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Lufta si zhvillim realist-refleksione psikologjike 

SYLEJMAN SELIMI – (DR. në 
proces) 
Ambasador i Republikës së Kosovës në 

Republikën e Shqipërisë  

LUFTA SI ZHVILLIM REALIST-

REFLEKSIONE PSIKOLOGJIKE 
Nga Sylejman Selimi1 

 “Të parashikosh luftën është njëlloj si të kryesh vetëvrasje nga frika e vdekjes” 

Otto von Bismarck 

Abstrakt 

Studiues  autoritarë kanë argumentuar se historia e njerëzimit, është e 

mbushur me luftëra2, vdekje e sakrifica. Pas luftërave qëndrojnë arsye të 

ndryshme, traktate, nënshkrime paqeje, etj, por më në thellësi akoma, çdo gjë 

është thjesht e motivuar nga elementi njerëzor i drejtuesve të shteteve që 

kanë filluar luftën. E thënë ndryshe arsyet janë psikologjike. Kjo është edhe 

shtresa kryesore, me të cilën merret studimi i psiko-historisë. Psiko-historia 

është studimi i motivimeve psikologjike të zhvillimeve historike. Ajo 

kombinon depërtimin e psiko-terapisë me metodologjinë kërkimore të 

shkencave shoqërore, për të kuptuar origjinën emocionale të sjelljes politike 

e shoqërore të grupeve e kombeve, të së shkuarës dhe së tashmes. Subjekti i 

1 Autori është Ambasador i Republikës së Kosovës në Republikën e Shqipërisë 
2P.sh., Friedman shkruan se SHBA kanë qenë në luftë përreth 10% të ekzistencës së saj. Kjo 
statistikë përfshinë vetëm luftërat kryesore.....Në gjysmën e dytë të shek, XX ka qenë në 
luftë për 22% të kohës. Që prej fillimit të shek. XXI, në vitin 2001, SHBA kanë qenë 
vazhdimisht në luftë... Për më gjerë shih: G. Friedman, 100 vitet e ardhshme, Plejad, Tiranë, 
2010, f. 75-76 
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saj kryesor është fëmijëria dhe familja (veçanërisht abuzimet me fëmijët) dhe 

studimet psikologjike të antropologjisë dhe etnologjisë.  

Lloid de Mos (lindur në 19 shtator 1931, Detroit, Miçigan, SHBA) 

është një mendimtar amerikan i njohur për punimet e tij në fushën e psiko-

historisë. “Të kuptoni psiko-historinë, ju duhet të pajtoheni me disa supozime 

të drejta [...], p.sh., që teknika e edukimit të fëmijëve në një shtet, ndikon 

politikën e tij të jashtme” - thotë Lloid de Mos.  

Është folur shumë rreth ndryshimit të natyrës së luftës, por analistë, 

civilë dhe ushtarakë nuk duhet të joshen. Mënyra sesi njerëzimi e zhvillon 

luftën, teknologjitë në përdorim, stilet e të luftuarit, organizimet tona, këto 

dhe aspekte të tjera të luftimit kanë ndryshuar dhe gjithmonë do të 

ndryshojnë. Por, këtu ecet thjesht në sensin klasik apo spontan. Ato flasin për 

komponentët jo esencialë që kanë ndryshuar gjatë gjithë historisë. Natyra 

esenciale e luftës, nuk ka ndryshuar, nuk po ndryshon, dhe asnjëherë nuk do 

të ndryshojë për aq kohë sa njerëzimi do ta përdorë atë. Jo, sasia e 

teknologjisë nuk mund ta ndryshojë natyrën e luftës. Fatkeqësisht, lufta është 

pjesë e mënyrës sesi ende sot zgjidhen mjaft probleme. Shkrimi i mëposhtëm 

bazohet te shkrimet e  Lloid de Mos dhe në disa përfundime mbi luftën dhe 

arsyet që na shpien drejt saj. Për të bërë hulumtimin e tij, ai merr si pasqyrë 

krahasimi sjelljen e teorisë politike të realistëve, të cilët kanë ndikuar 

mjaftueshëm në mendimin dhe zhvillimin global politik. Kjo shkollë e 

marrëdhënieve ndërkombëtare ka si prioritet interesat kombëtare dhe 

sigurinë, në vend të idealeve, etikës apo rindërtimit shoqëror. Ajo është 

politika e pushtetit dhe fuqisë. Në shkrim, mbështetur dhe në trajtesa të 

autorëve të tjerë zgjerohet këndvështrimi për luftën duke u fokusuar te 

efektet e epokës së informacionit, që po shkaktojnë “revolucion” edhe në 

teorinë e luftës. 

1. Një zhvillim realist
Historianët dhe shkencëtarët e politikës, bien dakord se, lufta është 

një zhvillim realist, racional dhe i domosdoshëm. Kjo gjë është e përcaktuar 

si “paradigma realiste, ku shtetet janë aktorë racionalë, që llogarisin me 

kujdes kostot e zhvillimeve të ndryshme dhe që kërkojnë të maksimizojnë 

dobinë e supozuar”3. Racionaliteti supozohet në mënyrë shumë të thjeshtë 

3 Van Evera, Stephen. Causes of war: Power and the Roots of Conflict. Ithaca: Cornell 
University Press, 1999, f. 7. 
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nga realistët: “Lufta është një proces racional” dhe “liderët janë maksimizues 

të dobive të pritshme, të cilët nuk zgjedhin kurrë veprime që mund të 

prodhojnë vlera dhe leverdi, më pak se politikat e tjera”4. Edhe atëherë kur 

ata pranojnë se “agresioni rrallë është i suksesshëm; shtetet agresore 

zakonisht frenohen ose shkatërrohen”, kjo gjë bëhet sepse “moskuptimet janë 

të zakonshme”5. 

Moskuptimet shikohen si fenomen që nuk ka shkak. Ato janë të 

pamotivuara, irracionale. Motivet vetëshkatërruese janë të pamendueshme. 

Kjo do të ishte “Të bësh psikologji” – një aktivitet i ndaluar. Realistët si 

pasojë, kanë prirje që të pranojnë formulimin e drejtuesve të luftës kur ata 

deklarojnë se do të fillojnë luftën për arsye racionale ekonomike. Kur Hitleri 

p.sh., tha se duhej të sulmonte BS dhe vendet e tjera të Evropës Lindore,

sepse Gjermania kishte nevojë për më tepër “hapësirë jetësore”, realistët 

tundën kokën dhe pranuan pretendimin e tij. Ata injorojnë arsyet më të 

çuditshme emocionale që kombet ngrenë, tek shkatërrojnë miliona fqinjë të 

tyre; të cilët duhet t’i vrasin pasi ata mund të shndërrohen në helm që do të 

helmojë gjakun e tyre (hebrenjtë, polakët), ose sepse ata kanë hundë më të 

gjata se ç’duhet (Tucit), ose sepse ata pinë cigare të ndryshme (Bosnja), ose 

sepse ata varin një copë lecke me ngjyra të tjera në shtëpitë e tyre (flamuri), 

ose sepse dikush nga religjioni i tyre i kishte ofenduar ata 13 shekuj më parë 

(sektet myslimane). 

Kuptimi emocional i këtyre zhvillimeve nuk është investiguar kurrë 

nga realistët, e as nuk i ka tërhequr vëmendjen teorisë së tyre, se luftërat 

kryhen gjithmonë për të siguruar burime ekonomike. Në fund të fundit, thotë 

njëri prej tyre “nëse ne duhet ta shohim luftën si patologji, atëherë të gjitha 

konfliktet duhet të shihen në të njëjtën mënyrë”6.  Realistët thjesht nuk njohin 

pjesët patologjike të hemisferës së djathtë. Veç kësaj, realistët nuk i marrin 

fare me sy të gjitha vetëvrasjet që bëjnë liderët, pasi kanë marrë vendimet për 

të shkuar në luftë7. Në më tepër se një shekull luftëra, mbi të cilat autori ka 

4 de Mesquita, Bruce Bueno. The war Trap. New Haven: Yale University Press, f. 19, 20, 
29. 
5 Van Evera, Stephen. Causes of War, f. 9. 
6 Howard, Michael. The Causes of Wars and Other Essays. Second Edition. Cambridge: 
Harvard University Press, 1983, f. 11. 
7 Një kontribut të vakant për trajtimin e shkaqeve të luftës përbën punimi I Stoessinger, John 
G. Why Nations Go To War: Second Ed., New York: St. Martin's Press, 1978,  Autori 
analizon mjeshtërisht 10 luftërat e fundit duke filluar nga Lufta e Parë Botërore....dhe midis 
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bërë kërkime në katër dekadat e fundit, asnjë prej tyre nuk filloi prej 

politikanëve apo liderëve, të cilët rrinin ulur duke bërë llogaritje kostosh 

ekonomike apo të përfitimeve prej luftës që ata do të fillonin. Më tepër, ata 

ngrinin zërin për vetëvrasje, motive sakrifice, si atëherë kur Tojo thërriti 

ministrat e tij para sulmit në Pearl Harbour dhe i pyeti se çfarë do të ndodhte 

nëse Japonia sulmonte SHBA-në. Secili prej tyre parashikoi një disfatë të 

pashmangshme. Kështu, Tojo arriti në përfundimin se: “Ka kohë në të cilat 

ne duhet të hyjmë në Tempullin Kiomizu.”8 (tempulli ku japonezët kryejnë 

vetëvrasjen). 

Hitleri, i cili kishte tentuar vetëvrasjen disa herë, tha se, “nuk do të 

ndodhej në një pozicion hezitues, vetëm për shkak se po dërgonte 10 milionë 

të rinj drejt vdekjes së tyre”9, duke e çuar Gjermaninë në luftë kundër 

vendeve disa herë më të mëdha dhe me potencial ushtarak më të lartë, madje 

duke urdhëruar që qytetet gjermane të shkatërroheshin plotësisht për të mos 

lejuar përfundimin e luftës. Në fakt, populli gjerman iu bashkua motivimit të 

tij vetëvrasës – lufta përfundoi me vetëvrasjen e dhjetëra mijëra gjermanëve, 

të cilët bënë vetëvrasje të panevojshme në 1945, atë që Beisel e quan 

“Vetëvrasja më e madhe masive në histori”.10 Beisel e quan LIIB “Rrethimi

vetëvrasës”11. Në fakt, të gjitha luftërat janë rrethime vetëvrasëse. Asnjë 

përmendje e shkaqeve të luftës për vetëvrasje apo sakrificë, nuk mund të 

gjendet në teorinë realiste. 

1.1 Motivim vetëshkatërrues për fillimin e luftërave 
Kombet-shtet shkojnë në luftë pothuajse çdo 25 vjet, pasi në këtë mënyrë 

çdo gjeneratë duhet të hidhet në gojën gjakatare të mëmëdheut, për të 

pastruar mëkatet e grumbulluara të njerëzve12. Sa më shumë progres 

ekonomik të ketë bërë një vend, aq më e madhe është mundësia që ai të bëjë 

një luftë për ta shkatërruar atë. Luftërat jo vetëm që kanë ndodhur më shpesh 

të tjerash trajton disi shtershim rolin e lidershipit mes shkaqeve të shumta të shpërthimit të 
luftërave, etj Libri është i përkthyer dhe në gjuhën shqipe 
8 John Toland, The Rising Sun: The Decline and Fall of the Japanese Empire, 1936-1945. 
New York: Random House, 1970, f. 112 
9 Hermann Rauschning, The Voice of Destruction. New York: Putnam's, 1940, f. 80. 
10 Beisel, David R. "The German Suicide, 1945." The Journal of Psychohistory 34(2007): 
303. 
11 Beisel, David R. The Suicidal Embrace: Hitler, the Allies, and the Origins of the Second 

World War. Nyack, N.Y.: Circumstantial Productions, 2004. 
12 deMause, Lloyd. The Emotional Life of Nations. London: Karnac Press, 2002, f. 158. 
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pas periudhave të begatisë, por kanë qenë 10 herë më të mëdha se ato gjatë 

periudhave të lulëzimit.  

Studimet e Goldstein kanë treguar se, luftërat shërbejnë më shumë dhe 

janë më të shpeshta kur ato ndodhin gjatë fazave ekonomike në rritje13. Në 

fakt, asnjë luftë mes Fuqive të Mëdha evropiane nuk ka ndodhur gjatë një 

depresioni, për dy shekuj. Le Shan e përmbledh shkurtimisht këtë gjë në 

kërkimet e tij duke thënë: “Ne kemi arritur në konkluzionin se, lufta 

shkatërron më tepër pasuri e të mira sesa ajo prodhon”14. Luftërat janë në 

fakt, rituale sakrifikimi që pakësojnë mirëqenien. Sjelljet në grup që 

shkaktojnë hakmarrjen nuk janë agresive, janë vetëshkatërruese. Pjesa më e 

madhe e problemit të studimit të kostove të vërteta të luftës, madje edhe në 

një ngjarje të pazakontë ku iniciatori fiton, është se “dobia e supozuar” e 

realistëve, nuk i vë re të gjitha llojet e kostove të fshehura por afatgjata të 

luftës.   

Kjo përfshin injorimin e kostove të hiperinflacionit e borxhit të prodhuar 

nga lufta, kostot e provokimit të aleatëve të armikut, kostot e supozuara të 

“gabimeve” të pamotivuara që i japin vendeve të tjera avantazhe ushtarake, 

kostot e mbajtjes së trupave në vendet e pushtuara (edhe nëse prodhojnë 

humbje neto për perandoritë), humbja e prodhimtarisë së luftëtarëve dhe 

civilëve të vrarë e të gjymtuar, që do të kryenin për tërë jetën, kostoja e 

interesit të parave të huazuara për luftën, kostoja e refugjatëve, rritja e 

prodhimit kombëtar dhe tregtisë shpesh humbasin për dekada të tëra, e 

kështu me radhë15.  

Kur disa prej këtyre kostove të fshehura bëhen të ditura, kur ndërhyrja 

amerikane në Irak është më tepër se 2 trilionë dollarë, ku disa prej kostove 

13 Levy, Jack S. "The Causes of War: A Review of Theories and Evidence". In Philip E. 
Tetlock, et al, Eds. Behavior, Society, and Nuclear War: Vol. One. New York: Oxford 
University Press, 1989, f. 124. 
14 LeShan, Lawrence. The Psychology of War: Comprehending Its Mystique and Its 

Madness. New York: Helios Press, 2002, f. 33. 
15 Goldstein, Joshua S. Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age. New Haven: 
Yale University Press, 1988; Mueller, John. The Remnants of War. Ithaca: Cornell 
University Press, 2004, f. 42; Goldstein, Joshua S. The Real Price of War: How You Pay for 

the War on Terror. New York: New York University Press, 2004; Liberman, Peter. Does 

Conquest Pay?: The Exploitation of Occupied Industrial Societies. Princeton: Princeton 
University Press, 1996. 
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direkte janë të konsideruara katër herë sa kostoja e llogaritur – është e qartë 

se nuk ka mënyrë që kjo ndërhyrje të ketë qenë për “arsye ekonomike”16. 

Edhe pse disa individë fitojnë shuma të turpshme parash prej luftërave, 

shtetet nuk fitojnë. Madje shtetet as nuk i fillojnë luftërat për arsye që lidhen 

me ta, “sepse ata rrëzohen prej fuqisë ushtarake”. Në fakt “në secilën luftë të 

madhe që nga 1600 e deri në 1945, lufta ishte filluar nga një shtet me një 

superioritet të dukshëm ushtarak”17.  

Në të vërtetë, shtetet që i fillojnë luftërat nuk i fitojnë ato: “Asnjë vend që 

filloi një luftë të madhe në shekullin e XIX-të, nuk doli i fituar”18. Kështu, të 

fillosh luftërat është veprimtari vetëshkatërruese, kur kostot e vërteta të luftës 

janë të përfshira. Kështu që shpenzimi i SHBA-së, që aktualisht është më 

tepër se një gjysmë trilioni dollarë për ushtrinë e saj - më shumë se pjesa 

tjetër e botës bashkë – nuk është matës i fuqisë së saj. Ka qëllimin e fshehtë 

që të bëjë armiq në botë dhe duke kushtuar kaq shumë, ky shpenzim e bën 

SHBA-në një borxhli ndaj pjesës tjetër të botës.  

Dështimi qendror i të gjithë analistëve realistë të marrëdhënieve 

ndërkombëtare, është se ata përdorin një teori të çuditshme, totalisht të 

prapambetur për marrëdhëniet ndërpersonale. Realisti kryesor, Makiaveli, e 

shpallte këtë qartë në vitin 1513: “Nëse të duhet të zgjedhësh nëse është më 

mirë të të duan apo të të kenë frikë, më mirë të të kenë frikë” 19. 

Si një teori e marrëdhënieve ndërpersonale, ajo pohon se çdokush mund 

të bënte mirë të armatoste veten me armë e thika, përderisa ecin rrugëve, 

vizitojnë njerëz apo jetojnë në një familje – ata duhet të jenë të frikshëm. 

Kjo, nuk vë re një gjë: mosmarrëveshja e hollë ndërmjet individëve, në një 

botë totalisht të frikshme do të provokojë dhunë. Këtë gjendje dhune të 

pafund Makiaveli e quan “më të mirë se një gjendje dashurie të heshtur”. 

Realistët bien dakord me të, për mënyrën sesi duhet të jenë të suksesshëm në 

marrëdhënie ndërkombëtare: “Paradoksi realist është se duhet të përgatitesh 

16 Regan, Tom. "Iraq War Costs Could Top $2 Trillion." Christian Science Monitor, January 
9, 2006, f. 1. 
17 Copeland, Dale C. The Origins of Major War. Ithaca: Cornell University Press, 2000, f. 
236. 
18 Stoessinger, John G. Why Nations Go To War: Second Ed., New York: St. Martin's Press, 
1978, f. 223. 
19 Machiavelli, Niccolo. The Prince. New York: Norton, 1964, f. 145. 
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për luftë për të mbrojtur paqen; duhet kryer kërcënim me luftë për ta 

shmangur atë dhe të krijosh një krizë për ta përfunduar atë”20. 

Realizmi është një teori që shpall urtësinë e vazhdimësisë, duke 

përshkallëzuar provokimet paranoiake. Është një teori që është 

vetëshkatërruese në thelbin e saj, kështu që nuk është surprizë që dhjetëra e 

mijëra politikanë, të cilët e ndjekin atë verbërisht, ta gjejnë veten duke i çuar 

vendet e tyre shpesh në caqet e vetëshkatërrimit, të shmangur nga negociatat 

apo bisedimet me shtetet e tjera, duke u përgatitur vazhdimisht për të filluar 

luftëra “parandaluese” në mënyrë që t’ua kenë frikën vazhdimisht, duke bërë 

vazhdimisht aleanca, të cilat kanë treguar më tepër se shpien drejt luftës në 

vend që të bëjnë parandalime të saj21. Realizmi është një teori që nuk e 

pranon respektin dhe e shmang bashkëpunimin, një teori që garanton politika 

ndërkombëtare vetëshkatërruese. Ashtu si Vasquez e kategorizon atë, 

“praktikat realiste sjellin më tepër luftë se sa jo, sepse ato shtojnë 

kërcënimin dhe pasigurinë në vend që t’i korrigjojnë ato”22. Kjo është një 

teori e mbështetur prej njerëzve, të cilët kanë pësuar abuzime në fëmijëri dhe 

që janë të dënuar të përsërisin të njëjtat abuzime mbi të tjerët dhe mbi vete 

pasi janë rritur. 

1.2 Luftërat si rituale sakrifikimi purifikues 
Ashtu si De Maistre thotë: “Sakrifica njerëzore është një institucion 

universal njerëzor. Të gjitha kulturat njerëzore besonin në një faj universal 

dhe në nevojën për ceremoni sakrificash për të riparuar lidhjen e thyer 

ndërmjet njerëzimit dhe hyjnores, një sakrificë vullnetare e të pafajshmit që 

sakrifikon veten ndaj hyjnores si një viktimë pajtimi”23. 

“I pafajshmi” që sakrifikohet është fëmija i pafajshëm, i cili është i 

sakrifikuar si një Vetvete e Keqe ndaj Nënës Vrasëse së ofenduar, 

“hyjnores”. Viktima e pafajshme e sakrificës është dashi i kurbanit në çdo 

fis, çdo religjion, çdo shtet të hershëm, i cili (kurbani) shërben për të pastruar 

mëkatet e grupit, për të bërë purifikimin e frikës të mbjellë në mendje gjatë 

                                                           
20 Leng, Russell J. Interstate Crisis Behavior, 1816-1980: Realism Versus Reciprocity. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1993, f. 4. 
21 Vasquez, John A. The War Puzzle. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, f. 159-
163, 167. 
22 lbid, f. 114-115. 
23 Strenski, Ivan. Contesting Sacrifice. Chicago: University of Chicago Press, 2002, f. 39. 
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abuzimit fëmijëror, me qëllim përsëritjen e traumës së shkaktuar në familje 

në vitet e hershme. 

Edhe nëse sakrifica është e vënë në skenë nga shtrigat, nga shamanët 

femra apo priftërinj meshkuj që veshin rrobën e mëmësisë, përfaqësuesit e 

Nënës Vrasëse kanë riparuar plotësinë e mangët të grupit që kur Paleolitiku 

si grupim, mori kthesë dhe drejt ndryshimeve të dhunshme dhe shpënies së 

vetes në një valë religjioze vetëdëmtuese, me vrasje viktimash sakrifice dhe 

shkuarjen në luftë. Lufta sakrifikuese është tërësisht një ritual i brendshëm24 . 

“Armiqtë” mund të gjenden gjithmonë kur duhen për të kryer ritualin. 

Kur Astekët ndienin nevojën e Perëndeshës Vrastare gjakatare të tyre për 

viktima, ata thoshin se “digjeshin nga dëshira për të vdekur” dhe e 

sakrifikonin veten e tyre, duke u bërë luftëtarë që luftonin njëri-tjetrin, edhe 

kur e ndanin veten në dy grupe për të vrarë njëri-tjetrin ose edhe thjesht duke 

kryer vetëvrasje, me qëllim që të “përtërinin” Perëndeshën Nënë Vrastare 

dhe që të “rilindte” shoqëria e tyre25. Rituali ripërsëriste traumat e tmerrshme 

që ata kishin kaluar në fëmijëri, pasi fëmijët astekë sakrifikoheshin në 

mënyrë të rregullt duke u therur, djegur, shqyer apo torturuar për 

Perëndeshën Vrastare dhe atyre u thuhej se do të vdisnin së shpejti, ashtu si 

kishin vdekur edhe fëmijët e tjerë që ata kishin parë të sakrifikoheshin e të 

haheshin prej prindërve të tyre26.  

Pafajësia e këtyre viktimave të luftës ishte thelbësore, dhe si fëmijë që 

ishin, ata ishin të pafajshëm, edhe pse nënat e tyre i vinin vazhdimisht vathë 

në organet gjenitale dhe fytyrë që të “pastronin botën”. Të gjithë armiqtë 

zgjidhen sepse ata janë të pafajshëm dhe nuk u vjen asnjë në ndihmë (si 

fëmijët) dhe kjo është arsyeja se përse në luftë vriten kaq shumë civilë. 

Hututë therën gjysmë milionë Tutsi, të cilët për shekuj të tërë kishin qenë 

fqinj të pafajshëm e miqësorë27. Fëmijët e pafajshëm kanë qenë në qendër të 

sakrificave më të hershme në histori, që nga sakrifikimet e fëmijëve për të 

                                                           
24 Victor, George. "Scapegoating - A Rite of Purification". The Journal of Psychohistory. 30 
(2003): 273-288. 
25 Burr Cartwright Brundage, The Fifth Sun: Aztec Gods, Aztec World. Austin: University 
of Texas Press, 1979. 
26 deMause, Lloyd. The Emotional Life of Nations, f. 312. 
27 Keegan, John. A History of Warfare. New York: Alfred A. Knopf, 1997, f. 26. 
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pastruar Izraelin dhe Egjiptin deri te vajzat e vogla të sakrifikuara në 

Woodhenge antike në Britani28 . 

Fëmijëria e pafajshme e viktimave të sakrifikuara shpjegon pse “luftërat 

botërore fillojnë me një gjendje të lartë frikësimi ose sulmi ndaj shteteve të 

vogla. Të gjitha luftërat që janë zgjeruar më pas, kanë përfshirë shtetet e 

vogla në fillimet e tyre”. Ata ishin simbole të fëmijëve të dobët. Kështu, 

shtetet luftëtare në fillim provokojnë një fuqi të dorës të dytë për t’i bërë ata 

që të kundërvihen, duke marrë në këtë mënyrë një masë për nevojën e tyre 

vetëvrasëse të vetëshkatërrimit. Liderët premtojnë “sakrifica”, jo përfitime, 

kur fillojnë një luftë, si tha edhe Xhon Adams kur filloi Revolucioni 

Amerikan, ku lufta ndaj Anglisë ishte mënyra e vetme “për të parandaluar 

luksin e të qenit i zhburrëruar...”
29

. 

Individët thonë se duhet të kryejnë vetëvrasje për të “gjetur paqe”, ashtu 

si thonë edhe kombet, që luftojnë për të “gjetur paqen” – paqe nga 

dëshpërimi i brendshëm. Korner deklaronte gjatë Luftërave Napoleonike: 

“Lumturia gjendet vetëm në vdekjen sakrifikuese”30.  

Studimet e Shneidman për “mendjen vetëvrasëse”, tregojnë se vetëvrasja 

zgjidh problemin e ndalimit të dhimbjes të pandalshme brenda tyre, e cila 

vjen nga humbja e dashurisë, ose sepse dikush i afërt i ka hedhur poshtë ata 

ose sepse ambienti i të afërmve të tyre i ka shtyrë ata si të padobishëm. Ata 

(vetëvrasësit) lënë mesazhe si: “Unë nuk mund të jetoj pa ju. Më mirë të 

vdes. Kur ju më latë unë vdiqa brenda meje. Kam këtë ndjenjë zbrazëtie 

brenda meje, që po më vret”31 Vetëvrasja premton “një qetësi të madhe” që 

“u kujton atyre se sa të vegjël” janë, një fëmijë, përsëri dhe sa të braktisur, 

por “u jep atyre një dorë” për të përfunduar gjithçka, duke i çuar në gjendjen 

ku: “Unë kam kontrollin nëse vdes”. Luftërat japin të njëjtën ndjenjë 

kontrolli dhe triumfi mbi ndjenjat e braktisjes dhe të qenit i pambrojtur. Disa 

liderë ushtarakë pranojnë qëllimin vetëvrasës të luftës, si e thotë edhe 

                                                           
28 Tierny, Patrick. The Highest Altar: Unveiling the Mystery of Human Sacrifice. London: 
Viking, 1989, f. 14. 
29 Adams, Michael C. The Great Adventure. Bloomington: Indiana University Press, 1990, f. 
51. 
30 Ehrenreich, Barbara. Blood Rites: Origins and History of the Passions of War. New York: 
Henry Holt, 1997, f.18. 
31 Shneidman, Edwin S. The Suicidal Mind. New York: Oxford University Press, 1996, f. 
15. 
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gjenerali Sir Xhon Haket: “Thelbi i të qenit një ushtar nuk është të vrasësh, 

por është të vritesh”32. 

Studimet mbi politikanë të fuqishëm tregojnë se fantazitë e tyre seksuale, 

që ata shprehin ndaj femrave me pagesë, janë mazokiste, ku ata kërkojnë të 

jenë të dominuar dhe t’u bëhet keq dhe nuk janë sadistë33.  

Liderët e luftërave e fillojnë ritualin sakrifikues të vendeve të tyre, kur 

pjesa tjetër, e shkëputur prej tyre, fillon dhe thërret për vetëvrasje dhe 

veprime vrastare. Shumica e personave që vriten janë në të vërtetë qytetarë të 

tyre: Rumel tregoi se, vdekjet në betejë në shek. XX ishin 34 milionë, ndërsa 

më tepër se 170 milionë ishin civilët e vrarë në shekull, nga qeveritë e tyre34.  

Robin dhe Post e përcaktojnë këtë shtysë të brendshme si “ekzekutorin e 

fshehur”. Ata tregojnë sesi “dhimbja e të qenit të sulmuar nga një 

persekutues i brendshëm nuk mund të teprohet. Vetëvrasja është një zgjidhje 

– ekzekutori i brendshëm thërret për ekzekutim të vetes së keqe. Një zgjidhje 

për këtë barrë të patolerueshme është të mohosh ekzekutorin e brendshëm. 

Këtë gjë e bën paranojaku. Ai e projekton persekutorin e brendshëm në një 

prezencë të jashtme, ndaj të cilës ai duhet të mbrohet. Rrallë herë një 

paranojak kryen vetëvrasje. Zakonisht ai sulmon armikun e perceptuar”35.  

Dhe ky “armik i perceptuar” ka të gjitha karakteristikat e Vetes së Keqe, 

me të cilën ishte abuzuar dhe ishte neglizhuar prej të afërmve. A janë shtetet 

që fillojnë luftën paranojakë? Po, çdonjëri prej tyre zbavitet hapur në fantazi 

në grup, të qenit të sulmuar prej “armiqve” të cilët në fakt nuk sulmojnë. Por 

pyetja e paraqitur nga psikiatrit për grupet apo liderët e grupeve është e 

ndërlikuar. Psikiatrit kanë ndërtuar një listë çrregullimesh mendore sipas një 

përzgjedhje të fortë, DSM IV36, që thjesht eleminon çdo gjë përveç 

çrregullimeve individuale, arsye se përse në çdo libër që lexohet për luftën – 

madje edhe Hitleri, Millosheviçi apo bin Laden - konsiderohen si “normalë”. 

Edhe kur qartësisht, grupe patologjike kryejnë vetëvrasje njëzëri (si p.sh. 900 

                                                           
32 Dyer, Gwynne. War: The Lethal Custom. New York: Carroll & Graf Publishers, 2004, f. 
129. 
33 Janus, Sam. et al, A Sexual Profile of Men in Power. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall, 
1977. 
34 Rummel, R. J. Death By Government. New York: Transaction, Publishers, 1997, f. 57. 
35 Robins, Robert S; Post, Jerrold M. Political Paranoia: The Psychopolitics of Hatred. New 
Haven: Yale. University Press, 1997, f. 79. 
36 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 
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individët religjiozë në qytetin Jonestown që vranë veten dhe fëmijët e tyre 

nën drejtimin e Xhim Xhons) psikiatrit i deklarojnë ata “jo të çmendur .... ata 

nuk shfaqnin shenja psikopatologjie”. Tashmë, duke thënë se, ata që janë 

priren drejt dhunës individuale janë të futur në listën DSM IV si “sociopath”, 

a mund që të arrihet në përfundimin se ata që kryejnë dhunë masive janë 

“bellipath” (belli-luftë, në latinisht)? Apo “me varësi te lufta” (si të 

droguarit)? Që njerëzit që vrasin fqinjët e pafajshëm dhe sakrifikojnë miliona 

nga populli i tyre kanë çrregullime patologjike, do të bëhet e qartë një ditë, 

edhe nëse ata nuk janë në listën DSM IV. 

Është e vlefshme të mendosh të shkosh në luftë, për të pasur një lloj 

motivimi tjetër vetëshkatërrues, si p.sh. rituali i prerjes së vetes që kryejnë 

njerëz të ndryshëm për t’u çliruar nga dëshpërimi i brendshëm. Ata që 

dëmtojnë veten në këtë mënyrë, kanë humbur gjithashtu mbështetjen e të 

afërmve dhe dëmtimi i vetes së tyre me prerje brisku, i bën të ndihen në 

kontroll të dhimbjes së tyre të brendshme. Kjo gjë lëshon rryma qetësuese 

për trurin, i cili është prodhuesi i keqardhjes që ndiejnë37. 

Me fillimin e luftërave, mund të shihen ngritjet e këtyre rrymave 

qetësuese, që i bëjnë drejtuesit që të ëndërrojnë se, vendet e tyre janë më të 

fuqishëm sesa ç’janë në të vërtetë dhe se lufta do të fitohet shpejt. Winston 

Churchill tërhiqte vëmendjen shpesh për optimizmin e pajustifikuar të 

drejtuesve që shkonin në luftë për arsye jetëshkurtra, me pasoja shkatërruese 

për dhjetëra milionë qytetarë, duke thënë: “Thuajse mund të mendosh se bota 

ka dëshirë të vuajë”38 . 

Ky qetësim funksionon për njëfarë kohe. Kjo është se përse vetëvrasjet, 

vrasjet dhe ç’rregullimet e ankthit shtohen përgjithësisht gjatë luftërave: 

popullsia është “në majë të ekstazës së luftës”39…. 

Është një lloj sakrifice martire që luftëtarët e terroristët vdesin 

vullnetarisht për perënditë e mëmëdheut të tyre. Ata po i përgjigjen zërit të 

tyre të brendshëm amënor që vazhdon t’u thotë atyre: “Ti je kaq egoist. Ti 

kurrë nuk mendon për mua! Më mirë mos të të kisha fare!” Motivimet 

                                                           
37 Lewis, Thomas. et al, A General Theory of Love. New York: Vintage Books, 2000, f. 94. 
38 Kolko, Gabriel. Century of War: Politics, Conflicts, and Society Since 1914. New York: 
The New Press, 1994, f.16. 
39 Dozier, Rush w. Jr. Fear Itself: The Origin and Nature of the Powerful Emotion That 

Shapes Our Lives and Our World. New York: St. Martin's Press, 1998, f. 106. 
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vetëshkatërruese për luftën janë arsyet pse shumica e luftërave fillojnë nga 

“superfuqitë që i tremben rënies”40. Realistët janë në mëdyshje, se përse 

shtetet e forta që i tremben rënies kaq rregullisht, fillojnë “luftëra 

parandaluese”, të cilat ata nuk kanë nevojë që t’i fillojnë, pasi kanë frikën e 

rënies ndërkohë dhe përse ata i humbin ato rregullisht41 .  

2. Lufta si përplasje vullnetesh - refleksione psikologjike 
Studiues të vëmendshëm, që po zgjerojnë këndvështrimin për luftën duke 

u fokusuar te efektet e epokës së informacionit, po shkaktojnë “revolucion” 

edhe në teorinë e luftës. Ndryshimet janë pothuaj të pazakonta. Lexon një 

gazetë, dëgjon radion, ndjek televizionin, udhëton, dhe shumë shpejt mund të 

ndjesh valët e një “revolucioni”, me influencë në mendimin dhe tiparet e 

zhvillimit të luftës. Analistë ushtarakë dhe civilë, ndjekin me vëmendje këto 

ndryshime paradoksale dhe që “godasin” e influencojnë në natyrën dhe 

mënyrën e zhvillimit të luftës. Duke qenë se i gjithë spektri i elementeve që 

përcaktojnë natyrën e luftës ndodhen nën presionin e ndryshimit, ato 

detyrimisht japin efektet e veta, efekte me konsekuenca në praktikë. 

Pamje e re është nën efektin e ndryshimeve. Pamja e dukshme e luftës ka 

ndryshuar vazhdimisht, disa herë në mënyrë dramatike, në vartësi të mjeteve 

dhe të periudhave të caktuara historike. “Faktorët që influencojnë në 

drejtimin e një violence të armatosur” shkruan autori në librin “Parimet e 

luftës në epokën e informacionit”, janë vazhdimisht në evolucion.42 Harku, 

shpata, baruti, busulla, harta, motorizimi, mekanizimi, telefoni, hekurudha, 

radio, avioni, energjia nukleare, sateliti, interneti, media globale e një sërë 

zhvillimesh teknologjike, ku secila ndikon në larminë e mënyrës së të 

luftuarit, përcaktojnë drejtimin e luftës.43 

Batica e ndryshimeve në mënyrën e të luftuarit dhe marrëdhëniet me 

teknologjinë, janë më se të vërtetuara. Në studimin e historisë së luftimit, 

Martin Van Creveit, konkludon shumë thjeshtë: “Depërtimi më i 

rëndësishëm që arrihet duke njohur dhe kuptuar të shkuarën është që ajo që 

ka qenë, nuk është detyrimisht ajo që mund të jetë dhe aq më pak ajo që do të 

                                                           
40 Copeland, Dale C. The Origins of Major War. f. 177. 
41 Vasquez, John A. The War Puzzle, f. 155. 
42 Creveit, Martin Van. “Parimet e luftës në epokën e informacionit”, 1998. 
43 Creveit, Martin Van. “Studimi i historisë”, 2000. 
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jetë”.44 Gati në çdo rast, teknologjitë fillimisht janë përdorur nën idenë për të 

përmirësuar metodat e luftimit. Më pas, sapo ato kanë kapur një diapazon më 

të gjerë, janë bërë zanafilla për të gjeneruar metoda të reja luftimi. Dendur 

prej metodave të reja kanë ardhur organizime të reja, kërkesa e standarde të 

reja e pse jo edhe teori të reja. 

Megjithëse teknologjia është element i rëndësishëm në përcaktimin e 

mënyrës së luftimit, ajo nuk mund të jetë faktori më dominant. Për më tepër, 

aftësia për të përdorur teknologjinë, udhëheqësi është dominues. Që nga viti 

1469, pretendon Kristofer Bellani, në librin “Në evolucionin e luftës 

moderne”, se katër elemente kyç kanë përcaktuar mënyrën e luftimit si: 

teknologjia dhe aftësia për ta përdorur atë; organizimi dhe madhësia e një 

force të armatosur; taktika dhe strategjia; metoda e komandim-drejtimit.
45 

Pra, në një mënyrë tjetër, fuqia luftarake, nuk është vetëm funksion i 

teknologjisë. Më thellë, ajo përcaktohet jo vetëm nga këta elemente, por edhe 

nga balancimi më i mirë me faktorë të tillë si: doktrina, stërvitja, udhëheqësi, 

organizimi, teknologjia, karakteri luftarak i njerëzve, etj. Në përfundim, një 

nga konkluzionet kryesore të Fuller në librin “Drejtimi i luftës në periudhën 

1789-1961” është që: ndryshimet politike dhe ekonomike influencojnë 

mënyrën në të cilat zhvillohen luftërat. Një qeveri apo organizim me 

mbështetje të fuqishme publike, e organizon dhe e zhvillon luftën krejt 

ndryshe nga ata që kanë një mbështetje të dobët. Mënyra e luftimit të 

vendeve demokratike ndryshon nga diktaturat. Ekonomitë e fuqishme apo 

organizmat me burime të mëdha financiare mund të organizojnë luftën në një 

shkallë tërësisht të ndryshme nga ato me mjete dhe resurse të kufizuara.46 

Kështu ka qenë historia e luftës, që në lindje dhe nuk ka ndonjë luhatje në 

këtë tipar. Mënyra se si romakët e zhvillonin luftën është vështirë të 

krahasohet me luftërat e Napolonit, e aq më pak me Luftën e Dytë Botërore. 

Më tej, Lufta e Gjirit paraqet aspekte të luftimit, të cilat kanë qenë të 

paimagjinueshme për gjeneralët dhe udhëheqësit politikë të luftërave të 
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mëparshme. Lufta është thjesht “adoptimi i karakteristikave për një çështje 

të caktuar”47 ka thënë Klauzeviçi. 

3 Natyra e luftës. Është shkruar kaq shumë rreth faktit se si mjetet e 

informacionit kanë qenë dhe janë duke influencuar në mënyrën e zhvillimit 

të luftimit, sa që një pjesë është e bindur që me të njëjtën efekt ka ndryshuar 

në esencë edhe vetë natyra e luftës. Meqë, jo vetëm për analistët, për 

studiuesit, por edhe për ushtarakët, një pozicionim rreth kësaj çështje paraqet 

interes; le të ecim dora-dorës nëpërmjet njohjes drejt analizës. 

3.1. Lufta është “fusha” ku luan motivi dhe emocioni. Lufta është një 
instrument.48 Dhe si çdo instrument, suksesi i luftës është i përcaktuar nga 

plotësimi i funksionit të vet: Nga arritja e qëllimit të grupit që e përdor atë; 

shkaqet e përdorura në realizimin e një lufte; mjetet dhe qëllimet, të cilat 

skicojnë strategjitë dhe burimet për këto strategji; krijojnë koalicione, 

grupojnë ushtri dhe armë; këto janë as më shumë e as më pak, aspekte të 

drejtimit të luftës. 

Motivimet përdoren në nivelin strategjik, operacional dhe taktik të 

luftimit. Nevojitet një motiv për të bërë luftën, por vetëm ai nuk është i 

mjaftueshëm për të shkuar në një luftë, diçka më shumë është e nevojshme. 

Përpiqu të bindësh dikë për të rrezikuar jetën e vet “për qëllim të 

arsyeshëm”. Është e vështirë gati e pamundur; ndaj të nisësh një luftë 

nevojitet të godasësh kordën e emocioneve. Më thjesht, cilën rrugë të përdor, 

ku të sulmojë, si të mashtrojë armikun, çfarë të zgjedhë në mbrojtje apo në 

mësymje; të gjitha këto janë shembuj të nevojës për përdorimin e motivit. Po 

hyre në luftë me një mendje të lehtë, dështimi të pret. Gjej një emocion aq të 

fortë dhe do të keni hyrë në hapësirën ku grupi ka vullnetin për të luftuar deri 

në vetëflijim. Emocioni pra, është aq i rëndësishëm sa edhe motivi për të 

bërë luftën. Kuraja, sakrifica, detyra, besnikëria, vendosmëria, të gjitha janë 

të rëndësishme për të fituar në një fushëbetejë dhe të gjitha kanë aq emocion 

sa dhe komponentët e tjerë. Sulmet aktuale vetëvrasëse apo diçka si ato të 11 

Shtatorit, demonstrojnë komponentë emocionale në ekstremin e vet. Ky 

është brumi në të cilin bëhen heronjtë.49 
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Mbretëria e luftës është mbretëria e arsyes dhe e emocionit. Në të 

vërtetë, ekziston shkenca e luftës, por lufta shkon edhe më larg nga shkenca, 

larg nga një problem i quajtur teknik. Dhe, sa më gjatë që një luftë zgjat, aq 

më tepër aspektet “jo shkencore” të luftës dominojnë. Nuk ka dyshim që të 

bësh një luftë të suksesshme nevojiten kapacitete të mjaftueshme fizike, 

ekonomike dhe realizime të matura të mjeteve për të arritur qëllimin dhe, 

këto realizohen nën kalkulime që kanë në vetvete arritjet më të mëdha 

shkencore. Por, realisht dhe padyshim, që nevojitet fuqi emocionale e 

mjaftueshme që të nisesh një luftë. Thënia e Napoleonit që “Morali qëndron 

ndaj materiales në raportin 3:1”50, është ende mjaft aktuale.  

3.3. Lufta është përplasje e vullneteve. Përplasjet e armatosura, 

kryesisht konsistojnë në përdorimin e armëve. Pavarësisht, se në ditët e 

sotme këto armë mund të jenë edhe “jo vdekjeprurëse”, përplasja përsëri 

mbetet dhe është realisht një konflikt vullnetesh. Ashpërsia e përdorimit 

brutal vazhdon për aq kohë, sa njëra palë dominon fuqishëm dhe e përdor me 

aftësi veprimin. Një vullnet i fuqishëm është mjaft më i rëndësishëm se sa 

një kapacitet fizik. Nëse kundërshtari përdor forma më efektive për të 

bllokuar vullnetin e palës tjetër, ai, qoftë dhe më i dobët do të fitojë. Historia 

e luftërave e vërteton këtë. 

3.4. Lufta nën ndikimin e elementëve kontribuues dhe 
influencues. Historia na tregon që kombe, tribu, qytete, shtete, kartele 

kriminale, organizata terroriste, grupe religjioze, të gjithë e kanë përdorur 

luftën në njërën apo tjetër formë. Por është e qartë se në çdo rast, tërësia e 

konflikteve mësymëse apo mbrojtëse, duhet të gllabërojë qenien për të gjetur 

një motivim aq të fuqishëm sa të kapë të gjithë diapazonin e veprimit. 

Konflikti shtrihet brenda qenies.51 Janë në veprim kontribuues një numër 

faktorësh si shpërndarja e pabarabartë e të mirave materiale, padrejtësitë, 

mbipopullimi, qeveritë e korruptuara, e plot e plot të tjera. Duke eliminuar 

faktorët kontribuues që përmendëm më sipër nuk mund të mendohet që 

eliminohen tërësisht rrënjët që shkaktojnë luftë. Urrejtja, frika, arroganca, 

fuqia, dhimbja, dashuria, Zoti, ambicia, drejtësia e plot të tjera, pozitive dhe 

negative, që shtrihen në embrion të qenieve njerëzore janë në rrënjë të 

elementeve influencues, që shkaktojnë luftën. Duke vepruar në njohjen e 
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faktorëve kontribuues dhe influencues, mendimi dhe ndikimi, direkt apo 

indirekt në vetë natyrën dhe shkaqet që sjellin luftën, rritet. 

3.5. Lufta si një ambicie e përhershme. E paparashikueshmja 

shtrihet në çdo pikë të luftës. Çdo aktor në luftim përdor mashtrimin, 

dredhinë dhe përpiqet të luajë “dhelprën”. Palët përpiqen të ndryshojnë 

pamjen e dobësisë në fuqi. Ato fshehin, mashtrojnë dhe demonstrojnë 

gjithmonë një epërsi. Çfarë ne shohim, dendur, është çfarë kundërshtari 

dëshiron, që ne të shohim. Askush nuk e di me siguri që çfarë është duke 

përgatitur armiku, dhe më pas, si do të reagojë ai. Gjithkush duhet të 

edukohet me supozimet dhe mund të rrisë ose zvogëlojë probabilitetin e të 

qenit i saktë. Në luftë, ambicia mund të reduktohet por nuk mund të 

eliminohet jo për aq kohë sa dikush lufton dhe vret qenie të tjera humane.52 

Mjegulla e luftës mund të bëhet më e tejdukshme nëpërmjet integrimit të 

teknologjive të informacionit, por kjo mjegull kurrë nuk do të largohet për aq 

kohë sa ambicia është në qendër të veprimit.  

3.6. Lufta përfaqëson përdorimin e forcës ose kërcënimin për ta 
përdorur atë. Hyrja në një luftë nënkupton që njëra palë ka për qëllim të 

detyrojë të tjerët të bëjnë çfarë, në mënyrë të qetë, të tjerët nuk dëshirojnë ta 

bëjnë. Disa herë, dikush mund ta arrijë këtë dhe pa përdorimin aktual të 

forcës, por tepër rrallë dhe jo për një periudhë shumë të gjatë. Shpejt ose 

vonë do të vijë “përplasja” dhe krahu me forcë më të vogël ose më i dobët 

do të detyrohet të përdorë forcën ose më pak aftësi në përdorimin e forcës 

për të humbur. Në qoftë se njëra palë nuk dëshiron të përdorë forcën e 

nevojshme për të arritur fundin e saj, ajo nuk duhet të futet në luftë duke e 

filluar atë. Për më tej, kur dikush “pushon” si pasojë e mungesave, pasojat 

janë përherë një rezultat negativ në kuptimin social, ekonomik dhe politik. 

Për më tej, sasia forcës së nevojshme për të fituar është në proporcion të 

drejtpërdrejtë me vlerën e përpjekjeve të cilat kundërshtari i ka vënë në jetë, 

dhe me synimet dhe thellësinë emocionale të rezistencës që kundërshtari bën 

përmes grupit të tij “mendoni përpara se të veproni” mund të jetë shkruar në 

“derën” e luftës. Sa më i rëndësishëm synimi i armikut, aq më e madhe 

rezistenca dhe vullneti për të sakrifikuar. Sa më e madhe rezistenca dhe 

vullneti për të sakrifikuar, aq më shumë forcë dhe vullnet, (si dhe ndoshta 

kohë) janë të nevojshme për të fituar kundër tij. 
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3.7. Lufta ndryshon, ajo nuk humbet. Ndërsa pamja e dukshme e 

luftës është gjithnjë në ndryshim, metodat e vjetra të të luftuarit nuk kanë 

humbur. Në këtë pamje transhetë e pjerrëta ekzistojnë së bashku me tankun, 

avionin dhe automatikun. Bajoneta ekziston krah për krah me gjuajtësit 

luftarakë. Luftimi trup me trup vazhdon të jetë pranë me teknologjitë më të 

sofistikuara. Në anën tjetër, lufta është një vallëzim i të paktën dy 

“aktorëve”, ku secili duke përdorur mjetet që ka në dispozicion, përpiqet për 

të detyruar tjetrin. Pavarësisht se sfurku nuk mund të përplaset me topin, kali 

me tankun, kamikazët kundër municioneve të drejtuara, kjo nuk e ndryshon 

esencën e problemit. Kështu që, asimetria është karakteristikë e 

vazhdueshme e luftës. Një kundërshtar do të përqendrohej në çfarëdo lloj 

pike të dobët që vërente te një tjetër. Forca kundër dobësisë zëvendëson 

forcën kundër forcës.53 Në këtë sens, kundërshtarët mësojnë nga njeri-tjetri, 

çfarë funksionon në fazën fillestare të luftës do të fillojë të përdoret më rrallë 

më vonë. Ajo çfarë është e mundur në rrethanat fillestare të luftës, nuk mund 

të jetë e mundur në vijim të saj. Lufta asnjëherë nuk shmang një armë apo 

një taktikë që ka dhënë prova. Lufta nuk nxiton, ajo pret për një rast tjetër 

për të përdorur “çfarë funksiononte” më parë. Thënia latine “sa më shumë 

gjërat ndryshojnë, aq më shumë ato mbesin të njëjta” gjendet në çdo aspekt 

të luftës. 

3.8. Lufta është vazhdimi i politikës. Në këtë rast, politikat i 

referohen marrëdhënieve brenda komunitetit. Komunitetet disa herë shtetet, 

disa herë jo, nisin dhe bëjnë luftën. Në disa vende “lufta” nis në një labirint, 

pastaj merr ngjyrë në përdorimin e formave të dhunës. Lufta është një formë 

e shprehjes se marrëdhënieve në komunitet, në sensin klasik, e vullnetit për 

të përdorur dhunën e organizuar e të armatosur për të arritur qëllimet e 

komunitetit. Të bërit e luftës, për këtë arsye ndërthur bashkërisht 

shkatërrimin e forcave të kundërshtarit dhe vullnetin e tyre për të luftuar dhe 

shkatërruar aftësinë kooperuese të komunitetit dhe vullnetin për të përdorur 

forcën. Për të arritur deri këtu, kërkohet luftë dhe diplomaci. Në luftë, 

veprimi i armatosur dhe diplomacia janë ngushtësisht të lidhura. Njëra pa 

tjetrën është papërgjegjshmëri. Veprimi i armatosur jashtë kontekstit të 

diplomacisë sjell vetëm viktima. Diplomacia, pa kapacitete dhe vullnetin për 

të të luftuar është vetëm fjalë në erë. 
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3.9. Lufta mbështetet në logjikën e vet.54 Vepro-reago-
kundërvepro, ky është cikli i luftës dhe aspekti më logjik i ecurisë së saj. 

Ndërsa njëra anë vepron, tjetra reagon, dhe i lë radhën së parës për të 

kundërvepruar. Nëse veprimi është i zgjuar, reagimi mund të parandalojë 

kundërveprimin e armikut. Nëse është akoma më i zgjuar me veprimin e vet 

mund të paralizohet edhe reagimi edhe kundërveprimi i kundërshtarit. Në të 

vërtetë, lufta është një dukuri ciklike, dhe në secilin cikël, forca dhe violenca 

tentojnë të përshkallëzohen. Aspekti i dytë i logjikës së luftës është: lufta 

mund të shpërthejë si një veprim i thjeshtë, me një qëllim të kufizuar, por 

mbaron në diçka shumë të ndryshme, diçka që nuk mund të ishte parashikuar 

në nisje të saj.55 

Në botën e teknologjisë dhe inxhinierisë: dy plus dy janë katër dhe 

rezultatet janë në proporcion me përpjekjet që bëhen. Për më tepër, është 

bota e përsëritjeve dhe përsëritjeve. Në të, i njëjti shkak do të prodhojë 

gjithmonë të njëjtin efekt. Lufta, larg nga veprimet në teknologji, është 

kryesisht një përmbajtje midis dy anëve, logjika e nënvizuar e luftës nuk 

është lineare, por paradoksale. I njëjti veprim, nuk jep detyrimisht gjithmonë 

të njëjtin efekt. E kundërta, në të vërtetë, është pranë me të vërtetën.56 

Sapo lufta shpërthen, është shumë e vështirë të ndërpritet cikli apo të 

parashikohen rezultatet. Sigurisht, lufta ka faktorët e vet të kufizuar natyralë, 

për shembull, lëviz mjaft para duke shpënë në faliment, mbart kaq shumë 

emocion sa asnjë dukuri tjetër, kap kaq shumë hapësirë gjeografike sa askush 

nuk mund ta imagjinonte më parë. Por, më parë se komuniteti të arrijë të 

kontrollojë faktorët që përkufizojnë luftën, ajo rritet dhe bymehet, në vartësi 

me logjikën e vet. Logjika e luftës, ciklike dhe paradoksale, edhe një herë 

demonstron, pse lufta nuk mund të krahasohet me një problem inxhinierik, 

sepse kur hyn në mbretërinë e forcës, hyn në mbretërinë e motivit dhe të 

emocionit.  

3.10. Lufta qëndron në skutat e memories kolektive.57 Sa më larg 

që njerëzimi largohet nga përvoja më e fundit e luftës, aq më shumë ai tenton 
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të harrojë ashpërsinë dhe aftësinë ripërtëritëse të saj. Ideja që “diçka si aktet 

barbare dhe të tmerrshme të luftës nuk mund të ndodhin përsëri”, s’është një 

pamje që përshkruan saktë realitetin dhe si e tillë s’mund të jetë më shumë se 

një amnezi kolektive e vetë shoqërisë. Historia e njerëzimit është e ngopur 

me shembuj që tregojnë se barbaritë e luftës janë aq prezente nën rimeson e 

civilizimit. Barbaritë në Kosovë, Bosnje, në Afganistan e Irak japin pamjen 

reale të luftës. Një luftë do ta dëshironim tërësisht ndryshe, do të donim të 

kishte racionalitet, të kishte një pamje më liberale, në mënyrë që motivimi 

pacifist dhe moral të kishte triumfuar mbi “anën e errët” të qenieve 

njerëzore. Në këto kushte, nuk duhet lejuar që dukuria e luftës të gjejë një 

skutë në të cilën të fshihet, me një rritje të probabilitetit të rishfaqjes së 

luftës. 

3.11. Lufta ka dy pamje, rraskapitjen dhe vendosmërinë. Një 

mënyrë për të sjellë kundërshtarin në tavolinën e negociatave, është ta 

rraskapitësh atë. Për ta bërë këtë, duhet të kesh shumë më tepër resurse se 

kundërshtari, dhe vullnetin për t’i përdorur këto resurse deri sa kundërshtari 

të mposhtet. Përndryshe armiku do të triumfojë. Për të mundur një armik që 

nuk vepron në sfondin e balancës kosto-përfitime, nuk duhet të zgjidhet kjo 

formë e luftimit. Nëse dikush nuk sheh mundësinë e negociatave, por të 

mbarojë luftën në termat e veta të diktatit, ai është duke bërë një luftë pa 

kompromis. Për të arritur sukses, ai nevojitet të ketë resurse të mjaftueshme 

dhe t’i përdorë ato gjerësisht dhe aq vendosmërisht sa të gjithë opsionet e 

armikut të mos gjejnë terren, në të njëjtën kohë ose në të tërë kohën. Në 

fushëbetejë, një luftë e vullnetit ka për qëllim të eleminojë çdo zgjidhje të 

kundërshtarit, të mos i lejojë atij asnjë shans tjetër veç humbjes. 

Lufta rraskapitëse apo lufta e pakompromistë mund të jenë të shpejta 

ose të gjata. Kjo nuk përbën thelbin. Një formë tjetër e luftës, ku secila palë 

kërkon të paralizojë tjetrën, të frikësojnë tjetrën, ose në rastet ekstreme, të 

asgjësojnë tjetrën. Vdekja, shkatërrimi dhe frikësimi, rezultat i përdorimit të 

forcës dhe violencës, ndodh në çdo tip të luftës. Qëllimi dhe mënyra se si 

përdoret forca përcaktojnë formën e luftës. Përfundimisht, ka variante gati të 

njëjta midis rraskapitjes dhe jo kompromisit. Çfarë nis si një luftë e 

pakompromistë mund të bëhet një luftë rraskapitëse dhe anasjelltas. Nëse 

lufta zgjat një farë kohe, strategjia mund të ndryshojë disa herë, në vartësi 

me kushtet, mjetet dhe situatat e ndryshimeve të armikut. Këto konstatime 

nuk janë një përshkrim përfundimtar i natyrës së luftës, por janë 
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mjaftueshëm për të treguar që thelbi qendror i natyrës së luftës ndryshon nga 

mënyrat e veta të zhvillimit të cilat janë vazhdimisht në ndryshim. 

Konstatimet tregojnë më tepër që pretendimi se “natyra e luftës ka 

ndryshuar” për shkak të teknologjisë së re, taktikave dhe strategjive të reja, 

organizimeve të reja është një pretendim që ndoshta më tepër vlen për 

formën, por jo për përmbajtjen. 

Si përfundim flitet shumë për një vështrim të ri; është folur shumë 

rreth ndryshimit të natyrës së luftës, por analistë, civilë dhe ushtarakë nuk 

duhet të joshen. Mënyra sesi njerëzimi e zhvillon luftën, teknologjitë në 

përdorim, stilet e të luftuarit, organizimet tona, këto dhe aspekte të tjera të 

luftimit kanë ndryshuar dhe gjithmonë do të ndryshojnë. Por, këtu ecet 

thjesht në sensin klasik apo spontan. Ato flasin për komponentët jo esencialë 

që kanë ndryshuar gjatë gjithë historisë. Natyra esenciale e luftës, nuk ka 

ndryshuar, nuk po ndryshon, dhe asnjëherë nuk do të ndryshojë për aq kohë 

sa njerëzimi do ta përdorë atë. Jo, sasia e teknologjisë nuk mund ta ndryshojë 

natyrën e luftës. Fatkeqësisht, lufta është pjesë e mënyrës sesi ende sot 

zgjidhen mjaft probleme. Sigurisht, ne nuk jemi të dënuar të luftojmë 

përherë. Ne mund të bëjmë zgjedhje që rrisin ose ulin probabilitetin e të 

luftuarit. Ne mund të ndikojmë, të rrisim apo të zvogëlojmë influencën e 

faktorëve që kontribuojnë në fillimin e luftës. Por sapo lufta fillon, ajo kalon 

në natyrën e vet të pandryshueshme. Ne do të dëshironim të ishte ndryshe. 

Ne do të dëshironim luftëra të shkurtra, të pastra ose luftëra në distancë. Ne 

mund të mendojmë që mjetet që përdorim për të luftuar ndryshojnë diçka në 

esencën e luftës. Të tjerët mendojnë ndryshe. Yzengjia do ndryshojë luftën 

“përgjithmonë”, kështu edhe për harkun, mitralozin, avionin, bombën 

nukleare. . Në këtë qasje vijojnë dhe  janë trajtuar punime nga autorë 

prestigjiozë. Kështu Friedman në punimin: “100 vitet  e ardhshme 

parashikimet për shekullin XXI” ka një qëllim madhor atë të krijimit të një 

kulture strategjike si dhe zgjerimit të njohurive mbi marrëdhëniet midis 

aktorëve të mëdhenj, superfuqive. Sipas autorit, megjithëse mjegullnaja e 

luftës do të jetë po aq e dendur në shkulin e XXI sa ç’ishte edhe në të 

kaluarën58. Dhe megjithëse Friedman analizon Luftën hapësinore,teknologji 

te reja, përsëri rituali vijon lufte e vjetër. SHBA, vijon ai,  do të bëjë një 

                                                           
58 Për më gjerë shih :G. Friedman,100 vitet  e ardhshme parashikimet për 
shekullin XXI, fq 329-346 
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lëvizje shtesë. Inxhinierët do të analizojnë të dhënat, për të treguar pikën 

zanafillore të raketave që dërrmuan Yjet e Betejës, dhe atëherë ushtria do të 

lëshoje një raketë në zonë dhe baza do të shkatërrohet. .  

Libri i Fridman vazhdon duke dhënë idenë se si do të jetë lufta e 

shekullit të XXI. Sipas Fridman përveç Yjeve të Betejës, arma kyç do të jetë 

këmbësori i koracuar-një ushtar i vetëm, i mbështjellë në një kostum të 

fuqishëm, i cili është në gjendje të ngrejë sasi të konsiderueshme peshe dhe ti 

mbrojë ushtarët nga dëmtimi. Gjithashtu, kostumi do të lejojë të lëvizë me 

shpejtësi. Le ta shohim atë si një njëri-tank, vetëm se më shumë vdekje 

prurës.  

Autori vazhdon të japë detaje se si do të funksionojë teknologjia e re 

njeriu tank. Ai do të mbështetet nga shumë sisteme të blinduara, të cilat 

mbajnë pajisjet dhe paketat e fuqisë. Paketa e fuqisë do të jetë më kritikja. Të 

gjithë sistemet do të punojnë me rryme elektrike dhe do të lëvizin nëpërmjet 

njësish akumulimi të rrymës elektrike, bateri më shumë fuqi dhe jetë brenda 

tyre. Por sado të përparuara, ato do të kenë nevojë për karikim sërish. Kjo do 

të thotë se hyrja në rrjet elektrik do të jetë e vetmja gjë më e rëndësishmja në 

luftim, krahas me centralet elektrike që përcjellin elektricitetin nëpërmjet 

rrjeteve. Elektriciteti do të jetë  për luftimin në shekullin XXI, ashtu si ishte 

nafta në shekullin XX. Sistemet robotike do të mbijetojnë  në bazë të të 

dhënave dhe fuqisë.  

Në drejtim të balancave të ardhshme të fuqisë Friedman del në të 

njëjtën pikë me idenë e Kisingerit ne librin “diplomacy” kur thotë se Qëllimi 

i SHBA do të jetë të ruaje ekuilibrin e fuqisë, për të mbajtur forcat rajonale të 

përqendruara të njëra-tjetra dhe jo të SHBA. SHBA nuk do të duan ta 

shkatërrojnë Japoninë, Më saktë do të duan të ruajnë një ekuilibër fuqie 

midis Japonisë, Koresë, dhe Kinës. Në mënyrë të ngjashme SHBA, nuk duan 

të shkatërrojnë Turqinë apo të shkaktojnë kaos në botën islamike  por vetëm 

të ruajnë një ekuilibër fuqie midis bllokut Polak dhe Turqisë, etj, etj. 

Mbarimi i luftës është shpallur disa herë. Por, ka qenë ndryshe. 

Luftërat nisin duke menduar, që kjo do të jetë “ndryshe” dhe ajo mund të jetë 

ndryshe në mënyrën e luftimit. Por në fund, natyra e vërtetë e luftës, zbulon 

vetveten dhe sigurisht motivimi njerëzor i lidershipit dhe dimensioni 

psikologjik shoqërojnë atë. 
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EKREM SPAHIU 
Zv/Ministër i Mbrojtjes së Republikës së 

Shqipërisë  

 

ELEMINIMI I MUNICIONEVE TË 

TEPËRTA  

RRIT SIGURINË NË VEND DHE 

NË RAJON 
 

Sot, pas një brezi njerëzor nga përfundimi i Luftës së Ftohtë, kemi të 

gjithë njohjen, kthjelltësinë dhe mundësitë për të analizuar e vlerësuar atë 

çfarë përjetuam si kombe e shtete veç e veç, e po kështu, edhe si rajon e më 

gjerë. Kush më pak e kush më shumë, paguam gjithsesi një kosto të lartë, 

qoftë për efekt të asaj Lufte që edhe pse u quajt “E Ftohtë”, i konsumoi, 

gjithsesi, të gjitha atributet e një luftë të nxehtë: mendjet e armatosura, 

arsenalin e plotë të armatimeve e municioneve dhe skemat për përdorimin e 

tyre për një luftë të gjatë.  

Përfundimi i asaj periudhe, krahas kostove të tjera, solli me vete edhe 

koston e menaxhimit të këtij arsenali të madh e të pakuptimtë armësh e 

municionesh. Natyrisht që një pjesë e tyre do të mbahej për nevoja të sigurisë 

e mbrojtjes. Por një pjesë tjetër shumë më e madhe e tyre, jo vetëm që ishte 

tej nevojave, por çdo vit që kalonte do të kishte efekte të drejtpërdrejta 

përkeqësuese në cilësitë fizike e balistike të tyre. Për më tepër, përkeqësimi i 

këtyre cilësive i shndërronte ato në një arsenal pasigurie me rrjedhime të 
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rënda për jetën e popullatës dhe për mjedisin. Nga ana tjetër, kostoja e 

mirëmbajtjes dhe e ruajtjes së tyre kërkonte një investim të madh financiar e 

personeli që ishte krejt i pakuptimtë po të vijohej më tej.    

Një pamje e stokut të municioneve, armatimit, teknikës dhe pajisjeve 

ushtarake që trashëgoi Shqipëria nga periudha e Luftës së Ftohtë flet vetë 

për çka thamë më sipër:   

� 194,000 ton municione dhe eksploziva, të shpërndara në 182 rajone te 

vendit dhe të depozituara në 955 magazina dhe tunele nëntokësore. 

� 220 ton kimikate dhe substanca të ndryshme të rrezikshme.  

� Mbi 11,000 sisteme artilerie, tanke, transportues të blinduar, anije, 

nëndetëse, avionë, etj.   

� 316,000 copë armë të vogla dhe të lehta përfshirë armatim të 

ndryshëm trofe. 

� Rreth 100,000 artikuj dhe materiale të ndryshme logjistike, të 

panevojshme për FA. 

� Mbi 1000 prona të tepërta ku ruheshin materiale dhe teknikë e 

panevojshme.  

� 17-hotspots me mbi 120 hektar sipërfaqe të kontaminuar me 

municione të pa-plasura.  

� 15 Km katror sipërfaqe e kontaminuar me mina / UXO, gjate 

konfliktit në Kosovë.  

Gjatë dekadës së fundit janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm për 

adresimin dhe zgjidhjen e këtyre problemeve të vështira, komplekse dhe me 

rreziqe. Por, në mënyrë të veçantë gjatë katër viteve të fundit (2009-2013) 

Qeveria dhe MM e ka vlerësuar këtë çështje si prioritet kryesor, duke bërë 

një progres të jashtëzakonshëm nëpërmjet projekteve konkrete, ku ndër të 

tjera theksojmë: 

� Vendimmarrjen politike të Qeverisë dhe përcaktimin si prioritet kryesor 

për MM. 

� Ngritjen dhe angazhimin e tre Bordeve Drejtuese në MM:   

�    Bordi Drejtues për Demilitarizimin e Municioneve  
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�    Bordi Drejtues për Menaxhimin e Pajisjeve, Teknikës dhe 

Materialeve të tepërta. 

�    Bordi Drejtues për Menaxhimin e Pronave jashtë planit të përhapjes 

të FA.  

� Miratimin në Kuvendin e Shqipërisë dhe në Këshillimin e Ministrave të 

ndryshimeve dhe rregullimeve të nevojshme ligjore, akteve 

administrative dhe udhëzimeve të ndryshme. 

� Vlerësimin e shkallës së rrezikshmërisë dhe përcaktimin e masave 

përkatëse 

� Hartimin dhe miratimin nga Ministri i Mbrojtjes të Planeve përkatëse të 

Veprimit. 

� Ngritjen e strukturave të nevojshme dhe angazhimin e tyre të 

menjëhershëm. 

� Trajnimin e Personelit Ushtarak dhe Civil si dhe certifikimin e tyre. 

� Ngritjen e kapaciteteve industriale për demilitarizimin e municioneve, të 

armatimit, teknikës dhe mënyrën e trajtimit të pajisjeve dhe materialeve 

të tepërta. 

� Sigurimin e mbështetjes së nevojshme financiare, materiale dhe 

mjekësore. 

� Bashkëpunimin e ngushtë me partnerët tanë ndërkombëtarë. 

� Transparencë të plotë me publikun dhe partnerët  

Procedurat kryesore që janë ndjekur për trajtimin dhe eliminimin e 

municioneve, pajisjeve, teknikës luftarake dhe materialeve të tepërta si dhe 

pronave të tepërta kanë qenë: 

 

PËR TEKNIKËN, ARMATIMIN, PAJISJET DHE MATERIALET E 
TEPËRTA: 

� Presidenti Republikës, me propozim të MM - miraton strukturën e FA. 

� Ministri Mbrojtjes miraton nxjerrjen jashtë nevojave të FA të armatimit 

të tepërt. 
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� FA realizojnë demilitarizimin e armatimit dhe teknikës luftarake. 

o Kalimi kapital ose dhënia në formë donacioni, bëhet sipas 

kërkesave  

o Shitja realizohet nga MM në gjendjen siç janë dhe kundrejt 

legjislacionit 

o Shkatërrimi dhe kthimi në skrap, i cili realizohet sa vijon: 

� Pjesët që përbëjnë rrezik shpërbëhen nga specialistët e FA 

� Prerja dhe skrapimi kryhet nga Kompanitë private 

kontraktuese 

� Procesi i demilitarizimit, prerjes dhe kthimit në skrap monitorohet nga 

FA. 

� Ndërkohë, një sërë projektesh janë realizuar në bashkëpunim dhe me 

asistencën e vendeve partnere dhe organizatave ndërkombëtare (OSCE, 

etj). 

Ndër arritjet kryesore në këtë drejtim do të veçonim: 

� Qeveria Shqiptare, nëpërmjet Komandës së NATO-s në Afganistan ka 

miratuar dhënien në formë donacioni për Policinë Afgane të 30,000 copë 

AK-47, nga të cilat deri tani janë lëvëruar 10,000 copë AK-47 dhe janë 

në proces përzgjedhje e lëvërimi 10,000 copë të tjerë, ndërkohë që pjesa 

tjetër, përfshirë një sasi municioni, do të lëvërohet sipas kërkesave të 

NATO-s.  

� Janë kaluar me kalim kapital institucioneve shtetërore dhe Organizatave 

Jo-Qeveritare:  

� 1000 atikuj agentë dhe pajisje kimike (për laboratorët e 

Universiteteve) 

� 1000 artikuj të ndryshëm logjistikë. 

� 120 prona të ndryshme të tepërta për shkolla dhe Institucionet 

Shtetërore.  

� Në bashkëpunim të SHBA-së, është bërë demilitarizimi dhe mbytja i 6-

anijeve në DET, në funksion të eliminimit të tyre por edhe të zhvillimit të 

turizmit nënujor.  
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� Tre nga katër nëndetëset që kishte Flota Detare shqiptare, janë 

shkatërruar dhe shitur si skrap, ndërsa një nëndetëse i është kaluar 

Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për muze.   

� Janë shkatërruar dhe kthyer në skrap (shitur) 10,886 sisteme artilerie, 

tanke, mjete të blinduara, anije, avionëve dhe teknikë tjetër luftarake. 

� 3,800 artikuj dhe materiale logjistike janë seleksionuar dhe asgjësuar. 

� 141,000 copë armë të vogla dhe të lehta (SALË) janë shkatërruar, ndërsa 

janë veçuar dhe do të asgjësohen edhe 70,000 copë armë të tjera. 

� Me mbështetjen e vendeve partnere dhe OSCE janë asgjësuar 34 ton 

karburant raketash dhe 120 ton kimikate. Ndërkohë jemi në proces për 

asgjësimin e 83 ton kimikateve të tjera. 

� Vetë FA kanë asgjësuar rreth 200 ton kimikate dhe substanca të 

ndryshme. 

 

PËR TRAJTIMIN DHE MENAXHIMIN E PRONAVE TË TEPËRTA: 

� Presidenti Republikës me propozim të MM, miraton pronat që janë jashtë 

planit të FA. 

� Në procesin e eleminimit të teknikës, pajisjeve dhe materialeve të tepërta, 

lirohen dhe mbeten bosh sipas prioriteteve depot dhe pronat e tepërta. 

� Të dhënat e sakta administrohen në sistemin DATABASE të MM 

� MM / me specialistët FA realizon inspektimin dhe certifikimin e këtyre 

pronave.  

� Përgatitet gjithë dokumentacioni i nevojshëm për trajtimin e tyre, si: 

o Kalim kapital në përdorim institucioneve shtetërore dhe atyre 

lokale. 

o Kalim për privatizim në Ministrinë e Ekonomisë. 

o Miratimin e procedurave në Këshillin e Ministrave (shitje ose 

kalim kapital)  

Deri tani është bërë lirimi, kalimi kapital ose privatizimi, pronave sa vijon: 

� Janë evidentuar 1007- prona të tepërta dhe jashtë nevojave të FA. 
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� Është bërë kalimi kapital për institucionet shtetërore për – 192 prona. 

� Janë kaluar për privatizim në Ministrinë e Ekonomisë – 626 prona. 

� Është realizuar shitja dhe janë në proces – 40 prona 

Ndërkohë jemi në proces të plotësimit dokumentacionit për pronat e tjera që 

kanë mbetur. 

PËR DEMILITARIZIMIN E MUNICIONEVE DHE PASTRIMIN E 
HOTSPOTEVE 

Siç edhe kemi theksuar më sipër, projekti më i rëndësishëm, 

kompleks dhe i rrezikshëm që po implementon MM, është projekti i 

demilitarizimit të municioneve të tepërta. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 

1992, FA administronin rreth 194.000 ton municione luftarake, të shpërndara 

në 182 rajone te vendit dhe të depozituara në 955 magazina dhe tunele. 

Mosha e vjetër e municioneve (95 % e tyre me një vjetërsi mbi 40 

vjeçare), reformimi dhe, ristrukturimi në vijimësi i FA, reduktimi personelit, 

heqja nga struktura organike e FA e armatimit, etj, bëri që një sasi tepër e 

madhe municionesh të dilnin të panevojshme. Ndërkohë, lindi nevoja e 

përqendrimit të municioneve në më pak depo, sepse ato ishin shpërndarë tej 

mase dhe tej mundësisë për t’i mbajtur nën kontroll e ruajtje të sigurt. Për më 

tepër, magazinat e tyre ishin mbingarkuar tej kapaciteteve të lejuara, duke 

rritur ndjeshëm shkallën e rrezikshmërisë. 

Ndërkohë, anëtarësimi i Shqipërisë në NATO në Prill 2009 kërkonte 

rishikimin e standardeve të kompletimit me municion të FA, depozitimit dhe 

administrimit të tyre  

Nisur nga sa më sipër, asgjësimi i municioneve të tepërta u rendit si 

një nga sfidat kryesore të qeverisë, të Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Shtabit 

të Përgjithshëm.  

Për vlerësimin e gjendjes dhe përcaktimin e rrugëve për eliminimin e 

municioneve të tepërta, Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm i FA 

ndërmorën hapat e mëposhtëm:  
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1) Një Grup Pune me pjesëmarrjen e specialistëve të FA, kryen një studim 

të detajuar për gjendjen e municioneve, metodat, prioritetet e asgjësimit 

dhe reduktimin e depove.  

2) U ngrit “Bordi Drejtues për Asgjësimin (demontimin) e Municioneve të 

Tepërta në FA”. 

3) Ministri Mbrojtjes miratoi Planin e Veprimit për asgjësimin e 

municioneve të tepërta.  

4) U rishikuan, ndryshuan apo plotësuan aktet e nevojshme nënligjore duke 

filluar qysh nga ato që kërkonin autoritetin e Këshillit të Ministrave.    

5) Mbështetja me personel dhe krijimi i Strukturës se FA për mbikëqyrjen e 

demilitarizimit të municioneve në poligone dhe uzinat ushtarake ishte një 

tjetër mase e rëndësishme. 

6) Në tre uzinat ushtarake u ngritën linjat e demilitarizimit industrial të 

municioneve dhe personeli angazhuar u trajnua, certifikua dhe kaloj në 

një proces filtrimi. 

7) Personeli i Qendrës së AME është trajnuar sipas një programi 5-vjeçar 

nga Specialistët e Komandës së Forcave Amerikane në Evropë. 

8) Sigurimi i mbështetjes mjekësore duke ngritur qendrat e dhënies se 

ndihmës se shpejtë pranë çdo uzine, duke përfshirë evakuimin ajror me 

helikopterë në rast aksidenti. 

9) Përmirësimi i infrastrukturës të depove të municioneve, infrastrukturës së 

poligoneve të asgjësimit, si dhe ngritja e objekteve te përkohshme për 

mbrojtjen dhe sigurimin e personelit.  

10) Mbështetja e  plotë financiare, nëpërmjet buxhetit të shtetit dhe 

përdorimit të fondeve që përftohen nga shitja e pajisjeve dhe materialeve 

të tepërta.  

11) Transparenca dhe marrëdhëniet me publikun u përcaktuan si prioritet 

kryesor.  

12)  Bashkëpunimi dhe mbështetja financiare nga partnerët si: Departamenti i 

Shtetit të SHBA, angazhimi i agjencisë së NATO-s (NAMSA) për 

demilitarizimin e municioneve.  



“The Heritage” Nr.10/ 2013 
  

34 

 

Në vitin 2010, në Bruksel dhe në vitin 2011 në Tiranë, janë organizuar 

Konferenca Ndërkombëtare e Donatorëve për demilitarizimin e 

municioneve.   

Zyra e OSBE në Tiranë, me fondet e dhëna nga Qeveria Daneze, 

Finlandeze dhe Gjermane, ka mbështetur uzinat me pajisje dhe mjete për 

demilitarizimin e municioneve. 

DISA METODA PËR TRAJTIMIN E MUNICIONEVE TË TEPËRTA  

Bazuar në eksperiencën e deri tanishme të FA, si dhe eksperiencën e 

vendeve të NATO-s, metodat kryesore për trajtimin dhe eliminimin e 

municioneve të tepërta, janë: 

1) Asgjësim me demontim industrial në uzinat ushtarake.   

2) Asgjësim me detonim dhe djegie të hapur në poligone, për municionet e 

rrezikshme.  

3) Harxhimin e një sasie më të madhe municionesh në funksion të 

stërvitjes së efektivave nëpërmjet qitjes dhe garave të qitjes. 

4) Eksport i municioneve nëpërmjet shitjes ose dhurim vendeve partnere.   

 

DISA ARRITJE 

Gjate procesit te asgjësimit te municioneve (2009 – Mars 2013), janë 

arritur këto rezultate: 

a) Gjatë vitit 2010 janë asgjësuar 2000 ton municione më të rrezikshme, 

157 ton RDX, etj.  

b) Në Qershor 2012 ka përfunduar asgjësimi në poligone dhe tani procesi 

është fokusuar në demontimin industrial në Uzina. 

c) Shtator 2009 – Mars 2013 janë asgjësuar mbi 84,000 ton municione dhe 

eksplozive te llojeve te ndryshme, të cilat paraqiten në grafikët e 

mëposhtëm: 
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d) Janë reduktuar – 18 grup-depo municioni (75 tunele dhe 135 magazina) 

në gjithë vendin 

e) Me mbështetjen e DSH të SHBA dhe ITF është pastruar zona e 

shpërthimit në Gërdec, ndërsa një pjesë e mbetur po realizohet nga FA.

f) ITF nëpërmjet nën/kontraktorëve ka pastruar dhe certifikuar 2

ndërkohë Zyra e AMMCO-s vazhdon monitorimin dhe kontrollin e 

HOTSPOTEVE të tjera. 

Aktualisht procesi demilitarizimit të municioneve realizohet sa vijon:

� Demilitarizimi realizohet në 10-linja industriale në tre uzina

� Deri në mes të muajit Qershor 2013 do të demilitarizohen edhe 4,100 ton 

municione, duke përfunduar kështu demilitarizimin masiv të 

municioneve. 

� Në tre uzinat ushtarake, kapacitetet e demilitarizimit industrial janë sa 

vijon: 

o 12-linja të demontimit industrial, të adoptueshme për kalibra të 

ndryshëm. 

o Demilitarizohen në rrugë industriale rreth 60 

në ditë. 

o Kosto mesatare e demontimit është r

o Vlera e përfituar nga skrapi 

demontimit 

Programi demilitarizimit të municioneve dhe eliminimit të teknikës, 

pajisjeve dhe materialeve të tepërta do të prezantohet edhe në Këshillin e 
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depo municioni (75 tunele dhe 135 magazina) 

Me mbështetjen e DSH të SHBA dhe ITF është pastruar zona e 

shpërthimit në Gërdec, ndërsa një pjesë e mbetur po realizohet nga FA. 

ITF nëpërmjet nën/kontraktorëve ka pastruar dhe certifikuar 2-hotspote, 

s vazhdon monitorimin dhe kontrollin e 

mit të municioneve realizohet sa vijon: 

linja industriale në tre uzina 

Deri në mes të muajit Qershor 2013 do të demilitarizohen edhe 4,100 ton 

municione, duke përfunduar kështu demilitarizimin masiv të 

inat ushtarake, kapacitetet e demilitarizimit industrial janë sa 

linja të demontimit industrial, të adoptueshme për kalibra të 

Demilitarizohen në rrugë industriale rreth 60 - 80 ton municione 

Kosto mesatare e demontimit është rreth 500 Euro / ton 

Vlera e përfituar nga skrapi – mbulon deri në 30 - 40 % të kostos 

Programi demilitarizimit të municioneve dhe eliminimit të teknikës, 

pajisjeve dhe materialeve të tepërta do të prezantohet edhe në Këshillin e 
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Partneritetit të NATO-s në muajin Prill 2013, ku do të marrin pjesë 

ambasadorët e vendeve anëtare dhe partnere. 

