by the customer. Tourism associated with holidays and experience, is an important 

factor in people's decisions to visit the business
496

. In the context of an industry, tourism 

involves many elements of travel experiences. Together with transport, it includes 

accommodation, food and beverage services, opportunities for shopping, entertainment, 

aesthetic and special events. 

It is a priority for a business tourism to provide a variety of activities and facilities 

that travelers need and can fulfill their desires. This reinforces the difficulty to maintain and 

control the quality experiences of the main product of tourism industry. To overcome this 

obstacle tourist businesses, agencies, and auxiliary organizations of this industry must 

                                                           
496 Crotty, M. (1998). The Foundations of Social Research, Sydney; Babbie, E. & Moutour, J. 2001: The practice of social 

research, Oxford, Oxford University Press; Malhotra, R.K. (2005). Tourism Planning and Management. AnmolPublications 

Pvt. Ltd. New Delhi. p333 
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cooperate to provide tourism opportunities, and also to guarantee the quality of products and 

services. 

 

Marketing planning 

One of the most important steps tourist businesses should take in order to improve the 

effectiveness and efficiency of their marketing efforts is the marketing plan. Marketing 

planning will lead marketing decisions and will help tourist businesses in the allocation of 

marketing resources such as money and staff time. Marketing plan may include: Definition of 

business objectives - what will you achieve?
497

 

Assisting in market environment - which factors can hinder marketing efforts? Business 

profile 

- What resources are valuable? 

Market identification and segmentation - specific groups or clients who are more interested 

in the product offered. 

Marketing strategies (mix) for different targeted markets - the best combination of 4P-s 

(product, price, distribution, promotion) for each segment. Implementation of the plan - how 

to make plan function? 

Marketing budget – how much should be spent in order the plan to be effective? A method 

for evaluation and making changes (feedback). 

 

Objectives of tourist businesses 

Businesses, agencies and unions can develop new general objectives and regularly 

monitor their progress. Objectives can provide direction for all decisions including finance, 

personnel and marketing. The targets set must be measurable and quantitative in order to 

achieve what tourist business seeks to achieve at a specified time. The objectives of tourism 

businesses in many cases are expressed in terms of sales, revenues, market share, or in 

specific terms, in relation to the growth of number of tourists, development and change of 

their image, developing mitigation activities, cooperation among tourist businesses, increase 

the length of stay and increase tourist spending in the country
498

. It is important that new 

objectives to be reasonable, determined by market conditions and tourist business sources. 

Setting confusing and unnecessary objectives for a long period of time can be disastrous. This 

can happen for those new businesses that do not have experience in tourism and marketing. 

It is easier to gauge small markets that are not served or are not fully served and then 

target larger segments served by competitors. 

Tourism marketing objectives contributing to achieve general objectives must be built for 

each segment of targeted tourist market. Objectives that apply for various functions 

include:
499

 

 Information on marketing budget distribution in targeted markets. 
                                                           
497 E -2004, Tourism Planning 
498 A Service -Oriented Aapproach to Marketing of Services" Christian Gronroos. European journal of marketing, vol. 12, 

no. 8, 
499 A Service -Oriented Aapproach to Marketing of Services" Christian Gronroos. European journal of marketing, vol. 12, 

no. 8, 
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 Criterias to fulfill effectively  mix marketing of tourism (setting standards). 

 A structure for harmonizing mix marketing with overall marketing planning. 

 

Marketing strategy 

Many businesses make more and more efforts to sell themselves as a tourist 

destination but without providing information about important issues such as that of the 

image and how much they are able to meet the expectations of customers. Without this 

information, it is difficult to get other decisions in the planning process in tourism marketing 

strategies. These businesses should be cautious about these services and tourist products such 

as: recreational and entertainment elements, visits to cultural and historical sites, 

accommodation, restaurants, shopping opportunities, special activities, qualified staff and 

tourist transportation. Every element of this new list should assess in terms of quality and 

availability of tourist businesses. 

 

Mix Strategies of tourism marketing 

Mix Marketing of tourism can be seen as an opportunity that offers decisions to attract 

and serve tourists. Tourism businesses can develop simultaneously mix marketing (internal 

and external) for different markets. 

External mix marketing of tourism. 

External mix marketing includes products and services, price, distribution and promotion. 

Product 

The main products of tourism businesses are recreational experiences and hospitality. Factors 

that create value in recreational experiences vary among people. A good experience for a 

skier can be a steep slope, for someone else can be a good restaurant. Decisions about what 

kind of activities, programs and services to offer should be based on the needs and desires of 

targeted tourist market. They should not necessarily be based on the preferences of the 

owners and managers or what the businesses offer. 

Tourism experiences include five elements: 

1. Traveling plan and tourist reception 

2. Traveling to the destination. 

3. Experiences on site. 

4. Home return. 

5. Memories. 

Tourism businesses should establish ways to increase the overall quality of 

experiences at all stages of travel. This can be achieved by offering tour packages that include 

maps, attractions during the trip and on site, information on hotel and food quality. Tourist 

businesses should consider the products and services in general terms. Thinking in this way 

for products and services it helps to pay more attention to the experience desired by the 

customer and also the facilities, programs and services that will provide these experiences. 

Eg. camps are entertainment business providers moving to various areas, marinas can provide 

sailing etc. 
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Destination and entry opportunities in the country 

Many tourist businesses fail to organize their roles in the improvement of travel to and 

from their countries. Their attention is placed on customer services when it comes to 

destination. A bad experience in or moving away from the tourist areas can affect individual 

travel experience. 

Ways to prevent are: 

1. Provide instructions and maps. 

2. Provide information on traveling hours and distances in different countries. 

3. Recommendations for direct lines. 

4. Identification of attractions and sports incentives for different travel tools. 

5. Inform potential customers for alternative journey to the destination as air travel or train. 

Price 

Price is one of the most important and visible elements of mix tourism marketing. 

When setting the price, the following should be taken into account: 

• Business objectives and targeted market. 

• The total costs of production, distribution, promotion of tourist product. 

• Willingness of the market to pay for a product or resort service. 

• Prices of competitors who offer similar service or product in the same market.
500

 

• Prices of products or subsituent tourist services (camps, motels, beds and food that are 

substituted by rent rooms). 

• Opportunities to stimulate higher income from products and services (boats) offering 

additional services (repair) with the same cost or lower cost. 

• When setting the price, tourist businesses should pay attention to strategic prices that can 

promote sales outside the season and non peak, long stays and sales of packages 

(combination of rooms, food, opportunities for recreation). 

Promotion 

Promotion offers to targeted audience information on time, to help them make the 

decision why to visit tyour tourist business. Information should be important, usable and 

accurate not only for actual visitors but also for potential visitors. Distortion often lead to 

antipathy from customers.
501

 

They should not make statements when they can not be met. Developing a promotional 

campaign is not a science with strict laws. Decission making is linked with which 

promotional tool or combination of tools should be used; it is not always easy (sales 

promotion, personal selling, publicity or public relations). It is necessary to take decisions 

regarding: 

• Targeted audience - the group addressed. 

• Image - what business will achieve or reinforce. 

• Objectives – those of promotional campaign. 

• Time - when and how often should appear promotion. 

• Media - what method (TV, radio, newspaper, magazine) can be effective and efficient to 

transmit the message, audience targeted. 

                                                           
500 Goeldner Charles, R., Ritchie, Brent R.J., (2004): Tourism: Principles, Practices, Philosophies Hardcover 
501 Iso-Ahola, S.E. (1982). 'Toward a Social Psychology Theory of Tourism Motivation', in Annals of Tourism Research, 12, 

256-262 
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• Evaluation - how to measure the effectiveness of promotional campaign 

 

Personal sales in tourism 

Due to the unique characteristic of the product particularly elusive and unstable nature 

of travel, an important role in selling has professional sales assistance. We know that a plane 

flight, staying in hotel or a weekend break cannot be exposed in an exhibition or selected in a 

shelf store. Potential buyers should rely and trust sellers‘ expertise when purchasing travel 

products and services. 

Almost all sales result from personal sales process. It is defined as "sales resulting from 

personal contacts between buyers and sellers, facing each other or through phone and vary 

based on how it is ordered until the final sale is done". Based on ordering, the seller processes 

routine requests of travel products and services. 

Defining personal sales to buyers, the successful sellers follow a structure that is provided to 

encourage the process toward a buyout. This structure consists of a minimum of three steps: 

1. Gathering information from the customer; 

2. Making recommendations; 

3. The closure of purchase. 

 

Internal Mix marketing of tourism 

Tourism marketing services differ from marketing products. Tourism businesses 

should pay particular attention to customers marketing on site as much as they pay attention 

to their withdrawal. In this sense the internal marketing is important because customers‘ 

dissatisfaction can not effectively make a successful marketing strategy. Internal marketing 

success depends on creating the atmosphere in which employees decide to perform better and 

to sell services to business visitors. 

Creating the atmosphere takes four important elements: 

1. Hospitality and friendly relations - tourism businesses emphasize hospitality and 

friendly relations with tourists. 

2. Quality Control - This program is focused on increasing technical quality (standards 

related to what customers expect) and functional quality (standards associated with 

how customers receive services). All employees who are in contact with tourists must 

have training in hospitality. 

3. Sales Force - Training the staff that will deal with business sales. In this element are 

included various rewards for their efforts. Being informed about the marketing 

objectives and their role in the realization of these objectives they can help increase 

sales. 

4. Employees moral – Incentive programs and aspirations to keep the moral of the 

employees. Incentives could be monetary and non-monetary. 

 

2. MARKET ENVIRONMENT 

Market concept is complex. It refers to a group of people with similar needs and 

desires and are equiped with money to meet these needs. Total market for travel product 
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consists especially in two broad categories mentioned earlier. Business travelers and 

vacationing travelers. Some groups are often distincted from total market by characteristics 

such as age, sex, geographic location, income and lifestyles or habits. Using these factors, 

individually or together, it makes marketing professionals to determine their behavior by 

adapting specific behavior of market in general. 

Travel market can be adaptive for example consisting the idea of health  for frequent 

travelers, whilst for students it is used the idea of cheaper prices. In Albania such an idea is 

inverted and it is notable that the idea transmitted from marketing to young people is different 

from that of price convincing. Trips organized by various agencies for youth, expensive 

traveling packages are offered guarantying disco and fun. While, the ones who spend less on 

trips are the elderly, therefore their available places are at a lower price. In general, this is as 

a result of the status that we have as a poor country where most seniors are accustomed to the 

principle of saving the income that they have. 

 

Methods of Market Segmentation of Travel and Tourism  

None of the methods, according to general opinion, is not right or wrong, and often 

different methods of segmentation are combined. For market segmentation of travel mainly 

are used four important methods. Our agencies have not seen the need to make a market 

segmentation. They think that at their agencies come different people who just simply need to 

travel and have not seen such a necessary point. 

Demographic segmentation-Summarizes a statistical study of population. This kind 

of segmentation groups people according to objective criteria. Measurable characteristics 

such as age, income, work, family, life cycle measures and education are among the main 

measures of demographic segmentation. 

Age has the biggest influence on customer behavior. Marketing experts, based on age, 

have grouped these categories. 

• Bellow 6 years old (preschool) 

• 6-11 years old (children) 

• 12-19 years old (adolescents) 

• 20-34 years old (young) 

• 35-49 years old (middle age adults) 

• 50-64 (mature age) 

• 64 and older (gentlemen) 

Income. The size of people classification about traveling is usually related to how 

much they earn. Those who earn more travel more. The more income increases, at the same 

time incrases the focus of travel marketing in this segment. But this does not mean that 

people with low incomes can not comprise a potential segment for the company. 

Employment. Although income and employment are connected, still we have a 

division based on work where various employments provide data about income, lifestyle and 

education. 

Family. It connects age, marital status with the number and age of children. 

Education. The more educated the more traveling is adored. 
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 Elementary school education or less 

 With secondary school education 

 With a few years of college 

 Graduated 

Other demographic variables are religious denomination, race, ethnicity, nationality and 

social classes. What is important from the perspective of marketing is that these people have 

in common more than the group as a whole and travel preferences. Marketing experts often 

use more than one demographic factor for the targeted market. The aim is to use as many 

variables needed to clarify the target segment, which should remain as wide as it takes to win. 

Geographic segmentation. Where people travel and the location where they reside and 

climate of the country should be studied by marketing. 

Psychographic segmentation. Used to divide population starting from their psychology, 

values, habits, interests, activities and personalities. The style of life is individual value 

measure. Two important parts of it are how people spend their time and what interests and 

values they have. 

Based on this, we can group the following: 

1. Survival - Old and poor. 

2. Support - On the verge of poverty. 

3. Members - Conventional, stable 

4. Ambitious - Young, dreamers, trying to become great. 

5. Accumulators - Middle Ages with perspective, self confident and matherialists. 

6. I am myself - Young impulsive, individualistic, single, in the transition state. 

7. Experienced - Young people, artists, led by feelings. 

8. Socially conscious - Mature, successful, fits based to sircumstances. 

9. Integrated - Psychologically mature, comprehensive, owns a great perspective. 

Segmentation based on behavior. The market shares have preference groups, 

individual habits and purchasing behavior. The market can be segmented according to their 

behavior, including: 

1. Travel habits and preferences. Companies sometimes provide rewards for those who fly 

regularly, but these can also be made for those travelers who are irregular in order to expand 

the market. 

2. Travel purpose. Traveling for business or not. 

3. The benefits obtained. A benefit is something that satisfies the needs or makes you feel 

better; for example, first class ticket. For a segment where there is an important role, service 

providers provide some extras, from free champagne to the hotel and limousine. The cost is 

not a factor to this market. 

 

Conclusion 

Marketing of tourist products and services is a crucial element in meeting the needs 

and desires of tourists and visitors, but the difficulties and misconception that exist for 

tourism marketing, makes its presence not very effective. 
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The lack of genuine marketing plans in order to set general and specific marketing objectives 

has led to tourist products and services offered not to be in their full capacity. 

Eshtablishing tourism development and a marketing plan is the first rule for a 

successful tourism. The plan should include more details, such as: development of tourism 

products, improvements and evaluations, brand repositioning, attractions and events, hosting 

and tourist services, marketing and public relations, public and private partnerships, 

recruitment and engagement and marketing specialists students in this area to provide new 

ideas. This plan must harmonize the existing plan with country‘s economic development. 

To keep tourists in tourist businesses, international experts have proposed the 

existence of several retail centers, restaurants and bars with music not far where tourists 

reside therefore tourists can walk there. This is a strategy that is understood and implemented 

by several businesses that are located in the tourist area. 

The general tourism strategy establishes the overall framework for tourism centered by nature 

and culture. Tourism development has evolved from a regional focus, concentrated around 

the main cities and their surrounding areas. A continuation of this evolution is natural and 

desirable. 

With the development of these tourism products, a good opportunity is given to 

tourism marketing as well to enable continuous success of these tourism products. Planning 

new tourist products should include marketing objectives planning. 
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STRATEGJITË E TË MËSUARIT 
PËRMENDSH SI STRATEGJI E TË 

MËSUARIT TË GJUHËS (SMGJ) 

 

JUSUF MUSTAFAI,
502

   

Abstrakt 

   Language Learning Strategies are used in thousands of years, although researchers 

have officially discovered and named them only recently, the past three decades. There are 

well-known examples of mnemonic or memory tools that have been used in ancient times by 

the storytellers to assist people to remember their speeches. Today, Learning Strategies are 

becoming widely known after a gradual but significant changes that occurred during the last 

few decades learning research and learning and that results in a lesser emphasis on the 

teachers and the teaching and more attention to students and learning. In other words, 

parallel with communicative approaches to self-directed learning with the student in center, 

attempts to second language research increasingly have been dedicated to the learning 

strategies used by students who are learning a second language. 

Key words: Dictionary, strategy, vocabulary, research  study, word….. 

Strategjitë e memorizimit (tradicionalisht të njohura si mnemonics) janë përdorur për 

mijëra vite me radhë. Për shembull, oratorët ne kohët antike e kanë përdorur për mësuar 

fjalimet e gjata duke ndërlidhur disa nga pjesët e fjalimit me dhomat e shtëpisë, mirëpo pas 

zhvillimit të leximit tek njerëzit, ata harruan varshmërinë/mbështetjet e tyre ne memorie. 

(Oxford 1990
503

) 

Për më tepër, është sugjeruar se në  literaturë SMGJ- LLS se strategjitë e mësimit 

përmendësh kontribojnë në ruajtjen dhe rikthimin e gjuhës, dhe ka qenë theksim i veçantë në 

―procesin e ruajtjes dhe rikthimit‖
504

 (Rubin,1987:24). Kjo zakonisht përfshinë që fjala të 

mbahet mend përmes ndërlidhjes sл asaj fjale me një njohuri paraprake që ka të bëjë me 

fjalën, duke përdoruр disa forma të fotografimeve apo grupimeve. 

Mbajtja mend (memorizimi) dhe përsëritja, në hulumtimin e disa hulumtuesve të 

strategjive të mësimit të fjalëve, si Schmitt-i (1997),u  përdorën në mënyrë të shkëmbyer, në 
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503 Oxford, R. L. (1990a). Language learning strategies: What every teacher should know. Boston: Heinle & Heinle. 
504 Rubin, J. 1987a. Learner strategies: Theoretical assumption, research history and typology. In A. Wenden and J. Rubin 

(eds.) Learner strategies in language learning. Englewood Cliffs: Prentice/Hall.p.24 
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atë që lidhin dy strategji që konsolidojnë kuptimin apo përkushtojnë memorizimin e kuptimit 

dhe formën e fjalëve në GJ2. Në këtë mënyre, në studimin tonë, strategjitë e përsëritjes, siç 

mund të shihet më vonë, klasifikohen nën memorizim apo mësim përmendësh; siç ne e 

konsiderojmë përsëritjen si një ndër strategjitë e mësimit përmendësh. Për me tepër, 

strategjitë e përsëritjes shpesh janë sugjeruar si mënyra përmirësimit të memories. Me fjalë 

tjera, nuk janë vetëm për të mësuar përmendësh, mirëpo gjithashtu mënyra për rritje të 

edukimit të nxënësve apo edhe kapacitetin  aktual të memories (McDonough, S.2004
505

) 

Në këtë studim të strategjive memorizuese, do të fokusohemi në mënyrat e 

memorizimit të një fjale , ku ta vendosim atë fjalë, në metodat mneminike ta fjalëve kyçe, 

mënyrat e ushtrimit të asaj fjale si dhe në përsëritje. 

 

1. Mënyrat e mësimit përmendësh (memorizimit) të një fjale  

 

Në shkalën fillestare të mësimit, fjalët mësohet në fjalë çifte apo ‗çifte të ndërlidhura‘ 

(Carter,1988). Ekzistojnë mënyra të ndryshme që  studiuesit e GJ2 aplikojnë për të mësuar 

fjalë të reja,për shembull:―ndërlidhja e informatave të reja të një gjuhe me ato që veç 

ekzistojnë, apo ndërlidhja e një pjesë te informatës me një tjetër, për të krijuar lidhje në 

memorie‖
506

 (Oxford,1990:41) . Ndërlidhja mund të jetë në mes dy gjërave, si p.sh bukë dhe 

gjalpë. Studiuesit gjithashtu mund të ndërlidhin fjalët që nuk kanë ndonjë marrdhënje mirëpo 

tingëllojnë ngjashëm p.sh. link dhe ink, kështu fjala e re mund te lidhet me fjalë që studentët 

veç i dinë. Zakonisht ky tip i ndërlidhjes përfshinë një lloj marrdhënje ndërmjet fjalëve si p.sh 

korrelacion (p.sh. apple (molla) me llojet e tjera të frutave), sinonime (e.g. irritated ―i irituar‖ 

– annoyed ―i nervozuar‖) apo antonime (e.g. dead ―i vdekur‖ – alive ―i gjallë‖) (Schmitt, 

1997). Disa fjalë, pratikisht mbiemrat shkallëzorë, kanë kuptime ndërlidhëse me fjalë tjera në 

grupin e tyre si ―big, huge dhe  medium-sized‖. Grains dhe Redman (1986, cituar në Schmitt, 

1997) sugjerojnë vendosjen e tyre në bazë të madhësisë, shkallës (psh. gjigante, e madhe, e 

mesme, e vogël, shumë e vogël) në mënyrë që të mësohen këto fjalë me asocijim. Mënyrë 

tjetër për të mëmorizuar fjalë të reja është duke lidhur fjalët e reja të panjohura me përvoja 

personale apo në situatën me të cilin janë shfaqur për herë të parë. 

Studiuesit e GJ2 përdorin mënyra të ndryshme për të organizuar gjërat në GJ2 në 

kategori kur ti mësojnë ato, si përqëndrimi në formën ortografike apo fonologjike të fjalës 

dhe krijimi i një fotografie apo imazhi në kokë në bazë të formës së shënuar apo tingullit. 

Metodë tjetër është kombinimi i formave fonologjike më një fjalë të L2 dhe kuptimin e saj në 

GJ1. Pastaj, ashtu siç mund të përdoren analizat strukturale të fjalës për të përcaktuar 

kuptimin e saj, studimi i gjenezës dhe klasës së fjalës mund të ndihmoj në mënyrat e 

memorizmit të fjalës (Schmitt,1997
507

). 

 

1.2 Metoda Mnemonike e fjalëve kyçe 

 

Në dekadat e fundit, hulumtime të konsiderueshme nga psikologët në mnemonikë 

kryesisht u përqëndruan në përdorimin e metodës së fjalëve kyçe. Arsyeja është se metoda 
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me fjalë kyçe përdorë lidhjet akustike dhe fotografike, që konsiderohet efektive e lidhjen në 

fjalëve të reja me skemat ekzistuese tek studiuesit (Oxford,1990 dhe Oxford dhe Crookall, 

1990). 

Metoda e fjalëve kyçe si një prej metodave më të studiuara mnemonike, mund të 

definohet si një fjalë e GJ1 që tingëllon njëjtë sikurse fjala e re në GJ2 dhe pikturohet lehtë 

(Raugh,1977). Ekzistojnë dy nivele të metodës me fjalë kyçe. Shkalla e parë kërkon që 

studiuesit ta lidhin fjalën e re të panjohur më një gjë në fjalor në GJ1 apo gjuhë tjetër që 

ai/ajo e dinë (GJ3), që tingëllon ngjashëm, tërësisht apo pjesërisht me fjalën e panjohur. Gjëja 

bëhet fjalë kyçe dhe shkalla njihet si formim i një lidhje akustike. Kjo shkallë njihet si 

formim i një lidhje imagjinuese (Atkinson, 1975). 

Për shembull, një person që e ka gjuhë amë  Anglishten  mund të mësoj fjalën në gjuhën 

spanjolle pato, që ka kuptimin e ―duck‖ (patë) duke përdorur fjalën Angleze ―pot‖ (kusi) si 

fjalë kyçe dhe krijon një imazh interaktiv të patës e ulur në kusi (Rordrigues 2000). Një 

shembull tjetër mund të jetë kur një studijues shqiptar i gjuhës angleze mund të mësoj fjalën 

angleze ―cap‖ (kapelë) duke lidhur me fjalën shqipe ―kap‖ që ka kuptimin mbaj, duke 

imagjinuar një situate ku ai/ajo është duke pyetur dikë t'ia mbaj kapelën. 

 

1.3 Mënyrat e ushtrimit të një fjale 

 

Pas zbulimit fillestar të një fjale, puna në grupe mund të përdoret për të mësuar apo 

ushtruar fjalë/vokabular (Nation 1977). Për shembull, strategjitë sociale u mundësojnë 

studiuesve mundësi për tu ekspozuar dhe praktikuar njohurit e tyre. Edhe pse këto strategji 

paraqesin ekspozim tek gjuha e targetuar,ato kontribojnë në mënyre indirekte në të mësuar 

pasi ato nuk çojnë direkt në marrje, ruajtje, ri-kthim, dhe përdorim të gjuhës (Rubin and 

Wendenm 1987:23-27).
508

 

Studiuesit e GJ2 përdorin strategji të ndryshme për të ushtruar vokabularin, gjuhën. 

Për shembull, një studiues mund të teston veten duke përdorur informatat në mënyre të 

ngjashme që ai/ajo e paramendon ato informata në gjendje dhe situate të ndryshime, si p.sh 

hyrja në teste gjuhe apo prezantime etj. Ajo/ai mund të paramendojë pyetjet e testit dhe pastaj 

ti ushtroj përgjigjet e atyre pyetjeve.Forma tjera janë bashkëpunimi me kolegë për të zgjedhur 

probleme, të shkëmbejnë informata, marrin shënime, apo marrin kundërveprim nga aktivitetet 

studiuese si dhe ushtrimin e fjalëve tjera në bisedat dhe shënimet ditore. Ushtrime të mira 

janë gjithashtu krijimi i mundësive për tu ballafaquar me fjalë të reja, të mësoj apo rishikoj 

fjalët duke komunikuar me folës që e kanë anglishten gjuhë amë (Krashen 1982, i cituar ne 

Schmitt 1997), duke shikuar video dhe TV në GJ2, përdorimi i internetit, leximi i novelave, 

gazetave, apo revistave në gjuhën e synuar. 

 

1.4. Strategjitë e të mësuarit përmendësh në mësimin e GJ2 

 

Në shumë studime të kryera deri tani është treguar që strategjitë që kërkojmë 

procesim më të thellë apo manipulim mental të materialit nuk janë të njohura në mes 

                                                           
508 Rubin, J. 1987a. Learner strategies: Theoretical assumption, research history and typology. In A. Wenden and J. Rubin 

(eds.) Learner strategies in language learning. Englewood Cliffs: Prentice/Hall p.23-27 

 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 330 

 

studiuesve të GJ2. Me fjalë të tjera, metoda përmes fjalëve kyçe, elaborimit dhe grupimit janë 

metodat me së paku të përdorura (O‘Nalley dhe Chamot, 1990). Për më tepër, studimi i 

Shchmitt-it (1997) tregon se strategjitë që qartazi përfshin elaborim dhe/ose grupim të gjërave 

të ndërlidhura semantikisht, dhe metoda përmes fjalëve kyçe (31%) janë me së paku të 

përdorura nga studiuesit Japonezë të AGJH-EFL (Anglishtes si Gjuhë e Huaj-English as 

Foreign Language). Ngjashëm, Al-Qahtani (2001) pohon që studentët e tij përdorim 

strategjitë e memorizimit më pak se llojet tjera te SMV-VLS(Strategjitë e të Mësuarit të 

Vokabularit-Vocabulary Learning Strategies). 

Schmitt-i (1997:6) sugjeron disa arsye për përdorim të vogël apo mos përdorim të 

strategjive momorizuese, si elaborimi, dhe metoda përmes fjalëve kyçe. Fillimisht, është e 

mundur që studentët nuk janë mësuar apo njoftuar me këto strategji më herët, kështu nuk janë 

në dijeni për efikasitetin e tyre. Së dyti, studentët mund të jenë ekspozuar me këto strategji, 

mirëpo jo mjaft për tu bindur se ata duhet ti përdorin ato.  Së treti, studentët mund të kenë 

zhvilluar metodat e tyre personale për të mësuar fjalë të cilat pasi ta shohin që funksionojnë 

dhe janë efektive, studentët vendosin ti mbajnë ato strategji. Arsye tjetër është se jo të gjitha 

strategjitë i përshtaten personalitetit të secilit student, stilit të mësimit, etj (Schelfield, 2003). 

Nga hulumtimi i mësipërm (O‘Malley dhe Chamot, 1990; Oxford, 1990; Schmitt, 

1997) është shumë e qartë se strategjitë që kërkojnë procesim të thellë apo manipulim 

material të materialit nuk janë të famshme ne mes studiuesve të GJ2. Kjo mund të sugjeroj se 

strategjitë e momorizimit, si metoda përmes fjalëve kyçe dhe asocimit, do të jenë prej 

metodave më së paku të përdorura në SMV-VLS. 

Gu dhe Johnson (2006) zbuluan se pajisjet mnemonike, si fotografitë, ndërlidhjet 

vizuale, dhe asocimi i dëgjimit ishin gabimisht të ndërlidhura me njohuritë e përgjithshme të 

Anglishtes  për studentët Kinezë me drejtime jo Angleze. Këto gjetje tregojnë se zotësia e 

gjuhës mund të mos jetë pozitivisht e lidhur me sasinë e përdorimit të pajisjeve mnemonike të 

studentëve të GJ2, apo përdorimi i kësaj strategjie  ndryshon varësisht nga gjuha  amëtare 

(GJ1) e studentit. Kështu, marrdhënja në mes nivelit të edukimit dhe zotësisë dhe pajisjeve 

mnemonke shqyrtohet në këtë studim. 

Sa i përket efektit të gjinisë në strategjitë e memorizimit, ekziston nivel i vogël i 

pajtueshmërisë. Për shembull. Gu dhe Johnson (1996) tregojnë se gjinia nuk ka lidhje me 

metodën e fjalëve kyçe, ndërsa Stoffer (1995) duke përdor pyetësor për të tentuar dhe gjetur 

faktorët e ndikimit te studiuesit e  gjuhëve te huaja, tregon që gjinia është faktor që ndikon në 

përdorimin e strategjive të memorizimit siç u raportua se femrat  përdorin këto strategji më 

shume se meshkujt. 

1.5. Strategjitë e përsëritjes 

 

  Një nga problemet e para që nxënësit hasi gjatë mësimit të gjuhës së huaj është se si të 

mbahet mend një sasi e madhe të fjalëve të huaja dhe si të kujtohen më lehtë. Dhe strategjia e 

parë dhe më e lehtë që njerëzit e marin  dhe e përdorin natyrisht është thjesht përsëritja e 

fjalëve të reja deri sa ato mund të njihen (Gu 2003
509

). Prandaj, përsëritja, si një nga 

strategjitë memorizuese, është thelbësore për të mësuar vokabular/fjalë të panjohura, sepse jo 

vetëm që ka aq shumë për të ditur për çdo fjalë dhe se një ballafaqim me të nuk është i 

                                                           
509 Gu, Y. 2003b. Vocabulary learning in a second language: Person, task, context and strategies. TESL-EJ, 7:2. 
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mjaftueshëm për të fituar një informacion të caktuar, por gjithashtu edhe artikuj të fjalorit 

duhet të jenë të njohur dhe të mjaftueshëm për të pasur qasje më të lehtë. Kështu, përsëritja e 

disa materialeve-të dhënave shton cilësinë dhe sasinë e dijes si dhe fuqizimin e këtyre 

njohurive (Nation 2001). Në një farë mase kjo mund të krahasohen me përsëritjen e nxënësit 

dhe kjo strategji është vënë re që përdoret më shpesh nga nxënësit e GJ2 (O'Malley 1985 dhe 

Chamot 1987). Megjithatë, ajo është konsideruar të jetë e vjetëruar në procesin e të mësuarit 

të gjuhës së huaj (Ellis dhe Beaton,1993a, 1993b). Arsyeja për këtë mund të jetë se përsëritja 

është konsideruar si një formë tipike e të mësuarit përmendsh. Më tej, gjatë dekadave të 

fundit, hulumtimet dhe studimet eksperimentale kanë qenë të përkushtuar për metodën e 

fjalëve kyçe(mnemoniks) si mënyrë më efektive e të mësuarit se sa përsëritja (Atkinson 1975, 

Cohen 1987). 

 

1.6 Mënyrat e përsëritjes 

  

  Dihet se praktika e përsëritjes, qoftë me gojë ose me shkrim, është vërejtur gjerësisht 

në mesin e nxënësve të GJ2. Mënyrat e përsëritjes ndryshojnë për shembull, nga ―thuaj/fol 

vazhdimisht‖,‖të lexuarit në heshtje ose me zë të lartë‖, ―të shkruarit në mënyrë të përsëritur‖ 

dhe ―të dëgjuarit në mënyrë të përsëritur‖, dhe të gjitha ato kombinime të cilat janë pjesë të 

strategjive të përbashkëta në shumë pjesë të botës (Schmitt, 1997). Për më tepër, Sanaoui 

(1995) zbuloi dy mënyra për përsëritje. E para është përsëritje e menjëhershme, që ndodh kur 

nxënësit e GJ2 përsërisin fjalën mendore ose me zë të lartë disa herë kur ata për herë të parë 

ballafaqohen atë. E dyta është përsëritje e mëvonshme, kur nxënësit e GJ2 e përsëriti fjalën 

përmensh ose me zë të lartë diku, pasi që e hasin atë. Kjo mund të lidhet me studimin tonë në 

atë që siguron implikime për eksplorimin e mëtejshëm në mënyra në të cilën praktika e të 

përsëriturit bëhet në intervale të caktuara kohore. 

