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   TEORITË E MARRDHËNIEVE 

NDËRKOMBËTARE DHE GLOBALIZIMI 

ABSTRAKT 

Globalizimi si term dhe koncept filloi të shfaqej në vitete e  60-të të 

shek XX, ku që nga shfaqja e parë ka njohur një evulucion semantik. Historia 

progresive e tij reflekton qartë kompleksitetin e këtij termi dhe realitetin 

shumëdimensional që ai nënkupton. 

Globalizimi është një proces  i shfaqur dhe zhvilluar prej kohësh në 

planetin tonë, ndërkohë që dy motorët aktual më të fuqishëm të tij janë 

ndryshimet teknologjike dhe mobilitetet ndërnacionale të faktorëve të 

prodhimit. Globalizimi duhet parë dhe konsideruar si një proces  

bashkëshoqërues i gjithë zhvillimit të njerëzimit, ku në rrugëtimin e tij  na 

parqiten  debate dhe teori të cilat e anatemojnë por edhe e glorifikojnë. 

Në konceptet dhe përkufizimet e sotme , termi globalizim i parë në 

tërësinë e tij nënkupon zhvillimin e lidhjeve dhe të marrdhënieve të 

ndërsjellta  ndërmjet njerëzve,  ideve dhe informacionit, aktiviteteve 

financiare e tregtare, atyre politike e kulturore në shkallë planetare.  

Fjalët kyçe: Globalizim, Rajonalizim, Marrdhënie 

Ndërkombëtare, Triadizim. 
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HYRJE 

Vështirë të konceptohet një temë e cila ka arritur një përhapje shumë 

të gjerë në literaturë si dhe rrjedhojat praktike të globalizimit. Sfidat nga 

debatet mbi globalizimin e në veçanti, për teorinë e Marrdhënieve 

Ndërkombëtare janë të mëdha, por duke u kyçur në këtë debat ne e fusim 

veten, së pari në një fushë semantike të minuar, brenda së cilës terma si 

globalizimi jo gjithnjë nënkuptojnë pikërisht atë që ne mendojmë, dhe së dyti 

futemi në një hapsirë debatesh të konsiderueshme empirike, në të cilën nuk 

mbetet pa u kundërshtuar pothuaj asnjë mëtim faktik. Kjo na pajis me një 

kontekstualizëm të rëndsishëm, ku duke u ballafaquar me hipoteza dhe 

kundërhipoteza provuese, konceptualizime dhe rikonceptualizime, 

përkufizime dhe ripërkufizime në këtë mënyrë e vëmë re problematikën e 

marrdhënieve ndërkombëtare në debatin mbi globalizimin, me debate shpesh 

të shtrembëruara.  

Për disa globalizimi shikohet si një lloj iluminimi, një gjendje e 

përgjithshme ku mbretëron paqja dhe prosporiteti universal, një vend ku të 

gjithë duhet të falen dhe luten për një të ardhme sa më të mirë, për disa të 

tjerë është një ferr i vërtetë, që duhet dënuar dhe zhdukur menjëherë nëse 

duam që njerëzimi të vazhdojë të ekzistojë. 

DEBATET PËR GLOBALIZIMIN 

Në botë sot ka një debat, lidhur me Globalizimin ku  opinionet  dhe e 

qëndrimet janë të ndryshme, ky padyshim është efekti i  fenomenit të 

globalizimit në ekonomitë kombëtare dhe në nivelin e jetës së popullsisë së 

çdo vendi. Opinionet fillojnë me vlerësimin se globalizimi përbën një një 

opurtunitet historik për zhvillim, dhe përfundon me konkluzionin se ai po 

prodhon “ shkatërrimin e kulturave dhe të produkteve në shumicën dërmuese 
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të vendeve të botës si pasojë e konkurencës ndërkombëtare dhe dominimit të 

disa vendeve  mbi të tjerat”. Duke patur parasysh  faktin se në botë rreth 

çështjës së globalizimit , debatohet, vlerësohet  e rivlerësohet, anatemohet  

por edhe glorifikohet na jep një dëshmi se kjo çështje është gjithpërfshirëse 

dhe komplekse. 

Për herë Të parë termi “globalizim” u shfaq në vitin 1962, ku në 

konceptet dhe në përkufizimet e sotme, termi “Globalizim”, i parë në tërësinë 

e tij nënkupton zhvillimin e lidhjeve dhe të marrdhënieve të ndërsjella 

ndërmjet njerëzve, ideve dhe informacionit, aktiviteteve ekonomiko- 

financiare e tregtare, atyre politike e kulturore në shkallë planetare. 