Shqipëria është e vendosur për të çuar deri në fund procesin e nisur 

për eliminimin e të gjithë arsenalit të armatimeve, municioneve dhe 

eksplozivave qe trashëguam nga sistemi kaluar, sepse: 

Së pari, lirohen Forcat e Armatosura nga një barrë e rëndë stoqesh, 

për ruajtjen dhe administrimin e të cilave kërkohet angazhim i 

paarsyeshëm i një numri të madh personeli dhe kosto e madhe dhe e 

panevojshme  financiare. 

Së dyti, lirimi i FA nga stoqet do të bëjë që FA të fokusohen 

plotësisht në misionin  e tyre, trajnimin dhe kryerjen me sukses të detyrave 

brenda vendit dhe në kuadër të operacioneve paqeruajtëse me NATO-n. 

Së treti, eliminimi i stoqeve të armatimit dhe eksplozivave të tepërta 

do ta bëjë Shqipërinë më të sigurt, duke kontribuar kështu më shumë edhe 

për sigurinë në rajon e më gjerë.   

REFERENCA : 

1- http://www.mod.gov.al/ 
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NACIONALIZMI, INTEGRIMI DHE 

SIGURIA  
 
Abstrakt 

 

Elita intelektuale dhe politike perëndimore edhe sot e kësaj dite është 

më e pakët në numër në raport me atë lindore. Mospërputhja midis dëshirave 

njerëzore me udhëheqjen e elitave ka prodhuar gjithmonë dilema ideologjike 

dhe pushteti ka anuar vazhdimisht drejt ideologjisë lindore. Elitat politike 

dhe intelektuale perëndimore  në këto 100 vjet deri tani kanë dështuar për sa 

kohë ideologjitë lindore kanë qëndruar më gjatë më pushtet. 

Megjithëse jetojmë në një sistem demokratik, dilemat ideologjike po na 

vonojnë në integrimin europian. Si për të konfirmuar historinë tonë 100 

vjeçare, dilema - Integrim apo Nacionalizëm - është bërë tashmë pjesë e 

fjalorit politik të ditës  në Shqipëri dhe në trojet shqiptare. Në këtë punim do 

doja të veçoja ndikimin e ideologjive dhe dilemave ideologjike 

(Nacionalizëm vs. Integrim). 

 

Fjalë kyçe:  Nacionalizëm, Integrim, dilema ideologjike, politika të 

sigurisë, elita politike, elita intelektuale  
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Abstract: 

 

Even today, in Albania, Eastern political and intellectual elite 

outnumbers the Western political and intellectual elite. Inconsistency 

between human aspirations and leadership of elites has always produced 

ideological dilemmas and the political power has been inclined towards 

Eastern ideologies. Throughout these 100 years, Western intellectual and 

political elites have so far failed as long Eastern ideologies have dominated 

the political power. 

Although we live in a democratic system, ideological dilemmas are 

postponing our European integration. As a proper example confirming our 

100-year history, the dilemma - Integration or Nationalism - has nowadays 

become part of the political discourse in Albania and the Albanian 

territories. In this paper I will highlight the influence of ideologies and 

ideological dilemmas (Nationalism vs. Integration). 

 

Key words:  nationalism, integration, ideological dilemmas, 

security policies, political elite, intellectual elite 

 

 

Hyrje 
 

Njohja më e plotë e  historisë  sonë  në  këto 20  vjet  demokraci, por 

edhe gjatë 100 viteve të fundit, na sjell në vëmendje se dilemat ideologjike 

na kanë karakterizuar në mënyrë të vazhdueshme. Një gjë e tillë ka prodhuar 

për ne një  kosto shumë të lartë në të gjitha drejtimet. Ndoshta pozita 

gjeografike na ka diktuar që me mendje të jemi perëndimorë, ndërsa me 

veprime të jemi lindorë. Traditat e mira konservatore që na kanë 

karakterizuar gjithmonë, na janë bërë në disa raste edhe pengesë për 

integrim. Elitat tona politike të shkolluara në lindje kanë qenë më të shumta 

në numër dhe kanë gjetur një terren më të përshtatshëm se sa elitat e 

shkolluara në perëndim. Kjo sjellje njerëzore është e natyrshme dhe ne nuk 

kemi arsye “të ndëshkojmë veten”.  
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Në kohën e Perandorisë Osmane, edhe pse populli vuante nga 

padituria dhe varfëria, elita gëzonte privilegje. Në këndvështrimin tim, është 

kjo trashëgimi elitare lindore që prej 100 vitesh na mban të lidhur me lindjen 

pavarësisht dëshirës së madhe të popullit për të qenë perëndimor. Elita 

intelektuale dhe politike perëndimore edhe sot e kësaj dite është më e pakët 

në numër në raport me atë lindore. Mospërputhja midis dëshirave njerëzore 

me udhëheqjen e elitave ka prodhuar gjithmonë dilema ideologjike dhe 

pushteti ka anuar vazhdimisht drejt ideologjisë lindore. Elitat politike dhe 

intelektuale perëndimore  në këto 100 vjet deri tani kanë dështuar për sa 

kohë ideologjitë lindore kanë qëndruar më gjatë më pushtet. Dilemat 

ideologjike sollën për pasojë një qeveri jetëshkurtër  pas  shpalljes së 

pavarësisë, mospranimin e sistemit politik të ofruar nga Fuqitë e Mëdha dhe 

largimin e Princ Vidit, anarki dhe moszhvillim deri në  shpalljen e 

Mbretërisë Shqiptare në  shtator 1928, konflikte të armatosura midis forcave 

shqiptare dhe humbje të burimeve njerëzore gjatë kohës së Luftës Nacional-

Çlirimtare, paqëndrueshmëri në marrëdhënie ndërkombëtare dhe përfundim 

në izolim të plotë në periudhën e regjimit komunist.  

“Ne nuk jemi as lindje as perëndim” do të deklaronte presidenti  

komunist në ditët e fundit të sistemit, duke reflektuar dilemën historike të 

elitave politike shqiptare. Sistemi politik ndryshoi në vitin 1991 me parullën: 

Ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa me një kontribut të pamohueshëm të 

botës perëndimore,  kur papritur Shqipëria anëtarësohet në Konferencën 

Islamike.  

Megjithëse  jetojmë në një sistem demokratik, dilemat ideologjike po 

na vonojnë në integrimin europian. Si për të konfirmuar historinë tonë 100 

vjeçare, dilema - Integrim apo Nacionalizëm - është bërë tashmë pjesë e 

fjalorit politik të ditës  në Shqipëri dhe në trojet shqiptare. Në këtë punim do 

doja të veçoja ndikimin e  ideologjive dhe dilemave ideologjike 

(Nacionalizëm-Integrim)  në politikat e sigurisë. 

 

1- Nacionalizmi dhe produktet e tij historike 
 

Autorë të shumtë na kanë njohur me nacionalizmin klasik, si p.sh: 

Ernest Gellner apo me nacionalizmin  bashkëkohor,  si p.sh, Andrew 

Heywood.  
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Sipas Gellner, “Nacionalizmi në thelb është një parim sipas të cilit 
Njësia Politike dhe Njësia Kombëtare duhet të përputhen”, ndërsa 

Andrew Heywood thekson se “Nacionalizmi merr formë edhe nga idetë e 

atyre që e përqafojnë atë”. Liberalët, socialistët, konservatorët, fashistët 

madje edhe komunistët, të gjithë e kanë përqafuar Nacionalizmin sipas 

mënyrës së tyre (nga ideologjitë kryesore mbase vetëm anarkizmi është ai që 

nuk është i tërhequr nga nacionalizmi). Në këtë kuptim, nacionalizmi është 

një ideologji tejpërshkuese. Sa më sipër, manifestimet kryesore politike të 

nacionalizmit janë: 

 

a- Nacionalizmi Liberal 

b- Nacionalizmi Konservator 

c- Nacionalizmi Ekspansionist 

d- Nacionalizmi Antikolonialist 

 

Nacionalizmi liberal është forma klasike e Nacionalizmit Europian 

me fillime që në Revolucionin Francez të shekullit IXX. Të ishe nacionalist 

në atë kohë do të thoshte të ishe liberal dhe anasjelltas. Ky nacionalizëm 

prodhoi ndryshimin e sistemit politik në Francë dhe pati ndikim në gjithë 

Europën. Në shekullin XX, nacionalizmi liberal uillsonian prodhoi të drejtën 

e vetëvendosjes së kombeve. Sipas Heywood, “Nacionalizmi Liberal është 

një nacionalizëm parimor”, sepse ai nuk vendos interesat e një kombi mbi 

interesat e kombeve te tjerë. 

Nacionalizmi Konservator është shfaqur më vonë se nacionalizmi 

liberal dhe ka si ideator të parë idealin e Disraelit, dëshirën e Bismarkut për 

ta përdorur nacionalizmin për kauzën e zgjerimit të Prusisë, si edhe Car 

Aleksandrin III të Rusisë që përqafoi idenë e Pansllavizmit. Ndryshe ai 

emërtohet nacionalizëm patriotik. Ai është shfaqur në shtet- kombe të 

ndërtuara dhe ata që janë në ndërtim e sipër.  

Nacionalizmi Ekspansionist  ka karakter agresiv, ushtarak dhe 

ekspansionist. Ai është antiteza e Nacionalizmit Liberal, i cili ka si parim të 

drejtat e barabarta dhe vetëvendosjen e kombeve. Të dy Luftërat Botërore 

janë produkt i Nacionalizmit Ekspansionist. 

Nacionalizmi Antikolonial është produkt i luftërave antikoloniale 

ndaj kolonizatorëve evropianë, të cilët janë edhe krijues të ideologjisë së 

Nacionalizmit pavarësisht llojit të saj. Në një farë kuptimi, Europa mori si 
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shpërblim të krijimit të kësaj ideologjie humbjen e kolonive në të gjithë 

botën. Kolonializmi arriti ta shndërronte Nacionalizmin në një kredo politike 

të përmasave globale. 

Bazuar në katër përkufizimet e mësipërme, nacionalizmi shqiptar 

mund të klasifikohet si një Nacionalizëm Liberal për shkak të kërkesave për 

vetëvendosje të shprehura herë pas here publikisht nga bartësit e kësaj 

ideologjie. Nisur nga fakti që shqiptarët  banojnë edhe në territore që 

politikisht dhe administrativisht nuk administrohen nga shteti shqiptar, 

nacionalizmi shqiptar shfaqet në disa forma që varen nga rrethanat historiko-

politike dhe territoriale . 

Deri në vitin 1912, nacionalizmi shqiptar, bazuar në përkufizimet e 

Heywood, mund të klasifikohet si nacionalizëm antikolonialist për shkak të 

pushtimit nga Perandoria Osmane.  Pas 1912, sipas përkufizimit të Gellner, 

nacionalizmi reflektohet në përputhjen e njësisë  politike me njësinë 

kombëtare.  Pushtimet nga shtetet ballkanike apo Italia dhe Gjermania gjatë 

luftës së dytë botërore zhvilluan përsëri Nacionalizmin Antikolonialist. Në 

njësinë politike të shpallur nga Ismail Qemali bënin pjesë të gjitha trojet 

shqiptare. Kongresi i Berlinit, Konferenca e Ambasadorëve të Fuqive të 

Mëdha, Konferenca e Paqes në Paris patën në rendin e ditës caktimin e 

kufijve të trojeve shqiptare në Ballkan, sipas projekteve që u viheshin në 

tavolinë nga shtetet e interesuara. 

Në këto kushte  teoria nacionaliste, sipas Gellner apo Heywood, nuk 

funksionon në mënyrën e duhur për shkak të caktimit të kufijve në tavolina 

dhe jo me luftë apo pushtime. Kjo histori kufijsh vazhdoi deri më 1927-n në 

prag të shpalljes së Mbretërisë Shqiptare. Gjatë Mbretërisë Shqiptare, 

Nacionalizmi pati karakteristika të ndryshme brenda kufijve të Shqipërisë 

nga ato jashtë tyre. Nacionalizmi i shqiptarëve që jetonin në Mal të Zi, 

Kosovë, Luginën e Preshevës dhe Maqedoni nuk ka manifestuar dhe nuk 

manifeston edhe sot e kësaj dite të njëjtat tipare me atë të shqiptarëve të 

Shqipërisë. Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, më 17 shkurt 2008, 

nacionalizmi i shqiptarëve të Kosovës nuk manifeston të njëjtat tipare me ato 

të para pavarësisë. Rrethanat janë krejt të ndryshme. Nacionalizimi i 

shqiptarëve të Shqipërisë apo edhe shqiptarëve të Kosovës pas shpalljes së 

pavarësisë, sipas Heywood, përkufizohet si nacionalizëm konservator, të 

cilin organizatat ndërkombëtare kanë kohë që nuk e mbështesin ashtu si edhe 

nacionalizmin ekspansionist. Ndërkohë nacionalizmi i shqiptarëve te 
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Maqedonisë, Luginës së Preshevës apo Malit të Zi është një nacionalizëm 

liberal , sipas parimeve uillsoniane të të drejtave të barabarta dhe të 

vetëvendosjes.  

Nacionalizmi dhe bashkimi kombëtar janë filozofi politike të 

ndryshme. Konceptimi si të njëjtë shpesh na çon në rrugë dhe qëndrime të 

gabuara. Kjo është arsyeja se përse ndërkombëtarët kohët e fundit mbajnë 

qëndrim kundër nacionalizimit shqiptar  të bërë publik në Shqipëri apo 

Kosovë nga parti politike, organizata jopolitike apo edhe studiues të kësaj 

teorie. 

Ne shqiptarët duhet të mësojmë nga nacionalizmi hungarez, i cili ka 

afërsisht të njëjtat tipare dhe të njëjtën histori me tonën si dhe të njohim 

prirjet dhe sjelljet ndërkombëtare për të përshtatur edhe sjelljen tonë në 

përputhje me rrethanat  e reja.  

Historia na mëson se sa herë çështja e kufijve bëhej apo bëhet objekt 

diskutimi, aq herë ndjenjat nacionaliste dilnin dhe dalin në plan të parë. Kjo 

histori është aktuale deri në ditët e sotme ku marrëveshja shqiptar –greke për 

kufijtë detarë prodhoi një ringjallje të nacionalizmit shqiptar.  

 

2- Integrimi dhe pritshmëritë 
 

Guri i themelit për krijimin e Bashkimit Evropian u vendos nga 

Ministri i Jashtëm Francez, Robert Schuman, në deklaratën e tij të 9 majit 

1950, në të cilën ai parashtroi idenë e përpunuar më parë nga Jean Monnet 

për bashkimin e industrive evropiane të qymyrit dhe çelikut. Sipas tij, kjo do 

të përbënte një nismë historike për ndërtimin e një “Europe të organizuar dhe 

vitale”, pa të cilën paqja në botë do të ishte e pamundur. Plani Schuman u bë 

realitet me nënshkrimin në Paris të Traktatit Themelues të Komunitetit 

Evropian të Qymyrit dhe Çelikut më 18 prill 1951. Në nënshkrimin e 

traktatit merrnin pjesë Gjermania, Franca, Belgjika, Italia, Holanda dhe 

Luksemburgu.  

Një tjetër zhvillim i rëndësishëm erdhi disa vjet më vonë me 

Traktatet e Romës, të 25 marsit 1957, të cilat krijuan Komunitetin Ekonomik 

Evropian dhe Komunitetin Evropian të Energjisë Atomike (EUROATOM). 

Këto komunitete filluan nga puna me hyrjen në fuqi të traktateve më 1 janar 

1958. Krijimi i Bashkimit Evropian me Traktatin e Mastrihtit  më 7 shkurt 

1992 shënoi një hap te mëtejshëm në rrugën e bashkimit politik të Europës. 
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Kjo datë e gjeti Shqipërinë në  një sistem të ri politik dhe që në fillim 

ajo i është bashkuar idesë së integrimit europian.  Kanë qenë pikërisht 

dilemat ideologjike - lindje apo perëndim, nacionalizëm apo integrim – të 

cilat kanë vonuar kaq gjatë këtë proces, pa lënë mënjanë edhe një sërë 

faktorësh të tjerë.  

Shumë studiues, politikanë, diplomatë, shkrimtarë, analistë, profesorë 

kanë analizuar sjelljen tonë të dyzuar. Lindje apo Perëndim, nacionalizëm 

apo integrim janë pyetje që janë bërë objekt i shpeshtë debatesh  në mjediset 

tona akademike, diplomatike, politike, mediatike etj. Konsumimi i energjive 

politike në këtë fushë ka ngadalësuar procesin. Fjala i takon shkencës, 

studimeve të mirëfillta të faktorëve që ndikojnë në një proces dhe politika 

duhet të zbatojë pikërisht studimet shkencore dhe jo e kundërta duke 

llogaritur kostot përkatëse dhe duke njohur mirë historinë e politikave 

nacionaliste në të gjithë botën.  

Në këtë kuptim kontributi i universiteteve si qendra të edukimit dhe 

të kërkimit shkencor do të ishte një pasuri e madhe në shërbim të një kombi. 

Nuk është rastësi që mbreti gjerman i Greqisë së shekullit IXX, si hap të 

parë, ngriti Universitetin e Athinës, ashtu si homologët e tij në Rumani dhe 

Bullgari.  

Midis dy alternativave -  Nacionalizëm apo Integrim, Hungaria ka 

zgjedhur rrugën e integrimit . Në  rrethanat aktuale edhe unë mbështes 

alternativën e Integrimit para asaj të Nacionalizmit për Shqipërinë dhe 

Kosovën, ndërsa garantimi i të drejtave të plota politike, ekonomike dhe 

sociale është një domosdoshmëri historike për shqiptarët e Maqedonisë, 

Luginës së Preshevës apo Malit të Zi. Shqipërisë dhe Kosovës i takon të 

kontribuojnë shumë në këtë drejtim. Integrimi i Shqipërisë dhe Kosovës do 

të krijojë kushte dhe do të shtojë aktorët  ndërkombëtarë në shërbim të të 

drejtave të mohuara të shqiptarëve që nuk banojnë në Njësinë Politike të 

përputhur me Njësinë Kombëtare.  

 

3- Ndikimi mbi politikat e sigurisë 
Shkolla e Kopenhagës mbi politikat e sigurisë parashtron pesë fusha 

studimi dhe aplikimi të kësaj disipline të marrëdhënieve ndërkombëtare: 

 

a- Siguria Ushtarake 

b- Siguria Politike 
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c- Siguria Shoqërore 

d- Siguria Ekonomike  

e- Siguria Mjedisore 

 

Integrim apo Nacionalizëm, Lindje apo Perëndim, kanë qenë dilema që kanë 

ndikuar në këto pesë përbërës të Sigurisë. Këto dilema kanë orientuar, ndryshuar 

apo mbajtur pezull, strategjitë kombëtare duke sjellë për pasojë: 

 

1- Ngadalësimin e  procesit të zhvillimit dhe të hartimit të strategjive të Sigurisë  

2- Humbje të mëdha të energjive të burimeve njerëzore dhe ekonomike duke 

mos i angazhuar në hartimin dhe zbatimin e politikave të sigurisë. 

 

Rekomandime 
  

1- Ndalim i propagandës nacionaliste në territorin e Shqipërisë dhe Kosovës 

2- Investim maksimal për Integrimin e Shqipërisë dhe Kosovës në BE dhe 

organizatat ndërkombëtare 

3- Ndryshim dhe miratim i Strategjisë së Sigurisë Kombëtare në përputhje me 

rrethanat e reja kombëtare dhe ndërkombëtare 

4- Investim kombëtar dhe ndërkombëtar për realizimin e të drejtave të barabarta 

të shqiptarëve që nuk ndodhen në Njësinë Politike të përputhur me Njësinë 

Kombëtare 
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EVIDENCA KONTABËL BAZË E 

VENDIMMARRJES AFARISTE 
 

            PËRMBLEDHJE 

 Me anë të këtij punimi do të sqarojmë njohurit teorike mbi ndikimin e 

evidencës kontabël në vendimmarrjen afariste. Krijimi i kompanive 

shumëkombëshe si dhe i procesit të globalizimit karakterizohet me rritjen 

investimeve të huaja.  Shtetet, pavarësisht nga niveli i zhvillimit të tyre 

ekonomik, tentojnë ta përmirësojnë ambientin afarist për thithjen sa më të 

madhe të investimeve si të vendit ashtu edhe ato të huaja.  Një nga 

parakushtet që ndikon në thithjen e investimeve është  mbajtja e evidencës 

kontabël si dhe aplikimi i standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit (SNK).   

Shoqëritë tregtare paraqiten si njësi ekonomike për shkak se kryejnë 

një veprimtari afariste të cilat duke shfrytëzuar faktorët e prodhimit krijojnë 

të mira materiale. Zhvillimi dhe zgjerimi i veprimtarive ekonomike ka 

parashtruar nevojën e ndjekjes dhe evidentimin e procesit të punës dhe 

pasqyrimin e rezultatit të asaj pune. Sot ndryshimet ne jetën e përgjithshme 
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shoqëroro-ekonomike si dhe kushtet e reja të ekonomizimit në tërë botën, 

janë aq të mëdha ku detyrimisht ndikojnë në adaptimin dhe harmonizimin e 

të gjitha instrumenteve për evidentim.  

Këtu duhet nënvizuar fakti se me një menaxhim të mirë të subjektit 

ekonomik nënkuptohet një angazhim i caktuar dhe efikas i faktorëve të 

prodhimit (mjeteve, kapitalit dhe punës).  Kontabiliteti është i rëndësishëm si 

burim i informatave, të cilat janë të rëndësishme për sjelljen e vendimeve 

nga ana e shfrytëzuesve të atyre informatave. Kontabiliteti është aktivitet 

shërbyes. Ajo ka për detyrë të sigurojë informata për ata që sjellin vendime 

afariste.  

HYRJE 

Subjektet ekonomike qëllim dhe detyrë kryesore gjatë punës së tyre 

kanë arritjen e rezultateve sa më të larta prodhuese dhe financiare. Në 

praktikë, sistemi informativ-kontabël duhet të azhurnohet vazhdimisht, të 

ketë vijimësi, me qëllim që të mund të ndiqet gjendja dhe dinamika e 

mjeteve, kapitalit, detyrimeve, si dhe të ardhurave të dalave që paraqesin 

bazën  informatave në procesin e vendimmarrjes afariste. Informatat 

kontabël, për shkak të nevojës dhe rolit të tyre në procesin e vendimmarrjes, 

mund të thuhet se  janë nën mbikëqyrje të vazhdueshme.  

Vlerësimi i madhësisë dhe cilësisë së rezultateve të arritura, 

mundësohet dhe shikohet nëpërmjet pasqyrave të ndryshme kontabël-

financiare si dhe realizimit të atyre politikave. Të gjitha shoqëritë, 

pavarësisht nga lloji i veprimtarisë gjatë afarizmit të tyre, si qëllim dhe 

detyrë kryesore e kanë arritjen e rezultateve sa më larta prodhuese dhe 

financiare me investime sa më të ulëta dhe me shpenzime sa më të vogla të 

mjeteve dhe punës. Në ekonomi ekziston rregull: që të fitohen çfarëdo të 

mira materiale së pari detyrimisht të ndodhin shpenzime të caktuara. 
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1. ҪKA ËSHTË KONTABILITETI ? 

Në përditshmëri shumica, e njerëzve kontabilitetin e konsiderojnë si 

një lëmi shumë profesionale të cilën e shfrytëzojnë dhe e kuptojnë vetëm 

kontabilistët profesional. Por, pothuajse të gjithë njerëzit, çdo ditë e përdorin 

“kontabilitetin” në ndonjë formë.  Sa herë që paguani faturat e celularit tuaj, 

të energjisë elektrike, të shërbimeve komunale, sa herë që e barazoni 

llogarinë tuaj bankare, plotësoni formularin mbi të ardhurat vjetore, ju 

punoni apo përdorni nocione dhe informata kontabël. 

Kontabiliteti është art i interpretimit, matjes dhe lidhjes së rezultateve 

të aktivitetit ekonomik. Secili investitor, menaxher apo vendimmarrës afarist, 

duhet qartë ti kupton termat dhe shprehjet kontabël në qoftë se dëshiron të 

marrë pjesë dhe të jetë i suksesshëm në bashkësinë afariste. 

Fjala kontabilitet rrjedh nga fjala italiane “Contare” që do të thotë 

llogari, mbaj llogari, numëroj, bëjë hesap. Të gjithë personat vendimmarrës 

dëshirojnë që të mbahet llogari e saktë dhe adekuate e aktivitetit afarist tek 

subjekti ekonomik. Kjo mundësohet nga evidenca kontabël nëpërmjet 

pasqyrimit të saktë të të gjitha ndryshimeve (ngjarjeve) ekonomike me të 

cilat ka të bëjë subjekti ekonomik. 

Përdorimi i informatave kontabël nuk është kufizuar vetëm për botën 

afariste. Jetojmë në kohën e përgjegjësive. Secili individ duhet të përgjigjet 

për të ardhurat e tij dhe në fund të vitit kalendarik duhet të plotëson 

formularin mbi ato të ardhura. Shpesh herë duhet të dërgon informata 

kontabël  personale për të marrë kredi, kartelë kredituese apo bursë 

universitare. Të gjithë, që nga qeveria, shteti, qytetet, deri tek shkollat dhe 

spitalet i përdorin informatat kontabël si bazë për kontrollimin e mjeteve dhe 
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matjen e suksesit të tyre. Kontabiliteti, është njëlloj i rëndësishëm, për punën 

e qeverisë, programet sociale, shkollat, spitalet, ashtu siç është edhe për  

  2.  NOCIONET MBI KONTABILITETIN 
 

Për t’i kuptuar më mirë dhe më qartë qëllimet dhe detyrat e 

kontabilitetit, së pari, do të japim disa definicione mbi kontabilitetin, që janë 

dhënë nga autorë të ndryshëm, në periudha të ndryshme kohore ku njëherazi 

ka dominuar edhe një zhvillim i ndryshëm shoqëroro-ekonomik. Në këtë rast 

do të përmendim vetëm disa nga definicionet mbi kontabilitetin: 

Instituti Amerikan AICIPA kontabilitetin e definon si art i 

regjistrimit, i klasifikimit dhe i përmbledhjes në një mënyrë kuptimplote e në 

vlerë monetare të veprimeve, që janë së paku pjesërisht me karakter 

financiar, si dhe interpretimit të këtyre rezultateve.1  

 

 

 

 

John Wild thotë se kontabiliteti bënë matjen, regjistrimin dhe 

komunikimin e informacioneve relevante, të besueshme dhe krahasuese të 

aktiviteteve të një organizate ekonomike.2 

Kontabiliteti paraqet metodë speciale për regjistrimin dhe 

kontrollimin e proceseve dhe ndryshimeve ekonomike që ndodhin në kuadër 

të një subjekti ekonomik, që janë të shprehura në vlerë, me qëllim që të vihet 

                                                           
1 AICP, Committee on Accounting Terminology No.1. 
2 John Wild, Financial Accounting, 2000, p.4 

Në librin “Kontabiliteti financiar” i Prof.dr. Sotiraq Thamos, 

kontabiliteti paraqitet si një proces i vrojtimit, i matjes, i vlerësimit, 

interpretimit dhe komunikimit të informacionit financiar për qëllime të 

kontrollit financiar dhe marrjen e vendimeve efektive të drejtimit 

ekonomik të njësive ekonomike.1 
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re se si ato ndryshime ndikojnë në mjete dhe në burimet e tyre, në të ardhurat 

dhe të dalat, si dhe përcakton rezultatin afarist të atij subjekti ekonomik.3 

Profesori i njohur kroat Stevan Kukoleca thekson se kontabiliteti 

paraqet aktivitet i cili ka për qëllim evidentimin e gjendjes dhe ndryshimeve 

në pronën e subjekteve ekonomike dhe joekonomike. Evidentimi kryesisht 

bëhet në tregues vleror dhe rrallë herë në tregues në natyrë.4  

Kontabiliteti paraqet pjesën më të vjetër dhe më kryesore në sistemin 

informativ kontabël, dhe nga gjiri i sajë janë zhvilluar edhe disa disiplina të 

tjera kontabël, qëllimi i të cilave është që saktë dhe shpejtë të përcaktohen 

dhe regjistrohen ndryshimet dhe gjendja afariste e një subjekti ekonomik. Të 

dhënat kontabël paraqesin burimin themelor jo vetëm për paraqitjen e 

gjendjes dhe lëvizjen e mjeteve dhe burimeve, por njëherazi edhe bazë 

kryesore për planifikim, kontrollin, analizës dhe informim kontabël, etj.5   

Kontabiliteti përdor si masë matëse njësinë monetare. Ai jep një 

pasqyrë për punën e subjektit ekonomik në të kaluarën. Qëllimi përfundimtar 

i kontabilitetit dhe produkt i saj përfundimtar janë pasqyrat financiare ku 

nga më të rëndësishme janë  bilanci i gjendjes dhe pasqyra e fitimit, apo 

humbjes (bilanci i suksesit). 

Kontabiliteti paraqitet si një sistem i vrojtimit, evidentimit dhe 

komunikimit të ndërrimeve në njësinë ekonomike që kryhen në mjete, 

burime të mjeteve, në të ardhura dhe të dala, në një moment të caktuar dhe të 

dhënat ruhen për të siguruar informacionin e duhur për përgatitjen e 

pasqyrave financiare dhe raporte të tjera të nevojshme për drejtimin e njësive 

                                                           
3 Todor Mirovski, Pojava i razvitok na knigovodstvoto, Godisnik na Pravno-ekonomskiot 
fakultet vo Skopje, Shkup, 1956. 
4 Dr. Stevan Kukoleca: “Organizaciono-poslovni leksikon”, Zavod za ekonomske 
ekspertize, Beograd, 1990. 
5 Dane Melavc, “Racunovodstvo anas”,  Moderna organizacija, Kranj, 1989. 
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ekonomike. Pra, sipas kësaj kontabilitetin e karakterizojnë: metoda speciale e 

evidentimit, regjistrimi i proceseve afariste, respektivisht i ndryshime, që 

kanë ndodhur në pronën e subjektit, paraqitja e të gjitha ndryshimeve me 

shifra apo vlerë, ndjekja dhe kontrollimi i gjendjes të secilit mjet dhe secilit 

burim, si dhe gjendjes së përgjithshme të tyre dhe përcaktimi i rezultatit të 

arritur nga ndryshimet e ndodhura në pronën e subjektit ekonomik.  

 Nga definicionet e lartshënuara mund të nxjerrim këto konkluzione:  

• Kontabiliteti merret me ngjarjet e ndodhura të biznesit, dhe në mesin 

e tyre vetëm ato që kanë mundësi të shprehen në vlera monetare. 

• Kontabilitetit është një aktivitet i cili kryhet brenda një subjekti 

ekonomik, kompani ose entiteti. 

• Kontabiliteti është një shërbim, ose grup i departamenteve brenda një 

kompanie apo subjekti që kryejnë veprimtari të kontabilitetit. 

• Kontabiliteti është arti i regjistrimit, duke e klasifikuar, duke e 

shkurtuar paraqitjen dhe interpretim e ndryshimeve ekonomike në formën 

e parave të gatshme. 

              Objekt i regjistrimit  

Objekt i regjistrimit në kontabilitet janë ato veprimtari ekonomike të cilat i 

plotësojnë këto katër kushte, përkatësisht:  

      1. ngjarje të kaluara afariste, ngjarje që veç kanë ndodhur; 

      2. që të mund të argumentohet me një dokument të besueshëm kontabël;  

      3. efektet e ngjarjeve ekonomike të mund të shprehen në para;  

      4. drejtpërdrejt të ndikojë në ndryshimet e mjeteve (aseteve), borxheve    

 Lëndë e parë për kontabilitetin janë të dhënat mbi aktivitetin 

ekonomik në njësisë përkatëse ekonomike, pra kontabiliteti është proces i 

vrojtimit, matjes, vlerësimit, interpretimit dhe komunikimit të informacionit 
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financiar, për qëllim të kontrollit dhe marrjes së vendimeve efikase në 

njësinë përkatëse ekonomike. Sipas kësaj ai përgatit të dhëna për procesin e 

planifikimit, kontrollit, vlerësimit të subjektit ekonomik. Kontabiliteti ka një 

zhvillim të hershëm historik.  

          3. ZHVILLIMI HISTORIK I KONTABILITETIT 

Zhvillimi i kontabilitetit, siç edhe në shumë fusha dhe shkenca tjera, 

ka qenë i kushtëzuar nga zhvillimi i forcave prodhuese dhe paraqitjes së 

parasë si matëse e vlerës dhe si mjet pagese, nga njëra anë, dhe nga 

pamundësia përgjithmonë e mbajtjes në mend të aktiviteteve gjithnjë e më të 

numërta, nga ana tjetër. Zhvillimi i forcave prodhuese mundësoi prodhimin 

për nevojat e veta dhe njëherazi edhe për në treg, çka solli deri tek paraqitja 

dhe zhvillimi i një dege të re ekonomike- të tregtisë, ku u lajmëruan 

marrëdhëniet debitorë-kreditore.  

Me paraqitjen e akumulimit të kapitalit, është bërë e mundur 

zhvillimi i bankave që mundësuan paraqitjen e marrëdhënieve kredituese të 

bazuara në kredit financiare bankare. Lindin marrëdhënie të shumta dhe 

komplekse të kredisë, si një formë e veçantë debitore-kreditore. Këto 

marrëdhënie duhet të evidentohen në librat afariste të bankës si kreditor, si 

dhe në librat e shfrytëzuesit të kreditit, si debitor.     

Gjurmët e mbajtjes së evidencës hasen shumë herët, që në kohën e 

shoqërisë së parë primitive, në atë kohë është mbajtur një evidencë sado e 

thjeshtë mbi mjetet e përbashkëta. Historia e shënimeve kontabël filloi që kur 

njerëzit mësuan që të regjistrojnë aktivitetet e tyre ekonomike. Format e 

shënimeve të thjeshta i hasim që në vitin 3600  deri në vitin 500 para erës së 

re. Këto shënime i hasim nga koha e civilizimit të vjetër, në Egjiptin e vjetër 

(në qytetin El-Kaba, i cili ka ekzistuar 3000 vite para erës së re, është gjetur 
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vizatim, ku një njeri qëndron ulur dhe e shënon numrin e thasëve me grurë 

që futet në hambarë).  

Historikun e zhvillimit të kontabilitetit në pika të shkurtra do ta 

paraqesim kështu:  

 

Tabela nr. 1. Zhvillimi historik i kontabilitetit 

Vendi  Periudha  Veprimet  

Egjipt (El-

Kaba) 

vitin 3600  

deri në vitin 

500 para erës 

së re 

është gjetur vizatim, ku një njeri rri ulur 

dhe e shënon numrin e thasëve me 

grurë që futet në hambarë. Shënimet i 

mbajtën për nevojat e shtetit. 

Vavilonia e 

vjetër 

2000 viteve 

para erës së re 

Ligji i Hamurabit ka theksuar se 

tregtarët janë të detyruar të mbajnë një 

lloj të evidencës.  

 

Mesopotami, 

Kinë, Fenikasit, 

Asirikët, 

Hebrenjtë 

Viti 2000 deri 

në vitin 300 

para erës së re 

Evidenca  është mbajtur në të  ashtu 

quajtura “libra të argjilit”. Shënimet, po 

ashtu i mbajtën për nevojat e shtetit. 

Greqia antike Shek. V i erës 

së re 

Evidenca ka qenë e përhapur tek 

manastiret dhe me zhvillimin e sistemit 

bankar në Greqi paraqiten edhe librat e 

kontabilitetit: “efemeride” dhe 

“trapezitika”. 

Roma e vjetër  Për huat e dhëna dhe afatin e kthimit të 

tyre është mbajtur libri “liber 

kalendarii” pastaj “adversaria”, dhe 

“codex accepti et expensi”. Evidenca e 

pasurisë është mbajtur për nevojat e 

tatimimit.  
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Feudalizëm  Toma Akvinski ka bërë shënimin e të 

gjitha ndryshimeve dhe ngjarjeve që 

kanë ndodhur në pronën e kishës ku ai 

ka shërbyer. 

Benedikt 

Kotruljevic 

1458 u botua 

në vitin 1573 

Shkroi librin e parë mbi kontabilitetin e 

dyfishtë   

 

Luca Pacioli në vitin 1494 Boton librin „Suma de arithmetica, 

geometrika, proportioni et 

proportionalita“, dhe ai llogaritet si 

themelues apo “baba” i kontabilitetit të 

dyfishtë. 

Holandë Shekullin e 

XVII 

Matematicienti Simon Stevin bënë 

përllogaritjen e parë vjetore të rezultatit 

afarist. 

Francë 1693 Jacques Savery e bëri përshkrimin e 

bilancit dhe raportin mbi fitimin pas 

çdo dy viti. 

 Në fund të 

shek. XVII 

dhe fillim të 

shek. XVIII 

Bëhet harmonizimi i rregullave ligjore 

në fushën e kontabilitetit 

Skotlandë dhe 

Angli 

shek. XVIII Aplikohet kontabiliteti publik dhe 

formohen shoqatat profesionale të 

kontabilistëve.  

SHBA Viti 1887 U themelua AAPA-shoqata amerikane 

të kontabilistëve publik. 

SHBA Viti 1896 Lindi profesioni i kontabiliteti 

profesional, (CPA) 

SHBA(New 

York) 

Viti 1900 U hap shkolla për tregti, kontabilitet 

dhe financa. 
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 Shek. XX E karakterizon themelimi dhe zhvillimi 

i madh i shoqërive aksionare, procesi i 

globalizimit që njëherazi parashtron 

edhe nevojën për një harmonizim të 

përgjithshëm ligjor. 

 Burimi:autori 

Kryerja e detyrës tek subjektet ekonomike në masë të madhe varet 

nga informatat kontabël. Këto informata ju ndihmojnë menaxherëve, në 

situata dhe në momente të ndryshme, të sjellin vendime afariste racionale për 

zgjidhjen e suksesshme të problemeve dhe për arritjen e profitit më të lartë.  

4.  LËNDA, DETYRAT DHE ROLI I EVIDENCËS KONTABËL 

Kontabiliteti ofron informata ditore dhe periodike, për gjendjen dhe 

lëvizjen e çdo mjeti dhe burimi mjetesh, për çdo shpenzim, për të ardhurat 

dhe të dalat, si dhe tërësinë e mjeteve dhe burimeve të tyre. Kontabiliteti jep 

të dhëna për produktivitetin e krijuar në subjektin ekonomik. Në bazë të të 

dhënave të kontabilitetit vërtetohet rregullsia e përdorimit dhe menaxhimit 

me mjete, si dhe u ofrohen informata nga karakteri financiar organeve dhe 

institucioneve jashtë ndërmarrjes. Përmes informatave kontabël, lehtësohet 

dhe shpejtohet puna organeve vendimmarrëse. 

Lënda e evidencës kontabël  

 Lënda e evidencës kontabël është evidenca e të gjitha ndryshimeve që 

ndodhin në subjektin ekonomik të shprehura në vlerë. Numri dhe lloji i 

ndryshimeve në një subjekt ekonomik varet nga natyra e vetë subjektit. Në 

një subjekt prodhuese, puna përbëhet nga fitimi i mjeteve monetare, nga 

shpenzimi i tyre për furnizimin e materialeve, dhënia e materialeve në 

procesin e prodhimit, fitimi i produkteve të gatshme nga ai proces, fitimi i 

parave nga shitja e produkteve të gatshme si dhe nga ndryshimet e tjera që 

ndikojnë në ndryshimin e madhësisë të mjeteve dhe burimeve të mjeteve. 
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Detyrat e evidencës kontabël janë evidenca e atyre veprime 

ekonomike që kanë si pasojë ndryshimin e strukturës në mjete, në burimet e 

tyre, në të ardhurat, në të dalat dhe kapitalin. Detyrat që duhen të realizohen 

me regjistrimin e evidencës kontabël janë të ndryshme, ku si më të 

rëndësishme janë këto: 

� gjatë regjistrimit të mjeteve dhe burimeve të mjeteve mundësohet 

kontrollimi respektivisht mundësohet që të vërtetohet saktësisht sasia 

e mjeteve që subjekti ekonomik duhet ti ketë në dispozicion, apo 

përcaktimi i gjendjes së pasurisë dhe kapitalit në ditë të caktuar, 

� me ndihmën e evidencës kontabël përcillet puna e subjektit ekonomik 

dhe vërtetohet plotësimi i detyrës dhe përcaktimi i rezultatit financiar. 

Ashtu si kontabiliteti ka që për detyrë që të përcaktojë vlerën 

furnizuese, vlerën prodhuese, vlerën shitëse të produkteve të gatshme 

si dhe lartësinë e rezultatit financiar, 

� ti përcaktojë shpenzimet gjatë punës, sa kushtojnë materialet dhe 

mallrat e furnizuara, sa kushtojnë produktet e gatshme etj. Kjo kryhet 

me qëllim që të vërtetohet pse është shpenzuar më tepër, respektivisht 

a ka pasur më tepër apo më pak shpenzime pra, të përcaktohet 

ekonomizimi i punës, 

� tu japë informata dhe të dhëna pronarëve dhe organeve udhëheqëse të 

subjektit ekonomik që ta drejtojnë sa më mirë punën, si dhe tu jap 

informatat e nevojshme organeve dhe të interesuarve të tjerë jashtë 

subjektit ekonomik, 

� të mbledhë informacionet mbi ngjarjet e ndodhura, mbledhjen e 

dokumenteve  të vlefshme që vërtetojnë ndryshimet në biznes. 
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        Roli i evidencës kontabël  

Roli i evidencës kontabël është: instrument informativ, kujtesë e shkruar 

dhe e dokumentuar, dokumentacion për përpilimin e pasqyrave financiare dhe 

referim për pasqyrën fiskale. 

Sipas gjithë këtyre objektivat e kontabilitetit janë ngritja e besimit në 

kontimin e ndryshimeve ekonomike, në pasqyrat financiare dhe në raportet 

vjetore të publikuara nga subjektet ekonomike. Pra, kontabiliteti mund të 

përcaktohet si proces i identifikimit, matjes, grumbullimit, analizës, 

përgatitjes, interpretimit dhe komunikimit të informacionit për nevojat e 

drejtimit. Kontabiliteti prodhon autpute, duke përdorur inputet dhe proceset 

për të plotësuar objektivat specifike të drejtimit. 

Figura 1. Modeli i funksionimit të sistemit të informacionit të kontabilitetit 
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Proceset janë thelbi i sistemit të informacionit kontabël dhe 

përdoren për të transformuar inputet në autpute për plotësimin e 

objektivave të sistemit.  

         5.   RREGULLAT E KONTABILITETIT 

Në historikun e tij të zhvillimit shumëshekullor, duke filluar që nga 

praktika kontabël deri te teoria kontabël, nëpër periudha të ndryshme kohore, 

janë përvetësuar parime dhe rregulla të ndryshme kontabël, në lidhje me 

mënyrën e evidentimit, teknikën e kontimit, pasqyrimin dhe prezantimin e 

rezultateve kontabël etj. Mbajtja shumëvjeçare e kontabilitetit në subjektet 

ekonomike, njëherazi ka mundësuar përsosjen, thjeshtësimin dhe 

racionalizimin e tij. Përdorimi i saktë i rregullave dhe parimeve të 

kontabilitetit garanton kryerjen  me sukses të detyrave kontabël. Si rregulla 

më kryesore të kontabilitetit  mund të veçohen: 

1. Rregulla e dokumentimit                                       2. Rregulla e pedanterisë 

3. Rregulla e pasqyrueshmërisë                            4. Rregulla e azhuritetit 

5. Rregulla e lidhshmërisë                                    6. Rregulla e plotësisë  

7. Rregulla e kronologjisë                                        8. Rregulla e kontrollimit 

 Me zhvillimin e ekonomisë dhe njëherazi edhe të kontabilitetit 

rregullat  kontabël ndryshojnë, si për nga rëndësia e tyre ashtu edhe për nga  

aplikimi i tyre. Përveç rregullave të lartpërmendura kontabël ekzistojnë edhe 

rregulla tjera siç janë: rregulla e ekonomizimit, kontinuitetit, rregulla 

konzistente, relevante dhe rregulla e njëllojshmërisë, rregulla e publikimit 

etj.    

         6. PARIMET E KONTABILITETIT 
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Parimi, si nocion, nënkupton një ligj ose rregull i përgjithshëm, në bazë 

të të cilit duhet të veprohet apo punohet në praktikë. Përdorimi i rregullt dhe 

adekuat i rregullave dhe parimeve në kontabilitet mundësojnë një punë të 

lehtë dhe të saktë, si gjatë kontimit apo regjistrimit të ndryshimeve në 

subjektin ekonomik, ashtu edhe gjatë formulimit dhe prezantimit të 

pasqyrave financiare. Kontabiliteti ka për detyrë të sigurojë informacion i cili 

do të jetë lehtësisht i përdorur nga të gjithë shfrytëzuesit e informatave 

kontabël. 

Parimet e kontabilitetit janë të përgjithshme dhe specifike. Parimet e 

përgjithshme janë supozimet bazë, konceptet dhe udhëzuesit bazë që duhet të 

zbatohen për përgatitjen e pasqyrave financiare. Parimet specifike janë 

rregulla të drejtuara dhe të përdorura në raportimin e veprimeve dhe 

ngjarjeve të njësisë ekonomike. Parimet e përgjithshme bazohen në praktikat 

kontabël të përdorura për një kohë të gjatë. Ndërsa parimet specifike lindin 

zakonisht nga rregullimi i grupeve të caktuara të biznesit prej autoritetit 

rregullator.6  

Pavarësisht se kush është përdorues i informatave kontabël, ai duhet të 

plotësojë disa parime, siç janë: parimi i përkatësisë, parimi i 

verifikueshmërisë, parimi i paanshmërisë, parimi i matshmërisë, etj. 

Autorë të tjerë, parimet kryesore të kontabilitetit i ndajnë në:  parimi i 

evidentimit të dyanshëm (aktivi=pasivin), parimi i dualitetit në përfshirjen e 

ndryshimeve në pronë; parimi i njësive afariste në kuptimin e njësive 

kontabël, respektivisht në tërësinë bilancore;  parimi i punës në kontinuitet 

(vazhdimësi) i njësive afariste; parimi i të shprehurit vleror të të dhënave mbi 

pronën e njësive afariste; parimi i vlerësimit në bazë të shpenzimeve faktike; 

                                                           
6 Sotiraq Dhamo, Parimet bazë të kontabilitetit, Tiranë, viti 2010, faq. 57 
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parimi i objektivitetit, i paanshmërisë dhe sigurisë të të dhënave kontabël për 

pronën e njësive afariste.7    

        7. PËRDORUESIT E INFORMATAVE KONTABËL 

Është e rëndësishme të theksohet se nuk mundë të sillet asnjë vendim 

ekonomik pa informata adekuate kontabël. Kontabiliteti është gjuhë për 

aktivitete ekonomike dhe secili subjekt ekonomik, pavarësisht nga lloji dhe 

madhësia, mbështetet në kontabilitetin për vendimmarrje efikase. 

Çdo subjekt ekonomik, për t’i kryer detyrat e veta me sukses,  përdorë 

të mirat materiale, monetare dhe njerëzore dhe hyn në marrëdhënie me 

punonjësit e sajë, me shtetin dhe me subjektet e tjera ekonomike. Do të ishte 

mirë të theksohen përdoruesit e informatave kontabël në bazë të relacioneve 

të tyre me subjektet ekonomike. Për kontabilitetin dhe informacionin që ai 

siguron janë të interesuar një numër i madh operatorësh.  

Përdoruesit (shfrytëzuesit) e këtij informacioni, në mënyrë të 

përgjithshme mundë të ndahen në dy grupe kryesore: 

             -Përdorues të brendshëm të informacioneve kontabël dhe 

             -Përdorues të jashtëm të informacioneve kontabël. 

Përdoruesit e informatave kontabël mund t’i paraqesim edhe me anë të 

grafikëve:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 G. Ilic, R. Radovanovic, Finansijsko racunovodstvo, Beograd, 1994, f. 12. 
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Grafiku nr. 1 Shfrytëzuesit e informatave kontabël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

Burimi: Përpunoi autori 

Përdoruesit dhe arsyet e përdorimit të informatave kontabël do ti 

paraqesim në tabelën e poshtëshënuar. 

      Tabela nr. 2 Shfrytëzuesit e informatave dhe arsyet e shfrytëzimit 

SHFRYTËZUESIT E 

INFORMATAVE 

ARSYET E SHFRYTËZIMIT TË 

INFORMATAVE 

UDHEHEQESIA-MENAXHMENTI Ndihmë në marrjen e vendimeve afariste 

PUNETORET Ndihmë për të kuptuar rrogat dhe 

rezervimet për fondet pensionale 

AKCIONERET Ndihmë për vendimmarrje në investime 

INVESTITORI Ndihmë për vendimmarrje në investime 

KREDITORET Ndihmë për dhënien (aprovimin) e kredive 

FURNITORET Ndihmë për dhënien e mallit apo shërbimit 

SHTETI Kontrollit të tatim-taksave, planifikim 

KONKURENCA Ndihmë për vlerësimin e forcës se 

konkurrencës dhe dobësive te strategjisë 

SHFRYTËZUESIT E 

INFORMATAVE 

KONTABËL 

Shfrytëzuesit 

e brendshëm 

Shfrytëzuesit 

e jashtëm 

Udheheqesit - 

Menaxheret, 

Punëtorët 

Aksioneret  dhe 

Investitoret 
Furnitore

Shteti 
Kreditoret 

Shkenca Media
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        Burimi: Ivan Drazic Lutilsky, Osnove Racunovodstva, Zagreb 2002 

 

Nga vetë grafiku nr. 1 dhe tabela nr. 2 vërehet se ka një numër të madh 

të shfrytëzuesve të informatave kontabël. Por, njëherazi edhe arsyet e 

shfrytëzimit të këtyre informatave janë të shumëllojshme.  

        8. BAZAT E KONTABILITETIT TË DYFISHTË 

Gjatë çdo këmbimi, të brendshëm apo të jashtëm, mjetet, burimet e 

mjeteve si dhe pasuria e subjektit ekonomik ndryshon dhe ky ndryshim duhet 

evidentuar me qëllim përcaktimin e rezultatit të sajë. Çdo ndryshim në mjete, 

burime të mjeteve, në të ardhurat dhe të dalat krijojnë efekte të ndryshme në 

rezultatin financiar. Efektet duhet të  evidentohen dhe ruhen për të siguruar 

informacionin e duhur për përgatitjen e pasqyrave të ndryshme financiare si 

dhe për të ndihmuar personat vendimmarrës.  

Me zhvillimin e deritanishëm të kontabilitetit si sistem i evidentimit, 

në procesin e zhvillimit të teorisë dhe praktikës kontabël, varësisht nga 

mënyra e përgjithshme e evidentimit, nga qëllimi që dëshirojmë të arrijmë, si 

dhe llojit të librave afariste që i mbajmë janë të njohura këto lloje të sisteme 

kontabël: kontabiliteti i njëfishtë (i thjeshtë), dhe i dyfishtë. Përveç këtyre dy 

varianteve themelore janë zhvilluar si variante të veçanta: kontabiliteti 

kameral, si variant e kontabilitetit të njëfishtë dhe kontabiliteti konstant, si 

variant e kontabilitetit të dyfishtë. 

Karakteristikë themelore e kontabilitetit të njëfishtë është evidentimi i 

izoluar i ndryshimeve (ndryshimi i gjendjes të pjesëve të veçanta të pronës, 

ose detyrimet tregohen në libra të veçanta apo të ndara, të cilat nuk janë të 

lidhura në mes veti reciprokisht). Evidenton vetëm detyrimet gjatë furnizimit 

SHKENCETARET Sigurim i të dhënave për kërkim 

MEDIAT Sigurim të dhënave për raportin dhe 

lajmërimin 
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të pasurisë, ndërsa kapitalin vetjak të deponuar në ndërmarrje nuk e 

evidenton. Kontabiliteti i njëfishtë nuk mban llogari mbi pasurinë e 

tërësishme dhe nuk i pasqyron të ardhurat dhe të dalat që e kanë zmadhuar 

ose zvogëluar kapitalin e pronarit. Librat që përdoren në kontabilitetin e 

njëfishtë janë: libri i arkës, ku evidentohen të gjitha arkëtimet dhe pagesat 

nga arka, pastaj libri i kreditorëve dhe furnitorëve si dhe ditari, ku në mënyrë 

kronologjike evidentohen ndryshimet dhe pastaj barten në librin e arkës ose 

të debitorëve dhe kreditorëve. 

Marrëdhëniet pronësoro-juridike me blerësit dhe furnitorët evidentohen 

ashtu që për secilin nga to hapet nga një fletë në librin e debitorit apo 

kreditorit. Rezultati afarist sipas këtij kontabiliteti nuk mundet të llogaritet 

drejtpërsëdrejti, për shkak se nuk mbahet evidencë mbi ndryshimet e të 

ardhurave dhe të dalave, por rezultati financiar përcaktohet në bazë të 

pasurisë neto. Deri tek rezultati financiar dhe kapitali neto nëpërmjet 

kontabilitetit të njëfishtë arrihet nëpërmjet bërjes së regjistrimit të të gjitha 

mjeteve dhe të gjitha burimeve dhe në bazë të tyre përpilohet inventari. Në 

inventar pasqyrohen mjetet dhe gjendet totali i vlerës së tyre, e më pas 

pasqyrohen të gjitha detyrimet e subjektit ekonomik (detyrimet për kreditë, 

detyrimet ndaj furnitorëve dhe të gjitha obligimet tjera), shuma e të cilave 

minusohet nga shuma e të gjitha mjeteve. Dallimi në mes shumës më të 

madhe të mjeteve dhe shumës më të vogël të detyrimeve, paraqet kapitalin 

neto (burimet vetjake) të subjektit ekonomik. Kur kjo shumë minusohet nga 

shuma e kapitalit neto në fillim të vitit afarist, dallimi i fituar paraqet 

rezultatin financiar të periudhës së caktuar financiare. Për shembull: 
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1. Totali i shumës së mjeteve                                             100.000 den. 

2. Totali i shumës së detyrimeve                                         40.000 den 

3. Kapitali neto në fund të vitit afarist (31.12.)                   60.000  den 

4. Kapitali neto në fillim të vitit afarist (01.01.)                   50.000 den 

5. Rezultati pozitiv financiar                                                10.000 den 

Por nënkuptohet, po qe se kapitali neto në fund të periudhës llogaritëse 

është më i vogël se sa në fillim të periudhës llogaritëse, atë herë dallimi 

paraqet rezultatin negativ financiar, respektivisht humbje.   

Kontabiliteti kameral bazohet në kontabilitetin e njëfishtë, ndërsa 

është zhvilluar gjatë shek. XVII, për nevojat e ndjekjes së të ardhurave dhe të 

dalave shtetërore. Është përdorur tek institucionet publike-juridike tek të cilat 

afarizmi është kryer sipas buxhetit, andaj edhe quhet kontabiliteti buxhetor.  

Vetia kryesore e kontabiliteti kameral është se së bashku me evidentimin e 

shpenzimeve dhe të ardhurave të bëra evidentohet edhe plani i realizuar i të 

gjitha pozicioneve të shpenzimeve dhe të hyrave. Nëpërmjet krahasimit të 

shpenzimeve dhe të ardhurave të realizuara me ato të planifikuara përcakton 

tepricën apo mangësinë në planifikim. Në kontabilitetin kameral ose 

buxhetor mbahen: libri i arkës dhe libri kryesor. 

Kontabiliteti konstant bazohet në parimet e kontabilitetit të dyfishtë 

dhe është zhvilluar në Zvicër, gjatë shekullit XIX. Paraqet zhvillimin e 

kontabilitetit kameral dhe bartjen e saj nga suazat e evidentimit sipas 

kontabilitetit të thjeshtë, në suaza të kontabilitetit të dyfishtë. Në kuadër të 

kësaj evidence mbahet evidenca e tërësishme e të gjitha pasurive, 

shpenzimeve dhe të ardhurave. Që të sigurohet krahasimi në mes të 

ardhurave dhe të dalave të planifikuara me ato të realizuara, llogaritë apo 
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kontot në librin kryesorë përbëhen nga tri grupe: kontove administrative, 

kontove të arkës dhe kontove për llogaritje.       

 

 

 

 

 

Ky sistem i  evidentimit sot përdoret në të gjitha mikro, mezo dhe 

makro subjektet ekonomike. Në kontabilitetin e dyfishtë mbahet evidencë 

adekuate kontabël për të gjitha mjetet dhe burimet e mjeteve, për të dalat dhe 

të ardhurat. Në bazë të një evidence të tillë të  tërësishme, sipas një 

metodologjie të caktuar, përcaktohet rezultati financiar. Në kontabilitetin e 

dyfishtë mbahen këto libra afarist: ditari, libri kryesor dhe librat ndihmëse. 

Emri kontabilitet i dyfishtë rrjedh nga fakti se çdo transaksion 

(ndryshim) kontabël që shkakton ndryshime vlerore në mjete, në burime, në 

të hyra, në të dala etj. detyrimisht duhet të evidentohen në dy anë të kundërta 

(në anën pozitive dhe negative; në debi dhe në kredi; në anën e majtë dhe të 

djathtë) të kontove të veçanta edhe atë me një barazi vlerore. Me këtë është 

siguruar përfshirja e tërësishme dhe ndjekja e lëvizjes së mjeteve, kapitalit 

dhe detyrimeve, si dhe baraspesha e tyre. Në kontabilitetin e dyfishtë çdo 

herë ana e majtë shënohet me plus (+), ndërsa ana e djathtë me shenjën 

minus (-). Këtu duhet theksuar se me kontabilitetin e dyfishtë mundësohet 

përfshirja e tërësishme  e evidentimit të veprimtarisë afariste të subjektit 

ekonomik, evidentimi i dyanshëm i ndërrimeve kontabël dhe evidentimi 

permanent dhe sistematik i ndërrimeve kontabël. Për nga rëndësia sistemi i 

Kontabiliteti i dyfishtë është paraqitur gjatë zhvillimit të hovshëm të tregtisë 

dhe marrëdhënieve kredituese në Itali, gjatë shek. XV dhe XVI. Kontabiliteti i 

dyfishtë paraqet një sistem të plotë, i tërësishëm, i mbyllët i evidencës.  
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regjistrimit të dyfishtë konsiderohet si “një nga zbulimet më të shkëlqyera të 

intelektit njerëzor”.  

Sistemi i regjistrimit të dyfishtë 

Sistemi i regjistrimit të dyfishtë sot pothuajse është metodë e vetme e 

regjistrimit në kontabilitet dhe bazohet në parimin e dualitetit. Kjo përmban 

metodën bazë të regjistrimit të ndryshimeve që ndodhin në subjektin 

ekonomik. Franceskani italian Luca Paciola përcaktoi rregullat kryesore të 

këtij parimi. Ky sistem për nga rëndësia që ka pasur për njerëzimin, është 

vlerësuar si një nga zbulimet më të shkëlqyera të intelektit njerëzor. Parimet 

kryesore të sistemit të dyfishtë janë: 

→ për një veprim në njësinë ekonomike kryhen dy veprime të dyanshme 

të regjistrimit, 

→ për secilin veprim hapet një llogari e veçantë, 

→ në llogari ka dy anë që shërbejnë për regjistrimin e ndryshimeve 

aktive-pasive ose debitore-kreditore, 

→ në të dy anët regjistrohen në kahe të kundërta, 

→ njësia monetare duhet të jetë unike dhe 

→ çdo veprim i regjistruar duhet të jetë i bazuar D=K. 

 Metoda e regjistrimit të dyfishtë e ka burimin në parimin e dualitetit 

që në mënyrë figurative shprehet në dy pole: Poli i nisjes që shpreh origjinën 

e veprimit ekonomik (burimet + elementi që jep) dhe poli i mbërritjes që 

shpreh destinacionin e veprimit ekonomik (përdorimi = elementi që merr. 

Sipas kësaj metode çdo veprim ekonomik prek, të paktën, dy llogari në të 

cilat shkaktohen efekte të kundërta, njëra debiton e tjetra krediton për të 
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njëjtën shumë, në të njëjtën kohë duke mos ndryshuar ekuacionin kontabël.8 

Për ta pasqyruar kontabilitetin e dyfishtë ekziston thenia “ai që merr duhet te 

jep dhe ai që jep duhet të merr”. 

PËRFUNDIME 

Mund të përfundojmë se evidenca kontabël luan një rol tepër të 

rëndësishëm në vendimmarrjen afariste, si tek përdoruesit e brendshëm ashtu 

edhe të jashtëm. Evidenca kontabël mundësojnë vlerësimin e madhësisë dhe 

cilësisë e rezultateve të arritura. Subjektet ekonomike si qëllim dhe detyrë 

kryesore e kanë arritjen e rezultateve sa më larta prodhuese dhe financiare 

me investime dhe shpenzime sa më të ulëta të resurseve të ndryshme. 

Evidenca kontabël për gjendjen e mjeteve dhe burimeve të mjeteve, 

nga njëra anë, si dhe për gjendjen e rezultateve në anën tjetër,  është tepër i 

rëndësishëm në vendimmarrjen afariste.. 

Roli i evidencës kontabël është që në mënyrë të qartë e të besueshme 

të japin informacion në lidhje me ndryshimet financiare si dhe gjendjen 

aktuale financiare të një subjekti ekonomik. Evidenca kontabël, 

vendimmarrësve të subjektit ekonomik u japin informata të nevojshme për t’i 

analizuar veprimet e tyre udhëheqëse me qëllim të rritjes së efikasitetit në 

përdorimin dhe alokimin e burimeve të ndryshme. Evidenca kontabël luan 

rol të rëndësishëm në funksionimin e tregut të kapitalit, shërben në 

përcaktimin dhe lartësinë e dividentës, shërben për të pasur dijen mbi pjesën 

e kapitaleve të veta (sa kapital i takon secilit pronar),  mbi lartësinë e tatimit 

në fitim. Po ashtu, evidenca kontabël u shërben edhe furnitorëve, 

kreditorëve, etj. 

                                                           
8 Abim Binaj, Flutra Kalemi, Kontabiliteti-koncepte, metoda dhe përdorime, Tiranë 2008, 
faq 106. 
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Detyra kryesore e çdo shërbimi të kontabilitetit financiar është të 

grumbullojë informata mbi ndërrimet ekonomike që ndodhin në një shoqëri 

tregtare dhe të njëjtat t’i publikojë dhe t’i prezantojë nëpërmjet pasqyrave të 

ndryshme financiere siç janë: bilanci i gjendjes, bilanci i suksesit, pasqyra e 

ndryshimit të kapitalit të pronarit dhe pasqyra e fluksit të mjeteve monetare 

(pasqyra e rrjedhjes së parave të gatshme), të cilat informata u shërbejnë 

personave vendimmarrës afarist.  
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"PROKURORIA DHE POLICIA 

GJYQËSORE SI SUBJEKTE TË 

PROCEDIMIT PENAL NË 

HETIMIN PARAPRAK SIPAS 

KODIT TË PROCEDURES PENALE 

SHQIPTARE" 

 

ABSTRAKT 

Investigimi i krimit, konsiderohet si një nga profesionet më të lashta 

që ka për synim kërkimin, ndjekjen, zbulimin, kapjen e autorëve të veprave 

penale, vënien e tyre para përgjegjësisë penale kur plotësohen kërkesat për t’i 

vënë ata nën akuzë, si dhe pengimin e veprimtarisë së tyre kriminale të 

mëtejshme, në dëm të qytetarëve apo grupeve të caktuara të tyre. Nga nevoja 

për të luftuar kriminalitetin, duke respektuar ligjet e çdo vendi, i është 

diktuar çdo shoqërie, ngritja e strukturave të veçanta investigimi, si dhe 

përcaktimi i sistemeve, strukturave investigative të krimit, me qëllim që të 

mbrohet jeta, shëndeti, pasuria, rendi dhe qetësia publike. Duke e vlerësuar 

në mënyrë të veçantë, rolin e policisë gjyqësore dhe hetimit të krimeve, 

organet ligjvënëse referuar, ndër subjektet e tjera të procedimit penal, por si 

ndihmës të prokurorit që është autoriteti i vetëm që drejton, kontrollon dhe 

kryen edhe vetë hetimet paraprake dhe ngarkon me delegim policinë 

gjyqësore të kryejë hetime. Përcaktimi i kompetencave, funksionit dhe rolit 

të policisë gjyqësore dhe të prokurorit e gjykatës, varion nga shteti në shtet, 

apo kontinent dhe gjithmonë është e lidhur me një punë sa më efikase e të 

kontrollueshme dhe duke respektuar në çdo veprim, të drejtat e njeriut në 

procedimin penal të  garantuara nga Kushtetuta e vendit dhe legjislacioni që 

ka dalë në zbatim të saj, në lidhje me procedimin penal. 

Tashmë është hedhur mendimi, që gjithë procesi hetimor të kalojë në 

duart e policisë, duke e unifikuar atë në vartësi të Ministrisë së Brendshme, 
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duke shmangur prokurorinë tërësisht nga hetimet paraprake, qe ajo të ketë 

vetëm përfaqësimin e akuzës. Në lidhje me këtë mendim të shprehur 

mendojmë, se ky unifikim i hetimit paraprak, në policinë gjyqësore dhe 

heqja e prokurorit nga kontrolli dhe drejtimi i hetimeve paraprake, nuk mund 

dhe nuk duhet të bëhet për shumë arsye. 

Duke ju referuar hetimeve që ka kryer më parë  policia, ka pasur 

modele të ndryshme, që  ushtronin kompetencat e hetimit në Shqipëri. 

Fillimisht, ka funksionuar sipas zonave, Ligji i Sheriatit apo Kodi i 

Procedurës Penale Otomane, për zonat e pushtuara nga Turqia dhe në zonat 

malore të Shqipërisë në gjithë vendin nga veriu në jug, që nuk ishin nën 

sundimin turk, zbatohej e drejta zakonore shqiptare, Kanuni i Lek Dukagjinit 

1) apo Kanuni i Labërisë 2). Gjatë periudhës 1913-1928 u zbatua edhe Kodi 

Penal Otoman i Procedurës Penale 3) në të cilin përcaktohej Policia 

Gjyqësore, si organ hetimi dhe funksionet e kompetencat e saj, si subjekt i 

procedimit penal, që nga gjurmimi i krimeve e kontravajtjeve, mbledhja e 

provave dhe dorëzimi i autorëve të këtyre veprave penale, gjykatave të 

ngarkuara me dënimin e tyre. Në nenin 9 të kaptinës se parë të këtij kodi 

është përcaktuar se, ajo do të kryejë detyrën e saj, nën autoritetin e gjykatave 

të ngarkuara me gjykimin e krimeve. Në vitin 1924 Ministria e Drejtësisë, e 

ka emërtuar Policinë Gjyqësore, si Policia e Drejtësisë dhe detyrat e Policisë 

Gjyqësore (Policisë së Drejtësisë) dhe prokurorit gjatë hetimeve paraprake, i 

kanë sistemuar në aktin e nxjerrë enkas “Mbi hetimet fillestare”4). Në këtë 

dokument, është përcaktuar detyrimi i policisë e t’ia dorëzojë prokurorit të 

Qarkut provat e mbledhura. 

Deri në vitin 1913- 1939, në të shumtën e rasteve, veprimtaria e 

Policisë Gjyqësore, rregullohej me akte normative të brendshme të 

Prokurorit të Përgjithshëm. Në periudhën e viteve 1939-1944, atributet e 

policisë gjyqësore, pavarësisht se u parashikuan me akte ligjore, pothuajse 

nuk u ushtruan për shkak të pushtimit të vendit. Në vitet  1945 e me pas, me 

hetimet merrej gjyqtari hetues, prokurori, hetuesia, veprimtaria e të cilit 

ndahej në: organe gjurmimi dhe organe hetimi, referuar Urdhëresës Nr.2 e 

Prokurorit të përgjithshëm 5) dhe Nenit 101 i K.Pr.P i RPSH të vitit 1979 6). 

Në  vitet 1974-1983 hetimi paraprak kryhej nga hetuesia u unifikua me  

Dekretin e Kuvendit Popullor të RPSH Nr.5139, datë 30.01.1974 “Mbi 

unifikimin e hetuesisë, heqjen e saj nga sistemi i prokurorisë dhe 

përqendrimin në sistemin e “Ministrisë së Punëve të Brendshme” 7). Policia, 
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duke qenë një strukturë brenda atij institucioni, tek ajo prevalonte urdhri 

hierarkik  se sa ligji, në një kohë që Ministri i Brendshëm ishte autoriteti më i 

lartë, sa arrinte të prishte vendimet e marra nga vartësit e tij, pasi Drejtoria e 

hetimit, varej direkt nga ai në Ministrinë e Punëve të Brendshme, që ka 

pasjellë veprime antiligjore, për zhvillimin e procesit të parregullt ligjor dhe 

deri në manipulime të provave, siç ka qenë procesi i një të akuzuare, që çante 

me thikë gomat e makinave të diplomatëve të huaj në Shqipëri dhe që nga 

specialistët kriminalistë u manipulua akti i ekspertimit teknik të thikës si 

armë e ftohtë, kur ajo nuk plotësonte kërkimet e ligjit, për t’u cilësuar si e 

tillë nga ekspertët, provë e cila u administrua nga gjykata dhe u deklarua 

fajtore e akuzuara, mbështetur në një provë të manipuluar, sipas aktit të 

ekspertimit të përpiluar nga ekspertë kriminalistë në vartësi të Ministrisë së 

Punëve të Brendshme, që kishte në vartësi dhe hetimin dhe Laboratorin 

Qendror Kriminalistik, i cili bënte ekzaminimet e ndryshme teknike, 

kriminalistike, balistike etj. Veç shkeljeve të ligjit për hetimet paraprake, në 

këtë periudhë, u krijuan probleme edhe në kontrollin e hetimeve nga 

prokuroria, duke mos kryer ajo siç duhet, kontrollin mbi hetimet e kryera, 

nga strukturat e hetimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, për shkak të 

kompetencave të gjera që kishin organet e hetimit paraprak, tashmë të 

unifikuara pranë një organi të administratës shtetërore. 

Nga viti 1975 me një Dekret tjetër të Kuvendit të RPSH, u bënë disa 

ndryshime në lidhje me kompetencat e hetimit e gjykimit të disa veprave 

penale, dhe konkretisht me Dekretin Nr.5265, datë 29.01.1975, “Mbi disa 

ndryshime të Kodit të Procedurës Penale” 8). Referuar këtij dekreti, një 

numër veprash flagrante kalonin drejtpërdrejtë në gjykatë, pasi organet e 

punëve të brendshme dhe policia, kryenin veprimet e para hetimore, marrjen 

e provave, ndalimin  e personit, si dhe përpilimin e listës së personave që 

kishin dijeni për veprën penale. Në këto çështje, ju hoq akuza që duhet të 

ngrinte prokurori, për të kaluar  ajo në gjyq, pra cënohej roli i prokurorit si 

përfaqësues i akuzës, për të vendosur dërgimin e çështjes në gjyq. Prokurori 

në këtë kohë, ruajti të drejtën të japë urdhra për plotësimin e hetimeve, por 

vetë nuk kishte asnjë të drejtë për të kryer hetime. Ai kishte të drejtën të 

njihej në çdo kohë me gjithë materialin e çështjes hetimore dhe të ishte i 

pranishëm në veprimet hetimore që bënte hetuesi dhe për parregullsi apo 

shkelje të ligjit, bënte protestë tek organi më i lartë i hetuesisë, pa pasur asnjë 
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kompetencë urdhërdhënëse në shërbim të një hetimi të gjithanshëm dhe 

objektiv, para se të dërgohej çështja për gjykim. 

Hetimi në vitin 1983, Me Ligjin Nr.6800, date 9.06.1983 ”Për 

hetuesinë në RPSH” 9), u riorganizua në një organ të vetëm, duke e 

riorganizuar atë dhe veçimin e saj nga organet e punëve te brendshme, që 

drejtohej nga Hetuesia e Përgjithshme, si një organ drejtësie, por që në të 

vërtetë nuk ishte organ drejtësie, por kryetari i saj zgjidhej nga Kuvendi 

Popullor dhe jepte llogari para tij dhe natyrisht që kontrollohej nga prokurori 

gjatë hetimeve paraprake, por gjithmonë për çka konstatonte prokurori për 

mosrespektim të ligjit nga hetuesia, bënte protestë pranë drejtuesit të 

prokurorisë në rreth dhe te Kryetari i Hetuesisë së Përgjithshme në qendër. 

Gjatë viteve 1983-1992 pozita e prokurorit u keqësua në procesin penal, 

duke u mënjanuar nga drejtimi, kontrolli dhe kryerja e veprimeve hetimore, 

duke u përqendruar kryesisht në kontrollin e zbatimit të ligjshmërisë. Kjo 

gjendje, megjithëse u bënë disa ndryshime në rritjen e rolit të prokurorit në  

hetime, pasi iu ngarkua funksioni i ndjekjes penale, si dhe e drejta për të  

drejtuar e kontrolluar hetimet, vazhdoi që roli i tij në procesin penal, deri në 

qershor të vitit 1992, por akoma nuk u vendos siç duhet, në nivelin e 

standardeve që parashikonin legjislacionet proceduriale të vendeve 

demokratike.  

Në nenin 148 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, është 

parashikuar se: “Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson 

akuzën në gjyq në emër të shtetit.” 10). Në Kodin e Procedurës Penale të 

Republikës së Shqipërisë të vitit 1995, në nenin 24 të tij 11), ligjvënësi ka 

parashikuar se: “Prokurori ushtron ndjekjen penale, bën hetime, kontrollon 

hetimet paraprake, ngre akuzë në gjykatë dhe merr masa për ekzekutimin e 

vendimeve. Në Dekretin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë nr.1188 

datë 10.08.1995 “Për Policinë Gjyqësore”12)  u parashikua organizimi dhe 

funksionimi i shërbimeve dhe seksioneve të Policisë Gjyqësore, kushtet për 

emërimin, transferimin, largimin nga detyra, masat disiplinore etj.“Për herë 

të parë seksionet e policisë gjyqësore në prokuroritë e rretheve, kishin për 

detyrë të hetonin veprat penale qe kallëzoheshin në prokurori, si dhe vepra të 

tjera penale, të cilat u ngarkoheshin me urdhër të prokurorit. 

Parashikimi në  Kushtetutë, në Kodin e Procedurës Penale të 

Republikës së Shqipërisë, Dekretin “Për Policinë Gjyqësore”, ligjet dhe aktet 
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e tjera, dalë në zbatim të tyre në vitet në vazhdim 2009-2010, siç është Ligji 

Nr.677 datë 2.11.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë 

Gjyqësore” 13), Udhëzimi i Përbashkët i Prokurorit të Përgjithshëm nr.32, 

datë 12.02.2003 dhe Ministrit të Rendit Publik nr.405, datë 26.02.2003 13), 

në të cilat tregohet qartë, pozicionin kushtetues të Prokurorisë në sistemin 

tonë ligjor, si i vetmi organ që bën hetime  kontrollon dhe drejton ato dhe 

pozicionin procedural në hetimin paraprak të policisë gjyqësore, që është në 

vartësinë, kontrollin, drejtimin e prokurorisë, referuar jo vetëm legjislacionit 

tonë procedural penal dhe ligjeve qe janë sot në fuqi, e manualeve të 

përgatitura për punën investigative të policisë gjyqësore, por dhe e parë ajo 

në raport me parashikimet ligjore për vendin e secilit organ, raportet që ato 

kanë në hetimin paraprak,  referuar dhe me homologët, në vende të tjera të 

Bashkimit Evropian. 

Raporti polici gjyqësore-prokurori i Republikës së Shqipërisë, me 

raportin polici gjyqësore- prokurori, sipas Kodit të Procedurës Penale 

Italiane 14), ai është i njëjtë me tonin si në  përcaktimin që i bën ligji 

procedural penal i tyre dhe  infrastruktura  ligjore, dalë në zbatim të tij. Kodi 

i Procedurës Penale Italiane e ka përforcuar më shumë vartësinë funksionale 

të policisë gjyqësore nga prokurori dhe gjykata, duke mos prekur vartësinë 

hierarkike dhe raportin burokratik, që lidh policinë gjyqësore me 

ekzekutivin. Aktualisht, edhe  në vendin tonë kemi aplikuar këtë organizim 

dhe legjislacion procedural penal, i cili është një me Kushtetutën e 

Republikës së Shqipërisë. 

Po kështu edhe po t’i referohemi raportit prokurori - polici gjyqësore 

në   Francë 15), policia  gjyqësore, me të marë dijeni për veprën e ndodhur, 

pasi  e ndalon  autorin apo arreston  me flagrancë atë, është e detyruar të 

njoftojë menjëherë prokurorin. Në qoftë se policia ka arritur në vendngjarje 

përpara prokurorit, ajo ka autoritetin të kryejë disa veprime, e pas mbërritjes 

së prokurorit në vendin e ngjarjes, të gjitha  përgjegjësitë e drejtimit të 

veprimeve hetimore i kalojnë atij. Në rastet kur krimet konsiderohen serioze, 

prokurori  ndërmerr hetime të pavarura ose i lëshon urdhra policisë, për të 

kryer veprime hetimore shtesë, si pyetje personave qe kanë dijeni për veprën 

penale të ndodhur, ballafaqime, njohje, ekspertim, eksperimente, 

identifikime, etj. Policia nuk mund të mbajë një person të ndaluar më shumë 

se 24 orë, pasi pas kësaj kohe ajo duhet të njoftojë menjëherë prokurorin. 
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Policia gjyqësore mund të kryejë veprime hetimore, por me asistencën e 

prokurorit, apo me delegim nga ai. 

Sipas Kodit të Procedurës Penale të  Shqipërisë, del qartë se këto 

kompetenca ka edhe policia gjyqësore në Shqipëri 16) dhe prokurori është në 

të njëjtin pozicion ligjor, që drejton kontrollon e kryen veprime vetë dhe kur 

ai e gjykon, i delegon detyra policisë gjyqësore, për të kryer hetime për një 

vepër të ndodhur dhe që prokurori është vënë në dijeni. Theksojmë, veç të 

tjerave, që si legjislacioni procedural penal francez dhe ai shqiptar kanë bërë 

kujdes që në kuadrin e hetimeve paraprake, në rastet që autorët e dyshuar 

kapen nga policia gjyqësore dhe arrestohen në flagrancë apo ndalohen, është 

prokurori ai, që do të njoftohet për të kontrolluar respektimin e plotësimit të 

kushteve e kritereve të përcaktuara në ligj mbi kufizimin e lirisë së  individit, 

të kësaj të drejte kushtetuese, të çdo qytetari, që garantohet nga Kushtetuta, 

para se ajo të shqyrtohet nga gjykata.  

Pra, referuar legjislacionit të këtyre dy vendeve të Bashkimit 

Evropian, rezulton se  pozicioni i policisë gjyqësore, në këto vende me 

përvojë qindravjeçare në sistemin shtetëror dhe atë legjislativ,  ku përfshihet 

edhe veprimtaria e policisë gjyqësore, është  efektiv nën drejtimin dhe 

kontrollin e prokurorit, i cili është organi që drejton, kontrollon hetimet, 

kryen vetë ose urdhëron policinë gjyqësore të kryejë veprime me delegim. 

Prokurori dhe Policia gjyqësore, janë dy subjekte të rëndësishme të 

procedimit penal, që përbëjnë kolonat bazë të ndjekjes penale dhe në 

marrëdhëniet mes policisë gjyqësore e prokurorit, ky i fundit ka funksione  

drejtimi dhe kontrolli. Duke ju referuar Prokurorisë, si organ i pavarur dhe 

pozicionit të saj kushtetues, ajo organizohet dhe funksionon në përputhje  me 

Pjesën e dhjetë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe bashkëpunon 

me policinë gjyqësore në ushtrimin e funksioneve të tyre, si kundërvënie e 

shtetit ndaj autorëve të veprave penale, në mbrojtje të interesave të shoqërisë. 

Për sa i përket  mendimit të shprehur, se policia nuk ngre akuzë, është i 

vërtetë, por siç thamë legjislacioni aktual në fuqi, ai i jep një sërë 

kompetencash Policisë Gjyqësore, 

- që nga referimi i veprës penale të parashikuar në nenin 293 të Kodit 

të Procedurës Penale, që duhet t’ia bëjë prokurorit me dije pa vonesë, 

- tek sigurimi i burimeve të provave neni 294/a i Kodit të Procedurës 

Penale, veprimet simuluese neni 294 /b i Kodit të Procedurës Penale, 
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- identifikimi i personit ndaj të cilit zhvillohen hetimet neni 295 i Kodit 

të Procedurës Penale, 

- të dhënat mbi personin nën hetim neni 296 i Kodit të Procedurës 

Penale, 

- kontrollimet në rast flagrance neni 298 i Kodit të Procedurës Penale 

dhe vleftësimi brenda dyzet e tetë orëve nga prokurori i vendit, ku 

është bërë kontrolli në rast flagrance , që mungon autorizimi i 

gjykatës së rrethit ku vepron policia gjyqësore neni 298/3 i Kodit të 

Procedurës Penale, 

-  marrja e plikove dhe e korrespondencës për të cilin informon me 

mjetin më të shpejtë prokurorin, i cili mund të autorizojë hapjen e 

menjëhershme, neni 299 i Kodit të Procedurës Penale, 

- verifikimet e ngutshme në vend neni 300 i Kodit të Procedurës 

Penale,  

- sekuestroja në rast flagrance, neni 301 i Kodit të Procedurës Penale, 

për të cilën prokurori, brenda dyzet e tetë orëve të ardhshme, me 

vendim të motivuar vlerëson sekuestron, në qoftë se ekzistojnë 

kushtet  neni 301/2 i Kodit të Procedurës Penale, ndihma e mbrojtësit 

dhe dokumentimi i veprimeve të policisë gjyqësore neni 302 i Kodit 

të Procedurës Penale 17). 