Sipas shumë studimeve të cilat meren me hulumtimin e  përdorimit të strategjive të 

përsëritjes, Schmitt (1997) ka gjetur se të anketuarit e tijmë së shpeshti kanë përdorur 

strategjitë e ―përsëritjes me zë të lartë‖ dhe strategjitë ―përsëritja e shkruar". Ai gjithashtu 

gjeti se të  "studiuarit e drejtëshkrimit‖,‖ thënia e fjalëve të reja me zë të lartë" dhe "të 

studijuarit e tingujve të fjalës‖ 'ishin strategjitë e njohura për ta. Kjo bie dakord me O'Malley 

et al.(1985) dhe Chamot (1987
510

), të cilët kanë gjetur që strategjitë e përsëritjes janë përdorur 

gjerësisht nga nxënësit e GJ2. Lawson dhe Hogben (1996:114-115) kanë  gjetur se se 

pothuajse dy të tretat e numrit të përgjithshëm të strategjive të zbuluara ishin një formë e 

strategjive të përsëritjes
511

. 

 

  Pesë lloje të strategjive për  përsëritje ishin identifikuar, në rend zbritës nga më të 

shpeshta në më pak të përdirurat sipas kësaj radhitje: 

 

 (1) leximi i fjalëve të lidhura; 
                                                           
510 O'Malley, J. M., & Chamot, A. U. (1990). Learning strategies in second language acquisition. New York: Cambridge 

University Pres 
511 Lawson, M. J. and D. Hogben 1996. The Vocabulary-learning strategies of foreign-language students. Language 
Learning, 46, 101-135. 
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 (2) prova e thjeshtë; 

 (3) shkrimi i fjalës dhe kuptimit;  

(4) prova kumulative, 

 (5) testimi. 

 

 "Leximi i me fjalëve të lidhura " përfshin të lexuarit e fjalëve të parapara për tu 

mësuar derisa të mësohet një fjalë të synuar. ―Provat e thjeshta‖ kanë të bëjnë me përsëritjen 

e një fjale me ose pa përsëritur kuptimin e saj, ndërsa "shkrimin e fjalës dhe kuptimit të saj‖ i 

përfshin që të dyjat. ―Provat kumulative‖ kanë të bëjnë me përsëritjen e fjalëve të mësuara 

dhe/ose kuptimet e tyre, si dhe me përsëritjen e fjalëve të mësuara më parë. "Testim" do të 

thotë vetë-testimi duke i mbuluar kuptimin e një fjale në GJ2 me kuptimin e saj në GJ1 për të 

kontrolluar nëse janë apo jo kuptimin e saj dhe a  mund i njëjti të gjenerohet dhe anasjelltas. 

  Al-Qahtani (2001), për më tepër, ka gjetur se strategjitë më të përdorura të përsëritjes 

nga të gjitha subjektet ishin ―përsëritja e të shkruarit  dhe thënia me zë të lartë të fjalës". Kjo 

mund të sugjerojnë hipotezën e mëposhtme për studimin tonë: Përsëritja, qoftë me gojë ose 

me shkrim, do të gjendet të jetë një nga strategjitë e të mësuarit tët më shpesh të përdorura 

nga subjektet tona. Megjithatë, duket se, përveç përsëritjes me gojë dhe me shkrim të 

përmendura më lart, ka shumë lloje të tjera të përsëritjes, siç është të dëgjuarit e një kasete 

shumë herë, të shiquarit në një rtikuj disa herë etj edhe kjo do të merret parasysh në studimin 

aktual. 

 

1.7. Informacione të përsëritura me një artikull në GJ2 

 

  Informacioni në kontinuitet i përsëritur me një artikull nëL2 gjithashtu ndryshon nga 

asgjë në rpërkthim e GJ1, sinonimeve në GJ2, dhe fjalinë ose kontekstin në të cilin fjala është 

përfshirë. Lidhur me këtë, mënyra se si është përsëritur duhet të konsiderohet si një aspekt 

tjetër i praktikës së përsëritjes dhe, kur është e përsëritur, duhet të merren parasysh. Kjo mund 

të argumentohet se në mënyrë që të krijojë një korrespondencë ndërmjet tingullit dhe 

drejtshkrimin të një artikulli/fjale të vokabularit, çfarëdo lloj metode që është zgjedhur, 

metoda e përsëritjes është e nevojshme. Për këtë arsye, Channell (1988:89) thekson rëndësinë 

e marrjes së njohurive të sakta në: (1) shqiptimin e tingujve të veçantë, (2) numrin e rrokjeve, 

dhe (3) stresin e një fjalë të re, nga perspektiva e optimizuar e të kuptuarit të GJ2. Kjo duket 

të zbatohet për përsëritjen kur të lexuarit apo të përsëriturit e fjalës/artikullit me zë të lartë, ku 

krijimi i  formës audio dhe të shkruar janë  përfshirë. Por kjo nuk ka të bëjë me përsëritje kur 

rilexojmë në heshtje ku drejtshkrimi i saktë është  rëndësishëm. Megjithatë, siç potencon 

Nattinger (1988:64) se: "forma mund të jetë më e rëndësishme se kuptimi në të mbajturit 

mend një artikull vokabular", sepse ne mbështetemi në formë apo formë të veçantë që të na 

çojnë në kuptimin e tij, dhe nxënësit eL2 mund të përballen me vështirësi në të mësuar se si 

korrespondenca tingull-drejtshkrim vepron në një gjuhë të huaj (Ellis &Beaton, 993)
512

. 

 

                                                           
512 Ellis, N.C. and Beaton, A. (1993) Factors affecting foreign language vocabulary: imagery keyword mediators and 
phonological short-term memory. Quarterly Journal of Experimental Psychology 46A, 3: 533-558. [20.3] 
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1.8. Përsëritja dhe Niveli i Arsimit 

 

            Në një përpjekje për të shqyrtuar efektin e nivelit të arritjeve të nxënësve për 

përdorimin e strategjive, Lawson dhe Hogben krahasuan një grup me të arritur lartë me një 

grup arritje të ulët bazuar në rezultatet në një test të kujtesës. Ata raportuan në pjesën e 

përsëritjes së "provave të thjeshta‖ dhe ― leximin e fjalëve të lidhura" janë përdorur në 

mënyrë të konsiderueshme më shpesh se strategjitë e tjera përsëriten nga të dy grupet: me 

arritje të lartë dhe të ulët. 

             Përsëritja si strategji është marrë si ndihmesë për të mësuarit e vokabularit të GJ2 dhe 

ka tërhequr vëmendjen nga studiues të ndryshëm të kësaj lëmie. Megjithatë, përdorimi i 

strategjive për  përsëritje si një funksion i përvetësimit të gjuhës apo arritshmërisë të nxënësit 

në GJ2,është hetuar nga dy perspektiva të një hulumtimi sasior dhe cilësor (Ahmedi, 1988; 

Lawson dhe Hogben, 1996, Gu dhe Johnson, 1996; dhe Schmitt, 1997). Këto studime të 

mëparshme mund të shihet të jetë me vlerë në se ata kanë hedhur dritë mbi një lëmi deri tani 

të pa-hulumtuar  për të mësuar vokabularin e L2, dhe ata sqaruan se si nxënësit e GJ2 të 

nivele të ndryshme të arsimit e përsëritin një fjalë/artikull. Megjithatë, mund të jetë 

interesante në studimin tonë të shqyrtuaait se si nxënësit e GJ2 përdorin strategji përsëritjeje 

brenda dhe jashtë klasës nëpërmjet instrumente të ndryshme kërkimore. 

 

Përfundim 

 

 Të mësuarit e gjuhës mund të përkufizohet si proces me të cilin informacioni fitohet, 

ruhet, mbahet, dhe përdoret  dhe e zgjeron atë te strategjitë e të mësuarit të vokabularit si 

vijon: "Strategjitë e të mësuarit të fjalorit të mund të jenë ato të cilat ndikojnë në këtë proces 

të përcaktuar shumë gjërë". Bazuar në besimin se përkufizimet e mësipërme plotësojnë njëra-

tjetrën, ne mund të konkludojmë se: strategjitë e përdorura për të mësuar fjalorin/vokabularin 

përfshijnë fillimisht hapat ose veprimet e marra nga nxënësit për të gjetur kuptimin e fjalëve 

të panjohura, pastaj ato për ruajtjen e tyre në kujtesën afat-gjatë, ri-kujtimin e tyre kur është e 

nevojshme, dhe përdorimin e tyre në mënyrë gojore dhe të shkruar. Psikologët, gjuhëtarët, 

dhe mësuesit e gjuhës kanë qenë të interesuar për strategjitë e të mësuarit të vokabularit për 

një kohë të gjatë dhe vënë në dukje se shumë artikuj si dhe një numër i konsiderueshëm i 

studimeve dhe librave janë botuar për Strategjitë e të Mësuarit të Gjuhës dhe për të mësuarit e 

vokabularit gjatë njëzet e pesë viteve të fundit. Megjithatë, pak kërkime janë publikuar dhe 

shumë studime kanë tendencë të fokusohen në një numër shumë të vogël të strategjive apo të 

shqyrtojnë përdorimin e strategjive nga një numër i vogël i nxënësve/subjekteve.  
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TONALITETI, AKORDET DHE 
FUNKCIONET E HARMONISË 

(Tonality, chords and functions of harmony) 

UDC: 781.4 

 

ZULQYFLI  ZIBA   

 

Abstract: 

The goal of this paper is that Harmony  from the sound aspect has the role of the vocal  or ins

trumental determination in 

a melody with the instruments of the orchestra by combining the sounds and making them con

sonacing different that are with big hights wich brings out the melody ,but these sounds must 

focus on the base of  tonalty and they make the combination of consonacing of some sounds t

hat are alsoin the making od harmony where harmony is a scientific discipline witch expresse

s their sound making, functions , 

mutual relationships , reciprocal relationships and their role.  

In Harmony, also matters the logic of harmony development of the random chord order, 

which means the way an upright chord is realized, while Modes  is called the plurality of 

sounds which according to their  proximity and dependence on each other link in a system 

that has the first degree of music which is the main sound of the chord, otherwise Modes has 

an important role on choir singing. In this case, Harmony is the plurality of choir singing 

that makes the chord  a main role on its function. 

So for testifying this we have Harmony for tonalty determination and formuling a melody in t

he support of vertical and horizontal harmony functions for studying and using accords,wich 

were born and developed as a person need to express through music and to give it a thought 

and a feeling about melodies of a musical work.  

Keywords: harmony, vocal, harmony functions, harmony development... 

 

 

Tonaliteti në  radhë të parë është një dukuri harmonike dhe është baza për ndërtimin harmonik  të 

një mendimi muzikor apo vepre muzikore, kurse format e tonalitetit përfaqësohen nga shkallët me 

të gjitha tingujt e saj që janë përbërësit e tij kryesor. 

Me grumbullimin  e tingujve të shkallës si dhe marrëdhëniet e tingujve  krijojnë tonalitetin e cila 

në vetvete ato mbështetën në strukturën e shkallëve të durit edhe të të molit. 

Me nocionin apo kuptimin klasik e tonalitetit, i cili është qysh nga shekulli XVII 
513

, edhe ndërtimi 

i tij është nëpër veprat muzikore e periudhave  të barokut, klasicizmit si dhe të romantizmit. 

Tonaliteti është sistemi i marrëdhënieve ndërmjet tingujve të një melodie si dhe në mes të 

akordeve apo harmonisë e një vepre muzikore, të cilët janë të përqendruar si qendrën tonale, e cila 

                                                           
513 Hugo Reimann Toricienti gjerman I shek.XIX dhe shek.XX. 
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ndryshe quhet Tonika. Në shkallët muzikore një rol të rëndësishëm luan tonika, ku tërë notat tjera 

të shkallës sillen rreth tyre. Në kohën e mesjetës muzika ishte mjaft e kufizuar nga kufijtë e notave 

finale, ndërsa në muzikën e sotshme tonika luan një rol të rëndësishme për lirin e  endjes së notave. 

Aktualisht, një melodi nuk është e thënë të zhvillohet gjithmonë brenda një tonaliteti të vetëm, ajo 

mund të kalojë në disa tonalitete vetëm se të ruan afërsinë, gjininë, afërsinë e notave të cilët 

radhiten në shkallët nga e cila edhe  përcaktohet  tonaliteti. Po ashtu, tonaliteti mund të kalon në 

disa tonalitete të ndryshme ku mënyra e kalimit nga njëri tonalitet në tonalitetin tjetër të jetë i 

pëlqyer dhe i dëgjueshëm nga aspekti melodik. Kjo nënkupton përshtatjen e tonalitetit dhe e 

aftësinë që të mbaje idenë qendrore të pjesës muzikore. Në gjithë muzikën diatonike, muzika e 

krijuar në shkallët e shtatë notave ku nota e parë e shkallës është tonika, një herit është edhe pika e 

nisjes dhe po ashtu edhe e mbërritjes te qendra. Tonalitetit kryesor i pjesës muzikore si dhe 

dominanta si nota e pestë e shkallës është pika më e fortë e referimit, kurse nota e shtatë sensibla 

apo e ndjeshme është një tërheqje drejt tonikës në cilën tenton të zgjidhet në qendrën tonale të 

tonalitetit. Nga aspekti i tonalitetit varet edhe aspekti i ndërtimit të harmonisë në të cilën duhet ti 

përmbahemi disa rregullave që duhet të kenë kujdes në aspektin akordik dhe atë të harmonis. Po 

ashtu kujdes duhet pasur edhe në aspekt  sekuencës melodike ashtu edhe të sekuencës harmonike. 

Këtu kemi të bëjmë me tingujt dhe intervalet që janë përbërësit dhe faktorët  kryesor të  akordit. 

Harmonia është një nga përbërësit kryesor dhe një prej elementeve e të shprehurit dhe mendimit 

muzikor, ku elementet harmonike janë në formën e shumë - zërave reale harmonike të 

kompozimeve për kor dhe të ansambleve vokale. 

Në muzikë janë dy parime apo stile themelore dhe këto janë:  

- stili Homofon
514

  

- stili Polifon apo Kontrapunkti
515

. 

Shkenca mbi harmoninë studion stilin homofon, ku një zë udhëheq melodinë që  ndryshe quhet 

Cantus firmus
516

. Ndërkaq zërat tjerë janë në rolin e përcjelljes harmonike. Këtu kanë rëndësi zëri 

melodik, që  është  zëri i lartë i femrave, apo ndryshe i quajtur soprani, si dhe ai i zërit të ulët apo i 

thellë i meshkujve, është rëndom basi. Zërat tjera kanë pavarësinë melodike, por ato e plotësojnë 

harmoninë apo e përkrahin melodinë udhëheqëse, ku njëri zë i besohet patjetër vijës melodike. 

Stili Polifon apo kontrapunkti është shumë zanorë, në të cilin zërat zhvillohen pavarësisht nga 

pikëpamjet melodike dhe ritmike. Në këtë rast koordinimi horizontal i zërave është primar, 

mirëpo edhe këtu është prezent harmonia dhe në mënyrën e koordinimit janë akordet 

vertikale të tingujve. Parimi i përgjithshëm i stilit të polifonisë është ndërtimit linear apo 

radhitja e melodisë. 

Në kuptimin akordik  harmonia
517

 është lidhje e tingujve në bashkëtingëllim, është  lidhja e 

bashkëtingëllimeve ndërmjet tyre, ku akordi përbën objektin kryesor të studimit të harmonisë 

shkencore, dhe është elementi kryesor i ndërtimit të saj harmonik. Përndryshe akordi është një 

bashkësi tingujsh të cilët bashkëtingëllojnë njëkohësisht, dhe atë të paktën prej tre tingujve  apo më 

shumë tingujve muzikor. Kjo është forma e shprehjes estetike ku çdo mbivendosje tingujsh 

muzikor apo çdo zgjedhje tingujsh muzikor sipas lartësive dhe ekzekutimit të një kohshëm të 

tingujve, jep akordin. Akordi përbëhet prej tercave të vendosura njëra mbi tjetrën, lartë apo poshtë. 

                                                           
514 Homofonija nga greqishtja –njëzërshi-V.Gjini Harmonia-I- Prishtin 1984 fq.7 
515 Polifonia nga greqishtja –shumëzërshi V.Gjini Harmonia-I- Prishtin1984 fq.7 
516 Lat.cantus firmus-melodi e caktuar - V.Gjini Harmonia-I- Prishtin 2006 fq.167 
517 Aleksander Raiçev-harmonia Sofija-1963 .fq.5 
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Kjo formë e tij që lidhet me një pamje vertikale dhe me tingujt të vendosur vertikalisht, me një 

zbatim intervalesh me lartësitë e tercave, si dhe me një rregull të brendshëm organizues, ashtu që 

dhe gjithçka të jetë e zgjedhur në bazë të kërkesave të estetikës akustike. Ndërkaq zgjedhja e 

notave, të cilat e përbëjnë akordin, nuk është e rastit por ajo është një fryt i një eksperimentimi të 

gjatë, që u nënshtrohen ligjeve të posaçme, të cilat e përcaktojnë akordin si dhe përbërësit e saj, që 

janë intervalet. 

Në kuadër të tonalitetit si dhe të kadencave, çdo akord luan një rol dhe një detyrë të përcaktuar 

tonale harmonike dhe ky rol i tyre quhet funksion. Në rast se akordi paraqitet si strukturë që 

integrohet më akorde tjera, ai bëhet bartës i ndonjë funksioni  harmonik (T-S-D). Bartës kryesor i 

funksionit të posaçëm është akordi i shkallës, që ka funksionin e gradës kryesore dhe që 

shoqërohet nga akordi i gjinisë së tercës i gradës dytësore. Kështu që përfitohen grumbuj akordesh 

të një funksioni të caktuar harmonik, që krijojnë nga një kuintakord kryesor dhe nga një 

kuintakord dytësor të gjinisë tercore si plotësim dhe zëvendësues të tij. 

Në kuadër të shkallës diatonike akordet e shkallës së gradës së parë, katërt dhe të pestë kanë 

funksion kryesor, ndërsa akordet e gradës së dytë, tretë, gjashtë dhe gradës të shtatë kanë funksion 

dytësore. Roli i çdo akordi i cili është i veçantë dhe i akordeve në përgjithsi në procesin harmonik 

të një  tonaliteti quhet funksion.  

Akordet e harmonisë klasike bazohen në tonalitetet dur natyrale, durin harmonik, si dhe 

tonalitetet e molit natyral, harmonik dhe melodik. Ato i kanë këto funksione: 

1. Kuintakordet kryesore kur lidhen me kuintakordet dytësore dhe atë  kur jan në raport 

terce të lartë apo teposhtë i kanë nga dy tingujt të përbashkëta. Mirëpo  kur janë në 

raport kuinte apo kuarte të lartë apo teposhtë, i kanë nga një tingullt p.sh.: Funksionet 

e Tonikës (I) i kryejnë grada e gjashtë dhe grada e tret. 

2. Funksionet e Subdominantës (IV) i kryejnë grada e dytë dhe grada e gjashtë  

3. Funksionet e Dominantës (V) i kryejnë grada grada e tretë dhe grada e shtatë. 

 

Kuintakordet që lidhen në raport kuinte apo kuarte të lartë apo teposhtë i kanë nga një tingull 

të përbashkët psh: Tek lidhja tonik dominante në raport kuarte të lartë apo kuinte  teposhtë 

kanë një tingull të përbashkët. Po ashtu edhe tek  lidhja tonik me subdominanatën që janë  në 

raport kuarte të lartë apo kuinte teposhtët gjithashtu kanë një tingull të përbashkët. Në 

ndërtimin  harmonisë ka shumë rëndësi se çfarë harmonie zgjidhet nga muzikantët për ti 

dhënë pas një harmonie dhe çfarë harmonie zgjidhet në vargun e harmonisë, ku nga kjo 

zgjedhje edhe varet lindja e hapësirave të reja shprehëse muzikore si dhe zhvillimit harmonik 

të një ndërtimi  harmonik me elementet bazë të sistemit diatonik. Kjo në sistemin e akordeve 

kryesore është baza dhe në të njëjtën kohë janë vetëm një pjesë e sistemit të plotë diatonik, që 

përbëhet nga një numër i madh akordesh.  

Ndërtimi i harmonisë së akordeve, të cilat janë të ndërtuar prej intervaleve dhe të cilët janë të 

renditura me lartësi e intervaleve vertikale, që janë emra të ndryshëm dhe janë të organizuar 

në formën e vertikales të tingujve dhe janë  të distancuar nga njëri tjetri me largësinë e 

tercave përndryshe  akordi ndërtohet në çdo gradë të shkallës. 

Akordet krijohen nga tingulli bazë, kurse emrat e tyre i kanë marrë sipas intervalit të tingullit 

bazë dhe tingullit më të lartë, si p.sh.:  
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1. Kuintakordi (tretingëllimi)518, e ka marrë emrin sipas kuintës së dhënë. 

2. Septakord (katërtingëllim) 
519

e ka marrë emrin sipas madhësisë së septimës dhe 

madhësisë së kuintakordit, si dhe  

3. Nonakord (pesëtingëllim) 
520

e ka marrë emrin sipas madhësisë së nonës.  

Akordet të cilat i përmendëm më lart krijohen nga tingulli bazë, kurse emrat e tyre i kanë 

marrë sipas intervalit të tingullit bazë dhe tingullit më të lartë. Si shembull, emrat e akordeve 

elementare, në përgjithësi, mbesin të pandryshuar, pavarësisht nga renditja e brendshme e 

tingujve të tyre, sidomos e -5-akordeve dhe e -7-septakordeve.  

-I-5- akordi është bashkëtingëllim i njëkohshëm i tre tingujve ku ai është i përbërë prej 

tingullit bazë, tercës dhe kuintës, ku sipas kuintës e ka marrë emrin kuintakord. Forma 

elementare e akordit është -5-akordi i cili është edhe baza e harmonisë klasike, ai formohet 

prej dy tercave dhe atë duke i vendosur njëra mbi tjetrën.  

Lloji i -5-akordet konsonante varet nga intervali i kuintës dhe i tercës gjithmonë duke u 

llogaritur prej tingullit bazë, kurse-5-akordet disonante janë 5-akorde të zvogëluara dhe 5-

akorde të zmadhuara të cilët në vetvete kanë intervalet disonanate siç është  kuinta e 

zvogëluar dhe kuinta e zmadhuar. Këto janë  akordet diatonike të cilat formojnë bërthamën 

harmonike të sistemit diatonik. Prandaj në sistemin diatonik paraqiten katër tipa të 

kuintakordeve, dhe këto janë: -5-akorde të durit , molit, të zvogëluar dhe të zmadhuar.  

Shkalla nga aspekti melodik është një varg i organizuar tetë tingujsh. Shkalla nga aspekti 

harmonik është një varg i organizuar shtatë akordesh, të cilat janë të përbëra nga tingujt e 

shkallës diatonike. Mirëpo, edhe -5-akorde ndahen në dy grupe: në -5-akordet kryesore dhe -

5-akordet dytësore . 

1. Kuintakordet kryesore gr.- I - IV – V-, që ndryshe quhen triada harmonike
521

 për arsye se i 

përfshijnë të shtatë tingujt e shkallës, dhe njiherit  përcaktojnë edhe tonalitetin. 

2. Kuintakordet dytësore -gr. -II-, -III-, -VI- dhe ajo -VII- këto gradë dytësore 

bashkëveprojnë në pjesëmarrjen e përbashkët me gradët kryesore të cilat nuk kanë funksione 

të posaçme, por mund të zëvendësojnë -5-akordet kryesore si dhe mund të përvetësojnë 

funksionet e tyre.  

Në harmoni përdoret formacioni katërzanor koral, i cili është i përbërë prej zërave të përzier. 

Këto janë zërat e femrave të cilët quhen soprani dhe allti, dhe zërat e meshkujve të cilët 

quhen tenori dhe basi.  

Në formacionin katërzanor koral, kuintakordet kryesore bazohen në tri funksionet kryesore që 

ndryshe quhen triada harmonike të tonalitetit dhe këto janë:1.Tonika 2. Subdominanta dhe 3. 

Dominanta . 

Në formacionin katërzanor koral të kuintakordit, grada caktohet sipas tingullit bazë, kurse në 

vendosjen e -5-akordit konsonante dur (maxhore) dhe mol (minore) dyfishohet tingulli bazë. 

Po ashtu edhe te -5-akordet disonante, pra te -5-akordi i zvogëluar dhe -5-akordi i zmadhuar 

                                                           
518 Teoria elementare e muzikës sofija 1984-Parashkev Hadgjiev-fq.165 
519 Teoria elementare e muzikës sofija 1984-Parashkev Hadgjiev-fq.172 
520 Nonakordi-V.Gjini Harmonia-I- Prishtin 2006 fq.163 
521 J. Ph. Rameau: kompozitor,  teoricien, shkrimtar i librit ‟‟Traite de l‟harmonike  
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dyfishohet tingulli bazë. Gjithashtu përdoren edhe përmbysje (rrotullim) të çdo akordi bazë, 

ndërsa këtë e kemi atëherë kur tingullin bazë e bartim për një oktavë më lart kështu që ai 

qëndron përkundër tingullit të basit. Në përgjithësi, përmbysjet e akordeve, qofshin të -5-

akordit, të -7-akordit ose të -9-akordit, tingulli bazë gjendet në njërin prej zërave të sipërm. 

Akordet në gjeneralbas shënohen mbi shenjën e gradës harmonike, te -5-akordet ku përveç 

gjendjes bazë paraqiten edhe dy përmbysje të cilat kanë edhe emërtimet e tyre. Përbërja dhe 

tipi i tyre i akordit nuk ndryshojnë. Sikurse -5-akordi ashtu edhe përmbysjet e tij mund të 

paraqiten edhe në pozicione dhe në vendosje të ndryshme, kurse përmbysjet janë konstatuar 

që nga shek. XVI.
522

  

Përveç -5-akordeve kryesore T-S-D, ekzistojnë edhe akorde të tjera dytësore të cilat paraqiten 

si mbështetëse të tri funksioneve kryesore, dhe këto janë: akordet e gr. -II-, III-, VI- dhe gr.-

VII-. Këto akorde së bashku me akordet kryesore T-S-D, përbëjnë sistemin e plotë funksional 

të shkallëve të diatonikës siç janë: duri ,  moli , dhe durit harmonik apo të moldurit, kurse -5-

akordet  dytësore
523

 në formacionet katërzanore paraqiten gjithmonë pas -5-akordeve  

kryesore. Në formacionin katërzanor në të shumtën e rasteve dyfishohen nëse janë në 

gjendjen bazë terca e -5-akordeve dytësore që është tingulli bazë të funksioneve kryesore T-

S-D.   

Në akordet e harmonisë është edhe septakordi i cili është bashkëtingëllimi i njëkohshëm i 

katër tingujve, të cilët janë të përbërë prej tingullit të basit, tercës , kuintës dhe septimës, dhe 

që janë të vendosura njëra mbi tjetrën. Megjithatë ekzistojnë shtatë  llojet e septakordeve, të 

cilët gjenden vetëm në shkallët harmonike(durit natyral, harmonik dhe në shkallët e molit). 

Në secilën gradë gjenden një -7-akord i ndryshëm dhe me emër të ndryshëm, kurse tingëllimi 

dhe madhësia e këtyre shtatë llojeve të -7 akordeve përcaktohet sipas madhësisë të septimës 

dhe të tipit apo llojit të -5 akordit, i cili përbën bazën e strukturës akordike. Mirëpo edhe këto 

septakorde ndahen në dy grupe dhe atë: në-7- akordet kryesore dhe dytësore. Ndërkaq, 7- 

akordet kryesore janë (Monteverdit
524

.) -7akord i vogël dur, i vogël i zvogëluar  dhe -7akordi 

i zvogëluar, të cilat janë akorde të paqëndrueshme dhe kërkojnë zgjidhje të domosdoshme në 

5-akordet konsonante, që për kah pikëpamja e funksionit janë me karakteristikat e 

tonaliteteve të harmonisë klasike. Kurse-II-7- akordet dytësore quhen të tilla për arsye se 

kanë përdorim simbolik në praktikën harmonike dhe janë më pak të përfaqësuara. Si rrjedhim 

kanë rëndësi më të vogël se septakordet kryesore. Ndërsa, -7-akordet dytësore kanë karakter 

stabil dhe me një efekt më të dobët se -7 akordet kryesore. Prandaj edhe kanë përdorim 

simbolik duke mos qenë aq të rëndësishme në fushën e harmonisë praktike. 7- akordet 

dytësore paraqiten kryesisht si sekuenca melodike. 

Në akordet kryesore të harmonisë janë edhe – Nonakordet të cilat janë bashkëtingëllimi i 

njëkohshëm i pesë tingujve, të cilët janë me lartësi të ndryshme dhe me emra të ndryshëm, të 

vendosur me terca të sipërme ku distance intervalore nga tingulli i basit e deri te ma i larti 

është nona (nëntë grade). 9-Akordi përbëhet prej tingullit të basit, tercës, kuintës, septimës 

dhe nonës. Ai në formacionin katërzanor i ka katër pozicione (gjendje) melodike të cilat 

fitohen ndërmjet zërit të basit dhe zërit të sopranit. Ndërmjet zërave të jashtëm, dhe këto 

                                                           
522 .Teoricient italian i muzikës të shek.XVI Gjozefo Zarlino iniciatori i studimit shkencor të Harmonisë  
523 lat.medius don të thot i mesëm me triadën harmonike, mediantat paraqet akordet e gradave dytësore.  

524 Klaudio Monteverdi- Italian krijues i operës italiane të sh. XVII 
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pozicione melodike janë të nonës, septimës, kuintës  dhe  tercës, kurse emrin nonakord e merr 

sipas madhësisë të nonës. Në rast se nona është e madhe atëherë nonakordi quhet i madh, e 

nëse nona është e vogël atëherë nonakordi quhet i vogël ose në rastë se nona është e 

zmadhuar atëherë nonakordi quhet i zmadhuar etj. Mirëpo ky akord është disonant për at 

arsye sepse përmban intervalin disonant të 9. Përndryshe lidhja S me D9 akordi i përfshin dy 

tingujt e dominantës dhe të sobdominantës. Pra tingulli i basit dhe terca e subdominanatës për 

–D9-akordin është septima dhe nona e –D9-akordin ku një bashkëtingëllim i ri i tillë  ndryshe 

quhet ―Amallgame,‖. Ndërkaq, lidhjet e tjera paraqiten si forme figurative të rrjedhura nga –

D9- akordin, p.sh. në progresionet e mbajtësve (si vonesave
525

). Prandaj në formacionin 

katërzanor në shumicën e rasteve largohet kuinta e 9- akordi, sidomos në shkallët e durit, 

kurse në shkallët e molit mund të largohen septima apo terca e 9- akordi. Edhe nonakordi i ka 

tre rrotullime dhe këto janë sekstseptakordit, kuartkuintakordi dhe sekondtercakordi. Në 

formacionin katërzanor, te përmbysjet e nonakordit, gjithmonë eliminohen tingujt nga gjendja 

bazë e tij. Pra në përmbysjen e parë të -9-akordit sekstseptakordit i largohet tingulli i kuintës, 

kurse në përmbysjen e dytë të nonakordit, kuartkuintakordi mund të largohet terca apo 

septima. Kurse, në përmbysjen e e tretë të -9-akordit sekondtercakordit  largohet kuintal. Nga 

kjo kuptojmë se, në ndërtimin e harmonisë është ajo që vendos shoqërimin e melodisë qoftë 

në rolin e kompleksit vokal apo instrumental. Është harmonia ajo që nxjerr në pah melodinë 

duke kombinuar me tingujt dhe duke bërë të bashkëtingëllojnë notat e ndryshme muzikore të 

marra në lartësitë të ndryshme nga këngëtarët dhe instrumentistët, në mënyrë që gjithçka të 

japë idenë e tercës, që gjithçka të shkrihet në një harmoni tingujsh të cilët kërkojnë njëri 

tjetrin të plotësojnë. Ajo ka lindur dhe është zhvilluar dhe nxitur për nevojat e ndryshme, që 

njeriu ti shpreh me muzikë sa ma gjerë dhe sa ma thellë, për ta dhënë sa më qartë mendimin e 

ndjenjës.  Po ashtu harmonia përbën kombinimin e njëkohshëm bashkëtingëlluese të disa 

tingujve që janë të caktuara dhe të zgjedhura si dhe kombinimi i tyre tingujve që janë të 

pëlqyera dhe që pastaj ato ti vishen melodisë si pjesë muzikore dhe të bashkëtingëllojnë me 

të.  Rrjedhimisht, ta  shoqërojnë atë si dhe të përbëjnë një të tërë dhe të pandalshme më të. 