Revista e njohur The Economist e ka quajtur “ si fjalën më të 

konsumuar dhe të shpërdoruar të shekullit XX dhe XXI”
1
.  Edhe  profesori i 

shkencave politike  Johannes Varwick, i angazhuar në Universitetin  e Kiel-it 

në Gjermani theksoi se  globalizimi”…është shëndrruar tashmë në një fjalë 

të rëndësishme, e cila prej disa kohësh po përdoret në mynyrë inflacioniste 

në debatet politike, publicistike  dhe shkencore duke u konsideruar këtu nga 

njëra anë si kërcnim dhe nga ana tjeter si shans”. 
2
  Kur princesha Ledy 

Diana , e humbi jetën në aksident 1997, revista “Alternatives Economiques” 

në editorialin e saj e ilustron globalizimin, “…globalizimi është një 

princeshë angleze dhe miku i saj egjiptian, që humbën jetën në një tunel 

francez ndërsa po udhëtonin me një veturë gjermane, me motor holandez që 

                                                

1 Nayan Chanda, Yale Center for the Study of Globalization,2005. 

2 Johannes Varwick& Sven Bernhard Gareis, “The United Nations: an 

introduction”, Palgrave Macmillan,2005. 
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kishte një shofer belg, ndërkohë që po ndiqej këmba këmbës nga paparacë 

italianë të  hipur në motor japonezë” 
3
 

Për disa globalizimi shikohet si një lloj iluminimi, një gjendje e 

përgjithshme ku mbretëron paqja dhe prosporiteti universal, një vend ku të 

gjithë duhet të falen dhe luten për një të ardhme sa më të mirë, për disa të 

tjerë është një ferr i vërtetë, që duhet dënuar dhe zhdukur menjëherë nëse 

duam që njerëzimi të vazhdojë të ekzistojë. 

Pa dyshim që shumë ekspertë dhe studiues të fenomenit të 

globalizimit dhe shtrirjës së tij  kanë dhënë e vazhdojnë të japin përkufizime 

domethënëse në lidhje me rëndësinë dhe kompleksitetin e kësaj dukurie. Në 

librin “Globalizimi virtual” autorët e shikojnë”…globalizimin kudo…për tu 

bindur për këtë mjafton të ndezësh një televizor ose një kompjuter, të hysh në 

një McDonald’s ose të vishesh te GAP-i. Nga programet informatike 

Windows te seritë televizive, nga hamburger te xhinset, globalizimi shfaqet 

në të gjitha format, material dhe virtuale. Ai shpërndan ide, koncepte, 

inovacione dhe simbole që statistikat e kanë vështirë ti pasqyrojnë” 
4
. 

Autori i disa librave mbi globalizimin dhe qeverisjen lokale, Pierre 

Calame”… shkalla e ndërvarësisë që lidh njerëzit, diferencat kulturore dhe 

gjithë biosfera ka ndryshuar rrënjësisht gjatë dy shekujve të fundit. Ajo që 

ndodhë në një cep të planetit ka ndikim në gjithë pjesët e tjera të botës, sepse 

informacioni, njerëzit, stilet e jetës dhe grupe të ndryshme popullsie 

                                                

3 Revista “ Alternatives Economiques”, nr.59, “ La mondialisation”,2005. 

4 D. Cohen, Th. Verdier, Pierre-Jean Benghozi, F. Benhamou,Collectif; 

“Mondialisation Imaterielle”, Broche, La documentation francaise,2008. 
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qarkullojnë dhe lidhen ndermjet tyre  si kurrë ndonjëherë më parë. Në fund 

të shekullit XX, kombet, shtetet, kultura, biznesi dhe ndërmarrjet, tregjet dhe 

demokracia përfaqësuese janë bërë praktikisht koncepte universale” 
5
 

Ekonomisti amerikan Stiglitz e përkufizon globalizimin si “ një 

integrim shumë të ngusht të popujve dhe vendeve të botës i cili ka realizuar, 

nga njëra anë një zvoglim të konsiderueshëm të kostove të transportit dhe të 

komunikimit, dhe nga ana tjetër, shkatërrimin e barrierave artificiale në 

qarkullimin ndërkufitar të mallrave, të shërbimeve, të kapitaleve, të 

njohurive dhe të njerëzve” 
6
. Edhe David Dollar, economist për politikat e 

zhvillimit në Bankën Botërore e përshkruan globalizimin si një “ tren me 

shpejtësi të madhe për të cilin të gjitha vendet e botës duhet të ndërtojnë 

platform specifike që të kenë mundësi të hipin…kjo platform është një 

indikatorë që vendi shkon mirë.” 
7
 

SEMANTIKA E GLOBALIZIMIT 

Që nga shfaqja e tij e parë, koncepti i globalizimit ka njohur nje 

evulucion shumë të madh semantik. Historia progressive e tij reflekton qartë 

kompliksitetin e këtij termi dhe realitetin shumëdimensional  që ai 

nënkupton. Ideja e fenomenit ose konceptit globalizim filloi të shfaqej në 

fillim të viteve të 60-të të shek XX në mjediset dhe literaturën universitare 

                                                

5 Pierre Calame, Principles of Gouvernance in the 21st centro publications FPH, 

Paris,2008. 