Natyrisht, që  kryerja e  gjithë këtyre veprimeve që janë  të lidhura me  

zbulimin, fiksimin, marrjen e provave, transportimin e dorëzimin e tyre, që 

bëhen nga policia gjyqësore me autoritetin që asaj  ia jep ligji procedural 

penal,  si dhe aktet e nxjerra nga Ministri i Brendshëm dhe Prokurori i 

Përgjithshëm, duke respektuar në çdo rast të drejtat e pjesëtarëve në procesin 

penal, në fazën që policia kryen detyrat e saj me iniciativë apo me delegim, 

deri në përpilimin e relacionit përmbledhës dhe dërgimin e materialeve 

prokurorit për të vazhduar hetimin paraprak,me paraqitjen në gjykatë për të 

caktuar masën e sigurimit, kur ai e gjykon se duhet të caktohet një masë 

sigurimi dhe në përfundim të hetimeve, të vendosë në analizë të gjithë 

provave të mbledhura gjatë hetimit paraprak, për fatin e procedimit penal, 

nëse do ta dërgojë në gjykatë për gjykim, do ta pushojë apo do ta pezullojë 

hetimin  paraprak të filluar më parë.  

Duke vepruar kështu policia gjyqësore, si kur nuk vjen prokurori në 

vendin e ngjarjes edhe kur  nuk është vetë në vendin e ngjarjes dhe ka të 

drejtë të japë urdhra për të ngarkuar policinë gjyqësore, për të kryer veprime 
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të caktuara sa të shkoje ai, sjell atë që prokurori do të kontrollojë  brenda 

afateve të përcaktuara në ligj, veprimet e ngutshme që përcakton ligji kur ato 

kryhen pa autorizim të gjykatës dhe u jep vlerë atyre, për t’u përdorur si 

prova në hetimin paraprak, ndaj një  personi që dyshohet se ka kryer një 

vepër penale, që nga ndalimi e arrestimi në flagrancë, në caktimin e masave 

të sigurimit dhe në hetimin dhe gjykimin e tij, kur  është provuar fajësia për 

veprën e kryer.  

Prokuroi ka të drejtë, që mbasi të zgjidhi çështjen e masës së sigurimit të 

të ndaluarit apo të arrestuarit në flagrancë, t’ia ngarkojë hetimin policisë 

gjyqësore të seksionit të policisë gjyqësore, që ka brenda strukturës së tij në 

prokurori, apo policisë  gjyqësore që është atashuar pranë Komisariateve të 

Policisë, duke ushtruar në dinamikë të drejtën e tij ligjore, për udhëheqjen, 

kontrollin, drejtimin dhe kryerjen edhe vetë të hetimeve paraprake, në 

kuadrin e zhvillimit të një procesi të rregullt ligjor, sipas standardeve të 

kërkuara, referuar edhe legjislacionit të vendeve të Bashkimit Evropian dhe 

marrëveshjeve dhe konventave të ratifikuara nga Kuvendi i Republikës së 

Shqipërisë, si detyrime që rrjedhin, si vend kandidat për t’u anëtarësuar në 

Bashkimin Evropian.  

Aktualisht me këtë legjislacion kushtetues dhe procedural penal, policia 

nuk mund të kryejë më shumë veprime se çfarë i ka dhënë ligji dhe drejtimi 

dhe kontrolli i prokurorit sipas doktrinës së legjislacionit tonë dhe 

legjislacioneve homologe evropiane, nga ku kemi  marrë dhe modelin për 

hartimin e legjislacionit tonë, kushtetues dhe procedural penal, nuk mund ta 

trajtojmë prokurorin, si një specialist që vlerëson e interpreton materialet e 

policisë gjyqësore, jo vetëm pse ai e drejton policinë gjyqësore, por sepse ai 

është përgjegjës, që nga marrja dijeni për veprën e ndodhur dhe në vendin e 

ngjarjes, se ai është i vetmi subjekt procedurial, që kryen veprime vetë dhe 

kur është nevoja ngarkon për veprime të caktuara, me delegim policinë 

gjyqësore, e cila është tërësisht e varur nga prokurori, për çdo veprim që ajo 

kryen, për zbulimin e kapjen e autorit dhe për hetimin e gjithanshëm të 

çështjes penale të hapur nga prokurori.  

Prokurori edhe aktualisht duhet të jetë në çdo vendngjarje, me të marre 

dijeni nga policia gjyqësore për ndodhjen e saj, me qëllim që nga zbulimi, 

fiksimi, marrja e deri në transportimin e provave, të jetë  në mbikëqyrje të 

vazhdueshme të veprimeve të policisë gjyqësore, për të evituar rastet e 
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mosrespektimit të dispozitave proceduralo penale, në veprimet me iniciativë 

të policisë gjyqësore, që kanë ndodhur në praktikën e organeve të 

procedimit, të cilat më pas në raste të caktuara, kanë sjellë deklarimin të 

pavlefshëm të veprimeve të caktuara të kryera nga policia gjyqësore. 

Siç dihet, në botë ekzistojnë dy sisteme kryesore të procedimit penal: 

sistemi inkuizitor, që zbatohet në vendet e Evropës kontinentale dhe sistemi 

akuzator që zbatohet në vendet anglo-saksone. Dallimet midis tyre qëndrojnë 

kryesisht në të drejtat e subjekteve në procesin penal dhe raportet midis tyre. 

Në sistemin akuzator apo avdersial, palët janë në pozita të barabarta gjatë 

gjithë fazave të procedimit penal, kurse gjykata luan rolin e arbitrit dhe 

deklaron fajësinë ose pafajësinë nëpërmjet një ose më shumë gjyqtarëve, ose 

nëpërmjet përfaqësuesve të popullit (jurisë) sipas shtetit, duke u bazuar në 

debatin gjyqësor të palëve, sistem, në bazë të të cilit, funksionon procedimi 

penal në Shqipëri. Në bazë të nenit 367 të Kodit të Procedurës Penale në 

Shqipëri 18), gjykata është ajo, që pas marrjes së provave të kërkuara, në 

qofte se është e nevojshme, mund të bëjë pyetje shtesë dhe të disponojë, edhe 

kryesisht me marrjen e provave të reja.  

Në sistemin inkuizitor, roli i palës akuzatore është më i madh, sidomos 

gjatë hetimeve paraprake, modelin e këtij sistemi procedimi penal e kemi 

pasur në Shqipëri. Provat e marra gjatë kësaj faze, ruajnë vlerën e tyre, 

ndonëse verifikohen nga gjykata. Gjykata  është  në rolin e arbitrit duke i 

dhënë zgjidhje çështjes. Mendimi i hedhur për të ndryshuar kompetencat e 

policisë gjyqësore dhe për ta unifikuar atë pranë Ministrisë së Brendshme, i 

referohet legjislacionit të vendeve të tjera në lidhje me hetimet, por që nuk 

mund të aplikohet tek ne aktualisht, pasi sistemi ynë procedural penal është 

evropian dhe konkretisht,  sipas  atij  Italian  të  procedimit penal, së bashku 

me infrastrukturën, që dalë në zbatim të tij dhe nuk mund të organizojmë 

hetimin paraprak, referuar një sistemi procedural penal dhe organizimit të 

prokurorisë sipas një sistemi tjetër procedural penal.  

Veç sa më sipër, ky ndryshim nuk mund të realizohet, referuar 

legjislacioneve kushtetues, proçedurial e infrastrukturor, që shoqërojnë ato 

që janë sot në fuqi. Veç sa më sipër, këto ndryshime nuk mund të bëhen tani 

për tani edhe referuar jo vetëm legjislacionit  procedurial penal, por edhe 

traditës e përvojave të kaluara në vendin tonë dhe mungesës së efektivitetit 

për shkak të diferencave konceptuale, ligjore dhe niveleve të kualifikimit të 
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policisë gjyqësore, që nuk i përgjigjet stadit aktual të zhvillimit të vendit dhe 

natyrisht dhe implementimit të legjislacionit evropian në frymën e 

kushtetutës dhe legjislacionit në fuqi në Shqipëri. 

Ndryshimi i sistemit të hetimit paraprak, me këtë kuadër ligjor në këtë 

moment që janë hedhur mendimet, për ta unifikuar në Ministrinë e 

Brendshme hetimin paraprak, apo në një organ që nuk varet as nga ajo dhe as 

nga prokurori, një herë për njëherë nuk mund të realizohet, pasi kërkon 

ndryshime të thella në Kushtetutë, në Kodin e Procedurës Penale dhe në 

ligjet organike  që kanë parashikuar funksionet, kompetencat dhe detyrat e 

policisë gjyqësore në Republikën e Shqipërisë e Prokurorisë, ndryshime të 

cilat, në rast se bëhen kur ta vendosë Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, 

nuk do të ndryshojnë rolin e prokurorit në gjykatë. Ai, si përfaqësues i 

akuzës, do të paraqesë akuzën në gjyq, mbi hetimet që ka kryer  policia 

gjyqësore e Ministrisë së Brendshme, apo jashtë saj dhe do të kërkojë 

deklarimin fajtor të subjektit të veprës penale të hetuar. Po kështu, ajo do të 

vazhdojë të përfaqësojë akuzën në shkallët e tjera të gjykimit në Gjykatën e 

Apelit apo në Gjykatën e Lartë e deri në ekzekutimin e vendimeve penale të 

formës së prerë. 

Pavarësisht nga mendimet e hedhura ne lidhje me Prokurorinë dhe 

Policinë gjyqësore, ato deri tani, kanë punuar dhe punojnë së bashku, për 

zbulimin e veprave penale dhe secila ka vendin e duhur në sistemin tonë 

ligjor, me të drejtat, detyrimet e kompetenca te mirëpërcaktuara, arsye që na 

bën të mendojmë, se sot nuk është e nevojshme që të ripërcaktohet pozicioni, 

roli dhe vendi i tyre në sistemin tonë ligjor, i cili është i njësuar me ato të 

shteteve demokratike të BE-së, duke e konfirmuar këto arritje të deritashme 

dhe me implementimin e legjislacionit shqiptar penal, procedural penal 

shqiptar si një nga detyrat për hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. 

Prokuroria dhe Policia shqiptare kanë ndërtuar bashkëpunimin  mes tyre, jo 

vetëm brenda vendit, por dhe me atë ndërkombëtar evropian dhe më gjerë, i 

cili tashmë ka treguar efektivitetin e punës së përbashkët të tyre. Ky 

bashkëpunim i frytshëm  i ka dhëne frytet e veta në luftën kundër krimit në 

përgjithësi dhe krimit të organizuar në veçanti, që tregon efektivitetin e 

organizimit  të sotëm, të veprimtarisë së këtyre dy subjekteve të procedimit 

penal dhe rezultate në rritje në punën e tyre ne interes të  komunitetit, të cilit 

i shërbejnë. 
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ABSTRACT 

The 21st century is bringing the worldwide economic, social and 

political empowerment of women. Their growing importance as workforce, 

their better education, their ever growing income and their growing share of 

participation at the decision micro and macro level of the economy are 

bringing about new approaches of the business towards the women 

consumers. Worldwide, the women in general, on top of the usual daily 
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consumption goods, are the sole or in part, together with their partners, to 

decide on the purchase of electrical house appliances, financial services, real 

estate investments, or of a car. Business organizations all over the world are 

facing great challenges in front of a strong competition. Globalization, 

information technology and electronics are directing the business to bring 

their marketing capacity a lot more near the consumers, to even differentiate 

it for different target in accordance with their requests, needs and 

expectations. 

Through this paper we will analyze the global approach of the 

positions of women in the business and, based on the data collected from 

primary and secondary sources, will show that the same tendency is true in 

Albania, as well. The 21st century will be the century of women and the 

business must take heed and orient their marketing and their R & D in 

understanding what women want. 

 

HYRJE 

Gratë sot kudo në botë luajnë role të shumëfishta, si gra, nëna, 

punonjëse, kujdestare të shëndetit dhe menaxhere të shtëpisë. Në dekadën që 

ne po jetojmë rreth një miliard gra po vazhdojnë të punojnë e të fitojnë 

ekonomikisht  (Silverstein &, 2009), ato po sjellin ndryshime të rëndësishme 

në treg dhe  në të gjithë botën. Vetëm në Sh.B.A. numri i grave që punojnë 

është rritur në njëzet vitet e fundit me 50 përqind, duke shkuar në 75 milionë, 

ndërsa në Gjermani e Itali dhjetë vitet e fundit është rritur 15 %  (OECD , 

2011). Gratë janë konsumatoret më të mëdha, rreth 20 bilionë USD 

shpenzohen çdo vit prej tyre për mallra dhe shërbime të të gjitha natyrave 

dhe shumë shpejt kjo shifër do të shkojë në 28 bilionë USD. Gratë sigurojnë  

të  ardhura në një vlerë rreth 12 bilionë USD dhe në disa vite mund të 

shkojnë në 18 bilionë USD  (Silverstein &, 2009).  

Gratë janë duke kërkuar kudo më shumë nga vetja,  numri i 

studentëve që ndjekin dhe mbarojnë universitetet është sot në favor të 

femrave: në Sh.B.A. rreth 57 përqind, në Evropë rreth 56 % (EUROSTAT, 

2009); në botë rreth 47 %.  

Statistikat tregojnë që kompanitë me përfaqësim më të madh të grave 

në nivel bordesh dhe drejtuesish të lartë ekzekutivë kanë një ndikim pozitiv 

në efektivitetin e kryerjes së punëve  (McKinsey, 2007), për më tepër sot 
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numërohen njëzet CEO gra në  kompanitë më të mëdha në botë, përshirë 

këtu HP, IMB, Kraft, Du Pont, Yahoo!, Pepsi, Avon, etj  (Leahey, 2012)  

Disa studiues mendojnë që ndryshimi më i madh ekonomik dhe 

social në shek.XXI është duke ndodhur në Kinë dhe në Indi, ndërkohë të 

tjerë (nisur dhe nga shifrat e mësipërme), mendojnë që rendi ekonomik dhe 

social në botë, në çdo vend dhe arenë mund të etiketohet si ekonomia 

femërore  (Wittenberg - Cox & & Maitland, 2008). Një revolucion i qetë 

ekonomik dhe social është duke ndodhur, nuk ka dhunë nëpër rrugë, por ai 

është prezent në vendin e punës, në shtëpi, është duke u reflektuar në 

pozicionimin në treg dhe është duke ndikuar në qeverisje dhe në tërë 

shoqërinë. Është revolucioni i/dhe për gratë – që vjen nga një dëshirë për më 

tepër edukim, rrugë më të mira për t’u ushqyer ato dhe familja e tyre, më 

shumë sukses si ekzekutive dhe sipërmarrëse, fitime më të mëdha dhe rrugë 

më të mira për të menaxhuar pasurinë e tyre. 

Është revolucioni i pakënaqësisë në të cilën gratë (konsumatore) janë 

duke përdorur pagesat e tyre për të votuar në çdo sektor të ekonomisë 

shërbimet financiare përfshirë, produktet elektronike, mallrat e konsumit të 

përditshëm dhe afatgjatë, shërbimin shëndetësor dhe atë arsimor. Gratë janë 

duke thënë “ju nuk më kuptoni mua”, “kam shumë kërkesa njëherësh”, “kam 

një mbivendosje midis punëve të shtëpisë, rritjes së fëmijëve dhe punës full-

time”, më ndihmoni të gjej   një furnitor tjetër”. Megjithë kompleksitetin e 

jetëve të tyre, gratë janë përgjithësisht optimiste, ato kanë nevojë për 

produkte dhe shërbime që lehtësojnë kohën që ato kanë në dispozicion, 

ndihmojnë lidhjet dhe kontribuojnë në lumturinë e tyre dhe të familjeve të 

tyre. 

MATERIALE DHE METODA 

Meqenëse në këtë punim, fokusi ynë është biznesi i orientuar nga 

gratë, të dhënat dhe informacionet që  paraqiten dhe që janë përpunuar, i 

referohen gruas nën këndvështrime të ndryshme, të domosdoshme për të 

kuptuar rolin dhe pozicionin e saj  në ekonominë dhe shoqërinë shqiptare,  

vlerësimin e rolit të shumëfishtë të saj, përfshi atë si konsumatore dhe si 

influencuese në shumicën e vendimeve të blerjes.  

Vitet e tranzicionit nga sistemi socialist në atë të ekonomisë së tregut 

në Shqipëri, sollën përkeqësimin e gjendjes së grave në tregun e punës, që si 
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dhe në të gjitha vendet komuniste mund t’i atribuohet disa faktorëve: (I) 

mungesës së përgjithshme të punëve për shkak të ristrukturimit; (II) 

përqendrimi i ekonomisë në sektorë që i punësojnë gratë përkohësisht; (III) 

kapacitetin përgjithësisht të kufizuar të ekonomisë për të përthithur një 

numër të madh grash që dolën të papuna nga ish-ndërmarrjet shtetërore; (IV) 

kalimi nga punësimi i meshkujve në bujqësi në punë jo bujqësore; (V) 

ndjekjen e modelit të mashkullit si fitues i bukës në familje; (VI) mungesa e 

politikave të punësimit të ndjeshme ndaj gjinisë (Ministria e Punës, 

Çështjeve Sociale dhe Shanceve të Barabarta, 2011). 

Me kalimin e viteve, shoqëria shqiptare është e ndërgjegjshme  që 

zhvillimi dhe demokratizimi i qëndrueshëm social – ekonomik i vendit mund 

të arrihet vetëm nëpërmjet përpjekjeve fuqizuese dhe emancipuese, të cilat i 

garantojnë grave dhe burrave përfaqësim në të gjithë sektorët dhe fushat, 

veçanërisht në ato vendime që ndikojnë në jetën e tyre. 

Rezultatet e rregjistrimit të popullsisë të 2011, treguan  një përqindje 

më të lartë të popullsisë urbane (53.7%), në krahasim me atë rurale (46.3%)  

(Institute of Statistics, 2012), ndërkohë që të dhënat LSMS tregojnë për një 

përqindje relativisht të lartë të migrimit të brendshëm të grave  (Institute of 

Statistics and UNDP, 2008) të cilat angazhohen më shumë në punësimin me 

rrogë, se gratë që kanë një anëtar të familjes jashtë vendit (Agolli.M, 2011).  

          Në se do rendisnim disa faktorë kryesore që e disavantazhojnë gruan 

shqiptare në shoqëri dhe në treg janë: (I) papunësia më e lartë se e burrave 

(Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanceve të Barabarta, 2011); (II) 

punësimi informal më i lartë se i burrave (Institute of Statistics , 2009) dhe 

(III) hendeku gjinor i pagave që lidhet me ndarjen horizontale dhe vertikale 

profesionale të grave dhe burrave; (IV) kontributi i përgjithshëm i grave në 

punën e paguar dhe të papaguar është dy orë më shumë në ditë se ai i 

burrave, diferencë që lidhet me modelin e steriotipizuar gjinor ku gruaja 

kontribuon në mirëmbajtjen e shtëpisë dhe familjes 96 % , ndërsa burri 

vetëm 4% (Institute of Statistics, 2011) . 

Por, në se do të rendisnim faktorë që avantazhojnë në njërin kah dhe 

disavantazhojnë në tjetrin mund të përmendim:  (I) Arsimimi - Prirja e 

vajzave për rezultate më të larta në arsim, reflektohet dukshëm në përqindjen 

e vajzave që mbarojnë shkollën e mesme (54,5% në 2009 dhe 2010)  

(Institute of Statistics, 2012), e cila është e njëjtë si në zonat urbane ashtu 
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dhe në ato rurale. Kjo prirje pasqyrohet dhe në përqindjen e lartë të vajzave 

që ndjekin universitetet: gjatë vitit 2009-2010 rreth 2/3 e studentëve me kohë 

të plotë studimi në universitetet publike ishin vajza  (Institute of Statistics, 

2012), ndërkohë që në total publik dhe privat, me kohë të plotë dhe të 

pjesshme, në të tre ciklet e studimit BA, MP & MSH & doktoraturë, për të 

njëjtin vit ishte rreth 55 % vajza  (Institute of Statistics, 2012).  

Për sa i përket arsimit profesional ka një prirje të kufizuar në 

rregjistrimin e vajzave (31 % në 2009-2010)  (Institute of Statistcs, 2012), që 

është e njëtrajtshme në të gjithë vendin, për më tepër vajzat që jetojnë në 

zonat rurale apo interurbane i ndjekin më pak ose aspak shkollat profesionale  

(Danaj & Wittberger, 2011). Vazhdon të mbetet evidente, që në lidhje me 

degët e studimit e zgjedhura në universitet, vajzat kanë një prirje pothuaj të 

njëjtë me vendet e BE  (EUROSTAT, 2009). Studentet vajza përbëjnë rreth 

73 % të të regjistruarave në mësuesi, 68% në mjekësi dhe 61% në shkenca 

humane dhe arte, përkundrejt  studentëve meshkuj që përbëjnë rreth 70% të 

të rregjistruarve në inxhinieri, informatikë dhe në disa degë të lidhura me 

shërbimet (Albanian Ministry of Education, 2011); (II) Punësimi - janë disa 

sektorë ku gratë dhe vajzat dominojnë ndjeshëm, por vihet re që përqindja 

më e lartë e punësimit të grave gjendet në punësimin e pakualifikuar (rreth 

57 % e femrave që punojnë bëjnë punë të pakualifikuar në bujqësi apo 

konfeksione) dhe 15 % në punësimin që kërkon kualifikim të lartë (financa, 

arsim, shëndetësi dhe administratë publike) (Institute of Statistics , 2009); 

(III) sipërmarrja – gratë kanë në zotërim 25.7% të bizneseve në vend 

(Ministria e Ekonomisë, të dhëna për vitin 2010 ) dhe 26.6 % të SME-ve 

(Institute of Statistics, 2012) dhe 6 % të fermave (Ministria e Bujqësisë, të 

dhënat për vitin 2010). Gratë kanë ngritur bizneset e tyre në sektorë si: 

tregtia, shitja me shumicë dhe pakicë, shërbimet si stomatolog, notere, 

farmaciste, avokate, parukeri – estetikë, agro-biznese, prodhime blegtorale, 

prodhime tekstili, botime, rrobaqepësi dhe zejtari.  

Duke qenë se 96,2 % e sipërmarrjeve të zotëruara nga gratë  janë 

biznese të vogla, mundësia e tyre për kreditim është  e vogël, ndonëse të 

dhënat e ofruara nga METE për vitin 2010 flasin për 31% të vlerës së 

përgjithshme të kredive për bizneset merren nga sipërmarrëset gra. (IV) 

përfaqësimi politik dhe pjesëmarrja e grave në vendimarrje –gratë 

megjithëse përbëjnë afërsisht gjysmën e popullsisë (49,8 %)  (Institute of 

Statistics, 2012), kryesisht përfaqësohen në nivele të ulta administrative (64 



“The Heritage” Nr.10/ 2013 

86 

 

% e punonjësve të administratës publike në nivel të ulët janë gra, përkundrejt 

25% të tyre në pozicione të larta). Gjithsesi, përsa i përket përfaqësimit 

politik, gratë në parlament zënë 16,4% të vendeve, duke e vendosur 

Shqipërinë në vendin e 82 /143 në klasifikimin botëror të IPU  (Inter - 

Parlamentarian Union). 

Subjekt i studimit është gruaja si konsumatore apo si influencuese e 

vendimeve të blerjes. Thelbi i studimit është: kompanitë shqiptarë  të 

prodhimit  të mallrave dhe shërbimeve të konsumit duhet të ofrojnë modele 

të të bërit biznes dhe marketing që plotësojnë nevojat dhe dëshirat e grave si 

konsumatoret më të mëdha. 

Burimet e kërkimit –Interesi i këtij studimi është të kuptojë gruan si 

konsumatore dhe kompanitë si ofruese të produkteve dhe shërbimeve të 

konsumit. Për këtë arsye studimi përmban disa drejtime të kërkimit primar: 

anketim me gratë, intervista të drejtpërdrejta me gra në karrierë, intervista 

me sipërmarrës apo drejtues marketingu të bizneseve që kanë gruan si 

konsumatore apo influencuese të vendimeve të blerjes si dhe intervista me 

drejtues institucionesh ku përfaqësimi i grave që punojnë është i lartë. 

Anketa e zhvilluar mbi 129 gra dhe vajza përmban 33 pyetje. Të 

anketuarat mund të japin mendimet, gjykimet dhe opinionet e tyre rreth 

shumë aspekteve të jetës përshirë shëndetësinë, shërbimet, të ardhurat e   tyre 

dhe të familjes, financat e shtëpisë, pasurinë, punën dhe karrierën, 

marrëdhëniet në familje dhe me miqtë, qëndrimin ndaj pazarit dhe blerjeve të 

veshjeve, shpresat dhe ëndrrat për të ardhmen, si dhe shumë produkte e 

shërbime që gjithnjë e më tepër bëhen pjesë e shportës së konsumit të 

familjeve të tyre. 

Kampioni i të anketuarave përbëhet nga: beqare 24 %, të martuara me 

fëmijë mbi 18 vjeç ose pa fëmijë 20,5 %, të martuara me një fëmijë 21 %, të 

martuara me dy fëmijë 21 %,  të divorcuara 6 %, të veja 3 % dhe gra që 

bashkëjetojnë 4,5% .  Nga pikëpamja e zonës gjeografike të anketimit: 

shtrihet 51 % e grave/vajzave jetojnë në Tiranë, 44 % në Durrës dhe pjesa 

tjetër 5 % është e kufizuar në pak qytete të tjera. Përsa i përket profesioneve 

të anketuarat janë: 30% nga administrata publike; 17 % rrobaqepësi 

&kuzhiniere & shitëse; 16 % profesioniste & pedagoge;  4.5 % ekonomiste; 

5,4 % mjeke & mësuese,  13 % shtëpiake, pjesa tjetër sipërmarrje të vogla, 

studente, gazetare dhe artiste. 
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Kompanitë e intervistuara i përkasin sektorëve: tregti dhe shitje me 

pakicë të produkteve ushqimore dhe  për shtëpi (rrjet supermarketesh); tregti 

dhe shitje me pakicë veshje për vajza, gra dhe burra mosha nga 14 – 35 vjeç 

(disa dyqane); tregti dhe shitje me pakicë pajisjesh elektroshtëpiake (rrjet 

dyqanesh); restorant, delivery dhe catering; drejtues banke; tregti produktesh 

kozmetike dhe qendra estetike. 

REZULTATE DHE DISKUTIME 

Sfida e trefishtë e kohës - Kërkimi ynë tregon që gratë ndjejnë 

presionin e kohës për të bërë gjithë gjërat që duhet të bëjnë. Në mënyrë 

tipike ato shprehen që duhet të zgjedhin midis: (I) s’kam kohë të 

mjaftueshme për veten 68 % e të anketuarave; (II) shumë kërkesa për kohën 

që kam në dispozicion 50 % e tyre; (III) administrimi i shtëpisë /financave - 

41%. Rezultat interesant nga anketimi ishte që rreth 30 % e grave/vajzave të 

anketuara dëshirojnë pozicione drejtuesi në punë, megjithë sakrificat që kjo 

kërkon në shtëpi si dhe përpiqen dëshirojnë të jenë të suksesshme në një botë 

meshkujsh. Shkaqet bazë të sfidës së trefishtë të gruas lidhen me faktin që 

shumë prej tyre harxhojnë shumë orë në vendin e punës. Nga anketimi ynë 

rezulton që 49 % e grave të anketuara punojnë mbi 40 orë në javë në punë 

dhe  14 %  mbi 60 orë/javë.  

Pyetjeve mbi punët e shtëpisë të konsideruara në një diapazon të 

gjerë u përgjigjen:  48 % e grave të anketuara deklarojnë se burrat nuk i 

ndihmojnë në punët bazike të shtëpisë pastrim, gatim dhe lavanderi, 

ndërkohë 28% e tyre shprehen se këto punë i ndajnë me prindërit/gjyshërit 

apo fëmijët,  9 % shprehen se i ndajnë me burrat/partnerët dhe vetëm 4 % i 

bëjnë kundrejt pagesës. Nga anketimi dukej qartë që burrat mbulonin 

kryesisht mirëmbajtjen e makinës dhe kontribuonin në masën 27% në bërjen 

e pazarit, pagesën e faturave apo kujdesin ndaj fëmijëve. Me kulturën tonë të 

familjes shpjegohet rezultati  që 54 % e të anketuarve shprehen për 

kontributin e prindërve/gjyshërve dhe fëmijëve në administrimin e shtëpisë 

dhe punëve të familjes. 

Çfarë gratë kërkojnë nga burra - kërkimi tregon që gratë kërkojnë  

nga burrat apo partnerët e tyre: 66 % të fitojë më shumë para; 63 % të 

planifikojë më tepër takime dhe aktivitete argëtuese; 51 % të zhvillojë një 

plan më të mirë financiar; 44 % t’i ndihmojë më shumë në  punët e shtëpisë; 
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42 % të kujdeset për fëmijët; 38 % të kursejë më shumë para &të kalojë më 

shumë kohë në shtëpi. 

Çfarë i bën gratë të lumtura – rezultatet e anketimit tregojnë që: 53 

% e të anketuarave shprehen se paratë dhe shopping-u i kënaqin pa masë; 

rreth 48 %  ushqimi i bën të lumtura, ndërkohë 36  % e tyre shprehen për 

statusin & rolin në shoqëri dhe po 36 % për seksin. Gratë në përgjithësi nuk 

njihen si akumuluese të pasurive, megjithatë paraja mbetet e rëndësishme për 

to, në radhë të parë si përcaktuese e statusit  (Silverstein &, 2009) dhe 

influencës brenda shtëpisë. Sa më shumë gratë punojnë dhe fitojnë, aq më e 

madhe është pjesa e shpenzimeve që ato kontrollojnë në  familje. Nga 

anketimi rezulton që 68 % e grave të anketuara kontrollojnë mbi 50 % të 

shpenzimeve të familjes dhe rreth 30 % e tyre mbi 70 %, duke konfirmuar 

peshën që gruaja ka në konsum. 

Gratë janë optimiste gjithë shpresa për të ardhmen  - është 

interesant fakti që megjithë ngarkesat në punë dhe familje, peshën e rritjes së 

fëmijëve dhe vështirësitë, gratë janë optimiste, ato besojnë se sakrificat e tyre 

shlyhen me suksesin e tyre. 93 % e grave që ne anketuam besojnë se jeta e 

tyre do të jetë më e mirë pas 5 vitesh, 95 % e tyre besojnë se situata 

financiare do jetë më e mirë  dhe 99 % e të anketuarave se jeta e familjes së 

tyre do jetë më e mirë pas 5 vitesh.  Anketueset tona shprehen se në 10 vitet 

që vijnë gratë do vazhdojnë të ecin përpara, duke patur më shumë influencë 

në shoqëri, më shumë edukim e mundësi profesionale, më shumë fuqi 

ekonomike e politike (rreth 95% të të anketuarave). Interesant nga pikëpamja 

sociale është rezultati që vetëm 42 % e tyre besojnë që do kenë më shumë 

pushtet brenda familjes. Po ky rezultat mund të shihet nën një këndvështrim 

social e psikologjik, po nuk është pjesë e këtij punimi. 

Çfarë gratë duan nga produktet dhe shërbimet – duke njohur 

kompleksitetin e menaxhimit të familjes, presionin e punës, pushtetin e 

parasë dhe shpenzimeve, edukimin dhe kërkimin e lumturisë/dashurisë është 

e qartë që midis grave, jetës së tyre dhe familjeve të tyre ndërhyjnë 

(interface) produktet dhe shërbimet  (Barletta, 2009) . Kjo marrëdhënie ka 

ndryshuar dhe ndryshon çdo ditë, shpesh duket sikur vjen në mënyrë të 

natyrshme, por anketimi ynë tregon që pyetjes “cilat produkte duhet të 

fokusohen më tepër tek gratë dhe t’i kuptojnë më mirë ato?” gratë e 

anketuara ju përgjigjën: 39 % e tyre produktet e bukurisë /lëkurës dhe 
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produktet që lidhen me arredimin dhe veshjen e shtëpive; 37 % e të 

anketuarave produktet ushqimore; dhe rreth 34 % elektroshtëpiaket, veshjet 

për në punë dhe produkte argëtimi në shtëpi (TV, CD, DVD, etj) më pas 

vijnë makinat, veshjes në përgjithësi, aksesorët dhe produktet për flokët dhe 

pajisjet që mundësojnë aktivitetin fizik në shtëpi. E njëjta pyetje iu drejtua 

për shërbimet dhe rezultatet tregojnë që gratë rendisin si shërbim të parë që 

duhet të shikojë më shumë drejt tyre atë të kujdesit ndaj shëndetit (43 % e të 

anketuara).  

Ky shërbim është kategorizuar në: mjeku, spitalet, shërbime që 

ofrohen pa pagesë, por që janë të detyrueshme dhe klubet apo trajnerët e 

shëndetit dhe përgjigjet janë po thuaj të njëjta. Sfida e shumëfishta të gruas, 

por dhe synimet e saj  për status e pozicion në shoqëri e familje kërkojnë në 

mënyrë të natyrshme më shumë shërbime të mirëmbajtjes/pastrimit të 

shtëpisë ( 42 % ), në vend të tretë vjen (39 %) kërkesa për më tepër fokus në 

shërbimet e sigurimit të jetës dhe makinës (anketa jonë tregon që çështjet që 

lidheshin me makinën konsideroheshin si punë të burrit në shtëpi) dhe në 

vend të katërt (31 %) anketimi vendos bankat.  

Cilat janë markat e preferuara dhe pse? – nga anketimi vihet re që 

koncepti “markë” nënkupton “firmato”, për rrjedhojë përgjigjet nuk japin 

informacionin që kërkohet Për më tepër, evidentohet që asnjë nga 

gratë/vajzat nuk i referohet një marke apo produkti shqiptar. 

KONKLUZIONE 

1. Kompanitë shqiptare duhen të heqin dorë nga të menduarit për të 

gjithë, ato duhet të jenë  të afta të masin oportunitetet dhe të 

fokusohen më shumë tek gratë. Kompanitë duhet të kuptojnë që sfida 

e tyre për të fituar gratë është sfidë me kohën, është sfida që t’i kthejë 

gruas kohën mbrapsht (kohën e fituar gruaja kërkon ta shpenzojë si 

dëshiron); 

2. Kompanitë për të marrë përfitimet nga e ashtuquajtura 

“womeneconomics” duhet të ndjekin politikën e 4 R-ve  (recognise, 

research, respond and refine) dhe për këtë ato duhet të kuptoni çfarë 

ajo (gruaja) dëshiron; të masin kënaqësinë/pakënaqësinë e tyre. 

Kompanitë duhet të kuptojnë që gratë janë shumë sociale, ato 
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shërbejnë si gjeneratorë komunikimi për t’u treguar të tjerëve 

benefitet dhe mangësitë e produkteve/shërbimeve.  

3. Furnitorët e disa produkteve dhe shërbimeve të cilat rezultuan që 

duhet të fokusohen më shumë tek gratë janë: (I) kujdesi ndaj 

shëndetit; (II) shërbimet e mirëmbajtjes/pastrimit të shtëpisë; (III) 

produktet e bukurisë/lëkurës; (IV) shërbimet financiare 

(banka&sigurime);(V) ushqimet; (VI) pajisjet elektroshtëpiake; (VII) 

veshjet për në punë; (VIII) veshjet në përgjithësi dhe aksesorët. Këto 

kompani kanë hapësira për më shumë të ardhura dhe market share. 

4. Bizneset duhet të ndërtojnë fushata për të krijuar kulturën e markave. 

Për më tepër, kompanitë  duhet të kuptojnë që vendosja e grave në 

nivele drejtuese dhe veçanërisht në marketing është shumë e 

rëndësishme për to. 

5. Institucionet qeveritare shqiptare, në nivel qendror dhe lokal duhet të 

rregistrojnë të dhënat sipas gjinisë për çdo kategori, bizneset 

përfshirë. 
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ROLI I GJURMËVE TË KËPUCËVE 

PËR ZBULIMIN E KRYESVE TË 

KRIMEVE 
ABSTRAKT 

Qëllimi i këtij punimi është për te dëshmuar se gjurmët e këpucëve janë 

gjërat më të çmueshme si dëshmi të forenzikës, në krimet me vjedhje dhe 

thyerje, sulmeve, plaçkitjeve, dhunimeve, vrasjes dhe krimeve tjera ku prova për 

praninë e ndonjë individi është provë fajësuese.  

Ato sigurojnë informata të çmueshme për zyrtarin policor dhe hetuesit e 

vendit të ngjarjes së krimit, përfshirë informatat në lidhje me numrin e të 

dyshimtëve, rrugën  e tyre nëpër vendngjarje, përfshirjen e tyre në krim, dhe 

vlerësimin e  tipit dhe madhësisë së këpucëve të tyre. Gjurmët mund të zbulojnë 

pikën e hyrjes dhe të daljes, që shpesh shpiejnë te dëshmia tjetër 

 

ABSTRACT 

The purpose of this scientific research work is to show that shoe 

prints are the most precious things as forensic evidence in crimes of theft and 

burglaries, assaults, robberies, rapes, murders and other crimes where the 

evidence of an individual presence is an incriminating evidence.  
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They provide valuable information to the police officer and crime 

scene investigators, including information about the number of suspects, 

their way through the scene, their involvement in the crime, and assessment 

of the type and size of their shoes. Tracks may reveal the point of entry and 

exit, which often lead to other evidence. 

Fjalë kyçe; Këpucë, gjurmë, Forenzikë, gipsi, sistemi automatik 

SICAR 

     HYRJE 
 Studimi i gjurmëve të këmbëve, e ka origjinën e vet në Lindjen e 

Largët, veçanërisht në Indi. Shumica e njerëzve në këtë vend dhe në disa 

vende të tjera ecin këmbëzbathur, qoftë për arsye temperature, ekonomike 

ose zakonisht të posaçme. Këta faktorë kanë krijuar kushte që gjurmët e 

këmbëve të shfrytëzohen për qëllime hetimi, për të ndjekur, në bazë të 

shenjave, personin fajtor në largësi edhe shumë të mëdha.   

 Ky art popullor është trashëguar brez pas brezi. Gjurmuesit, personat 

që merren me ndjekjen  e fajtorëve ose të gjësë së gjallë të vjedhur, bëjnë 

kërkimin e tyre, duke mbajtur mend shenjat që lënë. Edhe në vendin tonë, 

pothuajse në të gjitha krahinat, ndjekja në bazë të gjurmëve të këmbëve (të 

njeriut ose të kafshës) njihet që në kohë të lashtë. Në Kanunin e Lekë 

Dukagjinit thuhet: ‘‘Gjurma asht ferkem që ban gjëja, mbas së cilës udhëton 

i zoti i gjasë së vjedhun, tuj e çue gjurmën, a mbrenda kufinit të njij lagje, a 

mbrenda rrethit të njij shpije, të njij oborri e të njij vathi. Gjurma e vume 

gjaja e gjetur…”1 

 Duke u mbështetur në përvojën mijëravjeçare, sot kriminalistika ka 

përpunuar metoda teknike-shkencore të përsosura për të identifikuar personin 

në bazë të gjurmëve të lëna nga  këmba e zbathur, nga këpuca etj.2 

 

1. Shpjegimi kriminalistik i gjurmëve të këpucës 

                                                           
1 Kanuni i Lekë Dukagjinit, përmbledhur e kodifikur prej A.Shtjefën Gjeçovit 1933, 

paragrafi  768,pika”f”. Fjala ‘ferkem’ do të thotë vrazhda që krijohet pas kalimit të 

bagëtisë, cituar prej Prof. Dr. Skënder Begeja, Kriminalistika,1997,fq.123. 
2 Prof. Dr. Skënder Begeja, Kriminalistika,Tiranë, 2004, fq. 153. 
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Në disa raste, gjurmët e këmbëve mund të na çojnë deri tek vendimi 

se asht  provë qe e lidh kryesin me vendin e ngjarjes. Por, këto gjurmë mund 

të na sjellin informata të mjaftueshme për numrin  e kryerëse në vendin e 

ngjarjes, për mënyrën e ardhjes ne vendin e ngjarjes, si dhe drejtimin e ikjes, 

etj.3 

Për nga aspekti tekniko-kriminalistik, gjurmët e këmbës mund të tërheqin 

vëmendjen për shumë fakte, siç janë: 

-  Numri i fajtorëve të veprës penale, që caktohet në sajë të gjurmëve të 

ndryshme të këmbës së gjetur në vendin e ngjarjes; 

-  Gjurmët e këmbës janë krijuar në gjendje statike (duke ndenjur), duke ecur 

ose duke vrapuar. Kjo vërtetohet në sajë të pamjes së gjurmëve të këmbës, për 

shkak se gjurmët të cilat krijohen duke ndenjur janë proporcionalisht njësoj të 

ndrydhura si në aspektin sipërfaqësor, ashtu edhe në atë relievor, për shkak të 

shpërndarjes së barabartë të peshës në të dyja këmbët. Tek ecja,  posaçërisht tek 

vrapimi, gjurmët e këmbës janë të zgjatura me ndrydhje jo-proporcionale të 

pjesëve të këmbës; 

-  Drejtimi ose drejtimet e lëvizjes, që  caktohen në saje të më shumë gjurmëve 

të njëpasnjëshme, respektivisht të më shumë gjurmëve në rend (varg), por të 

cilat me siguri i takojnë personit të njëjtë; 

-  Gjatësia e personit, sikundër që është sqaruar, caktohet në sajë të gjatësisë së 

gjurmës së këmbës. Me matjen e gjatësisë së këmbës dhe shumëzimin me 

koeficientin 6,876 caktohet edhe gjatësia e përafërt e personit i cili i ka lënë 

gjurmët. Kjo çështje është trajtuar shpesh në literaturën kriminalistike. Mirëpo, 

kjo mund të llogaritet vetëm nëse kemi të bëjmë me gjurmë të këmbës së 

zbathur, ndërkaq gjatësia e personit në saje të gjurmës së këmbës së gjonit të së 

mbathurës mund të përllogaritet vetëm në mënyrë të përafërt ( duke hequr 2-

3cm.), shif tabelën: Sipas kriminalistit të njohur Francez Alfons Bartijonit, i cili 

ka përpiluar tabelën, sipas të cilës gjatësia e matur e gjurmës se këmbës së 

zbathur shumëzohet me numrin korrespondues dhe fitohet lartësia e përafërt e 

trupit dhe kjo vlen për gjurmën e zbathur të këmbës 
                                                           
3 Andrew R. W. Jackson dhe Julie M. Jackson, FORENSIC SCIENCE, second edition, 

2008. fq.102 
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Gjatësia e gjurmës në mm                        Koeficienti me të cilin shumëzohet 

         Der 219mm                                                        7.179 

         220-229mm                                                        6.840 

         230-239                                                              6.610 

         240-249                                                               6.505 

         250-259                                                               6.407 

         260-269                                                               6.328 

         270-279                                                               6.254 

         280-289                                                               6.120 

         290-299                                                               6.080 

Kur gjurma është lënë, p.sh., nga këpuca, lartësia  e përafërt e trupit gjendet 

me të njëjtën metodë, por nga gjatësia e gjurmës hiqet 2-2.30 cm 

(mesatarisht sipas llojit të këpucës) 

-  Gjinia dhe mosha e personit, gjurmët e të cilit janë gjetur, mund të 

caktohen në saje të madhësisë së gjurmës së këmbës. Në vlerësimet e tilla 

kërkohet shumë kujdes, meqë sot ekzistojnë modele të  mbathurave të cilat nuk 

dallohen, respektivisht edhe të mbathurat e meshkujve dhe ato të femrave kanë 

gjon të njëjtë (p.sh. atletet e gomës); 

-  Ekzistimi i ndryshimeve të caktuara patologjike në të ecur - në sajë të 

dukjes karakteristike të gjurmës së këmbës. Kështu, p.sh., të shqepurit (topalli) 

manifestohet me vija jo të barabarta të ecjes, ndërkaq te gjurmët relieve edhe 

përmes thellësisë së relievit. Mungesa e pjesëve të këmbës, p.sh. e ndonjë 

gishti, po ashtu ndryshon karakteristikat e ecjes ose kjo vërehet shumë qartë kur 

kemi të bëjmë me gjurmë të këmbës së zbathur; 

-  Karakteristikat e profesionit. – kështu, p.sh., marinarët kanë ecje me 

këmbë të hapura (iks). 

Mirëpo, duhet pasur parasysh se edhe ndryshimet patologjike e edhe 

karakteristikat profesionale me rastin e ecjes mund të bëhen në mënyrë të 
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qëllimshme, për çka duhet pasur kujdes me rastin e nxjerrjes së përfundimeve 

të caktuara. Është e domosdoshme të theksohet se të gjitha përfundimet lidhur 

me aspektin kriminalistik të gjurmëve duhen nxjerrë përpara se t'i hyhet 

fiksimit të tyre, respektivisht në fazën e këqyrjes me "duar në xhepa". Kjo 

posaçërisht ka të bëjë me gjurmët e thelluara a të sipërfaqshme, që mund të 

dëmtohen, të prishen. 

Në fund, duhet tërhequr vëmendjen lidhur me një gabim të shpeshtë, i 

cili bëhet në lidhje me gjurmët e këmbës. Ka raste që grupi hetimor lë gjurmët e 

veta në vendin e ngjarjes. Në mënyrë që kjo të mos ndodhë, para hyrjes në 

vendin e ngjarjes, duhet bërë markimi i të mbathurave i të gjithë anëtarëve të 

grupit. Kjo më së lehti bëhet, p.sh., duke lidhur nga një spango përreth të 

mbathurës, që në gjurmën e lënë rastësisht menjëherë vërehet dhe me këtë 

gjurma e tillë eliminohet.4 

1.1.  Zbulimi dhe fiksimi i tyre 
Gjurmët e këmbës zbulohen varësisht nga lloji i tyre. Sipas këtij 

kriteri, ato ndahen në: gjurmë të dukshme, thelluara dhe të padukshme5 

Gjurmët e dukshme të këmbës zbulohen me këqyrje të thjeshtë. 

Ato mund të krijohen në mënyra të ndryshme. Meqenëse mënyra e krijimit të 

tyre përcakton veprimin e mëtejmë lidhur me fiksimin e gjurmëve të 

dukshme, krahas zbulimit, është tejet e rëndësishme të dihet se si krijohen 

ato. Për nga mënyra e krijimit, gjurmët e dukshme i ndajmë në gjurmë 

sipërfaqësore dhe të thelluara. 

Gjurmët e thelluara të këmbës krijohen përmes shkeljes mbi 

sipërfaqe të butë, siç janë dheu, shtresa e trashë e pluhurit, bora, rëra, etj. 

Në praktikën kriminalistike-teknike gjurmët e këtilla paraqiten shpesh dhe 

është e domosdoshme të dihet se dallimi mes gjurmëve sipërfaqësore dhe atyre 

të thelluara ekziston vetëm për nga aspekti i dimensionit të tretë, në këtë rast 

për nga thellësia. Me fjalë të tjera, të gjitha gjurmët e thelluara janë pamje të një 

thellësie në fundin e së cilës paraqiten karakteristikat e këmbës. Te ky lloj 

gjurmësh është me rëndësi të veçantë se të gjitha ato, në të vërtetë, janë 

                                                           
4 Maksimoviq-Todoroviq, Teknika kriminalistike, fq.313-314 
5 Po aty 
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negativa të këpucës. Për këtë shkak, pa një fiksim të drejtë nuk mund të bëhet 

asnjë gjykim për to; përkundrazi, mund të gabohet. 

Gjurmët e padukshme të këmbës. Me anë të shkeljes mbi sipërfaqe 

të pastër dhe të rrafshëta mund të lihen gjurmët latente të këmbës. Po qe se, 

p.sh., me shputë të zbathur shkelet mbi një sipërfaqe, siç është parketi, 

atëherë mbi të do të gjenden gjurmët latente të vijave papilare të këmbës. 

Gjurmët e tilla bëhen të dukshme vetëm pas përdorimit të pluhurosjes. Deri 

vonë nuk ka qenë e mundur të evidentohen gjurmët latente të këmbës, të cilat 

janë krijuar duke ecur mbi sipërfaqe të rrafshëta, siç janë parketi, qilimi, 

dyshemeja e lëmuar etj., meqë mbi sipërfaqe të tilla shpesh ecet me çorapë 

ose këpucë. Mirëpo, përpara disa kohësh është aplikuar në praktikë pllaka e 

elektrizuar për evidentimin  e gjurmëve të këmbës me anë të elektrizimit 

(elektrostatika).  

Me fjalë të tjera, me përdorimin e këtij aparati në vendin e shkelur 

krijohet shndërrimi i gjurmëve latente në gjurmë të dukshme. Rezultatet e 

arritura janë jashtëzakonisht të mira, posaçërisht kur gjurmët latente 

evidentohen mbi qilim, sepse dallimi në elektrizim në sipërfaqet e tilla mes 

vendit të shkelur dhe pjesës tjetër të qilimit, është e madhe, prandaj edhe 

rezultatet janë më të mira. Për këtë lloj evidentimi të gjurmëve latente 

nevojitet aparati special i lartpërmendur. Zbulimi i gjurmëve të këmbës është 

vetëm veprimi i parë i punës, ndërkaq marrja e tyre është veprimi i dytë.  

1.2.    Mënyrat e marrjes së gjurmëve të këmbës në vendngjarje 

Marrja e gjurmës së këmbës, e cila lihet me rastin e shkeljes mbi 
sipërfaqe, merret në mënyra të ndryshme.  Para se të merret gjurma e 
këmbës, ajo duhet patjetër të fotografohet. Nëse gjurma është lënë mbi 
sipërfaqen që mund të mbartet, p.sh., mbi ndonjë copë letër, ajo merret 
dhe ruhet që të mos dëmtohet. Nëse gjurma është lënë mbi një sipërfaqe 
të palëvizshme, atë mund ta mbartim në shumë mënyra. Njëra prej tyre 
është vendosja e shiritave të veçantë për mbartjen e saj, të cilët shtrihen 
mbi të duke filluar nga njëra anë në tjetrën dhe duke e tërhequr  shiritin 
ngjitës, por gjithmonë duke pasur kujdes të veçantë për mosdëmtimin e 
gjurmës.6 Për këtë arsye, secila gjurmë e shënjuar paraprakisht duhet të 

                                                           
6 Swanson,Chamelin, Territo, Criminal Investigation,1992, USA, fq.72-73 
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përshkruhet detajisht, deri në veçantitë më të imta. Kuptohet se gjurma 
duhet futur në proces me shenjën, me të cilën është shënjuar më parë. 

Procesi duhet të përmbajë të gjitha të dhënat, të cilat janë qenësore për 

gjurmën e këqyrur: 

- vendi ku është gjetur gjurma; 

- shenja me të cilën është shënjuar; 

- lloji i sipërfaqes mbi të cilën është gjetur; 

- lloji i vetë gjurmës (sipërfaqësore a e thelluar) 

- përshkrimi i gjurmës (shputë e zbathur, me çorapë a këpucë); 

- po qe se ka më shumë gjurmë, a janë të gjitha të  njëjtit person (të një 

madhësie) dhe në cilin drejtim shtrihen, (duke pasur kujdes që të mos 

bimë në lajthim për shkak të negativit ose pozitivit të  njëjtave gjurmë); 

- përmasat e gjurmës; 

- karakteristikat e posaçme të gjurmës së vërejtur (shenja më shumë e 

theksuar a relievi i gishtërinjve, thembrës a skajit-anës etj.); 

- përshkrimi i karakteristikave të tjera të vërejtura dhe 

- po qe se është fjala për gjurmë latente, në çfarë mënyre është 

evidentuar, shënjuar dhe fiksuar. 

Në fund të procesit, në pjesën që ka të bëjë me gjurmët e këmbës, duhet 

theksuar se çfarë mënyrash të tjera  fiksimi janë përdorur.7 

2. Fiksimi fotografik i gjurmëve të këmbës 

Fotografimi i gjurmëve të këmbëve bëhet sipas kërkesave të metodës 

shkallëzuese. Qartësia e fotografive varet nga ndriçimi i përshtatshëm i 

gjurmëve, (me ndriçim natyror ose me ndriçim artificial, me reflektorë nga 

të dy krahët). 

Gjurmët e këmbës fiksohen në mënyrë fotografike për dy arsye: 

E para, me një fotografi të pamjes së përgjithshme të vendit të 

ngjarjes, (po të jetë e mundshme) me një pozë të përfshihen të gjitha gjurmët 

e shënjuara, në mënyrë që të mund të vërehet qartë raporti mes tyre  dhe 

raporti i gjurmëve me mjedisin rrethues. Po qe se kjo nuk mund të arrihet me 

një fotografi, atëherë fotografohet nga  shumë vende, panoramike.  

                                                           
7 Maksimoviq-Todoroviq, punimi i cituar, fq. 303-304 dhe Prof. Dr. Skënder Begeja, 

Kriminalistika, 1997, fq. 154 
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Arsyeja e dytë e fiksimit fotografik të gjurmës qëndron në nevojën e 

identifikimit të saj. Varësisht se a kemi të bëjmë me gjurmë sipërfaqësore a 

të thelluara, përdoret edhe teknika e caktuar e xhirimit-fotografimit. Bazë e 

këtyre fotografive është fotografia proporcionale dhe ajo duhet të 

shfrytëzohet sipas të gjitha rregullave të këtij lloji xhirimi, (për çka do bëhet 

fjalë më tej te fiksimi i gjurmëve sipërfaqësore dhe të thelluara). 

 Fiksimi i gjurmëve të këmbës me anë të skicës.- Si fotografimi, ashtu 

edhe skica janë prova materiale që kanë të bëjnë me këqyrjen, prandaj në 

skicë duhet të vizatohen të gjitha gjurmët e këmbës që janë zbuluar në 

vendngjarje. Me këtë lloj fiksimi arrihet qartësia në raport me vendin e 

zbulimit, drejtimi i shtrirjes, numri i fajtorëve, lëvizja ndërmjet tyre etj. Po 

qe se gjurmët e këmbës gjenden, ta zëmë në pjesën ulëse të karriges, 

atëherë ajo rrethanë shënohet në legjendën e skicës, në mënyrë që skica 

dhe fotografia  po ashtu edhe procesi  këqyrjes, të mos bien ndesh me 

njëra-tjetrën. 

3. Përgatitja e gjipsit për marrjen e gjurmës se këmbës 

Kur gjurmët e këpucëve janë të shënjuara apo kanë lënë gjurmë në 

tokë të butë në vendin e ngjarjes ku ka ndodhur krimi, ruajtja e tyre më së 

miri zbatohet me anë të fotografimit dhe gjipsimit. Guri dentar i klasës I-rë, 

një formë gjipsi, është shumë e preferueshme për bërjen e gjipsimit të 

mostrave të gjurmëve të këpucëve. Një seri fotografish që ilustrojnë qartë 

shkallët se si duhet të bëhet gjipsimi i një gjurme mund të gjendet në 

www.scja.org/csr-cast.htm. Gjipsimi duhet të lejohet që të thahet në ajër prej 

njëzet e katër deri në dyzet e tetë orë para se të dërgohet në laboratorin e 

shkencave forenzike për ekzaminim.  
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Figura 1. ilustron gjipsin e bërë nga një gjurmë këpuce në baltë. Gjipsi 

krahasohet me këpucën e të dyshimtit.8 

Marrja e kallëpeve të gjurmëve të thelluara të këmbës në tokë të 
butë- Toka (dheu) e butë ose e lagur është sipërfaqe mjaft e përshtatshme, në të 

cilën mbesin gjurmët e thelluara të këmbës. Nga ky lloj sipërfaqeje është më së 

lehti të merret kallëpi. Gjurma e thelluar fillimisht duhet të pastrohet nga 

degëzat dhe fletët, të cilat kanë rënë mbi të.9 

Marrja e kallët të gjurmëve të thelluara të këmbës në borë - Marrja 

e gjurmëve të këpucëve në borë ndryshon pak nga ajo e marrjes në tokë.  

Nëse përdoret gjipsi, uji që përdoret për përzierje duhet të jetë i barabartë me 

temperaturën e ambientit, me qëllim që të mos e shkrijë dëborën, gjë që do të 

dëmtonte shenjat e gjurmës dhe  para shtrirjes se tij mbi gjurmë duhet të 

eksperimentohet pranë gjurmës në borë. 

Disa laboratorë kriminalistikë, siç është ai i Wiskonsinit, për marrjen e 

gjurmëve në dëborë përdorin sulfurin.10 

Një prodhim me mbushje gazi i njohur si Dylli apo Parafina për 

Gjurmë Bore përdoret për gjipsimin e gjurmëve të lëna në borë. Procedura që 

rekomandohet për të bërë këtë është që të spërkaten tri shtresa të lehta dylli 

apo parafine në një interval prej një deri në dy minuta në mes shtresave dhe 

pastaj të lihet të thahet për dhjetë minuta. Një përzierje e trashë e gurit dentar 

                                                           
8 Richard Seferstein, Criminalistics: An Introduction to Forensic Science ,USA, 
2007 ,fq.488 
9 Arangjeloviq - Todoroviq, Fiksimi i gjurmëve të këmbës përmes pluhurit, 
Bezbednost,  nr.2/1989, fq.164-170 
10 Swanson, Chamelin, Territo, punumi i cituar, fq.75 
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të klasës së I-rë pastaj derdhet në gjurmën e mbuluar me dyllë. Pasi që 

materiali gjipsues të forcohet, gjipsi mund të largohet11 

Marrja e kallëpeve të gjurmëve të thelluara nën ujë- Në raste të 

caktuara gjurmët e thelluara të këmbës mund të gjenden nën ujë, p.sh., 

përgjatë bregut të lumit apo liqenit, kur bregu është ranor. Kur në të vërehen 

gjurmë të tilla, duhet të merren kallëpet sa më shpejtë, sepse lëvizja e ujit e 

dëmton gradualisht relievin. Fiksimi duhet bërë sa më parë, ndërkaq marrja e 

kallëpeve bëhet, po ashtu, me gjips, por në mënyrë specifike. Në rastet e tilla 

nuk përzihet qulli gjipsor, por gjipsi hidhet drejtpërdrejt mbi gjurmën e 

thelluar. Gjipsi bie mbi sipërfaqen e ujit, e thith atë dhe ngadalë fundoset 

duke mbuluar gjurmën e thelluar.12. 

4. Ekspertimi Laboratorik  i Gjurmëve të Këpucëve/Këmbëve 

Krahasimi mes gjurmëve të këmbëve apo këpucëve të gjetura në 

vendin ku ka ndodhur krimi dhe atyre të  dyshimtit duhet të bëhet nga ndonjë 

ekspert, por kjo nuk e parandalon hetuesin policor për të ndërmarrë një 

ekzaminim preliminar apo paraprak.  

 Gjurmët apo të shtypurat e këmbës së mbuluar me këpucë janë rrallë 

të së njëjtës madhësi si vetë këpucët; madje edhe kur janë bërë, gjatë 

rrëshqitjes apo rrahjes së tatëpjetëzave si dhe nga lëvizjet e ecjes mund të 

dëmtojnë gjurmën. Gjurma e këmbës së zbathur në lëvizje mund të jetë pak a 

shumë 1 inç më e gjatë se gjurma e këmbës së njëjtë në pozitë të 

palëvizshme. Gjurma e këmbës në tokë të lagësht mund të bëhet dukshëm 

më e vogël kur toka të thahet; në baltë gjatësia mund të zbres deri në ¾ inç. 

Pra, kur kemi të bëjmë me përcaktimin e identitetit, nuk duhet që t’i jepet 

shumë rëndësi dimensioneve. Kur bëjmë ekzaminimin e gjurmës së mbuluar 

me këpucë, duhet të bëhet kontrollimi i karakteristikave të perimetrit dhe 

rrethinës. Kur gjurmët nga vendi i ngjarjes ku ka ndodhur krimi dhe gjurmët 

e të dyshimtit janë të ngjashme në formë dhe përkojnë njëra me tjetrën, 

                                                           
11 Richard Seferstein, punimi i cituar, fq.488 
12 Mbi zbulimin dhe fiksimin e këtyre gjurmëve kontribut të madh shkencor ka 

dhënë Prof.Dr.Skender Begeja, Kriminalistika, Tiranë, 1997,fq.123-136, më 

gjerësisht për këtë shih: Maksimoviq-Todoroviq,Teknika kriminalistike, Beograd, 

1995,fq.302-311. 
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atëherë është më pak e rëndësishme që ato mund të dallojnë pak a shumë në 

dimensione apo gjatësi.13  

 Identifikimi kryesisht bazohet në gjurmët karakteristike në pjesën e 

poshtme të këmbës apo thembrës. Ekzaminimi më së miri bëhet me anë të 

krahasimit të drejtpërdrejtë nga shenja e gjurmës së ruajtur nga vendi i 

ngjarjes ku ka ndodhur krimi me atë të këpucës së të dyshimtit. Këto gjurmë 

fotografohen pranë njëra tjetrës, si dhe shënjohen pikat karakteristike. Kur 

kemi të bëjmë me gjurmë këmbësh, megjithatë, është e favorshme në 

përgjithësi që të merret gjurma e këpucëve të dyshimtit dhe të bëhet 

krahasimi mes gjurmëve.  Kur kemi të bëjmë me gjurmë të këmbëve të 

zbathura, së pari bëhet ekzaminimi që të shihet se a ekziston ndonjë shenjë 

gjurmësh fërkuese që do të mund të shërbente për identifikim dhe në rast të 

tillë, hetimet apo ekzaminimet e mëtutjeshme bazohen më pastaj tek gjurmët 

e gishtërinjve dhe të pëllëmbëve. 

 Në ekzaminimin e këpucës së të dyshimtit, pluhuri, balta, dheu dhe 

gjërat tjera të tilla duhet të ruhen dhe nëse është e nevojshme duhet të 

krahasohen me materialet e ngjashme nga vendi i ngjarjes ku ka ndodhur 

krimi. Nëse kryerësi ka lënë gjurmët e këpucës në vendin e ngjarjes, ato 

mund të krahasohen me këpucët e të dyshimtit.14 

Një program i ri kompjuterik mund të ketë mundësi që t’i dalë në 

ndihmë shkencëtarëve të forenzikës që të bëjnë krahasimet e gjurmëve të 

këpucëve. Për shembull, një sistem automatik për identifikimin e gjurmëve të 

këpucëve i përpunuar në Angli, që quhet marrja e imazheve dhe gjetja apo 

rikthimi i gjurmëve të këpucëve (SICAR), inkorporon databaza të 

shumëfishta dhe të llojllojshme për të hulumtuar dosjet e njohura dhe të 

panjohura të gjurmëve të këpucëve për krahasim me ato të mostrave të 

gjurmës së këpucës. Duke përdorur sistemin, gjurma nga vendi i ngjarjes ku 

ka ndodhur krimi mund të krahasohet me databazën përkatëse për të zbuluar 

se çfarë lloji i këpucës ka lënë gjurmën.15 

 

                                                           
13 Barry A.J.  Fisher, Techniques of crime scene investigation,1993,USA fq.253 
14 Barry A.F. Fisher, punimi i cituar, fq. 253 
15 Seferstein Richard, punimi i cituar, fq. 491 
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Figurën 2. shihet ne ketë  sistem kompjuterik duke bërë krahasimin e 

gjurmës së marrë në vendin e ngjarjes dhe krahasimi i saj me 8000 gjurmë të 

tjera të evidentuara.  

 Një burim i shkëlqyeshëm për gjurmët e këpucëve, për ekzaminuesit, 

është një web faqe, e cila është përmbledhur nga ekzaminuesit e zonës 

Chesapeake për gjurmët e këpucëve në 

http:/members.aol.com/varfree/mastssite/. Qëllimi i web faqes është për t’ua 

mundësuar ekzaminuesve për të zmadhuar ekzaminimet e gjurmëve të 

këpucëve duke u shërbyer atyre me adresime, databaza dhe lidhje me 

prodhuesit, ekspertët, shitësit, asociacionet tregtare dhe shoqëritë 

profesioniste të lidhura me këto disiplina forenzike.16    

  

 

                                                           
16 Richard Seferstein, punimi i cituar, fq. 492 
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PËRFUNDIME 

Në këtë punim mund të përfundojmë lidhur me rëndësinë e njohjes 

dhe mbledhjen e drejtë të gjurmëve të këpucëve dhe roli i ekspertit në 

dhënien e mendimit forenzik, se kujt i takojnë këto prova nga vendi i krimit.  

Shumë herë kryerësit e veprës do të përpiqen që t’iu ikin zbulimit 

duke qenë të kujdesshëm që të mos lenë mbrapa prova fizike dhe duke 

fshehur identitetin e tyre. Sidoqoftë, në procedimet e vendeve te krimit, 

dëshmive të gjurmëve të këpucëve shumë herë nuk u jepet aq rëndësi dhe 

rastësisht lihen pas dore. Hetuesi i vendit të ngjarjes duhet të shfrytëzojë këtë 

përparësi dhe të bëjë përpjekje të njohë rëndësinë e kësaj gjurme dhe të 

sigurojë zbulimin e saj.  

Arsyet kryesore të kësaj prove me rëndësi për zbulimin e kryerësit 

apo kryerësve asht se shpjegon në mënyrë decidive: 

Identifikimin e këpucëve- Një prove e veçantë e këpucëve duke i përjashtuar 

të gjithë të tjerët, mund të identifikohet se ka lënë pas gjurmë i dyshimti në 

vendngjarjen e krimit. 

 Pjesëmarrja në krim- Gjurmët e këpucëve mund të lidhen me krimin bazuar 

në kufizimet e kornizës kohore dhe bazuar në lokacionin e atyre gjurmëve dhe 

rrethanat që e rrethojnë një ngjarje të veçantë. Ato po ashtu, mund të lidhen me 

krimin nëse pronari i këpucëve nuk ka tjetër shpjegim për atë si ndodhi me 

gjurmët e këpucëve, përndryshe ajo ndodhi në vendngjarje ndiqet sipas ligjit.    

Lokacioni i gjurmëve- Gjurmët në pikën hyrëse dhe dalëse sigurojnë kahet e 

lokacionit, gjurmët tjera apo dëshminë. Gjurmët po ashtu japin informata 

rreth rrugës nëpër vendngjarje dhe të veprimeve që kanë ndodhur aty.  

Vërtetimi apo kundërshtimi i alibisë- Prania dhe vendi specifik, apo 

mungesa e gjurmëve përdoret për ta vërtetuar ose kundërshtuar deklaratën e 

alibisë të personave dyshues. 

Klasifikimi- Klasifikimi i gjurmëve të këpucëve mundëson përcaktimin e 

prodhimit prej fabrikës dhe stilin e këpucës që i lë gjurmët.  

Lidhja me vendngjarjen e krimit- E njëjta databazë përdoret prej disa 

laboratorëve në deponimin e gjurmëve prej vendngjarjes së krimit dhe 
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suksesshëm e lidh vendngjarjen e krimit përmes tipareve të gjurmëve të 

vendngjarjes së krimit. 

Vlerësimi ose përcaktimi i madhësisë së këpucës- Gjurmët e vendngjarjes së 

krimit po ashtu mund ta mundësojnë së bashku vlerësimin si dhe përcaktimet e 

sakta të madhësisë së këpucës. Dimensionet lineare të gjurmëve të plota ose 

pothuajse të plota mundësojnë një vlerësim të përgjithshëm të madhësisë së 

këpucës.  

Vlerësimi i lartësisë- Bazuar në gjatësinë e gjurmëve të këpucëve, një vlerësim 

i përafërt i gjatësisë trupore të autorit të krimit mund të bëhet. Ky vlerësim 

mund të ketë disa vlera hetuese. 

Numri i autorëve të krimit të përfshirë- Gjurmët e dizajnimeve të ndryshme 

apo të madhësisë së këpucëve në vendngjarje mund të sigurojnë informata 

rreth numrit të personave të përfshirë në krim. 

Karakteristikat e ecjes-  Analiza e ecjes ka të bëjë me studimin sistematik të 

ecjes së qenies njerëzore.  
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TREGJET FINANCIARE DHE 

GLOBALIZIMI 
HYRJE 

Vitet e fundit vihet re se ka lëvizje shumë të madhe të fluksit të 

parave në tërë botën. Kryesisht kjo për shkak të veprimtarisë së sistemit 

bankar që është ndërkombëtarizuar shumë vitet e fundit dhe për shkak të 

zgjerimit të veprimtarisë investuese dhe financiare të bizneseve dhe 

individëve. Por, nga ana tjetër kjo vjen edhe për shkak të shtimit të 

veprimtarisë së ndërmjetsimit të kanalizimit të letrave me vlerë në vende të 

ndryshme të botës. Këtë e ndihmon edhe emetimi rishtazi i tyre për publikun.  

Këto dukuri tregojnë se kontrolli kufitar i flukseve të parave i gjendur 

përballë liberalizimit të tregjeve financiare është në reduktim. Procesi në fakt 

ndihmon huamarrjen dhe kreditimin për të tërë ata që veprojnë në sferën 

ekonomike dhe financiare e investuese në botë. Procesi ndihmohet edhe nga 

inovimi teknologjik dhe aftësia sipërmarrëse që janë nxitur edhe nga 

ndryshimet pozitive inovative të financave. Sistemet e manaxhimit të 
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informacionit janë sofistikuar dhe tashmë ka mënyra e mjete shumë të mira 

për kontroll, grumbullim dhe ruajtje informacioni financiar.  

PËRMBLEDHJE 

Mbështetur në fakte procesi i globalizimit në rritje të tregjeve 

financiare, është në zhvillim. Duke filluar nga viti 1990, flukset bruto 

financiare janë bërë shumë më të mëdha.  

Paragjykimet në lidhje me financimin në tregjet ndërkombëtare 

financiare nuk duhet të përbëjnë pengesa për ndërkombëtarizimin e këtyre 

tregjeve.  

Veprimtaria bankare ndërkombëtare tregon një orientim të qartë drejt 

flukseve financiare ndërkufitare.  

Globalizimi i tregjeve financiare shikohet nga ana e investitorëve dhe 

institucioneve financiare dhe qeverive si një proces dhe jo si një gjendje 

statike.  

Procesi i globalizimit të financave ndërkombëtare nuk mund të 

ndalet, përveç se do përshpejtohet nga dita në ditë.  

Fjalët Kyçe: 

Financat ndërkombëtare, globalizimi, sistemi bankar, zona euro 

DISKUTIM 

Tregjet globale janë tregje në të cilat mbizotëron parimi se i njëjti 

çmim zbatohet në shtiblerjen në tërë botën, pavarësisht nga pozita 

gjeografike e blerësve dhe shitësve. Në rastin e produkteve çmimi 

përcaktohet në një masë të madhe edhe nga kosto e transportit dhe tarifat 

doganore, gjë që nuk aplikohet për tregjet financiare.  

Sipas Bordo, Eichengreen dhe Kim, një tregues i mirë i flukseve 

financiare midis vendeve është vlera absolute e raportit të bilancit të llogarisë 

korente mbi PBB-në, e matur në disa vende (1) që është rritur duke flluar nga 

mesi i viteve 1960.  
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Edhe studime të tjera tregojnë se shkalla e ndërkombëtarizimit të 

tregjeve financiare është rritur gjatë viteve të fundit (2). Megjithatë, është 

vënë re se është e vështirë të identifikohen produktet financiare të cilat të 

mund të jenë plotësisht të krahasueshme në tregje  të ndryshme financiare.  

Për shembull, letrat me vlerë të borxhit të emetuara nga qeveritë 

shërbejnë si një bazë për matjen e normës së interesit afatgjatë në një 

monedhë të caktuar, struktura e maturimit të borxhit të qeverisë dhe ecuria e 

saj në kohë, tregu sekondar i likuiditeve dhe sistemi fiskal dhe politika 

monetare e aplikuar në vende të caktuara, instrumentet financiare të 

emetuara nga sektori privat, etj, janë të ndryshme në vende të ndryshme dhe 

ndikojnë në mënyrë të ndryshme në tregjet financiare ndërkombëtare.  

Autorë të ndryshëm kanë vërejtur bashkëpunimin dhe integrimin 

financiar të vendeve me parametra makroekonomikë dhe financiarë të 

ngjashëm, për shembull, shkalla e bashkëpunimit afatgjatë mes SHBA-së, 

Britanisë së Madhe, Gjermanisë dhe Francës ku normat e interesit kanë qenë 

pak a shumë konstante për një kohë të gjatë dhe në pothuajse një nivel 

sidomos gjatë periudhës 1983 – 1998 (1). 

Edhe kriza meksikane e vitit 1994 dhe ajo e vendeve të Azisë Lindore 

e vitit 1997 nuk tregojnë gjë tjetër veçse integrimin e financave 

ndërkombëtare dhe jo thjesht infektimin e tyre. Një tregues tjetër i rritjes së 

nivelit të globalizimit të tregjeve financiare është rritja e konkurrencës së 

tregjeve kombëtare financiare midis njëri tjetrit në aspektin e normave të 

interesit.  

Rritja e konkurrencës bën që normat e interesit të derivojnë tek njëra 

tjetra dhe kështu që është më e lehtë të kalosh fonde e investime në një vend 

fqinjë, duke shtusr globalizimin e financave. Ndryshimi në çmim që mund të 

ekzistojë bën që investimi të shkojë atje ku interesi është më i përshtatshëm.  

Tipike është kriza e viteve të fundit, që e kishte zanafillën në krizën e 

pronave. Rritja e çmimit të pronave, kryesisht apartamente dhe zyra, në 

vendet perëndimore dhe kryesisht në SHBA, solli rritjen e çmimit të lëndëve 

të para që përdoren në ndërtim, kryesisht hekur dhe çimento, gjë që solli 

edhe rritjen e çmimeve të këtyre materialeve edhe në vendet në zhvillim, që 

në fakt ndikoi edhe në rritjen e inflacionit në këto vende.  
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Në momentin kur sistemi i bankave të nivelit të dytë filloi të mblidhte 

kreditë e dhëna në formën e kolateralit, të interesave dhe të kolateralit dhe 

interesave së bashku, kredimarrësit në vendet e zhvilluara nuk kthyen kreditë 

sepse nuk kishin vënë garanci të mjaftueshme kolaterale për marrjen e 

kredisë dhe nuk kishin depozituar garancitë ndryshme për kreditë, dhe kjo 

bëri që bankat të kishin probleme me aftësinë e tyre paguese dhe likuiditetet.  

Vetëm ndërhyrja e qeverisë së SHBA bëri të mundur frenimin e 

bllokimit të sistemit bankar, sepse në të kundërt efektet e kësaj krize do ishin 

edhe më të mëdhas, sepse bankat amerikane janë ndërkombëtarizuar, pasi 

kanë shitur aksione në subjekte të ndryshme në vende të ndryshme, kryesisht 

në Evropë.  

Për këtë shkak, kriza e pronave u kthye në një krizë financiare 

ndërkombëtare, sepse aksionerët evropianë, kryesisht gjermanë, britanikë, 

holandezë, francezë të bankave amerikane pësuan humbje të mëdha 

financiare nga kriza e bankave të nivelit të dytë në SHBA dhe këta klienhtë 

evropianë ishin qeveritë, bankat, bizneset dhe individëd evropianë.  

Faktet e përmendura më lart dëshmojnë në fakt trendin e kohës që 

është rritja e shkallës së integrimit të tregjeve financiare gjatë viteve të 

fundit, që kontribuon edhe në pakësimin e paragjykimeve për të investuar në 

tregjet financiare në vend. Flukset financiare tregojnë se portofoli i 

investitorëve është zgjeruar me investime jashtë vendit.  

Mendohet se asimetria e informacionit, frika e kursit të këmbimit të 

papërshtatshëm dhe vlerësimi se mund të ketë rreziqe në investimet jashtë 

ndikojnë jo pak në globalizimin e tregjeve financiare dhe eliminimi i këtyre 

paragjykimeve mund dhe duhet të përbëjë fokusin e punës në të ardhmen (3). 

Por, mangësi mund të jenë edhe kzistenca e kufizimeve në gamën e 

instrumenteve të cilat mund të përdoren nga kategori të caktuara 

investitorësh, të tilla si kuotat për fondet e investimeve të huaja në vende të 

ndryshme. 

Një tjetër faktor është prirja për kursim. Sipas disa autorëve ruajtja e 

normave të brendëshme të interesit dhe e investimeve lidhen ngushtë me 

prirjen  e qytetarëve për kursime, që nëse është e lartë ndikon shumë në 

kushtet e financimit ndërkombëtar dhe mundësitë e rritjes së punësimit në 

aspektin global (4). Gjithashtu, vihet re se prirja për konsum ndikon në një 
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masë të madhe në ritmin dhe interesin e kapitalit financiar në tregjet 

ndërkombëtare (5)  

Zona Euro është tregu i dytë më i madh financiar në botë. Ky është 

në fakt kontribut në tregun global financiar dhe një shembull i mirë integrimi 

rajonal. Zona euro ndërthuri edhe më shumë veprimtarinë ekonomike në 

kontinent dhe bashkëveprimin e bashkëpunimin ndërkufitar (6). Kjo ka bërë 

që edhe flukset financiare midis Zonës së euros dhe pjesës tjetër të botës të 

rriten me shpejtësi gjatë viteve të fundit. Integrimi dhe globalizimi në rritje i 

tregjeve financiare në zonën e euros janë duke u zhvilluar në sfondin e 

stabilitetit të çmimeve dhe forcimit të institucioneve të financave publike.   

Fakti se kontinenti Europian e përballoi me sukses krizën me pak 

humbje kryesisht në Greqi e ndonjë vend tjetër shërben edhe si një tërheqje 

për investitorët financiarë, kombinuar kjo me mbajtjen nën kontroll të 

parametrave makroekonomikë në këtë zonë. Kjo rezulton në një shpërndarje 

më efikase të burimeve financiare, që janë të domosdoshme për rritjen 

ekonomike afatgjatë. Në këtë kontekst, futja e euros ka vepruar si një 

katalizator për integrimin e mëtejshëm të tregjeve financiare në zonën euro, 

edhe pse ky proces ka ende mangësi e probleme.  

Futja e euros solli një rënie të dukshme të kostove të transaksionit në 

shumë fusha. Gjithashtu, është vënë re se integrimi i sistemit bankar të 

nivelit të dytë ka qenë edhe më i madh pas kësaj periudhe (7). Megjithë 

progresin e arritur, integrimi i tregjeve financiare në zonën e euros kërkon 

kohë për t’u përmirësuar dhe për të patur efikasitet funksionimi (6).   

Faktet e dritanishme tregojnë se procesi i globalizimit në rritje të 

tregjeve financiare, është duke u zhvilluar. Duke filluar nga viti 1990 

flukseve bruto financiare janë bërë shumë më të mëdha. Edhe pse ka ende 

paragjykime, këto nuk duhet të përbëjnë pengesë në këtë process që mesa 

duket është ndërkombëtarizuar dhe që ecën paralelisht me shtimin e 

veprimtarisë bankare ndërkombëtare dhe orientimin e qartë ndërkufitar të 

flukseve financiare.  

Tashmë, globalizimi i tregjeve financiare shihet nga investitorët, 

institucionet ndërkombëtare financiare dhe qeveritë si një proces dhe jo si një 

gjendje statike (8). Tashmë nuk ka shenja se procesi i globalizimit do ndalojë 

(9). 
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 

1. Mbështetur në fakte procesi i globalizimit në rritje të tregjeve 

financiare, është në zhvillim.  

2. Duke filluar nga viti 1990, flukset bruto financiare janë bërë shumë 

më të mëdha. Paragjykimet në lidhje me financimin në tregjet 

ndërkombëtare financiare nuk duhet të përbëjnë pengesa për 

ndërkombëtarizimin e këtyre tregjeve.  

3. Veprimtaria bankare ndërkombëtare tregon një orientim të qartë drejt 

flukseve financiare ndërkufitare. Globalizimi i tregjeve financiare 

shikohet nga ana e investitorëve dhe institucioneve financiare dhe 

qeverive si një proces dhe jo si një gjendje statike. Procesi i 

globalizimit të financave ndërkombëtare nuk mund të ndalet, përveç 

se do përshpejtohet nga dita në ditë.  

4. Vitet e fundit vihet re se ka lëvizje shumë të madhe të fluksit të 

parave në tërë botën. Kryesisht kjo për shkak të veprimtarisë së 

sistemit bankar që është ndërkombëtarizuar shumë vitet e fundit dhe 

për shkak të zgjerimit të veprimtarisë investuese dhe financiare të 

bizneseve dhe individëve.  

 

5. Kontrolli kufitar i flukseve të parave i gjendur përballë liberalizimit 

të tregjeve financiare është në reduktim.  