Harmonia është si ndërtim në vetë, dhe është bazamenti apo themeli mbi të cilën mbështetet 

pjesa muzikore. Skeleti i harmonisë së pjesës muzikore ndërtohet në bazën e koncepteve 

paralele të cilët i gjejnë shprehje në zgjedhjet e së bukurës dhe të kërkuarit në muzikë. Në 

përgjithësi harmonia studion formimin e akordeve muzikore si dhe ligjet e lidhjeve ndërmjet 

tyre në pjesën muzikore. Melodia nuk mund të kuptohet pa elementet e harmonisë që e 

shoqërojnë apo e ndërtojnë atë, nuk mundet të kuptohet pa elementet e harmonisë të cilët e 

shoqërojnë. Po ashtu nuk mundet ta kuptojmë harmonin pa mbështetjen e tingujve që e 

shoqërojnë, nuk mundet të kuptojmë harmoninë pa akordet e vargjet e akordeve të zgjedhura 

që janë të përshtatura për ndërtimin e harmonisë.             
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RËNDËSIA PEDAGOGJIKE SI DHE VLERA E 
IMITACIONEVE POLIFONIKE DHE KOMBINIMI I SAJ ME 

VARIANTET E TJERA TË KONTRAPUNKTIT TË 
PËRBËRË NË KRIJIMTARINË POLIFONIKE VOKALE 

UDC: 781.4/.42:78.087.6 

BAJRAMALI IDRIZI526
    

 

Abstract: 

The purpose of this paper is to treat the great importance that has the imitation, not only 

about the polyphony, but for all art in general. Once through the imitation of the different 

ringtones into other voices, the emotional part of the work is achieved, also is achieved one 

of the most interesting forms of the processing polyphonic work. Similarly it is important to 

note that the value of imitation is big enough because nearly all musical works polyphonic 

and non-polyphonic cannot be imagined without the use of imitation. 

I think that the decomposition, analysis, the imitation will facilitate educational work during 

the teaching process in the educational system. 

During the work of imitation and its combination with composed counterpoint is made a 

depth analysis of how imitation manages to combine with other types of counterpoint; i.e. the 

use of analysis methods and comparative methods. 

The research results show that these polyphonic imitation are quite interesting and give a 

freshness to the musical work especially when it comes in combination with composed 

counterpoint, thus is achieved the wealthy of the polyphonic works. 

We believe that all kinds of imitation have and play a very important role in creating or 

composing a musical work of any style or period, e.g. Bach, Mozart, to Beethoven, the 

Tchaikovsky etc.; i.e. imitation helped to increase the emotional and dramatic musical work.                                

Keywords: Imitation polyphony, composed counterpoint, initial melody A, A1 simulator 

voice, the voice of the opposite  

1. Kontrapunkti i përbërë te imitacionet e dyzërëshit polifonik vokal 

Kam përmendur edhe në një shkrim për rëndësinë e kontrapunktit të përbërë, si dhe për 

ndarjen e tij dhe kam konstatuar se ky kontrapunkt është mjaft me rëndësi, sidomos me KPL 

Vertikal, KPL Horizontal, KPD Lëvizës, kontrapunktin e oktavës, duodecimës dhe decimës. 

Mirëpo, edhe pse kontrapunkti i përbërë ka një rëndësi shumë të madhe,  në vetvete ai 
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kombinohet edhe me mjete të tjera polifonike, sidomos me imitacionet, i cili sjell një pasurim 

të mëtejshëm të fakturës polifonike. Të gjitha kategoritë e kontrapunktit të përbërë (K.P.L.V., 

K.P.L.H, K.P.L.D., K.R.) mund të kombinohen me të gjitha llojet e imitacioneve, si me 

imitacionin e thjeshtë, imitacionin kanonik, imitacionin në zmadhim, në kthim, në zvogëlim 

etj. 

1.1. Kombinimi i imitacionit polifonik me  kontrapunktin e përbërë lëvizës vertikal  

Në këtë kombinim, një rol të rëndësishëm luan kontrapunkti i dyfishtë i oktavës që lidhet 

me imitacionin kanonik, imitacionin e thjeshtë etj. Si kompozohet, apo si bëhet ky 

kombinim? (Shpëtim Kushta – Tiranë, 1996). 

Në fillim kompozohet dyzërëshi polifonik mbi bazën e imitacionit të thjeshtë ose 

kanonik, në rastin konkret në atë kanonik, por që në këtë moment duhet të kemi parasysh 

kufizimet (rregullat), e kontrapunktit të dyfishtë të oktavës, pasi që me automatizëm ky 

dyzërësh polifonik do të trajtohet edhe si bashkim fillestar i kontrapunktit të dyfishtë të 

oktavës, ku më poshtë do të ndërtojmë edhe bashkimin e prodhuar mbi ato parime të 

kontrapunktit të dyfishtë të oktavës Iv = - 7, Iv = - 14, Iv = - 21. 

 
S. Grigorçev - T.Moller - Moskë, 1961. 

 

Pra, kompozohet melodia fillestare A, në cilindo zë, të parin ose të dytin, por, në 

rastin konkret është në zërin e dytë. Melodia fillestare imitohet te zëri i parë imitues A1, në x 

madhësi intervali (5- kuintë). Në kontrapunkt me zërin e parë imitues kompozohet zëri i parë 

i kundërt B, i cili është vazhdim intonues i melodisë fillestare dhe njëkohësisht hyn në 

kontrapunkt me zërin e parë  imitues A1, me të gjitha ligjet e kontrapunktit. Zëri i parë i 

kundërt B imitohet te zëri i dytë imitues B1, po në atë madhësi intervali dhe kohe që melodia 

fillestare A është imituar te zëri i parë imitues A1. Në vazhdim kompozohet një zë i ri, zëri i 

dytë i kundërt C, i cili është vazhdim i zërit të parë të kundërt B dhe njëkohësisht 

kontrapunkton edhe me zërin e dytë imitues B1. Zëri i dytë i kundërt C imitohet te zëri i tretë 

imitues C1,  në po të njëjtën madhësi intervali dhe kohe; d.m.th. në këtë mënyrë imitacioni 

kanonik mund të vazhdojë deri sa e mbyllim me kadencë, që në këtë rast është zhvillim i lirë. 

Ky imitacion kanonik do të hidhet në kontrapunkt të dyfishtë të oktavës (mund edhe të 

duodecimës), prandaj dyzërëshi i parë do të trajtohet njëkohësisht edhe si bashkim fillestar, 

për t‘u hedhur më pas në bashkim të prodhuar.  
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S.Grigorçev - T.Moller - Moskë, 1961. 

 

Bashkimi i prodhuar është realizuar në formulën Iv= (-9) + (-5)= -14. Pra, zërat në 

këtë rast ndërrojnë vendet; zëri i parë zbret poshtë për decimë në vendin e zërit të dytë, ndërsa 

zëri i dytë ngjitet sipër në vendin e zërit të parë për sekstë, duke fituar në këtë rast indeksin 

vertikal -14. 

Edhe te kombinimi i imitacionit të thjeshtë, me kontrapunktin e dyfishtë të oktavës, 

mbetet i njëjti parim, prandaj, që në këtë moment duhet të kemi parasysh kufizimet 

(rregullat), e kontrapunktit të dyfishtë të oktavës, pasi që me automatizëm ky dyzërësh 

polifonik do të trajtohet edhe si bashkim fillestar në kontrapunkt të dyfishtë të oktavës. Pra, 

në fillim kompozohet imitacioni i thjeshtë. Kompozohet melodia fillestare A. Imitohet në 

zërin tjetër te zëri imitues A1, në x madhësi intervali, ndërsa në kontrapunkt me A1 hy zëri i 

kundërt B dhe më pas kemi kadencën apo zhvillimin e lirë, ku edhe mbaron imitacioni i 

thjeshtë. Ky dyzërësh polifonik do të trajtohet edhe si bashkim fillestar në kontrapunkt të 

dyfishtë të oktavës. 

 

Për ta zhvendosur këtë dyzërësh polifonik në bashkim të prodhuar duhet para së gjithash që të 

përcaktojmë indeksin vertikal që më pas të bëjmë bashkimin e prodhuar që është në formulën 

Iv= (-7) + (-0) = -7, me ç‘rast zërat ndërrojnë vendet, i pari zbret poshtë te vendi i zërit të 

dytë për oktavë, ndërsa i dyti ngjitet sipër te vendi i zërit të parë për primë. Vetëm ky indeks 

vertikal na jep një bashkim të prodhuar të saktë.   

 
S. S. Skrebkov - Moskë 1965. 

1.2. Është edhe një mënyrë tjetër e imitacionit në kombinim me kontrapunktin e përbërë 

lëvizës vertikal. 
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S. S. Skrebkov – Moskë, 1965. 

 

Ky kombinim kompozohet në sistemin e tri pentagrameve. 

a) Kompozohet melodia fillestare A, zakonisht në pentagramin e dytë.  

b) Melodia fillestare A imitohet te zëri imitues A1 në X madhësi intervali, por në rastin 

konkret është ne interval të oktavës (8). 

c) Zëri imitues A1 zhvendoset te zëri i dytë imitues  A2, në bazë të kontrapunktit të 

dyfishtë të oktavës ose duodecimës (duodecime). 

d) Zëri i kundërt B kontrapunkton me zërin e parë imitues A1 dhe zërin e dyte imitues 

A2, por nëse kompozojmë imitacion kanonik, atëherë 

e) Zëri i parë i kundërt B imitohet te B1, ndërsa  

f) B1 zhvendoset te B2 në madhësinë e intervalit të kontrapunktit të dyfishtë të oktavës 

ose të duodecimës. 

g) Zëri i dytë i kundërt C kontrapunkton me B1 – B2 etj. Pra, kështu vazhdon të rritet 

punimi kanonik polifonik. (Shpëtim Kushta, Tiranë, 1996). 

         imitacioni kanonik me Iv = -11 

 
S. S. Skrebkov – Moskë, 1965. 

 

Pra, meqë shembulli është kompozuar në kombinim me kontrapunktin e dyfishtë të 

duodecimës, atëherë në këtë rast duhet të kemi parasysh parimet, karakteristikat dhe veçoritë 

e kontrapunktit të dyfishtë të duodecimës. 

1.3. Kombinimi i imitacionit me kontrapunktin e përbërë lëvizës horizontal  

Pra, imitacioni mund të kombinohet edhe me kontrapunktin e përbërë lëvizës horizontal. 

Si realizohet?  

Skema 
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S. S. Skrebkov – Moskë, 1965. 

Kompozohet në sistemin e tri pentagrameve.  

a)  Kompozohet  melodia fillestare A, 

b) Melodia fillestare A-  Imitohet te zëri imitues A1 në X madhësi intervali (konkretisht një 

kuintë më sipër),    

c) Zëri i parë imitues A1 –zhvendoset horizontalisht te zëri i dytë imitues A2, mbi parimet e 

kontrapunktit lëvizës horizontal (në kohë),  

d)  B- zëri kundërt kontrapunkton me A1 – A2. 

 

 
S. S. Skrebkov – Moskë, 1965. 

 

Pra, melodia fillestare është e kompozuar në zërin e dytë, e cila zgjat tre takte, ndërsa 

në taktin e katërt, pestë dhe gjashtë kemi zërin imitues A1 në interval të kuintës. Në vazhdim, 

zëri imitues A1 zhvendoset horizontalisht në kohë te zëri i dytë imitues A2 në lëvizjen e 

katërt të taktit të katërt. Në kontrapunkte me zërin e parë dhe të dytë imitues A1-A2 

kompozojmë zërin e kundërt B, i cili është në kontrapunkt të thjeshtë me zërin e parë imitues 

A1, ndërsa me zërin e dytë A2 është zhvendosur horizontalisht në kohë. Pra, nga shembulli 

shohim qartë se kemi të kompozuar një imitacion të thjeshtë, i cili është i kombinuar me 

kontrapunktin lëvizës horizontal. 

 

1.4. Kombinimi i imitacionit  me kontrapunktin  e përbërë të dyfishtë  lëvizës 

Pra, imitacioni mund të kombinohet edhe me kontrapunktin e dyfishtë lëvizës. Edhe kjo 

realizohet me sistemin e tri pentagrameve. Si? 

Skema 
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S. S. Skrebkov – Moskë, 1965. 

 

a) Kompozohet melodia fillestare A në pentagramin e dytë, 

b) Melodia fillestare A - imitohet  te  zëri imitues A1, në X madhësi intervali (në tercë), 

c) Zëri i parë imitues A1 - zhvendoset te zëri i dytë imitues A2, vertikalisht në interval 

dhe horizontalisht në kohë, 

d) Zëri i kundërt B  kontrapunkton me zërin e parë imitues A1 dhe zërin e dytë imitues 

A2, duke krijuar kështu bashkimin fillestar dhe atë të prodhuar.                                                                                                                                    

Pra, melodia fillestare është kompozuar në zërin e  dytë, e cila zgjatë dy takte, ndërsa në 

zërin e tretë,  dhe të katërt  imitohet te zëri imitues A1, në interval të tercës (sekste). Zëri i 

parë imitues A1 zhvendoset te zëri i dytë imitues në A2, vertikalisht në interval (undecimë-

10) dhe horizontalisht në kohë. Në kontrapunkt me zërin imitues A1 kompozohet zëri i 

kundërt B që është vazhdim i melodisë fillestare dhe njëkohësisht kontrapunkton me zërin 

imitues A1 me ç‘rast krijohet bashkimi fillestar dhe bashkimi i prodhuar.                                                                                                                                                   

 

 
S. S. Skrebkov – Moskë, 1965. 

 

1.5. Kombinimi i  imitacionit me  kontrapunktin  e  përbërë - K. Refleksiv  

Imitacioni mund të kombinohet me të gjitha llojet e tjera të kontrapunktit të përbërë, 

njashtu kombinohet edhe me kontrapunktin refleksiv. (Shpëtim Kushta, Tiranë, 1996)  

Si realizohet?  

a) Në fillim kompozohet melodia fillestare A,  

b) A imitohet te zëri  imitues A1 në (X) madhësi intervali,  

c)  A1 zhvendoset  te A2 në kthim, (kthimi mund të kombinohet edhe me zmadhim, 

zvogëlim), (Shpëtim Kushta, Tiranë, 1996),  
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d)  B zëri i kundërt  kontrapunkton me të dy zërat, zërin e parë imitues A1 – dhe zërin e dytë 

imitues A2, duke krijuar në këtë mënyrë bashkimin fillestar dhe atë të prodhuar. 

 

 
S. S. Skrebkov – Moskë, 1965. 

 

Pra, nga kjo mund të vijmë në përfundim se kombinimi i imitacionit me kontrapunktin e 

përbërë sjell  freski dhe e pasuron më shumë veprën  polifonike, prandaj edhe zë një vend 

mjaft të rëndësishëm. 

2. Rezultatet  

Gjatë punës dhe analizës së imitacioneve, në kombinim me kontrapunktin e përbërë 

lëvizës vertikal, horizontal, të dyfishtë lëvizës, refleksiv, kontrapunktin e oktavës, 

duodecimës etj., pamë dhe analizuam variantet e mundshme dhe kombinimet e imitacionit me 

kontrapunktet e përbëra, duke sjelle një larmi stilistike dhe një pasuri më të madhe në krejt 

fakturën polifonike. Njashtu arritëm të shohim edhe rezultatet konkrete të imitacionit në 

kombinim me kontrapunktet si; kombinimi i imitacionit kanonik, të thjeshtë, me 

kontrapunktin e përbërë lëvizës vertikal, kombinimi i imitacionit të thjeshtë, me 

kontrapunktin e dyfishtë të oktavës, duodecimës, kombinimi i imitacionit me kontrapunktin e 

përbërë lëvizës vertikal, horizontal, të dyfishtë lëvizës, me kontrapunktin refleksiv etj. 

Rezultatet janë detajuar edhe në shembujt e mësipërm.  

3. Përfundimi  

Nga analiza dhe nga zbërthimi mund të konkludojmë se imitacionet polifonike janë mjaft 

me interes, për shkak se nëpërmjet imitimit të melodive në zëra të ndryshëm (Shpëtim 

Kushta, Tiranë, 1996), si dhe në kombinim me kontrapunktin e përbërë, krijohet njëra prej 

formave më interesante të përpunimit në veprën polifonike, duke luajtur një rol të 

rëndësishëm në përdorimin praktik të veprës muzikore. 
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ORKESTRAT DHE FORMACIONET E PARA 
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Abstract 

The first Orchestras and Ensemble in Kosovo. 

I‟m very awear that in the absence of written documents, we can not explicate on this topic as 

I would like, this is very important for our music in Kosovo. I will try to write what I know 

and I would ask some different witnesses at that time. Through this conversations I hope that 

i get my facts. The few documents for example photos are not available of the appropriate 

number. 

I want you to illustrate that with a example, in the Archive from Peja there aren‟t anyone 

documents that are valid for research for activities in musical wind instrument orchestras. In 

the press of that time, who was also less information‟s and the worst thing was that they write 

less about music und the music instrument orchestras of that time. I try to write this things 

that we can prove with the information‟s from the witnesses. That information‟s will help us 

to have the information‟s about the activities of the musician and the instrument players of 

that time. After that we will have benefits to organize the orchestras like that time, than the 

youth people have a look about that time and can collect experiences. 

 

Key word: Orchestra, wind, musical, research, musician 

 

Orkestrat dhe formacionet e para frymore muzikore në Kosovë 

Hulumtimi për llojet e këtyre punimeve është i vështire dhe provokues, pasi që ne si 

popull kemi pasur një mangësi që na ka përcjellë gjatë historisë. Shumë pak jemi kujdesur që 

të kemi diçka të shkruar apo dokumentuar.  

Jam shumë i vetëdijshëm se, në mungesë të dokumenteve të shkruara nuk mund ta 

shtjellojmë këtë temë, që është shumë e rëndësishme për jetën kulturore muzikore në Kosovë. 

Por, do të mundohem të shkruaj atë që e di dhe atë që do e marrë nga bisedat me muzikantë të 

ndryshëm të asaj kohe. Dhe dokumentet e pakta (fotografitë), që sot po ashtu nuk mund të 

gjinden në numër të duhur. Dua që veç me një shembull ta ilustroj këtë: në Arkivin e qytetit 

të Pejës nuk kemi as edhe një dokument që do të ishte i vlefshëm për hulumtim të kësaj teme. 

Pas kësaj edha vizita ime në kishën katolike të Pejës për të hulumtuar rreth kësaj teme mbeti 

pa rezultat. Siç me thanë aty, çdo dokument që ka qenë para vitit 1960, është sekuestruar dhe 

asgjësuar nga pushteti komunist Jugosllav. Do të thotë që jam duke bërë përpjekje, që së paku 

të kemi të shkruara ato që mundemi t‘i vërtetojmë përmes njerëzve që sot janë ende në jetë 

dhe që kanë qenë protagonistë të këtyre ansambleve frymore muzikore.  

    1. Para se ta shtjellojmë këtë temë duhet të cekim se fillet e orkestrave frymore të Kosovës 

fillojnë diku në fillim të viteve 1900. Në Gjakovë ishte formuar orkestra frymore nën 
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kujdesin dhe drejtimin e Palok Kurtit, që kishte ardhur nga Shkodra.
527

  Edhe pse na 

mungojnë të dhëna të sakta për këtë kohë dhe për këtë orkestër, Palok Kurtin mund ta quajmë 

si pionierin e parë të përhapjes së orkestrave frymore në Kosovë, para Luftës së Parë 

Botërore.  

     Sipas disa fotove që i shohim në faqe të ndryshme të internetit, mund të konkludojmë  se 

kishte aktivitete të ndryshme të grupeve që kishin formuar orkestra frymore të asaj kohe. Një 

ndër to ishte edhe orkestra frymore e Vushtrrisë.  Diku në mes të viteve 1916-1919 kishte 

aktivitete kulturore të kësaj orkestre edhe pse nuk kam kurrfarë faktesh, ose shkrime sa i 

përket kësaj orkestre. Kurse nga viti 1912 e këtej, deri pas Luftës së Dytë  Botërore, po 

thuajse përveç ndonjë aktiviteti, si ky i orkestrës frymore të Vushtrisë, nuk kemi të dhëna për 

aktivitete të tjera. Edhe pse nuk mund të themi që nuk ka pasur aktivitet muzikor dhe orkestra 

apo ansamble frymore muzikore. Mund të  ketë pasur aktivitete nga ansamblet që kanë ardhur 

me ushtritë okupatore të Kosovës dhe ato për ceremoni dhe nevoja të këtyre ushtrive. Dhe 

ndoshta ka qenë edhe ndonjë nga kosovarët që kanë luajtur në instrumente frymore dhe u janë 

bashkangjitur këtyre ansambleve. 

 

2. Orkestrat e para pas Luftës së Dytë Botërore  

Sipas prof. Beqirit, paraqitjet e para, pas Luftë së Dytë Botërore, të orkestrinave 

frymore fillon diku në vitet 1950.
528

 Si pionier i këtyre ansambleve ka qenë një kroat, Josip 

Barishiq, trompetist. Ky ishte udhëheqës i orkestrës në qytetin e Prizrenit. Këso lloje të 

formacioneve kishte pothuaj se në çdo qytet të madh në Kosovë, d.m.th, kishte në Pejë,  me 

udhëheqës prof. Vacolini nga Çekosllovakia e atëhershme, shkolla normale në Prishtinë, 

orkestra e Obiliqit, orkestra frymore e Prishtinës, me udhëheqës Vojinoviqin, orkestra e 

Mitrovicës, orkestra e Gjakovës,  orkestra e Gjilanit etj. Kurse një orkestër e veçantë dhe 

karakteristike e asaj kohe ishte orkestra e Bllok flauteve të të gjitha llojeve, e formuar në 

qytetin e Mitrovicës, e udhëhequr nga kompozitori Fahri Beqiri dhe Rifat Sokoli. Këto 

instrumente (blok flauta) ishin dhuruar nga një donator që kishte ardhur nga Serbia, por prof. 

Beqiri mendon se këto instrumente ishin donacion nga SHBA. Pasi që ishte përcjellur 

(hetuar) ky donacion nga politika e asaj kohe, se mos ky donacion kishte prapavijë 

armiqësore. Profesori Beqiri tregon që ky donator kishte dhuruar për këtë orkestër një numër 

të madh të instrumenteve dhe literaturës muzikore.
529

  

Kjo orkestër kishte një aktivitet jo të gjatë, mirëpo ishte një risi e madhe e asaj kohe. 

        

3. Orkestra frymore e qytetit të Pejës 

Kjo orkestër u formua diku rreth viteve 1954/55 në qytetin e Pejës nga profesori i 

muzikës, Franjo Vacolini, që kishte ardhur nga Çekosllovakia. Ky profesor kishte filluar 

mësimin e teorisë së muzikës dhe fillimin e shkollës së parë muzikore me mësimin e 

                                                           
527 Të dhëna nga postimet në rrjetet sociale nga Akad. Vasil  S. Tole 

 

528 Intervistë me Prof.Fahri Beqirin, e pabotuar. 
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instrumenteve frymore e të tjera dhe luajtjen me nota, që në atë kohë ishte një risi shumë e 

madhe.
530

  

Kjo orkestër përbëhej nga klarinetist, flautist, trompetist, hornist, trombonist dhe 

bariton tubat etj. Njëri ndër këta instrumentistë të kësaj orkestre, që është gjallë edhe sot, 

është Ramadan Basha-klarinetist, dhe Marjan Nulleshi-bariton tuba. Kurse të tjerët ishin 

Mazllum Hagji Agolli-klarinetist, Muhamet Bakraqi-trompetist, Çesk Ciflaku-saksofonist, 

Sylë Osmani-trombonist, Qazim Buçuku-trompetist, diku 15 deri 18 instrumentistë. Aktiviteti 

i kësaj orkestre ka qenë jo jetëgjatë, siç tregon dëshmitari Basha. 

Kjo orkestër e kishte ngjallur jetën kulturore në qytetin e Pejës. Ajo merrej me 

aktivitete të ndryshme kulturore. Njëri nga këta instrumentistë të kësaj orkestre, Ramadan 

Basha, përndryshe siç thotë ai, klarinetisti i parë i asaj kohe që kishte filluar të luaj me nota 

tregon se, prof. Vacolini kishte filluar t‘ua mësojë të rinjve së pari teorinë e muzikës dhe 

pastaj kishte filluar mësimin me instrumente të ndryshme frymore. Aktiviteti i kësaj orkestre 

ishte i ndryshëm, mirëpo siç thotë zoti Basha, një nga aktivitetet kryesore ishin mbrëmjet 

vallëzuese, apo siç i quanin ,,ballo‖, dhe ato mbaheshin më së shumti ditëve të shtuna.  

Gjatë kësaj kohe fillon të zhvillohet edhe xhezorkestra nën drejtimin e prof. Muhamet 

Belegut. Harmonikist-vetë profesori M.Belegu, xhez tropet-M. Bakraçi, klarinetist-R. Basha, 

kitarë-Selajdin Daci, tupan-Uka. Edhe kjo orkestër ka pasur aktivitet diku 10 vjeçar, dhe këta 

ishin në një nivel po thuajse shumë të mirë dhe aktivitetet e tyre ishin ballot dhe mbrëmjet 

shoqërore.
531

 

Përveç prof. Vacolinit edhe Hysen Kelmendi ishte mësues i instrumentit të klarinetës.  

Kelmendi kishte mësuar, si duket gjatë Luftës së Dytë Botërore, te prof. Vacolini luajtjen në 

klarinetë, kurse prof. Vacolini para ardhjes në Pejë kishte qenë udhëheqës i orkestrës 

ushtarake të Mbretit Zog në Shqipëri. Sipas dëshmisë së z. R. Basha, prof. Vacolini kishte pas 

aktivitete edhe gjatë Luftës së Dytë Botërore. Sipas të dhënave që disponon dëshmitari R. 

Basha, Peja në atë kohë, vitet 1950 -1960 ka pasur disa lloje të orkestrave, siç janë:  1. 

Orkestra frymore, 2. Orkestra harkore, 3. Xhaz orkestra, 4. Orkestra e mandolinave dhe 5. 

Orkestra popullore amatore. Të gjitha këto ishin në kuadër të Shoqërisë kulturore 

,,Përparimi‖. Ndihmë  të madhe në atë kohë për formimin dhe zhvillimin e këtyre orkestrave 

kishte dhënë kompozitori i ndjerë Halit Kasapolli, që gjatë kësaj kohe ishte edhe student në 

Fakultetin e Arteve në Beograd, dega e komponimit. Ky ishte një violinist i dalluar i asaj 

kohe. Ky kompozitor, që vdiq shumë i ri, kishte kontribuar shumë për shoqërinë ,,Përparimi‖, 

dhe kishte kontribuar në jetën kulturore të qytetit të Pejës.
532

 

Më duhet të përmendi edhe dy instrumentistë të dalluar të asaj kohe, vëllezërit Jahja e 

Riza Sapunxhiu. Jahja Sapunxhiu ishte sekretar i shoqërisë ,,Përparimi‖ dhe instrumentist- 

kitarist, kurse Riza ishte saksofonist,
533

  Riza Sapunxhiu më duhet të ceki se ishte anëtari i 

kryesisë së përbashkët të ish R.S.F. të Jugosllavisë. Kurse kryetar i shoqërisë ,,Përparimi‖ 

                                                           
530 Intervistë me Ramadan Bashën, e pabotuar. 

531 Intervistë me R.B. e pabotuar. 

532 Intervistë me R.B, e pabotuar. 

533 Bashkëbisedim me Luan Sapunxhiun, mësimdhënës i instrumentit të kitarës në shkollën e muzikës ,,Halit Kasapolli‖ në 

Pejë. 
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ishte aktori i dalluar dhe më vonë aktor profesionist në Teatrin Kombëtarë të Kosovës, Ragip 

Loxha, pasi në kuadër të kësaj shoqërie ishte edhe trupa e teatrit të dramës. Dhe, pothuajse 

nga kjo shoqëri buron edhe kuadri profesional që e formoi Teatrin Popullor Krahinor 

profesionist të Kosovës, në Prishtinë, të asaj kohe, në krye me artistin Ragip Loxha.  

Ishte edhe një profesor i muzikës pas shkuarjes së Vacolinit, që kishte aktivitete në 

Pejë dhe ai quhej Aleksandër Novakoviç. Ky kishte ardhur si kuadër nga Beogradi. Duhet të 

cekim se me largimin nga Peja të prof. Vacolinit aktivitetet  kulturore muzikore fillojnë  të 

zbehen. Kjo, jo vetëm për shkak të mospunës së Novakoviçit, por për shkak të mospunës 

edhe të institucioneve të tjera në kuadër të komunës. Ne duhet të cekim që në Pejë ekzistonin 

dhe disa shoqëri kulturore artistike amatore, siç ishte shoqëria ,,Xhemajl Kada‖ dhe Ansambli 

autokton ,,Rugova‖.  

Në kuadër të shkollës normale në qytetin e Pejës e zhvillonte aktivitetin muzikor-

kulturor shoqëria ,,Ali Kelmendi‖, e udhëhequr nga profesori i muzikës, Sadri Kelmendi. 

Edhe kjo shoqëri dhe kjo shkollë kishte dhënë kontributin e vet për kulturën dhe jetën 

muzikore në qytetin e Pejës. Prof. Sadri Kelmendi, në Shkollën normale ,,Ali Kelmendi‖ të 

asaj kohe, e kishte bërë pothuajse të obliguar te mësuesit e asaj kohe, që të mos e përfundojnë 

shkollimin pa e mësuar luajtjen në mandolinë. Edhe sot e kësaj dite këta mësues luajnë me 

shumë zell në mandolina dhe kanë shumë respekt për këtë instrument.
534

  

Në bisedë e sipër me z. R. Basha mësova që z. Vacolini pasi që kishte treguar 

rezultate të mira me shqiptarë në rrethinën e Pejës, në mësimin e instrumenteve dhe formimin 

e orkestrinave dhe sukseset në garat federative të asaj kohe, kishte rënë në sy të pushtetit 

komunist jugosllav.  Dhe fillon të akuzohet nga UDB-ja jugosllave si agjent dhe 

bashkëpunëtor i regjimit nazist gjerman, pasi ky gjatë Luftës së Dytë Botërore kishte punuar 

në Shqipëri si përkthyes i gjuhës gjermane. Dhe për të penguar punën e tij në Kosovë, e 

dërgojnë në Mal të Zi, në qytetin e Cetinës. Do të thotë që për të përhapur kulturën muzikore 

në Kosovë qenka armik, por të njëjtën gjë i lejohet ta bëjë në të njëjtin shtet por në vend 

tjetër. 

  

4. Orkestra frymore muzikore në Mitrovicë 

Në qytetin e Mitrovicës ishte edhe një orkestër frymor. Kjo orkestër ishte formuar në 

vitin 1955.
535

 Udhëheqës i  kësaj orkestre ishte Bojko Qokotar, kishte instrumentalistë të 

ndryshëm dhe ishte pothuajse orkestër frymore e tunxhit. Anëtarë të saj ishin: saksofonist, 

Ergin Koroglu; trumpetist, Erhan Koroglu; trombonist, Skender Ymeri; klarinetist, Ali Solidi, 

etj. Kurse në këtë kohë mësimdhënëse  e trumbetës dhe instrumenteve të tjera frymore ishte 

Senka Emperor. Kjo dhe Bojko Qokotar, si dhe prof. Beqiri, kishin dhënë kontribut të madh 

që kjo orkestër, apo ta quajmë bend, të kishte rezultate të mira në zhvillimin e jetës kulturore 

muzikore. Mitrovica është dalluar për grupet apo orkestrinat që kanë lënë gjurmë në jetën 

zbavitëse muzikore.  

Që në fillim cekëm se për shkak të mungesës së të dhënave nuk mundemi të 

përshkruajmë orkestrat dhe ansamblet frymore muzikore të asaj kohe, por megjithatë kemi 

                                                           
534 Autori i këtij punimi është  dëshmitar i aktiviteteve të kësaj orkestre, pasi Sadri Kelmendi është prindi i autorit.  

535 Intervistë me prof. F.B, e pabotuar.  
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evidencuar shumë orkestra të këtij lloji, por nuk kemi mundur të sigurojmë të dhëna të sakta. 

Mbetem me shpresë se në të ardhmen do të arrijmë të sigurojmë të dhëna nga burime të 

sigurta, që të kemi një pasqyrë për ansamblet frymore muzikore të asaj kohe.  

 

Gjendja e sotme e orkestrave dhe ansambleve frymore muzikore  

 

5. Orkestra e Big Bendit të Radio Televizionit të Kosovës 

Edhe kjo orkestër e kishte paraardhësen e vet. Ajo, në kohën  e ish Jugosllavisë, në 

Prishtinë punonte në kuadër të Radio Televizionit të Prishtinës. Edhe sot pothuajse e ka të 

njëjtën veprimtari, por në kuadër të Radio Televizionit të Kosovës. Kjo orkestër është e 

përbërë më së shumti nga instrumentistë të instrumenteve frymore. Aktivitetet e saj janë në 

programet zbavitëse që organizohen nga RTK. Si dhe për nevojat programore të programeve 

kulturore artistike të RTK-së. Është formuar në vitin 2003 dhe udhëhiqet nga kompozitorët 

Valton Beqiri dhe Riza Dolaku, si dhe dirigjentë të tjerë.  