6 Joseph Stiglitz, “ Globalization and Its Discontents”, Published by w.w. 

Norton,2003. 

7 David Dollar,www.worldbank.org/globalization. 
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amerikane  e hasim në fillim të viteve 80-të.  Sipas gjuhëtarit dhe sociologut 

R. Dagorn,”… fillimisht ky term ju rezervua fushës ekonomike dhe 

ndërmarrjeve, por gjatë viteve 1990 ai u shtri edhe në shumë fusha e 

disiplina  të tjera duke arritur së fundi mjaft gjersisht edhe masmedian” 
8
. 

  Të gjithë protagonistët e debatit rreth globalizimit duhet ta 

dinë me saktësi se për çfarë po diskutojnë, kur i referohen termit 

“globalizëm”. Siç sugjerojnë David Held dhe bashkautorët e librit të tij,  

globalizimi “ është klisheja e epokës sonë: ideja e madhe që përshkon 

gjithçka: që prej tregjeve financiare globale e deri tek interneti, por e cila 

paraqet depërtim të kufizuar thelbësor interpretues të gjendjes njerëzore”. 

Dhe mos të harrojmë  se Held është një globalist i bindur, ndonëse i 

stofistikuar, i cili, në fakt, shkon më tej për të dhënë një shpjegim tepër 

kërkues dhe jashtëzakonisht të dobishëm të globalizimit.   

Argumenti më i thjeshtë është se, për autorë të shumtë, globalizimi ka 

nënkuptuar një shumëllojshmëri procesesh dhe dukurish. Për më tepër, duke 

pasur parasysh gamën e gjerë të proceseve e të praktikave të cilave u 

referohen shpeshherë (në mënyrë legjitime) studiuesit, madje edhe një autor i 

vetëm, zor se mund të përbëjë çudi që shpesh është dëshmuar se këto 

konceptime kanë qenë më tepër një burim konfuzioni,sesa qartësie. 

Merreni, për shembull, momentin e parë. Globalizimi lidhet, 

zakonisht, me një numër fluksesh ndërkufitare-rëndom, me flukse mallrash, 

investimesh dhe informacioni, por gjithashtu, me pushues, emigrant pune, 

                                                

8 R. Dagorn, “ La Mondialisation les mots et les choses”, GEMDEV, Karthala, 

Paris, 1999. 
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azilkërkues, ndotës mjedisorë, agjentë infektues e kështu me rradhë. Por 

ekzistenca e flukseve të tilla madje në disa raste dhe vetë shkalla e tyre, 

historikisht nuk është absolutisht e paprecedent. Por cilat mund të jenë 

saktësisht shkalla ose shtrirja e flukseve të tilla qe na nxisin ta identifikojmë 

periudhën bashkëkohore si të karakterizuar nga globalizimi, ndërkohë që ato 

paraardhëse nuk paskan pasur karakter global? Në mënyrë të habitshme, 

rrallëherë shtrohet një pyetje e tillë. Secila prej këtyre fluskeve mund të ketë 

karakter më shumë ose më pak global-dhe ndoshta do të dëshironim të dinim 

nëse këto flukëse  kanë ose jo karakter vërtetë global përpara se të ishim të 

kënaqur duke iu referuar atyre si shembuj globalizimi. Por sa “vërtet 

globale” duhet të jenë ato? Dhe, në fund të fundit, se çfarë do të thotë 

“global”? 

Shihni fluksin e viruseve infektive. Sigurisht nuk mund të pohohet se 

këto janë saktësisht respektues të zellshëm të kufijve kombëtarë. Kështu, 

transmetimi ndërkufitar i infeksionit është, padyshim, po aq  i vjetër sa edhe 

egzistenca e kufijve nominal, që agjentët infektivë mund të përshkojnë. E 

megjithatë, në ç’pikë mund të fillojmë legjitimisht të flasim rreth mundësis 

së globalizimit të tyre? A mund të quhet globalizëm, kur teshtin një fermer 

në Alzas dhe ftohet fqinji i   tij në Gjermani? Kur kryqtarët bartën viruset e 

bakteret e tyre europiano-perëndimore në Tokën e Shenjtë, a mund të 

konsiderohet kjo një formë e hershme  e globalizimit? A mund të quhet një 

formë globalizmi fakti që ekuipazhi i  Kristofor Kolombit ua përçoi faktorët 

patogjen,  që ata mbartnin, popujve të Amerikës së Veriut?  Apo mos, 

ndoshta, globalizimi është një term, të cilin duhet t’ia rezervojmë vetëm 

përshkrimit të epokës (bashkëkohore) të transportit masiv publik anembanë 

kontineteve dhe prespektivës së përhapjes së pandemive globale që kërcënon 

atë? 
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Sigurisht që për pyetje të tilla nuk egzistojnë përgjigjie “të sakta”; por 