6. Procesi ndihmohet edhe nga inovimi teknologjik dhe aftësia 

sipërmarrëse që janë nxitur edhe nga ndryshimet pozitive inovative të 

financave. Sistemet e manaxhimit të informacionit janë sofistikuar 

dhe tashmë ka mënyra e mjete shumë të mira për kontroll, 

grumbullim dhe ruajtje informacioni financiar.  
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FORMAT E TERRORIZMIT NË 

SHTETET NË TRANZICION 
 

ABSTRAKT 

Ndryshimi i raporteve politike në botë në përfundim të shek.XX  

është rezultat i ndikimit të raporteve të reja në politikën ndërkombëtare. 

Rënia e komunizmit përfundimi i luftës së ftohtë, ekzistimi i një superfuqie 

të vetme politiko-ushtarake në botë bëri që në teorinë dhe praktikën 

ndërkombëtare të paraqitet globalizmi. Ndryshimi i rendit politik detyroi 

shtetet e vogla dhe të dobëta ekonomikisht që të kalojnë nëpër fazën që në 

terminologjinë e politikës ndërkombëtare njihet si tranzicion i shteteve.  

Tranzicioni si ndërrim i regjimit politik dhe kulturës politike drejt 

demokratizimit ka  ndodhur tek sistemet pasrepresive, post-kolonialiste dhe 

ato paskonfliktuale.  

Tranzicioni si kategori historike dhe shoqërore  përbën sferën e mendimit 

dhe veprimit të ri e që, ngërthen në vetë antagonizmin në mes të së shkuarës, 
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të tashmes dhe së ardhmes. Mbi këtë bazë, shtetet në tranzicion paraqiten si 

probleme në sferën e mendimit të ri politik por edhe ideologjik në rendin e ri 

botëror.  

Mbi bazën e ndryshimeve rrënjësore, paraqiten deformime të 

ndryshme. Këto deformime bëhen pengesë në procesin e globalizmit. Këto 

pengesa verehen në dallimet në mes të universalizmit dhe teorisë së 

modernizmit në veçanti rreth  konceptit  pas Vestfalian. Globalizmi që 

nënkupton hapje ndaj kulturave të tjera dhe pervetësim të tyre gjithnjë në 

kuptim të informimit, problemeve socio-ekonomike dhe ato ekologjike 

njëkohësisht edhe paraqet nevojë për një siguri globale. Qeverisja e dobët, 

logjika e rendit të ri botëror, “komprometimi” i parimit të sovranitetit 

nacional dhe ngjarjet e 11 shtatorit mundësuan  ndërhyrjen ne çështjet e 

brendshme të shtetit. Si rrjedhojë e të gjitha këtyre paraqitet terrorizmi.  

Terrorizmi dhe llojet e tij u shfaqën si rezultati i kulturave dhe 

fundamentalizmave të ndryshëm që është rrezik potencial i konflikteve 

ideologjike në kuptim të ndeshjes së kulturës globale dhe asaj lokale, 

globales dhe fundamentales, lindjes dhe perëndimit, universalizmit të tipit 

perëndimor dhe partikularizmit të tipit lindor, demokracisë globale dhe 

nacional demokracisë etj.Terrorizmi në shtetet në tranzicion shfaqet në forma 

të ndryshme.Në rendin e ri botëror lufta kundër terrorizmit dhe masat kundër 

të dyshuarve për terrorizëm, janë në relacion me zbatimin e plotë të 

konventave ndërkombëtare.  

Aktualisht, aspekte negative më së shumti janë reflektuar në shtetet e 

lindjes së mesme ku religjioni është përvetësuar për interesa politike si 

mënyrë e përqafimit të fesë dhe shtetit njëkohësisht. Kjo, në masë më të 

vogël është prezente edhe në shtetet ish komuniste.   

Fjalët kyçe: Fundamentalizmi, Globalizmi, Partikularizmi, 

Sovraniteti nacional, Terrorizmi, Tranzicioni.  

HYRJE 

Në këtë punim, jam përpjekur në mënyrë sa më përmbledhëse 

mënyrat dhe format e terrorizmit në shtetet në tranzicion. Në këtë aspekt kjo 

konsiston në veprimet terroriste të cilat individë, shtete apo grupacione të 

ndryshme i kryejnë me qëllim të realizimit të objektivave të tyre. Faza e 
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globalizimit si rend i ri botëror ka edhe sfidat e tij. Ndryshimet ideologjike 

(rënia e ideologjisë komuniste), koncepti  pas Vestfalian mbi sovranitetin e 

shteteve, dominimi Amerikan në botë dhe modernizimi tekniko-Teknologjik  

kanë bërë që  shekulli i ri të jetë vit i polemikave më të mëdha në historinë e 

njerëzimit, vit i ndërmarrjes së veprimeve për mbrojtjen e të drejtave të 

njeriut përmes sankcionimit të terrorizmit si krim.  

Mirëpo, krahas masave për eliminimin e terrorizmit , e rëndësishme 

është edhe mbrojtja e të drejtave dhe lirive të njeriut, sigurimi i të drejtave të 

personave të dyshuar për terrorizëm .Brenda këtij kuadri, trajtimi i të 

dyshuarve, në suaza të trajtimit njerëzor, sot , në evropë është dominuese.Kjo 

ka të bëjë me aplikimin e të drejtës humanitare ndërkombëtare në konflikte të 

armatosura dhe aplikimin e konventës evropiane për të drejta të njeriut në 

rastet kur nuk ka konflikt të armatosur.  

Prandaj, përvoja nga e kaluara, luftërat e përgjakshme në ish RSFJ, 

ngjarjet e 11 shtatorit dhe ndikimi Amerikan në botë sot zënë rol dominant 

në literatura të ndryshme të autorëve të ndryshëm. Pikëpyetjet më të madhe 

janë : Si të pengohet terrorizmi? Mjetet dhe metodat e pengimit të terrorizmit 

dhe mënyrat e luftimit të terrorizmit.  

TERRORIZMI - PËRKUFIZIMI 

Fjala terrorizëm do të thotë: dhunë e paramenduar ndaj masës jo 

luftuese me qëllim, ndikimin e opinionit publik për të arritur më pas në 

goditjen e objektivave me natyrë politike, ushtarake apo ideologjike. Për 

rrjedhojë marrin kuptimet e tyre fjalët terrorist dhe terrorizoj.  

Fjala “Terror” rrjedh nga latinishtja dhe bie në drejtimin e gjuhëve 

romake, gjegjësisht gjuhëve Evropiane: terrorist, terrorizëm, akt terrorizmi, 

anti – terrorizëm, etj. Sipas Bogdan Zlatariqit, termi Terorist për të paren 

herë është përdorë për të treguar Robespierren dhe shokët e tij, për referimin 

e tij famoz në “ Komitetin e Shëndetësisë publike. Laqueur shënon se njëri 

prej lëvizjeve të hershme terroriste ishte ajo kur sekti i organizuar religjioz 

“Sicarii”, të cilët e konsideronin njeriun si aktivist të rregullt në luftën e 

Zealos në Palestinë (Viti 66 – 73 era e re).  

Terrorizmi konsiston në kryerjen e një krimi nga një individ, një grup 

apo një shtet. Terrorizmi përdoret për të ngjallur të njerëzit një ndjenjë frikë 
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e cila në shumë raste është shumë më e madhe se pasojat e vërteta të aktit. 

Këto akte kanë dy shënjestra : popullsinë ose dikasteret e rëndësishme të një 

shteti. Shkaqet e terrorizmit janë politike. Qëllimi themelor është 

destabilizimi i një shoqërie por edhe hakmarrje. Qëllime të ndryshme kanë 

çuar në themelimin e organizatave të ndryshme të cilat më pas nëpërmjet 

mesazheve të tyre me karakter politik ose fetar ngjallin frikë dhe panik në 

radhët e popullsisë. Shumë ide politike janë instrumentalizuar nga organizata 

terroriste për të justifikuar veprimet e tyre. Si rrjedhojë grupe terroriste 

ekzistojnë në çdo ideologji.  

Megjithëse kjo fjalë ka lindur në shekullin e XVIII metodat kanë 

ekzistuar gjithnjë. Për shembull: në perandorinë romake grupe vrasësish 

vrisnin legjionarët që patrullonin kufirin. Ndonjëherë, terrorizmi përdoret për 

të bërë presion. E para që ka përdorur këtë lloj terrorizmi, ka qenë në vitin 

1871 qeveria e Tier-it kundër pushtuesit prus.  

(An International Journal, vol. 1, 1978, f. 265 – 276). 
(Martin J. Sherwin, 1975, f. 204-205)  
(www.hdl.handle.net) 

SHKAQET E TERRORIZMIT 

(Shtetet dhe tranzicioni politik)  

Tranzicioni si kategori historike dhe shoqërore  përbën sferën e 

mendimit dhe veprimit të ri e që, ngërthen në vetë antagonizmin në mes të së 

shkuarës, të tashmes dhe së ardhmes. Mbi këtë bazë, shtetet në tranzicion 

paraqiten si probleme në sferën e mendimit të ri politik por edhe ideologjik 

në rendin e ri botëror.  

Në rritjen globale të rëndësisë së të drejtave të njeriut, është 

aktualizuar edhe çështja e parimeve të së drejtës ndërkombëtare, çështja e 

intervenimit ushtarak, çështja e parimeve të sovranitetit shtetëror, çështja e 

normave të të drejtave të njeriut dhe lufta kunder terrorizmit.  

(Vukadinovich,1999, f. 5-24) 

FAKTORËT DHE QËLLIMET E TERRORIZMIT NË  SHTETET NË 
TRANZICION 
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Intensiteti  dhe shkalla e terrorizmit  është rritur veçanërisht në 

periudhën e globalizmit mirëpo, për nga aspekti i ekzistimit të terrorizmit  

dhe të gjenocidit kjo daton në evropë që më herët. Në veçanti kjo është 

manifestuar veçanërisht në shtetet të cilat në pikëpamje institucionale, e kanë 

financuar, sponzoruar apo edhe aktivisht kryejnë terrorizëm. Kjo nënkupton 

terrorizmin shtetëror. Terrorizmi si strukturë dhe  fuqi vdekjeprurëse 

shfrytëzohet me qëllim të frikësimit dhe asgjësimit të njerëzve gjegjësisht 

grupeve shoqërore me qëllim të dominimit. Në anën tjetër  terrorizmi 

shfrytëzohet në rastet kur kjo shërben për kundërvënje dominimit. 

Përfundimisht terrorizmi e veçanërisht ai shtetëror, si definicion, ka për 

qëllim dominimin nacional,  kulturor, shfrytëzimin ekonomik, represionin 

politik, shkelien masive të të drejtave të njeriut, cenimin e jetës dhe lirisë 

themelore të njeriut. Veçanërisht në kohën e rendit të ri botëror – 

Globalizmit përfshirë zhvillimin e hovshëm teknologjik dhe rënien e murit të 

Berlinit është rritur në masë të madhe nga terrorizmi.  

Si faktor me rëndësi në rritjen dhe forcinmin e terrorizmit është edhe 

varfëria e cila  gjeneron idenë se terrorizmi është në përputhje me gjendjen 

ekonomike. Në veçanti kjo e ka rritur probabilitetin  e rrezikut nga 

grushtshtetet. Diferencat ekonomike sipas disave janë burim i shumë 

luftërave civile të cilat ndodhin në botë. Megjithatë, studimet empirike të 

kohëve të fundit kanë kundërshtuar idenë se, kushtet ekonomike –Varfëria 

janë burim i terrorizmit. Nga të dhënat e Stejt Departamentit Amerikan të 

bazuara në veprimet terroriste të kryera në botë, me asnjë prove nuk është 

vërtetuar se varfëria ekonomike ka nxitur terrorizmin. Nga këto studime 

është konstatuar se terrorizmi ndërkombëtar është prezent më shumë në 

shtetet e pasura se sa ato të varfëra ekonomikisht në forma të ndryshme.  

(Wilkinson, 1986, f. 45. ) 
(Black,  Mars, 2004, f. 21-22) 
(Blin, 2007) 

FORMAT E TERRORIZMIT 

Format dhe metodat e terrorizmit gjatë fundshekullit XX janë 

manifestuar në masë të madhe në shtetet me ekonomi më të qëndrueshme por 

me probleme më të mëdha nacionale. Në këtë aspekt, fokusi është drejtuar 

tek shtetet në tranzicion politik siç janë shtetet ballkanike të ish RSFJ, me një 
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përqëndrim të veçantë në terrorizmin shtetëror të cilat nxitën luftëra të 

përgjakshme me bazë gjenocidin. Kjo formë e terrorizmit u manifestua me 

vrasje masive, dhunime dhe kampe të përqendrimit.  

Për nga qëllimi  për tu kryer ekzistojnë disa forma: 

• Teknika terroriste asimetrike; 

• Shkatërrim avionësh apo monumentesh; 

• Atentate kamikazë ku terroristi vetësakrifikohet në emër të një 

çështje; 

• Pengmarrje 

Varësisht nga këto, terrorizmi ndahet në: 

1. Terrorizëm individual 

2. Terrorizmi totalitar   

3. Terrorizmi shtetëror dhe  

4. Terrorizmi i rrugës 

1. Terrorizmi individual nënkupton një akt individual i nxitur nga 

rrethanat shoqerore. Ai përbëhet  prej akteve nga individë apo grupe 

të vogla që kanë për qëllim që  me kryerien e akteve terroriste ndaj 

individëve apo grupeve të caktuara dhe permes akteve të tilla 

tërthorazi të ndikojnë në qeveritë e tyre me qellim te ndryshimit te 

kursit politik. 

2. Terrorizmi totalitar nënkupton imponim i qeverise mbi grupet e 

popullatave lokale ose të huaja. Ky lloj i terrorizmit udhëhiqet nga 

pushteti totalitar të cilët, nga frika e opozitës duke përdorur metoda të 

rënda represive sigurojnë  “legjitimitetin” e tyre. Kjo e ka 

mbështetjen në terrorizmin shtetëror ku shteti duke përdorur tërë 

mekanizmin e vet shtetëror, siguron pushtetin e tij dhe ndikimin e 

tyre në masat e gjëra. Shembull për këtë janë veprimet e shtetit të 

Serbisë në hapësirat e ish RSFJ ku duke përdorur patriotizmin 

nacional dhe  shovenizmin e shfrenuar, bëri gjenocid në popullsitë e 

pafajshme në Bosnje dhe në Kosovë. 
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3. Terrorizmi shtetëror realizohet nga një grup më i madh në thelb i 

individëve, qe merr karakter kombetar, fetar e racor, i cili ka për 

qëllim të drejtpërdrejt një popullsi , dhe i ka të gjitha komponentët 

për sukses. Rritja e metodave totalitare të kontrollit të popullsisë 

(përgjithësisht gjatë periudhave të dhunshme dhe  gjatë konflikteve 

është parë në shembujt e mëposhtëm: Ekzistimi i kampeve të 

përqëndrimit të modelit nazist në Bosnje (1990-1995) të gjitha këto 

me qëllim të eliminimit fizik të popullsisë joserbe.Në këtë lloj 

terrorizmi shtetëror roli i shtetit dhe i mekanizmave të tij shtetëror 

ishte pararojë dhe avangardë në operacionet ushtarake dhe 

paramilitare me destinacion spastrimin etnik .Në këtë aspekt, roli i 

shtetit është dominant .Pa një rol të drejtpërdrejt të shtetit , ky lloj 

terrorizmi nuk mund të ketë sukses.  Kur flasim për këtë lloj 

terrorizmi atëherë kemi të bëjmë me Terrorizmin si Krim lufte.Ne 

kete kontekst, duhet folur edhe per sankcionimin e terrorizmit, 

pengesat per ndjekjen penale dhe gjykimin e kryeresve te ketyre 

akteve. Statuti i Romës i Gjykatës Penale Ndërkombëtare bën 

dallimin në mes të katër llojet e krimeve të luftës: 

(a) Shkelje të rënda të Konventave së Gjenevës të 12 gusht 1949;  

(b) Shkelja e zakoneve të cilat vlejnë gjatë konfliktit 

ndërkombëtar në raport me të drejtën ndërkombëtare, (në 

rastin e një konflikti të armatosur jo të një karakteri 

ndërkombëtar, shkelje të rënda të nenit 3 të katër Konventave 

të Gjenevës të 12 gusht 1949).  

(c) Shkelje të tjera të rënda të ligjeve dhe zakoneve në fuqi në 

konfliktet e armatosura jo të një karakteri ndërkombëtar, në 
kuadrin e rregullave të së drejtës ndërkombëtare.  (Neni 8)  

Pengesë serioze për ndjekjen penale dhe gjykimin e terroristëve për 

krime të luftës është se, krimet e luftës duhet të interpretohen brenda kuadrit 

themeltar të të drejtës ndërkombëtare gjatë konflikteve të armatosura.  

Sipas nenit 8 (a), nën (i) , për tu kryer krimet e luftës duhet që: 

- Kryerësi ti ketë vrarë një apo më shumë persona, 

- Persona të tillë duhet të kenë qenë të mbrojtur sipas konventës së 

Gjenevës dhe  
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- Autori i krimit të jetë i vetëdishëm për rregullat e përcaktuara sipas të 
drejtës ndërkombëtare gjatë konflikteve të armatosura.  

Si formë tjetër e terrorizmit shtetëror është edhe terrorizmi si gjenocid.  

Neni 2 i Konventës për parandalimin dhe ndërshkimin e krimit të genocidit, 

gjenocidin e definon si  veprime të kryera me qëllim për të shkatërruar në 
tërësi një grup etnik, racor ose fetar, që nënkupton:  

(a)  Vrasja e anëtarëve të grupit;  

(b)   Shkaktimin e vuajtjeve fizike apo shpirtërore anëtarëve të grupit; 

(c)  Imponimin e kushteve jetësore të atilla të cilat çojnë në eliminin të 

plotë apo të pjesshëm të anëtarëve të grupit; 

(d) Zvogëlimi i lindjeve. 

(e) Gjvendosja e dhunshme e fëmijëve nga një grup në grupin tjetër. 

Për të ekzistuar terrorizmi i gjenocidit duhet që të jetë kryer njëri nga 

aktet e sipërcekura me theks të veçantë ky akt të jetë i drejtuar kundër një 

grupi kombëtar, etnik, racial apo fetar dhe se krimi të jetë kryer me qëllim të 

veçantë për të shkatërruar plotësisht apo pjesërisht një grup të tillë. Nga të 

gjitha këto, ajo që e bën të dallueshëm terrorizmin e gjenocidit nga 

terrorizmat e tjerë është shfarosja në masë apo shfarosje kolektive.Shembulli 

më i freskët është gjenocidi në luftën e Bosnjes, deportimi masiv I 

Shqiptarëve të Kosovës në vitin 1999 dhe vrasja e tyre siq ishte masakra e 

Reçakut, që nga misioni verifikues i OSBE-së u konsiderua krim i 

pashembullt.  

(Schabas, 2007)  
Bianchi, Naqvi, 2004)  
(Triggs, 2006, f. 315-330)  
(www.amicc.org/docs/terrorism.pdf) 

TERRORIZMI - KRIM KUNDËR NJERËZIMIT  

Krimet gjegjësisht, koncepti “kundër njerëzimit” ka evoluar sipas 

rregullave të së drejtës zakonore ndërkombëtare dhe u shpall për herë të parë 

në Kartën e Tribunalit Ushtarak Ndërkombëtar të Nurembergut. Statuti i 

Gjykatës Penale Ndërkombëtare i vitit 1998 është instrument me autoritet 

ndërkombëtar. Krimet kundër njerëzimit janë të definuara si "çdo lloj të 
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këtyre veprave, që janë të kryera si pjesë e një sulmi të gjerë dhe  sistematik 

të drejtuar kundër çdo popullsie civile me qëllim te  vrasjes, shfarosjes, 

nënshtrimit deportimit ose transferimit me forcë të popullsisë  perfshire  

burgimet ose privime të tjera të rënda të lirisë fizike duke  shkelur  rregullat 

themelore të së drejtës ndërkombëtare,  torturimet  dhunimet skllavërime 

seksuale, prostitucion,  sterilizimin e femrave, ose çdo formë tjetër të dhunës 

seksuale, deportimin masiv te  grupeve të njerëzve apo të grupeve politike, 

racore, nacionale,etnike, kulturore apo fetare etj. të ndalueshme apo të 
dënueshme sipas të drejtës ndërkombëtare. [Neni 7 (1)].  

Me pak fjalë, statuti i Romës i Gjykatës Penale Ndërkombëtare dhe 

praktika gjyqësore në rastin e gjykimeve për krimet në ish – Jugosllavi dhe 

Ruandë tregon se krimi kunër njerëzimit ka tri elemente themelore:   

(a) Autori i krimit kryen veprime johumane me qëllim të shkaktimit të 

vuajtjeve të mëdha fizike dhe psiqike të viktimave me qëllim të 

dëmtimit të shëndetit; 

(b) Që sulmi të jetë i gjerë ose sistematik i drejtuar kundër popullsisë dhe  

(c) Kryesi të dinte apo të ishte i vetëdishëm se ishte pjesë e një sulmi të 

gjerë ose sistematik kundër popullsisë civile ("mens rea ")  

Në Statutin e Gjykatës Penale Ndërkombëtare një "sulm i drejtuar kundër 

një popullsie civile" është definuar si "mënyrë e sjelljes kundër çdo 

popullsisë civile, me ose në mbështetje nga shteti apo politike organizative 

për të kryer sulm të tillë " [Neni 7]   

Një krim kundër njerëzimit gjegjësisht një akt i tillë terrorist që shkon 

deri në një krim i tillë, mund të ketë mbështetje përpos nga shteti dhe 

organizmat shtetëror, një mbështetje të tillë mund ta kenë edhe nga grupe 

para politike e paraushtarake  joshtetërore. 

  (Heikkila, 2002)  
(Banchik,2003)  
(Salzburg, 2006)  
(www.counter_terrorism_law.org/internationallaw.pdf) 

4. Terrorizmi i rrugës. Pavarësisht nga fakti se "terrorizmi" është 

kryesisht një fenomen psikologjiko-Politik, mungesa e elementeve të 
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përshkruara në terrorizmin shtetëror nuk e bën këtë të fundit 

krejtësisht apolitik. Terrorizmi i rrugës udhëhiqet dhe financohet nga 

strukturat  politike në pushtet. Kjo e fundit mund të  rekrutojë apo 

edhe të formojë grupe banditësh, piratë, mafiozë dhe grupe narko - 

mafioze por gjithashtu është i mundur që elita politike ti shfrytëzojë 

“terroristët e rrugës”që ti shantazhojnë liderët e tyre në qëllimet e tyre 

politike. Terrorizmi i rrugës, pavarësisht se a shfrytëzohet nga 

shteti,apo nga  strukturat antishtetërore apo të regjimeve politico- 

Ushtarake  është  metodë psikologjike sepse është më e mundshme 

dhe më e lirë dhe një mjet më i përshtatshëm për eliminimin e 

armiqve politikë.  

(Gardner, Chapters 1, 5) 
(www.db.mipt.org) 
(Piazza, 2004) 

TERRORIZMI DHE JURIDIKSIONI I GJYKATËS PENALE 
NDËRKOMBËTARE 

Bindja e pergjithshme ne literaturen e pergjithshme nderkombetare 

ekziston se, Gjykata e themeluar me Statutin e Romës i cili hyri në fuqi në 1 

korrik 2002,(ICC) nuk ka juridiksion mbi terrorizmin ndërkombëtar. Por, 

shumë dijetarë pohojnë se disa akte terroriste mund të ndiqen penalisht si 

krime kundër njerëzimit.  Sulmet terroriste kundër Shteteve të Bashkuara më 

11 shtator, 2001, kanë bërë të qartë se bashkësia ndërkombëtare duhet të 

bashkëpunojë dhe të marrë veprime kundër terrorizmit në nivel 

ndërkombëtar.  Terrorizmi nuk është thjesht një problem i brendshëm.  Në të 

ardhmen, shtetet nuk do të jenë në gjendje të mbështeten vetëm në 

legjislacionin e brendshëm të tyre. Ajo do të jetë e nevojshme për të 

përcaktuar konceptet ndërkombëtare dhe qasjet të cila trajtojnë krimet e 

terrorizmit në nivel ndërkombëtar.  

Në këtë kontekst shtrohet pyetja: Cili është roli i Gjykatës Penale 

Ndërkombëtare (në tekstin e mëtejmë: ICC) që mund të luaj në luftën kundër 

terrorizmit në drejtim të zbatimit të ligjit ndërkombëtar.  

Në lidhje me kompetencat materiale, Neni. 1 i Statutit të Romës 

thekson se gjykata ka fuqinë që të ushtrojë juridiksionin e vetë mbi persona 

për krimet më serioze që janë  shqetësim ndërkombëtar". Këto krime 

përbëjnë gjenocid (Neni 6), krime kundër njerëzimit (Neni 7), si dhe krimet e 
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luftës (Neni 8).  Megjithatë është bërë debat i gjatë lidhur me atë nëse kjo 

gjykatë duhet të përfshijë edhe krimin e agresionit.  Megjithatë, ICC-së nuk 

do të ushtrojë juridiksion mbi krimin e agresionit nëse nuk arrihet ndonjë 

marrëveshje në lidhje me mënyrën për të përcaktuar krimin dhe lidhur me 

kushtet për ushtrimin e jurisdiksionit të gjykatës mbi të. Lidhur me 

juridikcionin e Gjykates nderkombetare gjatë negociatave që çuan në 

Statutin e Romës, një numër i madh i shteteve propozuan që gjykatës duhet ti 

lejohet të ushtrojë juridiksion universal.  

Juridiksioni universal apo parimi i universalitetit është një parim në të 

drejtën ndërkombëtare publike (në krahasim me të drejtës ndërkombëtare 

private) përmes së cilës shtetet pretendojnë se kanë juridikcion për ndjekje 

penale të personave të dyshuar për krime të cilat janë kryer jashtë kufijve të 

shtetit, ndjekjes, pavarësisht nga kombësia, vendi i banimit, ose të ndonjë 

marrëdhënieje tjetër me vendin e ndjekjes. Shteti mbështet pretendimet e tij 

mbi bazën e asaj që krimi i kryer është konsideruar si një krim kundër të 

gjithëve, të cilat çdo shtet është i autorizuar për ti ndëshkuar, pasi që, ajo 

është tepër joserioze që të tolerojë juridiksionin e arbitrazhit.  

Koncepti i juridiksionit universal për këtë arsye është i lidhur ngushtë 

me idenë që normat e caktuara të së drejtës ndërkombëtare  janë erga omnes, 

apo të  detyrueshme për  gjithë komunitetin ndërkombëtar, si dhe koncepti i 

jus cogens -  që janë norma  të së drejtës ndërkombëtare  të detyrueshme për 

të gjitha shtetet dhe që nuk mund të modifikohen me  traktat. Mirëpo, 

kundërstimi i juridiksionit universal vjen pikërisht nga SHBA. Henri 

Kisingjer kudërshtimin e tij e bazon në faktin se juridikcioni universal i 

gjykatës qon në një tirani universale të gjykatës dhe të gjykatësve.  

Megjithatë, ky propozim ishte i pamundur për tu pranuar për shkak 

kundërshtimit të ashpër të Shteteve të Bashkuara. Kompromisi i cili u arrit, 

lidhur me ushtrimin e jurisdikcionit të Gjykatës Ndërkombëtare ishte vetëm 

në baza të kufizuara si në rrethana të mëposhtme kur: 

• Personi i akuzuar për kryerjen e një krimi është shtetas i një partie 

shtet (ose ku shteti i personit ka pranuar juridiksionin e gjykatës);  

• Krimi i supozuar është kryer në territorin e një shteti palë (ose ku 

shteti në territorin e së cilës është kryer krimi ka pranuar juridiksionin 

e gjykatës); ose  

• Kur një situatë apo ngjarje është përmendur në gjykatë nga ana e 

Këshillit të Sigurimit. 
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(Kissinger, 2001)  
(Articles 12 & 13, 2008) 

 
Çështja e juridiksionit të Gjykatës Ndërkombëtare është përcaktuar 

me statutin e Romës dhe kjo vlen për krimet e kryera pas 1 korrikut 2002 me 

çka juridikcioni i Gjykatës nuk zbatohet në mënyrë retroaktive. Gjykata  

mund ti ndjek penalisht vetëm krimet e kryera më ose pas 1 korrikut 2002 

(data në të cilën të Statutit të Romës ka hyrë në fuqi).  Kur një shtet bëhet 

palë në Statutin e Romës pas kësaj date, gjykata mund të ushtrojë 

juridiksionin automatikisht në lidhje me krimet e kryera pasi statuti i Romës 

hyn në fuqi për atë shtet.   

(Article 11, 2008) 

Në lidhje me “rationae personae” që ka të bëjë me  juridiksionin e 

gjykates, Statuti i Romës siguron se ICC ka juridiksion vetëm mbi personat 

fizikë (neni 25 i Statutit). Neni.12 i Statutit përmban parimin e kompetencës 

territoriale.  ICC mund të ushtrojë juridiksion mbi krimet e kryera në 

territorin e një shteti palë, pavarësisht nga kombësia e personit të dënuar, 

(Neni. 12 par. (2), nën (a)). Kryerësi do të përgjigjet penalisht edhe atëherë 

nëse shteti shtetas i të cilit është kryerësi nuk është nënshkrues i statutit të 

Romës Në rastin konkret, ndjekja dhe gjykimi i kryerëse të veprave penale të 

terrorizmit nuk është i kufizuar. 

KONVENTA NDERKOMBETARE PER TE DRJTAT E NJERIUT 

Masat efektive kunër terrorizmit dhe masat për mbrojtjen e të 

drejtave të njeriut nuk janë konfliktuale, por plotësuese dhe reciprokisht 

përforcuese. Respektimi i të drejtave të njeriut në luftën kundër terrorizmit 

është para së gjithash jo vetëm detyrim njerëzor por  një detyrim juridik.Kjo 

është  një domosdoshmëri praktike për të mposhtur ekstremizmin dhe  

ekstremistët. Kjo mund të bëhet duke intensifikuar lidhjet dhe afirmimin e 

parimit të humanitetit. Në këtë formë ndërtohen ura miqësie të bazuara në 

vlerat jetësore, demokracinë dhe barazinë.  

Në evropën moderne disa të drejta dhe liri qëndrojnë në zemër të 

sistemit moral dhe ligjor që i bën ato të panegociueshme. Këto të drejta dhe 

liri perfshijnë: të drejtën për dinjitet njerëzor, integritet fizik të mbrojtur, 
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zbatimin e ligjit , të drejtën për gjykim të drejt dhe të paanshëm, prezumin të 

pafajësisë deri nå aktgjykim të plotëfuqishëm dhe ndalimin e tortures fizike.  

 Arsyet pse kjo është qasje e drejtë janë të thjeshta. Përdorimi i 

torturës apo akteve mizore,  dhe degraduese, trajtimi çnjerëzor  është kundër-

produktiv, pikërisht sepse ajo është imorale.  Ajo prodhon jo besueshmëri. 

Deklaratat e marra në këtë mënyrë nuk mund të përdoren në gjykimet penale, 

kështu që në këtë mënyrë dënimi-vendimi meritor për aktet terroriste është i 

vështirë për tu marrë.  

Të gjitha shtetet anëtare të BE dhe shumica e shteteve evropiane 

joanëtare të BE janë palë në Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër 

torturës. Për më tepër, ata kanë ratifikuar edhe Konventën Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut, e cila ndalon torturën dhe keqtrajtimin. Praktikat e tilla të 

marrjes në pyetje mund të sfidohen përpara Gjykatës Evropiane të të 

Drejtave të Njeriut, e cila ka krijuar një jurisprudencë të fuqishme dhe 

interpretim të rreptë të ndalimeve gjatë dekadave  të kaluara, kur kihet 

parasyshë fakti se  vendimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të njeriut 

janë të detyrueshme për shtetet anëtare të BE. Shtetet duhet të sigurojnë që 

deklaratat e  siguruara përmes torturës dhe keqtrajtimit të mos përdorën si 

dëshmi në procedurën penale. 

 (www.consilium.europa.eu) 

Sot në botën globale, çështja më e diskutueshme është lufta kundër 

terrorizmit të Al Kaidas. Pyetja më aktuale është, nëse jemi të përfshirë në 

luftën globale gjegjësisht a jemi të përfshirë në konflikt të armatosur kundër 

terrorizmit si shtete? Shumë analistë në Evropë konsiderojnë se "lufta 

globale kundër Al Kaidës nuk mund të konsiderohet si një konflikt i 

armatosur në kuptimin juridik në të cilin do të mund të aplikohej e drejta 

humanitare ndërkombëtare. Megjithatë, disa veprime që lidhen me luftën 

kundër terrorizmit ndërkombëtar mund të bëhet në kontekstin e një konflikti 

të armatosur, (p.sh. në luftën kundër Al Kaedës në Afganistan e  Drejta 

Ndërkombëtare Humanitare është e aplikueshme). 

Në të kundërten në qoftë se një i dyshuar për terrorizem është 

arrestuar jashtë konfliktit të armatosur dhe nuk ka marrë pjesë në luftime, ai 

është një subjekt civil dhe i nënshtrohet ligjit penal normal. Një çështje tjetër 
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dhe mjaft shqetësuese është edhe ekzistimi i paraburgimeve sekrete. 
Ekzistimi i tyre veçanërisht rritë mundësinë e keqtrajtimit më të madh ku të 

arrestuarit mund ti nënshtrohen torturës. Mbajtja e të dyshuarve në qendra të 

fshehta të paraburgimit duke shfrytëzuar vakumin ligjor bie drejtpërdrejt në 

kundërshtim me të drejtën humanitare dhe me vetë konventën për të drejta të 

njeriut. 

(Konkluzionet e Këshillit, 11 dhjetor 2006) 

 Edhe pse problemi i terrorizmit është i ri për fat të keq për disa vite 

tani kërcënimi terrorist është rritur dhe përhapur në të gjithë botën. Edhe pse 

sulmet terroriste të 11 shtator 2002 kundër Shteteve të Bashkuara në 

Pensilvani, Qendrës Botërore të Tregtisë në Nju Jork dhe në Pentagon në 

Virginia janë goditës për shkak të numrit të tmerrshëm të tyre viktimave 

(3,000 njerëz), megjithatë krahas këtyre dëmeve, një çështje me rëndësi është 

edhe masat kundër terrorit dhe terrorizmit si dhe të drejtave të njeriut 

gjegjësisht kompatibilitetin në mes të të drejtave të njeriut dhe masave anti 

terroriste. 

  (www.un.org) 

PËRFUNDIMI 

Padyshim se në shekullin e ri, terrorizmi dhe format e tij janë një 

sfidë e re për shtetet në tranzicion. Terrorizmi duke përdorur metodat më të 

sofistikuara falë përparimit teknologjik në botën globale është sfiduesi 

kryesor. Rendi i ri botëror, supremacioni i SHBA, kundërshtimet dhe 

rezistenca që i bëhet globalizmit dhe shkeljet e të drejtave të njeriut kërkon 

një mendim të ri dhe një çasje të re. Kjo qasje, nuk është vetëm një kërkesë 

por një obligim i shteteve paqeruajtëse dhe atyre paqebërëse.  

Mendoj se e keqja e njerëzimit nuk është terrorizmi individual aq i 

madh sa është terrorizmi shtetëror. Terrorizmi shtetëror, duke pasur 

mekanizmat shtetëror në dorë, ka më tepër mundësi, ka më shumë hapësirë 

dhe veçanërisht forcë, për realizimin e qëllimeve të veta. Shqiptarët në ish 

RSFJ më shumë se kush, e kanë përjetuar terrorizmin shtetëror në kurriz të 

tyre.  
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SHBA si kujdestar i rendit të ri botëror duke qenë themeluese apo 

edhe bashkëthemeluese e gjykatatës ndërkombëtare për krime të luftës në 

Hagë, ka bërë përpjekje më serioze se sa fuqitë e tjera për eliminimin e 

terrorizmit shtetëror dhe formave të tjera të terrorizmit. Megjithatë kjo, 

akoma nuk ka përfunduar.Terrorizimi, lufta kundër terrorizmit nuk mund të 

ketë sukses nëse përdoren metoda dhe mënyra të cilat nuk mund të sigurijnë 

gjykim të drejt .Gjykimi i drejt duke eliminuar metodat e trajtimit johuman 

pashsmangshëm çon në një vendim meritor dhe të arsyeshëm për kryerësit e 

akteve terroriste.  

Përfundimisht, tranzicioni politik dhe ekonomik i shteteve që kaluan 

nga një sistem në tjetrin përmes formës paqësore apo të atyre shtetëve që 

ndryshimet politike-Ideologjike u bënë me forcën e armës sot duket jo i 

tejkaluar. Korrupcioni, krimi i organizuar, kontrabandimi i njerëzve dhe i 

mallërave gjithnjë e më shumë shtetet e tilla po i fusin në varësi të 

kriminelëve dhe të krimit të organizuar.  Ky krim I organizuar sot udhëhiqet 

nga partite shtet apo edhe grupimeve të ndryshme parapolitike .Ato grupime, 

tani kanë në dorë jo vetëm aparatin shtetëror por kanë edhe mundësinë e 

mbajtjes dhe financimit te grupimeve te ndryshme . Në ballkan , rast specifik 

është veriu i Kosovës ku grupet e armatosura terroriste serbe, jo vetëm që 

janë burim jo stabiliteti por edhe burim kërcënimi në radhe të pare për 

popullatën serbe në very.  

Ky artikull ështe lexuar ne konferencën ndërkombëtare te mbajtur në 

datat 11-13 SHTATOR 2010 në Prishtinë, Kosovë organizuar nga AIDP-

Albanian People Group në bashkëpunim me Fakultetin Juridik të 

Universitetit të Prishtinës dhe Fakultetin Juridik të Universitetit “Sapienza” 

të Romës.  

Autori i këtij artikulli është anëtar i shoqatës së penalistëve 

ndërkombëtar (International Association of Penal Law) me seli në Paris 
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ASPEKTI HISTORIK I 

SHTETËSISË NË SHQIPËRI 
 

Përmbledhja: Neni 15 i Deklaratës Universale të të Drejtave të 

Njeriut vendos që “Çdo individ ka të drejtën e shtetësisë”. Posedimi i një 

shtetësie është i një rëndësie maksimale për individin. 

Shtetësia është parë si një udhërrëfyes për ushtrimin e të drejtave dhe 

detyrave të personit brenda rendeve juridike të ndryshme.  

Sipas Profesor Arben Puto “shtetësia mund të shihet si një status i 

shtetasit por edhe si një raport juridik midis shtetasit dhe shtetit”1.  

Flitet për një lidhje midis individit dhe shtetit në bazë të së cilës i pari 

ka një lidhje domethënëse dhe të qëndrueshme me të dytën, lidhje nga e cila 

rrjedhin të drejta të karakteristike të hyrjes dhe të qëndrimit në territor, 

titullariteti i të drejtave politike, e drejta e mbrojtjes diplomatike nga ana e 

shtetit, dhe disa detyrime personale dhe pasurore. Në këtë punim do të 

paraqes aspektin historik të shtetësisë në Shqipëri duke shqyrtuar të gjitha 

aktet ligjore që kanë rregulluar shtetësinë shqiptare në vite duke filluar nga 

1912 – 1997. 

                                                           
1 Arben Puto., E drejta ndërkombëtare publike,  Tiranë 2002, fq. 266. 
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ASPEKTI HISTORIK I SHTETËSISË NË SHQIPËRI 

1.1. Shtetësia në vitet 1912 – 1928. 

Shteti shqiptar filloi jetën e pavarur nga viti 1912, pikërisht pas aktit 

të madh të shpalljes së pavarësisë nga Kuvendi Kombëtar i mbledhur në 

Vlorë më 28 Nëntor 1912. Ligjet më të rëndësishme të hartuara dhe të 

miratuara nga qeveria e Vlorës ishin “Kanuni i Jurisë” (maj 1913) dhe 

“Kanuni i përtashëm i administratës civile të Shqipërisë” (nëntor 1913). Në 

bazë të këtyre ligjeve kishin të drejtë për t’u zgjedhur në juri ose në këshillat 

e krahinave vetëm shtetasit shqiptar.  

Problemin e shtetësisë e zgjidhte “Statuti Organik i Shqipërisë” i 

1914 duke konsideruar si shtetas shqiptarë  të gjithë ata që kishin lindur ose 

ishin vendosur në Shqipëri përpara 28 nëntorit 1912 (vlen të theksohet me 

këtë rast se hartuesit e statutit njihnin rëndësinë historike të aktit të Shpalljes 

së Pavarësisë, me gjithë luftën që Fuqitë e mëdha i kishin bërë Qeverisë 

Kombëtare të Ismail Qemalit) dhe që nën qeverinë osmane kishin pasur 

shtetësinë osmane2. 

 “Statuti i zgjeruar i Lushnjës” i vitit 1922 trajtonte çështjet e të 

drejtave dhe lirive të shtetasve. Sanksionimi i tyre ligjor, në atë periudhë 

historike, ishte fitore për forcat përparimtare.  

Në sanksionimin e të drejtave  dhe  lirive të shtetasve, Statuti nisej 

nga ndarja e tyre në dy grupe, në të drejta civile dhe në ato politike.  

Në grupin e të drejtave civile Statuti përfshinte: barazinë përpara 

ligjit, atë në procesin gjyqësor si dhe në vënien e taksave dhe tatimeve, etj. 

Të drejta të tilla u njiheshin, si shtetasve shqiptarë ashtu edhe të huajve që 

jetonin në territorin e shtetit shqiptar, duke u shpallur se: “Të gjithë, pa 

ndryshim nënshtetësie gëzojnë barazi të drejta civile”. 

Në grupin e të drejtave politike Statuti përfshinte: barazinë për t’u 

pranuar në çdo nëpunësi civile dhe ushtarake, liritë e fjalës e të shtypit, të 

drejtën e mbledhjes e të organizimit të shoqërive, paprekshmërinë e personit, 

                                                           
2 Historia e Shtetit dhe e së Drejtës në Shqipëri, Luarasi, 2005, fq. 323. 
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fshehtësinë e korrespodencës, paprekshmërinë e banesës, të drejtën e 

ankesës, etj. Të drejta të tilla u njiheshin vetëm shtetasve shqiptarë dhe jo 

atyre të huaj, duke u shpallur se: “Të gjithë nënshtetasit shqiptar gëzojnë 

barazi të drejtat politike”. 

1.2.  Shtetësia sipas Kodit Civil të Zogut.  

Kodi Civil i Zogut i cili hyri në fuqi më 1 prill 1929 e ndalonte shtetësinë 

e dyfishtë. Ai pranonte këto mënyra fitimi të shtetësisë shqiptare:  

1. Për shkak të lindjes: 

a) Çdo fëmijë që ka atin shtetas shqiptar. 

b) Çdo fëmijë që ka nënën shtetase shqiptare, në qoftë se i ati nuk 

dihet ose nuk ka as shtetësinë shqiptare as atë të një shteti tjetër 

ose kur fëmija, sipas ligjit të shtetit të huaj përkatës, nuk ndjek 

shtetësinë e atit të tij.  

Çdo shqiptar që ka lindur dhe banon në një shtet të huaj, i cili për këtë 

shkak e konsideron shtetas të huaj, vazhdon të ruajë shtetësinë shqiptare. Por 

pasi të ketë mbushur moshën madhore, mund të heq dorë nga kjo shtetësi. 

Megjithatë ky rregull nuk zbatohej, kur parashikonin ndryshe dispozitat e 

traktateve ndërkombëtare, që kishte lidhur ose në të cilin kishte aderuar 

Shqipëria.  

2. Për shkak të martesës së gruas:  

Gruaja e huaj, që martohej me shtetas shqiptar, merrte automatikisht 

shtetësinë shqiptare dhe e ruante këtë edhe pas zgjidhjes së martesës. 

Edhe gruaja shqiptare që martohej me një shtetas të huaj, humbiste 

shtetësinë shqiptare, në qoftë se legjislacioni i vendit të bashkëshortit të saj 

pranonte se lidhja e martesës shkaktonte që gruaja e huaj të merrte 

automatikisht shtetësinë e burrit. Megjithatë ky rregull mund të mos zbatohej 

në qoftë se në kontratën e martesës ishte e parashikuar shprehimisht se gruaja 

do të ruante shtetësinë shqiptare edhe pas martesës. 
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Në rastet kur burri shqiptar merrte shtetësi të huaj, edhe bashkëshortja e 

tij, që bashkëjetonte me të, humbiste shtetësinë shqiptare duke marrë 

shtetësinë e re të burrit të saj. 

3. Me anë të organit të lartë kompetent shtetëror: 

Me vendim të Këshillit të Ministrave mund të pranohej kërkesa për 

dhënie të shtetësisë shqiptare edhe shtetasve të huaj por me kushtet e 

treguara në atë dispozitë. Në Kodin Civil, ishte përcaktuar, gjithashtu, se 

shtetësia e huaj, që i ishte dhënë një shtetasi shqiptar, pa lejen e qeverisë 

shqiptare ose pa vullnetin e tij të lirë, nuk sillte asnjë pasojë juridike3.  

1.3.1.   Shtetësia në vitet 1946 – 1998 

Aktet ligjore që rregullonin shtetësinë shqiptare gjatë viteve 1946 – 1998 

ishin: 

• Kushtetuta Popullore e Republikës së Shqipërisë e 14 marsit 

1946. 

• Ligji nr. 377, datë 16.12.1946 “Mbi shtetësinë shqiptare”. 

• Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor, nr. 1874, 

07.06.1954 “Mbi  shtetësinë shqiptare”. 

• Kushtetuta e 28 dhjetorit 1976. 

• Ligji nr. 7491, datë 29.04.1991 “Për dispozitat kryesore 

Kushtetuese”. 

• Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 255, datë 17.07.1992 

“Për disa plotësime në dekretin nr. 1874, datë 07.06.1954 

“Mbi shtetësinë shqiptare”. 

• Pas luftës së II botërore del Kushtetuta e Republikës 

Popullore të Shqipërisë e 14 marsit 1946 e cila trajtonte në 

kapitullin e tretë “Të drejtat dhe detyrimet e shtetasve”. 

Kushtetuta parashikonte detyrimin e shtetasve për t’u 

                                                           
3 Luarasi., Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri, Tiranë, 2005, fq.399-400. 



“The Heritage” Nr.10/ 2013 

136 

 

konformuar me Kushtetutën dhe ligjet4, parimin e barazisë së 

shtetasve5, të drejtën për të zgjedhur dhe për tu zgjedhur në të 

gjitha organet e pushtetit shtetëror6, lirinë e ndërgjegjes dhe 

besimit7, lirinë e fjalës, e shtypit, e organizimit e mbledhjes, e 

grumbullimit dhe e manifestimit publik8, të drejtën e 

inviolabilitetit të personit9, të drejtën e paraqitjes së ankesave 

organeve të pushtetit shtetëror10, detyrimin e pagimit të 

tatimeve11, detyrimin e kryerjes së shërbimit ushtarak12, etj.  

• Siç shihet Kushtetuta sanksiononte vetëm të drejtat dhe 

detyrimet e shtetasve shqiptarë ndërsa temën e shtetësisë e 

rregullonte ligji nr. 377, datë 16.12.1946 “Mbi shtetësinë 

shqiptare”, dekretuar me dekretin e Presidiumit të Kuvendit 

Popullor nr. 252, datë 16 dhjetor 194613. Ky ligj nuk lejonte 

shtetësinë e dyfishtë14.  

Mënyrat e fitimit të shtetësisë ishin: 

1. Me origjinë: Fitonin shtetësinë shqiptare me origjinë fëmijët: 

a) Kur të dy prindërit ishin shtetas shqiptarë. 

b) Kur njëri nga prindërit ishte shtetas shqiptar pavarësisht nga 

shtetësia e prindit tjetër dhe fëmija kishte lindur nga një martesë 

legale e lidhur rregullisht përpara organeve kompetente shqiptare. 

c) Kur njëri nga prindërit ishte shtetas shqiptar dhe bashkë me 

familjen banonte përgjithnjë në Shqipëri, ose vendosej bashkë me 

fëmijën në Shqipëri, përpara se fëmija të mbushte moshën 18 

                                                           
4 Neni 14 i Kushtetutës së vitit 1946. 
5 Neni 15 i Kushtetutës së vitit 1946. 
6 Neni 16 i Kushtetutës së vitit 1946. 
7 Neni 18 i Kushtetutës së vitit 1946. 
8 Neni 20 i Kushtetutës së vitit 1946. 
9 Neni 22 i Kushtetutës së vitit 1946. 
10 Neni 32 i Kushtetutës së vitit 1946. 
11 Neni 37 i Kushtetutës së vitit 1946. 
12 Neni 36 i Kushtetutës së vitit 1946. 
13 Gazeta Zyrtare Nr.117, datë 27 dhjetor 1946. 
14 Neni 2 i ligjit nr.377, datë 16.12.1946 “Mbi shtetësinë shqiptare”: Kushdo që ka shtetësinë 
shqiptare nuk mund të ketë në një kohë edhe shtetësinë e një shteti tjetër. 
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vjeç, ose fëmija vetë vendosej në Shqipëri përgjithnjë ose për të 

ndjekur studimet. 

d) Kur njëri nga prindërit ishte shtetas shqiptar, por fëmija kishte 

lindur dhe rronte me prindërit jashtë shtetit, në rast se prindi që 

kishte shtetësinë shqiptare e regjistronte fëmijën si shtetas 

shqiptar pranë përfaqësisë së Republikës Popullore të Shqipërisë,  

brenda 5 vjetëve nga data e lindjes së tij.  

       Në rast se fëmija, në bazë të ligjit të vendit ku kishte lindur 

konsiderohej shtetas  shqiptar regjistrimi i tij pranë përfaqësisë shqiptare nuk 

ishte një kusht i  domosdoshëm për fitimin e shtetësisë shqiptare. Këto 

dispozita vlenin edhe për të miturit që kishin lindur prej një shtetase të huaj 

kur provohej më vonë atësia e shtetasit shqiptar.  

2. Me lindje në Shqipëri:  

Kur një fëmijë kishte lindur ose ishte gjetur në Shqipëri dhe prindërit e tij 

nuk njiheshin, konsiderohej si shtetas shqiptar në rast se nuk njiheshin 

prindërit e tij përpara se të plotësonte moshën 14 vjeç. Kjo vlente edhe për 

fëmijët që kishin lindur në Shqipëri nga prindër pa shtetësi ose me shtetësi të 

panjohur. 

3.   Me natyralizim: 

Shtetasit e huaj mund të fitonin shtetësinë me rrugë të zakonshme ose të 

jashtëzakonshme. Në çdo rast shtetësia jepej me vendim të Ministrisë së 

Punëve të Brendshme. Shtetasit e huaj mund të fitonin shtetësinë shqiptare 

në rrugë të zakonshme në qoftë se përmbusheshin disa kushte:  

1. Të kishin paraqitur lutje për natyralizim. 

2. Të kishin mbushur moshën 18 vjeç dhe të ishin të zotë për punë. 

3. Të kishin banuar në mënyrë të vazhdueshme të paktën prej 5 vjetësh 

në Shqipëri përpara paraqitjes së lutjes. 

4. Të kishin leje për të lënë shtetësinë e tyre të mëparshme ose të 

provonin që shteti i tyre nuk i  pengonte të merrnin shtetësinë 

shqiptare. 
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5. Të kishin sjellje që tregonin se do të ishin shtetas besnikë të 

Republikës Popullore të Shqipërisë.  

Kur një person nuk kishte shtetësi, ose kur, sipas ligjit të vendit të tij fitimi i 

një shtetësie të huaj do të kishte si pasojë humbjen e shtetësisë së mëparshme 

kushti 4 konsiderohej si i plotësuar.  

Në qoftë se një shtet i huaj nuk lejonte shtetasit e tij që të fitonin shtetësi 

tjetër ose vinte kushte që nuk mund të plotësoheshin, në këtë rast, mjaftonte 

që, shtetasi i huaj i cili kërkonte të fitonte shtetësinë shqiptare të deklaronte 

në mënyrë të shprehur se do të hiqte dorë nga shtetësia e tij e mëparshme.  

Kur një person ishte i kombësisë shqiptare mund të fitonte shtetësinë 

shqiptare edhe pa pasur kushtet nr 3 dhe 4, pra në qoftë se nuk banonin në 

mënyrë të vazhdueshme të paktën prej 5 vjetësh në Shqipëri përpara 

paraqitjes së lutjes dhe pa pasur leje për të lënë shtetësinë e tij të mëparshme 

ose pa provuar që shteti i tij nuk e pengonte të merrte shtetësinë shqiptare. 

Kur një person kishte lidhur martesë me një shtetas shqiptar ose shtetase 

shqiptare, shkarkohej nga detyrimi për të plotësuar kushtet nr. 2,3 dhe 4.  

Gjithashtu, shtetasi shqiptar që kishte adoptuar një fëmijë të huaj nën 14 vjeç 

mund të kërkonte  natyralizimin e këtij fëmije, pa qenë i detyruar të 

përmbushte pikat 2, 3 dhe 4. 

Shtetësia shqiptare mund të fitohej dhe në rrugë të jashtëzakonshme prej një 

personi natyralizimi i të cilit paraqiste një interes të veçantë për shtetin. Në 

këtë rast shtetasi i huaj duhet të plotësonte vetëm kushtet e parashikuara në 

pikën 1 dhe 2.  

Personi që fitonte shtetësinë shqiptare me natyralizim duhet të bënte betimin 

e besnikërisë dhe të respektimit të ligjeve. Vetëm pas kryerjes së betimit 

personi mund të bëhej shtetas shqiptar. Në rast se betimi nuk kryhej brenda 3 

muajve nga data e komunikimit të vendimit të natyralizimit ky vendim nuk 

kishte asnjë efekt.  

Me natyralizimin e të dy prindërve fitonin shtetësinë shqiptare edhe fëmijët e 

tyre nën moshën 18 vjeç.  
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Kur vetëm njëri nga prindërit kishte fituar me natyralizim shtetësinë 

shqiptare, fëmijët fitonin këtë shtetësi vetëm në rast se kjo kërkohej 

shprehimisht  dhe në se fëmijët banonin në Shqipëri bashkë me prindin e 

natyralizuar. Në qoftë se fëmijët kishin mbushur 14 vjeç duhej dhe pëlqimi i 

tyre.  

Sipas neneve 12 e në vazhdim të ligjit nr. 377, datë 16.12.1946 “Mbi 

shtetësinë shqiptare” shtetasit shqiptarë humbitnin shtetësinë e tyre:  

1. Kur mungonin nga Shqipëria (absenca): 

 Humbiste shtetësinë shqiptare shtetasi që banonte jashtë Shqipërisë në qoftë 

se brenda 15 vjetëve nga dita që kishte mbushur 18 vjeç nuk kishte 

përmbushur asnjë detyrë publike kundrejt Republikës Popullore të Shqipërisë 

dhe në 5 vitet e fundit nuk ishte paraqitur në përfaqësinë shqiptare ose nuk 

kishte lajmëruar Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi gjendjen e tyre.   

Vendimin e humbjes së shtetësisë e jepte Ministria e Punëve të Brendshme. 

Vendimi mund të kundërshtohej brenda 2 vjetëve që nga data e shpalljes së 

tij në Gazetën Zyrtare. 

2. Hiqej shtetësia: 

• Shtetësia shqiptare mund t’u hiqej pjesëtarëve të kombësisë të 

popujve, shtetet e të cilëve kanë qenë në luftë me popullin 

shqiptar në rast se këta gjatë kësaj  ose edhe më përpara, me 

qëndrimin e tyre kundrejt interesave të popullit dhe të 

Republikës së Shqipërisë, kishin shkelur detyrat e tyre si 

shtetas. Në këtë rast shtetësia hiqej me vendim të Ministrisë 

së Punëve të Brendshme. Humbja e shtetësisë shtrihej edhe 

mbi bashkëshortin tjetër dhe mbi fëmijët në rast se ata nuk 

provonin se nuk kishin asnjë lidhje me atë që i është hequr 

shtetësia dhe ata vetë kishin sjellje të mira ose ishin të 

kombësisë shqiptare.  

• Shtetësia shqiptare mund t’i hiqej edhe çdo shtetasi të 

natyralizuar që kishte fituar shtetësinë shqiptare me deklarata 

të rreme, ose kishte fshehur fakte me rëndësi rreth qëndrimit 

të tij ose, brenda 5 vjetëve nga data e natyralizimit, dënohej 
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për vepra kundra pushtetit dhe popullit. Edhe në këtë rast 

shtetësia hiqej me vendim të Ministrisë së Punëve të 

Brendshme. Humbja e shtetësisë shtrihej dhe mbi fëmijët nën 

18 vjeç që kishin fituar shtetësinë shqiptare për shkak të 

natyralizimit të prindërve. 

• Mund t’i hiqej shtetësia dhe shtetasve shqiptarë që 

ndodheshin jashtë shtetit dhe shkaktonin dëme në interesat 

kombëtare dhe shtetërore të Republikës Popullore të 

Shqipërisë ose kishin vepruar në këtë mënyrë gjatë Luftës 

Nacional Çlirimtare ose refuzonin të kryenin detyrat e tyre si 

shtetas. Në këtë rast shtetësia hiqej me vendim gjyqi në rastet 

e parashikuara shprehimisht nga ligji ose me vendim të 

Presidiumit të Kuvendit Popullor.  

3. Kur janë lejuar të heqin dorë nga shtetësia shqiptare: 

Një person mund të autorizohej të linte shtetësinë shqiptare kur kishte 

plotësuar këto kushte: 

a) kur e kishte kërkuar me lutje; 

b) kur kishte mbushur moshën 18 vjeç;  

c) kur kishte kryer të gjitha detyrimet e tij kundrejt shtetit; 

d) kur provonte se ishte pranuar ose do të pranohej në një shtetësi të 

huaj. 

Ministria e Punëve të Brendshme mund të jepte autorizimin e saj për lënien e 

shtetësisë por me kusht që i interesuari, brenda një kohe të caktuar të 

provonte se kishte fituar një shtetësi të huaj, përkundrazi autorizimi nuk 

kishte asnjë vlerë. Gjithashtu autorizimi nuk kishte asnjë vlerë në rast se ai 

që kishte kërkuar të linte shtetësinë shqiptare vazhdonte të qëndronte në 

Shqipëri dhe brenda një viti nuk fitonte shtetësinë e huaj.  

Kërkesa për të lënë shtetësinë shqiptare mund të paraqitej vetëm në kohë 

normale. Shtetasi shqiptar i aftë për të kryer shërbimin ushtarak mund të 

lejohej që të linte shtetësinë shqiptare përpara kryerjes së këtij shërbimi 

vetëm për arsye të jashtëzakonshme dhe gjithmonë me pëlqimin e Ministrisë 
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së Mbrojtjes Kombëtare. Mbi pranimin ose refuzimin e kërkesës për të lënë 

shtetësinë shqiptare vendoste Ministria e Punëve të Brendshme.  

Fëmijët e mitur humbitnin shtetësinë shqiptare kur e kërkonte njëri nga 

prindërit që kishte autorizimin për të lënë shtetësinë shqiptare por vetëm në 

rastin kur me këtë autorizim që të dy prindërit e humbitnin shtetësinë 

shqiptare, ose kur e humbiste shtetësinë njëri nga prindërit dhe tjetri nuk e 

kishte pasur më pare. Në qoftë se fëmija ishte më tepër se 14 vjeç kërkohej 

dhe pëlqimi i tij. Në rast se fëmija i mitur nuk e fitonte shtetësinë e re atëherë 

mbante shtetësinë shqiptare gjersa nuk ishte shpërngulur definitivisht nga 

Shqipëria me prindërit.  

4. Me renoncim: 

• Shtetasi shqiptar nga origjina kishte të drejtë gjer në moshën 

25 vjeç të renonconte shtetësinë shqiptare në qoftë se kishte 

lindur jashtë, banonte atje dhe provonte se kishte shtetësinë e 

shtetit ku kishte lindur ose ku banonte.  

• Shtetasi shqiptar, që nuk ishte i kombësisë shqiptare, kishte të 

drejtë të renonconte nga shtetësia shqiptare në rast se ishte 

shpërngulur nga Shqipëria dhe provonte se kishte fituar një 

shtetësi të huaj.  

Renoncimi bëhej me anën e një deklarate që i paraqitej përfaqësisë 

diplomatike të Republikës së Shqipërisë jashtë shtetit ose Ministrisë së 

Punëve të Brendshme.  

 Në bazë të nenit 21 të ligjit nr. 377, datë 16.12.1946 “Mbi shtetësinë 

shqiptare” kushdo që kishte humbur shtetësinë shqiptare për shkak se si 

fëmijë i mitur kishte ndjekur prindërit e tij mund të fitonte përsëri shtetësinë 

shqiptare në rast se banonte në mënyrë të vazhdueshme në Shqipëri dhe 

paraqiste për këtë një deklaratë të veçantë brenda 7 vjetëve pasi të kishte 

mbushur moshën 18 vjeç. 

Të gjithë personat me kombësi shqiptare, që kishin lindur ose ishin edukuar 

në Shqipëri prezumohej se ishin shtetas shqiptar derisa të provohej se kishin 

një shtetësi të huaj ose kishin humbur shtetësinë shqiptare ose kishin kërkuar 

një shtetësi të huaj. Ai që kishte fituar nga prezumimi i mësipërm, dhe në 
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bazë të këtij prezumimi konsiderohej shtetas shqiptar, nuk mund të 

invokonte më vonë një shtetësi të huaj.  

• Më 7 qershor 1954 doli dekreti i Presidiumit të Kuvendit 

Popullor, nr. 1874 “Mbi shtetësinë shqiptare”. Sipas këtij 

dekreti ishin shtetas të Republikës Popullore të Shqipërisë 

të gjithë ata që kishin qenë shtetas shqiptarë më datën 

29.11.1944 dhe që nuk e kishin humbur më vonë 

shtetësinë shqiptare; fëmijët e lindur nga prindër që ishin 

të dy shtetas shqiptarë.  

Në qoftë se prindërit kishin shtetësi të ndryshme duke qenë njëri prej tyre 

shtetas shqiptar në kohën e lindjes së fëmijës dhe kur e pakta njëri prej tyre 

në kohën e lindjes së fëmijës banonte në tokën e Republikës Popullore të 

Shqipërisë, fëmija ishte shtetas i Republikës Popullore të Shqipërisë. Por në 

qoftë se njëri prej prindërve ishte shtetas i Republikës Popullore Socialiste të 

Shqipërisë në kohën e lindjes së fëmijës dhe të dy prindërit banonin në këtë 

kohë jashtë tokës së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë shtetësia e 

fëmijës caktohej me marrëveshje të të dy prindërve. 

Të huajve, pavarësisht nga kombësia dhe raca e tyre, mund t’u jepej shtetësia 

shqiptare me kërkesën e tyre me dekret të Presidiumit të Kuvendit Popullor 

të Republikës Popullore së Shqipërisë.  

Lidhja e martesës së një shtetasi ose shtetase shqiptare me një shtetas të huaj, 

nuk sillte ndryshim në shtetësi. Lënia e shtetësisë shqiptare mund të bëhej 

vetëm me leje të Presidiumit të Kuvendit Popullor të Republikës së 

Shqipërisë. Në rast ndërrimi të shtetësisë nga ana e prindërve, duke u bërë që 

të dy shtetas shqiptar ose duke lënë të dy shtetësinë shqiptare ndërronte dhe 

shtetësia e fëmijëve të tyre që nuk kishin mbushur moshën 14 vjeç. Ndërrimi 

i shtetësisë së fëmijëve në moshën 14 gjer në 18 vjeç mund të bëhej vetëm 

me pëlqimin e tyre. Në raste të tjera ndërrimi i shtetësisë shqiptare të 

shtetasve që nuk kishin mbushur 18 vjeç mund të bëhej sipas rregullit të 

përgjithshëm. Ndërrimi i shtetësisë së njërit prej prindërve, që ishin të dy 

shtetas shqiptarë dhe që banonin në tokën e Republikës Popullore të 

Shqipërisë nuk sillte asnjë ndryshim në shtetësinë e fëmijës. Kur njëri nga 

prindërit, që ishin të dy shtetas shqiptarë dhe që banonin jashtë tokës së 
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Republikës Popullore të Shqipërisë, linte shtetësinë shqiptare shtetësia e 

fëmijëve të tyre caktohej me marrëveshje.  

Heqja e shtetësisë shqiptare bëhej me dekret të Presidiumit të Kuvendit 

Popullor të Republikës së Shqipërisë për çdo rast të veçantë.  

Personat që banonin në territorin e  Republikës Popullore të Shqipërisë të 

cilët në bazë të dekretit nuk ishin shtetas shqiptarë dhe nuk mund të provonin 

shtetësinë e huaj, konsideroheshin persona pa shtetësi. 

• Kushtetuta e Shqipërisë së vitit 1976, që në fillim të 

kapitullit mbi të drejtat dhe detyrat e shtetasve, thekson 

idenë e shtetësisë. Natyrisht, ajo nuk hyn dhe as mund të 

hyjë, në rregullimin e hollësishëm të kësaj çështje, por 

vetëm tregon se “shtetas të Republikës Popullore 

Socialiste të Shqipërisë janë ata që kanë shtetësinë 

shqiptare në bazë të ligjit15”. Bëhet, me këtë rast, referimi 

i posaçëm në ligj, ku trajtohet rregullimi i hollësishëm i 

çështjes së shtetësisë16.  Kushtetuta sanksionon të drejtat 

dhe detyrimet e shtetasve si: parimin e barazisë përpara 

ligjit17,  të drejtën për të zgjedhur dhe për tu zgjedhur në të 

gjitha organet e pushtetit shtetëror18, të drejtën të zgjedhin 

dhe të ushtrojnë profesionin e tyre sipas aftësisë e prirjeve 

personale dhe në pajtim me nevojat e shoqërisë19, të 

drejtën e shërbimit shëndetësor falas20, të drejtën e pronës 

vetjake21, detyrimin për të ruajtur dhe për të forcuar 

pronën socialiste22, etj. 

                                                           
15 Neni 37 i  Kushtetuës së Shqipërisë së vitit  1976.  
A.Çela, F. Çami, L. Omari, H. Mara, G. Hysi., E drejta kushtetuese e RPS të Shqipërisë, 
Tiranë 1981, fq. 145. 
16 Ligji “Mbi shtetësinë shqiptare”, nr.1903, datë 20 korrik 1954 i cili aprovon dekretin 
nr.1874, datë 07.06.1954.  
17 Neni 40 i Kushtetutës së vitit 1976. 
18 Neni 43 i Kushtetutës së vitit 1976. 
19 Neni 44 i Kushtetutës së vitit 1976. 
20 Neni 47 i Kushtetutës së vitit 1976. 
21 Neni 50 i Kushtetutës së vitit 1976. 
22 Neni 61 i Kushtetutës së vitit 1976. 
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• Ligji nr. 7491, datë 29.04.1991 “Për dispozitat kryesore 

Kushtetuese”, i ndryshuar parashikon të drejtën e 

shtetësisë23 ku shprehet që “askujt nuk mund t'i hiqet 

shtetësia shqiptare pa pëlqimin e tij dhe as e drejta për të 

hequr dorë nga shtetësia. Kushtet e fitimit dhe të lënies së 

shtetësisë rregullohen me ligj. Të gjithë shtetasit që 

ndodhen jashtë vendit gëzojnë mbrojtjen e shtetit”. Ligji 

“Për dispozitat kryesore Kushtetuese” lidhte me shtetësinë 

një sërë të drejtash si: parimin e barazisë përpara ligjit24, 

të drejtën për t’u zgjedhur President i Republikës25, të 

drejtën për t’u zgjedhur anëtar i Këshillit të Ministrave26, 

të drejtën e zgjedhjes27, etj.  

• Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 255, datë 

17.07.1992 “Për disa plotësime në dekretin nr. 1874, datë 

07.06.1954 “Mbi shtetësinë shqiptare” parashikonte në 

nenin 1 të tij që: të huajve me kombësi ose origjinë 

shqiptare, në bazë të kërkesës së tyre u jepej shtetësia 

shqiptare, duke ruajtur ose jo shtetësinë e vendit të vet. 

Ata që do të rezultonin me shtetësi të dyfishtë si pasojë e 

zbatimit të këtij dekreti, do të gëzonin të drejtat dhe do të 

përmbushnin detyrat që parashikoheshin nga Kushtetuta 

dhe legjislacioni shqiptar në fuqi për çdo shtetas të 

Republikës së Shqipërisë. 

 

 

 

                                                           
23 Neni 24 i ligjit nr.7692, datë 31.3.1993 “Për një  shtojcë në ligjin nr. 7491, datë 

29.04.1991 “Për dispozitat kryesore Kushtetuese”” . 

24
 Neni 8 i ligjit nr. 7491, datë 29.04.1991 “Për dispozitat kryesore Kushtetuese”. 

25 Neni 26 i ligjit nr. 7491, datë 29.04.1991 “Për dispozitat kryesore Kushtetuese”. 
26 Neni 35 i ligjit nr. 7491, datë 29.04.1991 “Për dispozitat kryesore Kushtetuese”. 
27Neni 19 i ligjit nr. 7692, datë 31.3.1993 “Për një shtojcë në ligjin nr. 7491, datë 29.04.1991 
“Për dispozitat kryesore Kushtetuese””. 
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Kanali Danub-Egje dhe Loja e 

Madhe Gjeopolitike 
 

Një analizë gjeopolitike, e cila do të shfaqë vlerën e Luginës së 

Preshevës dhe konturet e Lojës së Madhe gjeopolitike në të cilën 

është i përfshirë rajoni ynë 

ABSTRAKT 

Heqja e lapidarit të Ushtrisë Çlirimtare të Preshevës, 

Medvegjës dhe Bujanocit nga ana e xhandarmërisë serbe, e cila, me 

urdhër të qeverisë së Beogradit, largoi në datën 21 janar 2013, 

lapidarin e ushtarëve të rënë të UÇPMB-së, i cili ndodhej para 

Kuvendit Komunal në Preshevë, solli reagime të forta politike e 

shoqërore, nga ana e shqiptarëve. Ky acarim e tensionim u pa edhe si 

shkak për lindjen e ndonjë konflikti të mundshëm. Po cila është vlera 

e vërtetë e Luginës së Preshevës? Po konflikti i vërtetë nga ç’lloj 

interesash mund të ushqehet? A kemi të bëjmë me çështje që kanë 

lidhje me të drejtat e minoriteteve (siç konsiderohen shqiptarët e 

atyshëm), me identitetin kombëtar, me të drejtën ndërkombëtare etj, 

apo kemi të bëjmë me çështje që kanë lidhje me strategjinë, gjeo-

strategjinë e gjeopolitikën, interesat e aktorëve të mëdhenj dhe 

ekuilibrat e sigurisë rajonale e më tej? Në këtë punim do të përpiqemi 

të hedhim dritë pikërisht mbi këto pyetje. Do të përpiqemi që të 

shohim Luginën e Preshevës, hapësirën shqiptare dhe atë rajonale nën 
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një analizë gjeopolitike, e cila hap pas hapi do të shfaqë vlerën e 

Luginës dhe mbi të gjitha, ajo që është edhe më e rëndësishme, do të 

shfaqë konturet e Lojës së Madhe gjeopolitike në të cilën është i 

përfshirë rajoni ynë. Synimi është që të sjellim një pamje më kthjellët 

për sa i përket pozicionit të shqiptarëve në këtë tryezë. 

Çfarë fshihet pas Preshevës? 

Ndodh shpesh që OKB të bëjë thirrje për qetësim situatash në 

anë të ndryshme të globit. Në muajin janar një thirrje e tillë kishte të 

bënte me rajonin ballkanik e më saktë me territorin e shtetit serb të 

banuar nga shqiptarët, Luginën e Preshevës.  Kombet e Bashkuara, 

pas një tensionimi të situatës në Luginën e Preshevës bënë thirrje për 

qetësi. Tensioni u krijua pas heqjes së lapidarit të Ushtrisë Çlirimtare 

të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit nga ana e xhandarmërisë 

serbe, e cila, me urdhër të qeverisë së Beogradit, largoi të dielën, në 

datën 21 janar 2013, lapidarin e ushtarëve të rënë të UÇPMB-së, i cili 

ndodhej para Kuvendit Komunal në Preshevë. Kjo gjë nxiti protesta 

në këtë vend, por edhe reagimin e autoriteteve shtetërore, si shqiptare 

ashtu edhe ndërkombëtare. Lapidari u kushtohej shqiptarëve që 

luftuan për më shumë të drejta e për drejtësinë e mohuar e të qenit 

pjesë autoktone e kombit shqiptar në Luginën e Preshevës, por jo 

pjesë e shtetit shqiptar. Konflikti ndërmjet kryengritësve shqiptarë 

dhe forcave qeveritare serbe ka marrë fund në maj të vitit 2001, me 

ndërhyrjen e komunitetit ndërkombëtar. Autoritetet serbe e 

konsiderojnë UÇPMB-në si “organizatë terroriste”. “Kombet e 

Bashkuara përcjellin zhvillimin e situatës në Luginë dhe bëjnë thirrje 

për qetësi. . . . OKB-ja vazhdimisht ka theksuar nevojën e pajtimit 

ndërkombëtar dhe rajonal në Ballkanin Perëndimor”, ka deklaruar 

Martin Nesirki, zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të OKB-së, Ban 

Ki-Moon.1 Reagimet e krerëve të lartë të shtetit shqiptar ishin fort 

kundërshtuese në lidhje me heqjen e këtij lapidari. Të tilla ishin edhe 

qëndrimet nga shoqëria civile dhe nga partitë kryesore politike, si në 

                                                           
1 PANORAMA, gazeta; “OKB apelon për qetësi në Luginën e Preshevës”; 
http://www.panorama.com.al/2013/01/22/okb-apelon-per-qetesi-ne-luginen-e-
presheves/#ixzz2KXAEINcK; e martë, 22 janar, 2013 
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pushtet edhe në opozitë. Përmendja e deklarimit të OKB-së shërben 

thjesht për të sjellë në vëmendjen tonë se tensioni, i kapërceu disi 

kufijtë e rajonit dhe u pa si shkëndijë që mund të sillte zhvillime të 

dëmshme apo konflikte. Por, cila është vlera e vërtetë e Luginës së 

Preshevës?  

Ringjallja e projektit të rrugës-ujore, Danub-Moravë-Vardar-
Egje 

Pak ditë pas heqjes së lapidarit shqiptar të pjesëtarëve të 

UÇPMB në Luginën e Preshevës, mijëra kilometra larg, në Kinë, 

firmosej nga serbët një marrëveshje e cila kishte lidhje pikërisht më 

këtë Luginë. Mbase, pa ndonjë lidhje me lapidarin, por me Luginën 

po, kishte lidhje. Po ç’kishte ngjarë? “Ndërtimi i kanalit Beograd-

Selanik, i një rëndësie të shumëfishtë për Serbinë”, do të shkruhej në 

faqen zyrtare të qeverisë serbe. Po hidheshin hapa para për ndërtimin 

e një rruge-ujore me rëndësi të veçantë për Serbinë e më tej. Serbët 

po diskutonin me kinezët mbi rrugën-ujore, Danub-Egje. Në datën 25 

janar 2013 ministri i Burimeve Natyrore, Minierave dhe Planifikimit 

Hapësinor, Milan Baçeviç, i cili ndodhej në një vizitë në Kinë, tha se 

Serbia nuk do të merrte hua për ndërtimin e kanalit Beograd-Selanik, 

por kur të vinte koha për ndërtimin e tij do të gjendej një model 

financimi. Në një deklaratë në Radion Ndërkombëtare Kineze, 

Baçeviç, theksoi se ky kanal është i një rëndësie të shumëfishtë për 

Serbinë, se Presidenti serb, Tomislav Nikoliç, e ka përmendur këtë 

çështje gjatë takimit të tij me përfaqësues të Greqisë dhe të 

Republikës së Maqedonisë e se bisedimet zyrtare me këta dy vende 

do të nisin tashmë. Duke folur mbi vizitën e tij në Bejing, ministri 

nënvizoi se kjo vizitë ishte e lidhur ngushtësisht me çështje që kanë të 

bëjnë me planifikimin hapësinor të Serbisë. Baçeviç do të vizitonte 

edhe hidrocentralin më të madh të planetit, atë mbi lumin Jangce.2 

Planifikimi i hapësirës që deklaron Baçeviç, sjell ndërmend 

asgjë më pak se sa konceptin hapësinor të shkollës gjermane të 

gjeopolitikës dhe nuk duhet keqkuptuar si hapësirë në kuptimin 
                                                           
2 “Construction of Belgrade-Thessaloniki channel of multiple importance for 
Serbia”; 
http://www.seio.gov.rs; 25 Jan 2013 
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parësor të termit. Nuk kaluan veçse dy tre ditë dhe bisedimet kinezo-

serbe e dhanë rezultatin.   

Ministri Baçeviç firmosi të shtunën një Protokoll 

mirëkuptimi, me Zhang Jinquan, Presidentin e “China Gezhouba 

Group Corporation” (korporata ndërtuese e hidrocentralit më të madh 

në botë, mbi lumin Jangce), duke siguruar kështu mundësinë e një 

studimi realizueshmërie mbi projektin e ndërtimit të një kanali të 

lundrueshëm nëpërmjet Serbisë, i pagëzuar si Kanali Morava. Dy 

palët nuk diskutuan mbi fondet për Kanalin Morava, i cili mund të 

jetë një lidhje e lundrueshme ndërmjet Danubit dhe detit Egje. 

Protokolli i referohet bashkëpunimit të krijimit të një maketi studimi 

mbi projektin, gjë që do të përfshijë të gjithë elementët e lidhur me 

projektin në pjesën e tij në Serbi, duke pasur në vëmendje 

Maqedoninë dhe Greqinë, sipas një deklarate të ministrit. Dokumenti 

përvijon gjithashtu edhe vazhdimësinë e bashkëpunimit të mirë 

ndërmjet Serbisë dhe kompanisë kineze, e cila do të japë ndihmë për 

specialistët dhe shkencëtarët kinezë në fushën gjeodezike dhe në 

testet gjeoteknike të terrenit të Serbisë. Projekti, i cili do të ketë një 

rëndësi kapitale për Serbinë, por gjithashtu edhe për Maqedoninë dhe 

Greqinë, do të ishte shumë i vlefshëm për vendet e Europës Qendrore 

dhe Perëndimore po ashtu, pasi Kanali do të lidhte lumin Morava me 

sistemin lundrues Rhine-Main-Danub, Oder-Vistula, Siene e Rhone, 

dhe në të njëjtën kohë do të mundësonte hyrjen në Detin Egje.3 

Natyrisht që studimi nga pala kineze, ashtu siç deklarohet 

edhe nga qeveria serbe, i shërben ndërtimit të kanalit lundrues prej 

655 km që do të lidhë Serbinë, Maqedoninë dhe Greqinë, nëpërmjet 

bashkimit të lumenjve Vardar e Morava të cilët do të ndërtonin një 

linjë lundrimi nga Danubi në Egje.4  

Firmosja e këtij protokolli nuk është pritur pa entuziazëm nga 

qeveria serbe. Ky fillim ndryshimi për këtë projekt, i ka shërbyer si 

shtysë kryeministrit dhe ministrit të Brendshëm njëkohësisht, Ivica 

                                                           
3 SERBIA-TIMES.COM; “Protocol on Morava canal signed”, 
http://serbia-times.com/business, publikuar, e hënë, 28 januar 2013 08:00, (Source 
Tanjug) 
4 http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=183572 
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Daçiç për ta cilësuar qeverinë aktuale si më të mirën e kohërave të 

fundit.5 

Megjithatë, ky ka qenë një prej premtimeve të Nikoliç qysh 

në momentet e para. Më poshtë po sjellim një fragment të një 

interviste të dhënë në vitin 2012 nga Nikoliç, për “Serbia-times.com”, 

e cila jep qartë synimet gjeoekonomike serbe. 

“Unë nuk shoh arsye për të përfunduar negocimet (shënim: 

me BE) dhe për të mos e rregulluar vendin tonë në përshtatje me 

rregullat e BE. Gjithashtu, prioriteti ynë është që të mbështetemi në 

vende të tjera që janë miqësorë karshi nesh, të cilët kanë lëndë të 

para, prodhime energjetike dhe tregje për të mirat tona.  

“Cilat vende keni ndër mend (pyetje)?” – Federatën Ruse. 

Mendoj se nuk kemi kryer shumë progres në marrëdhëniet me 

Federatën Ruse, përveç afrisë që ata kanë ndaj nesh dhe premtimeve 

të qëndrueshme të dhëna në Këshillin e Sigurisë së OKB, se nuk 

mund të merret një vendim i njëanshëm mbi statusin e Kosovë e 

Metohi, pa rënë më parë dakord ne (serbët) për të. Marrëdhëniet 

ndërmjet dy vendeve tona duhet të jenë të bazuara në interesat e 

përbashkëta. Me gjithë respektin tonë historik, dashurinë dhe 

mirëkuptimin, është ekonomia ajo që duhet të na lidhë bashkë. Rusia 

mund të blejë çdo që ne prodhojmë. Ne kemi një marrëveshje të 

veçantë mbi tregtinë e lirë. E kemi pasur këtë përparësi për 12 vitet e 

shkuara, por nuk e kemi përdorur kurrë. Gjithashtu, do të doja të 

përmendja investimet kineze, të cilat janë të pranueshme për të dy, si 

për BE edhe për SHBA, kështu që pse të nuk duhet të jenë të 

pranueshme gjithashtu edhe për ne?(...) 