 

6. Orkestra frymore e Forcës së Sigurisë së Kosovës  

Orkestra frymore e Forcës së Sigurisë së Kosovës është e përbërë prej afro 32 

 anëtarëve të forcave rezervë, dhe kryesisht instrumentistëve frymorë dhe instrumenteve me 

të goditura. Këta  janë instrumentistë dhe pedagogë që janë aktiv në filarmoni dhe 

institucione të ndryshme shkollore dhe artistike. Programet e kësaj orkestre kanë karakter 

zbavitës dhe solemn, si dhe për ceremoni të ndryshme shtetërore. Kjo orkestër është 

zyrtarizuar më 22.03.2012.  Janë angazhuar në trajnime të ndryshme dhe në bashkëpunim me 

ndërkombëtarë kanë marrë përvoja të mira. Veprimtaria e tyre artistike zhvillohet më së 

shumti në pritje protokollare të organizimeve ushtarake. Udhëheqës i kësaj orkestre dhe 

dirigjent është toger Baki Jashari. Kurse udhëheqës artistik është klarinetisti Shkumbin 

Bajraktari.
536

 

       Një formacion i quajtur ,,Trio Qaza‖ vepron  në kryeqytetin e Kosovës, në Prishtinë. Kjo 

trio përbëhet nga tre klarinetistë, Astrit Mustafa, Shkumbin Bajraktari dhe Uran Bllaca. Këta 

tre klarinetistë, që janë edhe mësimdhënës në shkolla dhe në Fakultetin e Muzikës  (Mustafa 

dhe Bajraktari), e kanë formuar këtë trio të klarinetave për nder të profesorit të klarinetës, të 

ndjerit Qazim Bobaj. Kjo trio është aktive në jetën kulturore në Kosovë.  

 

8. Kuinteti frymor Çesk Zadeja 

Formacioni tjetër që ka lënë gjurmë në jetën kulturore në Kosovë është "Kuinteti 

frymor Çesk Zadeja". Ky kuintet përbëhet nga instrumentistë të Kosovës dhe Shqipërisë, 

edhe këta instrumentistë janë mësimdhënës në fakultete të muzikës në qytete të ndryshme. 

Kuinteti përbëhet nga këta instrumentistë: 1. Flaut, Venera Mehmedagaj Kajtazi; 2. Klarinetë, 

Astrit Mustafa; 3. Oboa, Ilir Gjoka; 4. Korn, Andrea Canaj dhe 5. Fagot, Fatos Jaho. Ky 

formacion është aktiv me koncertet e tyre dhe kontribuon në jetën kulturore në Kosovë. 

 

9. Seksteti frymor  

                                                           
536 Bashkëbisedim me Shkumbin Bajraktarin,  profesor në Fakultetin e Muzikës të Universitetit „Hasan Prishtina―, Prishtinë. 
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Formacioni tjetër që kontribuon në jetën kulturore me programe të ndryshme në 

Kosovë dhe më gjerë është ,,Seksteti frymor‖. Ky sekstet frymor përbëhet nga 

instrumentistë të tri vendeve të rajonit, Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Në flaut është 

Enkelja Gorani; oboa, Marina Arsova; klarinetë, Astrit Mustafa; korn, Gjihan Emin; fagot, 

Fatos Jaho,
537

 dhe Piano, Lejla Pula. Duhet të cekim se në këto formacione rol të veçantë në 

organizimin e tyre luan Astri Mustafa, profesor i klarinetës në Fakultetin e Muzikës, në 

Prishtinë.
538

 

Mua më ka bërë përshtypje kjo situatë që ndodhemi. Para disa dekadave kishim 

pothuajse në çdo qytet të Kosovës një shoqëri amatore, ku në kuadër të saj kishim orkestra 

dhe ansamble të ndryshme. Ku zhvillohej një jetë kulturore, aq sa ishin mundësitë e asaj 

kohe. Kishte një masivizim dhe një vullnet të punohej dhe të organizohej jeta kulturore, 

ndoshta edhe në kushte shumë më të vështira se sot. Por sot, e marr shembull vetëm qytetin e 

Pejës, ku në vitin 1954 kishim ansamble të ndryshme që zhvillonin dhe kultivonin jetë 

kulturore muzikore, dhe atë, në gjini të ndryshme muzikore. Kurse sot, edhe pse kemi aq 

shumë instrumentistë të shkolluar dhe që para dy vitesh është hapur edhe Fakulteti i Arteve, 

dega e muzikës, nuk kemi as edhe një ansambël artistik, së paku gjysmë profesional, që do të 

jepte kontribut në jetën e mirëfilltë kulturore muzikore. Përveç atyre që formohen për ndonjë 

manifestim të momentit, dhe atë pothuajse vetëm në muzikën popullore. Autori i këtij 

hulumtimi është edhe vet i angazhuar si oboist në një orkestër simfonike frymore të qyteti të 

Essenit në Gjermani, dhe më duhet të them se, me pak punë dhe angazhim të profesorëve të 

instrumenteve frymore në Kosovë do të kishim pasur mundësi të formojmë nga nxënësit dhe 

profesorët kësi lloje të orkestrave. S'do të thotë që të jetë e një qyteti apo institucioni, por do 

të kishte mundësi të bëheshin kombinime, si p.sh,  klarinetat nga Peja, fagotistët nga 

Gjakova, saksofonistët nga Prizreni, flautistët nga Prishtina, trumpetistët nga Mitrovica, dhe 

kështu me prova një herë në javë dhe me një dirigjent kërkues dhe punëtor do të begatohej 

jeta kulturore muzikore në Kosovë. Besoj që edhe ndihma nga Orkestra frymore e FSK-së 

nuk do të na mungonte. Por edhe premtimi i dirigjentit shqiptar, Desar Sulejmani, që ka një 

përvojë me këtë lloj të orkestrave dhe është dirigjent i orkestrës frymore simfonike në Essen 

të Gjermanisë, do të na ndihmonte me literaturë për këtë lloj të orkestrave. 

   Dua edhe njëherë të potencoj se, të dhënat për këtë punim janë të bazuara në 

bashkëbisedimet me instrumentistët dhe muzikantët e asaj kohe, pasi që nuk ka të dhëna të 

tjera të shkruara apo të dokumentuara. Kemi vetëm disa fotografi edhe ato në numër të pakët.  
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PARIMET DIDAKTIKE NGA ASPEKTI I 
MËSIMIT TË MUZIKËS 

(DIDACTIC PRINCIPLES FROM THE ASPECT OF TEACHING THE MUSIC) 
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Abstrakt 

Musical education has a visible impact in building up of moral feeling at people and also in 

general building up of it's positiveness and culture. People by listening to the music become 

more sensitive, more direct in feelings in the sense of the beautifulness of the music. The total 

impact of music in spiritual and physical development of the people is important, 

preeminently because transfers happiness in their life.   

From the ancient times the arts have played an important role in peoples life. Also the 

musical art ëas and continues to be present in different spheres of our lives. In peoples of the 

ancient world, music has occupied a visible place. Of course, there were not educational 

institutions at those times, but the experience of the grown people was transferred to new 

generations during the work process. By seeing the importance of the musical education in 

different time periods and by taking different forms of its expression, in this paper I have 

represented the didactic principles from the aspect of teaching the music by mentioning some 

main principles that are in children's benefit. 

Didactic is the science that studies the process of teaching. For organizing and managing the 

process of development of the lesson in kindergartens, firstly the pedagogue must be well 

prepared in a professional manner, so they can achieve to realize in the best ay the work with 

children. I have selected four principles among all principles that pedagogue manages the 

work with children: enjoyment, maturity, concretization and systematization principles.  

Key words: didactic principles, musical education, didactics, pedagogue 

Hyrje 

Ky punim përqendrohet në parimet didaktike në aspektin e mësimit të muzikës. 

Edukimi dhe arsimimi muzikor ka ndikim të dukshëm në formimin e ndjenjës morale të 

njeriut, si dhe në formimin e përgjithshëm pozitiv e kulturor të tij. 
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Duke dëgjuar muzikë njerëzit bëhen më të ndjeshëm, më të drejtë në përjetimin, 

kuptimin e të bukurës muzikore. Edukata dhe arsimimi muzikor, duke nxitur procese psikike, 

njëkohësisht ndikon në procese fizike, sepse ato janë të ndërlidhura dhe të kushtëzuara. 

Ndikimi i tërësishëm i muzikës në zhvillimin shpirtëror dhe fizik të njeriut është i 

rëndësishëm, pikë së pari sepse bart gëzim në jetën e tij.  

Edukimi muzikor ngërthen në vete shumë detyra apo objektiva. Edukimi muzikor ka 

për detyrë që fëmijës t‘i sjell interes për veprimtari të ndryshme muzikore, të kultivojë tek ai 

shije muzikore, të ndikojë në këndimin e drejtë dhe të bukur, si detyrë e vazhdueshme e 

procesit mësimor. 

Didaktika është shkencë që studion procesin e mësimit. Për ta organizuar dhe 

udhëhequr procesin e mbajtjes së mësimit në kopshte, pikë së pari duhet që pedagogu të jetë i 

përgatitur profesionalisht, në mënyrë që të arrijë realizimin sa më të mirë në punën me 

fëmijë. Tek edukata muzikore kemi parimet didaktike muzikore, ku secili parim ka rëndësinë 

e vet, por të gjitha parimet janë të gërshetuara në mes veti. 

Parimet didaktike duhet të ndriçohen nga aspekti i edukimit dhe arsimimit muzikor të 

procesit sistematik dhe të planifikuar, duhet të zbatohen në lidhje të ndërsjellë dhe në 

gërshetimin e tyre të  plotë. 

―Parimi qëndron në vënien në duart e nxënësit të çdo gjëje që të jetë e mundur, d.m.th 

jo përpunimin e programeve apo vendimin e provimeve, gjëra këto që nuk varen as nga 

mësuesit dhe as nga nxënësit, por të tërësisë së jetës, të veprimtarive dhe të organizmit të 

punës‖.
540

  

Prej të gjitha parimeve apo principeve që pedagogu udhëheq punën me fëmijë më të 

rëndësishme janë ato që shkojnë në dobi të fëmijëve, si parime kryesore pa dyshim janë: 

parimi i përjetimit, maturisë, konkretizimit, sistematizimit, aktivitetit emocional dhe të 

vetëdijshëm, parimi i qëndrueshmërisë, shkathtësive, shprehive dhe diturive, i 

individualizimit dhe socializimit dhe së fundi parimi i racionalizmit dhe i ekonomizimit të 

mësimit të muzikës. Në këtë punim janë përdorur katër parimet e para të lartpërmendura.  

 

Parimi i përjetimit 

Parimi i përjetimit ka kuptimin e motivimit të brendshëm të fëmijëve. Të dëgjosh 

muzikë, nxit kureshtje dhe emocionet e përjetimit. Këto përjetime e përfshijnë në tërësi 

intelektin, dëshirën për dëgjim dhe ndjenjat e fëmijëve. 

Përjetimi nxit aktivitetin psikik, që janë kushtet më të mira për të arritur nxitje të 

aktivitetit. Në praktikë është dëshmuar se dituria e fituar me emocion dhe përjetim është e 

përjetshme. Parimi i përjetimit qëndron në emocionin e fëmijëve.  
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Pedagogu ka për detyrë që tek fëmijët të nxit emocion, sepse emocioni i tyre duhet të 

ketë rol prijës në procesin e mësimit, në krahasim me atë intelektual. Për të arritur në më të 

bukurën e muzikës duhet së pari që të përjetohet vepra, që tek fëmijët të zgjojë emocione, që 

ato të ndihen mirë në atë që janë duke e dëgjuar, përjetuar.  

―Përjetimi si proces psikik mund të jetë spontan dhe i nxitur. Përjetimi spontan vjen 

nga kontakti me ndonjë dukuri muzikore, shumë herë mund ta vërejmë veten duke bërë 

lëvizje spontane gjatë kohës kur jemi duke dëgjuar muzikë‖.
541

  

Tek ky parim së pari kem të bëjmë me përjetim – aplikim – njohje. Kurse nga ana 

tjetër, kemi përjetimin e nxitur me qëllim të caktuar edukativ, si p.sh. prezantim i parë i 

këngës, që duhet mësuar, dëgjim i një vepre nxit përjetim. Duhet vazhduar me përsëritjen e 

dëgjimit të veprës, duke nxitur nxënësit të vërejnë ngjyrën, ritmin, melodinë dhe elementet 

tjera përbërëse. Po ashtu, kemi edhe cilësi të tjera të përjetimit, e që janë relative dhe 

individuale. Me këto fëmijët fitojnë përvojën personale, ku janë në gjendje që ta përshkruajnë 

dhe ta komentojnë edhe komponentin e përjetimit analitik të vetëdijshëm. 

Tek ky parim kemi marrë si shembull pjesën ,,Treni‖, nga G.F.Humbert, ku gjatë 

dëgjimit të kësaj pjese fëmijët kanë mundësi të përjetojnë emocion, sepse është një pjesë e 

gëzueshme, që paraqet në realitet aktivitetin e trenit gjatë një udhëtimi, ku nxënësit munden 

edhe ta demonstrojnë në lojë, duke lëvizur sipas ritmit të muzikës, duke ecur ngadalë, e pastaj 

gradualisht e shpejtojnë hapin. Dhe së fundi, kur arrin treni në stacion hapat i ngadalësojnë. 

Dhe si elemente të tjera shumë të rëndësishme padyshim që janë vlerat e notave, ku  fëmijët 

kanë të bëjnë me vlerën e notës katërshe, tetëshe, gjashtëmbëdhjetëshe, si dhe me pushimet 

tetëshe dhe katërshe. Ky ushtrim apo kjo pjesë sa është argëtuese për ta është edhe edukative, 

sepse fëmijët i mësojnë edhe vlerat e notave.          

  

Parimi i maturisë  

Ky  parim ka veçori specifike. Është fakt që  muzikën nuk mund ta përjetojmë në 

mënyrë vizuale sikurse në artet tjera, si p.sh. pikturën mund ta shohim, ta prekim, kurse arti 

muzikor konsiderohet si arti më abstrakt. 

Pedagogu duhet të ketë kujdes në zgjedhjen e materialit që do t‘ua ofrojë fëmijëve 

sepse ai material duhet të përmbajë në vete tema që janë të njohura për ta, të cilat sado pak i 

kanë punuar apo i kanë përjetuar më herët, diçka që do të jetë e përballueshme për ta, sepse 

vetë parimi i maturisë nënkupton vështirësi të përballueshme. 

Parimi i maturisë duhet të jetë i ndërtuar në mënyrë estetike, në mënyrë të qartë dhe 

tipike me këngën, lojën apo komponimin. Në rast se përvetësohen njohuritë e mëparshme 

shumë lehtë do të arrihet deri te shkathtësitë, shprehitë dhe dituritë e reja muzikore. Në qoftë 

se parimi i maturisë aplikohet në mësimin me fëmijë, atëherë fëmijët me interes më të shtuar 

dhe në mënyrë më të mençur do t‘i mësojnë dhe zhvillojnë ndjenjat e tyre. 
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Ky parim didaktik është i lidhur dhe i varur me individualitetin në mësim. Në këto 

raste duhet shfrytëzuar paradispozitat muzikore të fëmijëve, bie fjala dëshirën e tij për 

interpretimin e këngës fëmijërore.  

Kur dituritë, shkathtësitë dhe shprehitë e reja muzikore janë të mbështetura në të 

mëparshmet, atëherë duhet të fillohet me këto katër rregullat didaktike, duke u nisur nga e 

njohura deri tek e panjohura.  

Fëmijëve duhet t‘u ofrojmë këngë fëmijërore e popullore, sepse janë të njohura për ta, 

e deri te ndonjë këngë tjetër që është e panjohur, por gjithmonë duke pasur kujdes që këto të 

jenë të përballueshme. Pastaj, në radhë vjen kënga me diapazon më të vogël, ritëm dhe tekst 

të lehtë, duhet t‘i prijë këngës me kërkesa më të mëdha muzikore. Këndimi sipas veshit është 

më i lehtë se ai nga teksti notal. Pastaj kemi kërkesën tjetër, ku duhet të shfrytëzohen dukuritë 

muzikore më të afërta për fëmijën. 

Në qoftë se ritmi shoqërohet me duartrokitje, lëvizje të trupit, atëherë ai është shumë i 

afërt për ta. Dhe natyrisht që kënga me ndonjë motiv të tercës së vogël është më e afërt sesa 

me ndonjë vijë melodike kromatike. Dhe tek ky parim kemi edhe kërkesën e fundit që është 

nga e thjeshta deri tek e ndërlikuara. Këtu duhet të shkohet nga masa dy pjesore, sepse është 

më e thjeshtë se ajo tri pjesore. Por, nuk ndodh gjithmonë kështu, se p.sh. motivi  është 

strukturë më e thjeshtë muzikore se sa fjalia muzikore, por për ta fjalia do të jetë më e 

kuptueshme, kurse motivi më abstrakt. Për arsye se ata i vërejnë më lehtë tërësitë se sa 

elementet përbërëse të tyre. 

 

Parimi i konkretizimit 

Ky parim ka të bëjë me demonstrimin praktik në instrument, atë që e ndien dhe që e 

sheh, p.sh. fëmija  shikon dhe përcjell tekstin notal që e luan mësimdhënësi në instrument, 

kur njëherit ai edhe bën sqarimet e duhura të cilësdo natyrë qofshin ato dhe të njëjtat ,,risi‖ që 

i kërkon fëmija. Ky parim duhet të jetë në favor të tyre, që ata sa më lehtë ta kuptojnë këngën, 

ta dëgjojnë atë dhe duhet të përshtatin aftësitë e tyre fizike me ato psikike. Kjo do të thotë se 

këngëve duhet përshtatur zëri fëmijëror, që as ritmi, as melodia mos të jenë aq të rënda, po 

ashtu dhe teksti i këngës të jetë i përshtatshëm për ta. 

Prandaj, këngët duhet zgjedhur që të mos jenë të rënda, por të jenë të tilla që ata t‘i 

kuptojnë me angazhimin e forcave të tyre, ngase në këtë mënyrë do ta rrisin kureshtjen e tyre 

të dijes. Si mjete konkretizimi pa dyshim që janë: ritmi, ligjërimi ritmik, veshi muzikor, 

shkrimi dhe leximi muzikor, tablotë e ndryshme, grafikonet, vizatimet, tabela tingëlluese, 

pastaj edhe aparatet e ndryshme muzikore si: kasetofoni, CD - plejeri, DVD-ja, kompjuteri 

etj. Veprat më të rëndësishme janë ato vepra që janë të dedikuara për moshë të caktuar, sepse 

ato përkojnë më drejtpërdrejtë me mundësinë përjetuese të një moshe të përafërt. 
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Konkretizimi nuk duhet kuptuar si parim që kërkon të ekspozohen patjetër mjetet 

mësimore  para  fëmijëve,  por si veprim që i bën më të afërta idetë themelore, por, para së 

gjithash duke nxitur përjetimin e tyre.  

 

Parimi i sistematizimit 

Ky parim duhet të vijë në shprehje sidomos në zgjedhjen dhe renditjen e 

komponimeve muzikore të fëmijëve. 

Shkathtësitë, shprehitë, dituritë, duhet të shtrohen me një rend. Tek ky parim kemi të 

bëjmë me sistemimin metodik dhe sistemimin shkencor. Kështu që, gjatësitë ritmike nuk do 

të përjetohen dhe zbatohen sipas sistemimit shkencor, por më parë duhet të përdoret gjatësia 

tonale katërshe ose tetëshe, të cilat janë të shpeshta në muzikim, me këtë nuk duhet 

nënkuptuar thyerjen e sistemit shkencor, pos se lënda mbi gjatësitë ritmike është interpretuar 

nga aspekti metodik në mënyrë sistematike. 

Ky parim është i lidhur ngushtë nga gradualiteti, është mirë që të bëhet përsëritje dhe 

përforcime të herëpashershme të lëndës së përpunuar mësimore, që të ndihmojnë sistemimin 

e shkathtësive, shprehive dhe diturive muzikore. Po ashtu, këto përsëritje ndihmojnë në 

formimin e sistemimit logjik të lëndës mësimore. 

Për fëmijët, më e lehtë është të këndojnë këngë me vlera më të shkurta – si me nota 

katërshe, sepse ato janë më të ,,afërta‖, e më të ,,gjalla‖, sepse vetë natyra e fëmijëve është 

,,motorike‖, dhe këngët që kanë tekst të gëzuar janë më të kapshme për ta.  

Pasi që me këtë parim nënkuptojmë vendosjen e gjërave në vendin e duhur, atëherë 

fëmijët pasi që kanë bërë ushtrime të ndryshme, ligjërime të ndryshme ritmike, kanë kënduar 

ndonjë pjesë të vogël, qoftë në grup, qoftë në kombinime mes veti, si p.sh. duke filluar njëri 

grup e pastaj duke iu bashkangjitur grupi tjetër, arrihet deri tek sistemimi i gjërave. 

Për të aplikuar këtë parim mund të ofrohen këngë të ndryshme, të cilat në vete 

përmbajnë tema që për fëmijët janë shumë të dashura, si: për stinën e verës, për lojën, për 

shokun – shoqen, etj. 
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Abstract 

The aim of this article is to identify show the advantages and disadvantages of either way or then 

make a cost- benefit analysis for every lifestyle, focusing on physical activity. The methodology 

of this article is based on documents, observations, researches, photos, videos, interviews and 

questionnaires that have been addressed to two categories of persons users of different narcotic 

substances, cigarettes and alcohol and in other side non user who do physical activities.  On the 

basis of studies that have resulted from  researchers the statistics show that implication in 

narcotic substances can have non good impact on the results in work . By the result of a detailed 

analysis, the article comes to a conclusion that the cost of physical activity is smaller than the 

cost of using different narcotic substances. Results show that people who do physical activities 

have a better chance to be more productive at work and society . At the end of the article are 

provided some interesting conclusions and recommendations for organizations , managers and 

individuals in general. This article help governmental institutions and NGOs for the design of 

programs and projects to improve the quality of life of individualism general and in 

organizations and in particular. 

Keywords : physical activity , individual , harmful substances , organization , society . 

Introduction 
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Physical activity is an important element for the man of every age group. Nowadays and in 

modern societies physical activity takes a great importance in improving the quality of life as 

well as in the  improve live length and visual and physical appearance. There are several reasons 

and motives that people spend their time for exercises with physical activity. Some are 

concentrated in only one area , while some are extended in more than one .  Comes from nature 

or their scope they have greater possibility of time or financial.  Some individuals and 

organizations invest considerable amount of money to reduce stress or to dismiss it. There are 

hundreds of thousands of cases of this nature, where individuals and organizations are financially 

involved in their territories or in the forms of participation in other sports grounds, outdoor areas 

to benefit from physical activity . Studies have shown that physical activity improve 

performances productivity , avoid absences , facing large loads and stresses , and significantly 

improve creativity at work .These studies have also shown that they significantly affect the job 

satisfaction and working hours cope even with extended time . People who do physical activities, 

have the possibility to increase the speed of actions and perceptions, to better draw conclusions 

and to take better , clear and rational conclusion. 

I. Physical Activity. 

While nowadays we are facing a trend that it is contriving to physical activity. It is the 

implication of the society in using narcotic substances and smoking one of the highest risk. The 

goals of physical education steam from individual needs be healthy to always, with a good 

physical training ( body ) of motor , the aim a view to maintain for a long time possible ( 

preferably whole life ) work and creative skills . The goals of physical education also derives 

from the needs of the society for its members to have a development with full and 

comprehensive physical skills to ensure the best of a high productivity and intellectual material 

in all activities of life . It is asked to the  individual to fulfill the needs , interests and request: 

First - to provide by itself separate tools and equipment suitable for the age , gender and 

profession Secondly – to  possess a system and the necessary volume of t knowledge‘s. Third- to 

show the desire , will, initiative and self-action to be involved in individual or group activities 

Clean several requests to the man who wants to be taken by physical education. 

In essence , this principle expresses human basic needs for physical activity . When the 

individual becomes aware of physical activity , it is best to observe some activity orientation 

requirements : 

When exercise is used in the context of life . thinking that from it, It is earned the maximum 

effect . For this individual needs to be directed to the fact that , during the process of the exercise 

the body of his character morphological changes occur, biochemical and functional , you can not 

have the same impact on mental, physical or professional activity. Finding other organizational 

forms . in order that " exercise should from cultivate : humanism , society , respect , necessary 

acts of moral character traits and virtues , far insults and personality violations . 
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• Principle health 

We basically let this principle lies strictly  to those requirements , rules and norms , in every step 

of motor activity , provide protection and strengthening of the performers‘ healthy . In order to 

find this principle  full practice of physical education , it is necessary to keep in mind certain 

preconditions : 

Planning and implementation of cargo - physiological ( physical ) should crest at such a level , so 

it will not damage the body's functions . We are talking about two important elements : First , 

small doses of physiological load . in their biological potential . To be a physiological load not 

good and thoughtless age appropriate for the respective gender , opposite the  negative impact on 

the health situation , especially when they are the result of the escalation of the volume and 

intensity of muscular work . 

Second , physiological doses containing optimal load whenever positive effect ; consequently , 

they positively affect the human health . Load optimal dose is  not ever associated with negative 

external display .During the exercise used the forms and means of physical education , which are 

scientifically and verified in practice and useful for human health . This condition implies that . 

when  to a man lacks the preparation of general physical and functional , when he does not know 

the basic motor actions practice a sport, you can not use immediately compete form of the 

exercise . The principle of harmonization (at tools, forms and modes ) traditional ones with 

contemporary ones. 

Trends integration  that are observed everywhere in the world , basically represent recognition , 

embrace and spread of the cloud , to modernity in all areas of social activity, including physical 

education with his tools in peoples in different countries. Tools of physical education can be 

traditional or created in the last 10 - years old. Embrace, and exercise their knowledge of the 

matters up multiple people. In this regard, the role of physical education specialist is also very 

large. 

Last year in our country has  being supported and even spread to other contemporary tools, 

which are not known and  previously used . So for example , we can mention a series of 

activities ( originally from Asia ) , who have taken the form of systematic training, to local and 

national championships as: judo , karate, etc. And ever more is used by canoe voyages, dance in 

the water , body-building, rhythmic dancing , aerobic etc... 

Harmonization of traditional with contemporary values not only enriches people's physical 

education but also creates real conditions for this activity integrating in  regional scale. When 

people of means and physical traditional education, to combined with modern tools , they enrich 

the experience of physical education in our country . This experience can be spread so organized 

when physical education specialists know , understand and implement in practice with different 

ages and genders, starts school. 
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2 .  The effects of different substances with narcotic nature 

Drug use, abuse, or addiction among employees and their family members can cause expensive 

problems for business and industry, ranging from lost productivity, absenteeism, injuries, 

fatalities, theft and low employee morale, to an increase in health care, legal liabilities and 

workers' compensation costs. 

In addition, drug abuse can cause problems at work including: 

 After-effects of substance use (withdrawal) affecting job performance 

 Preoccupation with obtaining and using substances while at work, interfering with attention 

and concentration 

 Illegal activities at work including selling illegal drugs to other employees 

 Psychological or stress-related effects due to drug use by a family member, friend or co-

worker that affects another person's job performance 

Estimated Costs:  Drug abuse costs employers $81 billion annually. 

a. Drugs and their effects 

The euphoria of the moment is a feeling that makes us makes us try again, but it very soon 

becomes  in addicted. Damage which are caused as the light drugs as well as those of sequence, 

can be enormous . From a survey conducted in the world , result that has children between  ages 

10 to 12 -year-old , who has the money that parents give on " weekly salary ", They collect and 

they use to buy cigarettes, hashish and adolescents aged 14 to 18 - year-old, consumers are more 

numerous and more vulnerable to the latter . This generation in the best of cases will address a 

rehabilitation center, after several years of regular use, will have irreversible brain damage and 

will be the focus of a future compromise . In previous society, as were parents who feel orphaned 

by their parents tired at work and had no time to deal with them, and now, are parents who feel " 

orphaned " by their children. 

 To know that to prevent! 

What is a drug? 

Drugs is poison! The effect that causes depends on the amount consumed : a small amount acts 

as stimulant , while a large amount serves as a poison and can cause the death of that user. Each 

type of drug has this effect , but depending on the dosage used . Several other drugs have 

immediate effect on the brain for example: marihuana, heroin, amphetamines, cocaine ecstasy, 

etc... 

Hashish and marihuana 

Marihuana and use of other drugs that are called " light " damage concentration , and memory 

and recall the various images recorded in the long ago . These kinds of drugs to get a sense of the 

body, I make the weak feel strong and in most cases , they exhibit these more complex I in 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 369 

 

relation to sex. A person who uses drugs and undergoing a radical change and loses ambition to 

walk before. Now we can say without doubt , that the use of these drugs can lead to memory 

blockage, constant fatigue and distraction . Above all is the change of personality. 

Amphetamines 

Subject to withdraw from amphetamines is Attracted by the good sense to bring and confident. 

Those who use , have often  sweating, shaking hands and repeating the same actions or words . 

The preferred route is to take it intravenously although can be used with tablets by mouth , nose 

or smoked , unlike heroin that dealing with street  brings immediate dependence and cocaine 

dependence brings out syringes and smoking . Frequent use in a way, adds more side effects than 

those that make you feel better. 

Effects The person who use amphetamines noses appetite , showing the signs of anorexia . He 

does not sleep and I can stay awake for days , passing on solid state anxiety .. This person 

reaches far enough becomes paranoid and hearing voices in his head and even when it is calmly. 

With amphetamine poisoning occurs more immediate as it is called in medical language, 

characterized by a cardio - circulatory insufficiency, which causes immediate death. 

Cocaine 

Even cocaine is an exciting drug as amphetamines. This drug are recognized some effects feeling 

of beauty and strength and makes one feel that the use of the spotlight. Indeed, it has devastating 

side effects such as loss of reason, the destruction of brain cells, induce mania and crank, which 

lead to lose the sense of reality and also causes symptoms paranoiac. Cocaine taken 

intravenously, with suction from the nose or being smoked. Its effect is short, and a regular user 

is forced to take continuously. 

Cannabis 

 Cannabis or marihuana is a plant , which is derived from Central Asia , but now cultivated 

through out the planet . Its variation are many, while its derivates  are oil ( which comes as a 

result of the distillation of the leaf ) and hashish . Cannabis effect brings creative activity. Also, 

he brings the zest and excitement to the salivary glands , increasing production . The effect is 

instantaneous, because after 30 minutes you are at its peak and after an hour everything starts to 

fade. 

III. Alcohol and smoking 

a. Effects of Alcohol 

According to him , the first effect is that of the gas . The first part of the body affected by the 

effects of alcohol is related to the frontal area of the brain, which is responsible for the 
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management of self-control , willpower, ability for discernment and attention .The second effect 

is the phase known as the " spot " , which is the one in which motor skills are impaired. 

We are dealing with the difficulties that arise in speech and coordination decisions. 

Third effect : Injuries visual . It has to do specifically with the problems that arise in the ability 

of alcoholic‘s visibility. Visual perception capacity becomes limited. Understanding the size and 

peripheral vision made things difficult 

Fourth effect: Autumn. Soon after damage to vision is also compromised sensory balance. This 

step starts with a small touch of the brain . 

Fifth effect: Instability this is exactly the stage where we feel very unstable wave of alcohol that 

enters the brain , giving us the feeling of lassitude and start vomiting and tremors . 

Sixth effect: Shadow of Death . Is the final stage , in which the control centers to throw in the 

towel . If the brain waves are  flowing spirits , then we are in danger of dying . Respiratory 

control center and blood circulation are hardly manageable at this stage . 

Prolonged use of alcohol damages the pancreas chronically to the extent that it fails to secrete the 

proper amount of enzymes to perform the full process of digestion of food . It is proved that 

consumption of 20-50 grams . Ethyl alcohol ( around 100 ml brandy )  day to secure the pancreas 

damage . It is proved that for every 1 liter of alcohol , 1000-2000 cells die , the brain can not be 

reversed . So chronic users of alcohol , with the lead time person to dementia ( schizophrenia , 

insanity ) , etc. mental degeneration. 

b. Effects of Smoking 

Smoking during combustion liberates four thousand cases , since nicotine and carbon monoxide 

and up to pitch , the compound Benzedrine  substances , radioactive cobalt , which are among the 

causes of lung cancer . If that will make a list of damages directly caused by smoking , those 

affected or exacerbated by it , it will be too long , but let's focus on the main damage. 

a- According to the World Health Organization , 90-95 % of lung tumors caused by smoking; 

b - Smoking is the leading cause of stroke and coronary heart disease ; 

c - Tobacco smoke is a very important risk factor in failure of male genital organs 

d - Even aesthetically smoking has a negative impact on the body ; 

The e- smoke during pregnancy do not mean a crime, because it can cause permanent damage 

to your child or in other cases can cause miscarriage. 
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f -Smoking increases the risk of bladder cancer , liver , larynx , esophagus , pancreas and mouth 

. Smoking , besides these , is a risk factor for development of diabetes in early time . When 

combined with drinking alcohol , this risk goes 150/1 in relation to the non smoking. 

IV. Advantages and disadvantages of narcotic drugs to the physical activity  

Many people of different ages or lack of information , or the casual nature , the failure of the  

life, lack of peer pressure and family reasons , etc. , believe that consumption of various narcotic 

substances and smoking tobacco and alcohol, the relaxes and have more performance by them . 

This is a perception that relates to defense theoretical or perceptual defense , according to which 

persons who consume a product ( in our case these subjects ) are ready to reject everything that 

contradicts with their habit he not only infringed , although we may know that this habit  for 

itself is harmful . Excessive selfish attitudes in the medium or long term , can lead to disorder 

and the  financial loss for the individual as well as group where he works or live. 