megjithatë, egzistojnë zgjedhje që mund të mbrohen-dhe që duhet të 

mbrohen, nëse duam që koncepti i globalizimit të rrisë kapacitetet tona 

analitike për çështje të kësaj natyre. Duhet sidomos ti shtrojmë vetes pyetjen 

nëse të gjitha flukset ndërkufitare, bie fjala, janë shembuj të pamëdyshtë 

globalizimi, ose nëse flukse të tilla duhet të jenë ndërrajonal, 

ndërkontinentalë ose, në realitet, vërtetë globalë, përpara se ti konsiderojmë 

prova globalizimi. Në mënyrë të ngjashme duhet t’ia shtrojmë vetes pyetjen 

nëse çështija e globalizimit lidhet vetëm me karakterin gjeografik të këtyre 

flukseve ose nëse ajo lidhet edhe me popullaritetin dhe me mbizotërimin e 

tyre. E thënë ndryshe, a duhet që indentifikimi i proceseve të globalizimit të 

ketë të bëjë vetëm me identifikimin e një prirjeje të natyrshme të flukseve për 

të qenë të tillë/ndërkufitarë ? 

Çështja është se nëse globalizimi po ndodh  ose jo varet nga kuptimi 

që i japim këtij procesi, pikë kjo mbi të cilën vërehën vetëm pak dallime 

midis teoricienëve të Mardhënieve Ndërkombëtare. Skeptikët janë të prirur të 

përdorin standarde më të sakta të përkufizimit, sesa homologët e tyre 

globalistë, duke nxjerrë në pah me njëfarë kënaqësie pabarazinë midis 

provave reale dhe ashpërsisë së një standardi kaq të saktë të përkufizimit. Në 

të kundërt, në lidhje me përkufizimin, globalistët përcaktojnë për veten e tyre 

një pengesë më pak diskriminuese, pasi ata e interpretojnë të njëjtën të dhënë 

që i nxitë shpeshherë skeptikët të sfidojnë tezën e globalizimit si një provë të 

qartë në favor të tezës. Siç na sygjeron kjo, mund të falim fare mirë 

mungesën e një përkufizimi të thjeshtë të globalizimit mbi bazën e 

argumentimit se dukuritë të cilave ai u referohet janë shumëfytyrëshe dhe të 

ndërlikuara. Megjithatë, zemërgjerësia jonë nuk mund të shtrihet drejt 

shfajësimit të  teoricienëve të Mardhënieve Ndërkombëtare për përgjegjësin 
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e tyre për të qenë të qartë për shkaqet dhe për mënyrën se si ne e përdorim 

termin “globalizëm”. Nëse globalizimi është shumë 

shumëdimensional,atëherë autorët qe e përdorin termin duhet të jenë në 

gjendje të specifikojnë dimensionet e globalizimit të cilit ata i referohen. 

Këtu mund të na vijë në ndihmë detajimi i disa dimensioneve të 

mundshme të globalizimit. Njësoj i dobishëm është edhe një tjetër faktor-që, 

si shumë terma të kontestuar në shkencat sociale, globalizimi kuptohet, 

ndoshta, më mirë se terma negativë, sesa në ata pozitivë. Me fjalë të tjera, 

mund të mësojmë shumë mbi globalizimin, duke parë se çfarë nuk është ai. 

Në fakt, një përmbledhje e literaturës mbi globalizimin nxjerr në pah me 

shpejtësi një sërë  “të kundërtash” të globalizimit-terma që bashkëgzistojnë 

krahas globalizimit, por që i kundërvihen plotësisht atij. Midis çiftimeve të 

tilla që kundërshtojnë njëra-tjetrën këto që vijojnë janë, ndoshta, më të 

spikaturat:  

1.Kombëtar përkundrejt global  - Këta terma i referohen nivelit, të 

cilin mund të arsyetohet se është vendosur qendra e rëndesës së sistemit 

botëror dhe karakteri parësor i kulturave, ekonomive dhe shteteve brenda tij. 

2.Ndërkombëtar përkundrejt global  - Ky çift termash i referohet 

karakterit të proceseve mbikombëtare të vendimmarrjes dhe, në veçanti, 

shkallës në të cilën mund të konsiderohet se ato kanë më shumë trajtë 

transnacionale, sesa ndërkombëtare. 

3.Rajonalizim përkundrejt globalizëm - Ky çift termash i referohet 

fushës së saktë gjeografike dhe karakterit të çdo procesi të veçantë 

intergrimi. 
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4.Proteksionizëm/izolacionizëm përkundrejt 

globalizëm/ndërkobëtarizëm - Ky çift termash referohet orientimit të 

brendshëm ose të jashtëm të nivelit të brendshëm të politikëbërjes. 