“A ishte deklarata juaj, mbi marrjen prej Serbisë të vlerës 100 

miliardë euro investime, një “shkarje goje”, apo e mendonit me të 

vërtetë atë që thatë (pyetje)”. 

                                                           
5 DAÇIÇ, Ivica; “Dacic: Government stable and will not be toppled”; 
http://voiceofserbia.org/content/dacic-government-stable-and-will-not-be-toppled; 
Sat, 02/02/2013 
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Jo, nuk ishte një “shkarje goje”. Unë kisha llogaritje që 

tregonin se thuajse një vlerë prej 80 miliardë eurosh në investime, 

janë bërë në Serbi gjatë dhjetë viteve të fundit.  

“Me rënien e Slobodan Milosheviçit, ne e kishim në rënie 

statusin e yllit (pyetje)” 

Mendoj se do të jemi përsëri yll, por këtë herë në kuptimin e 

investimeve. Ky është problemi ynë: ne nuk kemi përdorur mundësitë 

tona. Disa njerëz thonë se Tomislav Nikoliç duhet të qortohet për 

shkak se premton të sjellë investitorë, por ata që dështuan t’i sjellin, 

pavarësisht pozitës së tyre, nuk janë dënuar.  

“Cili është plani juaj për të tërhequr investimet gjatë krizës? (pyetje)” 

Mendoj se veç me pak investime të gjera, mund të presim 

thithjen e më shumë se 100 miliard euro. Me duhet që të provoj çdo 

gjë që unë kam thënë e që do të them. Koha kur qeveritë bënin veç 

premtime boshe ka kaluar shumë më parë. Qeveri të tilla, zakonisht 

gjenin një justifikim për të thënë se përse kishin dështuar premtimet e 

tyre, i ndjekur nga një radhë tjetër premtimesh që ata nuk mund të 

mbanin. Nëse ne premtojmë që të marrim pjesë në investimin Danub-

Morava-Vardar-Deti Egje, nëse premtojmë se do të marrim pjesë në 

investimin që i përket zonës pa doganë të vendosur në bregun e 

djathtë të lumit Danub dhe që zgjatet nga Novi Sad dhe Beograd, 

nëse premtojmë të bëjmë investime të mëdha mbi burimet e energjisë 

së rinovueshme e të ri-jetësojmë agrikulturën tonë, atëherë do të na 

duhet që t’i vërtetojmë të gjitha ato.”6 

Pavarësisht rëndësisë që i jepet e që ka realisht, ky projekt 

nuk ka lindur tani, por është mbi një shekull i vjetër. Natyrisht, sot, 

aktorët në fushën gjeopolitike janë në raporte disi më të ndryshme se 

ato të viteve 1900. Projektet e mëdha ekonomike sot shikohen më 

shumë se kurrë nën dritën e skemave e formulave gjeopolitike. Para 

se të bëjmë një analizë të këtij projekti e të ndikimit gjeopolitik që 
                                                           
6 NIKOLIÇ, Tomislav; “Serbia should be in the EU”; intervistë e publikuar  të 
mërkurën, 01 mars 2012; http://serbia-times.com/serbia-business-executives-
interviews. 
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mund të sjellë ndërtimi i tij jo vetëm në Ballkan, por në Europë e më 

gjerë (pasi ndryshimi i elementeve rajonale ndikon te skema globale), 

le të shohim se si zuri fill ky projekt. Historia mund të na shërbejë për 

të kuptuar më qartë zhvillimet, edhe për faktin se ka një shtet të cilin 

sot serbët nuk e përmendin kur flasin për ndërtimin e këtij projekti. 

Ky shtet është SH.B.A dhe ishin amerikanët që para një shekulli 

fituan të drejtën e ndërtimit të këtij kanali lundrues serbo-turk.  

Projekti i kanalit serbo-turk, Danub-Egje, sipas Princit 
Lazaroviç-Hrebelianoviç 

Informacionin për ndërtimin e kësaj rruge ujore do e sjellim 

duke iu referuar burimeve serbe. Konkretisht, për këtë gjë do sjellim 

pjesë nga botimet e personit kryesor serb që kishte ndërtuar projektin, 

Eugen (Lazar) de Czernucki-Lazaroviç Princi Hrebelianoviç, dhe nga 

studimi i tij i botuar pas vdekjes nga e bija, Mara de Czernucki 

Lazarovich Hrebelianovich, titulluar “Projekti i rrugës-ujore Danub-

Egje”(New Jersey, 1926). Por ky libër nuk është i vetmi pasi janë 

shfrytëzuar edhe botime më të hershme të Princit Lazarovich-

Hrebelianovich: “Populli serb, e shkuara e tij e lavdishme dhe fati i 

tij” (New York 1910) si dhe prej librit tjetër “çështja e Lindjes, sot 

dhe nesër” (New York, 1913). Në vitin 1920 Princi Lazaroviç-

Hrebelianoviç paraqiti para “American Seciety of Civil Engineers” 

një studim të titulluar “Rruga-ujore Danub-Egje”, duke dhënë një 

përshkrim të punës, projektin e përgjithshëm dhe zanafillën e interesit 

mbi këtë histori. Ky projekt ishte sjellë për herë të parë në vëmendjen 

e publikut anglisht-folës, prej një raporti të bërë nga Konsulli i 

Përgjithshëm amerikan në Stamboll dhe i publikuar ky, në numrin e 7 

korrikut 1909 në “U.S. Consular and Trade Reports, Washington 

D.C”. Në këtë botim, Konsulli Amerikan G. Leashim vë në dukje se 

ky propozim u prit mirë dhe se për këtë qëllim profesori N. I. 

Stamenkovich i Universitetit të Beogradidt, Fakulteti i Inxhinierisë, i 

ngarkuar nga Lazarovich-Hrebelianovich po kryente pjesën 

inxhinierike të projektit.7 

                                                           
7 LAZAROVICH- HREBELIANOVICH; “The Danube-Aegean waterway 
project; a paper by Prince Lazarovich-Hrebelianovich”; The Unionist-
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Që nga ajo kohë shumë lajme e referenca në lidhje me të kanë 

dalë në shtyp, por asnjëherë nuk u bë një përmbledhje e plotë 

përshkruese e projektit. Princi Lazaroviç-Hrebelianoviç e refuzonte 

edhe dëshirën e së bijës që të publikohej e plotë kjo punë, për shkak 

se ai nuk donte të publikonte koleksionin e korrespodencës që kishte 

kryer gjatë 30 viteve të fundit. Pjesë të këtij projekti janë botuar e 

përdorur nga qeveria jugosllave. Eugen (Lazar) de Czernucki-

Lazaroviç Princi Hrebelianoviç, lindi në Kroaci, nga një baba me 

origjinë serbe që shërbente në ushtrinë austriake. Origjina e Princit 

Hrebelianoviç ishte e përzier me gjak serb, polak, rus dhe cek si dhe 

me një përzierje frënge, gjermane e hungareze. Gjithashtu, ai kishte 

edhe gjak spanjoll në vena, nga e gjyshja, Dona Maria de Guzman, e 

cila ishte e një linje aristokrate spanjolle.8 Pjesë nga studimi i tij dhe 

nga koleksioni i korrespodencës së tij që kanë lidhje me këtë projekt, 

do të jepen më poshtë, sjellë për herë të parë në shqip. Përmbledhja e 

mëposhtme për projektin është shkëputur nga libri i tij “Populli serb, 

e shkuara e tij e lavdishme dhe fati i tij” (New York 1910):  

Projekti i kanalit serbo-turk për bashkimin e lumit Danub me 

Detin Egje, për të formuar, bashkë me sistemin e rrugëve-ujore të 

Europës Qendrore, një rrugëkalim ujor të vazhdueshëm e të 

drejtpërdrejtë që nga Baltiku e detet e Veriut e deri në Mesdhe e 

Suez
9
. 

                                                                                                                                       
Gazette Association Publishers and Printers, Somerville, New Jersey, 1926; 
f.19  
8 Ibid.; f.5-6  
9 LAZAROVICH- HREBELIANOVICH, Prince  with the collaboration of 
Princess Lazarovich-Hrebelianovich (Eleanor Calhoun); “The Servian 
people, their past glory and their destiny”; New York, Charles Scribner's 
Sons; 1910, f. 731-734 
LAZAROVICH- HREBELIANOVICH, Prince; “The Orient question today 
and tomorrow”; New York, Duffield & Company, 1913; f. 349-355 
(The projected Servian Canal to JOIN the Danube River with the Aegean 
Sea.[1] 
[1] See U. S. A. Daily Consular and Trade Reports, Washington, D. C, July 7, 
1909.) 
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Në pranverë të vitit 1909, propozimet për koncesione që të 

ndërtohej një rrugë-ujore, të bazuara në raporte inxhinierike, 

vëzhgime paraprake, punime dhe projekte me tabela vlerësuese, ashtu 

siç i ishin dhënë Princit Lazaroviç-Hrebelianoviç për kompaninë 

amerikane “American Engineering Company”, të siguruara nëpërmjet 

inxhinierit më të njohur serb, N. I. Stamenkovich, profesor i hidro-

teknikës në Universitetin e Beogradit, u vendosën përpara qeverisë 

serbe nga V. R. Savich (deri atë kohë shefi i një departamenti në 

Ministrinë e Jashtme serbe) i cili po vepronte për interesa të 

kompanisë amerikane. I njëjti propozim i ishte bërë edhe qeverisë 

turke. Ky projekt ishte ndërtimi i një rruge-ujore me gjatësi 382 

milje, nga lumi Danub në portin e Selanikut, në Detin Egje, i 

lundrueshëm për anije me kapacitet transportues prej 1000 tonësh, 

dhe për këtë qëllim të përdorej lumi Morava, në Serbi dhe lumi 

Vardar, në Turqi, duke i lidhur ata me një kanal përmes pllajës 

ujëndarëse të Preshevës ku të dy lumenjtë dalin, e të përzihen kështu 

ujërat e krève të tyre. Që nga Presheva, Moravë, rrjedh thuajse 

pikërisht drejt veriut, në Danub, ndërsa Vardari merr një rrjedhë të 

drejtë thuajse drejt jugut, në Detin Egje. Kjo rrugë-ujore do të shtrihet 

nëpër luginën e madhe veri-jug, nga Danubi në Egje, e cila formon 

një prej veçorive më mbresëlënëse të gadishullit të Ballkanit dhe, 

nëpërmjet të  cilës kalon hekurudha nga Beogradi në Dabub, në 

Selanik, duke ndjekur rrugën e vjetër të tregtisë. Gjiri i Selanikut 

është krijuar nga natyra për të qenë prej gjireve më të mrekullueshëm 

të botës. Projekti nuk paraqet vështirësi teknike; përqindja e përafërt 

e rrjedhjes së lumit Morava është 0.78% ndërsa ajo e Vardarit është 

1.13%. Shtrirja e sipërfaqes së përgjithshme të drenazhuar në lumin 

Morava është 14.773 milje katrore dhe shtrirja e përgjithshme e 

sipërfaqes së drenazhuar në Vardar është 9.780 milje katrore. Një 

furnizim uji me shumicë e i mjaftueshëm, është i mundshëm përgjatë 

tërë vitit, në të gjithë stinët, për të gjithë rrugën-ujore.  

Punimet e nevojshme për ndërtimin e rrugës-ujore konsistojnë 

në: 

1. Rregullimi i rrjedhjeve të poshtme të së dy lumenjve; 

2. kanalizimi i një pjesë të secilit lum; dhe 
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3. ndërtimi i një kanali të lundrueshëm për t’i lidhur ata në 

ujëndarësen e Preshevës, me një rezervuar apo liqen artificial që do të 

ushqejë kanalin. 

Rruga-ujore serbo-turke e projektuar, kur të ndërtohet, do të 

kompletojë sistemin e madh të brendshëm (kontinental) të rrugëve-

ujore të Europës qendrore: kanali Danub-Oder, kanali Danub-

Moldau-Elb dhe kanali Danub-Main-Rhine; do të kryejë kullimin e 

qendrave më të mëdha industriale të qendrës së Europës dhe do të 

shkurtojë rrugët ujore tregtare ndërmjet Kanalit të Suezit dhe porteve 

të Antwerp, Rotterdam, Bremen, Hamburg, Stettin, etj, për detet e 

Veriut e Baltikut nëpërmjet Gjibraltarit, me 1600 milje dhe nëpërmjet 

rrugëve-ujore, Danub, Deti i Zi dhe Stamboll, me thuajse gjysmën e 

gjatësisë së rrugës. Anijet që do të përdorin rrugën-ujore të 

projektuar, nëpërmjet Serbisë dhe Turqisë, do të shmangin 

vështirësitë dhe shpenzimet e mëdha si të kohës edhe të parave që 

kanë lidhje me trafikun e lundrimit në këtë pjesë të lumit Danub, të 

njohur si  

“Portat e Hekurta” si dhe rrezikun e lundrimit në Detin e Zi. 

Shuma të mëdha janë shpenzuar nga qeveria austro-hungareze me 

qëllim që ta rregullojë e ta bëjë të lundrueshëm atë pjesë të Danubit, 

por rezultati ka qenë i pakënaqshëm. Një pjesë e madhe e tregtisë së 

Europës qendrore që shkon për në Mesdhe dhe Suez është e detyruar 

që të kalojë nëpër udhë-kalimin e deteve të Veriut, rruga e gjatë për 

në Gjibraltar. Serioziteti i këtij problemi mund të gjykohet nëpërmjet 

dy projekteve për të shmangur Danubin e poshtëm, të cilët u janë 

ofruar për vlerësim parlamenteve austriakë e hungarez. Një prej tyre 

bën thirrje për ndërtimin e një kanali përmes Alpeve, nga Vjena në 

Trieste, duke qenë gjysma kanal e gjysma vazhdë ku të tërhiqet anija, 

me një kosto prej 100.000.000 $. Skema tjetër synon që të lidhë 

lumin Sava, në Kroaci, me portin e Fiumes, në Adriatik, duke pasur 

nevojë për një tunel prej 16 miljesh, që të ketë një kanal e të shpojë 

vijën e Alpeve Dinarike. Nuk ka zyrtar që të thotë se këto propozime 

janë publikuar pasi realizueshmëria e tyre është vënë në pikëpyetje 

prej autoriteteve. Trafiku i vlerësuar si i mundshëm për këto rrugë të 

projektuara, bazuar vetëm në transportin nga Hamburgu dhe Trieste 



“The Heritage” Nr.10/ 2013 

156 

 

për në dhe që nga qendrat industriale të Austro-Hungarisë, është 

4.000.000 tonë në vit. Shumica, për të mos thënë i tëri, prej këtij 

tonazhi mund të vlerësohet arsyeshëm si i mundshëm për rrugën-

ujore të propozuar serbo-turke. Tregtia nga qendrat e Gjermanisë do 

ta shihte si avantazh përdorimin e kësaj rruge-ujore të re të lirë e të 

shkurtër, drejt Mesdheut lindor. Trafiku i cili momentalisht është i 

detyruar për të kaluar nëpërmjet “Portave të Hekurta” të Danubit për 

në detin e Zi është 2.000.000 tonë në vit.  

Vlerësimi i për projektin serbo-turk ka lënë jashtë llogarie çdo 

trafik lokal të pritur prej tregtisë turke e serbe, edhe pse dihet se 

rrugët-ujore nuk mund të dështojnë për të qenë një faktor i 

rëndësishëm në zhvillimin e këtyre rajoneve. Historia e kanaleve ka 

treguar në çdo rast, se ndërtimi i një rruge-ujore më të shkurtër e më 

të lirë, ka rritur tej mase trafikun dhe ka krijuar trafik aty ku asgjë 

nuk ekzistonte më parë. Për të cituar Kanalin e Suezit si një 

shembull: në vitin 1870 kalonin nëpër Kanal, 436.609 tonë të 

regjistruar; në vitin 1883, kalonin 5.777.862 tonë dhe në vitin 1907 

kalonin 20.500.000 tonë.  Historia e kanalizimit të lumit Main, nga 

Mainz në Frankfurt, jep një ide në lidhje me rritjen e rrugëve-ujorë të 

brendshme (kontinentale): në vitin e përfundimit të tij, në 1887, ai 

kryente zhvendosjen e 156.000 tonëve, trafik i cili u rrit në 1.087.000 

tonë në vitin 1889. Kostoja totale e rrugës-ujore serbo-turke, nga 

Danubi në detin Egje, sipas raporteve e tabelave të vlerësimit të 

dhëna “American Engineering Company” prej inxhinierëve e 

ekspertëve të vënë në punë për këtë qëllim, do të ishte 65.000.000$, 

duke përfshirë gjithë punimet paraprake dhe ato ndihmëse, 

përvetësimet, etj, dhe 4% të kapitalit të kërkuar, gjatë periudhës së 

llogaritur për ndërtimin.  

Këto llogaritje ishin bazuar te kostoja e ndërtimit aktuale e 

ndërtimit të kanalit në Gjermani, ku disa nga kushtet ishin më pak të 

favorshme se sa këto që duhen arritur për projektin Danub-Egje. 

Shuma vjetore e kërkuar, pas përfundimit të kanalit, me qëllim 

përballimin e shpenzimeve të punës dhe 4% interes mbi kapitalin, 

vlerësohet në 3.456.800$, shumë që do të mbulohet nga taksat e 

shitjes së energjisë hidrike dhe të ardhurave prej të drejtave të tokës e 
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të ujit. Trafiku u nevojshëm për të siguruar një përfitim, nëse 

llogaritet vetëm tarifa, do të duhej të ishte 4.000.000 tonë në vit. 

Megjithatë, tarifat nuk do të jenë i vetmi burim të ardhurash, duke 

qenë se është e dukshme se të ardhura të mëdha do të ketë nga shitja 

e të drejtave të ujit për punime të energjisë elektrike dhe qëllime të 

tjera. Meqë rruga-ujore serbo-turke e projektuar nga Danubi në 

Selanik, në ndërthurje me kanalet Danub-Elbë, Danub-Oder dhe 

Danub-Main-Rhine, rrok zonat më të pasura e më të gjera, prodhuese, 

industriale të Europës qendrore dhe do të siguronte rrugën më të 

shkurtër e më të lirë për trafikun e eksporteve dhe importeve të tyre 

me Lindjen e Afërt dhe të Lindjen e Mesme, duket e sigurt që të 

parashikohet se kjo rrugë-ujore, së shpejti do të udhëheqë tonazhin e 

trafikut të nevojshëm, për të justifikuar fuqishëm qeveritë serbe e 

turke që të nguten për ndërtimin e tij. 

Pjesëmarrja amerikane në projekt
10 

Po cili është vendi i amerikanëve në këtë projekt?  

Princi Lazaroviç-Hrebelianoviç është pika e lidhjes me ta, 

gjithnjë duku iu referuar si burim, dorëshkrimeve të tij. Pasi nuk 

kishte gjetur financues e mbështetës të këtij projekti në Europë, 

Lazaroviç-Hrebelianoviç i drejtohet SHBA. Ai vetë shkruan: “Nuk 

erdha në SHBA më parë se janari i vitit 1909.  Në vitin 1911 nuk kam 

qenë fare në SHBA. Jam një rezident i SHBA veç në vitin 1912. Për 

më tepër, objektivi i ardhjes time në Amerikë nuk ishte të qëndroja, 

por në interes të financimit të projektit tim Danub-Egje...Personalisht 

kam kontribuuar me më shumë se 10000 dollarë amerikanë. Për të 

limituar detyrimet e mia në lidhje me këtë, përfshiva The American 

Engineering Company," në shtetin New Jersey, kompani e cila, në 

vitin 1909 i bëri një kërkesë qeverive turke e serbe për lejë në 

zbatimin e projektit dhe punimeve paraprake të këtij projekti 

inxhinierik”.11 Duhet kuptuar se që të bëhej një projekti i tillë në 

Ballkan duhet që Fuqi të Mëdha si Austria, Rusia, Franca e Britania 

të gjenin interesa të përbashkëta. Ky projekt daton edhe thuajse një 
                                                           
10 LAZAROVICH- HREBELIANOVICH, 1926; op. cit. f.70-71 
 
11 LAZAROVICH- HREBELIANOVICH, 1926; op. cit. f.12 
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shekull më parë nga sa po flasim, por veç në 1900 mori trajtat 

moderne që po diskutojmë dhe u fut në zhvillim.  

Për të pasur panoramën e plotë të zhvillimeve duhen zbardhur 

të gjithë dokumentet e kohës, pasi ky projekt e kapërcente Serbinë e 

madje edhe Turqinë (fillimisht u quajt projekt serb-turk pasi Selaniku 

ishte akoma në duart e  turqve). Martesa e dytë e Lazaroviç-

Hrebelianoviç (në 1903) u bë me Eleanor Hulda Calhoun, të bijën e 

Gjykatësit të Kalifornisë E. E. Calhoun, biri i themeluesit të qytetit 

Paduach, Kentucky dhe nipi i shtetarit të madh amerikan John C. 

Calhoun.12 Megjithatë, (sipas burimeve të kërkuesve shqiptarë 

publikuar së fundi) një emër tjetër i madh ishte në dijeni të këtij 

projekti. Ai ishte Udrou Uillson, Guvernatori i dikurshëm i New 

Jersey, që kishte lidhje gjithashtu edhe me kompaninë që fitoi 

koncesionin e ndërtimit të kanalit. Po sipas hulumtimeve nga 

publicistë shqiptarë, propozimi dhe skemat e realizimit teknik të 

projektit menjëherë i ishin dorëzuar administratës së Presidentit 

Uilliam Taft, dhe kështu edhe pse në fund të mandatit të saj kjo 

administratë vetëm dy muaj përpara se Uillson të inaugurohej 

President, kishte filluar bisedimet në Shën Peterburg me Carin rus për 

ndërtimin e përbashkët të kanalit ujor, që do të kalonte krejtësisht 

nëpër Luginën e Preshevës. 

Kështu, në 18 janar 1913, gazeta e njohur amerikane, New 

York Times, publikon raportin nga Vjena, 17 janar 1913, me titull 

"Në lidhje me kanalin Danub-Egje: Kapitalistët amerikanë dhe ata 

rusë kanë arritur marrëveshjen për ndërtimin e përbashkët të rrugës 

lundruese. Të rejat e ardhura nga këtu Shën Peterburgu tregojnë 

efektin pozitiv të bisedimeve ne mes kapitalistëve amerikanë dhe 

atyre rusë për fillimin e përbashkët të ndërtimit të kanalit ujor që do 

të lidhë lumin Danub me detin Egje. Kjo do të thotë një kanal ujor që 

do të lidhë lumin Morava dhe lumin Vardar në Serbi dhe 

Maqedoni".13 

                                                           
12 LAZAROVICH- HREBELIANOVICH, 1926; op. cit. f.16 
13 NEW YORK TIMES, gazeta amerikane, 18 janar 1913 
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Pra lëvizjet që bëheshin kanë qenë të gjera dhe me aktorë të 

fuqishëm. Theksoj se nuk është synim i analizës për të gjetur fillin e 

vërtetë të kësaj ideje, më shumë se sa për të parë momentet kur u 

kristalizua zyrtarisht kjo. Më poshtë sjellim të zbardhura dokumentet 

që tregojnë fitimin e koncesionit prej amerikanëve të New Jersey-t. 

Ministria e Punëve me Jashtë. Shtojca I. Kopje: Beograd, 

16/19 prill, 1909. Beograd, 2 mars 1909. Shkëlqesisë së Tij, Ministrit 

të  Tregtisë: Në emër të atyre që unë përfaqësoj, The American 

Engineering Company, kam nderin që t’i paraqes Shkëlqesisë Tuaj, 

kërkesën e tyre me shkrim se kjo Kompani do të ketë të drejtën 

ekskluzive që nga ky moment e për periudhën e pesë viteve, për të 

ndërmarrë të gjithë punimet që kanë të lidhje me studimin e lumit 

Morava, luginës së tij, kontributeve të tij në total e se ata mund të 

përpunojnë një plan të detajuar për rregullimin dhe kanalizimin e 

Moravës, me qëllim që të bëjnë një rrugë-ujore të lundrueshme për 

anijet me njëmijë (1000) tonë. Kur dhe pasi Shkëlqesia Juaj të ketë 

pranuar këtë propozim në parim, unë do të paraqes përpara jush një 

tjetër kërkesë të detajuar mbi kushtet e kërkuara nga koncerni që unë 

përfaqësoj. [V.R. Savitch, Shefi Departamenti, Marrëdhëniet me 

Jashtë]. 

Shtojca II. Ministria mbretërore serbe e Agrikulturës, 

Industrisë dhe Tregtisë. Departamenti i Punimeve Ujore. H.Br. 

Zyrtarisht. Beograd 15/28, prill, 1909. Zotëri: në bazë të një raporti 

nga Departamenti i Punimeve Ujore, pranoj në parim kërkesën që ju 

shtruat para meje në emër të “American Engineering Company”, 

duke kërkuar koncesionin për kryerjen e punëve paraprake, për 

ndërtimin e një kanali të lundrueshëm Danub-Morava-Vardar-Egje. 

Me qëllim që unë të jem në gjendje të ndërmarr hapat e tjerë, është e 

nevojshme që “American Engineering Company” të paraqesë 

formulime të sakta e të detajuara mbi termat dhe kushtet me të cilat 

ata do të duan që marrja e koncesionit të garantohet për ta, për 

kryerjen e punimeve paraprake ashtu si edhe për ndërtimin e 

rrugkëlimit ujor të lundrueshëm. Në lidhje me këtë njoftoni dhe vini 

në dijeni ata që kanë lidhje me këtë. [Ministri i Tregtisë, Industrisë 
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dhe Agrikulturës, J.M. Prodanovich, për Z. Vladislav Savich, Shef 

Departamenti, Ministria e Punëve me Jashtë.]” 

New York, e martë, 8 qershor 1909. I dashur zoti Atterbury: 

kopjet në vijim janë telegramet e mia të së shtunës së fundit, 5 

qershor dhe përgjigja për to e marrë sot. Kabllogrami im: “Kërkesa 

jonë me shkrim e paraqitur nëpërmjet jush, që kishte lidhje me 

koncesionin e plotë me pjesëmarrjen e Qeverisë përfshirë punimet 

paraprake të Kompanisë, duke shpresuar për një marrëveshje më të 

qartë nëse Qeveria do të pranonte në parim këto kushte, mori 

përgjigje telegrafike të qartë, e postuar si kopje e certifikuar nga 

Qeveria.” Përgjigjja e marrë sot: “Ministri i Tregtisë pranoi kushtet 

tuaja, ciladoqoftë mënyra e shtrimit të kërkesës suaj përpara Këshillit 

të Ministrave, në vijim letra”. Ju keni në dorë një kopje të përgjigjes 

së përgjithshme të bërë në mars të vitit 1909, për koncesionin dhe ju 

do të gjeni në tre faqe referencën e pjesëmarrjes së Qeverisë në 

shpenzime. [I Juaji sinqerisht, Lazaroviç-Hrebelianoviç.] 

Deklaratë shpenzimesh. “American Engineering Company” e 

New Jersey-t në lidhje me projektit e rrugës-ujore Danub-Egje. 

Profesorit N.I.Stamenkoviç dhe asistentëve të tij si për kontratën e 

Raporteve, “Projektin e Përgjithshëm”, etj, përfshirë shpenzimet e 

udhëtimit (pagesa e fundit, 23 shkurt 1909); totali (5.450 $). 

Prezantimi në Serbi, V.R. Saviç, rroga, nga gushti 1908 në janar 

1910, përfshirë shpenzimet e udhëtimit; totali (1.950 $). Prezantimi 

në Turqi, legalizimi dhe shpenzime të tjera në lidhje me projektin, në 

Londër, Angli dhe në New York, SH.B.A. ; totali (8.050 $). Totali i 

përgjithshëm (15.450 $). 

Formula sllave e 1919-s: Doktrina Monroe e Ballkanit, “Ballkani 

për ballkanasit” 

Por projekti për ndërtimin e kanalit Danub-Egje synonte që 

nga fuqizimi ekonomik të sillte edhe fuqizimin politik e më saktë të 

transformonte Ballkanin në një aks gjeostrategjik sllavo-grek. Ky aks, 

kjo aleancë do të ngrihej në një status Fuqie të Madhe po që se do të 

realizohej zotërimi i pikave gjeografike që ata synonin e po qe se do 

të lejohej kjo gjë prej Fuqive të Mëdha. Po Shqiptarët? Shqiptarët as 
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nuk përmenden fare në kontekstin e dhënies së ndonjë rëndësie. 

Mendohet për një shtet shqiptar, por edhe ai cung. Ndërkohë, nga ana 

gjeografike, strategjike e gjeopolitike, viset shqiptare ishin jo me pak 

rëndësi. Le të shohim në vijim, bazuar në korrespodencën e shkrimet 

e Lazaroviç-Hrebelianoviç se si po luhej loja për transformimin 

politik të Ballkanit dhe se si po ideohej gjeopolitika e tij me qëllim 

fuqizimin e aksit të lartpërmendur. 

Në datën 16 shkurt të vitit 1919, një mbledhje masive mes 

serbësh, kroatësh e sllovenësh në New York City, formuloi një 

rezolutë të cilën ia drejtoi Presidentit amerikan Udrou Uilson, i cili 

bëri me dije për marrjen e kësaj rezolute, përmes një letre personale, 

Sekretarin e Komitetit organizues të kësaj mbledhje e të kësaj 

rezolute. Kjo rezolutë jepte me pak fjalë e në mënyrë të përmbledhur 

një formulë që shprehej kështu: “Ne kërkojmë që të njihet Doktrina e 

jonë Monroe: Ballkani për popujt e Ballkanit.” 

Por kjo rezolutë nuk ishte përpjekja e vetme për të gjetur 

mbështetje për këtë Doktrinë izolimi. Në një letër “drejtuar Komitetit 

të Këshillit të Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit të SHBA 

(Committee on Foreign Relations of the U.S Senate) me rastin e 

seancës dëgjimore për çështjen e debatit mbi Fiumme-n dhe Traktatin 

e Versajës (New York, 30 gusht 1919),” kjo formulë jepet në mënyrë 

më të detajuar. Autori i tyre, Princi Lazaroviç-Hrebelianoviç, jep në 

mënyrë të qartë synimin strategjik të sllavëve në Ballkan. Ai e 

thekson dukshëm faktin se “kjo formulë strategjike sillet para 

amerikanëve, prej tij, jo si një individ në pozitat e akademikut apo të 

teoricienit, por si dikush me vijimësi të pandërpreë pune politike.  

Kjo punë politike ishte bazuar në çështjet e: (1) dëbimit të 

turqve prej Ballkanit; (2) zgjerimin e kufijve serbë deri poshtë 

territoreve të vejtra serbe, duke përfshirë Luginën e Vardarit, nga 

Sturma deri në kufi me Shqipërinë e deri në kufi me Greqinë; (3) 

thyerjes së perandorisë austro-hungareze; (4) përfshirjen e serbëve, 

kroatëve e sllovenëve në një shtet jugosllav kombëtar e të pavarur, 

me synimin e përfshirjes së gjithë popujve të Ballkanit dhe 

përfaqësimit të parimit: “Ballkani për popujt e Ballkanit”.”  
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Më pas këtë formulë strategjike ai e zbërthen në mënyrë disi 

më të detajuar dhe parimet bazë së zbatimit të ardhshëm të saj 

mbështeten në: “(1) Njohja nga Fuqitë e Mëdha të aksiomës: Ballkani 

për ballkanasit, një Doktrinë Monroe që përjashtonte tërësisht nga 

Ballkani çdo fuqi të huaj, mundësinë që këto të fundit të kishin 

territor apo vijë bregdetare nën zotërim, përfshirë linjën Adriatik-

Egje. (2) Krijimi i një aleance ekonomike dhe në fushën ushtarake të 

Mbrojtjes, mes shtetit federativ serb-kroat-slloven me Greqinë. Shtet 

e tjera ballkanike do të ftoheshin në vijim. (3) Njohjen e Shqipërisë si 

një shtet i lirë e i pavarur, nën një kryesues ekzekutiv që do të 

zgjidhej në mënyrë të lirë nga populli shqiptar. Pavarësia e këtij shteti 

shqiptar do të garantohej prej aleancës së shtetit Federal serb-kroat-

slloven me shtetin grek, aleancë në të cilën do të bashkohej edhe 

Shqipëria si pjesëtar i tretë.”  

Argumentimi për këtë projekt strategjik shoqërohej prej Princi 

Lazaroviç-Hrebelianoviç me dy shembuj që shërbenin si prova se 

kishte një bashkërendim ballkanik për këtë projekt: “Projekti ishte 

pëlqyer e pranuar nga Kryeministri grek Veniselos, i cili në një letër 

të datës 14 maj 1919, drejtuar shkruesit të kësaj rezolute (Princit 

Lazaroviç-Hrebelianoviç), shprehej se Greqia e Serbia kishin luftuar 

kundër armiqve të përbashkët në shtatë vitet e shkuara dhe 

bashkëpunimi i sigurt në ardhje, në kohë paqeje, lidhej që të provonte 

vlerën e shkëlqyer, si të Greqisë së Madhe edhe të Serbisë së 

Madhe.” 

Ndërsa si fakt që shqiptarët e mbështesnin këtë aleancë, Princi 

Lazaroviç-Hrebelianoviç, sjell këtë argument: “Për më tepër, Esad 

Pashë Toptani, drejtuesi më i rëndësishëm i kryetarëve e i 

udhëheqësve shqiptarë, i cili de facto komandon besëlidhjen e pjesës 

më të madhe të popullit shqiptar, ka deklaruar në një artikull të botuar 

në këtë qershor (1919) në “Balkan Review” (Londër) se ai dhe ata që 

i shkonin pas e pranonin plotësisht formulën: “Ballkani për popujt e 

Ballkanit, në të gjithë kuptimësinë e saj dhe me të gjitha detyrimet që 

ajo ngarkonte.” 14 

                                                           
14 LAZAROVICH- HREBELIANOVICH, 1926; op. cit. f.95-100 
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Me dy fjalë, siç u pa edhe më lart nga shkrimet e Lazaroviç-

Hrebelianoviç, kjo formulë strategjike do të përbëhej nga boshti 

kryesor sllavo-grek, Shqipëria dhe mandej edhe shtojca bullgare. 

Synimi ishte kontrolli i hapësirës gjeografike ballkanike, duke shtënë 

në dorë rrugët detare më të rëndësishme që nga Adriatiku në Egje e 

me perspektivë dalje të gjerë në Mesdhe. Ky pozicion ambicioz do ta 

rriste tej mase vlerën gjeostrategjike të këtij aksi gjeopolitik serbo-

grek në lojën e Fuqive të Mëdha – gjithnjë, nëse kjo ambicie do të 

realizohej. Shqipëria do të ishte fillimisht një lloj ‘shteti i pavarur’ 

(protektorati) serbo-grek me kufij shumë të reduktuar, e më vonë, po 

qe se do zbatohej kjo formulë e duke iu referuar shembujve historikë, 

kishte gjasa te mira që të zhdukej tërësisht nën presionin e asimilimit.  

Serbët e dinë vlerën e kësaj zone prandaj e ndanë 

administrativisht prej Kosovës në vitin 1945. Për këtë arsye aty pranë 

është ndërtuar baza e tyre ushtarake më e madhe. Krimet e kryera 

ndaj popullsisë së kësaj treve prej shtetit Serb janë të shumta e të 

pashembullta, ashtu si ato që u kryen edhe ndaj shqiptarëve të 

Kosovës. Ka pasur një politikë sistematike shtypëse me qëllim 

shpopullimin e kësaj zone që ka si pronarë toke shqiptarët. Zhvillimi 

ekonomik dhe investimet në Luginë janë të papërfillshme dhe ka 

varfëri të dukshme. Nëse sheh komunat serbe aty pranë, dallon 

menjëherë që janë serbe veç prej investimeve, ndërsa Lugina shtyhet 

drejt varfërisë me qëllim braktisjen dhe kjo gjë duket se e ka arritur 

qëllimin pasi sot atje mund të jenë afërsisht nga 100 mijë shqiptarë të 

dikurshëm, vetëm 60 mijë. Mund të shkruhej pa fund për keqtrajtimet 

e për vuajtjet e këtyre shqiptarëve të cilët kanë fatin e mirë që të 

banojnë një luginë të mrekullueshme, por kanë edhe fatin e keq që 

jetojnë nën sistemin shtypës serb i cili për qëllimet e veta strategjike 

ka demonstruar se shkel të drejtat e kombeve të tjera me lehtësi të 

madhe. 

Gjeoekonomia serbe si vijim i gjeopolitikës tradicionale 

Duke i skicuar kornizat tradicionale gjeopolitike të botës si 

“detare” dhe “kontinentale euraziste”, Saul Cohen do të argumenton 

në fjalimin e tij presidencial të vitit 1990 në Shoqatën e Gjeografëve 

Amerikën se: “Mekanizmi më premtues gjeopolitik për të ndrequr 
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balancën ndërmjet dy sferave [bota “detare” dhe “bota kontinentale 

euro-aziatike”] është  shfaqja e Europës Qendrore dhe Lindore si një 

Rajon  Portë/Hyrje. Një rajon i tillë do të lehtësonte transferimin e 

energjive të reja brenda bërthamës ngurruese sovjetike. E shtrirë në 

perëndim nga lumenjtë Oder-Neisse dhe malet Harz e Bohemian në 

veriun e Detit Adriatik, dhe ne lindje në kufijtë e BRSS, Porta 

Europiane do të jetë plotësisht e hapur ndaj forcave ekonomike nga 

lindja dhe nga perëndimi. Strukturat e saja politike dhe ekonomike do 

të adaptojnë modelet europiano-perëndimore, por duhet gjetur një 

qëndrim ushtarak që nuk sfidon objektivat sovjetikë të sigurisë.  

Me përjashtim të Greqisë, ky rajon është i përbërë nga ai 

gjysmë rresht shtetesh ndërmjet Gjermanisë dhe Rusisë, stabiliteti 

dhe siguria e të cilëve sipas Mackinder (1919) ishte thelbësore për 

stabilitetin e Erazisë dhe të gjithë botës. (Cohen, 1991: 570). Cohen 

vijon më tej: “Rajoni ka potencial që të zhvillohet si një burim i madh 

prodhuesish të cilësisë së lartë për veten e tij dhe për tregun sovjetik, 

duke qenë se ai përfiton nga kapitali Perëndimor, pajisje, kredi dhe 

zgjidhje teknike e menaxheriale. ... Me aftësitë e veta teknologjike 

dhe kapitalin Perëndimor, BRSS mund të jetë gjithashtu e aftë që të 

zhvillohet deri në pikën ku ajo të eksportojë prodhime cilësore p.sh 

automobila dhe kompjuter, në shkëmbim të tekstileve apo makinerive 

evropiane ” (Cohen, 1991: 572).  

Çështja mund të rritet, pasi si Lindja edhe Europa Qendrore 

mund të mos kthehen në një “zonë tampon” dhe të mos bëhen Rajoni 

Portë siç është pozicionuar. Kjo është e dyshimtë. Komuniteti 

Europian dhe Bashkimi Sovjetik do ta gjenin konkurrencë mbi 

rajonin si antiproduktive. Shqetësimet e Europës detare janë fuqitë 

ushtarake sovjetike. BRSS ka nevojë për ndihmën e Europës 

Perëndimore. Këto shqetësime dhe nevoja balancojnë njëra-tjetrën. 

Ato drejtohen më mirë nëpërmjet bashkëpunimit, jo nëpërmjet 

konkurrencës për zona tampon (Cohen, 1991: 572).15 

                                                           
15 SMITH, Adrian, “Imagining geographies of the ‘new Europe’: geo-economic 
power and the new European architecture of integration”. Political Geography 21 
(2002) 647–670: 
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Kanë kaluar më shumë se dy dekada nga ky përcaktim por 

transformimi gjeoekonomik që Cohen parashikonte duket se 

praktikohet aktualisht në njëfarë mënyre. Ekonomia dhe ekuilibri i 

fuqisë është shkrirë në një, edhe pse lufta për zotërimin e Eurazisë 

nuk ka përfunduar. Serbia duket se tenton pikërisht këtë lloj 

mekanizmi. Ajo synon që të ri-pozicionohet në krye të Ballkanit në 

sajë të gjeoekonomisë që i mundëson pozita e saj gjeografike e 

rrugëkalimeve.  

Nëse do të shohim zhvillimet zyrtare të muajve të fundit, 

aktivitetet e diplomacisë serbe, vëmë re disa marrëveshje të 

rëndësishme dhe një orientim të tyre drejt shtimit të marrëdhënieve 

tregtare me vendet që kryhen këto marrëveshje. Vendet në fjalë janë 

Gjermania, Turqia e Rusia. Në kontekstin ekonomik këto janë fuqi të 

rëndësishme. Por në kontekstin e sigurisë aleancat e tyre me synim 

fuqizimin kanë ngjyrë tjetër. Vektorët gjeopolitikë të Serbisë janë 

Adriatiku, Egjeu dhe Europa Qendrore. Por nëse këto vektorë 

gjeopolitikë do të shkriheshin me interesat gjeopolitike ruse, atëherë 

do të kishim një mospërputhje me interesat gjeopolitike të fuqive 

detare, pjesë e aleancës së të cilëve është edhe Gjermania 

kontinentale. E thënë shkurt, loja gjeopolitike ndërmjet aktorëve ka 

në thelb një dhe vetëm një emër: Eurazia. Ballkani është një prej 

rajoneve më të rëndësishëm ku përplasen interesat e Fuqive detare e 

atyre kontinentale për zotërimin e Eurazisë. Kjo i jep rëndësi të 

veçantë. Le t’i hedhim një sy zhvillimeve të fundit diplomatike serbe. 

Duke iu referuar faqes zyrtare të qeverisë serbe, në datë 14 

nëntor 2012, kryeministri dhe ministri i Brendshëm Ivica Daçiç, tha 

në Berlin, gjatë vizitës së tij zyrtare në krye të një delegacioni ku 

bënte pjesë edhe ministri i Ekonomisë e Financës Mladjan Dinkiç, se 

qeveria serbe do të bënte çdo gjë që tërhiqte investimet e huaja dhe ai 

theksoi se interesi i qeverisë serbe ishte që të zhvillonte marrëdhënie 

të mira dypalëshe me Gjermaninë, në fushën politike dhe ekonomike. 

Do të rregullojmë legjislacionin tonë dhe do të bëjmë çdo gjë që të 

                                                                                                                                       
COHEN, S. B. (1991). Global geopolitical change in the post-Cold War era. Annals 
of the Association of American Geographers, 81(4), 551–580 
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shtojmë vëllimin e tregtisë me Gjermaninë dhe vendet e tjera të BE-

së, tha Daçiç. Kryeministri Daçiç theksoi se Gjermania është një prej 

partnerëve kryesorë tregtarë dhe shtoi se vëllimi i tregtisë ndërmjet 

dy vendeve u ngjit në 2.5 miliardë € në vitin 2011. Për sa i përket 

këtij vëllimi, vetëm Rusia e kapërcen atë gjerman, por duhet pasur 

parasysh se Rusia është e përfaqësuar më së shumti me prodhimet e 

energjisë e se në termat e sektorit të vërtetë ekonomik, Gjermania 

është vërtet partneri ynë numër një, tha Daçiç. Gjermania ishte e 

renditur e katërta kur hyri në sektorin e investimeve në Serbi e 

tashmë ajo ishte vendi kryesor investues në projekte dypalëshe për 

zhvillimin e Serbisë. Duke i pasur këto parasysh dhe duke vlerësuar 

rëndësinë politike të Gjermanisë si një prej faktorëve kyç në BE, 

është e sigurt se interesi ynë është që të zhvillojmë marrëdhënie të 

mira dypalëshe me Gjermaninë, si në fushën ekonomike edhe në 

fushën politike, nënvizoi Daçiç. Së bashku me ministrin Dinkiç, ai 

kreu takime me përfaqësues të kompanive gjermane që aktualisht 

kryejnë veprimtari në Serbi ose që synojnë që të investojnë në këtë 

vend.16 

Në datën 1 shkurt 2013 kryeministri serb, Ivica Daçiç dhe 

ministri turk i Punëve të Jashtme, Ahmet Davutoglu, konfirmuan në 

bisedimet e tyre se dy qeveritë do të zhvillonin një samit të 

përbashkët që do të mbahet në Beograd këtë vit, i cili mendohet se do 

të përmirësojë marrëdhëniet dypalëshe ndërmjet Serbisë e Turqisë. 

Daçiç deklaroi se pozicionimi politik i Turqisë është i një rëndësie të 

madhe për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe i bëri thirrje këtij 

vendi që të qëndronte i rezervuar kur të vinte puna te zgjidhja e 

çështjes së Kosovë-Metohisë. Davutoglu nënvizoi se Serbia është 

vendi kryesor i Ballkanit dhe shprehu mbështetje për reformat në këtë 

vend dhe ofroi mbështetje për të zgjidhur të gjitha çështjet e 

diskutueshme nëpërmjet dialogut dhe mjeteve paqësore. Dy zyrtarët 

theksuan faktin se përmirësimi i marrëdhënieve ekonomike është një 

                                                           
16 Government will do everything to attract foreign investment” 
http://www.seio.gov.rs; Belgrade/Berlin, 14 Nov 2012 
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prioritet dhe se qëllimi është që shkëmbimi tregtar ndërmjet dy 

vendeve të shtohej dyfish dhe të arrihej niveli i 1 miliardë € në vit.17 

Në datën 11 janar 2013 ministri i Financave dhe Ekonomisë, 

Mladjan Dinkiç, firmosi në Moskë me ministrin rus të Financave, 

Anton Siluanov, Marrëveshjen e huas shtetërore me vlerë 800 

milionë $, për nevojat e hekurudhave serbe “Zeleznice Srbije”. 

Dinkiç tha se huaja, më e madhja e marrë ndonjëherë për hekurudhat 

serbe, do të përdorej për modernizimin e korridorit hekurudhor 10 

dhe për rindërtimin e hekurudhës Beograd-Bar. Fondet janë rezervuar 

gjithashtu për rehabilitimin e gjashtë seksioneve të linjës hekurudhore 

përgjatë Korridorit 10, në gjatësinë 111 kilometra, modernizmit të 

hekurudhës Beograd-Bar dhe blerjes së trenave me motorë me naftë, 

prodhim rus.18 

Në datën 1 shkurt 2013, u zhvillua në Beograd takimi 

ndërmjet ministrit të Jashtëm turk, Ahmet Davutoglu, me homologun 

e tij serb Ivan Mërkiç. Në faqen zyrtare të qeverisë serbe, esenca e 

këtij takimi përmblidhje me titullin “Bashkëpunimi strategjik 

ndërmjet Serbisë e Turqisë, i rëndësishëm për stabilitetin rajonal”. Të 

dy ministrat ranë dakord se bashkëpunimi strategjik ndërmjet Serbisë 

e Turqisë përfaqëson një sinjal të rëndësishëm dhe një mesazh për 

stabilitet e paqe në rajon. Në një konferencë të përbashkët për shtyp, 

të mbajtur pas takimit të dy zyrtarëve, Mërkiç tha se çështjet kryesore 

të takimit ishin stabiliteti në rajon, rritja e bashkëpunimit ekonomik 

dhe dialogu ndërmjet Beogradit e Prishtinës. Ai nënvizoi se ishin 

krijuar baza të mira për bashkëpunim të mëtejshëm ndërmjet Serbisë 

e Turqisë e se do t’i kushtohet një vëmendje e veçantë zhvillimit të 

marrëdhënieve ekonomike e rritjes së shkëmbimit tregtar. Davutoglu 

deklaroi se Serbia dhe Turqia kanë një vizion të përbashkët për 

rajonin e Europës juglindore, në të cilin nuk ka armiqësi, tensione 

apo paragjykime e në të cilin, vendet janë të integruara në një rrugë 

paqësore. Serbia, si vendi qendror i rajonit, do të vazhdojë të jetë një 

                                                           
17 Improvement of economic relations between Serbia, Turkey priority” 
http://www.seio.gov.rs; Belgrade, 1 Feb 2013 
18 “Agreement on loan for Serbian railways signed”; Belgrade/Moscow, 
http://www.seio.gov.rs, 11 Jan 2013 
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aktor strategjik në të, vazhdoi ai, e shtoi më tej se bashkëpunimi 

trepalësh ndërmjet Serbisë, Turqisë e Bosnje-Hercegovinës ka 

kontribuar gjithashtu për marrëdhënie më të mira në këtë rajon. Ai 

tha se vizitonte Beogradin si pjesë e përgatitjeve për vizitën e 

ardhshme të presidentit të Serbisë, Tomislav Nikoliç në Turqi, por 

edhe për të përçuar një mesazh miqësie e bashkëpunimi. Vizita e 

presidentit serb ne Turqi, do të ndihmojë në përmirësimin e 

marrëdhënieve të mëtejshme ndërmjet dy vendeve, vuri në dukje 

ministri, e shtoi më tej se është diçka e vlefshme që presidenti 

Nikoliç do të flasë gjithashtu me biznesmenët turq. Davutoglu tha se 

qeveria turke nxit i inkurajon biznesmenët që të investojnë në Serbi 

sa më shumë që të mundin dhe shprehu besimin e tij se shkëmbimet 

tregtare, të cilat tani qëndronin në nivelin e përafërt të 550 milionë € 

(euro), mund të rritej në një kohë të shkurtër, të pak viteve, në shifrën 

1 miliardë € (euro). Duke folur për dialogun ndërmjet Prishtinës e 

Beogradit, Davutoglu nënvizoi se Turqia i mbështet fuqishëm këto 

bisedime dhe se është e gatshme që të ofrojë ndihmë në këtë proces, 

në çdo mënyrë që të mundë. Mërkiç dhe Davutoglu firmosën më parë 

Marrëveshjen e punësimit të personelit diplomatik e shërbimeve 

konsullore.19 

Marrëveshjet tregtare me Turqinë dhe fuqizimi i mëtejshëm i 

lidhjeve me Gjermaninë, japin një panoramë ku Serbia synon të jete 

një ndërmjetëse e fuqishme brenda një prej rajoneve më delikatë të 

Rimalnd-it, Ballkanit. Ndërkohë, afrimi i Turqisë në Ballkan si aleate 

kryesore e SHBA dhe synimi për tu bërë aktor global gjeopolitik, 

sjellin panoramën e aleancave frenuese ndaj kompaktësimit të 

Eurazisë. Partneriteti strategjik ndërmjet Kinës e Turqisë, ndoshta 

synon pikërisht konsolidimin e Rimland-it dhe transformimin e 

këtyre vendeve në aktorë jetikë për ekuilibrin mes forcave 

kontinentale e atyre detare. Sigurisht, në këtë lojë gjeopolitike, nuk 

ka raporte dëshirash, por ka raporte forcash e për sa kohë që SHBA, 

fuqia kryesore globale, ta konsiderojnë interes jetik Eurazinë e 

kontrollin apo ekuilibrin e saj, për aq kohë Rimland-i do të trajtohet 

                                                           
19 “Strategic cooperation between Serbia, Turkey important for regional stability” 
http://www.seio.gov.rs; 1 Feb 2013 
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së pari nën optikën e tyre. Në këtë lojë të madhe gjeopolitike, kanali 

Danub-Egje që do fuqizojë pozitat e Serbisë, në mënyrë të tërthortë a 

të drejtpërdrejtë fuqizon nëpërmjet saj pozitat e Rusisë. Kjo sjell si 

nevojë një frenim e ekuilibër të brendshëm gjeopolitik në Ballkan. 

Mbetet për t’u parë se si do të realizohet kjo domosdoshmëri e Fuqive 

detare. Këtu qëndron edhe vlera e pozicionimit të Shqipërisë, si një 

vend pjesë e aksit euroatlantik, si fuqi detare e si pjesë e aleancës së 

Fuqive detare me në krye SHBA. Kontrolli i Eurazisë, u bë ndërkohë 

një synim themelor i fuqisë kryesore detare, SHBA-së. Këtë synim, 

gjatë Luftës së Ftohtë e luftonte ish Bashkimi Sovjetik, ndërsa sot e 

shikon si kërcënim Rusia. Megjithatë, kontrolli i Eurazisë dhe 

shmangia e rënies së kësaj hapësire nën kontrollin e një fuqie apo 

grup fuqish në aleancë të përbashkët, mbetet orientim kryesor i 

politikës së jashtme amerikane. SHBA e shikon këtë përpjekje si një 

luftë për mbrojtjen e interesave të saja jetike. Në të njëjtën mënyrë e 

shikon edhe Rusia. 

Brenda skemës së madhe gjeopolitike për kontrollin e 

Eurazisë, nuk ka asnjë rajon të parëndësishëm. Brenda rajoneve ka 

vende të cilët për shkak të gjeografisë së tyre kanë pozicione kyç. Një 

pozicion të tillë ka Lugina e Preshevës, e populluar ndërkohë prej 

shqiptarëve. Ky është pozicion kyç për ndërtimin e kanalit Danub-

Egje dhe një korridor strategjik, që mundëson daljen e shpejtë nga 

Ballkani në Egje nëpërmjet luginave. U duk sikur u hoq veç një 

lapidar, por shekull pas shekulli planet janë po ato, dhe ajo që i 

ushqen është gjeopolitika. 
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Ky punim tenton të nxjerrë në pah konfliktet e interpretimeve 

që ju bëhen në funksion të hulumtimit termave si: Nacionalizmi, 

Kombëtarizmi dhe Patriotizmi. Duke qenë po këto keqkuptime që i 

shtojnë koston vonesës integruese së Shqipërisë në strukturat e 

Bashkimit Evropian, për të vijuar më pas me kontributin e 

deritanishëm shkencoro – studimor nga katedrat universitare, 

akademitë e shkencave dhe botimet shkencore kombëtare në interes 

së temës në fjalë.  

Për ta përmbyllur me rolin progresiv apo regresiv të 

institucioneve politike në vend. Abuzimin partiak me ndjenjën 

kombëtare të shqiptarëve dhe etiketimin oponentëve të tyre politikë si 

nacionalistë. 

• Cili është dallimi midis nacionalizmit dhe patriotizmit? 

• A jemi në një stad integrues apo frenues të ecurisë së vendit? 

• Cilat janë rekomandimet e ndërkombëtarëve për këtë çështje?  

• Si po reagojnë qytetarët dhe pushtetmbajtësit me dilemat që 

na shtrihen para adoptimit në familjen evropiane? 

• A do të arrihet vallë integrimi i shtetit (së bashku me 

shtetasit)? 

• A do te realizohet renditja e merituar në një njësitë e 

përbashkëta evropiane, me qëllim progresin dhe përfaqësimin 

e shumëpritur të shqiptarëve? 

1. KONFLIKTET TERMINOLOGJIKE DHE 
KEQINTERPRETIMET 

Nëse duam të evidentojmë sfidat dhe problemet që lindin nga 

nacionalizmi në rrugën integruese të Shqipërisë, duhet të shqyrtojmë 

një mori tekstesh dialektike, sepse përshkrimi dhe sqarimi i termave 

si: Nacionalizmi, Kombëtarizmi dhe Patriotizmi, konsistojnë në 

përplasje teorish dhe si pasojë, rrjedhin në keqinterpretime (të 

qëllimshme, ose jo) nga opinioni publik.  

Diku, Nacionalizmi shihet si doktrina e së djathtës ekstreme, 

duke nënkuptuar lëvizjet populiste, proklamimin e kombësisë dhe 

territorit të pastër, mospërzierje racash, etj. Ndërsa, nëse i referohemi 
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Fjalorit (Enciklopedik) Shqiptar me NACIONALIZËM m. 
kuptojmë 1. Ideologji dhe politikë reaksionare e borgjezisë së një 

vendi, e cila i vë interesat e veta të ngushta klasore mbi gjithçka, 

duke i paraqitur si interesa të të gjithë kombit, e quan këtë më epror 

ndaj kombeve të tjera dhe ndez përçmimin e armiqësinë ndaj tyre. 2. 

Lëvizje kombëtare kundër pushtimit dhe shtypjes së huaj; ndjenja 

kombëtare. Nacionalizëm i flaktë (i zjarrtë).   

Sipas një tjetër teoricieni shqiptar, Nacionalizmi interpretohet 

edhe si "Bashkim i shtetit dhe qëndresë ndaj ligjeve të huaja"1. 

Ndërkohë, një autor gjerman e vendos Nacionalizmin ne raport me 

Fuqinë e Kombit dhe përpiqet ta shpjegojë forcën e kombit, vetëm 

ose të paktën, kryesisht me karakterin kombëtar, “...që degjeneron 

gjatë procesit në një metafizikë politike të racizmit. (...) Për 

nacionalizmin, përcaktues i vetëm i fuqisë së kombit është përkatësia 

e një kombi të caktuar. Përkatësia ndaj një kombi mund të 

identifikohet sipas gjuhës, kulturës, origjinës së përbashkët, racës ose 

sipas vendimit të individit për të qenë pjesëtar i kombit. (...) Ruajtja e 

karakterit kombëtar dhe në veçanti zhvillimi i aftësive të tij krijuese 

është detyra e tij më e lartë.”2  

Përafërsisht, të njëjtin qëndrim interpretues do të ketë edhe 

Fjalori (Enciklopedik) Shqiptar, kur specifikon tashmë jo termin 

nacionalist, por kombëtar si: KOMBËTAR mb. 1. Që ka të bëjë me 

kombin, që i përket kombit, i kombit; që ka të bëjë me kombësinë, i 

kombësisë. Pavarësia kombëtare. Zgjimi (çlirimi) kombëtar. Çështja 

kombëtare. Festë kombëtare. Flamuri kombëtar. 2. Që shpreh 

veçoritë e një kombi, që karakterizon pjesëtarët e një kombi; që është 

krijuar nga pjesëtarët e një kombi. Kultura kombëtare. Gjuha 

kombëtare. Arti kombëtar. Valle (veshje) kombëtare. Vetëdija 

kombëtare. Veçori (tipare) kombëtare. 3. Që ka të bëjë me një shtet 

ose me një vend të caktuar, që i përket një shteti ose një vendi të 

caktuar, i vendit; ku marrin pjesë përfaqësues nga gjithë vendi; që 

                                                           
1 Afrim Krasniqi, PARTITË POLITIKE DHE SISTEMET POLITIKE, Historia, 
Roli, Organizimi, Modelet dhe Tiparet e Partive dhe Sistemeve Politike, Fq. 71, 
Tiranë 2008 
2 Hans J. Morgenthau, POLITIKA NDËRMJET KOMBEVE, Lufta për pushtet dhe 
paqe, Fq. 195, Instituti i Studimeve Ndërkombëtare, Tiranë 2008 



“The Heritage” Nr.10/ 2013 

174 

 

përfaqëson gjithë vendin; shtetëror. Konferencë kombëtare. Takim 

kombëtar. Kampionati kombëtar. sport. Ekipi kombëtar. sport. ekipi 

që përbëhet nga sportistët më të mirë të një vendi dhe e përfaqëson 

atë në garat sportive ndërkombëtare. Skuadra kombëtare e futbollit. 

sport. 4. si em. ~E, ~JA f. Të qenët kombëtar, karakteri kombëtar, 

veçoria kombëtare. Kombëtarja në art (në letërsi). * Hero Kombëtar 

shih te HERO,~I. Pakicë kombëtare popullsia e huaj që bën pjesë në 

një shtet, ku shumicën dërrmuese e përbëjnë pjesëtarët e një kombi 

tjetër.3 

Në të njëjtin burim informacioni, për Patriotin thuhet: 

PATRIOT mb. Atdhetar, atdhedashës. PATRIOT m. sh. 1. Ai që 

do atdheun dhe popullin e vet dhe që u shërben atyre me besnikëri, ai 

që lufton me vetëmohim për të mbrojtur interesat e vendit e të 

popullit të vet; atdhetar. Patriot i vërtetë (i ndershëm, i shquar, i 

flaktë). Patriotët antifashistë. Gjaku i patriotëve. Lufta (përpjekjet) e 

patriotëve. 2. bised. Ai që ka të njëjtin atdhe me një tjetër; ai që është 

nga e njëjta krahinë me një tjetër ose me të tjerë; bashkatdhetar. 

Patriotët tanë jashtë atdheut. Është një patrioti im.  

Në një tjetër mendim alternativ hasim: PATRIOTIZMI është 

ndjenjë natyrore dhe instinktive e njeriut, kurse 

NACIONALIZMI nuk është ndjenjë, por ai paraqet një ideologji. I 
pari është sentimental, kurse i dyti është një pseudoreligjion, në të 

cilin mbështeten ndjenjat dhe instinktet patriotike.4  

Këto terma ngatërrohen shpesh me njeri-tjetrin, madje nëse i 

referohemi historisë sonë politike dy-dekadëshe (paskomuniste), 

kuptojmë se janë përdorur në masë si terma sulmi për oponentët 

partiakë (pozitë - opozitë), duke deformuar edhe vetë kuptimet e 

termave në fjalë. Megjithatë, pas sqarimit të disa qëndrimeve të 

ndryshme dhe teorive po aq diversive, nisur nga specifikimet e 

fjalorëve të mësipërm, por edhe nga praktika e regjistrit gjuhësor të 

përdorur, përsëri dallimet mes termave janë aq të komplikuara për t’i 

evidentuar me bindje të plotë. Sqarimi i kuptimit të këtyre fjalëve, 

                                                           
3 Arkivi Shtetëror i Republikës së Shqipërisë - Instituti i Gjuhësisë, Tiranë 1984 
4
 http://forumi.shqiperia.com/threads/nacionalizmi-dhe-patriotizmi.6733/ 
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retorika e të cilave jo më larg se muajin e kaluar shkaktoi pakënaqësi 

nga kanalet diplomatike amerikane dhe indirekt edhe evropiane 

(kujtojmë shuplaken në formën e një Memo-je nga Sh.B.A për 

Ministrinë e Jashtme Shqiptare), na vendos para domosdoshmërisë së 

ruajtjes së një linje logjike dhe të mos shkaktojmë keqkuptime të 

keqinterpretueshme nga faktorë me qëllim frenues për integrimin 

tonë.  

Vetë Presidenti i Republikës në fjalimin e tij “Atdhedashuri, 

asgjë tjetër”, (Publikuar më 20.01.2013 | 13:57), ka një strukturë ku 

përshkruan historikun e këtyre termave në plot 1163 fjalë, pa dalë me 

një konkluzion të saktësuar, që më pas të shprehte mendimin e tij 

kundër nacionalizmit dhe pro atdhedashurisë në 256 fjalët 

përmbyllëse.5 

Në një prej forumeve më aktive në Shqipëri, ndoqa dhe nxita 

ende më shumë një debat për këtë tematike të ndjeshme. Optika e 

debatuesve varionte me shumë informacione të ndryshme dhe duke 

përjashtuar pjesën (në dukje të painformuar), të gjithë të tjerët u 

shokuan nga ballafaqimi i kundërshtive terminologjike, madje edhe 

kur ndanin të njëjtin mendim.  

Këtij diskutimi duhej t’i ishte dhënë fund prej historianëve, 

gjuhëtarëve dhe politikologëve prej shumë kohësh. Sjellja e 

shqiptarëve sot mund të jetë tipike nacionale dhe interpretohet si 

patriotike, por edhe e anasjella. Duke shkaktuar kështu probleme 

interpretimi dhe lokalizime mes vetë asaj pjese dërmuese të 

popullatës që e dëshiron me gjithë dëshirë integrimin e vendit.  

Duke marrë në konsideratë se dikur (duhet thënë edhe 

aktualisht në disa rajone të botës), religjioni ka shkaktuar konfliktet 

dhe krizat me pasoja të rënda për shtetet, përsëri kjo nuk do të thotë 

se ndjenja fetare nuk gjeneron në ndërgjegjen dhe ritualin jetësor të 

njerëzve, sidomos tek ato shtete religjioze që e kanë burim 

Kushtetues. Edhe nacionalizmin dhe patriotizmin, do të preferoja ta 

shihnim në të njëjtën optikë, por shtroj për diskutim një tjetër 

                                                           
5
 http://shekulli.com.al/web/p.php?id=14071&kat=92 
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element: MASËN. Si patriotizmi dhe nacionalizmi, nëse katalizohen 

dhe keqorientohen nga spekulime (të antikomformistëve, të huajve 

apo qoftë edhe masmedias), natyrisht që do të zgjojnë sistemin 

vetëmbrojtës (si edhe vetëshkatërrues – rasti i (‘97-ës), pasojat e të 

cilit i kemi të shkruara me gjak në faqet e historisë. 

2. ÇËSHTJA SHQIPTARE NË KOLUMNAT E SHTYPIT 
DITOR 

Duke marrë në shqyrtim gazetën Shekulli - online, që në 

datën 22 shkurt dhe deri në datën 15 Mars,  i dedikohen 16 artikuj 

nacionalizmit dhe veçorive të tij, duke përmendur se shumicën e 

këtyre shkrimeve i përmban Maqedonia, Kosova dhe shumë më pak 

shkrime nga opinionistët e Shqipërisë, për të thyer raportin me 99 

shkrime që flasin për integrimin, kushtet, mundësitë, premtim 

elektoral, “dëshirë apo detyrim” dhe të tjera. Por, si do ta shpjegonim 

këtë situate? Pamundësi për të hedhur dritën e domosdoshme mbi 

aktet dhe shprehjet nacionaliste, apo ‘modë’ e dhënies së mendimeve 

dhe çelësat e zgjidhjes së çështjes integruese. Nëse i referohemi Dr. 

A. Daci, ai shprehet se "Evoluimi historik duke thelluar çdo ditë e më 

shumë ndërvarësinë e jetës ekonomike dhe sociale, i shtyn njerëzit 

për të bashkëpunuar në interesat reciproke, shteti kombëtar i ndan, 

duke krijuar barriera psikologjike, politike dhe kulturore që 

përcaktojnë rëndësinë e interesave nacionale mbi interesat e 

përbashkëta." .6 Natyrisht, nëse do t’i ishte kushtuar një kohë më e 

gjatë analizimi në medien e shkruar, vizive dhe elektronike gjatë këtij 

punimi, jam i sigurt se do kishim përfunduar në të njëjtin raport 

artikull-shkruesish, të cilët mbushin kolumnat me çështje që i njohin 

më pak, duke evituar sqarimin dhe analizimin e pikërisht atyre 

problemeve që ngrenë barriera titane para se të shtrojnë udhën e 

ëndrrës evropiane. 

                                                           
6Dott. Alban Daci, Çështja e “Bashkimit Kombëtar” mes Nacionalizmit dhe 

Integrimit Evropian, posted on March 12, 2012 by Politikologjia: 

http://politikologjia.wordpress.com/2012/03/12/ceshtja-e-bashkimit-kombetar-mes-

nacionalizmit-dhe-integrimit-evropian/ 
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Po cili duhet të jetë qëndrimi ynë personal dhe kombëtar, 

emocional dhe shkencor? 

Është shumë më e qartë se kaq madje: Do të vendosim të 

jemi/gjykojmë nacionalistë apo individualistë?! Pra, nëse ndjekim 

idenë nacionale, si mund ta bëjmë në kohën që jetojmë pa prekur 

interesat e fqinjëve, qoftë edhe pa i trembur ata në marrëdhëniet e 

jashtme, apo të ndërmarrim iniciativa irredentiste dhe të 

pajustifikueshme? (të mos harrojmë ngulmin e Panaritit, për të 

qetësuar shtetin Grek se nuk kemi qëllime territoriale ndaj tyre).  

Megjithatë, ne mund ta ruajmë ende ndjenjën nacionale në  

përfaqësim ndërkombëtar, përkundrazi (pikërisht) në strukturat 

ndërkombëtare mund të bëjmë maksimumin që idenë nacionale, apo 

shtetin me tipare nacionale, ta sjellim në formën e pranimit dhe 

sugjerimit të ndërsjellë. Si për shembull, rasti i Institucioneve 

Komunitare Evropiane dhe strukturave të tyre përfaqësuese, ku 

pjesëmarrja e shteteve është me përfaqësimin e duhur dhe 

vendimmarrës. Pra, mund të zgjedhim të mbrojmë interesat tona, por 

duke shfrytëzuar atributet evropiane. 

3. ÇËSHTJA SHQIPTARE NË DOSJET E AKADEMIKËVE 

Një analizë e detajuar i duhet kushtuar pikërisht rolit të 

akademikëve shqiptarë në tematikën nacionaliste. Tema e shqiptarëve 

jashtë kufijve, aspiratat për bashkim, dënimi i akteve etnonacionaliste 

ndaj këtyre komuniteteve apo elementëve shtet-formues, cilësimi  i të 

cilëve duhet të rishikohet dhe studiohet nga akademikët. Këta të 

fundit, me bazë bashkëpunimin gjithëpërfshirës duhet të dalin me 

formula zgjidhjeje, raporte dhe analiza me impakt të gjerë kombëtar, 

debate publike, botime katedrash universitare, etj.  

Domosdoshmëria e sotme është çështja e integrimit dhe me 

një fjollë ndërgjegjësimi nga aktorët e duhur, tashmë do të ishim 

udhës së progresit disa shkallësh në këtë sferë. Do të ndodhte vetëm 

nëse do të ishin orientuar të gjitha energjitë e shpenzuara deri më sot 

nga ana e analistëve, medieve, politikanëve dhe akademikëve në 

funksion të çështjes integruese dhe frymës evropiane, por jo të 
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investohemi për çështje me fakte të sigurta historike (trashëgimi e 

historianëve të brishtë), që bien pre e spekulimeve (të huaja, apo 

askushëve arrivistë), si: "Skënderbeu, roli dhe misioni i tij jo vetëm 

shqiptar", apo "Origjina e Nënë Terezës", etj. Ky konsumim i tepërt 

dhe i panevojshëm në raport me urgjencën për arritjen e standardeve, 

po shmang realizimin e aspiratave tona në funksion të integrimit në 

Evropën e Bashkuar. Dhe për të realizuar këtë domosdoshmëri të 

kohës, duhet të kalojmë në evaluimin e të dhënave tona, 

harmonizimin e legjislacionit, plotësimin e standardeve (jo vetëm që 

të bëhemi pjesë e BE-së), por edhe sepse besojmë tek ato standarde, 

që do të na dhurojnë jetën e sigurt dhe vlerësimin e gjithsecilit, larg 

prej shtypjes famëkeqe komuniste dhe nacionalistëve të skajshëm të 

sotëm.  

Nacionalizmi ynë nuk duhet të jetë i shtirur, por një dëshirë 

për kombin duke shpeshtuar marrëveshjet dhe kontaktet me realitet 

ndërshqiptar, bashkëpunimet shkencore, ekonomike dhe politike. 

Duke realizuar kështu ëndrrën e madhe dhe të përbashkët të 

shqiptarëve, bashkimin spiritual, por që do të pasohet me një unitet 

interesash nëpërmjet votimit në struktura ndërkombëtare. Këtu do të 

citoja Prof. A. Ramadani kur thotë: “Kontaktet ndërshqiptare duhet të 

intensifikohen përmes debateve akademike shkencore, profesorëve 

universitarë nga të gjitha viset, në drejtim të ngritjes së një kuadri të 

mirëformuar shkencorë që do të dinte t’i bëjë ballë sfidave të kohës 

dhe problemeve aktuale, të dijë të mbajë raporte fqinjësore të mira, të 

dijë të mbajë kontakte me ndërkombëtarët, që edhe gjuha shqipe të 

futet në Ansamblin e Multilinguizmit evropian.”7  

REKOMANDIME 

→ Rishikimi në fjalor i termave: Nacionalizëm, Patriotizëm, 

Kombëtarizëm, (si edhe fjalët me të njëjtën rrënjë), duke bërë 

përshtatjen me aktualitetin dhe zhveshjes nga përshkrimet e 

vjetërsuara, të cilat mund të sjellin keqinterpretime dhe 

                                                           
7
 ARDIAN RAMADANI- profesor i gjuhës frënge në Universitetin e Evropës 

Juglindore dhe magjistrant i Studimeve të Diplomacisë 
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denigrime të manipulueshme nga interesa të ngushta 

filantropësh. 

→ Botime shkencore në funksion të orientimit dhe shpjegimit të 

masës, për të mos rënë pre e postulateve dhe sloganeve 

politike. 

→ Strategji mbështetëse (shtetërore/plane strategjike të 

realizueshme) për realizimin e integrimit kulturor, arsimor, 

social, ekonomik dhe ndjekja rigoroze e rekomandimeve nga 

aktorët ndërkombëtarë, të cilët përkrahin anëtarësimin tonë në 

strukturat e tyre. 

→ Transparenca e detajuar e pikave nacionaliste të programeve 

politike dhe goditja e tyre me kundërtubime, emisione 

televizive, shtyp të shkruar dhe çdo mjet tjetër informacioni, 

nëse konstatohet se këto pika kanë qëllim vetëm votën dhe jo 

ardhmërinë premtuese evropiane. 

→ Orientimi i duhur dhe zhbllokimi/riaktivizimi i qenësishëm i 

kanaleve diplomatike dhe akademike në funksion të edukimit 

të masës dhe ndërgjegjësimit të saj me frymën e duhur 

integruese në strukturat e BE-së. 
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PREZANTIMI I IDESË PËR 

INVESTIMIN E PROJEKTEVE 

NË INSTITUCIONET PUBLIKE 
 

1. IDENTIFIKIMI I PROJEKTIT  

Pasi qe projektet përfshijnë një fushe te gjere te aktiviteteve 

dhe te cilat janë me specifika te veçanta, është e nevojshme qe para se 

te fillohet me përgatitjen e projektit duhet te behet një  plan i 

mirëfilltë i cili duhet te kalon neper disa cikle baze, neper te cilat do 

te mblidhen dhe trajtohen çështje te ndryshme qe entitetet synojnë t’i 

zgjidhin përmes realizimit te projektit. Për te përgatitur një projekt 

përmes te cilit planifikohet plotësimi i nevojave te komuniteteve 

duhet te angazhohen persona përgjegjës dhe profesional për çka 

kërkohet kohe e mjaftueshme për gjithë grupin me qellim te 

koordinimit te të gjitha aktiviteteve deri ne realizimin e tij. Prandaj 

planifikimi i aktiviteteve te cilat duhet te zhvillohen ne kuadër te një 

projekti paraqet punën kryesore qe duhet te beje grupi punues për te 

treguar mënyrën se si do te ndërlidhen aktivitetet e projektit me 

qëllimet e përcaktuara nga grupi punues dhe si do te arrihen 

rezultatet. Kështu qe  grupi punues duhet te jete i përpiktë ne kryerjen 

e detyrave dhe te jete i njohur me procesin e analizës dhe fazave te 
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projektit, qe ne planifikimin e aktiviteteve te arrihet një koordinim 

me i mire.  

Ne këtë faze fillestare te identifikimit te projektit duhet te 

hartohet plani i aktiviteteve konkrete qe do te ndërmerren ne kuadër 

te projektit, te përcaktohet korniza kohore e implementimit te tyre, 

përgjegjësitë e menaxhereve te projektit dhe personave apo 

institucioneve përgjegjëse për implementim, duhet te identifikohen 

apo planifikohen burimet e financimit te projektit se prej cilit fond te 

investimeve do te financohet projekti, duhet te dihet buxheti i 

parapare dhe duhet dhënë dhe sqarime shtese sipas nevojës. Për te 

pasur një planifikim standard te prezantimit te idesë për projekte ne 

institucionet shtetërore, atëherë dokumenti i tille do te përfshinte ne 

vete këto elemente: 

� Përcaktimi i aktiviteteve qe planifikon institucioni t’i 

ndërmerr ne kuadër te projektit informata për rrjedhën e tyre 

dhe lidhshmërinë me qëllimin dhe rezultatin qe do arrihet, 

� Përgatitja e afateve kohore përmes te cilave përcaktohet dhe 

behet renditja për se cilin aktivitet se kur do te ndodhe 

aktiviteti dhe ne çfarë faze te projektit do te implementohet,  

� Gjate kryerjes se aktiviteteve është e preferueshme qe për çdo 

aktivitet te veçantë te përcaktohen personat përgjegjës për 

realizimin e tij, e posaçërisht nëse projekti financohet nga 

burime te ndryshme te financimit dhe atëherë kur 

implementohet nga me shume organizata apo institucione dhe  

� Qështja me e rëndësishme qe ndikon ne implementimin e një 

projekti është sigurimi i mjeteve financiare pavarësisht se nga 

cilat grande ato ndahen, a ka te beje me grande qeveritare, 

grande te donatoreve, apo grande te bashkëfinancimit. Me 

këtë raste duhet te përcaktohet buxheti për projektin ne tërësi 

deri ne implementim dhe duke dhënë arsyeshmërinë e këtij 

buxheti te kërkuar për projektin duke dhënë detalet dhe 

rëndësinë  e projektit i cili kërkohet te financohet. 

Prandaj procesi i identifikimit dhe zhvillimit te aktiviteteve 

kërkon mund dhe koordinim te ngushte mes anëtarëve te grupit 

punues, veçanërisht kur ne projekt përfshihen me shume institucione, 
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sidomos ne rastet e bashkëfinancimit, kemi raste me koncesion kur 

investimi behet përmes Partneritetit Publiko Privat (PPP). Nëse 

identifikimi i nevojave është i qëlluar dhe te gjitha aktivitetet janë 

planifikuar dhe koordinuar mire tregon për seriozitetin e investimit, 

rëndësinë e projektit qe ka për komunitetin dhe te priturat apo te 

mirat e atij projekti për qytetarët nëse implementohet dhe qe njëherit 

pasqyron përvojën ne menaxhimin e projekteve te institucionit i cili 

prezanton kërkesën për investim. Bazuar ne këto pika te cekura me 

larte do te behet edhe prezantimi i kërkesës për investim ku përmes 

këtij vlerësimi investitorët i kushtojnë me se tepërmi rendësi kësaj 

faze apo cikli te projektit. Realizimi i kësaj faze sipas afateve kohore 

te përcaktuara me kornize dhe planifikimi i mire i te gjitha 

aktiviteteve te projektit te jep mundësi te informacionit dhe te 

shohësh një modul se si planifikohet zbatimi dhe implementimi i një 

projekti. Mirëpo nëse gjate ekzekutimit te kësaj faze te projektit, nuk 

janë zhvilluar aktivitetet ne harmoni me planifikimin dhe 

koordinimin mes grupit punues atëherë kjo situate na nxjerr ne pah 

mangësitë ne planifikim, koordinim, jo profesionalizëm dhe 

mungesën e arsyetimit te financimit qe ka te beje me përparësitë e 

projektit. 

Lidhur me projektet janë dhënë shume mendime me çka i jepet 

kuptimi se projekti mund te definohet si një fole e aktiviteteve te 

koordinuara mes grupeve punuese dhe te kontrolluara, te cilat 

ndërmerren me qellim te caktuar, ne një periudhe te caktuar kohore 

gjithnjë me një kosto te përcaktuar sipas kushteve te tregut te punës 

ne kohën ne te cilën vlerësohet. Mënyra me e mire do te ishte te 

kuptuarit e projektit si një zgjidhje e problemit apo një mjet për te 

bere diçka ose “si një skeme pune” për te arritur një qellim i cili 

lidhet me investime themelore, për krijimin e kapitaleve njerëzore, 

institucionale apo fizike. 

Prandaj kjo tërësi e aktiviteteve pavarësisht nga projekti, pasi qe 

projektet janë të natyrave te ndryshme dhe te niveleve te ndryshme te 

burimeve te financimit përbëhet nga disa aktivitete apo veprime te 

cilat duhet koordinuar mes personave përgjegjës. Aktivitetet qe 

kërkohen ne respektimin e procedurave te menaxhimit te investimeve 
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publike udhëzon përgjegjësit e institucioneve te qeverise te cilët 

dizajnojnë dhe zbatojnë projekte përmes Programit për Investime 

Publike ne plotësimin e disa kritereve  si : 

 Aktivitetet apo veprimet e destinuara për zgjidhjen e 

problemeve ne ato raste kur zakonisht lindin situata te 

ndërlikuara sipas natyrës se projektit e sidomos kur kemi te 

bëjmë me matjen e fizibilitetit dhe duke bere radhitjen e 

prioriteteve te qeverise dhe entiteteve përkatëse për te 

siguruar kthime maksimale te të mirave për qytetarin dhe 

komunitetit ne tërësi, 

 Veprimi i cili ka te definuar qëllimet dhe rezultatet e pritura 

nga projektet, monitorimi dhe kontrolli i fazave gjate 

implementimit te projektit, duke dhënë arsyeshmërinë e 

investimeve kapitale për projektin ne fjale se dhe kur kemi te 

bëjmë me projekte te mëdha, 

 Aktivitete te planifikuara mire për tu realizuar ne kohe te 

caktuar, me informatat e sakta te mjeteve financiare apo 

buxhetit te caktuar për projektin konkret dhe furnizimi i 

mjaftueshëm me te gjitha resurset dhe burime  njerëzore te 

caktuara sipas planit, 

 Aktivitete bindëse te sakta dhe te koordinuara mire ne kohe  

qe kane rezultate praktike dhe konkrete ne arritjen e 

objektivave te përcaktuara me projektin, 

 Te gjitha aktivitetet  qe janë te lidhura rrethe identifikimit te 

kostos se vërtetë te implementimit, vlerësimi i mundësisë dhe 

realizueshmërisë se projektit apo riskun e ekzekutimit te 

projektit. 