While physical activity is another concept related to the attitude towards work , commitment to 

society and life . Persons involved in physical your activities to be more sober in their decisions , 

with clear , versatile , resistant to stresses or loads, tend to look longer, are more hopeful , 

motivate others , assume more risk , etc... 

Physical activities from the simplest in nature such as running minimum cost is almost zero , 

because the sports outfits require less expense than clothes smoked pastrami . While Soccer 

Field, gyms or other basketball sports , swimming , etc. though with more costs than race , 

considered to preserve and improve health than destroyed  to it as in the case of narcotic drugs or 

tobacco and alcohol . If you would calculate the number of users of harmful substances has 

significantly increased in recent years , including women and teenagers in the ages 12-18 years 

old , considered alarming situation. 

Costs that these people consume every day are tremendously high compared with the cost of 

physical activity . Studies has brought the average person drink about a pack of cigarettes per 

day . While the average cost is calculated with 200 weekly while 1400 ALL . While physical 

activity calculates 700-1000 ALL week but on health outcomes are diametrically opposed. 

People who deal with physical activity and exercised , have tendency to be more productive , 

make fewer shortages , circulate with reason, are happy and active . Persons who exercised in 

physical activities are beneficial to society , are less passive and parasites , seeking to place , 

trying to be more creative , have better mindset for life and work , hope more , have patience etc. 

From the cost benefit analysis to see two extremely opposite habits , create extremely different 

values , such that if the widespread their value can get better or worsen society , organization etc. 

Persons involved in physical activity tend to be more peaceful and sober in their thoughts , 

while users of substances harmful to the body , are the most confusing and  you are  more 

aggressive. 
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V. Trend Albanian society of this day for both aspects 

The number of smokers around 800,000 men and 200,000 women . These data are from the 

public health institute . According to calculations simpler male female the rapport  is 4 to 1 , this 

ratio is shrinking from year to year . While alarming figures show that more se70 % of the active 

population and age for tobacco consumption ( cigarettes ) , consume it . 

It often happens that one trouser pocket is never filled with money , but the other is a pack of 

cigarettes . Certainly this substance dependence is harmful too much for someone who has years 

of consuming , but anyway , life has other things which are worth more than a cigarette and if he 

does not like the balance otherwise occur . At least 130 All for day , spends someone who 

consumes a pack of cigarettes a day . That's because cigarette packages on the market cheaper 

costs 120 all. Without thought for those who want a cigarette smuggling 300 to 500 all for a 

package . 

But if it consumes only 10 cigarettes per day pays ALL. And who pays for a 10 ALL cigarettes ? 

Course is the same person the next day will pay for 10 100 ALL cigarettes and 200 days after 

ALL the package that will be looking to consume in a day . However one can say that 200 all for 

day , there are a great many , but when you think that people on social assistance paid 7,200 all 

for month , then it takes 240 days all, where spending package that will make remaining were in 

the pocket you own 40 or 120 ALL ALL cheaper package . Last Days of the Institute of Public 

Health  has published a study which emphasizes the economic cost that smoking has on a person 

. According SLI , a regular love sucking for 40 years that has paid for cigarette packages may 

have bought a house . Here's what is written in the report: 

An Albanian in 40 years being as cigarette smoker pays the value of a house on average. 

Frightening figures are highlighted in the report of the Public Health Institute where rank as one 

of the populations that spend more money on tobacco . With an estimated experts have drawn the 

conclusion that this habit of Albanians in 40 years pays full 87 million. The data are really 

interesting but also troubling because it consumes less smoke in a month spends at least 31 

thousand All . According to this report , a person consumes about 3 packs a day , a year would 

have to pay over 2 million just for smoking . The data show that for 10 years , a smoker who 

consumes only half of the package spends 3 million 62 thousand , while he who smoke and drink 

regularly consumes about 3 packs a day pays out of pocket 21 million and 96 thousand . 

The number of drug users in our country officially marks 40 thousand people , but experts 

indicate that the numbers are actually larger than that. While older users are young people from 

17-29 years . Another phenomenon which characterizes this category of people is the fact that 

the increased number of users of hard drugs and synthetic , which increases the risk for the 

presence of hepatitis B , C and HIV. Alcohol abuse and alcoholism do not want to know about 

sex, race or nation.  However generally there are more women than men who are dependent on 

alcohol or have alcohol problems . Problems with alcohol are greater at age 18-29 years and less 
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than 65 years of age . We also know that people who begin alcohol at an early age as 14 years or 

less, are more likely to have problems with alcohol during their lifetime than those who start 

later. Recognition of the damage induced by alcohol , brief counseling by physicians and 

outpatient their training to reduce the risks of alcohol and further development of appropriate 

practical actions are 4 important goals of health awareness and preventive medicine activities . 

When designing the programs should consider and specific experience gained in everyday 

medical practice . Alcoholic patients present a variety of factors that interfere with proliferation 

and promoting further development of alcoholism . 

Years  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

nr of 
Persons  780 782 784 786 787 789 802 810 

Simultaneously the number of drug users in Albania, according to figures calculated at about 

40,000 people. While users of alcohol are a large part of society that exceed Million of people. A 

small portion of people who deal with physical activity and sports can consume harmful 

substances. While the questionnaire by the amount of alcohol or tobacco, although they deal with 

sports activity, is much smaller than the people who are not taken. Physical activity significantly 

reduces the sensation to consume or use these substance harmful to the body. At the conclusion 

of these studies can group the advantages and disadvantages as well as by the economic health: 

Indicators Physical Activity Group of Narcotics 

The amount of energy More, for further 

improvement, people with 

more energy and stamina; 

Initial impulse, decrease of 

energy in the medium term; 

Resistance to loads and stress Higher Comes to added deteriorated 

due to the use of their 

financial costs Relatively low Relatively high 

Impact on society and 

organization 

Positive impact, creative, 

thought clarity, dexterity, 

motivation, helpers, etc.. 

Problematic, nervous, 

uncertain, conflicting, lazy, 

wakening I thought and 

memory 

health costs Come by reducing Come by adding 

Engagement and participation 

in the organization 

Come with happy Risk to make more absence 

with or without reason; 

Tendency to be thrown to the 

harmful vices 

Lower Higher 

 

VI. Conclusions and recommendations 

1 . Use of the physical activity enhances productivity at work ; 

2 . Persons with physical activity are more likely to be satisfied with and creative. They tend to 

be more resistant to different loads ; 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 374 

 

3 . Financial Costs of physical exercise activities are much lower than the use of substances 

harmful to the body ; 

4 . Energies physical activities create opportunities for a regeneration of brain cells and 

disambiguation ; 

5 . People who exercise lose weight and physical activity are more versatile in their work ; 

6 . They tend to have a more comprehensive view on life and work and be optimistic for the 

future; 

7 . This kind can create to them more clarity , vision and rational decision making ; 

8 . Afford to save more money and be more efficient in the use of the relevant currency ; 

9 . They have more opportunity to be more cooperative in society and have more positive impact 

for others ; 

10 . They can create more positive values and attitudes , to create and preserve families with 

sound ; 

11 . Etc . 

Some of the most important suggestions would be: 

Immediately sensitize society about the damage in narcotic drugs and alcohol as well as the 

positive effect of physical activity ; Awareness should be done with different tools and channels 

to information ; Stringent legal measures for users ; higher taxes and fees for drinks and 

cigarettes . Increasing awareness of children and sports activities ; reimbursement by the 

government and various institutions of some of its schools organize various activities that ; 

Projects and programs pro and anti-narcotic activities , etc. . 

References 

1. Stampfer MJ, Hu FB, Manson JE, Rimm EB, Willett WC; Hu; Manson; Rimm; Willett (2000). 

"Primary Prevention of Coronary Heart Disease in Women through Diet and Lifestyle". New 

England Journal of Medicine 343 (1): 16–

22.doi:10.1056/NEJM200007063430103. PMID 10882764. 

2. Hu FB, Manson JE, Stampfer MJ, Colditz G, Liu S, Solomon CG, Willett WC; Manson; Stampfer; 

Colditz; Liu; Solomon; Willett (2001). "Diet, lifestyle, and the risk of type 2 diabetes mellitus in 

women". The New England Journal of Medicine 345 (11): 790–

797. doi:10.1056/NEJMoa010492. PMID 11556298. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1056%2FNEJM200007063430103
http://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10882764
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1056%2FNEJMoa010492
http://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11556298


CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 375 

 

3. "Exercise". medical-dictionary.thefreedictionary.com. In turn citing: Gale Encyclopedia of 

Medicine. Copyright 2008. Citation: "Strengthening exercise increases muscle strength and 

mass, bone strength, and the body's metabolism. It can help attain and maintain proper weight 

and improve body image and self-esteem" 

4. "WHO: Obesity and overweight". who.int. 

5. American Association of Kidney Patients, "Physical Activity and Exercise: The Wonder 

Drug" Retrieved 29 November 2014 

6. Wilmore J., Knuttgen H. (2003). "Aerobic Exercise and Endurance Improving Fitness for Health 

Benefits". The Physician and Sportsmedicine 31 (5): 45.doi:10.3810/psm.2003.05.367. 

7. De Vos N., Singh N., Ross D., Stavrinos T. (2005). "Optimal Load for Increasing Muscle Power 

During Explosive Resistance Training in Older Adults". The Journals of Gerontology 60A (5): 

638–647. 

8. O'Connor D., Crowe M., Spinks W. (2005). "Effects of static stretching on leg capacity during 

cycling". Turin 46 (1): 52–56. 

9. A. Cornil, A. De Coster, G. Copinschi, J. R. M. Franckson (1965). "Effect of muscular exercise 

on the plasma level of cortisol in man". European Journal of Endocrinology. 

10. Cohen S, Williamson GM; Williamson (1991). "Stress and infectious disease in 

humans". Psychological Bulletin 109 (1): 5–24. doi:10.1037/0033-2909.109.1.5.PMID 2006229. 

11. Díaz Gómez, Miguel Mauricio et al. (May 21, 2013). "Salivary Surrogates of Plasma Nitrite and 

Catecholamines during a 21-Week Training Season in Swimmers". PLOS One. Retrieved 26 

June 2014. 

12. Borer KT, Wuorinen EC, Lukos JR, Denver JW, Porges SW, Burant CF; Wuorinen; Lukos; 

Denver; Porges; Burant (August 2009). "Two bouts of exercise before meals but not after meals, 

lower fasting blood glucose". Medicine in Science and Sports and Exercise 41 (8): 1606–

doi:10.1249/MSS.0b013e31819dfe14. PMID 19568199. 

13. Crnkovic, A. Elaine; DelCampo, Robert, L. (March 1998). "A Systems Approach to the Treatment 

of Chemical Addiction". Contemporary Family Therapy 20 (1): 25–

36.doi:10.1023/A:1025084516633. ISSN 1573-3335. 

14.  O'Farrell, Timothy J; Fals-Stewart, William (2006). "An Introduction to Behavioral Couples 

Therapy for Alcoholism". Behavioral Couples Therapy for Alcoholism And Drug Abuse. Guilford 

Press. pp. 1–7. ISBN 978-1-59385-324-2. OCLC 64336035. 

15. Cermak, TL (1989). "Al-Anon and recovery". Recent developments in alcoholism 7: 91–

104. doi:10.1007/978-1-4899-1678-5_5. ISSN 0738-422X. PMID 2648500. 

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/physical+exercise
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/facts/obesity/en/
https://www.aakp.org/education/resourcelibrary/ckd-resources/item/physical-activity-and-exercise-the-wonder-drug.html
https://www.aakp.org/education/resourcelibrary/ckd-resources/item/physical-activity-and-exercise-the-wonder-drug.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.3810%2Fpsm.2003.05.367
http://www.eje-online.org/content/48/1/163.abstract
http://www.eje-online.org/content/48/1/163.abstract
http://www.eje-online.org/content/48/1/163.abstract
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1037%2F0033-2909.109.1.5
http://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2006229
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0064043
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0064043
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0064043
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1249%2FMSS.0b013e31819dfe14
http://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19568199
http://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_Family_Therapy
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1023%2FA%3A1025084516633
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
http://www.worldcat.org/issn/1573-3335
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-59385-324-2
http://en.wikipedia.org/wiki/OCLC
http://www.worldcat.org/oclc/64336035
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1007%2F978-1-4899-1678-5_5
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
http://www.worldcat.org/issn/0738-422X
http://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2648500


CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 376 

 

16.  Barnett, Mary Ann (October 2003). "All in the Family: Resources and Referrals for 

Alcoholism". Journal of the American Academy of Nurse Practitioners 15 (10): 467–

472.doi:10.1111/j.1745-7599.2003.tb00333.x. ISSN 1745-7599. PMID 14606136. 

17.  Mulligan, Kate (5 October 2001). "Al-Anon Celebration Spotlights Importance of Family 

Involvement". Psychiatric News 36 (9): 7.  

18.  Drake, Robert E.; Racusin, Robert, J.; Murphy, Timothy, A. (1 August 1990). "Suicide Among 

Adolescents With Mentally Ill Parents". Hospital & community psychiatry 41(8): 921–

922. ISSN 0022-1597. PMID 2401483. Archived from the original on 2010-11-14. 

19. Maynard, Stuart (1999). "Growing up in an alcoholic family system: the effect on anxiety and 

differentiation of self". Journal of substance abuse 9: 161–170.doi:10.1016/S0899-

3289(97)90014-6. ISSN 0740-5472. PMID 9494947. 

20. Cutter, CG; Cutter, HS (January 1987). "Experience and change in Al-Anon family groups: adult 

children of alcoholics". Journal of studies on alcohol 48 (1): 29–32.ISSN 0096-

882X. PMID 3821116. 

http://www.revistaklan.com/index.php?id=3720&mod=2 

http://forumi.shqiperia.com/threads/drogat-efektet-kuriozitete-dhe-nj%C3%AB-mesazh-

q%C3%AB-dihet-nga-t%C3%AB-gjith%C3%AB%E2%80%A6.7546/ 

http://gazeta-shqip.com/lajme/2013/09/19/efektet-e-verteta-te-pirjes-se-duhanit-ne-trupin-e-

njeriut/ 

http://www.keshilla.net/keshilla-te-ndryshme/efektet-negative-qe-jep-alkooli-ne-trupin-tone/ 

http://www.shqiperia.com/Palestra-mireqenia-jone!-.12592/ 

http://www.shqiperia.com/Shqiptaret-duhanpiresit-me-te-medhenj-ne-bote-.15374/ 

http://www.forumishqiptar.com/threads/50670-Shqip % C3 % abri  - 3300 - death - n % C3 % 

AB - year - from - smoking 

https://vargmal.org/lg/dan2604 

http://gazetadita.al/alkooli-pergjegjes-per-demtimin-e-trurit-zemres-e-melcise/ 

http://www.iwh.on.ca/plenaries/2012-mar-20 

http://www.cdc.gov/youthcampaign/research/PDF/InspiringPhysicalActivity.pdf 

http://somerset.njaes.rutgers.edu/pdfs/fs1107.pdf 

https://ncadd.org/learn-about-drugs/workplace/242-drugs-and-the-workplace 
 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1745-7599.2003.tb00333.x
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
http://www.worldcat.org/issn/1745-7599
http://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14606136
http://pn.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/36/19/7
http://pn.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/36/19/7
http://ps.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/41/8/921
http://ps.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/41/8/921
http://ps.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/41/8/921
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
http://www.worldcat.org/issn/0022-1597
http://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2401483
http://www.webcitation.org/5uFTgSVli
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1016%2FS0899-3289%2897%2990014-6
http://dx.doi.org/10.1016%2FS0899-3289%2897%2990014-6
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
http://www.worldcat.org/issn/0740-5472
http://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9494947
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
http://www.worldcat.org/issn/0096-882X
http://www.worldcat.org/issn/0096-882X
http://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3821116
http://www.iwh.on.ca/plenaries/2012-mar-20
http://www.cdc.gov/youthcampaign/research/PDF/InspiringPhysicalActivity.pdf
http://somerset.njaes.rutgers.edu/pdfs/fs1107.pdf
https://ncadd.org/learn-about-drugs/workplace/242-drugs-and-the-workplace


CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 377 

 

ZHVILLIMI HISTORIK I SËMUNDJEVE 
NEUROTIKE 

UDC:159.964.2:616.8 

SARA SADIKI, 544 

Abstract: 

Neuroses are a group of mental disorders that some authors place among different 

adaptive creations that the individual uses unconsciously on one hand and unorganized 

psychotic efforts on the other side. Unlike the unorganized psychotic, the neurotic 

individual never separates from the reality no matter how distinguished is his behavior 

in the environment. Indeed, the neurotic does not oppose the existence of reality, he 

only ignores it. Of the unconscious contents of the neurotic, the emotional conflict is in 

the first place. This emotional conflict is not easily discernible to the person; it may 

also be completely unknown. For the patient who feels that his behavior is 

inappropriate, there is no logical justification. Thus, the patient has no logical 

justification for panic attacks or fear of thunder. In another case, in a complex external 

situation he cannot walk or has headaches every night. In some cases the person is 

surprised by his ritual behavior or feels afraid of things that cannot hurt him. 

Sometimes when frustration becomes unbearable, the escape to disease is well known. 

The goal of the study: To make a theoretical analysis about different viewpoints on the 

development of neuroses  

Key words:  neuroses, mental disorders, psychotic…   

HYRJE 

Neurozat janë grup i çrregullimeve mentale të cilat disa autorë i vendosin mes 

krijimeve të ndryshme adaptive që individi i përdor pa vetëdije nga njëra anë dhe 

përpjekjeve psikotike të çorganizura ga ana tjetër. Për dallim nga paorganizimi i 

psikotikut personi neurotik asnjëherë nuk ndahet nga realiteti pa marrë parasysh se sa 

dallohet sjellja e tij në mjedisin jetësor. Në të vërtetë, neurotiku nuk e kundërshton 

ekzistencën e realitetit, vetëm e injoron. 

Në përmbajtjet e pavetëdijes, te neurotiku, në vend të parë është konflikti emotiv. 

Ky konflikt emotiv nuk është lehtë i dallueshëm për personin, mund të jetë edhe i 

panjohur fare. Për pacientin i cili ndjen që sjellja e vet është joadekuate, nuk ka justifikim 
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logjik. Kështu që, pacienti nuk ka justifikime logjike për sulmet e panikut ose frikës nga 

bubullima. Në rast tjetër, në një situatë të jashtme të komplikuar, ai nuk mund të ecë ose 

të ketë ç‘do natë kokëdhimbje. Në disa raste, njeriu habitet me sjelljen e tij rituale ose 

ndjen frikë nga gjëra që nuk mund ta lëndojnë. 

Ndonjëherë kur frustracioni bëhet i padurueshëm, është e njohur edhe ikja në 

sëmundje. Hapi mes dëshirave dhe mundësive, ose mundësive dhe pengesave të 

përditshme, duhet të zgjidhet me ikje në sëmundje që të ruhet integriteti i funksionimit 

psikik. Nëse i interpretojmë në këtë mënyre çrregullimet neurotike, atëherë mund të vijmë 

deri në përfundimin i cili është më i afërt me definimin e këtyre gjendjeve.   

Neuroza është gjendje në të cilën egzistojnë ndryshime psikike te personi, te e cila 

nuk egziston substrat patologjik organik, te e cila paraqiten laramani nga vuajtjet psikike 

nga karakteri subjektiv me reperkusione ndaj funksionimit dhe adaptimit në planin intim, 

profesional dhe social. Kjo do të thotë se neuroza është formë specifike e deranzhmanit 

biopsikik dhe social. (Micev V, 2002)     

 

2. Thelbi dhe zhvillimi historik i neurozave:  

 

Mjeku skocez Gullen e futi në përdorim i pari nocionin ,,neurozë‖ në medicinë, që 

nga viti 1776, por ky nocion në fillim ka pasur kuptim dhe dimension tjetër nga i sotshmi, 

sepse është përdorur për të gjitha sëmundjet neurotike të mundshme, madje edhe te pjesa 

më e madhe e çrregullimeve neurologjike, kështu që, në fillim i ka përfshirë ,,të gjitha 

sëmundjet e padallueshme të sistemit nervor central dhe periferik‖, më saktë, sëmundje të 

cilat gjatë kohë nuk radhiten në neuroza, siç janë: epilepsia dhe çrregullimet 

ekstrapiramidale, psikozat organike dhe endogjenike, reaksionet abnormale dhe 

psikopate*. ( Brautigam, 1968, Binder, 1960). 

Megjithatë, në përgjithësi, me zhvillimin e medicinës, përkatësisht psikiatrisë, 

çrregullimet të cilat i përmendëm, duke u bazuar në fotografitë e tyre specifike klinike, 

trajtimin etiologjik dhe teraupetik, u ndanë në njësi të veçanta nozologjike. Kështu, 

nocioni neurozë pas gjysmës së dytë të viteve nëntëdhjeta të shekullit të kaluar është 

reduktuar kryesisht në çrregullimet të cilat psikoanaliza i shpjegon si pasojë e konfliktit 

infrapsikik  midis tendencave të ndërgjegjshme dhe atyre të pandërgjegjshme të njeriut. 

Me kalimin e kohës, nga neuroza degëzohen dhe: reaksionet konfliktuoze dhe zhvillimi 

psikopatik i personit, edhe pse te disa, sidomos tek autorët anglo-saksonë, edhe në ditët e 

sotme është e pranishme tendenca, reaksionet konfliktuoze dhe psikopatia të vendosen në 

çrregullimin neurotik të një personi, ku neglizhohet plotësisht etiologjia dhe 

psikodinamika e tyre e ndryshme, si dhe një thënie nga Brautigam, e cila thotë: ,,Që të 

ketë nocioni i neurozës kuptim, atëherë ai duhet të jetë ne kuptim më të ngushtë dhe të 

karakterizohet me simptomat e tij‖. (Brautigam, 1968)  

Ky qëndrim i Brautigamit nuk është vetëm kundër inflacionit të nocionit neurozë 

në kuptim më të gjerë, por edhe në kuptim të ngushtë, sidomos i pranishëm në gjuhën 

shkencore  anglo-saksone, ku mund ta gjejmë edhe këtë mendim: ―Personi i cili nuk ka 

vuajtur asnjëherë nga çrregullime neurotike është shumë i rrallë, njësoj si personi i cili 

nuk është ftohur ndonjëherë‖, kështu që, siç thotë Kutash, vetëm në SHBA ka rreth dhjetë 
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milionë neurotikë, ―por, siç supozohet ky vlerësim mund të arrijë edhe në njëzet e pesë 

milionë, ndoshta edhe më shumë‖. (Kutash, 1965) 

Të dhënat e këtilla të përgjithësuara dhe  joprecize jo vetëm që çojnë në 

arbitraritet të vlerësimit, por, që është edhe më e rëndësishme, çojnë edhe në mungesën e 

një kriteri të qartë për domethënien e termit neurozë. Shpesh neuroza krahasohet edhe me 

praninë e vijave neurotike, edhe në qoftë se shumë qartë u tha që, ―nuk ekziston asnjë 

gjendje normale ku nuk mund të vërehet prania e vijave neurotike‖, që domethënë jo dhe 

prania e çrregullimit neurotik të personit. (Freud, 1938) 

Në kohën kur Freud ka filluar të interesohet për neurozën, përkatësisht kur e ka 

dhënë skicën e parë për teorinë e tij dinamike të neurozave, psikiatria ka qenë në fillim të 

zhvillimit të saj, posaçërisht në zonën e çrregullimeve neurotike dhe gjendjeve 

psikopatike. Kështu që, Kraepelin në botimin e pestë të librit të tij ,,Libri i psikiatrisë‖ 

(1896), nga njëra anë ende e vendos neurozën e detyruar në çrregullimet psikopatike të 

personit, ndërsa nga ana tjetër, nocioni ,,neurasteni‖, të cilin e vuri në përdorim mjeku 

amerikan  G.M. Beard (1896), i cili e quan ,,sëmundja e civilizimit modern‖, deri sa 

paraqitet Freud, pavarësisht nga histeria, është emër i përgjithshëm për të gjitha 

çrregullimet neurotike. (Kraepelin, 1896) 

Megjithatë, në këtë kontekst është e rëndësishme të përmendet që histeria, si dhe 

neuroza e detyruar, kanë qenë të njohura që nga mesjeta e hershme. Njerëzit në atë kohë 

nuk kanë qenë të privuar nga konfliktet intrapsikike, të cilat thelbësisht janë çrregullime 

neurotike, vetëm se neurozat në mesjetë kanë qenë të veshura me ,,tesha demonike‖, 

përkatësisht, shpjegimi për to ka qene demonologjik në kuptimin e preokupimit me 

demonët, të cilat në të vërtetë kanë qenë projeksion i lëvizjeve instinktive, të cilat pjesa e 

vetëdijshme e njeriut nuk guxon t‘i pranojë. Këtë në një mënyrë shumë plastike Freud e 

shpjegon në veprën e tij pak të njohur ,,Një neuroze djallëzore në shekullin e 

shtatëmbëdhjetë”. (Freud, 1923). 

Por, duke marrë parasysh atë që J.M. Charcot që nga vitet e tetëdhjeta të shekullit 

të kaluar ka arritur që me hipnozë t‘i largojë ose t‘i shkaktojë simptomat histerike, ndërsa 

Josef Breuer, përafërsisht në të njëjtën kohë e zbulon ,,metodën katarzike‖ të shërimit nga 

histeria, mund të themi lirisht se në të vërtetë që me Breuer dhe Freud, gjegjësisht me 

shfaqjen e psikoanalizës fillon studimi dinamik i neurozës, sepse nuk mund të harrojmë 

që ,,para kohës së Freudit nuk ka ekzistuar psikologjia e neurozës dhe psikozës, andaj atij 

i takon merita e pavdekshme për themelimin e psikopatologjinë e neurozës” (Jung,1966).  

Faktin që psikoanaliza para së gjithash është ,,një metodë e shërimit të 

çrregullimeve neurotike‖, ku ,,hyrja në psikoanalizë na jep mundësi për studimin e 

lëshimeve dhe ëndrrave; ndërsa studimi i neurozës është vetë psikoanaliza‖, si dhe  

njohuritë që themelohen nga teoria psikoanalitike, veçanërisht në teorinë analitike të 

Egos, na obligojnë jo vetëm historikisht por edhe metodologjikisht, kapitullin mbi 

historinë dhe nocionin e neurozës, ta shohim kryesisht në dritë të psikoanalizës 

(Freud,19,  Freud, 1916-17). 

Pika fillestare e psikoanalizës, si dhe thelbi i historisë së konceptit dinamik të 

neurozës, gjendet në përvojën e Breuer dhe Ana O, gjegjësisht në metodën e tij të 

,,katarsisit‖ dhe në zbulimin e Freudit, metodën e ,,asocijimeve të lira‖, kështu që 
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përshkrimi i historisë të këtyre dy metodave do të jetë baza për kuptimin e historisë së 

konceptit psikoanalitik të neurozës. Jo vetëm që në rastin e Ana O. ―është bërë diçka më 

shumë për kuptimin e neurozës që më parë‖, por edhe pse ato dy metoda e kanë bërë të 

mundshëm zbulimin e gjenezës dhe dinamikës së neurozës, të cilat deri atëherë janë parë 

vetëm nga aspekti fenomenologjik, respektivisht përshkrues (Freud. 1925). 

Fillimet a para dhe të vërteta të psikoanalizës në kuptim më të gjerë, por edhe 

kuptimin dinamik të neurozës janë të lidhura me emrin e mjekut të njohur austriak Jozef 

Breuer (1842-1925), i cili nga dhjetori i vitit 1880 deri në qershor të vitit 1882 ka mjekuar 

një njëzet e një vjeçare shumë inteligjente dhe, nga pamja e saj e jashtme shumë 

tërheqëse, ‖me talent të rrallë, e cila në letërsinë psikoanalitike është e njohur si rast 

klasik i histerisë.    

Kjo paciente e Breuer-it është sëmurë duke e shëruar babain e saj të dashur, ku ka 

zhvilluar një koleksion të simptomeve histerike, kështu që, kur Breuer e ka ndërmarrë ―ka 

dalë fotografi e larme e simptomatologjisë neurotike me ngërçe dhe gjendje konfuzioni 

psikik. (Freud,1925). Duhet të ceket se kjo fotografi klinike ka qenë e komplikuar me 

çrregullime funksionale të të folurit deri në mutizëm të plotë, refuzim të kohëpaskohshëm 

të ushqimit, impulse intensive suicidale, si dhe prani të personit dual. Sepse, siç thotë 

edhe vetë Breuer, gjatë gjithë kohës së sëmundjes ka pasur dy gjendje të vetëdijes të cilat 

janë ndërruar vazhdimisht. Një në të cilën pacientja qenë plotësisht normale dhe, e dyta të 

cilën mund ta krahasojmë me ëndrrat, për shkak të paraqitjes së fantazive, 

halucinacioneve, zbrazëtirave të mëdha në kujtesë, inhibim dhe jokontrollim i 

asociacioneve, gjendje në të cilën sipas Breuer pacientja ka qenë, e ,,alienuar‖, tjetërsuar.  

Sipas kësaj, e gjithë fotografia klinike e kësaj pacienteje është përshtatur me një 

psikozë histerike. Në kohën e një vizite në mbrëmje, kur pacientja pothuajse rregullisht ka 

rënë ne gjendje të autopsikozës, Breuer rastësisht ka vënë re që simptomat janë tërhequr, 

sepse pacientja më parë ka treguar për situatat që i kishte përjetuar gjatë ditës, si dhe 

përmbajtjen e halucinacioneve histerike. Falë inteligjencës së saj të lartë, ajo vetë e ka 

parë vlerën e asaj procedure, gjegjësisht metodën autoterapeutike, të cilën e ka quajtur 

―the tailing cure‖ ose ―chimney sweeping‖, sepse gjermanishten të cilën e ka pasur gjuhë 

amtare, kur ka qenë në fazën e ,,njeriut tjetër‖ e ka harruar dhe e ka përdorur vetëm 

anglishten, të cilën e ka zotëruar shkëlqyeshëm.    

Prandaj Breuer, me modestinë e një shkencëtari të vërtetë, ka thënë që kjo metodë 

terapeutike nuk mund të kuptohet si zbulim i tij, sepse edhe vetë ka qenë i befasuar me atë 

që e ka përjetuar atë natë me pacienten e tij, kështu që pas një radhë arsyetimesh 

spontane, te pacientja është zhvilluar një teknikë terapeutike të cilën ai e ka quajtur 

,,metodë katarzike‖. 

Më vonë, Breuer e ka plotësuar këtë metodë të shërimit me metodën e hipnozës, 

gjegjësisht vënien e pacientit në hipnozë të thellë, ku e ka detyruar të flasë për çdo gjë që 

i shkakton problem dhe pengesë në funksionimin e saj të përditshëm. Ky zgjerim ka qenë 

i duhur, sepse në gjendje të autopsikozës të lehtë, veçanërisht në gjendje plotësisht të 

zgjuar, pacientja ka dhënë shumë pak informacione për krijimin e simptomave, sepse vetë 

nuk ka mundur të gjejë lidhje midis simptomave histerike dhe përjetimeve të jetës, për 

dallim nga gjendja e hipnozës së rëndë e cila i ka shkuar për dore (Breuer, 1895). 
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Materiali të cilin Breuer e ka marrë gjatë gjithë këtyre seancave hipnotike tregon 

qartë që gjithë simptomat e pacientes kanë origjinë dhe janë të lidhura me përjetimet e 

thella nga koha e shërimit të babait të saj të sëmurë deri në vdekje, gjegjësisht kanë pasur 

kuptimin e vetë të fshehtë i cili është dashur të zbulohet. ,,Ka ndodhur zakonisht, 

pacientja pranë krevatit të babait, të jetë në gjendje të ndrydhë disa mendime ose impulse; 

në vend të tyre, si përfaqësues i tyre është shfaqur më vonë një simptomë e cila sipas 

rregullave, nuk ka qenë rezultat i ndrydhjes të një skene ,,traumatike‖, por përmbledhje e 

shumë situatave të ngjashme. Kështu që, kur pacientja gjatë  hipnozës ka rikujtuar prapë 

një situatë të atillë, me afekte përkatëse përcjellëse, simptoma është zhdukur plotësisht 

dhe nuk është shfaqur më.  

Me rëndësi është të cekim se një e kujtuar e origjinës së simptomave neurotike 

bëhet teraupetike d.m.th., që atëherë kur pacienti ndjehet i zënë dhe i shtyrë nga ndikimet 

i tij, sepse ,,kujtimi pa ndikim është pothuajse pa efekt‖, gjë që shumë qartë e kanë 

përmendur Breuer dhe Freud në veprat e tyre klasike ―Studime mbi histerinë‖. 

Me punë të vështirë dhe shumëvjeçare me pacienten, pothuajse çdo ditë nga disa 

orë, Breuer  jo vetëm që ka arritur të depërtojë në thelbin e kësaj neuroze mozaike, e cila 

u bë prototip i shërimit katarzik, por edhe e ka liruar pacienten nga simptomat e saj. Ajo 

është shëruar plotësisht dhe prej atëherë ka mbetur e shëndoshë dhe e aftë për punë dhe 

aktivitete të rëndësishme (Freued, 1925). 