Kjo është menjëherë udhëzuese, duke nxjerrë në pah një gamë 

perceptimesh mjaft të ndryshme rreth globalizmit ose, më mirë, një gamë 

dimensionesh të termit. Sipas çiftimit të parë konceptual, globalizimi i 

kundërvihet dhe ballafaqohet me kombin dhe shtetin (në fakt me shtetin-

komb). Ky dallim dhe ballafaqim ndodhet, pa dyshim, në zemër të debatit 

mbi globalizimin në teorinë e Mardhënieve Ndërkombëtare. Skeptikët, 

zakonisht, realistët dhe neorealistët, vazhdojnë të privilegjojnë nivelin 

kombëtar, duke i konceptualizuar politikat botërore në raport me 

ndërveprimin e kulturave të ndryshme politike dhe si të ngulitura në 

ndërgjegjien kombëtare. Në të kundërt, globalistët vënë theksin në 

transhendencën e aspektit kombëtar dhe në shpërbërjen e tij drejt përhapjes 

së flukseve ndërkufitare. Ata sygjerojnë se kjo krijon një arenë të re globale 

përleshjesh dhe kundërshtish politike, që është një kuptimin e vërtetë të fjalës 

mbikombëtare-pra, mbi nivelin kombëtar. 

Kundërvënia e dytë konceptuale është një rrjedhojë thuajse logjike e 

së parës. Megjithatë, theksi këtu është lehtësisht i ndryshëm, pasi ai bie më 

pak në njësitë përbërëse të sistemit botëror dhe më shumë në karakterin e 

vendimmarrjes mbikombëtare që pason. 

Këtu aspekti global vendoset përballë atij ndërkombëtar, kurse 

globalizimi përballet me ndërkombëtarizimin. Ky ballafaqim është po aq 

qendror për debatin mbi globalizimin në teoritë bashkëkohore të 

Mardhënieve Ndërkombëtare. Skeptikët realist dhe neorealistë vazhdojnë ti 

shohin politikat botërore në terma shtetocentrikë dhe ndërkombëtarë, duke 
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mohuar, në këtë mënyrë, ekzistencën e një fushe të veçantë shqyrtimi politik 

transnacional që nuk është  një grumbullim i thjeshtë i preferencave në nivel 

shtetëror. Në të kundërt, globalistët, zakonisht, ata neroliberalë dhe 

kozmopolitë, nxjerrin në pah rëndësinë në rritje të institucioneve 

transnacionale të qeverisjes, si dhe ekzistencën e një procesi dhe dinamike të 

veçantë politike në këtë nivel, që nuk mund të reduktohet në preferencat e 

shteteve. 

Kundërvënia e tretë konceptuale është tepër e ndryshme dhe na çon 

Brenda çështjeve që nuk i kemi diskutuar ende në detaje. Ajo i referohet më 

pak karakterit të politikave të vetë sistemit botëror, sesa mënyrës sesi mund 

të përshkruajmë  më përpikëri flukset ndërkufitare, dëshmitarë të të cilave 

jemi dhe ne. Me pak fjalë, ajo na largon prej çështjeve kryesisht 

konceptuale/ontologjike, duke na afruar me çështje që janë, përgjithësisht 

empirike. 

Së fundi, globalizimi u kundërvihet, gjithashtu, proteksionizmit dhe 

izolacionizmit në literaturën shumë më të specializuar që karakterizon 

orientimet e politikëbërësve të brendshëm dhe vendimet që ata marrin. 

Politikbërësit mund ta përqafojnë globalizimin duke promovuar, për 

shembull, një regjim global tregtie të lirë, si dhe lirie të zhvendosjes së 

kapitalit, si brenda vendit, ashtu edhe në arenën ndërkombëtare, ose ata 

mund ti rezistojnë globalizimit, duke përforcuar mbrojtjen kombëtare kundër 

peneterimit të tregëtis dhe flukseve të tjera ndërkufitare ekonomike përmes 

një sërë tarifave mbrojtëse dhe kufizimeve të tjera. 

Nga trajtimi i mësipërm del se globalizimi përbën një koncept 

shumëdimensional, pasi ekziston një shumëllojshmëri kuptimesh mjaft të 

ndryshme të këtij koncepti të përdorura prej studiuesve të shumtë, 
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shpeshherë të së njëjtës frymë. Megjithatë, ndërsa kjo mund të duket se e 

zvogëlon disi rëndësinë e specifikimit të një përkufizimi të saktë  të 

globalizimit, kjo nuk e bën më pak të rëndësishme pyetjen : “Sa global duhet 

të jenë një proces apo një dukuri që të konsiderohet si provë globalizimi?”. 