 Aktivitetet ne përmbledhjen e rezultateve te projektit dhe 

identifikimin e rreziqeve për implementim te suksesshëm te 

projektit dhe mënyrës se menaxhimit te këtyre rreziqeve; 

 Aktivitetet rrethe përshkrimit te planit te projektit për 

ekzekutim, përfshirë këtu datat kyçe për zhvillimin e 

procedurave sipas Ligjit te Prokurimit Publik dhe Ligjit te 

Menaxhimit te Financave Publike dhe Përgjegjësive. 

Projekti realizohet përmes punës se njerëzve te caktuar, te cilët i 

koordinon përgjegjësia qe kane marre ne realizimin e aktiviteteve dhe 
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qëllimi i përbashkët i projektit, ku theksohet ne veçanti puna ne grupe 

dhe menaxhimi i personave udhëheqës, pastaj përgjegjësia e secilit 

pjesëmarrës ne projekt si dhe ne fund pason rezultati i arritur nga 

aktivitetet e kryera dhe përmbledhja apo raportimi për te gjitha 

proceset qe kalonë implementimi i projektit.  

Një prej detyrave esenciale ne realizimin e projektit është 

menaxhimi i projektit i cili duhet te behet nga personat përgjegjës te 

përcaktuar ne detyrën “Menaxher i Projektit”, e cila forme ne 

Republikën e Kosovës është e rregulluar edhe me Ligjin mbi 

Prokurimin Publik, secili projekt qe planifikohet te realizohet duhet te 

ekziston nder lidhshmëria e projektit neper faza dhe procesit te 

menaxhimit te projektit e cila është e pashkëputshme. Nuk mund te 

implementohet një projekt pa menaxhim adekuat dhe thjesht nuk 

mund te arrihen rezultatet e pritura pa një menaxhim te mire te 

aktiviteteve dhe njerëzve qe implementojnë projektin, gjithnjë duke 

respektuar te gjitha ciklet neper te cilat kalon projekti. 

Menaxhimi paraqet tërësinë e veprimeve, planifikimeve, 

organizimeve, shpërndarjen e detyrave dhe orientimin e njerëzve 

neper detyra përkatëse qe dikton natyra e projektit se a ka te beje me 

furnizime, shërbime, ndërtime, trajnime, etj. definimi i qëllimeve te 

projektit, e kështu me radhe, qe rezulton ne arritjen e objektivave te 

përcaktuara ne projekt përmes ndjekjes (respektimit) te planit te 

detajuar dhe përcaktuar ne projekt. Cilësia e menaxhimit te projektit 

na mundëson te dimë për mënyrën e udhëheqjes, llojet e aktiviteteve 

te kryera, ecurinë e punës ne faza te ndryshme si dhe organizimin e 

brendshëm te njerëzve dhe detyrave te tyre. 

2. PREZANTIMI I PROJEKT-IDESË 

 

Projektet nisin ne formën e idesë për te realizuar disa outpute, 

qe do te kontribuojnë ne arritjen e objektivave dhe qëllimeve te 

politikave te caktuara te institucioneve apo te qeverisjes vendore,  qe 

do te ndihmojnë ne zgjidhjen e problemeve te qytetareve, arritjen e 

këtyre objektivave dhe qëllimeve me interes te përgjithshëm për 

publikun.  
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Idetë për projektin e caktuar mund te lindin ne rruge te 

ndryshme varësisht nga kërkesat e qytetareve, nga natyra e projektit 

se çka synohet te arrihet me projektin, p.sh. mbledhjen e informatave 

me çka mund te sigurohet menaxheri i projektit lidhur me gjendjen 

ekzistuese para projektit dhe aktivitetet te cilat duhet zhvilluar ne 

vazhdim, pastaj nëpërmjet analizave alternative qe ofrohen dhe punës 

kërkimore ne teren e cila behet nga personat përgjegjës te angazhuar 

ne projekt, përmes objektivave te projektit duke përcaktuar qarte 

objektivat e projektit ne lidhje me outputet, burimet e financimit dhe 

kohen e implementimit, eksperiencës se fituar gjate zbatimit te 

projekteve te deritanishme, zhvillimit te teknologjive te reja,  dhe 

faktorë te tjerë relevant.  

Me prezantimin e projektit kuptojmë përshkrimi dhe 

deklarimi i problemit te qytetareve, identifikimin e nevojave dhe 

arsyetimin për nevojën e nisjes se një projekti përmes përshkrimit 

teknik te projektit ashtu si kërkojnë procedurat teknike bazuar ne 

synimet e projektit. 

Mirëpo jo gjithherë me çështjen e identifikimit apo 

prezantimit te projekteve merren personat përgjegjës apo menaxheret 

e projekteve, nga se me rastin e ndarjeve buxhetore ne një numër te 

caktuar te investimeve kapitale për projekte ndahet për projektet e pa 

kompletuara mire me informatat e nevojshme ne lidhje me objektivat 

e projektit, konkretizimin e idesë për projekt, kohen e projektit, 

burimet e financimit dhe autputet e projektit. 

Duke pasur parasysh këtë fakt me qellim te menaxhimit me te 

mire te fazave neper te cilat do kalon realizimi i një projekti kërkohet 

qe për çdo projekt te caktohet “Menaxheri i Projektit”, i cili është 

personi kyç ne lidhje me te gjitha aktivitetet deri ne implementimin e 

projektit. Prandaj edhe projekt-idetë për investime prezantohen nga 

“Propozuesit e Projektit” apo “Menaxheret e Projektit”, te cilët 

përmes modulit apo sistemit te menaxhimit te projekteve i quajtur 

“Programi për Investime Publike” propozohen për investim. Përmes 

këtij programi arrihet qe te kemi njohuri për numrin e projekteve 

kapitale qe menaxhohen nga Institucionet shtetërore dhe qe 

monitorohen nga personat përgjegjës për projekte. Te gjitha idetë dhe 

propozimet për projekte duhet te propozohen ne data bazën e sistemit 
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“Programi për Investime Publike” nga personat përgjegjës dhe 

profesional te entiteteve ne te cilin bene pjese propozimi për 

investimin e projektit dhe kjo faze e prezantimit te projekt-idesë është 

hapi i pare i procesit te Menaxhimit te Investimeve Publike. 

Fillimisht prezantimi i projekt-idesë duhet te diskutohet me personin 

përgjegjës te menaxhimit te Programit për Investime Publike, apo 

drejtuesin e Organizatës Buxhetore e cila propozon investimin e 

projektit me qellim te radhitjes se projektit ne listën e prioriteteve ne 

harmoni me objektivat e makroekonomisë dhe objektivat e entitetit 

ne përmbushjen e planeve strategjike. Ne parashtrimet e projekteve 

kapitale, është me rendësi qe te shihet një lidhje e qarte ne mes 

prioriteteve te sektorit dhe përzgjedhjes se projektit1 

Njerëzit te cilët nuk kane përgatitur asnjëherë projekt 

propozime mendojnë se kjo është një pune e lehte duke aluduar ne atë 

se ne jeni profesional keni ide te mire dhe për një kohe shume te 

shkurtër e shkruani propozimin për një projekt, e dorëzoni tek 

investitori duke kërkuar burimet e investimit dhe merrni paratë për te 

ekzekutuar projektin, mirëpo ne fakt te tjerët janë te shqetësuar nëse 

janë ose nuk janë te afte te japin idetë për Projekt, te shkruajnë një 

projekt te mire dhe si ta bëjnë ketë. Shpeshherë te dy grupet bëhen 

konfuze dhe shqetësohen kur zbulojnë se sa angazhim, sa dokumente 

dhe sa analiza duhet te përdorin për ta transformuar idenë e tyre ne 

një projekt propozim konkrete.  

Ajo çka ndodhe shpeshherë te përgjegjësit e projekteve është 

se ata fillojnë te përgatisin pjesët e propozimit te projektit qe 

                                                           
1 Lidhur më këtë vlën të përmëndën komëntët ë Drëjtoratit të Përgjithshëm të KË-së për 

Cështjë Ekonomikë dhë Financiare 

lidhur më KAMSH-in 2006-2008 MTËF, sidomos “ ..Përdërisa në i cmojmë të gjitha 

përpjëkjët ë katëgorizimit dhë 

priorëtizimit të projëktëvë që kanë shkuar në këtë ushtrim, nëvojitët më shumë 

konsistëncë në atë së prioritëtë të shpënzimit, si ëdhë më shumë transparëncë në atë së si 

po priorëtizohën sëktorët dhë projëktët, p.sh: si bëhët rangimi i projëktit (NBK, VTN, kritërë 

tjëra…). Mund të nëvojitën një numër zhvëndosjësh dhë ri-klasifikimësh të 

projëktëvë/prioritëtëvë”. 
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kuptohen me lehte kurse lënë pjesët me te “vështira” për me vone, 

nga se ne te shumtën e rasteve vlerësuesit e projekt propozimit nuk 

kane pamje te qarte për idenë e pasqyruar ne projekt propozim duke 

mos pasur njohuri për situatën aktuale. Njohuritë e përgjegjësve te 

projekteve për këto çështje janë shume te kufizuara, sidomos kur 

kemi te bëjmë me projektet e mëdha ( projektet mund te jene projekte 

te vogla dhe projekte te mëdha) te të cilat kërkohet te llogaritet kosto 

benefiti për projektin, te priturat dhe shpenzimet, por jo për shkak te 

kapaciteteve te kufizuara qe nevojiten për te përpiluar projekt 

propozime, por për shkak te procesit kompleks për ti formuluar ato.   

Gjate propozimit dhe hartimit te projekteve duhet te kemi parasysh 

faktin se vlerësuesit e investimit janë personat përgjegjës te cilët do ta 

lexojnë dhe vlerësojnë propozimin për financimin e projektit. Edhe 

pse vlerësuesit janë përzgjedhur me kujdes, ata kane profesione te 

ndryshme dhe mund te mos jene specialiste te temës se propozimit 

tuaj, gjë qe e vështirëson miratimin e financimit te projektit deri sa të 

kuptojnë situatën aktuale. Prandaj  gjate propozimit te projekteve 

projektuesi duhet me qene shume konkret duhet te prezantojnë sakte 

gjendjen momentale nga vendi ngjarjes, pengesat ne mos realizimin e 

projektit, përfitimet nëse realizohet projekti, te shkruhet qarte dhe 

thjeshte çdo gjë ne projekt propozimin tuaj, i cili  mund te jete shume 

i qarte për ju si autor, por nuk done te thotë se do te jete ashtu edhe 

për vlerësuesit e projektit, te cilët do te shohin vetëm informacionet 

qe janë prezantuar ne projekt, ku informatat e ofruara, faktet dhe 

analizat alternative dhe teknika e komunikimit ne këtë rast është 

thelbësore sikur edhe ne fusha te tjera.  

Lidhur me realizimin e projekteve përmes te cilëve plotësohen 

nevojat e qytetareve ekzistojnë disa manuale qe mund te përdoren për 

përgatitjen e projekteve dhe formën e realizimit te tyre, te cilët 

sqarojnë procesin e përpilimit te projekteve, si: një manual për 

Menaxhimin e Ciklit te Projekteve, pastaj manuali PRAG ky manual 

është dokument i dobishëm për profesionistet, te cilët kane përvoje ne 

përgatitjen e projekt propozimeve, por është material qe do te 

kuptohet me vështirësi për te gjithë ata te cilët përpilojnë për here te 

pare projekte, manuali për përgatitjen e projekt propozimeve për 
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Investimet ne Institucionet Publike, etj. Me gjithë atë këto manuale 

do t’ju shërbejnë si udhërrëfyes ne përpilimin e projekt propozimeve, 

nga se gjate përdorimit te këtij manuali do te kuptohet me mire tere 

procesi, do te dihet ku te filloni dhe çfarë te bëni ne vijim  gjithashtu, 

manuali do te jete i nevojshëm ne procesin e përpilimit te projektit.  

Ky manual është zhvilluar për te ndihmuar stafin e qeverise 

ne propozimin, arsyetimin dhe vlerësimin e projekteve investive, 

programimin se për cilin entitet kërkohet investimi dhe planifikimin e 

projekteve investive ne te ardhmen, për përkrahjen e programit te 

investimeve publike te Kosovës (PIP), buxhetin e projekteve qe 

financohen nga Buxheti i Kosovës (BK), monitorimin e 

implementimit te projekteve dhe ekzekutimin e buxhetit kapital. 

Përmes këtyre manualeve personat përgjegjës për propozimin e 

projekteve do te mund te kenë informata me te hollësishme, analiza 

me te sakta dhe alternative lidhur me: idenë fillestare, gjetjen e 

partnereve te kënaqshëm, përpilimin e analizës me partneret tuaj, e 

cila do te çojë deri te vendosja e qëllimeve, rezultateve dhe 

aktiviteteve, përpilimin e kornizës logjike dhe pastaj përpilimin e 

detajeve te projekt propozimit, plotësimin ne formatet dhe modelet e 

kërkuara sipas Programit te Investimeve Publike.  

3. PROGRAMI PËR INVESTIME PUBLIKE (PIP) 

 

Ne vazhdim do ju njoftim për disa procedura te cilat duhet 

ndjekur personat përgjegjës apo menaxheret e projekteve ne 

Organizatat Buxhetore te cilat merren me menaxhimin e parasë 

publike ne interes te qytetareve me rastin e propozimit te ndonjë ideje 

për investimin e projekteve.  

Identifikimi dhe formulimi i nevojave për investim është 

aktivitet i cili duhet te fillon pas krijimit te qasjes ne sistem elektronik 

te zyrtarit i cili do te krijoje propozimin për investime përmes 

sistemit “PIP” Programin për Investime Publike.  
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Te gjitha shpenzimet kapitale me vlere 5.0002 euro e me 

shume duhet te kalojnë neper Procedurat e Programit për Investime 

Publike (PIP) për përfshirje te kërkesës buxhetore. 

Ekzistojnë dy kategori te projekteve te cilat duhet respektuar gjate 

realizimit te projekt-propozimit për investime publike dhe qe 

përgatiten ndryshe përmes procedurave te PIP-it duke u emërtuar si :  

⇒ projektet e mëdha dhe  

⇒ projektet e vogla.  

Projektet e mëdha kalojnë neper analize me rigoroze ne kuadër te 

procedurave te PIP-it për te informuar menaxhmentin për vendimet 

ne lidhje me projektet qe duhet te financohen me resurset e kufizuara 

qe janë ne dispozicion ( me buxhetin e lejuar për investime publike 

gjate një periudhe te vitit fiskal, apo nëse është fjala edhe për 

projektet shume vjeçare). Krijimi i propozimit për investim në 

institucionet publike bëhet përmes objektivave strategjike qe do te 

përkrahet nga projekt-propozimi i idesë për projekt, i cili mund të 

realizohet duke krijuar qasjen me programin i cili kërkon furnizimin 

me informata te nevojshme për propozimin e projekteve investive 

dhe pas selektimit te butonit Arsyeto / buxheto projekte te mëdha ose 

projekte te vogla ne menynë e programit të investimeve dhe më pas 

duke klikuar ne butonin “krijo propozim te ri” ose duke përzgjedhur 

një propozim ekzistues për editim, atëherë sistemi do te krijoje një 

dosje te një projekti propozim për investim. Me pas sistemi do te 

kërkojë nga përdoruesi te thekson se si projekt-propozimi është në 

harmoni me prioritetet e qeverise dhe se do te ndihmoje qeverinë / 

organizatën buxhetore ne implementimin e prioriteteve strategjike te 

qeverise, sektorit dhe organizatës buxhetore. Strategjitë dhe 

prioritetet e Organizatës buxhetore duhet te futen paraprakisht ne 

sistem nga menaxhmenti i Organizatës përkatëse buxhetore përmes 

plotësimit te informatave te kërkuara ne tabelën e dialogut për 

krijimin e propozimit te projektit tek fusha me informata: (“Ofroni 

                                                           
2 Artikuj kapital, më buxhëtë/parashikimë nën €5,000 duhët të kalojnë nëpër 
procësin ë buxhëtit përoidik, dukë shfrytëzuar BDMS-in. Rëfërojuni vërzionit të 
Udhëzimit Administrativ të MËF 2005/08 mbi dëfinimin ë shpënzimëvë kapitalë 
për qëllimë buxhëtorë. 
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prioritetet strategjike te Organizatës Buxhetore”). Ne vazhdim 

prezantojmë tabelën përmes se cilës përdoruesit apo menaxherit të 

projektit krijohet një propozim për investime publike qe përmban 

këto te dhëna:   

Tabela Nr.1 

Ne vazhdim japim sqarimet për secilën fushe te Tabelës Nr.1 përmes 

se cilës propozohen projektet për investim: 

Fusha Inputi i duhur 

Emri i 

Projektit - 

propozimit 

Emri me te 

cilin 

identifikohet 

projekti 

Departamenti Emri i 

departamentit 

brenda O B  qe 

kërkon 

projektin 
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ategjike te Organizatës Buxhetore”). Ne vazhdim 

prezantojmë tabelën përmes se cilës përdoruesit apo menaxherit të 

projektit krijohet një propozim për investime publike qe përmban 

 

Ne vazhdim japim sqarimet për secilën fushe te Tabelës Nr.1 përmes 

se cilës propozohen projektet për investim:  

 Shenime 

Emri me te Ofroni një emërtim kuptimplote 

dhe unik për projektin. Kjo fushe 

është e tekstit te lire. 

Emri i 

brenda O B  qe 

Kjo është marre nga ‘kodi i 

Departamentit siç përdoret ne 

sistemet e Thesarit.  
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Programi 

 

Program me i 

madh i 

përkrahur nga 

projekti 

Kjo është marre nga ‘kodi i 

programit’ siç përdoret ne 

sistemet e Thesarit. Zgjedh nga 

lista shpaluese. 

Viti  baze Viti për te cilin 

kërkohet 

financimi për 

fillimin e 

projektit. 

 

Sistemi fillimisht do te paraqet 

këtë si vit te ardhshëm financiar. 

Nëse kërkesa planifikohet te 

behet për fillimin e projektit ne 

vitin aktual dhe ka gjasa qe 

buxheti te transferohet ose 

rialokohet te ai projekt atëherë 

selektoni vitin aktual. Nëse 

projekti duhet te dorëzohet për 

shqyrtim si pjese e buxhetit te 

vitit te ardhshëm (ose vitet 

pasuese) atëherë klikoni vitin e 

ardhshëm financiar. Selektoni 

nga lista rënëse. 

Madhësia e 

propozimit 

 

Te mëdha / Te 

vogël 

 

Për organizatat qendrore 

buxhetore, si projekte te mëdha 

llogariten te gjitha projektet vlera 

e te cilave tejkalon vlerën 

€1,000.000. Për komunat, si 

projekte te mëdha llogariten te 

gjitha projektet vlera e te cilave 

tejkalon vlerën €150.000.  

Shtyllat e 

prioriteteve 

Qeverise 

 

Përputhja e 

projektit me 

ndonjë nga 

shtyllat 

prioritare te 

Qeverise 

Projekti duhet te përputhet me 

ndonjë nga shtyllat prioritare te 

qeverise. Zgjedh nga lista 

shpaluese shtyllën qe përputhet 

me se shumti me projekt-

propozimin. Nëse propozimin ne 

mënyrë specifike nuk përkrah 

asnjë nga këto prioritete te 
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 numëruara apo nëse asnjë 

prioritet nuk është shënuar, 

zgjedh ‘Tjera’.  

Prioritet e 

Sektorit 

(KASH) qe do 

te thotë 

Korniza 

Afatmesme e 

Shpenzimeve. 

Përputhja e 

projektit me 

ndonjë nga 

prioritet 

sektoriale. 

 

Projekti duhet te përputhet me 

ndonjë nga prioritetet sektoriale 

siç janë dhënë ne Kornizën 

Afatmesme te Shpenzimeve. 

Zgjedh nga lista shpaluese 

prioritetin qe përputhet me se 

shumti me projekt-propozimin. 

Nëse propozimin ne mënyrë 

specifike nuk përkrah asnjë nga 

këto prioritete te numëruara apo 

nëse asnjë prioritet nuk është 

shënuar, zgjedh ‘Tjera’.  

Qëllimet e 

Sektorit / 

Iniciativa 

strategjike 

Përputhja e 

projektit me 

ndonjë nga 

qëllimet 

sektoriale. 

 

Pasi qe te selektoni shtyllën (me 

larte), poshtë saj do te shfaqet një 

liste rënëse qe gjendet nen 

sektorin e përzgjedhur. Secili nga 

sektorët e listuar (si me larte) 

përmban disa synime sektoriale te 

cilat janë prioritete te qeverise 

dhe te cilat janë te dhëna ne K A 

Sh.  

Strategjia e 

Organizatës 

Buxhetore 

Përputhja e 

projektit me 

ndonjë nga 

prioritetet 

sektoriale 

Projekti duhet te përkrah një nga 

prioritetet e organizatës 

buxhetore. Selektoni prioritetin i 

cili përkrahet nga propozimi. 

Nëse nuk janë futur prioritetet 

atëherë selektoni “tjera”.  

Shpjego se si 

propozimi 

përkrah 

Shpjego se si 

propozimi 

përkrah 

Financimi do te përvijohet me 

projektin qe përkrah prioritetet 

strategjike te qeverise, sektorit 
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prioritetet e 

selektuara te 

qeverise dhe 

sektorit 

prioritetet 

strategjike. 

 

dhe organizatës buxhetore. 

Përshkruani se si projektet e 

propozuara ne mënyre te 

drejtpërdrejte përkrahin arritjen e 

prioriteteve strategjike te 

selektuara. Kjo është një fushe e 

lire tekstuale. 

 

Pasi qe te futen te gjitha te dhënat e kërkuara dhe pasi qe te 

klikohet ne butonin “Krijo”, sistemi do te paraqes një porosi ku jepet 

kodi i propozimit. Pas detajizimit te mënyrës se përkrahjes se arritjes 

se prioriteteve te selektuara strategjike nga investimi i propozuar, 

sistemi do te kërkojë nga përdoruesi te fus te dhënat kyçe te 

identifikimit dhe te arsyetoje nevojën për investim duke përdorë 

ekranin me poshtë. Informata e futur ne këtë ekran ka për qellim te 

ofroje një pasqyre te shkurtër te projektit si dhe arsyetimin e nevojës 

per investim duke bere identifikimin e qarte te nevojës për 

ndërmarrjen e veprimit nga qeveria. Objektivat e investimit duhet te 

jepen ne hollësi dhe propozimi duhet te përshtatet me prioritetet e 

qeverise, sektorit dhe organizatës buxhetore.  

Ky dokument është i ndare ne seksione te cilat i mundësojnë 

personave përgjegjës pse jo edhe  lexuesit e interesuar te kalojnë 

neper te gjitha proceset qe duhet te ndiqen për vlerësimin dhe 

planifikimin e projekteve me rastin e propozimit te projekteve për 

investim, duke pasqyruar informatat për dhe buxhetimin e mjeteve 

kapitale, monitorimin dhe implementimin e projekteve. Seksionet3 te 

cilat duhet respektuar me rastin e propozimit te projektit pe investim 

janë :  

Seksioni 1 pasqyron përmes një raporti te dhënat për 

propozimin e projektit duke pasqyruar informatat e nevojshme qe 

kërkon sistemi për propozimin e projekteve ne Institucionet Publike. 

                                                           
3 Procedurat e propozimit për investime publike  
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Se pari raporti është përdorur kur arsyetohet projekti ne nivele 

me te larta menaxhimet ne organizatën buxhetore / qeveri me 

mendimin e sigurimit te fondeve përmes procesit te buxhetit vjetor. 

Për qëllime te monitorimit te projektit, propozimi duhet te referohet 

me shpesh për te kuptuar nëse projekti është ne rruge te duhur për te 

arritur rezultatet e synuara   (produktet e projektit dhe përfitimet 

publike). Gjithashtu duhet te referohet për te siguruar se rreziqet për 

projektin po menaxhohen dhe ne një shkalle me te vogël për te 

krahasuar progresin e projektit përkundër planit te projektit te 

paraqitur ne propozim. 

Tabela Nr.2 Raporti: 

 

Ne tabelën me larte shifet raporti i cili ofron te gjitha detalet rreth 

propozimit qe është dorëzuar përmes sistemit te Programit për 

Investime Publike (PIP) për te arsyetuar investimet dhe për te 

siguruar financimin nga mjetet e ndara për investime prej një buxheti 

vjetor. Raporti për propozimin e projektit përmban : 

 

 Titullin e projektit dhe hollësitë mbi identifikimin; 

 Përshkrimi i situatës ekzistuese dhe problemet qe duhet te 

adresohen përmes investimeve ; 

 Objektivat e investimeve dhe përshkrimi ; 



“The Heritage” Nr.10/ 2013 

196 

 

 Përputhja e investimeve te propozuara me objektivat 

strategjike te qeverise, sektorit dhe OB-se; 

 Për projekte te mëdha, opsionet e shqyrtuara për te eliminuar 

problemet qe shoqërojnë situatën aktuale dhe rezultatet e 

vlerësimit ekonomik dhe financiar për secilin opsion; 

 Rezultatet e projektit, sa i përket produkteve te projektit dhe 

përfitimeve publike te cilat do te sigurohen me vone; 

 Për projekte te mëdha, një përshkrim se si mund te ndikoje / 

adresoje projekti lëmit tjera te ndërlidhura me propozimin e 

projektit; 

 Aranzhimet për menaxhment te projektit duke përfshire 

hollësitë e çfarëdo bashke - inancimi, planin e projektit dhe 

çfarëdo rreziku për implementim te suksesshëm te projektit; 

 Organizata buxhetore qe do te operoje me asetin / objektin 

pasi te këtë përfunduar dhe ndikimi ne buxhetin e vet periodik 

pasi qe aseti te jete operacional dhe  

 Buxheti kapital dhe vlerësimet e hershme përkundër kodeve 

ekonomike te domosdoshme për implementim te projektit. 

Ne vazhdim japim sqarimet për secilën fushe te tabelës Nr.2:  

Fusha Inputi i duhur Shenime 

Emri I 

Projektit - 

propozimit 

Emri me te cilin 

identifikohet 

projekti 

Ofroni një emërtim kuptimplote 

dhe unik për projektin. Kjo 

fushe është e tekstit te lire. 

Lokacioni  Komuna / Rajoni 

i cili do te 

përfitojë nga 

investimi 

Kjo mund do te jete mbare-

Kosovare. Zgjedh nga lista 

shpaluese. 

Detajet e 

lokacionit 

Detaje për 

lokacionin , p.sh. 

qyteti, fshati 

Kjo fushe është e tekstit te lire. 

 

Organizata 

Buxhetore 

Nuk ka Kjo është organizata buxhetore 

e përdoruesit qe formulon 
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propozimin. 

Departamenti Nuk ka Kjo është plotësuar prej “ kodit 

te departamentit” siç është 

paraqitur me larte. 

Sektori / 

funksioni 

Sektori ne te cilin 

investimi do te 

ndërmerret 

Kjo është marre nga ‘kodi 

funksional’ siç përdoret ne 

sistemet e Thesarit. Shih pjesën 

14 te doracakut te listës se 

kodeve. Zgjedh nga lista 

shpaluese. 

Programi Nuk ka Kjo është plotësuar prej “ kodit 

te programit” siç është paraqitur 

me larte. 

Klasifikimi i 

projektit 

 

Kategoria e 

Projektit 

 

Përcaktoni projektin ne një nga 

kategoritë qe paraqiten nga lista 

shpaluese. Kjo shfrytëzohet për 

te nxjerre dhe raportuar projekte 

te natyrës se ngjashme për 

nevoja te krahasimit te 

përvojave te mëparshme. 

Zgjidhni nga lista shpaluese 

Nen 

klasifikimi i 

projektit 

Një nen-

kategorizim tjetër 

i projektit 

Përcaktojeni projektin ne një 

nga nen-kategoritë e paraqitura 

ne listën shpaluese – ky është 

një nivel tjetër i klasifikimit 

brenda klasifikimit kryesor te 

projektit.  

Data e kërkuar 

e fillimit 

Muaji dhe viti Shtypeni muajin dhe vitin me te 

cilën do te duhej te filloje 

projekti.  

Data e Muaji dhe viti Shtypeni muajin dhe vitin kur 

cilën projekti do te duhej te 
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përfundimit 

financiar 

 përfundojë te gjitha obligimet 

financiare. Përzgjidhni muajin 

dhe vitin ne listat rëndese. 

Referenca e 

propozimit te 

OB-se 

Referenca, e 

përdorur brenda 

O B -se, për 

investimin. 

Kjo mund te përdoret ne liri te 

veprimit te Organizatës 

Buxhetore / departamentit. 

Kjo fushe është e tekstit te lire 

apo mund te lihet e zbrazet. 

Kodi I  

propozimit 

Nuk ka 

 

Kjo fushe plotësohet nga 

sistemi nëse propozimi gjendet 

ne fazën e formulimit. 

Përdoruesi nuk mund ta 

azhurnoje këtë fushe. Fillimisht 

kjo do lihet e zbrazet. 

Kodi i 

projektit 

Nuk ka 

 

Kjo fushe plotësohet nga 

sistemi nëse projekti aprovohet 

për financim. Përdoruesi nuk 

mund ta azhurnoje këtë fushe. 

Fillimisht kjo do lihet e zbrazet. 

Madhësia e 

propozimit 

Nuk ka Kjo është plotësuar prej 

“madhësisë” se projektit siç 

është paraqitur me larte. 

Vlera e pare e 

propozuar 

 

Nuk ka 

 

Këtu do te paraqitet vlera e 

gjithmbarshme e kërkuar e 

projektit. Kjo do te paraqitet 

automatikisht pasi qe projekti te 

jete finalizuar Përdoruesi nuk 

mund ta azhurnoje këtë fushe. 

Fillimisht kjo do lihet e zbrazet. 

Vlera e pare e Nuk ka Shuma e projektit e aprovuar 

për here te pare nga Kuvendi. 

Kjo do te paraqitet 
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aprovuar 

 

 automatikisht pasi qe projekti te 

jete aprovuar nga Kuvendi (ose 

donatori). 

Përdoruesi nuk mund ta 

azhurnoje këtë fushe. Fillimisht 

kjo do lihet e zbrazet. 

Vlera e fundit 

e aprovuar 

 

Nuk ka 

 

Shuma e projektit e aprovuar se 

fundi nga Kuvendi. Kjo do te 

azhurnohet automatikisht pasi 

qe Kuvendi te aprovoje 

ndryshimet buxhetore përmes 

procesit te buxhetit vjetor ose 

rishikimit te buxhetit. 

Përdoruesi nuk mund ta 

azhurnoje këtë fushe. Fillimisht 

kjo do lihet e zbrazet. 

Total / Vlera 

Aktuale 

 

Nuk ka 

 

Totali i kostos se projektit, qe 

përllogaritet duke mbledhur 

kostot e përllogaritura te 

projektit për çdo vit. Këto vlera 

janë vetëm për paraqitje, kurse 

te dhënat vijnë nga ekranet e 

mëvonshme.  

Statusi i 

financimit 

Statusi aktual i 

financimit 

te projektit 

 

Sistemi fillimisht plotëson këtë 

fushe me fjalën ‘Nuk është 

financuar’. Nëse projektet 

tashme janë financuar nga 

donatoret atëherë nga lista e 

dhëne zgjidhin "financuar nga 

donatoret". Opsionet tjera 

përfshijnë: financimin nga 

PPP,BKK etj. 
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Shënime mbi 

financimin 

 

Shënime shtese 

ne lidhje 

me financimin e 

cekur ne 

kutinë e 

mësipërme 

Ofroni informatat relevante ne 

lidhje me financimin (p.sh., 

nëse donatoret kane shprehur 

interesin, nëse qeveria duhet te 

jap kontributin e vet ne 

projektin e financuar nga 

donatoret.  

Situata aktuale 

/ Problemet 

 

Përshkrimi i 

situatës 

ekzistuese qe do 

te 

adresohet nga 

propozimi 

për investim 

Shëno situatën ekzistuese e cila 

do te adresohet nga investimi 

për propozim. Kjo duhet te 

përfshije përshkrimin e 

problemeve te shkaktuara nga 

situata ekzistuese, përshkrimi i 

ndikimit te shkaktuar nga 

problemi dhe identifikimi i 

shkakut rrënjësor te problemeve 

te përballura. Kjo është fushe e 

tekstit te lire. 

Investimet 

Objektivat 

Lista e 

objektivave për 

projekt 

Adresimi i problemeve te dhëna 

ne situatën aktuale, ofrimi i 

objektivave për investimin e 

propozuar. Objektivat shprehen 

si te arritshme, pozitive dhe 

reale.  

Shtyllat e 

prioriteteve te 

Qeverise 

Nuk ka 

 

Kjo është plotësuar prej ekranit 

te mëparshëm dhe mund te 

ndryshohet këtu, nëse ka 

nevoje. 

Prioritet e 

Qeverise 

Nuk ka Kjo është plotësuar prej ekranit 

te mëparshëm dhe mund te 

ndryshohet . 
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Prioritet e 

Sektorit 

(KASH) 

Nuk ka 

 

Kjo është plotësuar prej ekranit 

te mëparshëm dhe mund te 

ndryshohet këtu, nëse ka 

nevoje. 

Qëllimet e 

Sektorit / 

Iniciativa 

strategjike 

Nuk ka 

 

Kjo është plotësuar prej ekranit 

te mëparshëm dhe mund te 

ndryshohet këtu, nëse ka 

nevoje.. 

Strategjia e O 

B-ës. 

Nuk ka Kjo është plotësuar prej ekranit 

te mëparshëm dhe mund te 

ndryshohet këtu.  

Shpjego se si 

propozimi 

përkrah 

prioritetet e 

qeve. 

Nuk ka 

 

Kjo është plotësuar prej ekranit 

te mëparshëm dhe mund te 

ndryshohet këtu, nëse ka 

nevoje. 

 

Seksioni 2 i doracakut ofron një pasqyre te proceseve te PIP‐it 

dhe mënyrës se si merren vendimet për investime dhe buxhetin 

kapital duke ndjekur këto procedura.  

Seksioni 3 paraqet procesin e përgjithshëm te planifikimit dhe 

buxhetit qe duhet te ndiqet ne Qeverinë e Kosovës gjate tere vitit dhe 

mënyrën se si procedurat e PIP‐it duhet te përdoren për përkrahjen e 

secilit aktivitetet ne ciklin e planifikimit. 

Seksioni 4 paraqet një pasqyre te sistemit PIP dhe hollësi ne 

lidhje me disa karakteristika qe zakonisht përdoren ne sistem. Ky 

seksion i mundëson shfrytëzuesit te kuptojnë mënyrën e navigimit 

neper shtigjet e menysë për te kryer procedurat e PIP‐it te cilat 

përkrahen nga sistemi. 

Seksioni 5 ofron udhëzime për futjen e prioriteteve te 

organizatave buxhetore ne sistemin e PIP‐it ashtu qe projektet mund 
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te renditen përkundër këtyre prioriteteve gjate formulimit te 

propozimeve. 

Seksioni 6 ofron udhëzime te detajuara për mënyrën e 

vlerësimit te projekteve te reja dhe azhurnim te detajeve te projekteve 

ne vazhdim, përmes sistemit PIP ashtu qe projektet me meritore të 

arsyetuara mirë te mund te përfshihen ne kërkesat buxhetore. 

Seksioni 7 udhëzon menaxheret e organizatës buxhetore për 

procedurat e aprovimit për projekte individuale dhe për përfshirje te 

projekteve me prioritete ne kërkesën apo  propozimin buxhetor. 

Seksioni 8 ofron hollësi për mënyrën e ekzekutimit te 

aktiviteteve tjera ne sistem. Këtu përfshihet përkthim i propozimeve 

ose vetëm titujve te tyre, ne mënyre qe raportet te mund te ofrohen ne 

të gjitha gjuhët për palët e interesit, si në gjuhen shqipe, serbe dhe 

angleze. Ne këtë seksion gjithashtu jepen hollësi për mënyrën se si te 

deponohet ne sistem një propozim i cili është ne formulim e sipër 

mirëpo formulimi i plote nuk përfundohet deri ne një vit te 

mëvonshëm ose kur projekti nuk do te merret parasysh për financim 

disa vite te mëvonshme. 

Seksioni 9 ofron udhëzime për Departamentin e Buxhetit ne 

MF ne lidhje me mënyrën e shqyrtimit te propozimit për te konstatuar 

nëse duhet te rekomandohet për financim tek zyrtaret e larte te 

MF‐se. 

Seksioni 10 detajon se si mund te përdoren procedurat dhe 

sistemi PIP për regjistrimin e progresit fizik të projektit dhe mënyrën 

se si raportohen ne sistem informatat financiare që kanë të bëjnë me 

progresin financiar (zotimet, obligimet dhe shpenzimet). 

Seksioni 11 detajon te gjitha raportet qe gjenden ne sistemin e 

PIP‐it, e posaçërisht raportet e menaxhimit, si dhe ofron udhëzime 

për mënyrën e përdorimit te tyre për te mbështetur prioritizimin e 

projekteve për financim, aprovimin e projekteve kapitale deri ne 

nivelin e Kuvendit dhe monitorimin e implementimit te projekteve 

dhe ekzekutimit te buxhetit kapital. 
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Tërë procesi i realizimit të projekteve deri në përfundimin e tij 

është i bazuar në disa faza të renditura në formë rrethi nëpër të cilat 

duhet të kaloj një projekt deri në finalizimin e tij. Procesi i 

propozimit te projekteve për investim është një nga fazat esenciale te 

hallkës se ciklit te projekteve dhe realizimit te investimeve kapitale, 

për faktin se propozimet duhet te jene shume te analizuara dhe te 

bazuara ne faktet dhe nevojat korrekte te qytetareve apo entiteteve 

bazuar në situatën aktuale të problemit.  

Propozimi jo i saktë dhe pa analiza te mirëfillta për nevojat e 

komunitetit prodhon efekt negative ne menaxhimin e parasë publike, 

humbjen e mjeteve investime ne drejtim te gabuar dhe jo ne harmoni 

me objektivat e qytetareve dhe zgjidhjen e problemeve te nevojshme. 

Këtë mund ta ilustrojmë me një shembull; marrim propozimin e 

financimit te një projekti për ndërtimin e një objekti shkollor ne një 

treve rurale ku mungesa e koordinimit te aktiviteteve sipas planit te 

parapare, duke mos paraqitur gjendjen e sakte të situatës ekzistuese 

në teren, dhe procesi ka zgajtur me vite deri te fillimi i zbatimit te 

projektit, për shkak te mungesës se analizave te gjendjes faktike, 

qeshtja e fizibilitetit etj. janë faktorët qe kane shtyre deri te rënja e 

numrit te nxënësve për shkak te migrimit te qytetareve ne vendet 

urbane, ne mungese te infrastrukturës dhe kushteve për jetë, pastaj 

lokacioni i përcaktuar për ndërtimin e shkollës nuk i plotëson kushtet 

e ndërtimit pas matjeve te fizibilitetit dhe tani vendbanimi është i 

zbrazur tërësisht nga banoret.  Kjo situatë paraqet një dështim në 

idenë e dhënë për propozim të gabuar dhe humbje të investimeve të 

cilat janë planifikuar të investohen në atë regjion, gjë që na jep të 

kuptojmë së kemi të bëjmë me një menaxhim jo të mirë të parasë 

publike dhe ngecje në zhvillimin e vendit. Prandaj duhet parur shumë 

kujdes kur prezantojmë një propozim projekt për investim se a kemi 

bërë të gjitha aktivitetet e nevojshme për të vlerësuar dhe arsyetuar 

propozimin e projektit për investim. 

Pas propozimit te projektit ne Programin për Investime 

Publike, nga përgjegjësit për vlerësimin e investimeve dhe mundësitë 

financiare te planifikuara për kategorinë e investimeve kapitale, duke 

pasur parasyshë prioritetet makroekonomike dhe objektivave te 
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institucioneve behet listimi i projekteve me prioritet sipas 

arsyeshmerisë se projektit bazuar ne gjendjen faktike dhe nevojave te 

qytetareve. Po ashtu, mësimet dhe praktikat për projektet ne 

përgjithësi dhe shfrytëzimi i literaturave te ndryshme tregojnë se 

aplikuarit e idesë për projekte, te cilët përgatisin dhe zhvillojnë idetë 

e tyre paraprakisht janë me te suksesshëm. Thirrja për projekt 

propozime dhe vlerësimi është një proces konkurrues për investime 

kapitale ne plotësimin e nevojave zhvillimore te komunitetit aty ku 

jeton dhe vepron si dhe zhvillimin e vete shtetit.  

Ne sektorin publik aplikohet gjerësisht planifikimi sistematik 

i realizimit te projekteve ne kuptimin, qe sot ne terminologjinë tone 

zakonisht ne e shprehim me Planin e Investimeve Kapitale (PIK) i 

cili mund te jete një projekt i vetëm ose i përberë nga disa nen-

projekte te bazuara ne prioritetet te cilat i cakton shteti përmes 

sistemit apo Programi për Investime Publike (PIP). Proceset dhe 

procedurat e PIP‐it janë dizajnuar për te asistuar qeverinë ne 

selektimin e projekteve kapitale meritore, të arsyetuara qe mbështetin 

prioritetet dhe rrisin ne maksimum të mirat për publikun. Procedurat 

e monitorimit ne PIP duhet te ndihmojnë qeverinë ne menaxhimin e 

projekteve dhe ekzekutimin e buxhetit për te siguruar se fondet janë 

te disponueshme dhe te përdorura për projekte individuale ne kohe te 

duhur, gjithashtu procedurat PIP sigurojnë rritje te transparencës dhe 

përgjegjësisë përmes informatave dhe raporteve që prodhohen nga 

sistemi sa herë që ato kërkohen për publikun. 

Për nga përmasat qe kane projektet, kjo e fundit gjen me tepër 

aplikim ne nivelin e njësive vendore te vendit, ndërsa e para ka te 

beje me shume me nivelin e qeverise qendrore. Qeveria është e zotuar 

për përmirësimin e vazhdueshëm te shërbimeve publike dhe ne 

vazhdimësi është e interesuar qe te arrijnë objektivat e parapara me 

planet strategjike te zhvillimit te vendit. 

Një prej zotimeve kryesore dhe me rendësi te veçantë është 

sigurimi i shpenzimit te fondeve publike ne ato aktivitete te cilat 

ofrojnë me se shumti përfitime për shoqërinë, ne mënyrën me efikase 

dhe te cilat përkrahin prioritetet e qeverise dhe sektorëve. Një pjese e 

madhe e buxhetit vjetor, ne nivelin komunal dhe qendror, shpenzohet 
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ne projekte kapitale me synim ne promovim te zhvillimit ekonomik 

dhe përmirësim te mirëqenies se njerëzve ne Kosove. Prandaj gjate 

përgatitjes se projekt propozimeve për investime projektuesi i cili 

propozon idenë për projekt duhet te jete i kujdesshëm dhe shume 

konkret ne hulumtimin e nevojave te komunitetit, identifikimin e tyre 

me prioritet, pastaj nuk mund te lejohet te ketë dobësi ne propozimin 

tuaj por te gjitha pjesët e projekt propozimit duhet te kenë cilësi te 

larte dhe te jene te matshme bazuar ne informatat qe ofrojnë sipas 

gjendjes ekzistuese qe e arsyeton projektin. 

Për një aplikim te suksesshëm me projekt propozime kërkohet 

te behet një analize e hollësishme e prapaskenës se projektit, nga kjo 

analize do te vendose themelet e projektit te cilin e propozoni. 

Propozimi për një projekt domosdo duhet te posedon te gjitha 

informatat e nevojshme qe e konkretizon idenë e projektit mbi faktet 

dhe analizat e marra nga tereni qe mos te vije deri te dështimi i 

investimit te projektit te propozuar. Rëndësia e propozimit te idesë 

për projekt vlerësohet shume nga se prej fondeve publike ndahet një 

shume e caktuar e mjeteve e cila shpenzohet për investime kapitale, 

prandaj nëse ideja për projekt është e kompletuar ajo mund te 

financohet, por nëse propozohet një ide e projektit dhe nuk arsyetohet 

me te dhënat e terrenit ku nuk pasqyrohet gjendja faktike pa analiza 

te mirëfillta atëherë propozimi i projektit nuk vlerësohet për investim 

dhe ngele si propozim i dështuar dhe humbje të mjeteve financiare 

për entitetin. Prandaj duke pasur parasysh shumen e kufizuar te 

fondeve qe janë ne dispozicion për investime kapitale, apo qe 

planifikohen për çdo vit buxhetor me rastin e aprovimit te buxhetit te 

shtetit sidomos për vendet e tranzicionit si është shteti me ri i 

Republikës se Kosovës, një pjese e propozimeve për projekte prej 

aplikueseve me te mire do te seleksionohen, kurse pjesa e 

propozimeve për projekte është jo serioze dhe nuk janë ne harmoni 

me objektivat dhe synimet e entiteteve dhe komuniteteteve, ose idetë 

për ato projekte janë me pak atraktive (p.sh. kane ndikim me te vogël 

ne shoqëri nga aspekti cilësor dhe sasior).  
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Prandaj për te qene një projekt propozim i suksesshëm dhe i 

arsyeshëm për te bindur investitorët duhet te kemi parasyshë 

plotësimin e disa kritereve, ato janë: 

 Identifikimi i qëllimeve, metodave dhe rezultateve te qarta, 

duke treguar se keni ide te qarte për projektin tuaj, duke 

dëshmuar dhe elaboruar se e dini saktësisht se çka duhet berë, 

si duhet dhe pse duhet berë. Kjo do te arrihet me aplikimin e 

metodës se Kornizës Logjike e cila do te ndihmoj ne 

strukturimin e ideve te propozuara duke kontrolluar logjiken e 

tyre, 

 Përpilimi i një plani pune te mirë strukturuar i cili do te 

mundëson zbatimin e projektit, duke dëshmuar se keni një 

vështrim real për sekuencën dhe kohen e realizimit te 

aktiviteteve, mjetet e nevojshme ne çdo moment dhe 

rezultatet qe pritni te arrini; pastaj te jini te sinqerte për 

pengesat e mundshme dhe parashikoni zgjidhje te 

përshtatshme ne planin punues, duke i përkushtuar vëmendje 

te posaçme aktiviteteve ku parashihen edhe nën kontraktime. 

 Përpilimi i një buxheti te arsyeshëm për investim, ku 

shpenzimet e projektit duhet patjetër te jene te arsyeshme dhe 

reale. Kur përgatitet buxheti për investim është me logjike te 

fillohet me vlerësime reale sa i përket aktiviteteve te 

nevojshme për realizimin e suksesshëm te projektit dhe pastaj 

ato aktivitete te shndërrohen ne shpenzime. Gjate buxhetit te 

projektit duhet shmang krijimin e përshtypjes se buxheti juaj 

është “artificialisht i fryre” me qellim qe te fitoni grantin 

maksimal te mundshëm! 

 Përpilimi i një strukture te qarte te tekstit, ku teksti i projekt 

propozimit duhet patjetër te jete i qarte, konciz dhe i lehte për 

tu lexuar, duhet te ketë tituj dhe nëntituj te sakte. Përdorni 

paragrafë te shkurte dhe informacioni duhet te jete i kufizuar 

duke u mbështetur ne atë qe është esenciale për përshkrimin e 

projekt propozimit dhe duhet te kenë rrjedhe logjike. Gjate 

projekt propozimit duhet kushtuar rëndësi qe te shmangen 

tepricat e tekstit dhe te mos përdoren shkurtime pa i sqaruar 

ato, te shikoni këtë nga një këndvështrim përmes te cilit: ju 
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dëshironi te merrni financim për te kryer një pune te mire 

përcaktuar ne kuadër te një kornize te qarte kohore, e cila do 

te japë  rezultate te prekshme. Prandaj pas përgatitjes se 

propozimit për investim këshillohet qe propozuesi i projektit 

te beje korrigjimin përfundimtar te projekt propozimit, për te 

siguruar njëtrajtshmërinë e tere tekstit. Ky person duhet te jete 

gjithashtu përgjegjës, për kontrollin e fundit te aplikimit dhe 

përputhshmërinë e tij me te gjitha dispozitat e Thirrjes për 

Propozime. 

 Përdorni gjuhe me cilësi te larte, ku duhet te përdoret gjuha e 

mire standarde, vendore apo edhe ndonjë gjuhe tjetër, nëse 

kjo lejohet me thirrjen për propozim, e cila kishte me qene 

përparësi për projekt propozimin apo edhe aplikimin për 

investim. Projekt propozimi nuk duhet te formulohet ne 

mënyre te sofistikuar, por duhet te jete lehtësisht i lexueshëm 

dhe çka është me e rëndësishme te kuptohet nga lexuesit. 

Përndryshe si do te jene ne gjendje vlerësuesit te vlerësojnë 

propozimin tuaj? Përveç faktit qe duhet te prezantoni gjithë 

informacionet e rëndësishme ne mënyrën me te mire te 

mundshme. 

 Zgjidhni një titull te mire për projektin tuaj te propozuar për 

investim, ku titulli i projektit duhet te jete konciz dhe vetë 

sqarues ne lidhje me projekt propozimin, pastaj titulli i 

projektit duhet te jete i shkurtër dhe i qarte (rreth 5-8 fjale), i 

lehte për tu mbajtur mend, titulli duhet te reflektoje qëllimin e 

projektit. Me e arsyeshme është qe çështja e dhënies se titullit 

te shqyrtohet edhe një here pas mbarimit te projekt 

propozimit, nëse i njëjti nuk formulohet gjate shkrimit te 

projektit. 

 Shkruani një Ekstrakt bindes, është me rëndësi te theksojmë 

se tejkalimi i pengesës se pare ne rrugën drejt propozimit te 

suksesshëm varet nga cilësia e Ekstraktit te projektit. Është 

me rendësi te bindni vlerësuesit me disa faqe te shkruara qe ta 

rekomandojnë aplikimin tuaj për vlerësim te mëtutjeshëm, 

prandaj atë qe do ta shkruani duhet te jete mire e strukturuar, 

koncize dhe komplete! Ekstraktin e projektit duhet shkruar ne 
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fund te procesit te përpilimit te projektit. Megjithatë, ka raste 

kur ne disa thirrje për Propozime Ekstrakti i projektit nuk 

kërkohet, prandaj kontrolloni me kujdes kërkesat e Thirrjes 

për propozim. Rekomandohet qe për çdo rast te përgatitjes se 

projekt propozimit dhe thirrjes për propozim Ekstrakti duhet 

te shkruhet. Ekstrakti  është një dokument i cili përbehet prej 

katër faqesh me te cilat do ta përmbledh gjithë propozimin për 

investim duke mundësuar një mënyre te mire për te 

kontrolluar nëse gjithçka është përfshire duke mos shkuar ne 

shume detaje, nga se shkrimi i katër faqeve nuk duhet tu 

marre shume kohe nëse projekti është mire i përpiluar. 

 Ndiqni ne mënyre te përpikte rregullat dhe dispozitat e 

Thirrjes për Propozime, gjate plotësimit te Aplikimit 

respektoni ne mënyrë te përpiktë rregullat e sqaruara ne 

Udhëzuesin pre Aplikuesit ne këtë manual. Mos lini pa 

plotësuar të gjitha informatat që kërkohen, mos shtoni asnjë 

pjese të pa nevojshme që nuk ka të bëjë me propozimin 

adekuat, apo mos e ndryshoni radhitjen e tyre. Mbi te gjitha 

duhet respektuar numri i faqeve, i cili është i parashikuar për 

shumicën e seksioneve 

Esenciale është se gjatë përgatitjes se propozimit te projekteve 

për investim rendësi te veçantë i duhet kushtuar këtyre faktorëve: 

� Përshkrimi i situatës aktuale për problemet qe 

ekzistojnë ne këtë situate, 

� Objektivat e investimit, duke sqaruar se çka ne te 

vërtetë dëshironi te arrini, 

� Cilat opsione shqyrtohen për te zgjedhur problemin 

apo për te arritur objektiven, 
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� Analizat e opsioneve te mundshme – analiza e kost 

benefitit4, 

� Rezultatet e projektit te opsionit te preferuar për 

zgjidhjen e problemit, 

� Rreziqet (nëse paraqiten) dhe veprimet e ndërmarra 

për zbutjen e rreziqeve, 

� Çështjet e ndërsjella apo ndikimi ne sektorin privat, 

� Çështjet e ndërsjella apo ndikimi ne mjedisin ku 

propozohet projekti, 

� Çështjet e ndërsjella apo ndikimi ne shëndetin e 

qytetareve, 

� Çështjet e ndërsjella apo si reflekton apo i përkrahë 

propozimi i projektit ne mënyrë specifike qytetaret te 

cilët rezultojnë nga familjet me te ardhura te ulëta, 

� Çështjet e ndërsjella apo si i përkrahë apo i trajton 

propozimi i projektit gjininë femërore dhe fëmijët ne 

mjedisin ku mendohet te behet investimi, 

� Problem me rëndësi të veçantë është menaxhimi i 

projektit, 

� Shpenzimet ekzistuese apo te ardhshme operacionale, 

duke shqyrtuar çfarëdo rritje apo kursimi qe mund te 

shfaqet gjate kryerjes se projektit. 

Prezantimi i projekteve te investimeve publike për Institucionet e 

Shtetit ashtu si e kemi elaboruar gjate punimit behet përmes një 

sistemi Softuerik te quajtur Programi për Investime Publike (PIP), ku 

propozimi i projekteve behet duke krijuar dokumentin e veçantë me 

te dhënat specifike për çdo propozim-projekt. Formulari i 

identifikimit te Projekt-idesë i prezantuar përmes këtij sistemi “PIP” 

duhet te përfshije këto informata: 

                                                           
4 Ëdhë psë ëkzistojnë disa dallimë në vlërësimët ë shpënzimëvë financiarë të cilat duhët të 

shfrytëzohën për vlërësimin 

financiar dhë ëkonomik, ato nuk dallojnë në formularët dhë procëdurat ë PIP, në mënyrë që 

procësët të mbahën rëlativisht të 

thjështa. 
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� Emri i Propozuesit te Projektit apo Zyrtari qe përgatit 

Formularin e Projekt-Idesë dhe detajet kontaktuese – p.sh. 

Menaxheri i projektit: Avdi Jakupi,  

� Emri i Institucionit Buxhetor apo Organizatës Buxhetore e 

cila propozon projektin si p.sh. Administrata Tatimore e 

Kosovës, 

� Vendndodhja apo lokacioni nga behet propozimi dhe ku do te 

kryhet investimi. 

� Ideja e Projektit apo një përshkrim i shkurtër i idesë se 

projektit, lidhur me nevojat. 

� Problemet qe do te adresohen apo një shpjegim i shkurtër dhe 

i qarte i problematikes se gjendjes aktuale, e cila pengon 

arritjen e qëllimeve dhe objektivave te politikave te programit 

dhe mënyrën se si projekti i propozuar ndihmon ne 

kapërcimin e problematikes aktuale. 

� Emri i Programit është emri i një prej institucioneve, 

Departamenteve, Agjencive apo Programit ashtu siç shfaqet 

ne Dokumentin e Buxhetit Vjetor te  shtetit si : (p.sh. 

Administrata Tatimore e Kosovës, etj.),  

� Qëllimet dhe objektivat e politikave te Programit, te cilat do 

te arrihen nëpërmjet këtij projekti qe kjo do te përfshijë një 

përmbledhje te objektivave dhe synimeve te politikave te 

programit. Nëse projekti i shërben me shume se një programi, 

ky seksion i formularit do te përfshijë një përmbledhje te 

qëllimeve dhe objektivave te politikave te secilit program qe 

do te mbështeten nga ky projekt. 

� Vlerësimet paraprake te kostove ku behet një vlerësim 

paraprak i kostos se parashikuar te projektit, kontrolli dhe 

arsyesh mëria e shpenzimeve kapitale dhe projekteve te 

mëdha. 

� Arsyet për pranimin ose refuzimin e projekt idesë nga 

Drejtuesi i Ekipit te Menaxhimit te Projektit (DEMP) apo 

Drejtori i Organizatës Buxhetore. Një shpjegim i shkurtër dhe 

i qarte i arsyeve për pranimin ose refuzimin e projekt-idesë, 

formulari duhet te nënshkruhet dhe te datohet nga Zyrtari 
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Kryesor Financiar (ZKF) i Organizatës Buxhetore e cila bënë 

propozimin për investim të projektit.  
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УДДЕЛОТ НА СТРАНСКИТЕ 

БАНКИ ВО БАНКАРСКИОТ 

СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

ВОВЕД 

             Последниве две децении сме сведоци на интензивна промена на 

сопственичката структура на банкарскиот систем во земјите во развој и 

транзиционите економии. Таа промена е пред се предизвикана од 

влезот на странските банки, преку основање на нови филијали или 

преку превземање на веќе постоечки банки во земјите во развој и 

транзиционите економии.  

            Ваквиот тренд на влез на странските банки не ја одмина и 

Република Македонија, и покрај фактот што тоа се случи многу 

подоцна, споредено со другите транзициони економии. Како резултат 

на ваквиот влез на странскиот капитал во банкарскиот сектор, дојде до 
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промена на сопственичката структура на банкарскиот систем на 

Република Македонија, а со тоа и во начинот на неговото 

функционирање. 

            Генерално земено, влезот на странските банки во земјите во 

развој и транзиционите економии, предизвикува цела низа на 

позитивни импликации во земјата домаќин на инвестицијата, но сепак 

ставовите по прашањето за ефектите од тој влез не се единствени, и 

сеуште предизвикуваат бројни дебати и несогласувања. Сепак, факт е 

дека сопственичката структура на банкарскиот систем на земјите во 

развој и транзиционите економии, а во тие рамки и на Република 

Македонија е значајно измената изминативе две децении, во корист на 

странските банки. 

            Токму и целта на овој труд е да се анализира динамиката на влез 

на странските банки во Република Македонија, и удделот на странските 

банки во банкарскиот систем на земјата, анализиран според повеќе 

категории. Најнапред ќе биде направен осврт на трендот на влез на 

странските банки во Република Македонија во изминатиов период, а 

потоа ќе се анализира и учеството на странските банки во вкупниот 

број на банки, во вкупниот банкарски капитал и актива и во вкупните 

кредити и депозити.  На овој начин трудот ќе даде одговор на 

прашањето дали во банкарскиот систем на Република Македонија  се 

случи истиот тренд како и во останатите земји во развој и транзициони 

економии, во смисла на влезот на странските банки, и дали тој тренд 

покажува тенденција на зголемување на учеството на странските банки 

во банкарскиот систем, или имаме обратен тренд, на опаѓање.  
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1. ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА НА УЧЕСТВОТО НА 

СТРАНСКИОТ КАПИТАЛ ВО СОПСТВЕНИЧКАТА 

СТРУКТУРА НА БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

                  Уште во самиот вовед на овој труд напоменавме дека 

заедничка карактеристика на банкарките сектори во повеќето земји во 

развој и транзициони економии е масовниот влез на странските банки. 

Споменавме исто така, дека влезот на странските банки во Република 

Македонија се случи многу подоцна споредено со останатите земји, и 

при тоа освен влезот на  француската Societe Generale Bank не се 

оствари влез на некоја од најпознатите глобални банки. Причините за 

ваквите состојби се бројни и не се предмет на анализа на овој труд, 

меѓутоа општ е впечатокот дека доминираат причини поврзани со 

аномалиите на судскиот систем и нeдоволно дефинираната правна 

рамка од областа на банкарското работење, кои го отежнуваат 

извршувањето на одлуките и на тој начин го зголемуваат ризикот во 

банкарското работење, а неповолно влијаат и на останатите показатели 

за профитабилност, ликвидност, стабилност и слично.  

              Влезот на странските банки во Република Македонија се 

одвиваше главно на два начини. Првиот начин е преку гринфилд 

инвестиција, односно основање на нова филијала, додека другиот начин 

е преку приватизација, односно превземање на веќе постоечка банка. Се 

до почетокот на новиот милениум, присуството на странските банки 

беше многу мало, и се  состоеше од мал број на нови банки, кои немаа 

некое поголемо влијание или учество во активностите на банкарскиот 

сектор на Република Македонија. Првиот позначаен – стратешки влез 

на странскиот капитал во Република Македонија, се случи во 2000 
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година, кога беше продадена најголемата банка во земјата – Стопанска 

Банка АД, на стратешки инвеститор – НБГ Групацијата од Грција. 

Истата година се продаде и Тутунска банка АД, така што  две од вкупно 

трите, големи банки во земјата станаа во доминантна странска 

сопственост. Од тој период  постепено започна да влегува странскиот 

капитал во банкарскиот сектор на Република Македонија, но сепак, 

учеството на странските банки и понатака остана многу мало, 

споредено со останатите земји во развој и транзициони економии. Така, 

додека во 1999 година имаше 6 странски банки, истите во 2005 година 

се зголемија на 9 банки.  1Треба да се напомене дека нивното учество во 

вкупната банкарска актива значително се зголеми од 11,3% во 1998 

година, на 46,2% во 2005 година. Но и тоа беше многу малку споредено 

со другите земји од Западен Балкан, што може да се види и од 

графиконот кој следи во продолжение. 

Графикон бр.1Структура на  банкарскиот систем на земјите од Западен 

Балкан од аспект на сопственоста во 2005 година. 

 
                                                           
1 Народна банка на Република Македонија 



Удделот на странските банки во  банкарскиот систем на Р.Македонија 

217 

 

Извор: Bank of Albania, National Bank of the Republic of Macedonia, National Bank of 

Serbia, Central Bank of Federation BiH, Central bank of Montenegro, Central Bank of 

Croatia, Bulgarian National Bank and National Bank of Romania 

               Од графиконот е впечатливо дека за разлика од останатите 

земји од Западен Балкан, каде доминацијата е во корист на странските 

банки, во Република Македонија состојбата е обратна, односно има 

поголем број на домашни, отколку странски банки во 2005 година. 

Забележително е дека и во Хрватска е помал бројот на странските 

банки, со таа разлика што доминацијата е во корист на државните 

банки. Особено е голем бројот на странските банки во Србија, Романија 

и Бугарија. 

                Во периодот кој следи после 2005 година, доаѓа до нагла 

промена на учеството на странскиот капитал во Република Македонија, 

кој започна да доминира во банкарскиот систем, и во 2010 година 

учествуваше со 92,9%, во вкупната банкарската актива, односно 85,5% 

од вкупниот банкарски капитал.  

                  Во продолжение на трудот е дадена табела на која се 

прикажани банките во кои има учество на странски капитал, 

вклучително и на меѓународните финансиски институции. 

Год. 

на 

влез  

Име на 

банката 

Име на странската 

банка 2001 

ЕУРОСТАНДАР

Д БАНКА АД 

Гофи Груп - 

Швајцарија    - 

50%: ЕХХ Естерн 

Хемисфере 

Холдинг СА – 

Швајцарија – 

50% 

1993 

Уни Банка 

АД  

Цеко Тодоров 

Минев - Бугарија 

36,45%-                                 

Ивајло Димитров 

Мутафчиев - 2003 

Про Кредит 

Банка АД 

Про Кредит 

Холдинг  - 

Германија – 

87,5% 
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Бугарија     - 36,45% 

2006 

 

ТТК Банка АД 

 

ЕБОР – 25% 

 

1996 

Капитал 

Банка АД 

Во 2007 година 

Алфа Финансиски 

Холдинг ја превзема 

банката .- 96,32% 

200

7 

Охридска 

банка  АД 

Социете 

Женерал Груп – 

Франција – 70% 

2008 

Халк Банка АД 

 

Во 2008 година 

банката беше 

купена од Демир 

Халк Банка - 

Холандија 

(66,56%), а потоа 

во 2011 банката 

беше продадена 

на Туркие Халк 

Банкаси А.С. – 

98,1% 

 

1998 

Зират Банка 

АД 

Во 2012 година 

Зират Банка АД се 

спои со Халк Банка 

АД, и во моментов 

функционираат под 

еден бренд Халк 

Банка АД. – 100% 

  Стеирмаркиш 

Банка         

Шпаркасе А.Г . – 

Австрија – 

99,68% 

200

8 

Шпаркасе 

Банка АД 

2000 

Стопанска 

Банка АД 

НБГ Групација – 

Грција - 94,60% 2008 

Централна 

Кооперативна 

Банка АД 

Централна 

Кооперативна 

Банка - Софија. – 

87,35%; Стартер 

Банка беше 

претходно 

купена од 

Мајлстоне Банк - 

Исланд (90,98%) 

2000 

НЛБ 

Тутунска 

Банка АД 

Нова Љубљанска 

банка ДД Љубљана 

- 86,97% 

2012 

Комерцијална 

Банка АД 

Ист Капитал 

Експлорер 

Инвестмент АБ - 

Шведска - 10%, 

ЕБРД - 5,245 2000 

АЛФА 

БАНКА 

Алфа Банк АЕ – 

Грција 
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2. УДДЕЛ НА СТРАНСКИОТ КАПИТАЛ ВО БАНКАРСКИОТ 

СИСТЕМ  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

АНАЛИЗИРАН СПОРЕД НЕКОИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Веќе напоменавме дека бројот на странските банки во 

банкарскиот систем на Република Македонија започна интензивно да се 

зголемува од 2000 година, па навака. Тој пораст на странскиот капитал 

предизвика промена во структурата на банкарскиот систем, 

анализирана од повеќе аспекти. Во продолжение ќе извршиме одделна 

анализа на учеството на странскиот капитал во банкарскиот систем 

според нивното учество во вкупниот број на банки, вкупниот капитал, 

вкупната актива, вкупните депозити и кредити. 

Број на странски банки 

                Бројот на странските банки  во Република Македонија до 2000 

година, беше многу мало. Видовме дека во 1998 година само 6 банки 

беа странски. Сепак, би сакале да истакнеме дека реалната претстава за 

улогата на тие странски банки е многу помала доколку истите се 

анализираат од аспект на нивното учество во вклупниот капитал и 

актива, кои всушност дополнително ќе бидат анализирани во рамките 

на трудот. Во 2005 година бројот на странски банки се зголемил на 8, 

од вкупно 19, но сепак нивната улога анализирана според останатите 

показатели е поголема.  Веќе во годините потоа доаѓа до значителен 

пораст на бројот на странските банки, така што на крајот на 2012 

година, согласно со податоците на Народна Банка на Република 

Македонија2 од вкупно седумнаесет банки, кои го сочинуваат 

банкарскиот систем на Република Македонија,  12 банки се во 

                                                           
2 “Извештај за Банкарскиот систем на Република Македонија во третиот квартал 

од 2012 година“, НБРМ,  Декември 2012 
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доминантна сопственост на странски акционери и 7 се подружници на 

странски банки.Доминацијата на странските банки анализирана од 

аспект на другите катагории е уште поголема, што ќе се види од 

анализата која следи во продолжение. 

Учество на странскиот капитал во вкупниот банкарски капитал и 

банкарска актива  во Република Македонија          

               Во првата декада од осамостојувањето на Република 

Македонија дојде до основање на неколку нови банки во земјата, од кои 

дел беа сопственост на странци.  Нивното учество во вкупниот 

банкарски капитал беше многу мало, и крајот на деведесетите години се 

движеше нешто над 10%, односно 11,3% во 1998 година. Во годините 

што следеа потоа, дојде до пораст на нивното учество во вкупниот 

капитал, така што во 2005 година 46,2% , односно приближно половина 

од вкупниот банкарски капитал, беше во сопственост на странци. 

Ваквиот пораст на странскиот капитал пред се се должеше на 

продажбата на двете од вкупно три големи банки – Стопанска Банка АД 

и Тутунска банка АД.  Таа доминација на странскиот капитал во 

банкарскиот сектор продолжи и понатака, така што согласно со 

податоците од крајот на 2012 година, 89,2% од вкупниот банкарски 

капитал се во сопственост на странски акционери. 

                 Доминацијата на странскиот капитал е присутна и во 

вкупната актива на банкарскиот систем. Имено, како што се гледа и од 

графиконот бр. 2, 92,3% од вкупната банкарска актива е во сопственост 

на странци, што упатува на значително доминирација на странските 

банки. 
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              Учество на странските банки во вкупните депозити и 

кредити 

                И покрај тоа што и преку анализата на учеството на 

странските банки од аспект на вкупниот капитал и вкупната актива се 

добива јасна претстава за нивното значење за банкарскиот систем на 

Република Македонија, сепак нивната доминација особено се гледа во 

обемот на одобрени кредити и примени депозити во однос на вкупниот 

износ на кредити и депозити одобрени, односно примени во 

банкарскиот систем, воопшто. Тоа се гледа и од графиконот прикажан 

во продолжение. 

Графикон бр. 2 Учеството на странските банки во банкарскиот систем 

во Република Македонија, анализирано според повеќе показатели 

 

Извор: “Извештај за Банкарскиот систем на Република Македонија 

во третиот квартал од 2012 година“, НБРМ Скопје,  Декември 2012 

 

Од графиконот се гледа дека странските банки одобриле дури 

95,6% од вкупните кредити во 2012 година. Тоа упатува на значајна 
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доминација на банките во сопственост на странски акционери во 

извршувањето на кредитните активности. Слична е состојбата и со 

депозитите, каде 95,7% од депонираните депозити во Република 

Македонија се орочени токму во банките кои се во доминантна 

странска сопственост. 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

Врз основа на извршената анализа во рамките на трудот може да 

се заклучи дека во банкарскиот систем на Република Македонија 

постои значајна доминација на странските банки. Сепак, влезот на 

странските банки во Република Македонија се случи многу подоцна 

споредено со останатите земји во развој и транзициони економии, и со 

отсуство на некои позначајни  - бренд имиња на глобални банки ( освен 

Societe Generale, која ја купи Охридска Банка АД).  Причините за 

ваквите состојби лежат пред се во фактот што преструктуирањето на 

банкарскиот систем во Република Македонија доцнеше, а постоеја и 

аномалии во функционирањето на судскиот систем и во креираната 

законска рамка, кои заедно ги одвраќаа, особено познатите странски 

банки од инвестирање во Република Македонија. 

Позначајните странски инвестиции во банкарскиот систем на 

Република Македонија се случија во 2000 година, кога се продадоа две 

големи банки – Стопанска Банка АД и Тутунска Банка АД. Во периодот 

потоа следи продажба и на поголемиот дел од останатите домашни 

банки на странци, со што се измена целокупната структура на 

банкарскиот систем во Република Македонија, во корист на странските 

акционери. 
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Согласно со последните податоци на Народна банка на 

Република Македонија, од вкупно 17 банки, колку што го сочинуваат 

банкарскиот систем на Република Македонија, 12 банки се во 

доминантна сопственост на странци, а има и 7 подружници на странски 

банки.  

Уште поголема доминација на странските банки има од аспект 

на нивното учество во вкупниот банкарски капитал и актива. Така 

89,2% од вкупниот банкарски капитал е во сопственост на странски 

акционери, односно 92,3% од вкупната актива. 

Странските банки доминираат и од аспект на нивното учество во 

вкупните кредити и депозити. Согласно со податоците на Народна 

Банка на Република Македонија, учеството на кредитите одобрени од 

страна на банките во доминантна странска сопственост, во вкупните 

кредити е 95,6%, додека учеството на примените депозити во банките 

со доминантна странска сопственост, во вкупните депозити изнесува 

95,7%. 
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THE CAUSAL RELATION 

UNDER THE LAWS OF 

NATURE  
INTRODUCTION 

As set forth by the doctrine, but not limited to it, an action or 

inaction constitutes a criminal offence if it encompasses all of its 

elements: object, objective aspect, subject, subjective aspect. This 

study focuses on one aspect of the criminal law elements, namely the 

causal relation as an element of the objective aspect. The causal 

relation was originally studied by Aristotle and it was later developed 

and widely discussed by such philosophers as Hume, Kant, Bergson, 

etc.  

The importance of the causal relation rests on the meaning 

between the cause and the effect produced by the commission of the 

criminal offence. Not fulfilling this element of the objective aspect 

causes lack of criminal responsibility on the part of the person who 

committed the offence. “No one bears criminal responsibility when, 

through his action or inaction and the consequences or their 

probability of occurrence, there is no causal relation”1. Practice has 

shown that the definition of the causal relation in a criminal offence, 

1 Article 13 of the Criminal Code of the Republic of Albania. 
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by the judicial authorities, is not very simple and it has often been 

misinterpreted. The accurate treatment and understanding of the 

causal relation has been and is always a debatable issue of the 

doctrine and jurisprudence.  

The structure of the evidence of criminal offences is 

combined with the individual’s behavior, which can consist of an 

action or inaction in the event. Nevertheless, for the criminal offence 

to be considered completed, the existence of a third element is 

necessary, namely a causal relation between the behavior and its 

effect, that is to say, the event has to be connected with the behavior 

of a certain individual, so that he is charged with responsibility for 

the event2. 

1. ORIGINS OF THE CAUSAL RELATION AS A
PHILOSOPHICAL CATEGORY
According to Aristotle the chronology of the causal relation

over the centuries has been diverse, with philosophers’ opinions 

sometimes complementing and sometimes conflicting with each 

other, but as a result of this “conflict”, the cause-effect relation was 

considered a very important element of human behavior and this 

behavior caused an effect. It can be stated that science deals with the 

quantity and quality of objects with the help of categories, while 

philosophy wishes to be the science of causes and being3. 

The first philosopher who treated the causal relation was 

Aristotle and according to him there is a first cause and it is being and 

being itself4. For Aristotle, desire is decisive. However, the concept 

of cause in this philosopher is different from the concept of cause 

used nowadays, where the cause is implemented in time, in which 

each term is a consequence of the preceding term, but for Aristotle 

this concept is different. Aristotle recognizes four causes: the material 

cause, the formal cause, the efficient cause and the final cause. 

2 Cfr.Fiandaca. Causalita (raporto di), in Digeso delle disipline penalistiche, vol.II, 
Torino, 1988 pg.199 
3 Jeanne Hersch, Philosophical astonishment: a history of philosophy, “Aristotle”, 
pg 36. 
4 Ibid, pg. 36 
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For Aristotle, the realization of the final goal is the cause of 

every process, taking into consideration the fact that without it, it 

would not have happened5. Therefore, the goal is the condition for 

the realization of the action, and this goal could be comprehensive. 

The goal is the decisive cause for the existence of the action and for 

this philosopher, the final cause does not consist solely of the action 

of people but it can be found everywhere in the structure of the world 

and the being itself.  

The four causes are in some way ontological constituents of 

the being6. Aristotle enquires the transition from the frozen matter to 

the final cause. Nevertheless, his opinion on the final cause is not 

definite and during the last three centuries the concept of the casual 

connection was highly debated and brought to the attention of the 

philosophers of the time.  

According to Immanuel Kant, as science exists, judgments 

must be necessary and universal. To be scientific, they must convey 

new knowledge, that is to say, they must be synthetic, but in order for 

them to be necessary and universal they must be a priori. According 

to Kant, the synthetic a priori judgments are possible because 

causality is a category of our ability to recognize our reasoning, 

because it is a priori and is not the result of custom.  

Custom surely plays a role when we observe that a 

phenomenon A is regularly followed by a phenomenon B, and then 

we apply the category of causality for these two phenomena. This 

category (causality), did not derive from the custom of eternal 

continuity, it belongs a priori to reasoning, which is the one which 

makes it necessary and universal in the process of recognition7. Thus, 

Kant states that at this time8, science is a reality which cannot be 

denied any more.  

5 Ibid, pg. 38 
6 Ibid, pg. 39 
7 Ibid “Immanuel Kant” pg. 144 
8 Knowledge of science at the time when Kant lived. (Immanuel Kant 1724-1804) 
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According to Henri Bergson, positive science was based on 

the principle that every scientific explanation would be valid only if it 

had a mechanical nature. This implies that all phenomena take place 

at the level where causality rules and the only form to validly explain 

their occurrence one after the other is the one based on mechanisms 

which serve to connect the causes and effects into a single chain. In 

causal relations, what happens before determines what follows9. 

In order to have a clear insight into the concept of causal 

relation from the philosophical perspective, difficulty shall arise in its 

interpretation in the juridical systems. It is so because philosophy is 

the only kind of knowledge that reasons on reasoning10. Under the 

concept of causality, sanction cannot be applied unless the cause-

effect relation is made. Juridical reasoning is always made on the 

cause-effect relation and this implies that the cause of an effect is 

one, i.e. reasoning does not have a single cause. But philosophy 

cannot accept a single cause, as there is always a “why”, what the 

cause was, and if it hadn’t existed, it would not have occurred. The 

juridical system accepts only a cause; the judge cannot accept a lot of 

causes11. 

2. OVERCOMING PROBLEMS OF CAUSAL
THEORIES BY REFERRING TO SCIENTIFIC LAWS 

The criticism leveled at causal theories elaborated so far can 

be overcome solely if we explain the general cause, i.e. by referring 

to the valid scientific laws. On the other hand, the principle of 

legality itself does not allow neglecting a causal explanation based on 

objective and clear parameters, which are subject to examination. It is 

undeniable that the problem of the causal relation is presented as a 

problem of man’s knowledge of controlling one’s behavior, by acting 

or dominating certain phenomena. Aristotle should be acknowledged 

for this as managed to observe this element and started his research.  

9 Jeanne Hersch, Philosophical astonishment: a history of philosophy, “Henri 
Bergson”, pg. 234 
10 Artan Fuga, lectures, “Why do we need philosophy of the law?”, lecture I . U.E.T 
Tirana 20.03.2010 
11 Ibid 
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Nevertheless, this research could not be based only on the 

experience of knowledge, as we would otherwise have as numerous 

notions of causality as the various levels of knowing people12. It 

cannot be based on the average experience of knowing people as we 

would make the same mistake with the adequate theory, but on better 

scientific grounds and experience in this subject and in this particular 

historical period13, the action of human causality under natural-

scientific laws which put forward specific rules for events, which 

may occur and have validity for their empirical examination.  

This concept reconnects the conditional theory guided by the 

model of action under the laws of nature14, to determine whether a 

previous fact can be considered the cause for a later event; it will be 

necessary to check that it joins the set of those events which, on the 

basis of a regular continuity according to the law of nature, take us to 

events such as the one that has occurred in the specific case.  

Finding a law of nature that covers the event creates the 

possibility to extend it to the fact (sense) of verification whether a 

human choice is or isn’t the cause for a particular event. The law 

covering this event should not be necessarily universal, therefore 

capable of stating that this event always belongs to that event, but it 

can also be static, i.e. based solely on the high probability of 

verifying the event as a result of that particular event, but in the latter 

case the law must be such that it explains the greatest number of 

events, and the specific event under discussion must not have other 

possible explanations15. 

The causality of an event is the sum of all preceding facts, 

without which the event would not have occurred. In order for the 

causal relation to exist, it is sufficient that the individual has realized 

one of the requirements of the event. Every event is provoked by a 

12 MANTOVANI, Diritto penale, 2001 pg 108 
13 Luigi Delpino, DIRITTO PENALE, Parte Generale, Simone 2006 pg 283 
14 This has been stated by other authors, such as: STELLA:la nozione penalmente 
rilevante  di causa, la condizione necesaria, in Riviste italiana di diritto e procedura 
penale, 1988, pag 1217 
15 Ibid 
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series of preceding events, inseparable and indistinct from each other 

regarding causal effectiveness. In order for the behavior to be 

considered the cause for the event it is sufficient that it includes one 

of the actions which have preceded the effect16. 

After finding the law, we examine whether the concrete fact 

can be subject to it. A clarification is necessary: the re-description of 

the event must take place so that the specific event is attached to the 

general meaning of the law, neither in an abstract way, nor in a very 

complete or specific way, so that all modalities are taken into 

account, the ways an action is expressed and the circumstances of the 

behavior which make possible the occurrence of the event, because 

these modalities are not always known; but including those passive17, 

repetitive aspects, in the absence of which, the event could not have 

occurred “ here” or would not have occurred “now”18. 

3.  HYPOTHETICAL ALTERNATIVE CAUSALITY  

Reference to the event which has already occurred enables to 

properly resolve important issues, such as those of hypothetical 

alternative causality and additional or supplementary (extra) 

causality, which, if resolved with the equivalent theory, would take 

us to unacceptable solutions.  

Let us take an example of the hypothetical alternative 

causality: A kills B by shooting him a second before he was struck by 

lightning, by applying the theory of condicio sine qua non, excluding 

the gun firing of A, B would nonetheless die because a second later 

he would be struck by a lightning and carbonized, and as a result, the 

action of A is not the cause for the death of B. However, what must 

be taken into consideration is the concrete event as it occurred “bic et 

munc”, not the death of B by the lightning strike, but the death of B 

                                                           
16 Luigi Delpino.Diritto Penale, parte generale- il rapporto di causalita, generalita. 
Simone, 2006 pg 279 
17 The term “passive”, in this case is a synonym used to denote an object which can 
be affected by outside factors and processes.  
18 Luigi Delpino. Diritto Penale parte generale- il rapporto di causalita, Simone 
2006 pg 285 
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by the shooting of the gun, and therefore the criminal responsibility 

of A in this event is undeniable19. 

Hypothetical alternative causes have no importance in 

proving the existence of the causal relation as they are hypothetical 

and cannot be taken into consideration.  

4.  ADDITIONAL CAUSALITY 

As far as additional causality is concerned, two hypotheses 

are possible: the causes have acted by accumulating, collecting 

(additional causality) or both causes have acted together but each of 

them was capable of provoking the event (double causality).  