Rasti Anna O. i ka lënë përshtypje të mëdha Freudit, i cili në 1881 është njoftuar 

me Breuer. Breuer në mënyrë të përsëritur ia ka lexuar pjesët e historisë nga sëmundja e 

pacientes, me ç‘rast ka fituar përshtypje ,,se këtu është bërë më shumë për kuptimin e 

neurozës se kurrë më parë” (Freud, 1925). 

Gjatë vizitës së tij në Paris (1885) ai e ka informuar J.M. Charcot për këtë rast 

interesant. „Mësuesi nuk tregoi ndonjë interes për paralajmërimet e para, kështu që më 

nuk u ktheva në këtë punë, të cilën edhe në vetvete e lashë― (Freud , 1898). 

Por duke u kthyer nga Parisi (1886), te Freud-i është ringjallur interesi për rastin e 

Ana O., kështu që ka kërkuar nga Breuer përsëri dhe gjithmonë në detaje t‘i shpjegojë për 

atë rast, sepse ndoshta gjatë qëndrimit të tij në Paris ka qenë i shtyrë nga hulumtimet dhe 

puna e Peiera Janeta, e cila tashmë punonte te disa pacientë me metodën katarzike të 

shërimit të neurozës. 

Ky interesim i sërishëm i Freud për rastin e Anna O. e ka detyruar në shumicën e 

rasteve, ta kontrollojë saktësinë e thënies së Breuer se paraqitja e simptomave histerike, si 

dhe forma në të cilën ato paraqiten, varen nga e kaluara e thellë dhe logjike e pacientit. 

Kur e ka konfirmuar këtë zbulim, Freud e ka bindur Breuer ta publikojë rastin e Anna O. 

Prej aty Breuer dhe Freud i kanë publikuar bashkë rezultatet të cilat i kishin arritur 

me punën e përbashkët, fillimisht në formën e një ,,deklarate të mëparshme me titull 

,,Mekanizmi psikik i fenomeneve histerike‖ (1892), kurse tre vjet më vonë në librin e  

përbashkët ,,Studime mbi histerinë‖ (1895).  

Pastaj janë të njohura edhe dy rezultate të cilat sot e kësaj dite kanë domethënie të 

plotë dhe paraqesin bazë për teorinë psikoanalitike të neurozës: e para, se simptomat 

histerike kanë kuptim dhe domethënie të vet, dhe e dyta, se me zbulimin e këtij kuptimi 

vjen deri te tërheqja e simptomave, gjegjësisht, se hulumtimi në hipnozë nuk zbulon 
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vetëm lidhjen e simptomave me traumën psikike, por edhe se vetë zbulimi ka një veprim 

terapeutik, të cilin Breuer, siç thamë, e ka quajtur ,,katarsis‖, gjegjësisht ,,pastrim psikik‖. 

Gjithsesi, pas këtij supozimi të frytshëm për determinimin psikik, i cili më vonë 

përmes përvojës analitike ka qenë e konfirmuar, Freud ka themeluar një metodë 

terapeutike të re ,,asocijime të lira‖, e cila ka qenë e kundërt me metodën e mëparshme 

,,besime dhe fluturime‖, sepse në vend që pacienti të detyrohet të thotë diçka në lidhje me 

ndonjë temë, nga ai është kërkuar vetëm të lëshohet në ,,asocijim të lirë‖, gjegjësisht të 

thotë çfarë i vjen në mënd në lidhje me përmbajtjen dhe situatën e caktuar, pa marrë 

parasysh rezistencat e vetëdijshme që paraqiten në lidhje me njoftimet që vijnë, të cilat 

shpesh kanë qenë të pakëndshme.   

Kjo metodë, e cila edhe me analizën e ëndrrave ka qenë mjeti terapeutik më i 

sigurt dhe më efikas në praktikën psikoanalitike, gjegjësisht bazë e tërë teknikës analitike, 

në mënyrë të pashmangshme del nga formulimi i ,,teknikave dhe rregullave bërthamore‖, 

të cilave egzaminuesi patjetër duhet t‘u përmbahet që metoda të jetë e suksesshme. Nga 

njëra anë, këto rregulla e obligojnë pacientin për sinqeritet të plotë, kurse nga ana tjetër, të 

mos shmangë komunikim të çdo asociacioni, pa marrë parasysh se sa i pakëndshëm, i pa 

kuptimtë dhe i parëndësishëm mund të jetë ai, ose edhe nëse kjo përmbajtje të mos i 

përkasë aspak temës e cila analizohet. Mu ky lloj i fundit i asociacionit, siç thotë  Frojdi, 

është shumë i rëndësishëm për zbulimin dhe gjetjen e konfliktit ose gjendjes së harruar 

(Freud,1938).  

Nocioni neurozë përfaqëson një numër të madh manifestimesh të cilat shkaktohen 

si pasojë e konflikteve mes Egos dhe rrugës së Egos lëvizje të instinktit të ndrydhur, 

kështu që Freud neurozën e definon si konflikt mes Ego-s dhe Id-it. Pra, në këtë kuptim 

thotë që ,,krijimi i neurozës kërkon prani të konfliktit mes dëshirave libidoze të një njeriu 

dhe pjesës së tij të karakterit që e quajmë Ego‖, gjegjësisht, arsyet e neurozës, frustrimi 

dhe konfliktet e brendshme shtrihen midis tri instancave psikike më të mëdha: Ego, Id 

dhe super-Ego; me ç‘rast Egoja, në shërbim të super-Egos dhe realitetit vjen në konflikt 

me Id-in dhe nën presion të super-Egos e ngacmon atë pjesë të përmbajtjeve të 

pavetëdijshme, të cilat pjesa e vetëdijshme e njeriut nuk mund t‘i pranojë. Si zëvendësim 

për përmbajtjet e ndrydhura paraqitet çrregullim neurotik i njeriut, qoftë në formë të 

simptomave neurotike, karakterit neurotik ose manovrës neurotike. 

Sipas kësaj, funksioni i  Egos nuk ka të bëjë vetëm me mposhtjen e impulseve të 

Id-it, por edhe me mposhtjen e impulseve të ndërgjegjes, gjegjësisht super-Egos, si dhe 

me përshtatjen e tyre me kërkesat e realitetit, pra sipas Frojdit, funksionimi i Egos është 

korrekt kur mundet t‘i plotësojë kërkesat e të gjitha instancave të sapo përmendura dhe 

ende të ketë organizimin e vet dhe të konfirmojë pavarësinë e vet, e cila është një detyrë e 

komplikuar dhe shumë e rëndësishme. 

Prandaj, siç thotë Freud, neurozat janë manifestimet kryesore të mbrojtjes, për 

dallim nga psikoza e cila kryesisht paraqet disfatë për Egon. Për këtë arsye, sipas Federn, 

skizofrenia fillon me ,,varfërimin e kateksës - Ego‖, kështu që kufijtë e Egos nuk mund të 

katektohen në volumin e tyre normal, siç është rasti te njerëzit normal, ose bëhen katektik 

më të theksuar, siç është rasti me neurozën. Megjithatë edhe te psikoza disa simptome 
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mund të kenë funksion mbrojtës, por ,,psikoza vetë nuk është mbrojtje, por disfatë‖ 

(Freud,1924,  Federn ,1956). 

Tash do të kalojmë në kuptimet e Adlerit dhe Jungut për neurozën, të cilat janë 

plotësime thelbësore dhe të vërteta të konceptit psikoanalitik të Frojdit për neurozën. 

Megjithatë, një pjesë e madhe e kuptimeve të neopsikoanalitikëve bazohen në konceptet e 

mësimit të Adlerit dhe një pjesë nga mësimi i Jungut. 

Kështu pra, Adler neurozën e definon si ,,përpjekje që të arrihet ideali i tensionit 

të lartë personal, derisa besimi për rëndësinë e vet është i pranishëm me një ndjenjë të 

thellë me vlerë të ulët‖. Të theksojmë që ky definicion i Adlerit i përmban katër konceptet 

bazike të psikologjisë individuale, të cilat sipas tij e përbëjnë dinamikën e neurozës: 

dëshira për fuqi, kompleksi i vlerës së ulët, mekanizmi i kompensimit dhe orientimi final 

në kuptim e ekzistencës së një caku të definuar të aranzhmanit neurotik ose ,,rivendosjes 

neurotike të psikës‖ (Adler,1978), që nuk ka vetëm funksionin e reduktimit të ndjenjës së 

thellë në vlerë të vogël, por edhe funksionin e manipulimit të rrethit ku jeton. Edhe Stekel 

(pas Elenberger, 1979) e ka përmendur ,,prezencën e të aktruarit në personalitetin e ç‘do 

neurotiku‖, që përputhet me atë që Adleri, e quan ,,stil jete‖ të një pacienti. Pastaj, edhe 

tek disa autorë anglosaksonë, siç thotë Kutash (1979) ekziston dilema se a duhet vëzhguar 

neurozat si sëmundje të veçanta apo si ,,një lloj i stilit të jetës‖. 

Sipas kësaj, siç thotë Jung, ―pacienti nuk duhet të ketë prirje vetëm ta dijë 

origjinën e neurozës së tij, por ai duhet ta dijë edhe cakun nga i cili shkon‖, sepse ―...jeta 

nuk ka vetëm të djeshme dhe asgjë nuk është e shpjeguar nëse e sotmja është zvogëluar 

me të djeshmen. Jeta ka edhe të nesërme, kurse të sotmen mund ta kuptojmë vetëm nëse 

njohurisë tonë për atë që ka qenë dje mundemi t‘ia shtojmë edhe dëshirat për të nesërmen. 

Kjo vlen për të gjitha manifestimet psikike të jetës, pra edhe për simptomat e dhimbshme, 

kështu që, simptomat neurotike janë pasojë e arsyeve që kanë ekzistuar ndonjëherë …‖ 

(Jung, 1912). 

Me këtë erdhëm deri te parimi i njohur i Jungut ,,prospekt‖, sipas të cilit, neurozat 

për dallim nga pamja kauzale dhe finale nuk janë vetëm diçka negative, por në të njëjtën 

kohë edhe dëshirë e brendshme për diçka pozitive, jo në kuptimin ,,të mos ekzistojë 

sëmundje që në të njëjtën kohë të mos jetë përpjekje për shërim të pasuksesshëm‖ 

(Jung,1937), por edhe në kuptimin e përpjekjes për realizimin e mundësive potenciale të 

ndrydhura me konventa të ndryshme. 

Në tekstin që vijon do të cekim shkurt kuptimet për neurozën nga ana e 

neopsikoanalitikëve, të cilët për dallim nga psikoanaliza, nuk e vëzhgojnë neurozën si 

konflikt mes Egos dhe Id-it, por kryesisht si ,,prodhim të çrregullimeve të raporteve të 

njeriut‖ (Hornej,1934). 

Kuptimet, që ,,neurozat janë çmim i cili duhet të paguhet për zhvillimin kulturor të 

njeriut‖ (Hornej, 1932) i sjell faktorët sociologjik-kulturorë në qendër të 

neopsikoanalizës, kështu që këtë drejtim mund ta quajmë drejtim thellësisht psikologjik, i 

orientuar kulturalisht dhe sociologjikisht, duke marrë parasysh se pjesërisht ose plotësisht 

e përfaqëson jo vetëm analizën e jovetëdijes, por edhe analizën e Egos, gjegjësisht ato 

dimensione të njeriut në të cilat ndërtohet thelbi i një konflikti neurotik. 
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Sipas Karen Hornej ,,neuroza është çrregullim psikik i shkaktuar nga frika, 

mbrojtja nga ajo dhe përpjekje për të gjetur zgjidhje kompromisi për dëshirat 

konfliktuoze‖, kështu që frika dhe mbrojtja nga frika paraqesin ,,qendrën dinamike të 

neurozës‖. Pra, ―mund të vijmë në përfundim se zhvillimi neurotik i njeriut krijohet nga 

ndjenja e ftohjes (apo e të qenit i huaj), armiqësisë, frikës dhe vetëbesimit të ulët‖ 

(Hornej,1934). 

Siç dihet, Karen Hornej dallon dy lloje anksioziteti: bazik, i cili është përgjigje e 

rrezikut potencial dhe manifestues, i cili është përgjigje e rrezikut që vjen. Nga kjo, sipas 

Karen Hornej ,,në kulturën tonë ekzistojnë katër mënyra me të cilat njeriu mundohet ta 

mbrojë anksiozitetin bazik: dashuria, bindja, forca dhe tërheqja‖. 

Erik From në kuadër të ,,psikoanalizës humaniste‖, për dallim nga K.Hornej, 

neurozën e kupton si keqpërdorim ose ikje nga liria, kështu që sipas tij kënaqja e 

instinkteve nuk paraqet problem qendror të njeriut, por adaptim i rrethit. Prandaj, nevojat 

artificiale të krijuara nga shoqëria çojnë deri në neurozë, dhe jo fiksim për ,,seksualitet 

infantil‖, gjegjësisht çrregullim të seksualitetit. 

Psikodinamika e çrregullimeve neurotike themelohet në konfliktin e pranishëm 

mes Egos-Id-it, gjegjësisht Ego-ja është në pozitën e Super-egos dhe në realitet, vjen deri 

në konflikt me Idi-in, kështu që nën presionin e Super-egos ngacmohet pjesa e 

përmbajtjeve të pavetëdijshme të cilat, pjesa e vetëdijshme e njeriut nuk mund t‘i pranojë. 

Si zëvendësim i  përmbajtjes së ndrydhur paraqiten simptomat neurotike.  

 

3. Përfundim  

Duke pasur parasysh shtimin e rasteve neurotike, veçanërisht në spitalin klinik të Tetovës, si 

dhe të dhënat se çregullimet neurotike paraqiten në vitet e para të jetesës, e deri në dekadat e 

fundit, isha e motivuar që të bëj një shqyrtim të literaturës sa i përket zhvillimit historik të 

neurozave. 

Neurozat janë një nga çregullimet mendore më të shpeshta të egzistencës së njezimit. 

Sigurisht se Jungu është në të drejtë kur thotë se neurozat janë ngushtë të lidhura me 

problemet e kohës sonë dhe në të vërtetë paraqesin një veprim të pasukseshëm të vetë 

personit në vehte që t‘i zgjidh problemet e përgjithshme.    

Të jeshë neurotik do të thotë të jeshë në joqetësi, në gjendje anksioziteti, tronditje të 

brendshme dhe shqetësime. Neuroza e çregullon fatin personal dhe qetësinë, ajo edhe 

individin edhe familjen i ballafaqon me mendime të shpeshta të sëmura: Kush është ai, çfarë 

punon, a ka kuptim ajo që e bën në integritetin e vet në vehte, në qenien e tij dhe familjen. 

Neurotiku është njeri në pritje, në dilema dhe frigë nga rehatia në vehte dhe tronditjeve që 

është çmim i lartë i vuajtjes së tij.  

Fenomenet neurotike paraqesin bashkëudhëtarë personal të njeriut nga fillimet e tij të para si 

homo sapiens deri te njeriu i sotëm homo faber, dhe se paraqiten gjatë interaksionit të 

joefikasitetit personal dhe shtypjeve joadekuate shoqërore dhe sfidave. 
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(CONVERGENCE OF THE MEDIA: A STUDY O N THE 

ACHIEVEMENTS IN KOSOVO) 

UDC: 316.774 (497.115) 

SHPRESË MULLIQI,545 

 

Abstract 

This century has been marked by a rapid increase of Internet based communication 

technologies that allow consumers to be constantly informed. These technologies represent 

media convergence, or the merging of media into fewer devices. This study analyses the 

effects of convergence on the media, considering that convergence is more than (solely) a 

technological transformation. As a basis for assessing the impact of convergence on the 

written, electronic and on-line media, serves the trend of dimness of borders between 

different media, but also the professional work of journalists and their role within the media. 

This is due to the fact that the convergence, besides the changes on technological and 

regulatory terms, first of all represents a professional and cultural change as the customers 

are encouraged to seek out new information and make connections between distributed media 

content on different platforms. 

A special place on the study has the representation of the convergence of the media in 

Kosovo, and the identification of some of the forms of convergence, analytically structured, 

such as the editorial converging – of journalists and other staff members, the production of 

news of different formats and customer interaction as a result of digitization. The analysis of 

electronic, print and on-line media, this document provides an overview of the convergence 

of Kosovo media structured so that covers the most affected areas and those that remain to be 

discussed. 

Key words: media, convergence, digitalisation, new technology, new media 

Vite me radhë, ekspertët flasin për konvergjencën
546

 e rrjeteve komunikuese, të 

përmbajtjes së mediave, si dhe atë të pajisjeve, për të formuar një produkt me avantazhet e të 

                                                           
545 Autorja është kandidate për doktoraturë, ligjëruese në Fakultetin Filologjik, Departamenti i gazetarisë, Universiteti 

―Hasan Prishtina‖, Prishtinë 

546 Konvergjenca e mediave, fenomen që përfshin ndërlidhjen e informacionit dhe teknologjive të komunikimit, rrjeteve 

kompjuterike, si dhe përmbajtjes së medias. Konvergjenca sjell së bashku kompjuterët, komunikimin dhe përmbajtjen - dhe 

është rrjedhojë e drejtpërdrejtë e digjitalizimit të përmbajtjes së medias dhe popullarizimit të internetit. Konvergjenca e 

mediave transformon industritë e vendosura, shërbimet dhe praktikat e punës dhe mundëson shfaqjen e formave krejtësisht të 
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gjitha atyre që deri para pak kohe kanë qenë të ndara në formë dhe shërbim
547

. Numri i 

përkufizimeve mbi këtë koncept është i madh, aq sa është edhe numri redaksive të cilat 

tashmë e kanë eksploruar këtë fushë (Silcock and Keith, 2006).  

Në dekadën e fundit, evoluimi dhe shtrirja e rrjetit të internetit në medie (për informim), 

digjitalizimi i mediave audiovizuale dhe rënia e qarkullimit të mediave të shtypura janë bërë  

faktorë të cilët i ka cytur studiuesit dhe profesionistët e fushës së medies të mendojnë se 

konvergjenca mund të jetë sfida e radhës me të cilën duhet të merren ata. Në literaturë kemi 

hasur edhe përpjekje të studiuesve dhe profesionistëve të ndryshëm që ta definojnë 

konvergjencën si rrjedhojë të partneritetit të shtuar mes gazetave, mediave audiovizuale dhe 

mediave on-line, gjë që ka kontribuuar edhe në strukturimin e procesit të raportimit dhe 

shpërndarjes së lajmeve (Ketterer, S., Weir T., Smethers, J. S., & Back, J., 2004)., gjë të cilën 

tashmë po e shohim edhe në mediat tona.  

Sipas Graham Murdok (2000), konvergjencën e mediave e definojnë nivele të ndryshme 

të veprimit, sepse konvergjenca prek së paku tri fusha: 1). teknologjinë e mediave, 2). format 

dhe përmbajtjen e mediave dhe 3). ekonomitë e mediave. Ndërkohë që shumica e 

diskutimeve janë fokusuar në ndryshimet teknologjike, respektivisht në të ashtuquajturin 

revolucion digjital të mediave (Baldwin, Thomas F.; Mc Voy, D. Stevens & Steinfield, 

Charles, 1999), sipas Henry Jenkins(2006) konvergjenca, përveç ndryshimeve, në aspektin 

teknologjik dhe atë rregullatorë, para së gjithash, përfaqëson një ndryshim kulturor ngase 

konsumatorët inkurajohen që të kërkojnë informata të reja dhe të bëjnë lidhjet ndërmjet 

përmbajtjes së shpërndarë mediale.  

Në këtë kontekst, duhet përmendur se, në dhjetë vjetshin e fundit, diskutimi mbi 

konvergjencën e mediave ka zënë vend në diskursin e mediave të Evropës, pavarësisht faktit 

se ajo si nocion është paraqitur, para më shumë se tridhjetë vjetësh, atëherë kur Ithiel de Sola 

Pool në librin e tij Technologies of Freedom (1983) del me konceptin për një platformë të 

vetme të integruar të mediave (Mueller, 1999). Sipas Pool (1983), kompanitë që njëherë dhe 

një kohë kanë publikuar gazeta, revista dhe libra kanë bërë shumë pak në fushat e tjera, apo 

përfshirja e tyre ka qenë krejtësisht e shpërfillshme (Mueller, 1999). Ndërsa, e tëra kjo ka 

ndryshuar falë zhvillimeve të cilat filluan viteve të tetëdhjeta, kur, sikundër edhe u tha, u 

shfaq për herë të parë nocioni konvergjencë. Është kjo periudha kur shkrirjet e një mediumi 

në tjetrin filluan të marrin hov, kur u krijuan korporatat e para mediale të cilat kishin më 

shumë se një produkt mediatik (Marsden, Christopher T. & Verhulst, Stefaan G
 
, 1999). 

Siç ndodh me çdo të re, edhe diskutimet e para mbi konvergjencën kanë ngjallur dilemat 

mbi ndryshimet e shumta të cilat do t‘i pësojë skena mediale, përfshirë edhe ndikimet që do 

të kenë implikime materiale. Këto diskutime në të cilat janë përfshirë ekspertë të fushës së 

mediave, teknologjisë, ekonomisë, legjislativit etj., kanë rishqyrtuar ndikimin të cilin do ta 

ketë konvergjenca e mediave në ekonomitë si dhe politikat mediatike në Bashkimin 

                                                                                                                                                                                     
reja të përmbajtjes. Ajo ndryshon industrinë e deritanishme të medias dhe përmbajtjen e grumbulluar dhe gjithnjë e më 

shumë e ndanë përmbajtjen nga pajisjet e veçanta, gjë e cila nga ana tjetër paraqet sfidë të madhe për politikat publike dhe 

rregullore. Pesë elementet kryesore të konvergjencës së mediave - teknologjik, industrial, social, tekstual dhe politik. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1425043/media-convergence 
547 Për më shumë informata shih: 

 http://www.itu.int/osg/spu/youngminds/2007/essays/ArenazaSonia.pdf, shikuar me 20 janar 2015 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1425043/media-convergence
http://www.itu.int/osg/spu/youngminds/2007/essays/ArenazaSonia.pdf
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Evropian, pra, në tregun e përbashkët, si nevojë për avancimin e kornizës ligjore në të gjitha 

shtetet e unionit, por edhe më gjerë, në botë, e në veçanti në kompanitë e mëdha mediale 

(Murdok, 2000). Meqenëse teknologjia moderne digjitale ua mundësoi sektorëve të ndryshëm 

që të bashkohen (Kent, 2007), konvergjenca, si e tillë kishte një zhvillim dhe një shtrirje 

globale, dhe, në këtë mënyrë i nisi dhe po i vazhdon fuqishëm ndryshimet, gati, gati  

revolucionare në mënyrën e komunikimit mes njerëzve përmes pajisjeve (Mueller, 1999).  

Gjithashtu, gjatë hulumtimit tonë, ne kemi hasur në debat mes atyre që  konvergjencën e 

shohin thjeshtë si një zhvillim teknologjik i cili është mundësuar nga pajisjet digjitale, si dhe 

atyre që thonë se konvergjenca duhet të definohet si një ndryshim rrënjësor në bartjen e 

mesazhit (Dailey, L., Demo, L. & Spillman, M., 2003). Ndërkohë që problemet kyçe të cilat 

mbesin për t‘u diskutuar janë: mungesa e një përkufizimi të vetëm mbi konvergjencën të 

bazuar në sjelljen e mediave, si dhe mungesa e një instrumenti për matjen e të arriturave të 

konvergjencës (Dailey dhe të tjerët, 2003), gjë që paraqet një sfidë për studiuesit të cilët, në 

mungesë të këtyre instrumenteve e kanë të vështirë të bëjnë studime krahasuese, ndërkohë që 

as vetë profesionistët nuk mund të marrin vendime të bazuara në rezultate se si mund ta bëjnë 

më mirë punën e tyre, në rrethanat e krijuara. 

Për ta strukturuar punimin tonë, me këtë rast, jemi bazuar tek studimet e Dailey dhe të 

tjerët (2003), të cilët ofrojnë Vazhdimësinë e konvergjencës (Convergence Continuum)
548

 si 

një orientues për të studiuar konvergjencën në një numër fushash të kërkimit të ndërlidhura 

me mediat. Këtë përzgjedhje e kemi bërë, ngase, si e tillë ajo është tregues i mirë se jo me 

patjetër duhet t‘i përcaktojmë në sasi përpjekjet në fushën e konvergjencës, apo se me patjetër 

duhet të bazohemi në ndonjë nga teoritë dhe konceptet që informojnë mbi këto pretendime. 

Përkundrazi, sipas Dailey dhe të tjerët, ajo jep mundësi për të zhvilluar mjetet konceptuale 

dhe empirike të nevojshme për të kryer studime të këtilla.  

Gjithashtu, në konceptimin e punimit ka ndihmuar edhe studimi i Graham Meikle dhe 

Sherman Young Konvergjenca e Medieve: Mediat e rrjetëzuara digjitale në jetën e 

përditshme (2007), sipas të cilit konvergjenca mund të kundrohet në dimensione, të cilat ata i 

kanë ndarë në katër: Teknologjike, Industriale, Sociale dhe Tekstuale (Meikle dhe Young, 

2007:67)
549

. Me këtë rast, në punimin tonë shumëdimensionalitetit e konvergjencës, e kemi 

kundruar nga disa pikëshikime, gjë që ka bërë të mundur edhe vetë strukturimin e të gjeturave 

                                                           
548 Vazhdimësia e Konvergjencës (Convergence Continuum) ofron një kornizë konceptuale për ta kuptuar konvergjencën 

duke i identifikuar pesë nivele të aktiviteteve të organizatave mediale që mund të kualifikohen si konvergjencë. Ndarja e 

niveleve bëhet sipas parimit të ndër-promovimit (kur shtëpitë mediatike konkurrente e reklamojnë punën e njëra-tjetrës),  

klonimit (një praktikë kjo kur një partner e publikon produktin e partnerit tjetër me pak redaktim, si p.sh. një rrëfim nga 

gazeta publikohet në ueb faqen e një televizioni), koopeticionit (nivel në të cilin mediat edhe bashkëpunojnë-përgatisin 

materiale për njëra tjetrën- por edhe garojnë me njëra tjetrën), këmbimit të përmbajtjes (mediat rregullisht –por jo gjithmonë 

– e këmbejnë materialin dhe me disa ndryshime e publikojnë; është i mundur edhe bashkëpunimi në mbulimin e historive 

hulumtuese) dhe konvergjencën e tërësishme (nivel në të cilin partnerët bashkëpunojnë në mbledhjen dhe shpërndarjen e 

informatave). 
549 Teknologjike — kombinimi i informatikës, komunikimit dhe përmbajtjes  rreth platformave digjitale të mediave; 

Industriale — angazhimi i institucioneve të mediave të ngritura në hapësirën digjitale të mediave, dhe themelimi i 

kompanive si Google, Apple, Microsoft dhe të tjerë, si ofrues të rëndësishëm të përmbajtjes të mediave; Sociale — krijimi i 

mediave të rrjeteve sociale si Facebook, Twitter dhe YouTube, dhe zhvillimi i përmbajtjes së krijuar nga përdoruesit; dhe 

Tekstual, ripërdorim dhe ripërfshirja e mediave në atë që është quajtur një model përtej mediave (Transmedia), ku historitë e 

mediave dhe përmbajtja (për shembull, tingujt, imazhet, tekst i shkruar) janë të shpërndara nëpër platforma të shumëfishta të 

mediave. 
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tona. Këtë e kemi arritur gjithnjë duke u bazuar në konceptin e një platforme të vetme të 

integruar të mediave që kontribuon në strukturimin e procesit të raportimit dhe shpërndarjes 

së lajmeve (Mueller, 1999; Ketterer, S., Weir T., Smethers, J. S., & Back, J., 2004).  

Shi për këtë, shkrirjen respektivisht zbehjen e ndasive mes mediave në aspektin e 

profesional, në këtë punim e kemi analizuar nga pikëpamja e redaksive të integruara, 

konvergjenca dhe ridefinimi i rolit të gazetarëve, që ndërlidhet edhe me shpërndarjen e 

produktit (lajmit) në shumë platforma, si rezultat i konvergjencës dhe digjitalizimit të 

mediave. Secili dimension i lartpërmendur i konvergjencës mund të analizohet edhe veç e 

veç, por nga literatura e konsultuar del se në të shumtën e rasteve studiuesit janë marrë me 

disa dimensione të një projekti mbi konvergjencën si dhe atë se: nëse ato dimensione janë 

shkak pasojë e njëra-tjetrës.  

Kryekreje, në këtë punim nuk jemi ndaluar në aspektin teknologjik të konvergjencës 

ngase kemi bërë përpjekje që t‘i shmangemi determinizmit teknologjik
550

 dhe kështu, duke 

mëtuar që t‘i ikim thjeshtësimit të analizës duke e kundruar konvergjencën mediale thjeshtë si 

një efekt (Dupagne dhe Garrison, 2006), kemi arritur edhe përfundimet tona të synuara.  

Si profesionistë nga fusha e mediave nuk mund mos ta themi se, konvergjenca nuk është 

thjesht diçka që ka të bëjë vetëm me avancimin e teknologjisë. Ajo, para së gjithash paraqet 

një ndryshim rrënjësor në marrëdhënien mes prodhuesit të përmbajtjes (mediave) dhe 

konsumuesve të përmbajtjes (lexuesve, dëgjuesve dhe shikuesve), e që, njëkohësisht ka edhe 

implikime ekonomike, sociale dhe politike (Mueller, 1999) tek vetë mediat, por edhe 

shoqëria. Konvergjenca e mediave ia mundëson audiencës që të bashkëveprojë me 

prodhuesin e informatës, si dhe ta prodhojë vetë përmbajtjen për t‘u përdorur nga mediat në 

masë (Dahlgren, Peter, 1992). Ndaj, dhe ky punim mbulon parametrat relevant që ndihmojnë 

për të analizuar secilin dimension duke ofruar rezultate preliminare të cilat bazohen në 

studimin e 6 mediave të Kosovës (Radio Televizioni i Kosovës – Radio dhe disa kanale 

televizive dhe ueb faqja, të Radio Televizionit 21 dhe ueb faqja, të grupit medial Koha-Koha 

ditore dhe Kohavizioni dhe ueb faqja, të grupit medial Dukagjini - Radio dhe Televizioni 

Dukagjini dhe ueb faqja, të Klan Kosovës TV dhe ueb faqja, si dhe të Agjencisë së Lajmeve 

Kosovapress - dhe ueb faqja), të cilat na dhanë mundësi që t‘i analizojmë dimensionet e 

lartpërmendura, e të cilat janë në faza të ndryshme të konvergjencës.  

Të dhënat me këtë rast janë mbledhur duke i përdorur informatat të cilat janë të 

prezantuara në ueb faqen e mediave në fjalë dhe udhëheqësit e mediave aty ku kishte nevojë 

për sqarime shtesë. Rezultatet e prezantuara janë të parat të këtij lloji e që japin sado pak një 

pasqyrë mbi konvergjencën mediale në Kosovë dhe mund të shërbejnë si bazë për studime në 

të ardhmen. 

 

Redaksitë e integruar 

                                                           
550 Sipas determinizmit teknologjik, kursin apo rrjedhën e ngjarjeve historike dhe sociale e kushtëzon niveli i caktuar i 

zhvillimit të teknologjisë, e cila kurdoherë është e lidhur me procesin e prodhimit të jetës materiale të njeriut. 
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Një nga parametrat themelor të cilin e kemi vendosur për ta analizuar këtë dimension 

të konvergjencës është shkalla e integrimit dhe lloji i redaksive të përfshira. Njëqind përqind 

e kompanive të analizuara kanë zhvilluar një lloj të konvergjencës së redaksive. Integrim të 

redaksive multimediale kanë katër kompani mediale nga gjashtë të analizuara, e që do të 

thotë gjithsejtë 66.6 përqind të tyre. Ndërsa koordinim të redaksive të ndara kanë vetëm dy 

kompani mediale, e që do të thotë 33.3 përqind të tyre. 

Dy nga kompanitë mediale që kishin një lloj të integrimit janë në nivel qendrorë, ku 

njëra është kompani mediale publike ndërsa tjetra kompani mediale private. Ndërsa nga 

analiza e bërë del se mediumi publik ka redaksi të ndara për të gjitha produktet e veta, edhe 

pse që të gjitha kontribuonin ose janë pjesë e ueb faqes përmes vjegëzave të krijuara tashmë. 

Nga analiza e kompanisë private mediale, produkt të së cilës janë një gazetë dhe një 

televizion, del se ajo ka redaksi të ndara, si dhe ueb faqe të ndara. Ajo që vërehet këtu është 

se konvergjenca na shfaqet në formë të klonimit (Dailey dhe të tjerët, 2003), ku ueb faqja e 

njërit produkt medial publikon përmbajtjen e produktit tjetër, dhe televizioni bën promovimin 

e produkteve të gazetës.  