Në fakt, kjo vetëm sa e projekton këtë çështje në një sërë dimensionesh të 

ndryshme. Por, fatkeqësisht, kjo është një çështje që shtrohet rrallëherë dhe 

mbi të cilën është e vështirë të gjendet ndonjë konsensus. Megjithatë, nëse 

për të dhënë një përgjigjie ndaj kësaj pyetjeje do të quhej se nga literautra 

ekzistuese presim më shumë nga  ç’duhej, së paku të jemi më të qartë rreth 

mënyrës së përdorimit të termit “globalizëm”. Përkufizmi që preferoj të 

përdor është, relativisht, specifik dhe i përpiktë; ai mund të operacionalizohet 

empirikisht dhe bën në mënyrë mjaftë të qartë dallimin midis proceseve të 

rajonalizimit dhe të globalizimit. Të gjitha këto kërkesa përmbushen nga 

përkufizmi i paraqitur prej David Held dhe kolegëve të tij. Për 

ta,”globalizimi është një proces që shpreh transformimin e organizimit 

hapësinor të mardhënieve sociale dhe të transaksioneve,  duke prodhuar 

flukse ndërkontinentale ose ndërrajonale dhe rrjeta aktiviteti, ndërveprimi e 

fuqie”. 

ELEMENTET EMPIRIKE TE GLOBALIZIMIT-SHKALLA 

DHE PASOJAT E TYRE 

Ajo çka vlen si provë e globalizimit, siç e cekëm më lart, është një 

çështje semantike.  Megjithatë, nëse globalizimi po ndodh ose jo dhe cilat 

janë pasojat e tij (nëse ka) mbetet, në thelb, një çështje empirike.  Kështu,tani 

t’i trajtojmë, shkurtazi, aspektet empirike të globalizimit. 

Në këtë fushë ekziston një literaturë e gjerë dhe me natyrë ndonjëherë 

mjaftë teknike, të cilën nuk mund të shpresojmë ta hulumtojmë në thellësi 
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brenda hapsirës së pak faqeve. Për më tepër, kemi të bëjmë me një literaturë, 

në të cilën kundërshtohet thuajse çdo pandehmë apo pretendim-të paktën, në 

kuptimin që thuajse çdo pretendim empirik që ngrihet ose është refuzim ose 

bën një përpjekje për të refuzuar një pretendim  të bërë tjetërkund në 

literaturë. Megjithatë, ekziston një model i veçantë e i dallueshëm i analizës 

së të dhënave empirike dhe i debatit që ai ka prodhuar. Në veçanti, ndërsa 

debate ka marrë karakter gjithnjë e më shumë empirik-pra, ndërsa kemi 

përfituar njohje gjithnjë e më të mëdha të shkallës së përhapjes dhe të 

rrjedhojave të globalizimit-edhe opinioni është bërë gjithnjë e më shumë 

skeptik ndaj karakterit shpeshherë hiperbolik (të ekzagjëruar) të literaturës së 

hershme mbi globalizimin. Duket se globalizimi është një fakt më pak i 

vetëkuptueshëm e i qartë, i zhvilluar në mënyrë shumë më të pabarabartë 

dhe, potencialisht, shumë më pak  i rëndësishëm për autonominë e 

politikëbërjes së brendshme nga sa hamendësohej dikur.  Kjo sigurisht që 

nuk do të thotë të sygjerohet se bota nuk ka ndryshuar,  por se periudha e 

rindërtimit të sistemit ndërkombëtar  që prej viteve 1960, të cilën e 

emërtojmë të gjithë pa dallim “globalizëm”, që nuk është historikisht e 

paprecedentë, porse jo e përshkruar aq mirë sipas koncepteve të globalizimit, 

dhe autonomia e shtetit është brejtur disi më pak nga se janë rrekur të 

konsiderojnë shumë studiues. 

Kjo kritikon një pikëpamje, pa dyshim, skeptike rreth globalizimit-

megjithatë, ajo është një pikëpamje, e cila, themelohet më së miri 

empirikisht. 

Sygjeroj se ekziston një pabarazi domethënëse dhe, në fakt, në rritje, 

midis supozimit të thjeshtë të globalizimit në shumicën e literaturës 

ekzistuese dhe natyrës e trajektores së zhvillimeve në sistemin botëror. 