For example, the hypothesis of a double causality is created 

when A and B, with neither of them knowing it, pour to C ten drops 

of poison each, but this poison is lethal when there is a total of twenty 

drops, and C dies. Will A and B bear responsibility for the death of 

C? In this case, the solution is simple, as both situations are subject to 

a mental elimination (l’eliminazione mentale), because the situations 

have acted by accumulating to each other, thereby both having causal 

efficiency20. If we take another example of double causality, where A 

and B, with neither of them knowing it, pour to C twenty drops of 

poison each, thus committing an action with each of them causing 

death to C.  

By applying the equivalent theory (teoria condizionalistica) in 

its original formulation, we would obtain paradoxical results. A and 

B can justify each other by claiming that his/her behavior or action is 

not the cause for the death of C as the event would have nonetheless 

occurred, and as a consequence neither of them bears responsibility 

for the death of C.  

However, in this case there is an exclusion of the possibility 

that one of the two doses given to C has acted earlier (in this case 

only this one would have causal efficiency, by making the other one a 

                                                           
19 Spiro Spiro, lectures – the causal relation, Tirana, pg. 15. 
20 Luigi Delpino. Diritto Penale parte generale- il rapporto di causalita, Simone 
2006 pg. 285-286 
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hypothetical alternative cause, and consequently irrelevant), and both 

of them will bear criminal responsibility for the death of C.  

The event to be verified “bic et nunc” is “the death of C by 

the injection of forty drops of poison”, and in this event the behavior 

of A and B cannot be considered as an accumulation of each other 

(cumulativamente) if the event does not occur. In conclusion, 

according to the model of the action of causal relation in the laws of 

nature, the relation between the action of a concrete behavior and a 

concrete event is verified by defining that:  

- According to the logical development of the event 

(procedimento logico controfattuale)21, that behavior cannot 

be considered to be eliminated without the event itself being 

eliminated.  

- The event brings consequences as a result of a behavior, a law 

and best current experience, which can coincide with the 

specific knowledge of a single person22. 

 

5. REFERENCE TO THIS THEORY BY THE 
JURISPRUDENCE OF NEIGHBORING COUNTRIES  

As regards reference to this theory by jurisprudence, attention 

must be paid to Decision no. 4793 dated 29 April 1991 of the Fifth 

Section of the Court of Cassation in Italy on the disaster of Stava, 

which, by this decision, entirely accepted reference to the theory of 

causal relation and the laws of nature. In order to have a better 

understanding of the reference to this theory, several paragraphs of 

the decision of this court are presented below. 

 In verifying the causal relation, “the general laws covering” 

the behavior or event which can be used by the judge are the 

“universal” ones, which are capable of stating that the verification of 

an event, as in “static” laws, limited to fact alone, stating that the 

occurrence of an event is accompanied by the existence of another 

event in some cases. The latter have more scientific value and most 

                                                           
21 A simpler example would be “… what if obesity was not the cause, but the 
symptom?”- this would be a Controfattuale argument. 
22 Cited, pg. 157 
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importantly you can find the application of a sufficient number of 

cases and they can be confirmed by referring to the rational and 

verifiable proving methods.  

Reference to static laws of the judge is highly legitimate 

because the model of  subsumption under the law (sussunzione23 

sotto leggi), used in the criminal field, in most cases implies a 

necessity for the existence of distance from a deductive causal 

explanation (deduttiva)24, which would include the impossibility to 

know all facts and laws in the criminal field. 

The judge cannot know all the intermediate phases, through 

which the cause produces its effect, and proceed or continue, with a 

thorough explanation of a series of continuous events. In a causal 

explanation you must refer to a number of silent logical assumptions 

(assunzioni nemologiche), and therefore the conditional relation 

between the action and the event can be known only through 

numerous clarifications, which must be reasonable and there must not 

necessarily be an exclusion of the intervention of another causal 

process.  

The judge, by using the model of subsumption under static 

laws, (sussunzione sotto leggi statistiche) in the absence of universal 

laws, means that it is possible for the behavior of the individual to 

constitute coeteris paribus, a necessary condition for the event, the 

probability that it is capable of expressing only logical probability or 

rational credibility, which must be of a high level, i.e. the judge must 

confirm that the event would not have occurred without the behavior 

of the individual, with a high probability rate.  

 An earlier fact can be classified as a necessary condition for 

the event, when the science and its laws associate this with the event, 

as a necessary condition or “sine qua non”, which occurs, when, 

above all, there is a scientific, universal or static law, which covers 

the behavior or the event, and moreover, when in all explanatory 

processes through the laws which have been able to clearly express a 

23 Sussunzione-(a specific issue/event, associate it with a general issue set forth by 
a legal norm) 
24 The deductive method (deduttiva) is a reasoning method which draws a logically 
necessary conclusion, based on general principles. 
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concept on time, a preceding specific fact will be expressed as a 

necessary condition for the event25 . 

Therefore, the court confirmed the decision that, referring to 

the disaster of Stava (cd.disastro di Stava)26, which considered the 

cause criminally relevant in the behavior, form of action or inaction 

of anyone who had been part or contributed at the time to the 

construction of the basins, at the different stages of design, 

construction and development.  

However, it remains controversial, as in the case of the 

professional responsibility of the doctor, the same court decided that 

in searching for the causal relation between the behavior and the 

event, the criterion of the possibility and capacity (indeoneita) 

produced by the event is applied. As a result, causality is valid when 

the doctor’s job would have produced a chance of success, which 

would make the court decide that the life of the patient would have 

probably been saved27. 

CONCLUSIONS 
In conclusion, we can state that the correct understanding of 

the causal relation will help the criminal procedure authorities and the 

court to correctly and fairly decide about the criminal responsibility 

of the subject, who through his action or inaction, has caused, or 

there was the possibility for a socially dangerous consequence. Its use 

as a philosophical category and its implementation in criminal law 

has enabled criminal justice to be in line with the needs of the society 

and the fair judgment of the subject who has caused or could have 

possibly caused, through his action or inaction, a socially dangerous 

consequence.  

25 Decision no. 4793 dated 29 April 1991. Fifth Section of the Cassation Court in 
Italy. 
26 The disaster of Stava occurred on 19 July 1985, when the two basins of decanting 
semi-liquid waste of the mine in Prenstavel collapsed. The collapse caused 180.000 
m3 mud, which ran over 53 houses, 3 hotels, 6 stores, 8 bridges, hundreds of trees 
and 268 victims, including tourists. 
27 Decision no. 1594, dated 22 February 1993. Court of Cassation in Italy, 
responsibility due to the profession of the doctor, in search for the causal relation 
between the behavior of the defendant and the event; the criterion of the probability 
of event, not the criterion of certainty (certezza) is applied.  
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The implementation of the causal relation concept, which 

stems from philosophy, in criminal law has been a long way and in 

different periods of time various theories on the causal relation have 

emerged, always trying to dominate each other. At first, the causal 

relation in the criminal law was represented by the equivalent theory 

or condicio sine qua non (condition without which not...), whereby 

causality of an event is the sum of all preceding facts, without the 

existence of which the event would not have occurred, and for the 

causal relation to exist it is necessary for the individual to have 

realized one of the conditions for the event. However, the biggest 

shortcoming of this theory is found in its definition, as it takes us to a 

great extension of responsibility, by granting equivalence to all 

behaviors competing in the event’s occurrence, thus considering 

important even the very early preceding behaviors, and therefore 

coming to paradoxical conclusions.  

This theory is not capable of showing the motive of a certain 

behavior in all those cases when it is not obvious whether or not that 

action belongs to the number of necessary behaviors which produced 

it, thus bearing the risk of arbitrariness against one or more persons, 

who may unjustly bear criminal responsibility.  

As a result of numerous problems in implementing this theory 

and its great extent, in Germany, philosopher and naturalist I.V.Kries 

created the adequate theory or the typical cause theory in 1856. This 

theory, unlike the equivalent theory, narrowed its domain. According 

to this theory, the cause for the event is not the action or inaction 

preceding the event, but only that action or inaction which has 

produced that effect, and which has been the typical cause according 

to general experience, and which is most probable to produce the 

effect. 

 Proponents of this theory classified causes into typical and 

atypical ones. What was considered the advantage of this theory, by 

narrowing down the causal relation, paradoxically became the 

shortcoming of this theory, because this theory made an excessive 

limitation of the criminal responsibility, not only because it excludes 

all atypical causes but denies criminal responsibility of the deliberate 

use that some people make of their abilities. The classification this 
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theory makes to causes into typical and atypical ones, based on the 

experience of people, is not supported by the reality itself and the 

judicial practice (jurisprudence) of most of the countries, including 

those where it originated.  

The majority of modern legislations, including the Criminal 

Code of the Republic of Albania, consider the direct action or 

inaction which inevitably produces the effect (or its probability), 

called the direct, necessary, determining cause, as main cause for the 

criminal offence. Therefore, by determining the main cause, criminal 

law makes the distinction between this one and the other causes, 

which, in spite of having a certain connection with the effect, do not 

play a role in determining whether one or more persons should bear 

criminal responsibility. 

Albanian criminal law, just like contemporary theories on the 

causal relation, admits the fact that for an action or inaction to be 

considered the cause of an effect, it must have been committed at a 

time before the effect and it is also based on its (action or inaction) 

proximity or distance with the effect itself.  
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GJYKIMET E POSAÇME NË 

KODIN E PROCEDURËS 

PENALE TË REPUBLIKËS SË 

SHQIPËRISË 

1. HYRJE

Në Shqipëri deri në vitin 1995 gjente zbatim Kodi i 

Procedurës Penale i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, i 

miratuar me ligjin nr. 6069 datë 25.12.1979, si dhe shtesat dhe 

ndryshimet e mëvonshme që iu bënë këtij Kodi në periudha të 

ndryshme kohore. Për shkak edhe të mënyrës së organizimit shtetëror 

dhe politik në këtë periudhë legjislacioni procedural penal, ashtu 

sikurse edhe legjislacioni në përgjithësi i shtetit shqiptar, ishte i 

bazuar në modelet e legjislacionit të shteteve që ishin të organizuara 

sipas modelit komunist të organizimit politik dhe shtetëror.  

Si i tillë legjislacioni procedural penal në këtë kohë kishte 

implementuar sistemin procedural inkuizitor, i sipas karakterizohej 

nga “parimi i autoritetit”, sipas të cilit e vërteta pranohet më mirë kur 

i jepet më shumë autoritet subjektit që ushtron funksionin e dhënies 

së drejtësisë. Sipas këtij sistemi procedural te ky subjekt procedural 

përmblidhen të gjitha funksionet procedurale, në të vepruarit si 

gjyqtar, si prokuror dhe si mbrojtës i të pandehurit. Ky subjekt 

procedural që po flasim, i cili del në pah në mënyrë të veçantë në 
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sistemin inkuizitor, ka pasur në vite emërtime të ndryshme, prej të 

cilave më i përdoruri është emërtimi “gjyqtar hetues”. Sistemi 

inkuizitor karakterizohej nga iniciativa kryesisht e gjyqtarit në 

procesin e kërkimit dhe administrimit të provave, karakterizohej nga 

karakteri sekret i procesit, në proces mungonte oraliteti, si dhe 

karakterizohej nga fakti se provat formoheshin që në fazën e 

hetimeve paraprake dhe vetëm sa lexoheshin dhe administroheshin 

formalisht gjatë procesit gjyqësor. 

Me miratimin e Kodit Procedurës Penale të vitit 1995 në 

Shqipëri filloi që të gjente zbatim sistemi procedural i përzier, 

akuzator me elementë inkuizitor, i cili gjen zbatim edhe aktualisht. 

Hartuesit e këtij Kodi u bazuan kryesisht në Kodin e Procedurës 

Italiane dhe si rrjedhim aplikuan edhe një sërë institutesh procedurale 

që gjenin zbatim në ligjin procedural penal Italian. Sipas sistemit 

aktual procedural procesi gjyqësor bazohet mbi parimin e oralitetit, të 

barazisë së armëve në procesin gjyqësor, në parimin e 

kontradiktoritetit, në parimin se provat nuk kanë vlerë të paracaktuar 

por ato e marrin vlerën e tyre provuese në momentin që i nënshtrohen 

shqyrtimit gjyqësor.  

Pikërisht në këtë kohë, në kuadër edhe të demokratizimit në 

përgjithësi të legjislacionit shqiptar, u parashikuan në Kodin e 

Procedurës Penale edhe gjykimet e posaçme, të cilët janë të lidhur me 

implementimin e sistemit akuzator si dhe njëkohësisht janë të 

frymëzuara dhe të mbështetura nga ky sistem procedural. 

Kështu, në Kodin e Procedurës Penale aktualisht janë 

parashikuar dy lloje gjykimesh të posaçme, gjykimi i shkurtuar dhe 

gjykimi i drejtpërdrejtë. Këto dy gjykime të posaçme karakterizohen 

nga një shmangie nga disa rite procedurale që karakterizojnë një 

gjykim të zakonshëm, shmangie të cilat kanë të bëjnë si më fazën e 

zhvillimit të shqyrtimit gjyqësor ashtu edhe lidhur me fazën e 

hetimeve paraprake.  
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2. GJYKIMI I SHKURTUAR

Gjykimi i shkurtuar është parashikuar në Kodin e Procedurës 

Penale në nenet 403-406 të K. Pr. Penale. Procesi gjyqësor në 

procedurën e zakonshme zhvillohet nëpërmjet ezaurimit të disa 

fazave procedurale, si veprimet përgatitore, veprimet paraprake, 

akuzat e reja gjatë shqyrtimit gjyqësor, marrja e provave, diskutimet 

përfundimtare të palëve, si dhe në përfundim marrja e vendimit. 

Procedura e gjykimit të shkurtuar shërben për të thjeshtëzuar së 

tepërmi procedurat gjyqësore, ekonomizon procesin gjyqësor, rrit 

shpejtësinë e zgjidhjes së çështjes, si dhe njëkohësisht përmban edhe 

një klauzolë të zbutjes së masës së dënimit për të pandehurit që i 

nënshtrohen këtij gjykimi. Duke u nisur nga këto karakteristika, 

gjykimi i shkurtuar përbën në praktikën gjyqësore aktualisht gjykimin 

që zbatohet në një masë tepër të gjerë. 

Gjykimi i shkurtuar si gjykim i posaçëm, në thelb të tij ka 

pranimin e akteve të grumbulluara gjatë fazës së hetimeve paraprake 

dhe eviton marrjen e provave në seancë gjyqësore dhe debatin lidhur 

me provat1. Gjykimit të shkurtuar në dallim nga gjykimi i zakonshëm 

i mungon faza e marrjes së provave dhe kërkesat lidhur me 

pavlefshmërinë e tyre2. Me pranimin e kërkesës për të zhvilluar 

gjykimin e shkurtuar dosja e Prokurorit kthehet në dosje gjyqësore 

dhe shërben për tu bazuar në parashtrimin e konkluzioneve 

përfundimtare të palëve dhe për dhënien e vendimit nga Gjykata. 

Nëse procedohet me gjykimin e shkurtuar nuk kryhet faza e hetimit 

gjyqësor, nuk pyeten dëshmitarët, nuk pyeten ekspertët, nuk merren 

prova të tjera përveç akteve që janë të përfshira në fashikullin e 

Prokurorit, dhe pasi administrohen aktet e ndodhura në fashikullin e 

Prokurorit kalohet në fazën e konkluzioneve përfundimtare të palëve.  

Iniciativa për kërkuar aplikimin e procedurës së gjykimit të 

shkurtuar i përket të pandehurit, të drejtë të cilën i pandehuri mundet 

1 Vendim Unifikues nr. 2 datë 29.01.2003 i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së 
Lartë. 
2 Vendim Unifikues nr. 2 datë 29.01.2003 i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së 
Lartë. 
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që ta ushtrojë drejtërdrejtë, ose nëpërmjet përfaqësuesit të tij të 

posacëm3.  

Lidhur me termin “përfaqësues i posaçëm” në praktikën 

gjyqësore është nënkuptuar mbrojtësi i të pandehurit, i emëruar me 

prokurë të posaçme nga i pandehuri, të cilit i është dhënë 

shprehimisht në prokurë e drejta që mbrojtësi i të pandehurit të 

kërkojë që të procedohet me gjykim të shkurtuar.  

Në praktikën gjyqësore aktuale është mbajtur qëndrimi që 

nëse i pandehuri, i cili nuk është i pranishëm gjatë fazës së gjykimit 

por ka emëruar një mbrojtës që e përfaqëson atë në gjykim, nuk ka 

përmendur shprehimisht në prokurë, që mbrojtësi i tij gjatë gjykimit 

mundet që të kërkojë të procedohet me gjykimin e shkurtuar, atëherë 

gjykata nuk ka pranuar kërkesën pasi mbrojtësi në këtë rast nuk ka 

një vullnet të shprehur të të pandehurit për të proceduar me këtë 

mënyrë.  

Nëse në të njëjtën çështje penale janë duke u gjykuar disa të 

pandehur, Gjykata në të njëjtën proces gjyqësor nuk mundet të 

procedojë me gjykim të shkurtuar për një ose disa të pandehur dhe 

njëkohësisht të procedojë me gjykim të zakonshëm për të pandehurit 

e tjerë4. Kështu që, nëse kërkesa për të zhvilluar gjykimin e shkurtuar 

nuk paraqitet nga të gjithë të pandehurit, atëherë vetëm për këtë 

shkak Gjykata duhet që të rrëzojë kërkesën për gjykimin e shkurtuar. 

Megjithatë, në një situatë të tillë Gjykata me kërkesën e palëve 

mundet që të vendosë ndarjen e çështjes për të pandehurit që nuk 

kërkojnë të procedohet me gjykimin e shkurtuar, nëse ekzistojnë 

kushtet për të lejuar një veprim të tillë, dhe mandej të zhvillojë 

gjykimin e shkurtuar për të pandehurit që kanë bërë këtë kërkesë, 

çështja e të cilëve është ndarë nga ajo e të pandehurve të tjerë5.  

                                                           
3 Neni 403/1 i K. Pr. Penale; “I pandehuri ose përfaqësuesi i tij i posaçëm mundet të 
kërkojnë që çështja të përfundohet derisa të mos jetë filluar shqyrtimi gjyqësor”.  
4 Vendimi Unifikues me nr. 2 datë 29.01.2003 i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës 
së Lartë. 
5 Ne vendimin nr. 760 date 26.10.2005 te Kolegjit Penal te Gjykatës se Larte është 
arsyetuar se; “…Kolegji Penal i Gjykatës së Larte i bën vërejtje Gjykatës se Rrethit 
për moszbatimin e kërkesave të nenit 93 të K. Pr. Penale për veçimin e çështjeve 
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Në nenin 403/2 të K. Pr. Penale është parashikuar që kërkesa 

bëhet me shkrim, e cila duhet që të depozitohet në sekretarinë e 

Gjykatës të paktën tre ditë para datës së caktuar për seancën. Ndërsa 

në seancë gjyqësore kërkesa formulohet me gojë. Në praktikën 

gjyqësore pothuajse në të gjitha rastet kërkesa për të proceduar me 

gjykimin e shkurtuar bëhet me gojë dhe në seancë gjyqësore, duke 

mos proceduar në formën e kërkesës me shkrim të depozituar në 

sekretarinë e Gjykatës. Paraqitja e një kërkesë të tillë me shkrim në 

sekretarinë gjyqësore para seancës gjyqësore do të krijonte 

mundësinë që Gjykata të ishte e përgatitur për të vlerësuar kërkesën 

brenda një kohe sa më të shkurtër, po kështu edhe Prokurori do të 

mund të kishte mundësinë që të përgatiste aktet e ndodhura në 

fashikullin e hetimit të cilat në rast të pranimit të gjykimit të 

shkurtuar duhej që ti depozitojë para Gjykatës. Në këtë mënyrë, do të 

mund të evitoheshin shtyrje të panevojshme të seancave gjyqësore.  

Momenti procedural kur mundet që të paraqitet kërkesa për 

gjykim të shkurtuar është “derisa të mos jetë filluar shqyrtimi 

gjyqësor”6. Në  nenin 355 të K. Pr. Penale është parashikuar që, pasi 

kryhen veprimet e treguara më sipër (bëhet fjalë për veprimet 

paraprake,deklarimin e mungesës, si dhe për paraqitjen e kërkesa 

paraprake), kryetari e deklaron të hapur shqyrtimin gjyqësor dhe 

tregon identitetin e të pandehurit. Më pas, në nenin 356 të K. Pr. 

Penale parashikohet që Prokurori bën parashtrimin hyrës dhe kërkesat 

për provat që kërkohen të shqyrtohen. Në praktikën gjyqësore, shpesh 

në disa raste, kërkesa për të zhvilluar gjykimin e shkurtuar është 

përfshirë në fazën e kërkesave paraprake, pra që lidhet nga ana 

procedural me nenin 354 të K. Pr. Penale, me kalimin e të cilës të 

pandehurit i humbet e drejta për kërkuar që të zhvillohet gjykimi i 

shkurtuar.  

dhe atyre për gjykimin e shkurtuar. Ky gjykim në asnjë rast nuk mund të pranohet 
kur dëmton interesat e zgjidhjes së çështjes e veçimi i çështjeve duhet bërë vetëm 
kur ekzistojnë kushtet e parashikuara nga neni 93 i K. Pr. Penale e jo me qëllim për 
të pranuar kërkesën për gjykim të shkurtuar bërë nga një i pandehur siç është 
vepruar në rastin në shqyrtim….”.  
6 Neni 403/1 i K. Pr. Penale; “I pandehuri ose përfaqësuesi i tij i posaçëm mundet të 
kërkojnë që çështja të përfundohet derisa të mos jetë filluar shqyrtimi gjyqësor”. 
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Por, duke vlerësuar drejtë kuptimin e institutit të gjykimit të 

shkurtuar arrijmë në përfundimin se kërkesa në fjalë mundet të kryhet 

edhe pas fazës së kërkesave paraprake, edhe pasi është deklaruar i 

hapur shqyrtimi gjyqësor, por para se të ketë filluar marrja e provave 

në procesin gjyqësor. Gjykimi i shkurtuar eleminon fazën e marrjes 

së provave gjatë gjykimit sipas procedurës së gjykimit të zakonshëm, 

dhe gjatë këtij gjykimi administrohen aktet e fashikullit të hetimit dhe 

gjykata vendos në bazë të këtyre akteve. Në këtë moment procedura e 

gjykimit të zakonshëm përbën një shmangie nga sistemi procedural 

akuzator që karakterizon K. Pr. Penale, duke u shfaqur lidhur me 

marrjen e provave në gjykim si një proces gjyqësor me tipare 

inkuizitore. Procedimi me gjykim të shkurtuar eleminon fazën e 

hetimit gjyqësor. Duke iu referuar nenit 359 të K. Pr. Penale, hetimi 

gjyqësor fillon me marrjen e provave të kërkuara nga prokurori ose i 

dëmtuari akuzues dhe vazhdon me marrjen e atyre që kërkohen nga i 

pandehuri, mbrojtësi, palët e tjera. 

Në këtë mënyrë, mendojmë se momenti kur i pandehuri duhet 

që të paraqesë kërkesën e tij për të proceduar me gjykim të shkurtuar 

është pikërisht deri sa mos të ketë filluar marrja e provave të kërkuara 

nga prokurori dhe i pandehuri. Kjo pasi, deri në këtë moment 

procedural procedura e gjykimit të zakonshëm është e njëllojtë me 

procedurën e gjykimit të shkurtuar, karakteristikat dalluese të 

gjykimit të shkurtuar qëndrojnë pikërisht pas këtij momenti dhe kanë 

të bëjnë me mënyrën e marrjes dhe administrimit të provave të 

mbledhura gjatë hetimeve paraprake. Një qëndrim të tillë ka mbajtur 

edhe praktika gjyqësore e Gjykatës së Lartë7. 

7 Në vendimin nr. 6 datë 11.01.2006 i Gjykatës së Lartë është arsyetuar që; 
“…gjatë shqyrtimit të akteve të çështjes objekt gjykimi, Kolegji arriti në 

përfundimin se, gabimisht gjykata ka konfonduar dy momente të ndryshme që i 

përkasin shqyrtimit gjyqësor. Ka konfonduar deklarimin të hapur të shqyrtimit 

gjyqësor që parashikohet në dispozitën e nenit 355 të K. Pr. Penale, dispozitë, e 

cila përfshihet në kreun e dytë të titullit të VII -të të K. Pr. Penale, me të cilin 

parashikohen rregullat e gjykimit, në përgjithësi, në momentin se kur mund të 

paraqitet kërkesa për gjykim të shkurtuar. Ajo sipas dispozitës së nenit 403 të këtij 

Kodi, mund të paraqitet derisa të mos jetë filluar shqyrtimi gjyqësor, dispozitë kjo 

që përfshihet në një kapitull të veçantë të tij, i cili parashikon rregullat që duhen 
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Nëse kërkesa për gjykimin e shkurtuar kryhet pasi ka filluar 

hetimit gjyqësor dhe pasi ka filluar faza e marrjes së provave, atëherë 

kërkesa nuk mundet që të pranohet. Kjo pasi në një moment të tillë 

konsiderohet se ka filluar shqyrtimi gjyqësor me procedurën e 

gjykimit të zakonshëm. Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë 

kanë unifikuar praktikën gjyqësore duke mbajtur qëndrimin se kur 

shqyrtimi gjyqësor ka filluar me gjykim të zakonshëm, nuk mundet 

që të vazhdohet më tej me gjykimin e shkurtuar8. 

I pandehuri që kërkon gjykimin e shkurtuar jo 

domosdoshmërisht duhet që të pranojë edhe akuzën në ngarkim të tij, 

por i pandehuri mundet të jetë edhe me qëndrim mohues por 

pavarësisht këtij fakti kërkon që të procedojë me gjykim të shkurtuar. 

Një proces gjyqësor që zhvillohet me gjykim të shkurtuar jo 

gjithmonë mundet të përfundojë me një vendim dënimi, por Gjykata 

zbatuar gjatë zhvillimit të gjykimeve të posaçme, sikurse është dhe gjykimi i 

shkurtuar. 

Nga përmbajtja e dy dispozitave që u referuan dhe nga vendi ku ato 

ndodhen del se, hapja e shqyrtimit gjyqësor i përket fazës së veprimeve paraprake 

të gjykimit, kurse fillimi i shqyrtimit gjyqësor, megjithëse është moment i veprimeve 

të fillimit të këtij procesi, vjen pas parashtrimit hyrës dhe kërkesave paraprake nga 

palët (neni 356 i K. Pr. Penale) dhe dispozitave të gjykatës lidhur me to (neni 357 i 

K. Pr. Penale), por para procedimit për marrjen e provave, radha e së cilës 

përcaktohet në nenin 359 te K. Pr. Penale. 

Argument plus në mbështetje të përfundimit të Kolegjit Penal, si më sipër, 

është dhe vete formulimi që i ka bërë ligjvënësi dispozitës së nenit 359 të K. Pr. 

Penale, sipas së cilës hetimi gjyqësor fillon me marrjen e provave të kërkuara nga 

prokurori ose i dëmtuari dhe vazhdon me marrjen e atyre që kërkohen nga i 

pandehuri, mbrojtësi dhe palët e tjera. 

Bazuar në sa më sipër, Kolegji e konsideron të pabazuar në ligj vendimin e 

ndërmjetëm datë 14.04.2004 të gjykatës së shkallës së parë për mospranimin e 

kërkesës së mbrojtësit të gjykuarit E. për gjykim të shkurtuar, por, meqenëse në 

këtë fazë gjykimi, ky gabim nuk mund të ndreqet, i vihet në dukje asaj për ta patur 

parasysh në të ardhmen”.  

8 Vendimi Unifikues me nr. 2 datë 29.01.2003 i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës 
së Lartë. 
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në vendimin përfundimtar mundet që të vendosë edhe deklarimin e 

pafajshëm të të pandehurit9.  

Në nenin 405/6 të K. Pr. Penale është parashikuar që lidhur 

me kërkesën për gjykimin e shkurtuar shfaq mendim edhe Prokurori. 

Nga dispozita e mësipërme, por edhe në praktikën gjyqësore është i 

qartë fakti se mendimi i Prokurorit nuk është kusht dhe nuk është 

përcaktues për pranimin e kërkesës për gjykimin e shkurtuar nga 

Gjykata.  

Në praktikën gjyqësore vihet re raste që Prokurori i seancës 

gjyqësore pasi njihet me kërkesën e të pandehurit për gjykimin e 

shkurtuar, mundet që të shprehi mendimin për mospranimin e këtij 

gjykimi10. Të krijohet përshtypja se në raste të tilla ky qëndrim i 

Prokurorit është kontradiktor, pasi që në momentin që Prokurori 

depoziton në Gjykatë kërkesën për gjykim dhe fashikullin përkatës të 

gjykimit, merret i mirëqenë fakti se hetimet paraprake kanë qenë të 

plota, se ato janë kryer në përputhje me rregullat procedurale, dhe se 

nuk ka logjikë që Prokurori të shprehet për mospranimin e kërkesës 

për gjykimin e shkurtuar me arsyetimin se çështja nuk zgjidhet në 

gjendjen që janë aktet. Në vijim të këtij arsyetimi, pas qëndrimit 

kundërshtues të Prokurorit për gjykimin e shkurtuar, duhet që ai të 

kërkojë para Gjykatës kalimin e akteve. 

Në fakt, në praktikën gjyqësore rastet kur nga Prokurori 

mbahet qëndrim kundërshtues ndaj kërkesës për gjykim të shkurtuar 

janë të rralla. Një qëndrim i tillë mendoj se jo domosdoshmërisht 

cenon apo vë në dyshim cilësinë e veprimeve hetimore në fazën e 

hetimeve dhe si rrjedhim nuk krijon ndonjë kontradiktë në 

9 Ne nenin 406 te K. Pr. Penale parashikohet që; “Kur jep vendim dënimi, Gjykata 
e ul dënimin me burgim ose gjobë me një të tretën…”. Pra, jo detyrimisht Gjykata 
në rast të aplikimit të gjykimit të shkurtuar jep vendim dënimi.  
10 Vendimi Unifikues me nr. 2 datë 29.01.2003 i Kolegjeve të Bashkuara të 
Gjykatës së Lartë; “… në interpretim të pikës 6 të nenit 404 të K. Pr. Penale 
konsensusi i Prokurorit nuk është kusht i domosdoshëm që Gjykata të pranojë 
kërkesën e të gjykuarit për të proceduar me gjykim të shkurtuar. Kjo justifikon 
edhe të drejtën që ka Prokurori për të bërë ankim kundër vendimit të Gjykatës për 
pranimin e gjykimit të shkurtuar, ankim që mund të paraqitet se bashku me ankimin 
kundër vendimit përfundimtar…..”.  
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veprimtarinë e Prokurorit. Mundet të ndodhë që kërkesa për gjykim 

të shkurtuar nuk është kryer nga të gjithë të pandehurit që janë duke u 

gjykuar në një çështje të caktuar, mundet të ndodhë që një ose disa 

nga të pandehurit kontestojnë vlefshmërinë apo përdorshmërinë e 

akteve dhe veprimeve hetimore dhe pavarësisht këtij fakti ata 

kërkojnë gjykim të shkurtuar11, mundet të ndodhë që gjatë fazës së 

gjykimit i pandehuri mundet të japë shpjegime të panjohura më pare 

apo mundet të ngrejë pretendime të tilla, të cilat diktojnë nevojën e 

marrjes së provave të tjera.  

Në situata të tilla, që më tepër se lidhur me cilësinë e 

veprimeve të fazës hetimore, lidhen me respektimin e disa kërkesave 

procedurale në fazën e gjykimit, nëse do të zhvillohej gjykimi i 

shkurtuar mundet të shërbejnë si shkaqe procedurale për të cilat 

Gjykatat më të larta mundet të prishin vendimin përfundimtar të 

Gjykatës dhe si rrjedhim në një rast të tillë do të duhej që çështja të 

kthehej përsëri për rigjykim në Gjykatën e Shkallës së Parë. 

Prokurori i seancës është i interesuar jo vetëm për zgjidhjen e shpejtë 

të çështjes në gjykim, por duhet të sigurohet edhe lidhur me faktin se 

vendimi i dënimit do jetë i drejtë dhe se pas kontrollit të Gjykatave 

më të larta vendimi do të lihet në fuqi.  

Kështu që, mendimi kundërshtues në raste të caktuara i 

Prokurorit për kërkesën për gjykimin e shkurtuar, për sa kohë është i 

arsyetuar dhe është në interes të zgjidhjes së çështjes jo vetëm në 

mënyrë sa më të shpejtë, por edhe në mënyrë sa më të drejtë, mendoj 

se nuk krijon ndonjë kontradiktë me rolin e tij në hetimet paraprake 

dhe në procesin gjyqësor.   

11 Vendim Unifikues nr. 2 datë 29.01.2003 i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së 
Lartë; “…kur ligji parashikon se Gjykata vendos të procedojë me gjykim të 
shkurtuar në gjendjen që janë aktet, nënkupton se Gjykata ka detyrimin që përpara 
se të marrë vendimin për pranimin e kërkesës, duhet të shqyrtojë me imtësi aktet 
dhe në qoftë se ajo konstaton paraprakisht pavlefshmëri të tyre dhe e venë atë në 
pamundësi për të dhënë një vendim të bazuar, ajo duhet të mos e pranojë që në 
fillim kërkesën për gjykimin të shkurtuar...”.  
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Pas paraqitjes së kërkesës për gjykimin e shkurtuar nga ana e 

të pandehurit dhe mbrojtësit të tij dhe pas marrjes së mendimit të 

Prokurorit, është Gjykata ajo që çmon nëse çështja mundet të zgjidhet 

në gjendjen që janë aktet, duke proceduar me gjykim të shkurtuar, 

apo duhet të zhvillojë gjykimin e zakonshëm. Për të disponuar lidhur 

me një kërkesë të tillë Gjykatës do ti duhet që të bëjë një analizë të 

plotë të akteve të ndodhura në fashikullin e Prokurorit. Kjo analizë 

dhe vlerësim së pari, duhet që të konsistojë në faktin nëse aktet 

procedurale dhe veprimet hetimore janë kryer në përputhje me ligjin 

apo përmbajnë ndonjë shkak për pavlefshmëri absolute, 

përpapërdorshmëri apo ndonjë parregullsi tjetër të mundshme që 

mundet të konstatohet kryesisht nga Gjykata. Së dyti, analiza e akteve 

nga ana e Gjykatës duhet të konsistojë edhe në lidhje me faktin nëse 

veprimet hetimore janë kryer të plota, nëse gjatë fazës së gjykimit 

nuk do të jetë e nevojshme që Gjykata të merrte ndonjë prove tjetër 

me qëllim për të marrë vendimin e saj përfundimtar12. Po kështu, 

Gjykata duhet që të mbajë në konsideratë edhe qëndrimin e të 

pandehurit dhe mbrojtësit të tij lidhur me aktet, nëse ata kanë ose jo 

kundërshtime lidhur me rregullshmërinë e tyre. Në praktikën 

gjyqësore ndodh shpesh që të pandehurit dhe mbrojtësit e tyre 

megjithëse kërkojnë gjykim të shkurtuar në parashtrimet e tyre ata 

kanë kundërshtuar rregullsinë e akteve. Një qëndrim i tillë tregon se 

çështja nuk mundet të zgjidhet në gjendjen që janë aktet, pasi Gjykata 

duhej që të procedojë me gjykimin e zakonshëm në mënyrë që të 

lejojë debatin gjyqësor lidhur me provat e administruara në gjykim13.  

12 Vendim nr. 79 date 11.02.2004 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Larte; “…. 
Gjykata e Apelit ka vepruar në kundërshtim me rregullat procedurale të gjykimit të 
shkurtuar i cili sipas nenit 404 të K. Pr. Penale,zbatohet kur çështja mund të 
zgjidhet në gjendjen që janë aktet. Kjo nënkupton se në këtë gjykim nuk mundet të 
pranojë ose të marrë prova të tjera jashtë atyre që ndodhen në fashikullin e 
gjykimit, në të kundërt ajo do të dilte nga kornizat e gjykimit të shkurtuar”. 
13 Vendimi Unifikues me nr. 2 datë 29.01.2003 i Kolegjeve të Bashkuara të 
Gjykatës së Lartë; “…në rast se palët kanë pretendime lidhur me pavlefshmërinë e 
akteve, qofshin pavlefshmëri absolute apo relative dhe kërkojnë konstatimin apo 
deklarimin e kësaj pavlefshmërie, Gjykata duhet që të revokojë vendimin për 
gjykim të shkurtuar dhe të urdhërojë vazhdimin e procedimit me gjykim të 
zakonshëm”. 
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Një analizë tjetër që duhet të bëjë Gjykata në disponimin 

lidhur me kërkesën për gjykimin e shkurtuar është edhe kualifikimi i 

veprës penale për të cilën është akuzuar i pandehuri. Duke iu referuar 

nenit 375 të K. Pr. Penale, Gjykata në përfundim të gjykimit dhe në 

vendimin përfundimtar mundet që ti japë faktit për të cilin akuzohet i 

pandehuri një cilësim të ndryshëm juridik nga ai që i ka dhënë 

Prokurori, duke e dënuar të pandehurin për një vepër penale tjetër nga 

ajo që ai është akuzua 

Formalisht, përmbajtja e nenit 375 të K. Pr. Penale nuk 

paraqet ndonjë pengesë që ndryshimin e cilësimit juridik të veprës 

penale Gjykata ta bëjë edhe në rastin kur procedohet me gjykimin e 

shkurtuar14. Megjithatë, çështja bëhet më e diskutueshme në rastin 

kur mund të kemi të bëjmë ne ndryshim të cilësimit juridik të veprës 

penale nga një vepër më e lehtë në një vepër më të rëndë.  

Lidhur me këtë diskutim Gjykata Kushtetuese ka mbajtur 

qëndrimin se gjykimi i shkurtuar është një gjykim i posaçëm i cili 

konsiston në heqjen dorë në mënyrë të vullnetshme nga i pandehuri 

nga disa aspekte themelore të së drejtës për një proces të rregullt 

ligjor, të tilla si parimi i barazisë së armëve dhe i formimit të provës 

në kontradiktoritet, për të përfituar një ulje dënimi. Në këtë aspekt, 

Gjykata Kushtetuese ka arsyetuar se përdorimi i rregullave të 

përgjithshme të gjykimit të zakonshëm në gjykimin e posaçëm bëhet, 

në mënyrë taksative, vetëm në rastet kur këtyre rregullave u 

referohen në mënyrë eksplicite dispozitat e veçanta të gjykimit të 

shkurtuar15. 

Gjykata Kushtetuese ka mbajtur qëndrimin që, nëse gjykatat e 

juridiksionit të zakonshëm edhe në rastin kur procedohet me gjykim 

të shkurtuar, njësoj si në gjykimin e zakonshëm, do të mund të bëjnë 

ndryshimin e cilësimit juridik të veprës penale dhe të dënojnë të 

pandehurin me një masë dënimi më të rëndë se ajo e kërkuar nga 

prokurori, instituti do të humbiste çfarëdolloj justifikimi kushtetues, 

14 Duke iu referuar përmbajtjes së nenit 375 të K. Pr. Penale, konstatohet se 
dispozita në fjalë nuk përmban ndonjë ndalim për mos zbatimin e saj në rastet kur 
procedohet me gjykim të shkurtuar.  
15 Vendimi nr. 4 datë 10.02.2012 i Gjykatës Kushtetuese. 
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për arsye se i pandehuri, duke hequr dore në mënyrë të vullnetshme 

nga disa parime kushtetuese si parimi i barazisë së armëve dhe nga 

parimi i kontradiktoritetit, do të sakrifikonte të drejtat e tij 

kushtetuese jo vetëm pa pasur asnjë lloj përfitimi, por edhe duke 

marrë një dënim më të lartë nga ai që priste.  

Gjykata ka arritur në konkluzionin se kur nga gjykatat e 

juridiksionit të zakonshëm procedohet me gjykim të shkurtuar, 

procedim në të cilin, duke qenë se gjykata merr në konsideratë vetëm 

dosjen e prokurorit, nuk ekziston mundësia e realizimit të së drejtës 

së mbrojtjes efektive nga i pandehuri, ndryshimi i cilësimit juridik të 

veprës penale nga ana e gjykatës, është në kundërshtim me qëllimin e 

këtij gjykimi.  Gjykata Kushtetuese vlerësoi në çështjen konkrete se 

kërkuesi, edhe pse është proceduar me gjykim të shkurtuar, është 

dënuar nga gjykatat e juridiksionit të zakonshëm për një vepër penale 

të re, më të rëndë nga ajo e përcaktuar  nga prokurori në kërkesën për 

gjykim, pa pasur mundësinë për të ushtruar të drejtën e mbrojtjes ndaj 

formulimit të ri të veprës penale16.  

Në këtë mënyrë, me këtë vendim të Gjykatës Kushtetuese, 

theksohet se vendimi i ndërmjetëm i gjykatës së shkallës së parë që 

disponon lidhur me gjykimin e shkurtuar, vendimi i cili duhet që të 

rrjedhë nga një analizë shumë e hollësishme e akteve të ndodhura në 

fashikullin hetimor. Nëse gjykata konstaton se ka premisë për një 

ndryshim të kualifikimit ligjor të veprës penale, për një vepër penale 

më të rëndë sesa ajo që akuzohet i pandehuri, atëherë gjykimi duhet 

të vazhdojë me procedurën e gjykimit të zakonshëm, duke i dhënë 

mundësinë të pandehurit që të ushtrojë në mënyrë të plotë në gjykim 

të drejtat e tij procedurale. Nëse gjykata këtë fakt e konstaton në 

përfundim të gjykimit, në fazën e marrjes së vendimit përfundimtar, 

në vijim të logjikës së vendimit të Gjykatës Kushtetuese, gjykata e 

zakonshme duhet që të revokojë vendimin e ndërmjetëm për 

zhvillimin e gjykimit të shkurtuar dhe të procedojë me gjykimin e 

zakonshëm, për shkakun se në gjendjen që janë aktet çështja nuk 

mundet të zgjidhet dhe se provat duhet ti nënshtrohen hetimit 

gjyqësor.  

16 Vendimi nr. 4 datë 10.02.2012 i Gjykatës Kushtetuese. 
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Mund të ndodhë që Gjykata e Shkallës së Parë që shqyrton 

kërkesën e të pandehurit për gjykim të shkurtuar, të mos ketë bërë një 

analizë të hollësishme të akteve të ndodhura në fashikullin e hetimeve 

dhe nuk ka pranuar kërkesën për gjykim të shkurtuar. A mundet i 

pandehuri që në një rast të tillë të kërkojë në Gjykatat më të larta që 

ndryshohet ky vendim i ndërmjetëm i Gjykatës dhe që të përfitojë 

uljen e 1/3 së masës së dënimit që do të përfitonte nëse do të ishte 

pranuar gjykimi i shkurtuar?  

Praktika gjyqësore kësaj pyetje me të drejtë i është përgjigjur 

në mënyrë pohuese. Kjo pasi, gjykimi i shkurtuar nuk ka vetëm vlera 

ekonomizuese për procesin gjyqësor, por njëkohësisht sjell si pasojë 

edhe një përfitim për të pandehurin në uljen e 1/3 së dënimit dhe 

mosaplikimin e burgimit të përjetshëm, pikërisht për shkak të 

“kompromisit” të të pandehurit për të ekonomizuar procesin 

gjyqësor. Kështu që, në raste të tilla kur Gjykatat më të larta kanë 

vënë re së Gjykata e Shkallës së Parë në mënyrë të padrejtë nuk ka 

pranuar kërkesën për gjykim të shkurtuar, kur kanë ekzistuar 

plotësisht kushtet për një gjykim të tillë, pavarësisht se gjykimi është 

zhvilluar në shkallën e parë në procedurën e gjykimit të zakonshëm, 

Gjykatat më të larta duhet qe ti njohin të pandehurit uljen e 1/3 së 

dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar që duhej që të ishte 

aplikuar gjatë gjykimit në shkallë të parë17.  

Në gjykimin në apel apo qoftë edhe në Gjykatën e Lartë, kur 

gjykata pranon pretendimin e të pandehurit se atij i është mohuar 

pranimi nga ana e gjykatës e kërkesës për gjykim të shkurtuar dhe për 

rrjedhojë përfitimin e nga zbatimi i gjykimit të shkurtuar, në çdo rast 

gjykata që shqyrton ankimin qoftë apelin apo rekursin, nëse ajo çmon 

se kërkesa e bërë nga i pandehuri është rrëzuar pa të drejtë, gjykata 

17 Komentar i Kodit të Procedurës Penale, H. Islami, A. Hoxha dhe I. Panda, Tiranë 
2003. 
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duhet të vendose ndryshimin e vendimit për këtë pjesë duke vendosur 

vetëm zbritjen e masës së dënimit të dhënë me 1/3 e tij18. 

Nëse gjykata pranon që të procedojë me gjykim të shkurtuar 

atëherë i pandehuri dhe mbrojtësi i tij në vijim të gjykimit nuk 

mundet të debatojnë lidhur me vlefshmërinë apo përdorshmërinë e 

provave të paraqitura në gjykim. Kjo për shkakun se në gjykimin e 

shkurtuar mungon faza e hetimit gjyqësor dhe marrjes së provave siç 

zhvillohet në gjykimin e zakonshëm, dhe pas parashtrimit hyrës të 

palëve administrohen aktet e hetimeve paraprake të ndodhura në 

fashikullin  e prokurorit dhe menjëherë gjykimi kalon në fazën e 

diskutimit përfundimtar të provave, fazë në të cilën palët 

argumentojnë vlerën provuese të akteve të hetimeve paraprake. 

Në rast se palët kanë pretendime lidhur me pavlefshmërinë e 

akteve, qofshin pavlefshmëri absolute apo relative dhe kërkojnë 

konstatimin apo deklarimin e kësaj pavlefshmërie, Gjykata duhet që 

të revokojë vendimin për gjykim të shkurtuar dhe të urdhërojë 

vazhdimin e procedimit me gjykim të zakonshëm19.  

Në rastin kur Gjykata procedon me gjykimin të shkurtuar, 

nëse i pandehuri deklarohet fajtor atëherë Gjykata ul dënimin e 

caktuar për të pandehurin me 1/3 e tij. Ndërsa, nëse i pandehuri në 

përfundim të gjykimit të shkurtuar do të dënohej me burgim të 

përjetshëm, ky dënim për shkak të aplikimit të gjykimit të shkurtuar 

zëvendësohet me 25 vjet burgim20. Kështu që, gjykimi i shkurtuar 

përveç se thjeshton së tepërmi procedurën e gjykimit të çështjes 

përbën njëkohësisht edhe një përfitim për të pandehurin.   

Gjykimi i shkurtuar fillon me një iniciativë ekskluzive të të 

pandehurit. Kërkesa në këtë rast lidhet vetëm me shkurtimin e 

procedimit dhe pa ndonjë kufizim të themelit. Pra, përbën një 

“marrëveshje mbi procedurën” e gjykimit të çështjes dhe që dallohet 

18 Gjykimet e Posaçme, Maksim Haxhia, artikull në revistën Jeta Juridike, mars 
2011. 
19 Vendimi Unifikues me nr. 2 datë 29.01.2003 i Kolegjeve të Bashkuara të 
Gjykatës së Lartë.  
20 Neni 406 i K. Pr. Penale. 
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nga “marrëveshja mbi dënimin”. Megjithatë, për sa kohë ligji 

procedural ka parashikuar uljen e një të tretës së dënimit, duket se 

gjykimi i shkurtuar përmban edhe elementë të kësaj të dytës.  

Parashikimi në K. Pr. Penale i uljes së dënimit me 1/3 e tij, 

për shkak të zhvillimit të gjykimit të shkurtuar, krijon mundësinë që 

në praktikën gjyqësore një përqindje e mjaft e madhe e çështjeve 

penale gjykohen pikërisht me procedurën e gjykimit të shkurtuar. 

Nga ana tjetër një përqindje tepër e vogël e çështjeve penale që 

gjykohen me gjykim të shkurtuar përfundojnë me vendim pafajësie 

apo pushimi të çështjes, pasi një përqindje shume e madhe e këtyre 

çështjeve përfundojmë me vendim dënimi për të pandehurit.  

3. GJYKIMI I DREJTËPËRDREJTË

Gjykimi i drejtpërdrejtë si institut i procedurës penale dhe si 

gjykim i posaçëm, konsiston në faktin që nëpërmjet tij thjeshtohet 

faza e hetimeve paraprake dhe çështja penale dërgohet për gjykim 

brenda një kohe sa më të shkurtër. Ky gjykim i posaçëm iniciohet nga 

Prokurori dhe kërkesa e tij vlerësohet nga Gjykata, pa qenë e 

nevojshme ndërhyrja e subjekteve të tjera të procedimit penal, si dhe 

aplikimi i këtij lloj gjykimi të posaçëm mbështetet në rastet e 

flagrancës dhe në çështje penale të qarta dhe në mbajtjen e qëndrimit 

pohues nga ana e të pandehurit. 

Në procedurën e gjykimit të drejtpërdrejtë debati gjyqësor në 

fazën e gjykimit zhvillohet plotësisht. Ky lloj gjykimi nuk përmban 

në vetvete ndonjë përfitim për të pandehurin, përveç se shkurtohet 

maksimalisht kohëzgjatja e hetimeve paraprake dhe çështja brenda 

një kohe të shkurtër i nënshtrohet fazës së gjykimit21. 

Procedura e gjykimit të drejtpërdrejtë mundet të zbatohet për 

të gjitha llojet e vepra penale, qoftë për krimet ashtu edhe për 

21 Nëse në rastin e aplikimit të gjykimit të shkurtuar të pandehurit në rast se 
Gjykata merrte një vendim dënimi ul dënimin me një të tretën, në procedurën e 
gjykimit të drejtpërdrejtë nuk është parashikuar ndonjë përfitim për të pandehurin 
në caktimin e llojit apo të masës së dënimit.  



“The Heritage” Nr.10/ 2013 

252 

kundravajtjet penale. Në Kodin e Procedurës Penale gjykimi i 

drejtpërdrejtë është rregulluar në nenet 400, 401 dhe 402 të tij. Në 

këto dispozita janë parashikuar dy raste të gjykimit të drejtpërdrejtë; 

a) Rasti i parë është kur i pandehuri është arrestuar në flagrancë

dhe prokurori brenda 48 orëve, që është edhe afati i dërgimit

të kërkesës për vleftësimin e arrestit në gjykatë, paraqet në

gjykatë jo vetëm kërkesën për vleftësim të arrestit dhe caktim

të masës së sigurimit, por njëkohësisht kërkohet edhe gjykimi

i njëkohshëm22.

Këto janë rastet kur nga ana e Prokurorit dhe Policisë Gjyqësore 

brenda afatit 48 orë janë kryer të gjitha veprimet e nevojshme 

hetimore lidhur me veprën penale për të cilën i pandehuri është 

arrestuar në flagrancë. Është e domosdoshme në raste të tilla që 

brenda afatit të mësipërm prej 48 orë  prokurori duhet ti ketë njoftuar 

të pandehurit akuzën që i bëhet, si dhe i pandehuri duhet që të jetë 

njohur me të gjitha aktet në ngarkim të tij, duke i garantuar të 

pandehurit të gjitha garancitë procedurale që do ti siguroheshin edhe 

në rast se hetimet do të kishin vazhduar normalisht për një afat më të 

gjatë se 48 orë. Kryerja e të gjitha veprimeve hetimore brenda një 

kohe sa më të shkurtër dhe zbatimi i procedurës së gjykimit të 

drejtpërdrejtë nuk përjashton Prokurorin nga detyrimi për të 

respektuar të gjitha garancitë procedurale për të pandehurin, njësoj 

sikur të procedohej me procedurën e zakonshme.  

Lidhur me këtë procedurë të posaçme evidentohen disa aspekte 

themelore të gjykimit të drejtpërdrejtë; përcaktohet qartë atributi 

ekskluziv i Prokurorit për të filluar një procedurë gjykimi të tillë, në 

këtë rast i pandehuri duhet që të jetë i arrestuar në kushtet e 

flagrancës, është përcaktuar që afati maksimal ligjor për të disponuar 

me këtë kërkesë është 48 orë nga arrestimi në flagrancë, është e 

nevojshme shqyrtimi i njëkohshëm i vlefshmërisë së arrestimit ashtu 

edhe i gjykimit të çështjes.  

22 Neni 400/1 i K. Pr. Penale; “kur i pandehuri është arrestuar në flagrance, 
Prokurori mund ta paraqesë në Gjykatë brenda 48 orëve, kërkesën për vleftësimin e 
arrestit dhe gjykimin e njëkohshëm”.  
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Në vijim të kërkesës së Prokurorit për gjykimin e drejtpërdrejtë 

Gjykata duhet që të shqyrtojë tre kërkesa, vleftësimi i arrestit në 

flagrancë, caktimi i masës së sigurimit për të pandehurin, si dhe 

gjykimi i njëkohshëm i të pandehurit.  

Gjykata që merr aktet nëse vleftëson të drejtë arrestin në 

flagrancë dhe njëkohësisht vlerëson se nuk ka nevojë që të kryhen 

hetime të tjera, procedon menjëherë me gjykimin e çështjes. Ndërsa, 

kur arresti konsiderohet nga gjykata si i paligjshëm aktet i kthehen 

prokurorit për të vazhduar hetimet paraprak. Nga ana procedurale 

gjykata fillimisht çel seancën e vleftësimit të arrestit në flagrancë 

sipas përcaktimeve të nenit 259 të K. Pr. Penale, seancë e cila 

zhvillohet me pjesëmarrjen e domosdoshme të prokurorit dhe të 

mbrojtësit.  

Me çeljen e shqyrtimit gjyqësor të kërkesës prokurori i paraqet 

gjykatës rrethanat e faktit si dhe provat ku mbështet akuzën e tij. 

Gjykata pasi dëgjon edhe të arrestuarin dhe mbrojtësin e tij 

administron aktet e paraqitura nga prokurori dhe pasi dëgjon edhe 

diskutimet përfundimtare të prokurorit dhe të mbrojtësit merr 

vendimin e saj lidhur më këto kërkesa.  

Gjykata fillimisht shqyrton ligjshmërinë e arrestit në flagrancë si 

dhe kërkesën për caktimin e masës së sigurimit. Nëse vleftëson të 

ligjshëm arrestin në flagrancë, atëherë gjykata vlerëson nëse veprimet 

hetimore janë kryer të plota. Nëse çmon se veprimet hetimore janë 

kryer të plota dhe nuk ka nevojë për hetime të tjera, gjykata procedon 

menjëherë me gjykimin e çështjes23.  

Gjykata tërhiqet për vendim dhe në kthim nëse vendos 

vleftësimin e ligjshëm të arrestit dhe çmon se duhet të procedohet me 

gjykim të drejtpërdrejtë, në të njëjtën seancë gjyqësore gjykata fillon 

23 Deri në këtë moment procedural Gjykata zbaton procedurën e parashikuar nga 
neni 259 i K. Pr. Penale, që bën fjale për seancën e vleftësimit. Nëse Gjykata pasi 
shqyrton kërkesën lidhur me ligjshmërinë arrestit,  merr vendim për të proceduar në 
të njëjtën séancë gjyqësore me gjykimin e drejtpërdrejtë, atëherë zbatohen rregullat 
procedurale të përgjithshme lidhur me gjykimin e çështjes, sipas neneve 339 e 
vijues të K. Pr. Penale.  
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fazën e gjykimit të çështjes sipas rregullave të gjykimit të 

zakonshëm.  

Edhe gjatë procedurës së gjykimit të drejtpërdrejtë i pandehuri 

dhe mbrojtësi i tij mundet që të kërkojnë që të zhvillohet gjykimi i 

shkurtuar24. 

Mund të ndodhë që gjykata të vendosë vleftësimin e ligjshëm të 

arrestit por çmon se hetimet nuk janë të plota, dhe në një rast të tillë 

përfundon seancën gjyqësore dhe i kthen aktet prokurorit për të 

proceduar me hetimet paraprake. Në nenin 400/2 të K. Pr. Penale 

është parashikuar që, megjithëse gjykata mund të vendosë vleftësimin 

e paligjshëm të arrestit, mundet të vazhdojë brenda të njëjtës seancë 

me gjykimin e drejtpërdrejtë, nëse i pandehuri dhe prokurori japin 

pëlqimin për një të proceduar në këtë mënyrë. Pra, në një rast të tillë 

ligji ka parashikuar pëlqimin e të pandehurit për të proceduar me 

gjykimin e drejtpërdrejtë, por kjo vetëm kur arresti në flagrancë nuk 

vleftësohet si i ligjshëm.  

b) Në rastin e dytë,  mundet të procedohet me gjykimin e 

drejtpërdrejtë edhe ndaj të pandehurit që gjatë marrjes në 

pyetje ka pohuar lidhur me kryerjen e veprës penale dhe 

njëkohësisht fajësia e tij është e qartë. Në këtë rast veprimet 

hetimore duhet që të mbarojnë brenda pesëmbëdhjetë ditëve 

nga regjistrimi i veprës penale.  

Nëse në rastin e parë gjykimi i drejtpërdrejtë vihet në lëvizje nga 

prokurori në një afat brenda 48 orëve, afat që fillon nga arrestimi i të 

pandehurit, në rastin e dytë afati është pesëmbëdhjetë ditë dhe ky afat 

fillon nga dita e regjistrimit të veprës penale, nuk ka rëndësi nëse në 

rastin e dytë i pandehuri është nën masën e sigurimit arrest në burg 

apo në gjendje të lirë. Pikërisht për këtë arsye afati nuk lidhet me 

momentin e arrestimit në flagrancë, pasi jo të gjithë të pandehurit 

domosdoshmërisht duhet të jenë të arrestuar në mënyrë që të 

procedohet më gjykimin e drejtpërdrejtë, por lidhet me momentin e 

                                                           
24 Kjo mundësi procedurale e të pandehurit është parashikuar shprehimisht në nenin 
402/4 të K. Pr. Penale.  
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regjistrimit të veprës penale, ku nuk përjashtohen edhe rastet kur i 

pandehuri mundet të jetë në masë sigurimi arrest në burg.  

Në rastin e procedimit me gjykim të drejtpërdrejtë ligji procedural 

ka ngarkuar prokurorin për kryerjen e disa veprimeve procedurale për 

të përgatitur gjykimin e drejtpërdrejtë25. Në këtë mënyrë prokurori 

urdhëron paraqitjen e të pandehurit në seancë, nëse i pandehuri është 

i lirë afati nuk mund të jetë më shumë se tre ditë. Prokurori njofton 

gjithashtu edhe mbrojtësin e të pandehurit për datën e gjykimit, i cili 

deri në ditën ë seancës mundet që të shikoje aktet e hetimeve dhe të 

nxjerrë kopje të tyre. Qëllimi i këtyre veprimeve përgatitore është që 

gjykimi i drejtpërdrejtë të fillojë brenda një kohe sa më të shkurtër. 

Për të proceduar me anë të gjykimit të drejtpërdrejtë është e 

nevojshme edhe vullneti i të pandehurit dhe mbrojtësit të tij, jo vetëm 

në dhënien e pëlqimit nëse arresti vlerësohet i paligjshëm nga 

gjykata, por në përgjithësi për përgatitjen  e këtij gjykimi. Nëse i 

pandehuri apo mbrojtësi i tij do të kërkonin marrjen e provave të reja, 

do të kërkonin më tepër kohë për të përgatitur mbrojtjen e tyre, apo 

nëse i pandehuri do të kërkonte një afat të arsyeshëm për të siguruar 

vetë një mbrojtës, pavarësisht plotësimit të kërkesave ligjore të 

mësipërme, praktikisht nuk do të mundej të realizohej gjykimi i 

drejtpërdrejtë, pikërisht me qëllim sigurimin e garancive procedurale 

të pandehurit në fazën e hetimeve. 

Instituti i gjykimit të drejtpërdrejtë ka elementë të përzierë të një 

gjykimi, ku palët kanë pavarësinë e sjelljes së tyre procedurale dhe 

njëkohësisht, kanë edhe kushtëzime nga njëra tjetra, por kanë edhe 

mundësinë për një procedim të bazuar në një pakt, pra në një 

marrëveshje të përbashkët. Kjo e bën këtë institut gjykimi që të 

dallohet principalisht nga instituti i gjykimit të shkurtuar.  

Ndërsa tek gjykimi i drejtpërdrejtë iniciohet dhe vendoset fillimi i 

procedimit nga prokurori dhe më pas bashkërendohet me të 

pandehurin, gjithnjë mbi bazën e ruajtjes së ekskluzivitetit të gjykatës 

                                                           
25 Neni 401/1 i K. Pr. Penale; “Kur çmon se duhet të procedojë me gjykimin e 
drejtpërdrejtë, Prokurori urdhëron paraqitjen në séancë të të pandehurit. Kur ai 
është i lirë afati për t’u paraqitur nuk mundet të jetë më i vogël se tre ditë”. 
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në vendimmarrje, e cila vendos për procedimin ose jo me gjykim të 

drejtpërdrejtë, krejt e kundërta ndodh në institutin e gjykimit të 

shkurtuar ku iniciativën e ka i pandehuri dhe ku prokurori jep thjesht 

një mendim i cili në asnjë rast nuk është frenues apo lejues26. 

KONKLUZIONE 

→ Në Kodin e Procedurës Penale të vitit 1995 janë parashikuar 

si gjykimeve të posaçme gjykimi i drejtpërdrejtë dhe gjykimi i 

shkurtuar, institute procedurale këto që janë bazuar në ligjin 

procedural Italian dhe që karakterizohen nga një shmangie 

nga disa rite procedurale që karakterizojnë një gjykim të 

zakonshëm, shmangie të cilat kanë të bëjnë si më fazën e 

zhvillimit të shqyrtimit gjyqësor ashtu edhe lidhur me fazën e 

hetimeve paraprake.  

→ Gjykimi i shkurtuar është një institut procedural që zbatohet 

gjerësisht në praktikë gjyqësore, aplikohet  me kërkesën e të 

pandehurit ose mbrojtësi të tij të posaçëm, ka vlera 

ekonomizuese për procesin gjyqësor, thjeshtëzon procedurën 

e gjykimit, rrit shpejtësinë e gjykimit të çështjes, si dhe 

njëkohësisht aplikimi i këtij lloj gjykimi përbën edhe një 

përfitim për të pandehurin, pasi në rast të dënimit të 

pandehurit atij i ulet dënimi me një të tretën e tij, ndërsa 

dënimi me burgim të përjetshëm i zëvendësohet me dënimin 

prej 25 vjet burgim. 

→ Nga ana tjetër gjykimi i drejtpërdrejtë aplikohet me kërkesën 

e Prokurorit, është një gjykim i posaçëm që shkurton në 

maksimum procedurën e hetimeve paraprake, rrit shpejtësinë 

dhe efikasitetin e organeve të ndjekjes penale në drejtim të 

përfundimit të hetimeve brenda një kohe sa më të shkurtër.  

→ Parashikimi i këtyre dy lloje gjykimesh të posaçme në Kodin 

e Procedurës Penale përbën një hap më rëndësi në drejtim të 

demokratizimit dhe thjeshtëzimit të procedurave gjatë procesit 

26 Gjykimet e Posaçme, Maksim Haxhia, artikull në revistën Jeta Juridike, mars 
2011. 
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penal si në lidhje me fazën e hetimeve ashtu edhe lidhur me 

fazën e gjykimit. Parashikimi i gjykimeve të posaçme, si 

forma të gjykimit të posaçëm ose alternative, të ndryshme nga 

procedura e zakonshme, është e frymëzuar dhe mbështetet në 

vetë natyrën e sistemit procedural akuzator.  

Përveç hapave pozitive të Kodit të Procedurës Penale në 

parashikimin e gjykimeve të posaçme, mendojmë se ka vend për 

përmirësime ë mëtejshme, të cilat po i evidentojmë si më poshtë; 

→ Në lidhje me gjykimin e shkurtuar, duke marrë në konsideratë 

faktin se ky institut është huazuar nga ligji procedural penal 

italian, mendoj se do të jetë e nevojshme që të bëhet një 

analizë më e thellë e dispozitave procedurale nga është 

huazuar ky institut, dhe të plotësohen dispozitat procedurale 

aktuale. Kështu, duke pasur në konsideratë procedurën e 

seancës paraprake, që zbatohet në procedurën italiane dhe në 

të cilën paraqitet edhe kërkesa për gjykimin e shkurtuar, do të 

ishte më se e nevojshme që edhe në procedurën tonë të 

parashikohej kryerja e një seance përgatitore, që ti paraprinte 

fillimit të gjykimit të çështjes. Ekzistenca e një seancë të tillë 

do të shërbente si një rregullim i mëtejshëm jo vetëm për 

zbatimin e institutit të gjykimit të shkurtuar, por do të 

shërbente edhe për përgatitjen e gjykimit në tërësi, në 

shmangien e një sërë problematikash që mundet të lindin gjatë 

gjykimit të çështjes.  

→ Në fazën aktuale të zhvillimit të legjislacionit procedural 

penal mendoj se do të ishte e nevojshme që të 

perfeksionoheshin me tej institutet e gjykimeve të shkurtuara, 

duke rishikuar ato elementë të tyre që lidhen me probleme të 

dala në praktikën gjyqësore, si dhe duke inkorporuar edhe 

forma të reja të gjykimeve të posaçme. 

→ Instituti i “aplikimit të dënimit me kërkesë të palëve”, që 

parashikohet në nenet 444-448 të K. Pr. Penale Italiane, i 

emërtuar vazhdimisht dhe mjaft kuptimplotë 
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“patteggiamento”27 përbën modelin tipik të drejtësisë së 

negociuar dhe me marrëveshje. Edhe pse ky institut paraqet 

mjaft pika të përbashkëta me gjykimin e shkurtuar, dallohet 

për shkakun se “marrëveshja” në këtë rast, realizohet lidhur 

me masën e dënimit dhe si rrjedhim lidhur me themelin e 

çështjes, ndërsa në gjykimin e shkurtuar marrëveshja 

realizohet mbi tkurrjen apo reduktimin e procedurës së 

procesit gjyqësor.  

→ Parashikimi i një instituti të tillë në Kodin tonë të Procedurës 

Penale, i implementuar me përshtatjet e nevojshme 

procedurale, si dhe i zbatuar në mënyrën e duhur me garancitë 

ligjore të nevojshme, mendojmë se do të shërbente si një mjet 

procedural tepër efikas në reduktimin e procedurave 

gjyqësore në gjykimin e çështjeve dhe në rritjen e shpejtësisë 

së përfundimit të hetimeve paraprake.  
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SJELLJET KONSUMATORE DHE 
KËNDVËRSHTIMI EKONOMIK I LIDHUR 

ME KONCEPTIN MARKETINGUN 

 
1. Hyrje 

Qellimi i kesaj teme eshte;trajtimi teorik dhe praktike i sjelljes konsumatore e 
pare kjo nga kendeveshtrimi ekonomik duke e lidhur ngushte me merketingun. 
Tema fillon me nje pohim te qarte por te  pergjithshem se; sjellja konsumatore 
eshte ne qender te marketingut dhe e lidhur ngusht me kater P e tij. Tema 
vazhdon me trajtimin e hartimit te nje strategjie te sakte marketing duke 
analizuar thelbin e sjelljes konsumatore, qellimin, objektivat dhe faktoret qe 
ndikojne ne matjen e perberesve te qendrimit dhe nevojave konsumatore. 
Konsumatori eshte i lire te zgjedh dhe rrjedhojat e veprimeve te tij percaktojne 
sjelljen e metejshme. 
Tema trajton konceptet baze te sjelljes konsumatore ku nje vemendje te vecante 
u kushtohet nevojave njerezore, parametrat qe ngacmojne konsumatorin, cikli i 
jetes se familjes dhe produktit, strategjise dhe planifikimit te produktit, 
segmentimi i tregut dhe promocioni. 
Biznesi nuk synon thjeshte te ofroje nje produkt, por mbi te gjitha te ofroje nje 
menyre jetese, duke ofruar produkte per shitje, duke pretenduar qe shitja te 
shnderohet ne rishitje dhe blerja ne riblerje. Elementi që realizon këtë proces ne 
kuadrin e marketingut është edhe konsumatori. 

2. Thelbi i sjelljes konsumatore, qëllimi dhe objektivat  

Per te njohur thelbin e sjelljes konsumatore, qellimin dhe objektivat e tij duhet 
te dime se çfare eshte marketingu, kur ka lindur dhe si ka evoluar ne vite. Nuk 
ka nje perkufizim te sakte te tij, por studjuesit e kesaj shkence e perkufizojne si 
nje rreth, ne qender te tij eshte konsumatori, per te cilin, ndermarrja duhet te 
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planifikoj nevojat, te prodhoje produktin qe i nevojitet, te vleresoj saktë  
produktin qe konsumatori ta bleje, te percjell mesazhin dhe te bind 
konsumatorin duke ja servirur  dhe çuar ne destinacion, qe konsumatori te behet 
bleres i rregullte i kesaj ndermarrje.  
Marketingu eshte shkence qe studjon kordinimin e gjithë veprimeve që fillojnë 
me konceptimin apo formulimin e produktit dhe përfundon mbas shpinës se 
konsumatorit. Marketingu eshte cikel qe fillon dhe perfundon tek konsumatori. 
Marketingu niset nga nevojat e njeriut te cilat jane te mira materiale, qe te 
plotesohen nevojat duhet te dalin produkte. Sot problemi eshte, si do te çohen  
produktet ne treg, si do blihen dhe do binden konsumatoret te blejne keto 
produkte, duke roberuar konsumatorin per blerjen e tyre. Ndermarrjet studjojne 
nevojat e konsumatorit dhe format e shitjes se produkteve. Ne menyre 
skematike lidhja korelative e konsumatorit me kater elementet e marketingut 
paraqitet ne Fig.1 
 
 
 
 
 
 
 

 Produkt                                   Price 

K 

Promotion                                Place 

Lidhja e konsumatorit me elementet e marketingut Fig 1. 

Ne figureduket qarte qe konsumatori eshte ne qender te marketingut dhe ka 
lidhje korelative me produktin, çmimin, shperndarjen  dhe promocionin. 
Studimi i konsumatorit ka per objektiv se; çfare produkti kerkohet nga 
konsumatori ?, çfare nevoje i ploteson produkti ? dhe çfare eshte ky produkt qe 
shesim ?Pergjigjen e ketyre pyetjeve e jep marketingu i cili bazohet mbi 
nevojate njohura te konsumatoreve qe ndryshe njihet me emrin marketing, ku 
filozofia e domosdoshme per nje marketing te suksesshem eshte permbushja e 
nevojes konsumatore. 

Per hartimin e nje strategjie te sakte eshte e nevojshme te maten si duhet 
perberesit e qendrimit dhe nevojes konsumatore.Konsumatori eshte i lire te 
zgjedh dhe rrjedhojat e veprimeve te tij, percaktojne sjelljen e metejshme. 
Sjellja aktuale eshte derivate i vleresimit te kenaqesise apo moskenaqesise se 
shkaktuar nga sjelljet e meparshme. 
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3. Perkufizim i sjelljes konsumatore. 
Deri ne vitet ’70 kerkimet e studjuesve prireshin te vendosnin nje ure lidhese 
mes qendrimeve dhe sjelljes. Me sjellje ne kuptimin e ngushte te fjales do te 
kuptojme realizimin e aktit te blerjes duke u bazuar kryesisht ne vleresime te 
qendrimeve, duke indentifikuar qendrimet vetem me vleresime . Pas viteve ’70  
besimi perberes mendor mori nje rol me te rendesishem te shprehuri ne  modelet 
e vleresimit te shtimit te  markave. Ne raste se njohja e nevojes konsumatore 
sherbene per indentifikimin e mundesive ne treg, njohja e qendrimeve sherben 
per te parashikuar sjelljen konsumatore, per te pershkruar segmentet e tregut, 
per te zhvilluar produktet e rinj apo per te formuluar dhe vleresuar strategjit e 
promocionit. Qendrimet jane te lidhura me sjelljen (blerjen). 
Ajo qe ndodh ne praktike me bleresin eshte:perkufizimi i nevojave qe ai 
deshiron t’i permbush; rradhitja e tyre sipas shkalles se rendesise se tyre; 
percaktimi i markave qe do te merren ne shqyrtim; vleresimi i faktit se cila prej 
ketyre markave permbush nevojat dhe perzgjedhja e markes qe permbush me 
mire keto nevoja. Gjasat jane qe;  njohja e nevojes te shpjere direkt drejte 
synimit per te blere.Ndermarrja nuk prodhon çfare produkti te doje, ajo 
studjojne  nevojat e konsumatoreve para se te filloj produkti. 
Biznesi duhet te prodhoje produkte per te gjithe tregun, por kjo eshte e 
pamundur. Filozofia e marketingut na udhezon qe biznesi duhet te kerkoje ate 
pjese te tregut qe quhet qellimi i tregut, ku dergohen dhe shiten produktet e tij.  

4. Nevojat njerezore 
Marketingu fillon dhe mbaron me konsumatorin dhe niset nga nevojat e njeriut, 
te cilat jane te mira material qe plotesojne keto nevoja dhe duhen prodhuar per 
te plotesuar nevojat konsumatore. Ne percaktimin e nevojave njerezore baze 
mbetet teoria e studimit te konsumatorit. Kjo teori ka ne themel te saj 
piramiden MASLOW. 
Piramida MASLOW eshte qendrore dhe percakton nevojat e njerezve. Keto 
nevoja jane; biologjike, per sigurine, shoqerore, te respektimit  dhe 
vetepermiresimit. 

Nevojat biologjike perbehen nga uria, ushqimi, pushimi seksi etj –
zgjidhet nevoja biologjike. 
Nevojat per sigurine kerkojne shtepi, para, pune etj 
Nevojat shoqerore kerkoje dashuri per njerezit, krijoje familje, futem ne 
disa grupe shoqerore 
Nevojat e respektimit liria, respekt tek te tjeret, krijimi i autoritetit 
Nevojat e vetepermiresimit te shijosh te bukuren por dhe ta blesh ate. 

Ne menyre skematike piramida MASLOW paraqitet ne fig.2 
 

262 
 



 “The Heritage” Nr.10/ 2013 

 

                            5…….Vetepermiresimi  

                                4…. Respektim 

                                    3….Shoqerore 

                                       2…Siguracion 

                                            1 ..Biologjike  

 FIG.2 Piramida MASLOW    

Plotesimi i ketyre nevojave e bene konsumatorin te marre vendim dhe te bleje 
menjehere produktin. Nevojat qendrojne ne baze te motiveve konsumatore dhe  
plotesojne trinomin nevoje, njeri dhe marketing. 
Mund te themi  NEVOJ   NJERI     MARKETING 

5. Parametrat qe ngacmojne sjelljen konsumatore 
Teoria e studimit te konsumatorit ka ne themel parametrat qe ngacmojne sjelljen 
konsumatore. Keto parametra  jane; shoqeror, fizike, psiqike, ekonomik dhe 
rastesor. Ne qender te tyre eshte konsumatori dhe cikli i jetes se tij. Parametrat 
shoqeror kane te bejne me kulturen dhe pozicionin shoqeror te familjes. 
Parametrat fizik synojne qe malli te jete atje ku jam une dhe ta kem kur ta dua. 
Parametrat psiqike kane te bejne me psikologjin se kush ble (nentedhjete 
perqind e burrave blejne  dhe dhjete perqind e grave blejne).Parametrat 
ekonomik kane te bejne me sasine e parase per blerje si;roge e madhekrijon 
mundesi per te marre kredi, ke para ne banke ble me shumice ne treg. 
Parametrat rastesor kane te bejne me ngjarje rastesore, hapet llaf nuk ka buke 
fillon rradha e madhe. Kjo eshte e gjithe teoria e studimit te konsumatorit. Ne 
menyre skematike jepet ne fig. 3. 
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Parametrat qe ngacmojne sjelljen konsumatore Fig. 3 

6. Cikli i jetes se familjes 

Nje ndikim te madh ne rolin e familjes luan dhe cikli i jetes se saj, per te cilen 
studjusit e fushes analizojne 10 nevojat e saj.Dhjete nevojat e ciklit te jetes dhe 
familjes jane; 

 Te rinjte qe jane beqar çfare bejne? 
 Te martuarit rishtas dhe qe nuk kane femije , jane konsumatore? 
 Familje me femije, me femije – 6 vjeç, harxhon me shume ilaçe , 

detergjent etj, 
 Familje me femije mbi 6 vjeç,  fillojne problemet e shkolles? 
 Familje te mesme qe bashkjetojne me femijet, niveli mire ekonomik kur 

jane ne pune, femijet pa pune veshtiresi, 
 Prinder qe jane vetem dhe ju kane ikur femijte, fillojne problemet 

shendetsore 
 Nje nga prinderit vazhdon te punoje, nivel i mire ekonomik, ble ne treg 

dhe perballon nevojat vete. 
 Prinderit jane ne pension, rroge e ulet, i godet inflacioni dhe kane 

nevoja per ilaçe, 
 Nje ka prinderit ka vdekur, veshtiresi ekonomike, 
 Te ndarit dhe çkurorezuarit 
 

Keto nevoja vleresohen nga studjuesit dhe quhen cikeli i jetes dhe konsumit. 

Parametrat       
rastesor 

Parametra 
shoqeror Konsumatori 

cikli i jetes 

Parametra 
psiqike 

Parametra 
ekonomik 

Parametra 
fizik 

Marre vendim  
ble menjehere 
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Por krahas ciklit te jetes dhe konsumi tradicional i familjes bazohet ne nje 
analize te demografise dhe te dhenave rreth konsumit duke qene nje model i 
dobishem per klasifikimin e familjeve. 

Te dhenat demografike 

Te dhenat demografike jane te gatshme dhe i studjojme. Keto kane te bejne me 
drejtimin e produkteve, pershtatjen dhe çfare kerkesa ka ai dhe sa i kenaq 
nevojat e caktuara te konsumatorit. 
Te dhenat demografike i studjon psikologjia, antropologjia. Te dhenat 
demografike qe perdoren ne studimin e tregut jane: 
 
 Ne çfare seksi drejtohet produkti, kenaq nevojat e meshkujve apo 

femrave, burit apo gruas. 
 Madhesia e familjes, ndarja e tyre ne grupe 1-3 pjestar, 3-4 pjestar dhe 5 

e larte- qellimi shoqeror i studimit eshte madhesia e familjes. 
 Cikli mesatar i jetes qe i perket çdo person. 
 Te ardhurat e familjes, behet ndarja e te ardhurave;percaktohet 

minimum jetike mbi kete minimum bazohen edhe bankat 
 Zenia ne pune,  behet ndarja  sipas profesioneve dhe sektoreve ku 

punesohen buxhetor, privat, bujq etj. 
 Shkollimi, grupohen nevojat sipas shkollimit. 
 Feja qe i perket individit, ketu jane bere gabime te medha, Ne France u 

prodhuan konserva derri ne nje kohe qe perdorimi i tyre nuk ishte 
tradite, dhe nuk pelqeheshin nga konsumatori vendas dhe per rrjedhoje 
keto konservau derguan ne tregun e jashtem. 

 Raca, i bardhe , i zi, aziatik ku nevojat e tyre kane te bejne me traditen 
dhe kulturen. 

 Kombesia,  lidhet me kulturen, fene (italianet duan makarona, 
gjermanet kudo qe jane kerkojne sallam Frankfurt) etj. 

 Pozita shoqerore, kemi te bejme me ndarje sociologjike, dhe behet 
studimi i klasave sepse kjo ka te beje me fuqine dhe nevojat ekonomike. 

 Banesa ku banon,  jetesa ne qytet dhe fshat dhe percaktimi i nevojave te 
veçanta . 

 Orgjina, nevojat jetesorejane te ndryshme per refugjatet ne Amerike, 
kinezet krijuan lagje ku kishin dyqanet  e tyre, po keshtu edhe ne 
Gjermani turqit, njerez me orgjine te ndryshme, kane nevoja te 
ndryshme. 

Njerezit qe merren me studimin e nevojes konsumatore marrin tre vendime, te 
cilat perbejne tre strategji te biznesit.Keto strategji  jane : 

 Marketing i pa diferencuar, ndermarrja produktin e çon ne te 
gjithe tregun. 

 Marketing i diferencuar, ndermarrja bene ndarjen e tregut. 
 Marketing i caktuar,  i cili behet ne dy dege te medha te tregut 
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7. Cikli i jetes se produktit 

Cikli i jetes se produktit, eshte shprehes i lidhjeve mes produktit te ri dhe fitimit 
te pritshem prej tij. Sot eshte pranuar qe; produktet e reja kalojne permes kater 
fazave dhe per produktet e konsoliduara ne treg per te cilet ka kerkesa, produkti 
kalon ne pese faza. Gjate ciklit te jetes se produktit, faza e rritjes perbene nje 
periudh te vertete ngazellimi. Me tej tregu maturohet dhe konkurenca shtohet. 
Ndermarrjet ne kete situate, per te evidentuar renien e shitjeve, mund te orvatet 
te pasuroje vleren e produktit duke ofruar qendrueshmeri te tij, duke perdorur  
materiale te reja ne prodhim, paketim te ri dhe sigurine qe e karakterizon, duke 
zgjeruar modelet, sherbimet plotesuese dhe ripozicionuar produktin ne treg.  Ne 
kete rast ndermarrja vendos çmime te uleta dhe perdor kanale komunikimi te 
reja. Politika e produktit duhet te jete largepamese sepse çdo produkt, sado i 
sukseshem, “eshte i vdekshem”.  Kjo kerkon planifikimin ne vazhdimesi te 
“zvendesuesve” dhe perpunimin e politikave per produkte te ekulibruara.Cikli i 
jetes se produktit ne menyre skematike jepet ne fig.4. 
 