Kompanitë tjera, katër nga gjashtë të analizuarat, kanë redaksi të integruara. 

Kompanitë janë private dhe janë të vendosura në nivel lokal dhe qendror, e që lë të kuptohet 

se, pronësia dhe vendndodhja nuk janë faktorë determinues për konvergjencën e përmbajtjes. 

Madje, mund të thuhet se kjo, më parë ka të bëjë me numrin e punëtorëve dhe përdorimin e 

tyre në disa njësi, se sa më efikasitetin në punë për ta shtuar produktivitetin e vetë kompanisë. 

Vlen për ta theksuar se, në të gjitha këto mediume është vërejtur edhe një tendencë e ndër-

promovimit (Dailey dhe të tjerët, 2003). Ndërsa, e përbashkët e të gjitha këtyre mediave, kur 

bëhet fjalë për redaksitë e integruara, është ajo se, përmbajtja e të gjitha produkteve mediale 

(si: audio, video dhe teksti i shkruar) është e shpërndarë nëpër platforma të shumëfishta të 

mediave (Meikle dhe Young, 2007:67). 

Bashkëpunimi i redaksive megjithatë është një praktikë të cilën e kemi vërejtur në të 

gjitha mediumet, si në nivel kombëtar ashtu edhe në nivel vendorë. Në disa nga kompanitë 

mediale, stafi i radios dhe televizionit, ta themi, i këmbejnë storiet e tyre dhe materialin 

audio-vizual, por ka edhe raste ku disa prej gazetarëve e përgatisin materialin për radio dhe 

televizion në të njëjtën kohë. Ky bashkëpunim ndonjëherë ndërlidhet me gazetarët dhe jo me 

redaksitë, sado që, në disa raste bëhet fjalë për të njëjtën redaksi që i mbulon të gjitha 

platformat: si radion ashtu edhe televizionin.   

Redaksitë e integruara e prodhojnë lajmin dhe punojnë në tre ndërrime për t‘i plasuar 

ato. Redaktorët janë ata që vendosin se cili produkt shkon në cilën platformë; nëse do të 

plasohet on-line apo do të botohet. Dhe gati se gjithnjë kur kanë ndonjë histori që tërheq 

vëmendjen e lexuesit e praktikojnë botimin e shkrimit në gazetë, ndërkohë që në ueb faqe 

nxjerrin vetëm kryetitujt dhe disa paragrafë sa për ta ngjallur kureshtjen e lexuesve.  

Ajo që është mëse evidente te kjo mënyrë e të punuarit, respektivisht tek kjo shkrirje e 

pjesshme apo e tërësishme e redaksive dhe gazetarëve, ka ndikuar tek këta të dytët, pra 

gazetarët, që të evoluojnë në profesion, si dhe të mendojnë për produktin e tyre edhe si 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 392 

 

gazetar të mediave të shkruara, por, njëkohësisht edhe si gazetarë të mediave elektronike, një 

ndasi kjo e cila është vërejtur tek Radio Televizioni i Kosovës. 

 

Konvergjenca dhe ridefinimi i rolit të gazetarëve 

  Konvergjenca e mediave mund të analizohet edhe nga këndvështrimi i ridefinimit të 

roleve profesionale dhe shkathtësive të gazetarëve, redaktorëve, por edhe të stafit përcjellës. 

Me konvergjencën janë krijuar një numër i gazetarëve që mund të prodhojnë lajme/informata 

për të gjitha platformat. Ata janë zhvilluar ashtu që produktin e tyre mund t‘ia përshtatin 

cilitdo medium pa humbur në kualitet. Sipas studiuesve, kjo mënyrë e operimit iu leverdis 

kompanive mediale sepse ulë numrin e punëtorëve (Saltzis & Dickinson, 2003). 

Mirëpo, ajo që kemi vërejtur gjatë analizës së punës së mediave, pjesë të këtij punimi, 

është se këta gazetarë jo vetëm prodhojnë lajme/informata për platforma të ndryshme, ata, për 

më tepër kanë shkathtësi për të përcjellë edhe tema të ndryshme dhe njëkohësisht ta bëjnë 

edhe pjesën e paketimit të lajmit/informatës (thyerjen teknike/montazhin), pra, janë të aftë që 

ta marrin përsipër edhe punën e post-produksionit (Gunnar, 2014). Në mediat e analizuara 

sipas stafit menaxhues janë tre tipa gazetarësh;  

 Gazetarë (ekspertë) që e mbulojnë vetëm një fushë, ndërkohë që materialin e 

tyre në platforma të ndryshme e përpunojnë dhe e plasojnë të tjerët (kryesisht 

redaktorët apo edhe kolegët më të rinj). Këta janë kryesisht gazetarë të 

gjeneratave të cilat nuk ia dalin të operojnë me teknologjinë e re multimediale; 

 Gazetarë (ekspertë) që e mbulojnë vetëm një fushë dhe që e bëjnë 

thyerjen/editimin e materialit dhe përgatitjen për platforma të ndryshme. Këta 

janë kryesisht gazetarë të gjeneratave të cilat ia dalin të operojnë me 

teknologjinë e re multimediale; 

 Gazetarë që mbulojnë disa fusha dhe që e bëjnë thyerjen/xhirimin/editimin e 

materialit, e që jo me patjetër janë të thellë në punën e tyre, por që kanë 

njohuri dhe shkathtësi të cilat i bëjnë të pazëvendësueshëm, sepse i realizojnë  

punët edhe të disa punëtorëve (profesionistëve) të tjerë. 

Gjatë analizës së punës së mediave kemi ardhur në përfundim se gazetarët kanë 

përgjegjësi shumë më të mëdha se sa kolegët e tyre në redaksitë e ndara. Por, ajo që kemi 

vënë re është edhe se, performansa e tyre është më e dobët dhe jo gjithaq e thellë. Kjo, 

sidomos kur kanë të bëjnë me temat që kërkojnë përvojë dhe ekspertizë.  

Të tre tipat e këtyre gazetarëve që i kemi identifikuar, në të gjitha mediumet që kemi 

analizuar për këtë punim. Ndërkohë që, tipi i parë syresh mbizotëron në mediumin publik ku 

edhe janë të ndara përgjegjësitë e redaksive dhe të stafit të post-produksionit. Mirëpo, ajo që 

është e përbashkët e të gjithë këtyre gazetarëve është se puna e tyre dritën jeshile për 

publikim e merr nga kryeredaktori i cili e verifikon çdo punim para se i njëjti të publikohet në 

cilëndo platformë. Ndërsa, po ashtu, e përbashkët e të gjitha kompanive mediale është se 

asnjëra prej tyre nuk ka organizuar trajnime të veçanta për gazetarë me shumë shkathtësi. Ata 

këto shkathtësi i kanë fituar gjatë punës apo i kanë fituar jashtë mediumit.  
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Shpërndarjen e produktit (lajmit) në shumë platforma 

  

Shpërndarja e përmbajtjes mediale në shumë platforma është pjesa që më së shumti 

përflitet dhe e cila i atribuohet konvergjencës. Është pjesa që në të vërtetë konvergjencën e 

definon si një ndryshim rrënjësor në bartjen e mesazhit (Dailey, L., Demo, L. & Spillman, 

M., 2003). Nga këndvështrimi i konsumatorëve, konvergjenca nënkupton produkte të 

ndryshme mediale, që shpesh janë të lidhura me njëra-tjetrën, jo vetëm në të shkruar por edhe 

në prodhim, shpërndarje dhe marketing dhe falë konvergjencës dhe digjitalizimit produktet e 

njëjta qarkullohen në forma të ndryshme të mediave (Marsden and Verhulst, 1999). Në fakt, 

mund të thuhet se, është  digjitalizimi ai që ka mundësuar shpërndarjen në shumë platforma, 

me qëllim që informata të arrijë te konsumatori pikërisht duke e përdorur punën e vetëm një 

gazetari, për ta mbuluar kështu një çështje të cilën më pas i njëjti do ta paketojë në formate të 

ndryshme.  

Sipas përfaqësuesve të mediave, kjo shpërndarje në shumë platforma faktikisht krijon 

mundësi që ato të jenë sa më prezent në opinionin publik, dhe kështu, në këtë mënyrë ta bëjnë 

tërheqjen e një numri sa më të madh të konsumatorëve, të cilët do të kenë qasje në produktet 

e një  mediumi në çdo kohë dhe në çdo vend.  

Andaj dhe shpërndarja në shumë platforma i informatave gazetareske është lloji i 

konvergjencës më dominues në mediat e analizuara nga ne. Ndërsa, mund të konstatohet edhe 

se, që të gjitha këto mediumet kanë përmbajtje multimediale që ofrohet përmes platformave 

të ndryshme mediatike me të cilat operohet sot në treg. 

 Nuk do mend se, mbizotëruese janë ueb faqet të cilat përditësohen 24 orë, pastaj janë 

aplikacionet të cilat ofrohen për të gjitha pajisjet mobile, por edhe platformat e ndryshme të 

rrjetëzimeve sociale shumë të përhapura gjithandej. Radio dhe TV programet janë prezente 

në platforma live (transmetim ne kohë reale) dhe on-demand (transmetim me kërkesë të 

konsumatorit) dhe e gjithë kjo mundësohet falë internetit dhe teknologjisë së re, por edhe 

angazhimit të kompanive mediale të cilat po tregohen gjithnjë e më kreative në krijimin e 

ofertave të reja për konsumatorët e interesuar. 

 

Përmbledhje 

  

Analiza e ofruar përmes kundrimit të shumëdimensionalitetit të konvergjencës, 

përmes analizës së disa fushave, e që janë prezantuar në këtë punim, mundëson një qasje 

gjithëpërfshirëse mbi zhvillimet në mediat e Kosovës.  Ky model analitik mund të përdoret 

edhe në vendet tjera, si dhe për t‘i analizuar zhvillimet e mëvonshme. Natyrisht, të gjeturat 

tona kanë të bëjnë vetëm me mediat e analizuara dhe nuk mund të themi se janë përfaqësuese 
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për të gjitha mediat e Kosovës (duke e pasur parasysh se numri më i madh i medieve 

elektronike është në nivel lokal, ndërsa mundësitë e tyre për të ecur në hap me zhvillimet e 

teknologjisë multimediale janë më të vogla, për shkak të pengesave financiare
551

).  

Meqenëse kjo analizë është e para e këtij lloji, besojmë se duhet t‘i bëjmë disa 

konkluzione.  

Disa kompani mediale i kanë përfshirë të gjitha dimensionet e konvergjencës, të cilat 

u analizuan në këtë punim, Sipas të gjeturave tona del se, që të gjitha janë ende në fillimet e 

tyre për sa i përket konvergjencës, që të mund të themi se ofrojnë ndonjë vlerë e cila duhet të 

replikohet nga kompanitë tjera mediale.  

Ndërsa, kur bëhet fjalë për redaksitë e integruara, bashkëpunimi mes redaksive të 

pavarura duket si qasja më e shpeshtë, për çka, përgatitja e lajmeve/informatave nga një 

person duket se përfaqëson gazetarin me shumë shkathtësi. Gazetari me shumë shkathtësi 

duket se është i vetmi dimension i cili mund të replikohet edhe në mediat tjera, sepse nga 

analiza del se gazetarët janë të aftë të krijojnë produkte për të gjitha platformat dhe se 

dallimet mes gazetarit të shtypit dhe atij të radios dhe televizionit janë shumë më të vogla se 

sa është menduar.  

Duke e pasur parasysh se të gjitha dimensionet e konvergjencës ishin shumë më 

prezentë në mediat private, këtu del se, shtysë për të gjitha këto procese është komponenti 

financiar: me pak punëtorë të cilët janë shumë produktiv në nivel të kompanisë. Paçka se, një 

analizë më e thellë do të na jepte një pasqyrë më të qartë mbi atë se cilat janë pasojat për 

kualitetin e lajmi/informatës, si dhe cili është opinioni i gazetarëve për sa i përket angazhimit 

të tyre në të gjitha fushat, pa ndonjë ekspertizë të thellë.  

Me këtë rast, hulumtimi ynë, edhe pse empirik, shpërfaq ndërlidhjen e koncepteve 

teorike me praktikat e vërteta: të gjitha mediat e analizuara i kanë të zhvilluara disa nga 

dimensionet e përzgjedhura të konvergjencës. Faktorë për përqafimin e këtyre dimensioneve 

nuk ishin as pronësia dhe as faktori i shtrirjes. Ndërsa rregullimi i sektorit të mediave të 

konvergjuara kërkon edhe rregullimin e shërbimeve të tjera gjë që identifikon një paradigmë 

të re të konkurrencës në shërbimet e komunikimit (Marsden, Christopher T. & Verhulst, 

Stefaan G, 1999) 

Në mënyrë që të shpjegohen dinamikat e këtij zhvillimi nevojiten hulumtime të 

mëtejme. Këto hulumtime, do të mund të pasqyronin edhe ndikimet e konvergjencës në 

nivelin mikro dhe makro ekonomik. 
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Abstract 

The significance of the public broadcaster in a transitional society like the one in Macedonia 

is very important. Public radio has a duty to engage in the creation of a plurality of thinking 

and differences of opinion, and especially in a multiethnic country such as Macedonia. In 

addition, the public service should serve as an instrument of culture, education and 

coexistence, and it can be seen as a stabilizer in many inter-ethnic processes. Macedonian 

Radio and Television has the most varied problems, ranging from financial dependence, low 

evaluation due to strong political influence in planning and program development in all 

public interest and in the development and transmission of programs for all segments of 

society without discrimination, etc. This means that due to the lack of quality, weak supply of 

various genres, the lack of programs for certain parts of the public, a strong political 

influence in the transmission of news and current affairs are some of the factors for the poor 

evaluation of radio and public television in Macedonia. Politics has achieved it's goal to 

transform public television and radio as a broadcast which serves only the governing party, 

the government respectively. This paper attempts to make a comparison between the 

democratic requirements of a public broadcaster and a public broadcaster in Macedonia.   

Keyword: Public radio, culture, education coexistence multiethnic country… 

Die Probleme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Mazedonien 

gegenüber den demokratischen Anforderungen 

 

MRT erfüllt die Funktion der Universalität in Bezug auf technische Reichweite, aber in 

materieller und Inhaltlicher Hinsicht, ihre Programme erreichen nicht das ganze Publikum. 

Die schwache Interesse des Publikums für MRT-Programme kommt durch: Mangel an 

Qualität, schwache Genre Angebote, das Fehlen von Programme für bestimmte Teile des 

Publikums, politischen Einfluss in den Nachrichten und Sendungen zum aktuellen 

Zeitgeschehen etc. Gleichzeitig MRT versagt auch Vielzahl von Genres von 

Fernsehprogrammen bereitzustellen, hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass es einen 
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Raummangel für den Rundfunk gibt nachdem 2005 der dritte Parlamentssender abgenommen 

wurde. Mit der Digitalisierung soll das Problem dringend gelöst werden, Der MRT soll der 

Sender zurückgegeben werden und damit wird die Möglichkeit geschaffen, im Rahmen ihrer 

Mission, neue thematische Dienste einzuführen.  

In Bezug auf die Wirkungen ist MRT immer noch nicht Unabhängig von den verschiedenen 

Formen der Einflussnahme. Die Nachrichtensendungen und andere aktuelle Programmen und 

Sendungen sind seit vielen Jahren unter dem Einfluss der politischen Machstrukturen. Somit 

ist das Vertrauen der Öffentlichkeit in ihrer Unabhängigkeit und Unparteilichkeit fast 

vollständig verloren. MRT kann nicht als Forum für öffentliche Debatte genannt werden noch 

bietet MRT genug Platz um Ideen, Meinungen, Bewertungen und Kritik frei zu äußern.   

Die Programme der öffentlichen Radio und Fernsehsender erfüllen nicht die Standards der 

Einzigartigkeit und Qualität und sind mit den kommerziellen Sendern kaum zu unterscheiden 

auch in der Hinsicht, dass beide Sendern ihre Interessen vertreten und nicht die der 

Gesellschaft. Was hier Besonderes fehlt ist ein innovatives Programm aus der 

Selbstproduktion, neue Genreformen von neuen qualitativ hochwertigen Titeln.  

Nach Rumphorst (2003) versteht sich der öffentlich-rechtliche Sender als der Rundfunk der 

für die Öffentlichkeit gemacht ist, von der Öffentlichkeit finanziert wird und von der 

Öffentlichkeit kontrolliert wird um im Dienste der Allgemeinheit steht.
553

 Nach Bullinger 

(1998) gibt es vier Funktionen der öffentlich-rechtlichen die zum Ausdruck kommen: 

- Die Integrationsfunktion (Sie sollen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen)  

- Die Forumsfunktion (sie sollen alle Stimmen der Gesellschaft zu Wort kommen 

lassen)  

- Die Komplementärfunktion ( sie sollen Sendungen von gesellschaftlichem Interesse 

bieten die unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht angeboten würden) 

- Die Vorbilds Funktion (sie sollen Qualitätsstandards setzen)
554

 

Demnach ist festzustellen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in keiner Hinsicht mit 

dem privaten Rundfunk gleich sein kann, da der öffentlich- rechtlicher sowohl in seiner 

Aufgabe (öffentlich-rechtliche Sender als der Rundfunk der für die Öffentlichkeit gemacht 

ist) als auch in der Verantwortung von den Privaten unterscheidet.   

Seit vielen Jahren ist MRT nicht ein Beispiel für hohe professionellen Standards, ob in der 

Produktion, Technologie oder in materieller Hinsicht.  

Die MRT ist von der Regierung finanziell abhängig. Auch in den neuen Rundfunkgesetz 

(Mediengesetz) wurde nicht klar definiert nach welchen Kriterien und Bedingungen MRT 

Finanzen von der Regierung bekommen wird und ohne diese Bedingungen und Kriterien 

(regeln, Regelungen) wird es Raum für Vorbehalt seitens der Regierung gelassen, dafür, 

wann und wie viel Geld der MRT vom Haushalt zugewiesen wird. Nach Ymer Ismaili ist das 
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nur fiktives Geld, das überwiesen wird und das Geld landet in Wirklichkeit in den 

Parteikonten. Das sind die Mechanismen der Regierung um Geldwäscherei zu betreiben.555 

Um vielleicht nicht die idealste aber eine bessere Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen 

Senders zu garantieren sollte es in Mazedonien auch Vertreter der Opposition in den 

Führenden Strukturen des Senders geben um somit ein Balance der Mitarbeiter zu 

schaffen.
556

 

Im Kontext auf Definierung von Kriterien für den Eingang von Staatsgeld in MRT hat der 

Journalistenverband Mazedoniens
557

 eine Änderung
558

 vorgeschlagen womit der 

Jahresbudget von MRT durch zwei Indikatoren gebildet wird, nämlich, durch den Prozentsatz 

von der Rundfunkgebühreneinnahmen im Vorjahr und der Rest der Mittel, die um den 

öffentlich-rechtlichen Dienst zu finanzieren benötigt werden, die durch die Regierung 

gesichert wird. Die Budgetmittel werden in 12 gleichmäßige Raten geteilt, die wiederum 

automatisch bis zum 5-ten des Monats auf dem Konto von MRT fliesen werden. Nach dem 

JVM geht der größte Teil des Budgets von MRT für Gehälter weg aber nicht für 

Programminhalte.  

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, mit dem Ziel das öffentliche Interesse zu dienen, wird 

von einigen breiten und einfachen Prinzipien geführt. Diese Prinzipien sind die Universalität, 

die Vielfältigkeit und die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen.
559

 

Wenn die Regierung der Hauptfinanzierer des öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, wie kann 

dieser Rundfunk das Vertrauen der Gesellschaft gewinnen und wie soll die Gesellschaft 

wissen, dass dieser Rundfunk, für den auch Rundfunkgebühren bezahlt werden, objektiv und 

vertrauensvoll ist. Im Grunde genommen gibt es in Mazedonien fast keine Unterschiede 

zwischen einen öffentlich-rechtlicher Rundfunk und einen Privatsender (sowohl bei den 

Fernsehsender als auch bei den Radiosendern. Es ist sehr leicht zu bemerken wie die 

öffentlich-rechtlicher Sendern die Werte einer Kultur (in diesem Fall sind das die Werte der 

mazedonischen Kultur gemeint) erhöhen und die Werte anderer (in diesem Fall der 

albanischen, türkischem, Walachen, Roma, Bosniaken usw.) kaum nennen. Somit bereichert 

der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht das „demokratisches Zusammenleben― im Land. 

Der öffentlich-rechtliche muss sich mit Sendungen und Fragen an die konkreten Problemen 

und Bedürfnissen der Gesellschaft nähren und hier ist die ganze Gesellschaft gemeint und 

nicht nur ein Teil von, außerdem muss der öffentlich-rechtliche aktuelle Ideen, -Meinungen 

und –Werte der Gesellschaft, wo sie arbeiten, fördern.
560
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Nach DomeniqueWolton ist die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

Gesellschaftsverbindungen zu schaffen. Er sagt das „morgen wird den Medien mit allgemeine 

Interesse noch eine größere Rolle zukommen, in einem multimediale interaktive Universum, 

mit Netzen verstrickt und mit der Einsicht darauf, dass sie die wenigen Verbindungen in einer 

individuellen Massengesellschaft sein. Das Ziel des Rundfunks mit Allgemeininteresse ist 

mit anderen in einer stark hierarchische individualisierte Gesellschaft etwas zu teilen.―
561

 

Obwohl es mit der Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sehr schwierig fällt 

und unmöglich scheint, gibt es Nach Price und Raboy eine Möglichkeit, dass dieser 

Rundfunk unabhängig von der Regierung arbeitet und gleichzeitig wird er Verantwortlich für 

seine Arbeit gemacht. Diese Verantwortung wird durch die Herstellung einer transparenten 

Beziehung zwischen den öffentlich-rechtlichen und der Regierung kommen und die 

Regierung soll für jegliche Intervention entmutigt werden.  

Bei der vierten europäische Ministerkonferenz über Massenmedienpolitik wurden die 

Mitgliedsstaaten einverstanden, dass die Programme (Sendungen) der öffentlich-rechtlichen 

einen Referenten Punkt für die ganze Öffentlichkeit darstellen müssen und ein Faktor der 

gesellschaftliche Kohäsion und Integrierung alle einzelnen Gruppen und Gemeinschaften 

werden, dass sie eine Forum für öffentliche Diskussionen gewährleisten, wo ein sehr breiter 

Spektrum der Einsichten ausgedrückt werden können, dass sie pluralistische, innovative und 

vielfältige Sendungen produzieren müssen mit sehr hohen ethischen Standards und Qualität, 

Interesse des breiten Publikums, die Erfüllung der Bedürfnisse der Minderheiten, Reflexion 

verschiedene philosophischen und religiöse Überzeugungen in der Gesellschaft usw.
562

 

Dieselben wurden dann auch in dem Beschluss des Europäischen Parlaments wiederholt.      

Um öffentlich-rechtlichen Medien für die Zukunftsveränderungen zu helfen wurde im 

Oktober 2012 ein Plan
563

 durch die Europäische Rundfunkunion ins Leben gerufen. Das Ziel 

dieses Plans war es herauszufinden, wie die öffentlich-rechtlichen Medien in den kommenden 

Jahren unverzichtbar für das Publikum und Akteure bleiben können. Die zehn Empfehlungen 

dieses Plans waren:  

1. Das Publikum besser zu verstehen; 

2. Steigernde Engagement und Vielfalt; 

3. Die Prioritäten in der Portfolio setzen; 

4. Seien sie die wichtigste und vertrauenswürdige Informationsquelle; 

5. Seien sie relevanter zu der jüngsten Publikum;  

6. Ermächtige, helfen und teilen; 

7. Beschleunigung, Innovation und Entwicklung; 

8. Bekanntheit sicherstellen; 
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9. Verwandlung der Organisationskultur und Führungsstil; 

10. Machen sie den Fall für die öffentlich-rechtlichen Medien
564

 

Eigentlich ist jeder dieser zehn Punkte widersprüchlich wenn man diese Punkte mit den 

öffentlich-rechtlichen Medien in Mazedonien vergleicht. Daraus ergibt sich, dass, wenn die 

öffentlich-rechtlichen Medien sehr widersprüchlich zu diesen zehn Punkten sind, wie sollen 

die privaten Medienanstalten in Mazedonien sein. Wenn die öffentlich-rechtlichen Medien 

isolierte und Einseitige Meinungen veröffentlichen, wenn sie einseitig, den Parteien, 

Interessengruppen usw. dienen, dann machen das die privaten erst recht. Die öffentlich-

rechtlichen Medien sind allenfalls ein sehr schlechtes Beispiel dafür wie die Medien im Sinne 

von Freiheit, Demokratie, Objektivität, Wahrheit, Vielfalt, Gesellschafts- und familiäre 

Werte, die Würde, Ethische und religiöse Überzeugungen, zwischenmenschliche 

Kommunikation, Multikulturelles Leben u.v.m. funktionieren sollten.   

Das Rundfunkgesetz sieht vor, dass die Arbeit des Rates der MRT in öffentlichen Sitzungen 

stattfindet aber die Arbeitsvorschriften der MRT, obwohl sie keine Rechtsgrundlage dafür 

hat, enthält Bestimmungen, die die Anwesenheit der Öffentlichkeit in den Sitzungen 

ausschließen. Weder die Satzung des MRT noch die Arbeitsvorschriften sehen keine 

Bestimmungen für die Intergrierung der Öffentlichkeit in die Arbeit.  

Es gibt einen Widerspruch in dem Sinne, dass das Rundfunkgesetz die Aufgaben und Ziele 

des öffentlich-rechtlichen festlegt und die öffentliche Interesse formuliert aber während das 

Gesetz eine institutionelle Autonomie vorsieht, stellt das Gesetz für die Beamten (öffentliche 

Bedienstete) eine wirksame Unterbrechung dieses Prinzips dar. Die MRT Mitarbeiter 

bekommen mit dem Gesetz den Status der öffentliche Bedienstete (Art. 3) und ihre 

Beschäftigung wird mit der staatliche Agentur gebunden, es werden die Prinzipen der 

Unabhängigkeit zerstört und damit können die Beschäftige nicht als Unabhängig von den 

staatlichen Institutionen gerechnet werden. Auch in den Führungspositionen der MRT zeigt 

sich eine Unbewusstheit der Führung für ihre Engagement und ihre Verantwortung 

gegenüber der Gesellschaft. Auch der Vorstand der MRT, arbeitet nicht Ordnungsgemäß 

nach den Akten der MRT und schützen nicht die Interesse des MRT sondern sie formalisieren 

und bestätigen die Entscheidungen der Regierung und werden damit zum Instrument, 

wodurch die Interessen der Regierung oder der regierende Parteien realisiert werden.  

In der Tiefe Analyse der Programminhalten  das die Nichtregierungsorganisation und 

Stiftung NVO Infocentar, Zentrum für Medienentwicklung (2013) machte, zeigten sich das 

MRT einfach nicht nur ihre Funktion ein Rundfunkdienst für die Bürger zu sein nicht erfüllt, 

sondern in bestimmte Situationen setzt sich MRT in der Rolle des direkten Akteures und 

Instruments der Regierung. Die meisten Programminhalten sind der Regierung und deren 

Aktivitäten gewidmet aber am meisten Zeit wird der Regierung in den 

Hauptabendnachrichten gegeben. „Die Hauptnachrichten der MRT1 (in 19:30 Uhr) anstatt 

eine professionelle, qualitative, analytische, objektive unparteiische Information zu 

                                                           
564 Alle Punkte sind dem Report eingeführt. (Eben da). 
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gewährleisten, wurden sie Ziel- und Propagandasender und Verstärker der Machtpositionen 

und deren Druck auf die Opposition―.
565

 

Man muss einfach den Fernseher einschalten und auf MRT1 oder MRT 2 umschalten und die 

Wirkung der Regierung wird sofort gemerkt und zwar in allen Segmenten der 

Programminhalten, insbesondere in den Nachrichten. Auch nicht zu übersehen sind die 

Regierungswerbespots. Hier hat fast jedes Ministerium ein Werbespot (teil der 

Werbekampagne der mazedonische Regierung), es gibt Mitteilungen der Regierung, der 

öffentlichen Institutionen sowie alle Aktivitäten verschiedene staatliche Institutionen. Das ist 

ohne Zweifel eine Instrumentalisierung der MRT als eine Anzeigetafel der Regierung und der 

regierende Partei. Die Oppositionspartei wird entweder ignoriert oder sie wird sehr stark 

kritisiert. Es gibt überhaupt keinen Platz für die verbliebene Gesellschaftsinteressengruppen 

und die authentischen Analysen sowohl politische, ökonomische, als auch gesellschaftliche, 

künstlerische, religiöse usw. Auch die Analyse der Programminhalten der MRT erklärt: „die 

verschiedenen Programmen des öffentlichen Dienstes erreichen im keinen Falle die 

integrative Funktion in der Gesellschaft durchzuführen, bzw. in ihren Programminhalten die 

gesellschaftlichen Werte und  Interessen zu reflektieren und zu fördern, die gleichermaßen 

die verschiedenen sozialen Gruppen und Gemeinschaften ziehen würde, die zu Entwicklung 

und Pflege nationalen Werte und Einstellungen führen würde.
566

 

Auf dem Kanal MRT 1 gibt es ständig verschiedene und eine sehr hohe Zahl an visuelle und 

Textformen von Werbung. Damit wird der öffentlich-rechtliche seitens der Regierung 

instrumentalisiert und wird zum Regierungsmedium.   

In dem Bereich der Information sind die Nachrichten die sowohl in der mazedonischen 

MRT1 als auch in der albanischen MRT2 gesendet werden, eine reine parteien- und 

Regierungspropaganda. In dem Bereich der Kultur, neben den wenigen und Kulturarmen 

Sendungen, ist die Kultur in reine Folkloristik und religiöse Verwirrung heruntergebracht. Im 

Dokumentarbereich dient MRTV zu Überprüfung der mazedonischen Geschichte und eine 

neue und falsche Identität zu fördern.
567

 Wenn es um Debatten geht, wird MRTV dafür 

gebraucht um die Stelle des Ministerpräsidenten zu verstärken und es lassen sich überhaupt 

keine Kritiken an ihm wenden und natürlich die „gute― Arbeit der Regierung wird die ganze 

Zeit sowohl in den Sendungen als auch in den Werbepausen gezeigt und darüber geredet. Die 

ganze Zeit ist der Zuseher mit der Regierung beschäftigt. Nach Ismaili ist das ganze 

Programm der MRTV als propagandistisches Material bestimmt.568Sopar ist der Meinung, 

dass Bildungs- und Dokumentarsendungen exklusive „Spielzeuge― mit einem großen 

Aufwand und sehr riskant für das Überleben der Medien in Mazedonien sind.569 

                                                           
565 MRT-Javen servisnagraganite?:Analizanarabtenjeto I programitena MRT. – Skopje NVO Infocentar,  2013 (S. 11). 
566 Eben da (S. 12). 
567 In Mazedonien ist es zu einer Teilung der mazedonischen Ethnikum gekommen und zwar in slawisch- und Antike 

Mazedoniern. Auch die Historiker sind geteilt. 
568 Interview mit dem Stellvertreter Vorsitzenden der MRTV Herrn Ymer Ismaili für die Zeit 1998-2002. (Interview für den 

Bedarf dieser Arbeit). 
569Sopar, Vesna: The Media and Values in Macedonia between Regulation, Privatization Concentration, Commercilization 

and Pluralization. In: Ramet P. Sabrina, Listhaug, Ola and Simkus, Albert: Civic and Uncivic Values in Macedonia. Value 

Transformation, Education and Media.Palgavre Macmillan. 2013. (S.225) 
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Am 04.07.2014 hat die MRT einen Vertrag für eine Zusammenarbeit zwischen MRT und 

BTV (der bulgarische öffentlich-rechtliche Rundfunk) unterschrieben womit die beiden 

Häuser einverstanden wurden, dass die Sendungen der beiden Sender in den beiden Ländern 

gesendet werden dürfen. Auch dürfen sowohl die mazedonischen als auch die bulgarische die 

Kabelnetzbetreiber die Sendungen in ihre Kabelnetze senden.   

Bei der MRT ist das deutsche Modell der öffentlich-rechtlichen angewandt. Aber dieses 

Modell wurde anscheinend nicht richtig verstanden oder er ist sehr gut dem mazedonischen 

Kontext angepasst und somit wurde die Mischung zwischen öffentlichen und staatlichen 

Interessen in einer Unternehmen möglich gemacht.   

 

Der Rat der MRT 

 

Der Rat der MRT, nach dem Art. 127 vom Gesetz „vertritt und kümmert sich für die 

Erzielung der Interessen der Öffentlichkeit in Bezug auf die Radio- und Fernsehprogramme 

und die Arbeit der MRT―. Dieser Rat hat 23 Mitgliedern, die, mit Vorschlägen der 

genehmigten Befürworter der zivilen Bereich (18) und der Ausschuss für Wahlen und 

Ernennungen des Parlaments der Republik Mazedonien (5) die Versammlung der MRT 

wählt. Seine Arbeit wird durch Art. 130 vom Rundfunkgesetz definiert und wurde seit 2006 

nicht mehr verändert. Art. 130 sagt: „die Arbeitssitzungen des Rates der MRT sind 

öffentlich―, d.h. das Gesetz sieht keine Schließung der Arbeitssitzungen des Rates während 

Art. 3 der Arbeitsvorschrift der MRT sagt: „Die Arbeitssitzungen des Rates sind öffentlich, 

solange der Rat entscheidet um einige Sitzungen für die Öffentlichkeit geschlossen zu 

werden―. D.h. in Art. 3 wird das Rundfunkgesetz verletzt.   