Litertura mbi të cilën bazohem duke u përpjekur të mbaroj këtë pretendim ka 
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një fokus kryesisht  ekonomik, arsyet e privilegjimit të ekonomisë në 

literaturën ekzistuese janë relativisht të thjeshta. Ato janë, kryesisht, katër. Së 

pari, është shumë më e vështirë të njehsosh empirikisht nivelin e globalizimit 

politik, sesa nivelin e globalizimit ekonomik. Rrjedhat ekonomike, në 

ndryshim nga ekuivalentet e tyre politike, regjistrohen dhe përcaktohen në 

mënyrë sasiore, dukë e bërë lehtësisht të matshme rëndësinë e tyre. Në të 

kundërtën, flukset politike mund të vlerësohen vetëm në mënyrë cilësore. Së 

dyti, nëse jemi të interesuar për nivelin e gërryerjes së autonomisë në 

politikëbërje dhe të  kapacitetit të shtetit, atëherë është thelbësore të marrim 

në shqyrtim shkallën e zgjerimit dhe pasojat e globalizimit ekonomik-duke 

qenë se kjo shihet, pa dyshim, si kufizimi më i rëndësishëm  mbi një 

autonomi të tillë. Së treti, shumë analiza e përshkruajnë globalizimin 

minimalisht si një dukuri, në mos tërësisht ekonomike, të paktën, pikësëpari 

ekonomike. Atëherë, është më bindëse që të deduktojmë nga lëmi ekonomik, 

sesa nga ndonjë lëmi tjetër. Së katërti, dhe duke e lidhur me sa u tha më lart, 

nëse mund të provohet se pretendimet për globalizëm ekonomik janë të 

ekzagjeruara, atëherë vetë tezës së globalizimit i bëhet një dëm i 

konsiderueshëm, duke qenë se është pikërisht fusha ekonomike që paraqitet 

në mënyrë konstante si fusha më e globalizuar nga të gjitha aktivitetet sociale 

të njeriut. 

Faktet empirike të grumbulluara në literaturën e kohëve të fundit 

merren, në fakt, me dy çështje të ndryshmë, ndonëse të lidhura ngushtësisht 

me njëra-tjetrën – nga njëra anë, me shkallën e përhapjes dhe me karakterin 

gjeografik të procesit të globalizimit ekonomik (nëse mund ta quajmë 

kështu) dhe, nga ana tjetër, me pasojat e globalizimit ekonomik (ose, siç do 

të preferonte ta quante shumica e kësaj literature,”ndërvarësi e ndërlikuar 

ekonomike”) për autonominë e brendshme të shtetit në politikëbërje. 
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SHKALLA E GLOBALIZIMIT 

Aspekti, ndoshta, më i njohur i rastit të skeptikëve është vrojtimi i 

tyre se nivelet aktuale të integrimit ekonomik global, ndonëse shumë më të 

mëdha, sesa në çdo moment të periudhës së pasluftës, nuk janë aspak 

historikisht të paprecedente. Në të vërtetë, siç edhe tregohet për të dyja 

nivelet, të lëvizjes së tregtisë dhe kapitalit, bota është e integruar më shumë 

se në çdo moment që nga Lufta e Dytë Botërore, por nëse intergrimin do ta 

analizonim nëpërmjet të tjerave koncepte, më përmbledhëse, sesa këto 

aktuale, bota nuk është më e intergruar sesa në fundin e shek. XIX dhe në 

fillimin e shek.XX. 

Ndonëse ky është, ndoshta, aspekti i diskutuar më gjerësisht i rastit të 

sketptikëve, ai ka gjasa të jetë më pak i rëndësishmi dhe më i keqkuptuari. 

Në fund të fundit, ky nuk është veçse pohimi i një fakti empirik-ose, për aq 

kohë sa ai është i diskutueshëm, i një hipoteze empirike. Shpeshherë 

skeptikët keqkuptohen, kur mendojnë se ekonomia botërore nuk ka 

ndryshuar aspak.  Ky është, në fakt,  një shtrembërim i konsiderueshëm i 

argumentit që ata përfaqsojnë.  Ajo çka ata sygjerojnë është se rintergrimi 

aktual në proces i ekonomisë botërore ka ende rrugë për të bërë përpara se të 

konsiderohet, në terma sasiorë, historikisht i paprecedent. Kjo, padyshim që 

përbën një gjetje të rëndësishme, po kjo nuk përbën aspak një refuzim 

përfundimtar të vetë tezës së globalizimit. Në veçanti, ajo sygjeron se duhet 

të tregohemi pak të kujdesshëm për vlerësimet që tregojnë nivele të 

paprecedente historike të kufizimeve mbi autonominë e brendshme të 

politikëbërjes vetëm nga forca sasiore e globalizimi nuk përbën një akuzim të 

papercedent mbi autonominë politikëbërëse. 
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Sepse, siç arsyetojnë lirisht autorë si Hirst dhe Thompson në terma 

cilësorë e jo sasiorë, ekzistojnë dallime të theksuara midis periudhës 

bashkëkohore dhe herës së fundit, kur ekonomia botërore ishte kaq shumë e 

integruar. 