 
 
 
 
                           Shitjet 
 
  
 
                                                                                                                                  
Koha 
    Cikli i jetes se produktit   Fig. 

Praktikat e suksesshme tregojne se; produkti i ri duhet hedhur ne treg ne kushtet 
kur produkti egzistues perjeton ende rritje. Kjo e lidhur ngusht me fitimin e 
ndermarrjes, pasi do te shmangte luhatjet e fitimit dhe do te krijonte nje tablo te 
qendrueshme te biznesit. Lidhja fitim-produkt i ri, varet prej shpejtesise dhe 
efektivitetit te perhapjes permes komunikimit gojor. Produkti i ri qe te jete i 
sukseshem duhet qe tiparet e tij te jene te deshirueshme, unike dhe keto te 
arrihen te komunikohen dhe percillen ne treg. Produkti i ri mund te zhvillohet 
dhe konceptohet nga vete ndermarrja. Ai mundeson: 
 
 Lindjen e perforcimin e avantazheve konkurruese te deshirueshme, 
 Perforecimin e imazhit te ndermarrjes, 
 Rritjen e metejshme te biznesit 
 Qendrueshmerine ne kohe per ndermarrjet qe operojne tradicionalisht 

me produkte sezonale, 

 

Hyrja ne 
treg 

 

Zhvillimi 

 

Maturim 

 

Renia 

 

Shuarja 
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 Reduktimin e rrezikut te varesive nga nje produkt apo linje produkti, 
 Perputhjen me demografine e stilin ne ndryshimin te jetes se 

konsumatorit. 
 

Per prodhimin e produktit  nje rendesi paresore ka dhe fondi i promocionit, i cili 
planifikohet ne te 5 fazat e ciklit te jetes se tij.  
Kur produkti del per here te pare ne treg, fondet e promocionit jane te medha. 
Firma duhet te informoje konsumatoret rreth ofertes se re dhe tu tregoje atyre se 
eshte produkti me i mire ne treg se te gjitha produktet e tjera egzistuese. Gjate 
njohjes, konsumatoret njohin produktin dhe kemi çfaqjen e konkurences, pra 
kerkohen ende fonde per promocion. Ne kete faze biznesi bind konsumatoret qe 
te blejne produktin. Ne fazen e maturimit produkti shitet dhe konkurenca ka 
arritur kulmin, perseri kerkohen fonde per promocion dhe firma detyrohet te 
binde dhe rikujtoje. Faza e renies eshte jeta e fundit e produktit, ku duhet 
ndryshim ne amballazhim ose paketim ,per te roberuar konsumatoret ndaj ketij 
produkti. Ne fazen e shuarjes se produktit, kur ai nuk ploteson nevojat, biznesi 
nderpret promocionin (nuk behet reklam).   
 

8. Konkurenca 

Prodhimi nje produkti te ri, i cili qe te pelqehet dhe te plotesoj nevojen 
konsumatorestudjohet se;çfare bejne konkurentet ? Me poshte po japim nje 
pasqyre per analizen e konkurences lidhur me kompanite qe tregtojne uje ne 
Shqiperi, ku prodhohet nje produkt qe mund te zvendesoj produktin e ri. 

Analiza e konkurences 

 
 

Konkurent
et 

Sasia e 
shitjev
e 

Pjese
t e 
tregu
t 

Pikat e 
dobeta 

Pikate e 
forta 

Pikat e dobeta te 
vetes 

1 Uje Ftohet 400.00
0 

40 Ku ka 
vonesa 
ne 
furnizim 

Pikat e 
forta te 
shoqeriv
e te tjera 
ne lidhje 
me 
produkti
n 

 

2 Lajthiza 150.00
0 

15 Ku 
mbetet 
mbrapa 
me 
produkt
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et e mija 
3
. 

Qafe 
Shtama 

100.00
0 

10    

4
. 

Glina 350.00
0 

35    

4
. 

Poçemi  1   Largesiae 
magazinave,Depoziti
mi i prodhimit, 
makinat e 
shperndarjes,tradita 
per produktin. 

Nga analiza e konkurenteve qe tregetojne uje ne Shqiperi, shikohet qarte se 
konkurentet kryesor jane kater, Uje ftohet, Lajthiza, Qafe Shtama dhe Glina, te 
cilat zoterojne pothuajse qindperqind te tregut. Nese ne treg do te futet nje 
shoqeri e re Poçemi, ajo duhet te beje analizen e konkurenteve, kush eshte 
gjendja e kesaj shoqerie ne krahasim me konkurentet. Veçoje pikat e forta te 
konkurenteve ndaj produktit tone. Shikoje ku konkurentet na godasin. Pikat e 
dobeta do ti kthej ne avantazhin tim, duke bere reklamacion qe ky produkt eshte 
me i mire ne çmim, ngjyre, parametra, gjendet kudo ne treg. Vemendja  per 
kurthet e konkurences dhe cili eshte vendi konkurences me perpara dhe sot. 
Evidentoj prijsit ( sa jane? cilet jane? çfare sasi ka sejcili? ), ndjekesit, misteri 
dhe ushtaret. Nga treguesit duket qarte se  konkurentet kryesor jane kompanit; 
Uje ftohet dhe Glina, te cilat zoterojne 75 te tregut te ujit. Synimi do te jete qe te 
zeme 1% te ketij tregu, sepse kjo eshte e pandjeshme per te dy shoqerite qe 
zoterojne tregun e ujit  dhe hyrja e konkurenteve te rinj nuk ndikon ndjeshem ne  
treg. Analiza behet per pikat e dobeta (vonesat ne furnizim etj) te konkurenteve 
te cilat i kthejme ne favorine tone. Rendesi ka dhe vleresimi i pikave te dobeta 
te vetes si largesia e magazinave nga tregu, depozitimi i prodhimit, rrjeti i 
shperndarjes tradita per produktin etj. Studjuesit ne treg analizojne dhe fazat e 
konkurences. 

8.1 Fazat e konkurences 

Fazat e konkurences jane dhjete dhe perbehen nga; 
 

1. Llojet e konkurenteve, konkurente te drejteperdrejte, terthorte, te 
ardhshem. 

2. Faktore sipas degeve qe krijojne natyra konkuruese, kush jane; 
produktet,fuqia puntore, zhvillimi biznesit, kanalet e shperndarjes, 
organizimi, reklamacioni etj. 
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3. Vendi konkurenteve me pare dhe sot,  sa jane? Cilet jane? Çfare sasie 
produkti ka sejcili ? 

4. Pikat e dobeta dhe te forta, ambalazhi, largesia nga tregu, zoterimi i 
tregut, reklama etj. 

5. Qellimi konkurenteve, afate gjata, afate shkurter etj 
6. Politika dhe strategjia qe ndjekin 
7. Organizimi i vendeve te punes (mbledhja, perpunimi, transmetimi dhe 

vlersimi te dhenave) 
8. Kurthet e konkurenteve 
9. Orgamizimi i cilesive te informacionit (te mos dal sekreti, dalja shpejte 

e produktit ne treg) 
10. Projektet e mbrojtjes nga konkuruesit 

 
Gjithashtu analizohen dhe  shikohen; numri i prodhuesve, pjesa e konkurenteve, 
llojet e produkteve dhe karakteristikat e tyre, çmimet e shitjes, menyra e shitjes, 
politika per shitjen e produktit, harxhimi i mjeteve monetare per reklam, 
konkurentet ( lidhur me xhiro, kosto, çmim, mundesit e prodhimit), teknologjia 
e konkurenteve dhe kushtet e ndermarrjes tende. 

Rendesi ne analize kane kriteret e ndarjes se tregut te cilat pasqyrojne; ndarjen 
gjeografike, tregun lokal, kombetar dhe nderkombetare. Gjithashtu studjohet 
dhe menyra e produktit nga konkurentet duke analizuar; konsumin e 
drejteperdrejte, te terthorte dhe qeveritar. Kriteri ndarjes se tregut ne kete 
rast, eshte nevoja apo perfitimi qe bleresi synon te gjeneroje prej blerjes 
dhe perdorimit te produktit, parim ky qe qendron ne themel te 
marketingut, kjo veçanrisht kur synohet te hidhet nje produkt i ri ne treg 

9. Karakteristikat e produktit 

Kur studjoje produktin dhe  bindemi qe konsumatori e kerkon ateduhet te 
prodhoje nje produkt, qe te plotesoj 10 karakteristika dhe ky shet veten. 
Por çfare karakteristika duhet te plotesoje  produkti im,qe te shitet ne 
treg. Keto karakteristika jane; 

Cilesia,me te cilen kuptojme se; çfare produkti i intereson 
konsumatorit, produkti special, standart etj dhe çfare mendje kane 
konsumatoret, u pelqejne  keto produkte. 
Karakteristikat,te cilat vene te produkte dhe kane te bejne me;  shije, 
ngjyre, arome,etj 
Ngjajshmeria,i njejti produkt me ndryshime te vogela. 
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Stili,  i cili eshte forem e jeteses se konsumatorit, ky duket tek 
reklamacioni. 
Marka, shitja e produktit me emertim ku zakonisht vendosen emra te 
vegjel me 4 germa. 
Amballazhimi, qe i behet produktit i cili shoqerohet me reklame.Pra 
ambalazhi te kete reklame, sepse produkti blihet nga ambalazhi dhe 
reklama. 
Permasat, jane permasat qe kane dhe perdorin konsumatoret e 
medhenje dhe te vegjel. Keto jane familjare, personale. 
Sherbimi, kane te bejne me riparimin e produktit qe prishet. Makinat 
elektroshtepiake, mjetet levizese etj te cilat po u prishen kerkojne 
riparime. 
Garancia,shperblimi i konsumatorit nese produkti eshte me difekt dhe 
dhenie garancie per difektet e mundshme te produktit. 
Rikthimi i produktit, kur produkti demtohet apo prishte konsumator e 
kthen prape.  
 

10. Planifikimi i produktit te ri 

Planifikimi i produktit te ri perfshine nje seri etapash si; gjenerimi ides, 
filtrimi, testimi i koncepteve, analiza e biznesit, zhvillimi i produktit, testi 
marketing, komercializmi dhe perhapja. 
Gjenerimi i ides, eshte nje kerkim i vazhdueshem e kompleks per 
mundesi te reja e perfshin percaktimin e ideve dhe metodave per 
gjenerimin e tyre. Burimet e ideve mund te jene; punonjesit e 
ndermarrjes, ndermjetesit, konkurrenca, entet publike. Idete e reja  mund 
te indentifikohen nepermjet studimit te tregut dhe metodave qe perfshijne 
takimet ne grupe, analizen e produkteve egzistuese ne treg dhe 
hulumtimin e tregut. 
Filtrimi- pasi indentifikohen produktet e mundshme, behet perzgjedhja 
mes tyre duke lene jashte idete qe rezultojne me mangesi. Keshtu 
hartohet nje liste me tre kategori treguesish si; karakteristikat e 
pergjithshme, te marketingut dhe ato te produktit te cilat vleresohen me 
pike sipas rendesise dhe e pasqyruar kjo per çdo ide. 
Testimi i koncepteve,  ka rendesi sepse merr rendesi “feedback” prej 
konsumatoreve rreth  ideve te produktit te ri. Konsumatoreve u afrohet 
projekti  dhe i vleresohen qendrimet dhe mbi kete baze ndermarrja 
vlereson mirepritjen e produktit te ardhshem.   
Analiza e biznesit, perfshine rishikimin dhe parashikimin e faktoreve 
kryesor te tregut, te ardhurave, kostove, etj per nje produkt te ri te 

270 
 



 “The Heritage” Nr.10/ 2013 

propozuar. Disa prej kritereve kryesore te marre ne konsiderate ne kete 
etape jane; parashikimi i kerkeses, kostos, konkurenca, investimet  dhe 
leverdia ekonomike. 
Zhvillimi i produktit,  ne kete faze te planifikimit, ideja konvertohet ne 
nje forme te prekshme dhe perfshine; krijimin e produktit, vendimet e 
paketimit, pozicionimin e produktit ka rendesi se merren ne konsiderate 
vendimet. 
Testi marketing, i referohet tregtimit te produktit te ri, ne tregje te 
zgjedhura. Qellimi eshte vleresimi i produktit ne terren perpara se ai te 
kalohet ne shkalle te gjere ne treg. Ajo çka verifikohet eshte sjellja 
faktike konsumatore, reagimi i konkurences etj. 
Komercializmi, ne kete etape ndermarrja eshte e gatshme t’ia paraqes 
produktin e ri te gjithe tregut qe ajo synon. Kjo faze kerkon shpenzime te 
konsiderueshme dhe nje angazhim afate gjate. 
Perhapja, pershkruan menyren  dhe shpejtesine e perqafimit te produktit 
sipas se ciles pjestare te ndryshem te tregut pranojne dhe blejne nje 
produkt. Kuptimi i procesit te perhapjes nenkupton kuptimin  e vete 
natyres se pershtatjes, permases kohore, tregut te synuar dhe 
komunikimin brenda dhe permes grupeve te synuar. Fillimi i procesit 
fillon me pershtatjen, e cila eshte procedure mendore e sjelljes se 
konsumatoreve individual qe realizohe nga momenti i degjimit  deri ne 
blerjen e produktit. Pershtatja kupton impenjim i cili kalon permes disa 
etapave qe reflektojne hirarkin e efekteve gjate impenjimit te larte. Etapat 
ne procesin e pershtatjes  jane ; vetedijshmeria, njohuria, vleresimi, prova 
vleresimi pas blerjes    
 

11. Segmentimi i tregut 
 
Ne nje bote gjithnje e me komplekse dhe me drejtim drejte globalizimit te 
ekonomise boterore, ku tregu nuk ben perjashtim, per biznesin thelbesore 
mbetet perzgjedhja e produktit qe do te prodhoje dhe tregu qe do t’a 
tregetoje. Biznesi ne kuadrin e e perpunimit te strategjive per tregun e 
synuar shpesh aplikone segmentimin e tregut. Me segmenti te tregut 
kuptojme; pranimin dhe njohjen e tregut te  perbere nga nendarje te 
veçanta te konsumatoreve qe manifestojne te njejten sjellje konsumatore 
apo deshire te ngjajshme.Segmentimi i tregut i referohet; 

 indentifikimit te bleresve me nevoja apo karakteristika te 
ngjajshme dhe 

 ofrim te produktit perkates. 
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Çdo njera  prej ketyre nendarjeve mund te sherbeje si  nje treg i veçante 
per te cilin kerkohet zbatimi i nje politike marketingu te caktuar. Grupimi 
bleresve behet mbi bazen e  ngjajshmerise ne ate qe: 

 duan (perfitimet dhe qendrimet) dhe  
 qe jane (demografia , psikologjia dhe stili i jeteses). 

Segmentimi i tregut eshte i lidhur ngusht me pozicionimin  e duhur te 
ofertes dhe pa te zhvleresohet sepse kthehet qellim ne vetevete. 
Pozicionimi ka te beje me prezamtimin e produktit ne funksion te 
permbushjes se nevojave te segmenteve , proces ky qe bene te vlefshem 
dhe punen paraprake segmentuese. Segmentimi i tregut dhe pozicionimi i 
produktit jane strategji te cilat duhet te shkojne paralelisht me njeri 
tjetrin. Indentifikimi i bleresit do te ishte nje pune e lene ne mes, pa 
realizuar pozicionimin apo paraqitjen e produktit sikur ai do ta deshironte 
ate. Fillimisht e nevojshme eshte indentifikimi i teresise se perfitimeve 
dhe tipareve qe segmenti perkates i tregut kerkon ne lidhje me te. 
Pozicionimi si proces nenkupton marrjen ne konsiderate te alternativave 
te ndryshme dhe krahasimin e tyre me ato te konkurrenteve.  
 

12. Evidentimi i segmenteve te tregut 
 
Per  te bere evidentimin e segmenteve te tregut, me pare duhet te njohim 
tregun sipas marketingut. Egziston marketingu se; njerezit kane nevoja 
perdisa prodhime me karakteristika te ndryshme qe vene tek 
konsumatori, te cilat pershkruajne cilesit e tyre dhe zgjidhen nga 
konsumatori. Baze mbetet tregu nga ku marketingu percakton dhjete hapa 
per studimin e tij. Hapat per studimin e tregut jane 

1. shikimi tregut, llojet e tij ( tregu konsumator (supermarketet), 
industrial, shteteror dhe eksporti) 

2. konkurenca 
3. konsumatoret 
4. qellimin e produktit 
5. produkti qe do te realizohet 
6. çmimi 
7. shperndarja  
8. reklama 
9. programimi produktit 
10. kontrolli 

Pasi percaktohet tregu, analiza vazhdon me madhesine, dinamika, kufiri 
tregut (kaq prodhim merr tregu), stina per shitje, pozicioni gjeografik. Per 
tregun behen studime teknike ekonomike, grumbullohen te dhena per 
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vendndodhjen, karakteristika teknike, ambjenti dhe masat per mbrojtjen e 
tij. Vetem kur marketingu arrin te beje nje ndarje te tregut mbi bazen e 
nevojave, qendrimeve, faktoreve demo psikologjik, vetem atehere ai 
eshte ne gjendje te ofroje dhe pershtas strategjit e duhura perkatese. 
Indentifikimi i segmenteve te tregut pergjithsisht perbehet nga: perfitimet 
qe presin konsumatoret, sjellja dhe ndershmeria e reagimit. 
Segmentimi perfitim ka te beje me ; cilesine, e ushqueshme, e 
shendetshme, ekonomike , shije e mire performance prestigj etj. Ky 
segmentim mundeson eksplorimin e hedhjes ne treg te nje produkti te ri 
dhe per produktet e hedhura ne treg, per marketingun rendesi ka 
percaktimi i profilit te bleresit. Nje prodhues duhet te percaktoje 
perfitimet qe bleresit kerkojne dhe mbi kete baze te beje klasifikimin e 
mbare tregut duke percaktuar segmentimin perfitues. Hapi i pare i 
ndermarrjes eshte te formuloje teresine e perfitimeve qe ajo mund te 
ofroje per konsumatoret. 
Llojet e perfitimeve 
Llojet kryesore te perfitimeve klasifikohen : 
 Perfitime standarte 
 Perfitimet e ndermarrjes 
 Perfitimet diferencuese 

Perfitimet standarte jane me te zakonshme qe mund te ofrohen prej nje 
produkti te cilat nuk jane unike pasi konkurentet mund te pretendojne te 
njejten gje dhe per produktin e tyre. Produkti standart ploteson kerkesa 
ligjore per sigurine, qe do te thote se perdorimi i tij  nga ana e 
konsumatoreve nuk paraqet asnje lloj rreziku. 
Perfitimet e ndermarrjes u referohen perfitimeve qe ofron nje 
ndermarrje e caktuar ne raport me te tjerat. Ajo qe klienti blen nuk eshte 
thjeshte produkti por dhe atmosfera e krijuar deri ne blerjen e produktit. 
Perfitimet diferencuese, perbejne  kategorine e perfitimeve qe ofrojne 
shanset me te medha per arritjen e nje avantazhi diferencues per nje 
ndermarrje. Keto jane perfitime qe nuk mund te ofrohen nga konkurente 
te tjere. Kriteri ndarjes se tregut ne kete rast,eshte nevoja apo perfitimi 
qe bleresi synon te gjeneroje prej blerjes dhe perdorimit te produktit, 
parim ky qe qendron ne themel te marketingut, kjo veçanrisht kur 
synohet te hidhet nje produkt i ri ne treg. 
Segmentimi mbi bazen e sjelljes 
Ne momentin qe produkti komercializohet, ndermarrja duhet te 
percaktojne kush po blen dhe perse. Kater jane kriteret baze ne 
segmentimin e sjelljes; perdorimi i markes, kategorise se produktit, ritmi 
i perdorimit (blerjes) dhe sjellja ne tregtore.Perdorimi markes, ne kete 
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rast bleresit klasifikohen ne bleres te markes dhe markes konkurrente. 
Perfitimet e ndermarrjes paraqiten dy llojesh. Se pari pasi studjon profilin 
e bleresve aktual te markes dhe i drejton perpjekjet ne drejtim te atyre 
segmenteve te tregut qe kane ngjajshmeri me bleresit aktual me synim 
per te blere marken ne fjale. Se dyti, ndermarrja e drejton produktin e ri 
drejte atyre qe nuk jane bleres te markes ekzistuese. 
Perdorimi i kategorise se produktit, ne kete rast ndermarrja thjeshte 
indentifikon profilin e bleresve te kategorise se produktit, pa u ndalur ne 
llojin e markes konkrete. Perpjekjet ne kete rast orientohen ne drejtim te 
promocionit dhe medias se perdorur. Shkalla e perdorimit karakterizon 
shpeshtesine e perdorimit te nje produkti. Tregu ndahet ne perdorues te 
medhenj, mesatar dhe te rralle. Alternativat qe dalin perballe ndermarrjes 
jane te ndryshme; mund tu ofrohen produkte perdoruesve te medhenj qe 
gjenerojne vellim te larte shitje apo perdoruesve te te paket qe perbejne 
nje pjese te vogel te tregut por qe mund te jene harruar nga konkurentet. 
Sjellja ne treg i referohet ndarjes se tregut ne varesi te reagimit te 
shprehur nga bleresi ne proçesin e blerjes. Rendesi ka klasifikimi i 
bleresve ku mund te permendim bleres aktiv, tradicional, i ndjeshem ndaj 
çmimit, tranzit, shoqeror, pasiv etj.  Per sejcilin prej tyre dallohen 
karakteristika specifike ne lidhje me qendrimet ne blerje, demografine, 
stilin e jeteses dhe preferenca te ndryshme gjate blerjes. Ne hartimin e 
strategjive ndermarrja ne vartesi tesegmentit te caktuar gjene dhe pershtat 
segmentin e duhur. 
Segmentimi permes ndjeshmerise se bleresit 
Segmentimi permes ndjeshmerise se bleresit ku ndarja e tregut behet ne 
vartesi te ndjeshmerise se tij, kundrejt ndryshimeve te stimujve 
marketing, menyre kjo orientuese per alokimin e burimeve financiare 
mes segmenteve te ndryshem. Rendesi ka elasticiteti i çmimit dhe 
segmentimi perkates. Elasticitet i referohet raportit mes ndryshimit ne perqindje 
te sasise se blere kundrejte perqindjes se ndryshimit te çmimit. Elasticitet 
çmimit tregon sa ndryshon kerkesa ne vartesi te çmimit. Kerkesa konsiderohet 
elastike ne rast se ky raport eshte me i madh se 1 dhe e kunderta. Kerkesa e 
produktit eshte ne forma te ndryshme por forma  horizontale tregon se kerkesa 
eshte e mire. 
Strategjite e segmentimit te tregut 
Strategjite e segmentimit te tregutjane ne funksion te numrit te segmenteve qe 
nderrmarja fokuson dhe numrit te produkteve qe tregeton. Dallojme disa lloje 
segmentimi;  
 segmentim i perqendruar,  
 segmentim izgjerimit te tregut,  
 segmentim i linjes se produktit,  
 pozicionimi i produktit 
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Segmentimi i perqendruar, nenkupton komercializimin e nje produkti ne nje 
segment te vetem dhe eshte karakteristike per ndermarrjet e vogela. Objektivi 
nuk eshte thjesht shitja maksimale por efikasiteti ne terheqjen e nje pjese te 
konsiderueshme te nje segmenti me kosto te ulet. Ajo qe deshiron ndermarrja 
eshte afrimi i imazhit te specialistit. Thelbesore per ndermarrjen eshte 
perpunimi i nje plani marketing per segmentin e fokusuar, superior ndaj atyre te 
konkurenteve dhe duhet te shmang ato aspekte ku konkurenti eshte i forte  dhe 
njekohesisht te perfitoje nga pikat e dobeta te tij. 
Ne rastin e dy apo me shume segmenteve tregu terheqes, ndermarrja duhet te 
zgjedh ate qe premton shanse me te medha fitim prurese. 
a.Jo gjthmon segmenti me i madh qe premton shume fitime, mund te paraqitet 
me fitim prures dhe kjo sepse konkurenca mund te jete mjafte e forte dhe 
konsumatori pelqen oferten e konkurenteve.  
b.Nje segment gjenerues fitimi mund te injorohet prej konkurrences.Biznesi 
duhet te kuptoje se ne treg eziston nje segment i interesuar per cilesin, marken, 
garancine dhe çmimet e ulta. 
Marketingu i perqendruar mundeson arritjen e fitimeve maksimale per njesi por 
jo fitimeve te pergjithshme sepse operohet vetem ne nje segment.Por edhe ne 
kete rast rezulton reziku i madh neqoftese çvendoset dhe nje pjese e vogel e 
popullsise apo parapelqimi konsumator ndryshon,keto çojne ne pasoja te 
rrezikshme biznesin e ndermarrjeve te organizuara ne marketing te perqendruar. 
segmentim i zgjerimit te tregut, nenkupton prodhimin e nje produkti me 
segmente te ndryshme, Rendesi ne kete rast ka  mos krijimi i ftohjes se nje 
segmenti te caktuar si rrjedhoje e pozicionimit te produktit per nje segment 
tjeter.  
Segmentimi i linjes se produktit nenkupton prodhimin e artikujve te nje linje 
produkti per nje segmenti te vetem (  artikuj kozmetik, veshje per te rinj sipas 
moshave te ndryshme) 
Segmentimi i diferencuarnenkupton produkte te ndryshme per segmente te 
ndryshme. Biznesi synon dy a me shume segmente tregu duke perpunuar nje 
plan marketing te vecante per cdo njerin prej tyre. Ketu synohet kombinim dhe 
perfitim i  marketingut  masiv dhe te perqendruarku fukosohet ne nje treg 
relativisht te konsiderueshem dhe plotesimin e deshirave te segmenteve 
plotesisht te indentifikueshme. Kjo praktike rekomandohet kur, kerkesa ne treg 
paraqitet e grupuar ne dy apo me shume grupime apo nese kerkesa e shperndar 
paraqitet ne dy a me shume segmente te tregut, nepermjet marketingut miks te 
posacem per cdo njerin prej tyre. Coca Cola tregeton Cola te zakonshme per nje 
pjese te gjere te konsumatoreve, nderkohe qe  Sprite destinohet per grupe te 
caktuara. Objektivi qe perfshin ky kombinim perfshin; shitjet maksimale 
(synimi segmenteve te shumte) dhe afirmimin si product te vecante. Avantazhet 
e ketij perafrimi eshte mundesia e rritjes se ofertes dhe minimizimi i rreziqeve te 
saj duke mos u perqendruar vetem mbi nje segment. Kujdes duhet ti kushtohet 
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ruajtjes se imazhit me synim qe te mos paragjykohet nese ajo shet produkte te 
ngjajshme me cmime te ndryshme, per segmente te ndryshme. 
Pozicionimi i tregut dhe segmentimi i tij jane strategji qe duhet te shkojne 
paralelisht me njera tjetren sepse indentifikimi i bleresit pa realizuar 
pozicionimin do te ishte nje pune e lene ne mes pa realizuar pozicionimin apo 
paraqitjen e produktit sikur ai do ta deshironte. Per pozicionimin e produktit e 
rendesishme eshte indentifikimi i teresise se perfitimeve dhe tipareve qe 
segmenti perkates thekson ne lidhje me te. 
 

13. Promocioni 
 

Elementi kryesor per arritjen e qellimit te shitjes eshte reklamacioni. Kjo 
strategji eshte me e dukshmja dhe me e prekshmja nga konsumatori. Kjo 
perbehet nga; shitjet personale, shitje me forma nxitje per shitje (dhenie falas, 
lidhjet publike ( zhvillimi i produktit) dhe reklama. Reklama eshte elementi me i 
perceptueshem  dhe shpesh nga publiku indentifikohet si vete marketingu, por 
ajo ne vetevehte eshte element i promocionit. Reklama synon komunikim ne te 
gjitha format e shitjeve dhe sidomos ne shitjet personale apo mardheniet 
publike. Ne kete aspekt promocioni duhet te beje te ditur se ne ç’menyre 
produkti arrine te permbush deshirat e bleresve per te cilat destinohet.  
Promocioni perfshin çdo forme komunikimi te perdorur per te informuar 
njerezit rreth mallrave, sherbimeve, imazhit te nje ndermarrje apo individi, 
raporteve te tyre me shoqerine. Por cfare perfaqeson komunikimi ?  
Promocioni eshte lidhje integrale e 4 P- ve kumarketingun mix perfaqeson 
mesazhin baze te suksesit marketing- nje produkt i mire, ne vendin e duhur, 
me çmim konkurues shoqeruar me promocionin optimal. Pra kemi nje lidhje 
logjike funksionale te marketingut si nje te vetem, ku ne do te shohim lidhjet e 
tre elementeve ne funksion te promocionit. Pra do te ndertojme lidhjet, raportin 
optimal te promocionit si variable te produktit,çmimit dhe vendit.Promocioni 
eshte komunikimi i informacionit midis shitesit dhe bleresit, me qellim qe te 
ndryshoje qendrimet dhe sjelljen e konsumatorit, me synim bindjen e 
konsumatorit per te blere produktet ne treg 
Komunikimi perfaqeson teresine e veprimeve te domosdoshme per kalimin e 
nje sinjali nga emetuesi tek pranuesi i tij ne menyre sa me te efektshme. 
Komunikimi eshte nje koncept i gjere qe lidhet jo vetem me marketingun por 
dhe me menaxhimin, drejtimin dhe vendimarrjen. Perpara se te ndodh 
komunikimi duhet te egzistoje qellimi i shfaqur ne formen e nje mesazhi qe 
duhet cuar nga nje burim ne nje destinacionNe do ndalemi ne menyre te veçante 
tek komunikimi promocional i cili eshte pjese perberse e tregut promocional. 

Komunikimi ka te beje me disa element te rendesishem si; sinkronizo fjala-
drita-trupi (  fjale e mire ze i ulet, rit imazhin ne komunikim); veshja-floket-
shikimi (çfare duhet te beje qe te shes); psikologjia e fytyres (kur duhet te 
komunikoj, kur duhet te flas, kur duhet te shes); shikim optik- balle perball ( e 
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tere fytyra me shikim nga klienti ); buzqeshje –jo i vrenjtur ( buzqeshja eshte ajo 
qe çan te gjitha pasigurite qe ka konsumatori); ecje e sigurt dhe e gjalle ( hapi te 
veje sinkron me zerin); me duar te hapura ( te hapura duarte duket sikur sulmon, 
te mbyllura krijon mur me konsumatorin); Ndjeje veten si ne shtepine time; 
kontrollo çfare mund te kontrollosh. Kalimi i nje sinajli nga emetuesi tek 
pranuesi i tij me efektivitet ka lidhje organike me  tiparet e konsumatoreve, 
lidhur me komunikimin  promocional per dhenien e mesazhit dhe bindjen e 
njerezve per te blere produktin. 
Ne sjelljen konsumator  nje rol te vecante luan dhe media e cila sherben per 
transmetimin e informacionit. Ne biznes  mbulimi me media eshte edhe me i 
cmueshem sesa reklama, sepse eshte me e lehte te gjesh informacion ne botim 
dhe ne median elektronike. 
 
13.1Vlerat kryesore te promocionit 
 
Vlerat kryesore te promocionit jane: a) krijimi i imazhit te ndermarrjes b) 
komunkimi i tipareve te produktit c) krijimi vetedijes mbi produktet e reja ç) 
ripozicionimi i imazhit per produktet ne renie d) nxitja e bashkpunimit prej 
operatoreve te tjere te kanaleve te marketingut; dh) informimi per vendin e 
shitjeve te produkteve; e) bindja e konsumatorit per te zgjedhur produktin qe i 
interesone; ë) justifikimi i çmimeve te produkteve; f) rritja e besueshmerise se 
produkteve kur tregu  ngurron; g) sqarimi i konsumatoreve; gj) pergatitja e 
kushteve dhe mbyllja e shitjes; h) ofrimi i sherbimit te passhitjes; i) mbajtja dhe 
permiresimi i lidhjeve te nderrmarjes me publikun e gjere, komunitetin lokal, 
aksionistet dhe harmonizimi i raporteve brenda perbrenda saj.  
Qe te kuptojme promocionin dhe metodat promocionale duhet te kemi te qarte 
elementet e promocionit. Ne praktiken e perditshme realizohet i ashtuquajturi 
promocioni miks, i cili nenkupton nderthurje te teknikave te ndryshme brenda 
tij. 
Llojet e promocionit 
Llojet e promocionit jane; reklama, publiciteti,shitjet personale dhe promocioni 
i shitjeve. Sot mjafte studjues nuk e  bejne ndarjen reklame - publicitet, sepse 
nisen nga parimi qe te dy elementet kane baze komunikimin masiv dhe sinjalin, 
prandaj ne llojet e promocionit keto lloje studjohen te lidhura dhe ne perkufizim 
dallohen nga pagesa. Publiciteti perfaqeson çdo forem sinjali qe te tjeret e 
ndertojne per ne, e pa paguar, me synim kryesor krijimin e nje imazhi pozitiv. 
Ai eshte pjese e mardhenieve me publikun.  
Reklama perfaqeson çdo forem sinjali te paguar qe firma  nderton per nje 
segment te caktuar konsumatoresh per te rritur direkt ose indirekt shitjet. 
Reklam dhe publicitet = Shitje masive. Nderkohe duhet bere dallimi midis 
reklames dhe “spotit”. 
 Me spot reklamues kuptojme nje reklame te caktuar ne nje nga sinjale dhenesit 
si; tv, radio, kinema, pra nje reklame nominale qe transmetohet njehere ne to 
dhe nuk eshte me e pranishme ne audience e ardhshme te transmetimit, ndryshe 
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prej reklames ne median e shkruar qe eshte perhere e disponueshme per ne pa 
kufizim kohor sipas kontrates. Pra reklama si koncept e perfshin ate te spotit, 
teksa ajo ka parasysh si reklamen elektronike apo te kinemas ashtu dhe ate te 
percjell permes medias se shkruar.  
Shitjet personale jane tersia e veprimeve te domosdoshme ne vendosjen e 
kontaktit direkt, balle per balle midis shitesit dhe bleresit duke kordinuar ne 
kohe dhe hapsire promovimin dhe shitjen e nje produkti te caktuar. Shitjet 
personale perputhin ne kohe aktin e promocionit me ate te shitjes gje qe kerkon 
si kusht te domosdoshemkontaktin direkt te shitesit me bleresin, ndryshe nga 
reklama apo publiciteti. 
Promocioni i shitjeve, synon shitjen e produktit nepermjet informimit, bindjes 
dhe nxitjes se veprimit te blerjes. Pra promocioni i shitjeve permbledh te gjitha 
levat promocionale qe nuk bejne pjese ne reklame, publicitet dhe shitjet 
personale. Promocioni i shitjeve permbledh: 
 Panairet 
 Promocion ne vendin e shitjes 
 Oferta speciale 
 Promovim i riperteritjes se shitjeve 
 Dhuratat 
 Ofrimi i mostrave falas 

Qellimet, objektivat e strategjise promocionale ne bashkerendim me objektivat e 
organizates percaktohen nga drejtuesi i marketingut, duke u kombinuar me nje 
plan te kordinuar promocional per sundimin e segmenteve te zgjedhur te tregut. 
Lidhjet e produktit me promocionin 
Politikat dhe mjetet promocionale kushtezohen nga analiza e elementeve te 
raportit te produktit me promocionin. Kur studjojme marketingun (produktin ) 
strategjia e prodhimit te produktit synon se çfare  karakteristika do te kete 
produkti qe te shitet. Pra duhet te prodhoje nje produkt qe ky te shitet, duhet te 
plotesoj dhjete karakteristika.Karakteristikat e produktit jane ; 
Cilesia, karakteristikat , ngjajshmeria, stili, marka,paketimi, permasat,serviset, 
garancia dhe rikthimi i produktit. Keto karakteristika jane objekt i strategjise se 
planifikimit, objektivave te marketingut. Karakteristikat e produkit jane 
funksion i promocionit, per te cilat ndermarrja planifikon fonde, sipas fazave qe 
kalon produkti. Lidhja e produktit  me promocionin realizohen nepermjet: 
 dobishmerisese perdorimit 
 paketimi 
 Marka 
 komplementimi/diversifikimi 
 transporti 
 ruajtja/ magazinimi 

keto jane element qe hyjne ne karaktristikat e produktit por qe jane element 
mbetes ne funksion te promocionit dhe kane nje lidhje korelative te pandashme. 
Promocioni krijon raport te veçant me çdo element.  
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Promocioni dhe dobishmeria e perdorimit 
Ky raport raport percaktohet nga natyra ekonomike e produktit i cili mund te 
jete ne funksion te faktoreve te ndryshem. Ne aspektin promocional karakteri i 
produkteit mund te jete: zvendesues, komplementar, apo i pa varur. 
Produkte zvendesues jane ato produkte zgjedhja e te cilave behet nga i njejti 
motiv, deshire dhe mundesi. Produkte te ndryshme funnksionojne ne tregje 
paralele shume te ndjeshem ndaj njeri tjetrit, kjo kushtezon politiken 
promocionale kur kerkojme te bejme dallimin mes markave te te njejtit produkt. 
Produkte komplementare jane produkte qe kushtezohen nga njeri tjetri ne 
pervetesimin e nje dobie unike. Pra kemi produkte te lidhura qe sjellin te njejten 
dobi perdorimi. Sot perdoret promocioni i kombinur                                              
Produktet e pavarura funksionojne brenda tregut te tyre dhe zakonisht 
promovohen me synim per tu veçuar nga te tjeret. Lidhja dobishmeri –
promocion ka rendesi ne vlersimin e produkteve te klasifikuara si produkte me 
riblerje te shpesht, riblerje te rastit, te konsum –investimit. Karakteristike jane 
riblerjet e shpeshta te produktit te cilat kane lidhje me konsumin e perditshem si 
buka, uji, ushqimet (mallrat e konsumit te peritshem). Ketu promocioni synon 
roberin e konsumatorit ndaj produktit per shkak te dobishmerise. 
Lidhja eshte e drejte jo vetem ne filozofine e perceptimit por dhe ne politikat 
promocionale 
Promocioni dhe paketimi 
Imazhi produktit perveç te tjerave varet dhe nga paketimi. Paketimi eshte i 
lidhur me  produktin dhe njekohesisht realizon dhe promocionin.  Paketimi 
eshte element i produktit dhe sherben si : 
 instrument komunikimi.  
 indentifikues i produktit 
 kujton, sjell ndermend te njeseri  produktesh te njohura.  
 kontribun ne imazhin e markes 

Burimi kryesor i imazhit per konsumatorin nuk eshte reklama ne masmedia, por 
pika (vendi) i shitjes e ku padyshim referimi kryesor i perket paketimit. 
Paketimi i produktit ka te beje me: 
 teknologjin- mbahet produkti ne kushte te caktuara 
 konsumi- kontakti i produktit me konsumatorin, eshte ajo qe shikon 

konsumatori 
 perdorim i thjeshte-  perdoret njehere, paketa e cigareve 
 riperdorimi- perdoret disa here 
 paketim me nje produkt 
 paketim me shume produkte 
 paketim familjar 

Sot blihet produkti nepermjet paketimit dhe reklames dhe paketimi flet per ne. 
Promocioni dhe marka. 
Marka eshte njera ane e ndertimit konceptual te produktit. Anje produkt nuk 
shitet pa emertim. Marka dhe promocioni jane dy ane te njejtes medalje.  
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Marka e produktit  eshte emri me te cilin produkte te ndryshme brenda te 
njejtes kategori pagezohen per tu dalluar nga njeri tjeteri.  Produktet televizor, 
qe hyjne ne te njejten kategori televizor per tu dalluar nga njeri tjeteri 
pagezohen me emra si; Sony, Filips, Samsung, Hyndai etj.Nje nder faktoret 
kryesor te ndertimit te markes se nje produkti jane elementet e komunikimit. 
Komunikimi merr persiper jo vetem ndertimin e nje sinjali por dhe efektet 
perceptuese te tij. Reklama zakonisht behet e shkurter deri ne 4 germa. Marka 
duhet ta terheq konsumatorin, te ngelet ne kujtese te tij 
Marka tregtare 
Marka tregetare i referohet nje shenje dhe simboli vizual qe indentifikon nje 
mark te caktuar. Keto marka kane te regjistruara dhe perbri tyre vrehet shenja R, 
e cila tregon se ato jane te mbrojtura me ligj prej imitimit 
Promocioni dhe kompletimi 
Ne politiken e produktit nje rendesi te vacante ze zhvillimi ne gjeresi dhe 
thellesi i produktit miks. Kjo lidhet ngusht me ciklin e jetes se produkti. 
Kompletimi apo zhvillimi i games se produktit te  ndermarrjeve behet me dy 
fushat e meposhtme; zhvillimi vertikal, zhvillimi horizontal. Sipas studjuesve ne  
zhvillimin ne thellesi, ndermarrja vlereson te gjitha fazat e shfrytezimit te 
produktit qe nga lendet e para deri ne produktin e gatshem ose ne produktin 
perfundimtar. Zhvillimi vertikal. Nje ndermarrje tekstili ka nje zhvillim te 
plote ne thellesi kur ka cikel te mbyllur te produktit, kur se pari kultivon 
pambukun, perpunon, disponon fije, vlereson nnenproduktet, prodhon stof dhe 
nxjerr produktin e gatshem. Ky eshte zhvllimi maksimal i kesaj ndermarrje. 
Zhvillimi horizontal, nje ndermarrje zhvillohet horizontalisht duke prodhuar te 
gjithe gamen e produkteve qe mbulon nevojat e konsumatorit. Nje ndermarrje e 
prodhimit te makinave prodhon te gjitha llojet e makinave, te transportit, 
traktore etj. Promocioni ne te dy rastet krijon mundesi te medha ne zhvillimin  e 
games si dhe gama e produktit  hap rruge per politikat promocionale. Lidhja ne 
kete rast eshte e ndersjellte dhe direkte. 
Element mjafte i rendesishem i promocionit eshte edhe vendi. Kjo lidhje ka te 
beje me  ne strategjin qe ndiqet per vendin. Keto strategji jane;kanalet e 
shperndarjes,zgjedhja e pikave te shitjes, tepricat dhe transporti fizik i 
produkteve te konsumatori.  

Promocioni dhe kanalet ekomunikimit, analiza e procesit te komunikimit , 
kerkon kuptimin e tij nga kendeveshtrimi i marresit te mesazhit. Si reagon ai me 
marrjen e mesazhit? Modeli “AIDA” e paraqet si me poshte; Vemendje – 
Interes – Deshire – Veprim. Kanalet marketing jo vetem plotesojne kerkesen 
duke siguruar produkte dhe sherbime ne vendin e duhur, sasine, cilesine dhe 
çmimin, por ato stimulojne kerkesen nepermjet aktiviteteve nxitese te njesive te 
shitesve me shumice, me pakice, perfaqesuesve te prodhuesve, zyrat e shitjes 
me shumice. Kanalet e komunikimit shihen si nje orkester qe prodhon vlere, 
vlere per tu perdorur apo per tu konsumuar sipas nje forme krijuese, sipas 
dobesise se perdorimit, te kohes dhe vendit. 
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 Elementet kryesor te nje kanali komunikimi jane: 
Burimi apo shperndarsi i mesazhit, i cili synon kalimin e nje mesazhi te 
caktuar ne drejtim te marresit i cili paraqitet si kliente i mundshem. 
Komunikimin ndermarrja e realizon permes strategjise dhe zedhensit, nje 
udheheqsi te opinioneve nje perfaqesuesi te konsumatoreve. Ne mjafte raste 
reklamacioni angazhon udheheqes te opinioneve. 
Mesazhi, eshte kombinim i fjaleve dhe simboleve qe i transmetohen publikut. 
Ato ofrojne informim lidhur me emrin e ndermarrjes, mbi mallrat dhe 
sherbimet, imazhin e deshiruar, avantazhet e diferencuara, perfitimet. Shumica e 
komunikimeve dergojne mesazhe mesazhe “njeanesor”, qe konsiston ne 
theksimin vetem te perfitimeve te perdorimit te nje produkti te caktuar. Te rralla 
jane dhe mesazhet “dyanesor” te cilet krahas perfiimeve ekonomike japin dhe 
kufizime te ndryshme (tregetimi i ilaçeve per indikacione te ndryshme ne 
perdorim, perdorimi paisjeve elektronike lidhur me kujdesin ndaj rrymes etj) 
Parimet e strategjise se komunikimit,jane egzistenca, 
vazhdimesia,diferencimi, realizimi, pershtatshmeria, koherenca, paanshmeria e 
brendshme. 
Strategjia e promocionit perbehet nga; Shitjet personale, forma te nxitjes per 
shitje,( dhenie falas, dhurata, mostra). 
zhvillimi i produktit dhe reklama. 
Planifikimi i promocionit, pasi ndermarrja pervetson mekanizmin e procesit te 
komunikimit atehere ajo harton planin e promocionit. Plani perfshin perpunimin 
e objektivave, marrjen e vendimeve mbi buxhetin, perpunimin e promocionit 
miks. Objektivi eshte te rise kerkesen per te mirat ose sherbimet e firmes duke u 
bazuar tek parimi i krijimit te tregut, diferencimi i produktit, stabilizimi i 
shitjeve, forcimi i imazhit. 
Buxheti i promocionit, Promocioni ose reklamacioni kerkon burimet e duhura 
financiare per financimin e tij. Teknikat alternative te hartimit te buxhetit jane:  
 gjithçka mund te perballohet – promocionit i lihen fonde qe teperojne 

nga ndarja ne elementet e marketingut, 
 financimi me referim – percaktimi i buxhetit te vitit ushtrimor mbi 

realizimin e vitit te meparshem, 
 krahasimi me konkurencen – orientimi i buxhetit nga tregu, buxhetim 

ne varesi te konkurences, 
 Perqindje mbi shitjet – buxhet ne funksion te vellimit te shitjeve. 
 objektivat dhe detyrat – buxhetim qe ne fillim per arritjen  e objektivave 

dhe detyrave qe duhet te realizohen. 
Mbasi hartohet buxheti i promocionit, fillon perpunimi i promocionit dhe 
percaktohen raportet mes llojeve te ndryshme te realizimit te tij siç jane; 
reklama, publiciteti, shitjet, ritjet e produktit. Ne promocion, perpunuesit e 
politikave dhe strategjive perdorin skema te ndryshme per realizimin e produktit 
duke vendosur perqindje te caktuar per çdo lloj te elementeve promocional mbi 
bazen e xhirose se realizuar ne vitin e meparshem. Skemat jane te ndryshme, me 
poshte jepet nje skeme per produktet qe konsumohen menjehere. 
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Shitjet  5 %     

         
 Lidhja me publikun 5% 

         
 Ritjet e produktit 20 % 

 

         
 Reklama 70 % 

                              Buxhetimi ne promocion  Fig.4 

 

Skema ne buxhetimin e promocionit ka dy element; produktin dhe 
konsumatorin. COCA COLA per vitin 2008, realizoj shitje 800milion leke. Per 
vitin 2009, do te realizoje 900 milion leke xhiro, per promocion ne baze te 
strategjise dhe politikave te hartuara do te buxhetoj 10 %  te 800 milon lekeve 
ose 8 milion leke. Ky fond ndahet per reklam 70% ose 5.6 milion leke, ritjen e 
produktit 20% ose 1.6 milion, per  lidhjen me publikun 5% ose 0.4 milion dhe 
shitjet 5 % ose 0.4 milion. Reklama me e mire eshte tv dhe kudo vendosim 
reklama ne vende te dukshme etj. 

Promocioni dhe transporti, ne dukje lidhja eshte e padukshme por duke u 
nisur ngaparimi se  promocioni kerkon ne radhe te pare emetim sinjali, shume 
markete  lidhin transpotin me promocionin. Emrat e e produkteve jane shkruar 
ne mjetet e transportit duke i kthyer ato ne afishe te levizshme me mjafte efekt 
ne sinjalin promocional. Ne kete rast mjetet kryejne nje funksion te dyfishte, ate 
te transportit dhe ate te emetimit te sinjalit. 

Keto ishin disa koncepte mbi sjelljen konsumatore qe na krijojne mundesi te 
analizojme pervojen aktuale, te reflektojme mbi te kaluaren dhe te mbajme 
parasysh natyren e problemeve. Shoqerit jane bere me komplekse dhe sfida per 
tu dhene pergjigje  po ashtu. Zgjerimi i mardhenieve ne bote, ndervaresine  dhe 
ndikimi e vendeve te ndryshme tek njeri tjetri qe shpesh njihet si globalizim, 
rritja e shkencave shoqerore qe pasqyrojne sofistifikimin e shoqerise ne zhvillim 
si dhe perpjekjet per te krijuar padyshim do te ndikojne edhe ne sjelljen 
konsumatore te lidhur ngusht me marketingun. Praktikat dhe metodat qe 
perdoren per te studjuar ato, kane qene dhe jane ne zhvillim te vazhdueshem 
eshe pse bota eshte bere mjafte komplekse. 
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	Mund te themi  NEVOJ   NJERI     MARKETING
	Parametrat qe ngacmojne sjelljen konsumatore
	Teoria e studimit te konsumatorit ka ne themel parametrat qe ngacmojne sjelljen konsumatore. Keto parametra  jane; shoqeror, fizike, psiqike, ekonomik dhe rastesor. Ne qender te tyre eshte konsumatori dhe cikli i jetes se tij. Parametrat shoqeror kane...
	Parametrat qe ngacmojne sjelljen konsumatore Fig. 3
	Cikli i jetes se familjes
	Nje ndikim te madh ne rolin e familjes luan dhe cikli i jetes se saj, per te cilen studjusit e fushes analizojne 10 nevojat e saj.Dhjete nevojat e ciklit te jetes dhe familjes jane;
	Te rinjte qe jane beqar çfare bejne?
	Te martuarit rishtas dhe qe nuk kane femije , jane konsumatore?
	Familje me femije, me femije – 6 vjeç, harxhon me shume ilaçe , detergjent etj,
	Familje me femije mbi 6 vjeç,  fillojne problemet e shkolles?
	Familje te mesme qe bashkjetojne me femijet, niveli mire ekonomik kur jane ne pune, femijet pa pune veshtiresi,
	Prinder qe jane vetem dhe ju kane ikur femijte, fillojne problemet shendetsore
	Nje nga prinderit vazhdon te punoje, nivel i mire ekonomik, ble ne treg dhe perballon nevojat vete.
	Prinderit jane ne pension, rroge e ulet, i godet inflacioni dhe kane nevoja per ilaçe,
	Nje ka prinderit ka vdekur, veshtiresi ekonomike,
	Te ndarit dhe çkurorezuarit
	Keto nevoja vleresohen nga studjuesit dhe quhen cikeli i jetes dhe konsumit.
	Parametrat       rastesor
	Parametra psiqike
	Parametra shoqeror
	Konsumatori cikli i jetes
	Parametra ekonomik
	Parametra fizik
	Marre vendim  ble menjehere
	Por krahas ciklit te jetes dhe konsumi tradicional i familjes bazohet ne nje analize te demografise dhe te dhenave rreth konsumit duke qene nje model i dobishem per klasifikimin e familjeve.
	Te dhenat demografike
	Te dhenat demografike jane te gatshme dhe i studjojme. Keto kane te bejne me drejtimin e produkteve, pershtatjen dhe çfare kerkesa ka ai dhe sa i kenaq nevojat e caktuara te konsumatorit.
	Te dhenat demografike i studjon psikologjia, antropologjia. Te dhenat demografike qe perdoren ne studimin e tregut jane:
	Ne çfare seksi drejtohet produkti, kenaq nevojat e meshkujve apo femrave, burit apo gruas.
	Madhesia e familjes, ndarja e tyre ne grupe 1-3 pjestar, 3-4 pjestar dhe 5 e larte- qellimi shoqeror i studimit eshte madhesia e familjes.
	Cikli mesatar i jetes qe i perket çdo person.
	Te ardhurat e familjes, behet ndarja e te ardhurave;percaktohet minimum jetike mbi kete minimum bazohen edhe bankat
	Zenia ne pune,  behet ndarja  sipas profesioneve dhe sektoreve ku punesohen buxhetor, privat, bujq etj.
	Shkollimi, grupohen nevojat sipas shkollimit.
	Feja qe i perket individit, ketu jane bere gabime te medha, Ne France u prodhuan konserva derri ne nje kohe qe perdorimi i tyre nuk ishte tradite, dhe nuk pelqeheshin nga konsumatori vendas dhe per rrjedhoje keto konservau derguan ne tregun e jashtem.
	Raca, i bardhe , i zi, aziatik ku nevojat e tyre kane te bejne me traditen dhe kulturen.
	Kombesia,  lidhet me kulturen, fene (italianet duan makarona, gjermanet kudo qe jane kerkojne sallam Frankfurt) etj.
	Pozita shoqerore, kemi te bejme me ndarje sociologjike, dhe behet studimi i klasave sepse kjo ka te beje me fuqine dhe nevojat ekonomike.
	Banesa ku banon,  jetesa ne qytet dhe fshat dhe percaktimi i nevojave te veçanta .
	Orgjina, nevojat jetesorejane te ndryshme per refugjatet ne Amerike, kinezet krijuan lagje ku kishin dyqanet  e tyre, po keshtu edhe ne Gjermani turqit, njerez me orgjine te ndryshme, kane nevoja te ndryshme.
	Njerezit qe merren me studimin e nevojes konsumatore marrin tre vendime, te cilat perbejne tre strategji te biznesit.Keto strategji  jane :
	Marketing i pa diferencuar, ndermarrja produktin e çon ne te gjithe tregun.
	Marketing i diferencuar, ndermarrja bene ndarjen e tregut.
	Marketing i caktuar,  i cili behet ne dy dege te medha te tregut
	Cikli i jetes se produktit
	Cikli i jetes se produktit, eshte shprehes i lidhjeve mes produktit te ri dhe fitimit te pritshem prej tij. Sot eshte pranuar qe; produktet e reja kalojne permes kater fazave dhe per produktet e konsoliduara ne treg per te cilet ka kerkesa, produkti k...
	Shitjet
	Koha
	Cikli i jetes se produktit   Fig.
	Praktikat e suksesshme tregojne se; produkti i ri duhet hedhur ne treg ne kushtet kur produkti egzistues perjeton ende rritje. Kjo e lidhur ngusht me fitimin e ndermarrjes, pasi do te shmangte luhatjet e fitimit dhe do te krijonte nje tablo te qendrue...
	Lindjen e perforcimin e avantazheve konkurruese te deshirueshme,
	Perforecimin e imazhit te ndermarrjes,
	Rritjen e metejshme te biznesit
	Qendrueshmerine ne kohe per ndermarrjet qe operojne tradicionalisht me produkte sezonale,
	Shuarja
	Renia
	Hyrja ne treg
	Maturim
	Zhvillimi
	Reduktimin e rrezikut te varesive nga nje produkt apo linje produkti,
	Perputhjen me demografine e stilin ne ndryshimin te jetes se konsumatorit.
	Per prodhimin e produktit  nje rendesi paresore ka dhe fondi i promocionit, i cili planifikohet ne te 5 fazat e ciklit te jetes se tij.
	Kur produkti del per here te pare ne treg, fondet e promocionit jane te medha. Firma duhet te informoje konsumatoret rreth ofertes se re dhe tu tregoje atyre se eshte produkti me i mire ne treg se te gjitha produktet e tjera egzistuese. Gjate njohjes,...
	Konkurenca
	Prodhimi nje produkti te ri, i cili qe te pelqehet dhe te plotesoj nevojen konsumatorestudjohet se;çfare bejne konkurentet ? Me poshte po japim nje pasqyre per analizen e konkurences lidhur me kompanite qe tregtojne uje ne Shqiperi, ku prodhohet nje p...
	Analiza e konkurences
	Nga analiza e konkurenteve qe tregetojne uje ne Shqiperi, shikohet qarte se konkurentet kryesor jane kater, Uje ftohet, Lajthiza, Qafe Shtama dhe Glina, te cilat zoterojne pothuajse qindperqind te tregut. Nese ne treg do te futet nje shoqeri e re Poçe...
	8.1 Fazat e konkurences
	Fazat e konkurences jane dhjete dhe perbehen nga;
	Llojet e konkurenteve, konkurente te drejteperdrejte, terthorte, te ardhshem.
	Faktore sipas degeve qe krijojne natyra konkuruese, kush jane; produktet,fuqia puntore, zhvillimi biznesit, kanalet e shperndarjes, organizimi, reklamacioni etj.
	Vendi konkurenteve me pare dhe sot,  sa jane? Cilet jane? Çfare sasie produkti ka sejcili ?
	Pikat e dobeta dhe te forta, ambalazhi, largesia nga tregu, zoterimi i tregut, reklama etj.
	Qellimi konkurenteve, afate gjata, afate shkurter etj
	Politika dhe strategjia qe ndjekin
	Organizimi i vendeve te punes (mbledhja, perpunimi, transmetimi dhe vlersimi te dhenave)
	Kurthet e konkurenteve
	Orgamizimi i cilesive te informacionit (te mos dal sekreti, dalja shpejte e produktit ne treg)
	Projektet e mbrojtjes nga konkuruesit
	Gjithashtu analizohen dhe  shikohen; numri i prodhuesve, pjesa e konkurenteve, llojet e produkteve dhe karakteristikat e tyre, çmimet e shitjes, menyra e shitjes, politika per shitjen e produktit, harxhimi i mjeteve monetare per reklam, konkurentet ( ...
	Rendesi ne analize kane kriteret e ndarjes se tregut te cilat pasqyrojne; ndarjen gjeografike, tregun lokal, kombetar dhe nderkombetare. Gjithashtu studjohet dhe menyra e produktit nga konkurentet duke analizuar; konsumin e drejteperdrejte, te terthor...
	Karakteristikat e produktit
	Kur studjoje produktin dhe  bindemi qe konsumatori e kerkon ateduhet te prodhoje nje produkt, qe te plotesoj 10 karakteristika dhe ky shet veten. Por çfare karakteristika duhet te plotesoje  produkti im,qe te shitet ne treg. Keto karakteristika jane;
	Cilesia,me te cilen kuptojme se; çfare produkti i intereson konsumatorit, produkti special, standart etj dhe çfare mendje kane konsumatoret, u pelqejne  keto produkte.
	Karakteristikat,te cilat vene te produkte dhe kane te bejne me;  shije, ngjyre, arome,etj
	Ngjajshmeria,i njejti produkt me ndryshime te vogela.
	Stili,  i cili eshte forem e jeteses se konsumatorit, ky duket tek reklamacioni.
	Marka, shitja e produktit me emertim ku zakonisht vendosen emra te vegjel me 4 germa.
	Amballazhimi, qe i behet produktit i cili shoqerohet me reklame.Pra ambalazhi te kete reklame, sepse produkti blihet nga ambalazhi dhe reklama.
	Permasat, jane permasat qe kane dhe perdorin konsumatoret e medhenje dhe te vegjel. Keto jane familjare, personale.
	Sherbimi, kane te bejne me riparimin e produktit qe prishet. Makinat elektroshtepiake, mjetet levizese etj te cilat po u prishen kerkojne riparime.
	Garancia,shperblimi i konsumatorit nese produkti eshte me difekt dhe dhenie garancie per difektet e mundshme te produktit.
	Rikthimi i produktit, kur produkti demtohet apo prishte konsumator e kthen prape.
	Planifikimi i produktit te ri
	Planifikimi i produktit te ri perfshine nje seri etapash si; gjenerimi ides, filtrimi, testimi i koncepteve, analiza e biznesit, zhvillimi i produktit, testi marketing, komercializmi dhe perhapja.
	Gjenerimi i ides, eshte nje kerkim i vazhdueshem e kompleks per mundesi te reja e perfshin percaktimin e ideve dhe metodave per gjenerimin e tyre. Burimet e ideve mund te jene; punonjesit e ndermarrjes, ndermjetesit, konkurrenca, entet publike. Idete ...
	Filtrimi- pasi indentifikohen produktet e mundshme, behet perzgjedhja mes tyre duke lene jashte idete qe rezultojne me mangesi. Keshtu hartohet nje liste me tre kategori treguesish si; karakteristikat e pergjithshme, te marketingut dhe ato te produkti...
	Testimi i koncepteve,  ka rendesi sepse merr rendesi “feedback” prej konsumatoreve rreth  ideve te produktit te ri. Konsumatoreve u afrohet projekti  dhe i vleresohen qendrimet dhe mbi kete baze ndermarrja vlereson mirepritjen e produktit te ardhshem.
	Analiza e biznesit, perfshine rishikimin dhe parashikimin e faktoreve kryesor te tregut, te ardhurave, kostove, etj per nje produkt te ri te propozuar. Disa prej kritereve kryesore te marre ne konsiderate ne kete etape jane; parashikimi i kerkeses, ko...
	Zhvillimi i produktit,  ne kete faze te planifikimit, ideja konvertohet ne nje forme te prekshme dhe perfshine; krijimin e produktit, vendimet e paketimit, pozicionimin e produktit ka rendesi se merren ne konsiderate vendimet.
	Testi marketing, i referohet tregtimit te produktit te ri, ne tregje te zgjedhura. Qellimi eshte vleresimi i produktit ne terren perpara se ai te kalohet ne shkalle te gjere ne treg. Ajo çka verifikohet eshte sjellja faktike konsumatore, reagimi i kon...
	Komercializmi, ne kete etape ndermarrja eshte e gatshme t’ia paraqes produktin e ri te gjithe tregut qe ajo synon. Kjo faze kerkon shpenzime te konsiderueshme dhe nje angazhim afate gjate.
	Perhapja, pershkruan menyren  dhe shpejtesine e perqafimit te produktit sipas se ciles pjestare te ndryshem te tregut pranojne dhe blejne nje produkt. Kuptimi i procesit te perhapjes nenkupton kuptimin  e vete natyres se pershtatjes, permases kohore, ...
	Segmentimi i tregut
	Ne nje bote gjithnje e me komplekse dhe me drejtim drejte globalizimit te ekonomise boterore, ku tregu nuk ben perjashtim, per biznesin thelbesore mbetet perzgjedhja e produktit qe do te prodhoje dhe tregu qe do t’a tregetoje. Biznesi ne kuadrin e e p...
	indentifikimit te bleresve me nevoja apo karakteristika te ngjajshme dhe
	ofrim te produktit perkates.
	Çdo njera  prej ketyre nendarjeve mund te sherbeje si  nje treg i veçante per te cilin kerkohet zbatimi i nje politike marketingu te caktuar. Grupimi bleresve behet mbi bazen e  ngjajshmerise ne ate qe:
	duan (perfitimet dhe qendrimet) dhe
	qe jane (demografia , psikologjia dhe stili i jeteses).
	Segmentimi i tregut eshte i lidhur ngusht me pozicionimin  e duhur te ofertes dhe pa te zhvleresohet sepse kthehet qellim ne vetevete. Pozicionimi ka te beje me prezamtimin e produktit ne funksion te permbushjes se nevojave te segmenteve , proces ky q...
	Evidentimi i segmenteve te tregut
	Per  te bere evidentimin e segmenteve te tregut, me pare duhet te njohim tregun sipas marketingut. Egziston marketingu se; njerezit kane nevoja perdisa prodhime me karakteristika te ndryshme qe vene tek konsumatori, te cilat pershkruajne cilesit e tyr...
	shikimi tregut, llojet e tij ( tregu konsumator (supermarketet), industrial, shteteror dhe eksporti)
	konkurenca
	konsumatoret
	qellimin e produktit
	produkti qe do te realizohet
	çmimi
	shperndarja
	reklama
	programimi produktit
	kontrolli
	Pasi percaktohet tregu, analiza vazhdon me madhesine, dinamika, kufiri tregut (kaq prodhim merr tregu), stina per shitje, pozicioni gjeografik. Per tregun behen studime teknike ekonomike, grumbullohen te dhena per vendndodhjen, karakteristika teknike,...
	Segmentimi perfitim ka te beje me ; cilesine, e ushqueshme, e shendetshme, ekonomike , shije e mire performance prestigj etj. Ky segmentim mundeson eksplorimin e hedhjes ne treg te nje produkti te ri dhe per produktet e hedhura ne treg, per marketingu...
	Llojet e perfitimeve
	Llojet kryesore te perfitimeve klasifikohen :
	Perfitime standarte
	Perfitimet e ndermarrjes
	Perfitimet diferencuese
	Perfitimet standarte jane me te zakonshme qe mund te ofrohen prej nje produkti te cilat nuk jane unike pasi konkurentet mund te pretendojne te njejten gje dhe per produktin e tyre. Produkti standart ploteson kerkesa ligjore per sigurine, qe do te thot...
	Perfitimet e ndermarrjes u referohen perfitimeve qe ofron nje ndermarrje e caktuar ne raport me te tjerat. Ajo qe klienti blen nuk eshte thjeshte produkti por dhe atmosfera e krijuar deri ne blerjen e produktit.
	Perfitimet diferencuese, perbejne  kategorine e perfitimeve qe ofrojne shanset me te medha per arritjen e nje avantazhi diferencues per nje ndermarrje. Keto jane perfitime qe nuk mund te ofrohen nga konkurente te tjere. Kriteri ndarjes se tregut ne ke...
	Segmentimi mbi bazen e sjelljes
	Ne momentin qe produkti komercializohet, ndermarrja duhet te percaktojne kush po blen dhe perse. Kater jane kriteret baze ne segmentimin e sjelljes; perdorimi i markes, kategorise se produktit, ritmi i perdorimit (blerjes) dhe sjellja ne tregtore.Perd...
	Perdorimi i kategorise se produktit, ne kete rast ndermarrja thjeshte indentifikon profilin e bleresve te kategorise se produktit, pa u ndalur ne llojin e markes konkrete. Perpjekjet ne kete rast orientohen ne drejtim te promocionit dhe medias se perd...
	Segmentimi permes ndjeshmerise se bleresit
	Segmentimi permes ndjeshmerise se bleresit ku ndarja e tregut behet ne vartesi te ndjeshmerise se tij, kundrejt ndryshimeve te stimujve marketing, menyre kjo orientuese per alokimin e burimeve financiare mes segmenteve te ndryshem. Rendesi ka elastici...
	Strategjite e segmentimit te tregut
	Strategjite e segmentimit te tregutjane ne funksion te numrit te segmenteve qe nderrmarja fokuson dhe numrit te produkteve qe tregeton. Dallojme disa lloje segmentimi;
	segmentim i perqendruar,
	segmentim izgjerimit te tregut,
	segmentim i linjes se produktit,
	pozicionimi i produktit
	Segmentimi i perqendruar, nenkupton komercializimin e nje produkti ne nje segment te vetem dhe eshte karakteristike per ndermarrjet e vogela. Objektivi nuk eshte thjesht shitja maksimale por efikasiteti ne terheqjen e nje pjese te konsiderueshme te nj...
	Ne rastin e dy apo me shume segmenteve tregu terheqes, ndermarrja duhet te zgjedh ate qe premton shanse me te medha fitim prurese.
	a.Jo gjthmon segmenti me i madh qe premton shume fitime, mund te paraqitet me fitim prures dhe kjo sepse konkurenca mund te jete mjafte e forte dhe konsumatori pelqen oferten e konkurenteve.
	b.Nje segment gjenerues fitimi mund te injorohet prej konkurrences.Biznesi duhet te kuptoje se ne treg eziston nje segment i interesuar per cilesin, marken, garancine dhe çmimet e ulta.
	Marketingu i perqendruar mundeson arritjen e fitimeve maksimale per njesi por jo fitimeve te pergjithshme sepse operohet vetem ne nje segment.Por edhe ne kete rast rezulton reziku i madh neqoftese çvendoset dhe nje pjese e vogel e popullsise apo parap...
	segmentim i zgjerimit te tregut, nenkupton prodhimin e nje produkti me segmente te ndryshme, Rendesi ne kete rast ka  mos krijimi i ftohjes se nje segmenti te caktuar si rrjedhoje e pozicionimit te produktit per nje segment tjeter.
	Segmentimi i linjes se produktit nenkupton prodhimin e artikujve te nje linje produkti per nje segmenti te vetem (  artikuj kozmetik, veshje per te rinj sipas moshave te ndryshme)
	Segmentimi i diferencuarnenkupton produkte te ndryshme per segmente te ndryshme. Biznesi synon dy a me shume segmente tregu duke perpunuar nje plan marketing te vecante per cdo njerin prej tyre. Ketu synohet kombinim dhe perfitim i  marketingut  masiv...
	Pozicionimi i tregut dhe segmentimi i tij jane strategji qe duhet te shkojne paralelisht me njera tjetren sepse indentifikimi i bleresit pa realizuar pozicionimin do te ishte nje pune e lene ne mes pa realizuar pozicionimin apo paraqitjen e produktit ...
	Promocioni
	Elementi kryesor per arritjen e qellimit te shitjes eshte reklamacioni. Kjo strategji eshte me e dukshmja dhe me e prekshmja nga konsumatori. Kjo perbehet nga; shitjet personale, shitje me forma nxitje per shitje (dhenie falas, lidhjet publike ( zhvil...
	Promocioni eshte lidhje integrale e 4 P- ve kumarketingun mix perfaqeson mesazhin baze te suksesit marketing- nje produkt i mire, ne vendin e duhur, me çmim konkurues shoqeruar me promocionin optimal. Pra kemi nje lidhje logjike funksionale te marketi...
	Komunikimi perfaqeson teresine e veprimeve te domosdoshme per kalimin e nje sinjali nga emetuesi tek pranuesi i tij ne menyre sa me te efektshme. Komunikimi eshte nje koncept i gjere qe lidhet jo vetem me marketingun por dhe me menaxhimin, drejtimin d...
	Komunikimi ka te beje me disa element te rendesishem si; sinkronizo fjala-drita-trupi (  fjale e mire ze i ulet, rit imazhin ne komunikim); veshja-floket-shikimi (çfare duhet te beje qe te shes); psikologjia e fytyres (kur duhet te komunikoj, kur duhe...
	Ne sjelljen konsumator  nje rol te vecante luan dhe media e cila sherben per transmetimin e informacionit. Ne biznes  mbulimi me media eshte edhe me i cmueshem sesa reklama, sepse eshte me e lehte te gjesh informacion ne botim dhe ne median elektronike.
	13.1Vlerat kryesore te promocionit
	Vlerat kryesore te promocionit jane: a) krijimi i imazhit te ndermarrjes b) komunkimi i tipareve te produktit c) krijimi vetedijes mbi produktet e reja ç) ripozicionimi i imazhit per produktet ne renie d) nxitja e bashkpunimit prej operatoreve te tjer...
	Qe te kuptojme promocionin dhe metodat promocionale duhet te kemi te qarte elementet e promocionit. Ne praktiken e perditshme realizohet i ashtuquajturi promocioni miks, i cili nenkupton nderthurje te teknikave te ndryshme brenda tij.
	Llojet e promocionit
	Llojet e promocionit jane; reklama, publiciteti,shitjet personale dhe promocioni i shitjeve. Sot mjafte studjues nuk e  bejne ndarjen reklame - publicitet, sepse nisen nga parimi qe te dy elementet kane baze komunikimin masiv dhe sinjalin, prandaj ne ...
	Reklama perfaqeson çdo forem sinjali te paguar qe firma  nderton per nje segment te caktuar konsumatoresh per te rritur direkt ose indirekt shitjet. Reklam dhe publicitet = Shitje masive. Nderkohe duhet bere dallimi midis reklames dhe “spotit”.
	Me spot reklamues kuptojme nje reklame te caktuar ne nje nga sinjale dhenesit si; tv, radio, kinema, pra nje reklame nominale qe transmetohet njehere ne to dhe nuk eshte me e pranishme ne audience e ardhshme te transmetimit, ndryshe prej reklames ne ...
	Shitjet personale jane tersia e veprimeve te domosdoshme ne vendosjen e kontaktit direkt, balle per balle midis shitesit dhe bleresit duke kordinuar ne kohe dhe hapsire promovimin dhe shitjen e nje produkti te caktuar. Shitjet personale perputhin ne k...
	Promocioni i shitjeve, synon shitjen e produktit nepermjet informimit, bindjes dhe nxitjes se veprimit te blerjes. Pra promocioni i shitjeve permbledh te gjitha levat promocionale qe nuk bejne pjese ne reklame, publicitet dhe shitjet personale. Promoc...
	Panairet
	Promocion ne vendin e shitjes
	Oferta speciale
	Promovim i riperteritjes se shitjeve
	Dhuratat
	Ofrimi i mostrave falas
	Qellimet, objektivat e strategjise promocionale ne bashkerendim me objektivat e organizates percaktohen nga drejtuesi i marketingut, duke u kombinuar me nje plan te kordinuar promocional per sundimin e segmenteve te zgjedhur te tregut.
	Lidhjet e produktit me promocionin
	Politikat dhe mjetet promocionale kushtezohen nga analiza e elementeve te raportit te produktit me promocionin. Kur studjojme marketingun (produktin ) strategjia e prodhimit te produktit synon se çfare  karakteristika do te kete produkti qe te shitet....
	Cilesia, karakteristikat , ngjajshmeria, stili, marka,paketimi, permasat,serviset, garancia dhe rikthimi i produktit. Keto karakteristika jane objekt i strategjise se planifikimit, objektivave te marketingut. Karakteristikat e produkit jane funksion i...
	dobishmerisese perdorimit
	paketimi
	Marka
	komplementimi/diversifikimi
	transporti
	ruajtja/ magazinimi
	keto jane element qe hyjne ne karaktristikat e produktit por qe jane element mbetes ne funksion te promocionit dhe kane nje lidhje korelative te pandashme. Promocioni krijon raport te veçant me çdo element.
	Promocioni dhe dobishmeria e perdorimit
	Ky raport raport percaktohet nga natyra ekonomike e produktit i cili mund te jete ne funksion te faktoreve te ndryshem. Ne aspektin promocional karakteri i produkteit mund te jete: zvendesues, komplementar, apo i pa varur.
	Produkte zvendesues jane ato produkte zgjedhja e te cilave behet nga i njejti motiv, deshire dhe mundesi. Produkte te ndryshme funnksionojne ne tregje paralele shume te ndjeshem ndaj njeri tjetrit, kjo kushtezon politiken promocionale kur kerkojme te ...
	Produkte komplementare jane produkte qe kushtezohen nga njeri tjetri ne pervetesimin e nje dobie unike. Pra kemi produkte te lidhura qe sjellin te njejten dobi perdorimi. Sot perdoret promocioni i kombinur
	Produktet e pavarura funksionojne brenda tregut te tyre dhe zakonisht promovohen me synim per tu veçuar nga te tjeret. Lidhja dobishmeri –promocion ka rendesi ne vlersimin e produkteve te klasifikuara si produkte me riblerje te shpesht, riblerje te ra...
	Lidhja eshte e drejte jo vetem ne filozofine e perceptimit por dhe ne politikat promocionale
	Promocioni dhe paketimi
	Imazhi produktit perveç te tjerave varet dhe nga paketimi. Paketimi eshte i lidhur me  produktin dhe njekohesisht realizon dhe promocionin.  Paketimi eshte element i produktit dhe sherben si :
	instrument komunikimi.
	indentifikues i produktit
	kujton, sjell ndermend te njeseri  produktesh te njohura.
	kontribun ne imazhin e markes
	Burimi kryesor i imazhit per konsumatorin nuk eshte reklama ne masmedia, por pika (vendi) i shitjes e ku padyshim referimi kryesor i perket paketimit. Paketimi i produktit ka te beje me:
	teknologjin- mbahet produkti ne kushte te caktuara
	konsumi- kontakti i produktit me konsumatorin, eshte ajo qe shikon konsumatori
	perdorim i thjeshte-  perdoret njehere, paketa e cigareve
	riperdorimi- perdoret disa here
	paketim me nje produkt
	paketim me shume produkte
	paketim familjar
	Sot blihet produkti nepermjet paketimit dhe reklames dhe paketimi flet per ne.
	Promocioni dhe marka.
	Marka eshte njera ane e ndertimit konceptual te produktit. Anje produkt nuk shitet pa emertim. Marka dhe promocioni jane dy ane te njejtes medalje.
	Marka e produktit  eshte emri me te cilin produkte te ndryshme brenda te njejtes kategori pagezohen per tu dalluar nga njeri tjeteri.  Produktet televizor, qe hyjne ne te njejten kategori televizor per tu dalluar nga njeri tjeteri pagezohen me emra si...
	Marka tregtare
	Marka tregetare i referohet nje shenje dhe simboli vizual qe indentifikon nje mark te caktuar. Keto marka kane te regjistruara dhe perbri tyre vrehet shenja R, e cila tregon se ato jane te mbrojtura me ligj prej imitimit
	Promocioni dhe kompletimi
	Ne politiken e produktit nje rendesi te vacante ze zhvillimi ne gjeresi dhe thellesi i produktit miks. Kjo lidhet ngusht me ciklin e jetes se produkti. Kompletimi apo zhvillimi i games se produktit te  ndermarrjeve behet me dy fushat e meposhtme; zhvi...
	Zhvillimi horizontal, nje ndermarrje zhvillohet horizontalisht duke prodhuar te gjithe gamen e produkteve qe mbulon nevojat e konsumatorit. Nje ndermarrje e prodhimit te makinave prodhon te gjitha llojet e makinave, te transportit, traktore etj. Promo...
	Element mjafte i rendesishem i promocionit eshte edhe vendi. Kjo lidhje ka te beje me  ne strategjin qe ndiqet per vendin. Keto strategji jane;kanalet e shperndarjes,zgjedhja e pikave te shitjes, tepricat dhe transporti fizik i produkteve te konsumato...
	Promocioni dhe kanalet ekomunikimit, analiza e procesit te komunikimit , kerkon kuptimin e tij nga kendeveshtrimi i marresit te mesazhit. Si reagon ai me marrjen e mesazhit? Modeli “AIDA” e paraqet si me poshte; Vemendje – Interes – Deshire – Veprim. ...
	Elementet kryesor te nje kanali komunikimi jane:
	Burimi apo shperndarsi i mesazhit, i cili synon kalimin e nje mesazhi te caktuar ne drejtim te marresit i cili paraqitet si kliente i mundshem. Komunikimin ndermarrja e realizon permes strategjise dhe zedhensit, nje udheheqsi te opinioneve nje perfaqe...
	Mesazhi, eshte kombinim i fjaleve dhe simboleve qe i transmetohen publikut. Ato ofrojne informim lidhur me emrin e ndermarrjes, mbi mallrat dhe sherbimet, imazhin e deshiruar, avantazhet e diferencuara, perfitimet. Shumica e komunikimeve dergojne mesa...
	Parimet e strategjise se komunikimit,jane egzistenca, vazhdimesia,diferencimi, realizimi, pershtatshmeria, koherenca, paanshmeria e brendshme.
	Strategjia e promocionit perbehet nga; Shitjet personale, forma te nxitjes per shitje,( dhenie falas, dhurata, mostra).
	zhvillimi i produktit dhe reklama.
	Planifikimi i promocionit, pasi ndermarrja pervetson mekanizmin e procesit te komunikimit atehere ajo harton planin e promocionit. Plani perfshin perpunimin e objektivave, marrjen e vendimeve mbi buxhetin, perpunimin e promocionit miks. Objektivi esht...
	Buxheti i promocionit, Promocioni ose reklamacioni kerkon burimet e duhura financiare per financimin e tij. Teknikat alternative te hartimit te buxhetit jane:
	gjithçka mund te perballohet – promocionit i lihen fonde qe teperojne nga ndarja ne elementet e marketingut,
	financimi me referim – percaktimi i buxhetit te vitit ushtrimor mbi realizimin e vitit te meparshem,
	krahasimi me konkurencen – orientimi i buxhetit nga tregu, buxhetim ne varesi te konkurences,
	Perqindje mbi shitjet – buxhet ne funksion te vellimit te shitjeve.
	objektivat dhe detyrat – buxhetim qe ne fillim per arritjen  e objektivave dhe detyrave qe duhet te realizohen.
	Mbasi hartohet buxheti i promocionit, fillon perpunimi i promocionit dhe percaktohen raportet mes llojeve te ndryshme te realizimit te tij siç jane; reklama, publiciteti, shitjet, ritjet e produktit. Ne promocion, perpunuesit e politikave dhe strategj...
	Shitjet  5 %
	Lidhja me publikun 5%
	Ritjet e produktit 20 %
	Reklama 70 %
	Buxhetimi ne promocion  Fig.4
	Skema ne buxhetimin e promocionit ka dy element; produktin dhe konsumatorin. COCA COLA per vitin 2008, realizoj shitje 800milion leke. Per vitin 2009, do te realizoje 900 milion leke xhiro, per promocion ne baze te strategjise dhe politikave te hartua...
	Promocioni dhe transporti, ne dukje lidhja eshte e padukshme por duke u nisur ngaparimi se  promocioni kerkon ne radhe te pare emetim sinjali, shume markete  lidhin transpotin me promocionin. Emrat e e produkteve jane shkruar ne mjetet e transportit d...
	Keto ishin disa koncepte mbi sjelljen konsumatore qe na krijojne mundesi te analizojme pervojen aktuale, te reflektojme mbi te kaluaren dhe te mbajme parasysh natyren e problemeve. Shoqerit jane bere me komplekse dhe sfida per tu dhene pergjigje  po a...
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