Auch der MRTV hat seit 2003 einen Selbstregulierungsethischer Kodex genannt „Erklärung 

der professionellen und Ethischen Grundsätzen im Programm―. Die Erklärung sagt das „die 

Informationen die von den öffentlich-rechtlichen präsentiert werden nicht voreingenommen 

sein dürfen während Tatsachen und Ansichten im Programm balanciert und ethisch 

angemessen― präsentiert müssen.
570

 

Nach den Diskussionsteilnehmern des IREX für die Mediennachhaltigkeit für 2011 wurde 

der Kodex nicht in der alltägliche Arbeit praktiziert.
571

 

MRT hat gesetzlichen Verpflichtungen, Teil seines Produktionsbudgets auf unabhängige 

Produzenten hinzuzielen. Das soll laut Gesetz, durch Ausschreibungen gemacht werden
572

. In 

der Analyse der NVO Infocentar für die Ausschreibungen für das Jahr 2007, 2008, 2009, 

2010 und 2011 gab es Dokumenten nur für das Jahr 2011, das darauf hinweist, dass 5 Jahren 

lang nach der Verabschiedung des Gesetzes keine Ausschreibung seitens der MRT gemacht 

wurden. 

                                                           
570http://soros.org.mk/dokumenti/Mac-Media-Ful-MAK-1029-2.pdf (Seite 46) (Besucht am 05.02.2014). 
571http://irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Macedonia.pdf (Seite 73) (Besucht am 05.02.2014). 
572 Art 125 vom Rundfunkgesetz, Amtsblatt der R. M. 100/0.5 

http://soros.org.mk/dokumenti/Mac-Media-Ful-MAK-1029-2.pdf
http://irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Macedonia.pdf
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Auch, was den ethischen und professionellen Standards angeht, ist MRT niemals ihr Plicht 

nachgegangen bzw. es keine Akten gebracht hat, womit die ethischen und professionellen 

Standards bei der Erstellung des Programms geregelt werden, obwohl es, sowohl in den 

Status des MRT in Art. 32 vorgesehen wird, dass der Rat des MRT „Akten bringen soll 

womit die ethischen und professionellen Standards bei der Erstellung des Programms 

reguliert werden―, als auch Art. 133 vom Rundfunkgesetz reguliert dasselbe. 

Im Großen und Ganzen könnte MRTV bis heute (Veränderung nicht in der Sicht) in keinen 

ihren Arbeitsfeldern ihre Funktion, wofür sie auch existiert, ausfüllen. MRTV war, ist und 

bleibt weiterhin nur ein Sender der Regierung.  
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Abstract 

  

Besides it's public service mission and the programming prescribed by law, one of the most 

important tasks of radio broadcasting public television is the protection of economic and 

political independence. Radio and public television in Macedonia, despite the program 

prescribed by law, operates on the basis of economic and political interests. Especially in a 

country like Macedonia, where different cultures and ethnicities coexist and Macedonians 

and Albanians make up two of the largest ethnicities, their unity is expected precisely in the 

public service. So, radio television should become a forum for public debate and it should be 

a place for all those who contribute to the existence of this medium, i.e. taxpayers. The reality 

is quite the opposite. Taxpayers are forced to make payments to allow the Radio and 

Television to exist but on the other hand, the aim is to manipulate and to recruit viewers for 

the next election, where the winner is certain: the ruling party. This paper attempts to shed 

light on the function of the radio and television legislation, namely from what is written on 

paper, while rerfering to the bitter reality of this medium so important for a multicultural 

society that lives in Macedonia. 

Keywords: Radio and public television in Macedonia, mediums, programming… 

 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk MRT in Mazedonien. Die Funktion, Gesetzgebung 

und die Realität.   

Die Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Mazedonien wird von MRTV
574

 

(Makedonska Radio-Televizija) nach Artikel 8 vom Rundfunkgesetz ausgeführt
575

. Am 28 

Dezember 1944 wurde anfangs das mazedonische Radio unter den Namen „Radio Skopje― 

gegründet und dieses Datum wird als offizieller Anfang der MRT gerechnet.  

                                                           
573 PhD, Assistant at the Journalism Departament, Faculty of Law, State University-Tetova, e-mail: agronkurtishi@yahoo.de 
574 MRTV wird wegen des Namenstreits mit Griechenland international MKRTV heißen.  
575 Art 8: ―Der öffentlich-rechtlicher Sender wird für das ganze Gebiet der Republik Mazedonien gegründet und führt die 

Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der öffentlich-rechtliche Sender vom Absatz 1 dieses Artikels arbeitet in 

einer Weise und unter in diesem Gesetz festgelegten Bedingungen.  

mailto:agronkurtishi@yahoo.de
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Eigentlich wurde am 20 April 1941 zum ersten Mal aus dem Studio in Skopje Radiosendung 

gesendet. Das Programm hat so angefangen: „Внимание! ТукРадиоСкопие! 

ХристосВоскресе! Започваме нашето първо предаване на българскиезик. Българи от  

свободна Македония! ...‖ (Achtung, hier Radio Skopje. Christus ist auferstanden. Wir 

beginnen unsere erste Sendung in Bulgarisch. Bulgaren aus freiem Mazedonien).Die 

Radiosendungen wurden von ca. 20 Bulgaren aus Mazedonien vorbereitet.  In dieser Zeit 

sendete das bulgarische „Radio Skopje― Sendungen über das aktuelle Geschehen, Sendungen 

über die Geschichte, die Literatur, die Kultur und die Folklore, über das Dorfwirtschaft, 

Kindersendungen und sehr viel Volksmusik. Diese Radiostation war bis August 1944 im 

Betrieb.
576

 

Vom 1944 und bis 1993 MRT funktionierte innerhalb von JRT
577

.  Das mazedonische 

Fernsehen ist als Integral Segment der MRT am 14 Dezember 1964 mit den Namen 

„Televizija Skopje― dazugekommen. Bis 1993 wurde das Parlament der R. Mazedonien als 

Gründer der MRTV angegeben.
578

 

MTV auf dem Gebiet Mazedoniens strahlt ein Fernsehprogramm in mazedonische Sprache 

(MTV1) aus und ein Fernsehprogramm in der Sprache, die von mindestens 20 % der Bürger 

gesprochen wird und das von der mazedonische Sprache sich unterscheidet, wie auch in der 

Sprache der andern Minderheiten (MTV 2).  

MRTV auf dem Gebiet Mazedoniens strahlt mindestens zwei Radioprogramme in 

mazedonische Sprache aus und ein Radioprogramm in der Sprache, die von mindestens 20 % 

der Bürger gesprochen wird und das von der mazedonische Sprache sich unterscheidet, wie 

auch in der Sprache der andern Minderheiten. 

MRT strahlt mindestens ein Fernseh- und ein Radioprogramm über Satelliten. Es gibt auch 

einen Parlamentskanal. Die Verantwortung für die Programausstrahlung beabsichtigt für die 

Aktivitäten des Parlaments (MTV-Parlamentskanal) trägt selbst das Parlament. 

Das mazedonisches Fernsehen besteht aus zwei Programmdiensten: Der erster 

Programmdienst, der 24 Stunden Sendungen auf mazedonische Sprache sendet und der 

zweite Programdienst, bei dem Sendungen der ethnischen Minderheiten gesendet werden. 

Dazu ist noch der Parlamentskanal
579

 und der Satellitenkanal
580

 zu nennen.
581

 Der 

Parlamentskanal wurde 1991 als ein Experimentalsender gegründet. Heute sendet er die 

Aktivitäten des Parlaments Mazedoniens.   

Das mazedonische Radio besteht aus drei Programmdiensten: der erste und zweite 

Programmdienst, der 24 Stunden Programm in mazedonische Sprache sendet und der dritte 

Programmdienst, der Sendungen der ethnischen Minderheiten sendet. Dazu ist noch der 

                                                           
576http://www.predavatel.com.mk/n/mrt.htm#t1991 (Besucht am 18.06.2013). 
577Jugoslawische Radio Television. 
578Vgl. MakedonskaRadiotelevizija.KratkaIstorija (Kurze Geschichte). Eigene Angaben. http://www.mtv.com.mk/node/2830 

(Besucht am 18.06.2013). 
579Sobraniski Kanal. 
580 Wurde im Jahr 2000 gegründet und sendet 24 Stunden Programm des MRT. 
581 Vgl. MakedonskaRadiotelevizija. KratkaIstorija (Kurze Geschichte). Eigene Angaben. 

http://www.mtv.com.mk/node/2830 (Besucht am 18.06.2013). 

http://www.predavatel.com.mk/n/mrt.htm#t1991
http://www.mtv.com.mk/node/2830
http://www.mtv.com.mk/node/2830
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Satellitenkanal und Radio Makedonija, das Programm, das für die Landesleute Mazedoniens 

in der Diaspora entwickelt wurde.
582

 

Der mazedonische Fernsehsender sendet Programmen der ethnischen Minderheiten, die in 

Mazedonien leben und zwar:  

- Sendungen in albanischer Sprache 14,5 Stunden am Tag.  

- Sendungen in türkischer Sprache 2,5 Stunden am Tag.  

- Sendungen in serbischer Sprache 30 Minuten, dreimal wöchentlich plus eine Stunde 

monatlich. 

- Sendungen in Roma Sprache 30 Minuten dreimal wöchentlich plus eine Stunde 

monatlich. 

- Sendungen in walachische Sprache 30 Minuten dreimal wöchentlich plus eine Stunde 

monatlich. 

- Sendungen in bosnische Sprache 30 Minuten dreimal wöchentlich plus eine Stunde 

monatlich.
583

 

Das mazedonische Radio sendet Programmen der ethnischen Minderheiten, die in 

Mazedonien leben und zwar:  

- Sendungen in albanischer Sprache 17 Stunden am Tag.  

- Sendungen in türkischer Sprache 5 Stunden am Tag 

- Sendungen in walachische Sprache 30 Minuten am Tag. 

- Sendungen in Roma Sprache 30 Minuten am Tag. 

- Sendungen in serbischer Sprache 30 Minuten am Tag. 

- Sendungen in bosnische Sprache 30 Minuten am Tag.
584

 

- Sendungen in bulgarische- und griechische Sprache
585

 

Das zweite Programm von MRT 2 sendet Sendungen in Albanisch und auch in den Sprachen 

anderen Ethnien. Die Sendungen in albanischer Sprache fangen um 06.55 Uhr an und dauern 

bis 01:00 oder manchmal auch bis 02:00 Uhr nach Mitternacht. In der restlichen Zeit wird das 

Radioprogramm in albanische Sprache eingeschlossen. Logisch gerechnet, dauert das 

Programm in albanische Sprache ca. 18 Stunden aber hier werden auch die Programme der 

anderen Ethnien miteinbezogen (türkisch, Roma, walachisch, serbisch, bosnisch), die 

normalerweise jeden Tag um 14:30 anfangen und bis 18:00 Uhr dauern. Ab 18:00 Uhr sendet 

MRT2 wieder in albanische Sprache. Die anderen Ethnien gemeinsam haben insgesamt 3 

Stunden und 30 Minuten täglich, was auch nicht sehr viel ist, weil nur die Sendungen in 

türkischer Sprache täglich 2 Stunden und 30 Minuten dauern. Somit bleibt täglich nur 1 

Stunde für alle anderen verbliebenen Ethnien. Das erfüllt nur im Minimum und sehr formal 

die Bedürfnisse der anderen Gemeinschaften. Hier muss es betont werden, dass die 

                                                           
582 Vgl. MakedonskaRadiotelevizija. KratkaIstorija (Kurze Geschichte). Eigene Angaben. 

http://www.mtv.com.mk/node/2830 (Besucht am 18.06.2013). 
583 Vgl. MakedonskaRadiotelevizija. KratkaIstorija (Kurze Geschichte). Eigene Angaben. 

http://www.mtv.com.mk/node/2830 (Besucht am 18.06.2013). 

 

 
585 Es wird auf der Seite nicht genannt wie oft und wie lange Sendungen in bulgarische und griechische Sprache gesendet 

werden. 

http://www.mtv.com.mk/node/2830
http://www.mtv.com.mk/node/2830
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häufigsten Programmgattungen in den Sprachen der Minderheiten sind Musik und 

Unterhaltungsprogramme, Informationsprogramme und Spielprogramme.586 Gleichzeitig 

unterstreichen die bestehenden Rechtsvorschriften durch spezielle Aussagemodalitäten die 

Rolle der Medien bei der Entwicklung der ethnischen Identität, insbesondere die integrative 

soziale Rolle des öffentlich-rechtlichen.587 

Mit dem ersten Rundfunkgesetz von 24 April 1997 wurde MRTV in zwei Teilen geteilt und 

zwar: der mazedonische Radiorundfunk (Radiodiffusion) und der mazedonische Radio und 

Television. Nach dem obengenannten Gesetz und dem Art. 77 vom Rundfunkgesetz gehören 

61% der Rundfunkgebühren der mazedonische Radio und Television. Wegen der 

Verwirklichung der öffentlichen Interesse MRTV muss vor allem: 

- Den Programmzeitplan im Interesse der ganzen Öffentlichkeit planen und entwickeln 

und Programme für alle Gesellschaftssegmenten ohne Diskriminierungen zu 

Entwickeln und zu senden. Dabei, muss sie für alle Gesellschaftsspezifischen gruppen 

Rechnung tragen;  

- Sie muss dafür sorgen, dass in den Sendungen verschiedene Ideen reflektiert werden, 

das kulturelle Identität der Ethnien soll gepflegt werden, es sollen die kulturellen- und 

religiösen Verschiedenheiten respektiert werden und die Kultur selbst soll in der 

öffentlichen Dialog gefördert werden mit dem Ziel die Gemeinsame Verständigung 

und Toleranz zu verstärken in Funktion zur Förderung der Verhältnisse zwischen den 

Gemeinschaften in einem multiethnischen und multikulturellen Raum; 

- Sie muss alle Sprech- und Sprachstandards aller Gemeinschaften in R. Mazedonien 

pflegen und entwickeln; 

- Sie muss alle Formen der heimatlichen Audio-visuellen Werken pflegen, entwickeln 

und fördern, die zur Entwicklung der mazedonische Kultur beitragen sowie zur 

internationalen Affirmation der mazedonischen kulturelle Identität... . 

Die Mission der MRTV ist per Rundfunkgesetz angegeben. MRTV ist als öffentlicher Dienst 

nach Art. 120 für folgendes verpflichtet: Produktion und Senden von Programme mit 

öffentliche Interesse, mit dem das soziale und kulturelle Pluralismus im Land, bestehend aus 

informativen, kulturellen, erzieherischen, wissenschaftlichen, Sport und Unterhaltenden 

Inhalten wiederspiegeln. Das ist im Art. 120
588

 Rundfunkgesetz vorgesehen (SRD). Die 

Grundsätze und Empfehlungen der Europäischen Dokumenten für den öffentlich-rechtlichen 

Sender sind in vier grundlegende Funktionen/Aufgaben zusammengefasst: Universalität, 

Vielfalt, Unabhängigkeit und Qualität. Das Gesetz definiert durch den Artikel 121 die 

Programmaufgaben des MRT, das verpflichtet ist, in den öffentlichen Interessen zu handeln 

und sie zu verwirklichen:  

                                                           
586Vgl.Sopar, Vesna: The Media and Values in Macedonia between Regulation, Privatization Concentration, 

Commercilization and Pluralization. In: Ramet P. Sabrina, Listhaug, Ola and Simkus, Albert: Civic and UncivicValues in 

Macedonia. Value Transformation, Education and Media.Palgavre Macmillan. 2013. (S.227) 
587 Eben da. 
588 Art. 110 in dem neuen Gesetz für Audio und Audiovisuellen Mediendiensten.  



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 413 

 

- Sie soll sicherstellen, dass die Programme, die produziert und ausgestrahlt werden, 

durch den Einfluss der Regierung, politische Organisationen oder Zentren mit 

wirtschaftlicher Macht geschützt werden; 

- Das Programmschema im Interesse der ganzen Öffentlichkeit zu entwickeln und zu 

planen und Programme ohne Diskriminierung für alle Segmente der Gesellschaft zu 

produzieren und zu senden, unter Berücksichtigung der spezifischen sozialen 

Gruppen;  

- Sie muss sich darum kümmern, dass in den Programmen verschiedene Ideen zu 

reflektieren, die kulturelle Identität der Gemeinschaften zu fördern;  

- Die kulturelle und religiöse Unterschiede sollen respektiert werden und die Kultur soll 

in öffentlichen Dialog gefordert werden mit dem Ziel Stärkung des gegenseitigen 

Verständnisses und der Toleranz um eine Beförderung der Beziehungen zwischen den 

Gemeinschaften in einem multiethnischen und multikulturellen Umfeld;  

- Die Sprachstandards aller Gemeinschaften in der R. Mazedonien zu pflegen und zu 

entwickeln;  

- Alle von inländischen audio-visuellen Werken die zur Entwicklung der Kultur in 

Mazedonien beitragen sollen gepflegt und gefördert werden;  

- Promovierung und Achtung der Menschenrechte und Freiheiten, demokratischen 

Werten und Institutionen;  

- Die Privatsphäre, die Würde, das Ansehen und die Ehre des Manschens zu 

respektieren, 

- Entwicklung, Planung und Sendung von Programmen und Nachrichtensendungen für 

Gehörlose und deren Übersetzung in eine Gebärdensprache;  

- Während des Wahlkampfes soll MRT eine freie und ausgewogene Zeit für die 

Übertragung der Programme der politischen Parteien, Koalitionen und Kandidaten, 

die ihre Kandidatenlisten eingereicht haben für die allgemeinen, Kommunal- und 

Präsidentschaftswahlen stellen;  

- MRT muss Informationen über regionale und lokale Besonderheiten und Ereignisse in 

Mazedonien sicherstellen; 

- MRT muss Bedingungen für den Übergang von analog- auf Digitaltechnik 

sicherstellen;  

- Speicherung und Archivierung eigene Radio- und TV-Aufnahmen und andere 

Materialien und Dokumente als Teil des Audio-Visuellen Erbe der R. Mazedonien.  

Im Hinblick auf die Unabhängigkeit von MRT als öffentlicher Dienst für die Bürger ist in 

den Rundfunkgesetz eindeutig festgelegt, dass MRT-Programme von alle Arten von Macht 

unabhängig sein müssen. Art. 121
589

, Abs. 1 sagt: „Wegen der öffentlichen Interesse wird 

MRT verpflichtet sicherzustellen, dass die Programme die produziert und ausgestrahlt 

werden, von jedem Regierungseinfluss, politische Organisationen oder Zentren 

wirtschaftlicher Macht geschützt werden―. Art 122
590

 sagt: „MRT ist verpflichtet beim 

Erstellen und senden von Programmen die professionellen Grundsätzen zu respektieren, der 

unterschiedlichen Interessen in der Gesellschaft einen gleichberechtigten Zugang zu 

                                                           
589 Art 121 in dem neuen Gesetz für Audio und audiovisuellen Mediendiensten ist in den Art. 110 mitberücksichtig.   
590 Art 122 in dem neuen Gesetz für Audio und audiovisuellen Mediendiensten ist in den Art. 110 mitberücksichtig.   
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gewährleisten, sich für Freiheit und pluralistischen Ausdruck einzusetzen und die öffentliche 

Meinung vertreten [...]― 

Die Artikeln 121 und 122 verhängen eine Pflicht für professionelle Distanz und Objektivität 

in der Informationsvorbereitung und Informationsverarbeitung, die Erfüllung der Bedürfnisse 

mehrere Zielgruppen, definieren ihre kulturelle Mission und – Ziele und sie unterstreichen 

die Funktion als Faktor des sozialen Zusammenhalts.  

Die andere Seite  der MRTV 

Die Gesetze, die Pflichten und die Professionalität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in 

Mazedonien stehen nur auf einem Blatt Papier geschrieben. Im Gegensatz dazu, alle aktuellen 

Programme der MRT und insbesondere die Nachrichtensendungen seit der Unabhängigkeit 

des Landes und bis heute (Veränderung nicht im Sicht) sind im Allgemeinen, alle unter 

einem sehr starken Einfluss der politischen Strukturen, insbesondere der Regierung und deren 

Macht. Somit nimmt das Vertrauen der Öffentlichkeit in der Unabhängigkeit und 

Unparteilichkeit von MRT jeden Tag ab und das wirkt sich auch auf die Einschaltquoten. 

In der Abbildung 1 wird gezeigt, dass die Sehbeteiligung des öffentlich-rechtlichen Senders 

seit dem Jahr 2007 und bis heute unverändert bleibt bzw. es gibt jedes Jahr einen leichten 

Rückgang von 7.1 % im Jahr 2007 auf 5 % im Jahr 2011 und 5,85 % im Jahr 2012. Tendenz 

sinkend.  

 

Abbildung 1: Die Einschaltquoten für 2011, 2012, 2013. (Quelle: avmu.mk) 

In eine Analyse (gemacht durch das Medieninstitut Mazedoniens) mit dem Titel: „Analyse 

des öffentlichen Rundfunk in RM im Kontext der europäische Medienpolitik― wurde 

festgestellt, dass MRT seit langem nach den Nachrichten und aktuell-Informationssendungen 

nicht mehr erkennungsfähig ist
591

. Eine große Zahl an professionellen und erfahrenen 

Journalisten von MRT ist in den privaten Medien übergegangen oder arbeitet als freie 

Journalisten im Rahmen der unabhängigen Produktionen. Auch, ein großer Teil der beim 

MRT geblieben ist, kann nicht ihren Wissen und ihre Fähigkeiten ausdrücken, erstens wegen 

der anhaltenden Mängel an Mitteln, wie auch wegen des chaotischen Wegs der 

                                                           
591 Vgl. Makedonski Institut za medium: Analiza na javnataradiodifuzijavo R. Makedonijavokontekst na 

evropskatamediumskapolitika (S. 10). 
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Hausverwaltung und der Mangel an Vision seitens der Führung.
592

 Auch die Führung wurde 

innerhalb einigen Jahren wegen der andauernden Probleme mehrmals gewechselt. Demnach, 

kann es gesagt werden, dass MRT noch heute nicht ihrer Pflicht „Forum der öffentlichen 

Debatte― erfüllt hat und sie bietet immer noch nicht Platz genug um Ideen, Meinungen und 

Bewertungen frei zu äußern.
593

 

Das Problem des Fehlens einer unabhängigen redaktionellen Politik der MRT wird auch in 

den verschiedenen Berichten der Europäischen Kommission gezeigt. Im Hinblick auf die 

Berichterstattung und Berichterstattung über die Ergebnisse in den Nachrichten werden die 

regierenden Parteien favorisiert. Bei den Wahlkampagnen gibt es auch Parteien die einen 

Vorteil beim MRT erwirtschaften. Auch in dem Bericht des Rundfunkrates wurden für das 

Jahr 2010-2011 festgestellt, dass Zeiten im Hinblick auf direkte Appelle in den Nachrichten 

sowohl in mazedonischer als auch in albanischer Sprache dominierten die Parteien in der 

Regierungsmehrheit gegenüber Oppositionsparteien.
594

 Auch zeigten die Ergebnisse der 

Überprüfung, dass die politische Parteien erkannten die Medien als ihre oder als 

gegnerische.
595

 In der Zwischenzeit sind die Teilungen noch extremer geworden  und die 

Journalisten sind geteilt in „Patrioten― und „Verräter―, wo, die Proregierungsmedien 

regelmäßig listen mit den sogenannten „Verräter―, „Spionen― und „gay Journalisten― 

bereiten, mit dem Ziel die Medienfeinde der Regierung zu diskreditieren.  

Beim MTV 1 und Makedonsko Radio, wurde durch die Analyse festgestellt, dass über die 

Berichterstattung und die Aktivitäten der Regierung in Form einer Kampagne besonderes viel 

Zeit gewidmet wurde bzw. beide Medien haben mehr darüber berichtet als über die tägliche 

Funktionierung des Staates.
596

 

Unabhängig von den Veränderungen, die in den Medien in Mazedonien in den Jahren 1997 

und 1998 gemacht wurden, um die verwaltungsmäßige Unabhängigkeit des öffentlich-

rechtlichen Senders zu erhöhen, wurde trotzdem die extreme politisierte Abhängigkeit im 

Radio und Fernsehen beobachtet. Die Führung stand sehr nahe mit den Parteien in der 

Regierung.  

Die Mediengesetze in Mazedonien waren sehr komplex, weil die Mazedonier um jeden Preis 

versuchten, die gesamte Stellungnahme innerhalb der Grenzen der Republik Mazedonien zu 

kontrollieren und dies hat verursacht, dass Verstoße in der Medienfreiheit eins nach dem 

anderen gemacht wurden.   

Das Gesetz über die Informationen und Informierung war einer der politischen 

Konfliktquellen in Mazedonien. Im Jahr 2001 wurde ein Projektgesetz vorbereitet, der aber 

seitens des Informationsministeriums versteckt wurde. Um auf eine Information Zugriff zu 

haben sollte ein Journalist seitens der siebenköpfigen Kommission (Rat) in dem 

                                                           
592 Eben da. 
593 Eben da. 
594SovetzaRadiodifuzija na R.Makedonija: Izvestajodmonitoringot na mediumskotopokrivanje na predvremeniteizbori na 

pratenicivosobranieto na R. Makedonijavo 2011 godina. 
595 Eben da (S. 24) 
596SovetzaRadiodifuzija na R.Makedonija: Izvestajodmonitoringot na mediumskotopokrivanje na predvremeniteizbori na 

pratenicivosobranieto na R. Makedonijavo 2011 godina. 
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Informationsministerium eine Legitimität bekommen. Das war eine der Vorgaben der 

Medienlandschaft in Mazedonien. Der Vorsitzende dieser Kommission war der Chef der 

Informationsagentur. Mit diesem letzten Gesetz, das vorgeschlagen wurde, hatte die 

Regierung das Recht bekommen, den Medien finanzielle Hilfe zu leisten. Ein Paragraph sah 

es vor, dass die Regierungsführung und die Lokalmacht das Recht hatten, die Zeit zu 

bestimmen wann eine Information veröffentlicht werden könnte und früher dürfte sie 

überhaupt nicht veröffentlicht werden. Damit war die Position der mazedonischen Medien 

viel besser und sah viel versprechender aus als die Positionen der anderen in Mazedonien 

lebenden Ethnien.  

Die älteren Gesetzgebungen haben auch viele Schwierigkeiten in dem professionellen 

Journalismus bereitet. Das Gesetz, das bis 1997 im Kraft war, regulierte zwar den 

Informationsbereich aber er könnte keine Antwort auf die heutige (modernen) Anforderungen 

der print- und elektronischen Medien geben. Dieses Gesetz war von den siebziger Jahren. 

Das Handeln der Regierung in dieser Hinsicht wurde mehrmals von den internationalen 

Institutionen als intransparent angesehen. Alle Gesetze, die, die ältere Regierung 

verabschiedete, versuchten die Medien unter der Regierungskontrolle zu bringen. Im Jahre 

2002 (nach dem Krieg) hat zum ersten Mal das dritte Kanal des mazedonischen Fernsehens 

(MRT)
597

, Programm in albanische Sprache gesendet, nach einer langen und mühevollen 

Diskussion sowohl seitens des Parlaments als auch der journalistischen Organisationen. Auch 

die internationalen Vertreter legten mehrmals Hand ein um die Albaner ihre eigenen 

öffentlich-rechtlichen Sender (Kanal innerhalb von MTV) zu haben. 

In den vergangenen Jahren hat der öffentlich-rechtliche Fernsehsender, das Mazedonische 

Radio und Fernsehen, tiefgreifende Reformen durchgeführt, mit dem Ziel seine Probleme zu 

überwinden und sich zu einem echten öffentlich-rechtlichen Sender zu entwickeln. Obwohl 

es mit dem neuen Mediengesetz für Audio und Audiovisuellen Mediendienste vom 26 

Dezember 2013 einiges im Bereich der Medien im Lande geregelt wird, werden es trotzdem 

die größten Herausforderungen für die Zukunft nicht nur die Einführung neuer Mediendienste 

und ihre Positionierung in der nationalen Medienlandschaft sein sondern vielmehr die 

Implementierung des neuen Mediengesetzes in der Praxis.  

Es gab in der Zeit von 2007 bis 2013 mehrere Strategieentwurfspläne des damals noch 

Rundfunkrates aber keine bis jetzt hat ihre positiven Ergebnisse gezeigt. 

Im Strategieentwurf für die Zeit 2013-2017, wenn es um den öffentlich rechtlichen Service 

MRTV geht, heißt es, dass „die zukünftige Medienregulierung kann die Mindestanzahl für 

öffentlich-rechtliche Kanäle genauer definieren und sollte es dem öffentlich-rechtlichen 

Sender ermöglichen, zusätzliche spezialisierte Mediendienste einzurichten und zu betreiben 

...―
598

. Die neue Mediengesetzgebung soll jedoch auch Mechanismen für die öffentliche und 

aufsichtsrechtliche Beurteilung des Bedarfs an derartigen Diensten definieren. 

                                                           
597 Heute heißt es MTV 2. 
598PredlogStrategijazarazvoj na radiodifuznatadejnostvo R. Makedonijazaperiodot 2013-2017 godina (S. 18). 



CRC-Journal Volume 2,  No 3-4 2015 

 

 417 

 

Im Zusammenhang mit dem öffentlich-rechtlichen Sender soll auch die „rechtliche Stellung― 

des Parlamentskanals überarbeitet werden. Das bestehende Rundfunkgesetz regelt die Frage 

der Kompetenzen des Parlaments und des Senders bezüglich der Funktionsweise dieses 

Kanals, nicht ausreichend präzise. Während die Parlamentarische Kommission für den 

allgemeinen Programminhalt und die technische Umsetzung verantwortlich ist, liegt die 

redaktionelle Verantwortung beim Sender.  

Die Experten schlagen Folgendes vor: „Der Parlamentskanal sollte als Spartenkanal des 

öffentlich-rechtlichen Senders umorganisiert werden, der vom Parlament und anderen 

staatlichen Einrichtungen unabhängig ist, wobei die redaktionelle Verantwortung beim 

Sender liegt, und muss mit den Mitteln des professionellen Journalismus arbeiten.―
599

 Im 

neuen Mediengesetz sei zu entscheiden, ob dieser öffentlich-rechtliche Dienst nur über die 

Aktivitäten des Parlaments oder auch über den gesamten politischen Prozess des Landes, 

einschließlich der Aktivitäten der Regierung und des Präsidenten berichten soll. Auch gibt es 

Vorschläge, dass dieser Sender auch von den Arbeiten des Europäischen Parlaments 

berichten sollte und die Bürger der Republik Mazedonien auch Informationen haben was das 

Europäische Parlament macht, wie es arbeitet, um was für Gesetze das EU Parlament tagt und 

welche Gesetze dort verabschiedet werden .  

Im Jahr 2008 schlug die Regierung eine Änderung des Rundfunkgesetzes vor um die 

Möglichkeit zu geben einen Konkurs für den öffentlichen Dienst MRT zu öffnen. Trotz alle 

Warnungen von den NRO und die Experten, dass es undenkbar ist ein Land, dass 

Beitrittskandidat für die EU-Mitgliedschaft ist, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu 

schließen, hat die Regierung das Gesetz abgestimmt und verabschiedet. Nach Ymer Ismaili, 

ist das deswegen geschehen weil es eine Tendenz seitens der Regierungspartei gab, MRTV 

zu Schließen und eine neue MRTV zu machen, diesmal komplett mit den Leuten von 

VMRO-DPMNE (die Partei in der Regierung), die, dann vollkommen der Regierungsideen 

dienen werden.600 Dieser Teil des Gesetzes wurde im Jahr 2010, auch nach einem starken 

Druck seitens der EU, überarbeitet. Somit war die Möglichkeit einen Konkurs für den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk anzumelden, aufgehoben.  

Es gibt sehr viele Beweise dafür dass der öffentlich-rechtlicher Rundfunk anders arbeitet als 

es in den  Dokumenten steht und als er es vorgibt. Solange dies nicht geändert wird, wird es 

weiterhin sehr viele Probleme geben, die alleine dieses Medium bereitet. Solange alle Medien 

und der öffentlich-rechtlichen Rundfunk  ist fuehrend in dieser Sache, keine Interesse dafuer 

haben aus diese lange anhaltende Transition herauszugehen wird es Mazedonien 

hohpolitisierte Medien geben. Hier wird dem öffentlich-rechtlichen Rundfung eine grosse 

Verantwortung gegenüber der Gesellschaft geschrieben.   
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