Shtylla e dytë e arsyetimit  kundër tezës proglobalise është tepër 

domethënëse, ndonëse ende nuk njihet dhe nuk pranohet gjerësisht. Për 

dekada të tëra, ekonomistët që analizojnë çështjet tregtare kanë skicuar në 

mënyrë të detajuar prirjet kryesore të shpërndarjes globale të tregëtis. Duke 

vepruar në këtë mënyrë, ata kanë bërë dallimin midis proceseve të integrimit 

tregtar që kanë karakter brendarajonal dhe atyre që kanë karaker ndërrajonal. 

Gjatë viteve të fundit, teknkat e përdorura në këtë literaturë janë marrë e 

përdorur prej një numri studiuesish të ekonomisë politike ndërkombëtare për 

të përvijuar prirjet në shpërndarjen gjeografike të tregëtis dhe investimeve të 

huaja të drejtëpërdrejta. Kjo literaturë tregon se termi globalizëm realizon një 

përshkrim të varfër- i cili po  varfërohet përherë e më shumë-të trajektores 

aktuale të modeleve të intergrimit ekonomik ndërkombëtar. Gjetjet e tyre 

mund të përmblidhen si më poshtë: 

1. Aktualisht, thuajse në të gjitha rajonet brenda ekonomisë botërore, 

ritmi i integrimit brendarajonal e kapërcen atë të integrimit ndërrajonal dhe 

kjo ka vazhduar për shumë kohë, kjo është e vërtetë, si për tregëtinë, ashtu 

dhe për investimet e huaja të drejtëpërdrejta. 

2. Për pasojë, dinamika më e fuqishme e ekonomisë së sotme 

botërore është rajonalizimi e jo globalizimi. 

3. Përveç prirjeve të tilla rajonalizuese, disa rajone brenda ekonomisë 

botërore duket se po intergrohen shumë më ngushtë me njëri-tjetrin. 
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4. Megjithatë, procese të tilla ndërrajonalizimi janë të shpërndara në 

mënyrë shumë të pabarabartë. 

5. Prandaj përshkrimi më i saktë i prirjeve të tilla për tërësinë e 

ekonomisë botërore nuk është globalizimi por triadizimi, ku triada përfshin 

rajonet ekonomike të Amerikës se Veriut, Azisë Juglindore dhe  Europës. 

Të marra së bashku, këto zbulime janë jashtëzakonisht të  

rëndësishme dhe na sugjerojnë se karakterizimi bashkëohor i ekonomisë 

botërore si e globalizuar nuk është   i saktë dhe se pasaktësia e tij po rritet. 

Dobishmëria e mundshme politike e gjetjeve të tilla del në pah atëher kur 

marrim parasysh se një pjesë domethënëse e politikbërjes bashkëkohore, si 

në nivel kombëtar, ashtu dhe në atë transnacional,  parashikohet mbi 

supozimin se ekonomitë shtetërore duhet gjithmonë e më shumë ta tregojnë 

veten se janë botërisht konkurruese.  

Kolona e fundit në argumentin kundër tezës standarde  të globalizimit 

është më teknike nga të tjerat. Megjithatë, sërish ajo ka një rol potencialisht 

të rëndësishëm në reagimet e politikëbërësve ndaj botës së globalizimit,  në 

të cilën të gjithë besojnë se banojnë.  Modelet e stilizuara algjebrike të 

ekonomisë botërore financiare tërësisht të integruar. Në të vërtetë, në thelb, 

kontributi i tyre në politikëbërjen në fushën e ekonomike është të nxjerrë prej 

hipotezave të tilla një grup optimal strukturash politike të përshtatshme për 

një epokë globaliste. 

Sa më shumë që globalizimi imponohet si fenomen planetar, aq më 

tepër shtohen  edhe përpjekjet për ta konceptuar atë në tërësinë dhe në 

filozofinë e tij të vepimit. Në këtë këndvështrim, sot janë diferencuar dy 

mënyra konceptimi.  Njëra cilësohet  si “unitare” dhe tjetra përkufizohet si 
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“konfliktuale e pluraliste”.  Sipas konceptit unitar,  globalizimi  evokon 

nocionin e një bote unike, e një bote që formon një fshat planetar, e një bote 

pa kufij.  Në këtë mynyrë mund të flasim për ndërpenetrim kulturash, 

ekonomish e teknologjish. Kjo nuk na pengon të flasim për një kulturë 

botërore, ose për civilizim botëror, për një qeverisje botërore, për një 

ekonomi botërore a edhe për një qytetar botëror” 
9
. Ky këndvështrim është 

mbështetur dukshëm  nga shumë institucione e organizata ndërkombëtare si 

FMN,  Banka Botërore, Organizata Botërore  e Tregtisë,  UNDP, si dhe nga 

ekspert e studiues të ndryshëm. 

KONKLUZION 

          Globalizimi paraqitet shpeshherë si sfidë e thellë ndaj vetë 

fushës së marrdhënieve ndërkombëtare, duke e vënë në pikëpyetje 

përshtatshmërinë dhe dobishmërinë bashkohore të një fokusimi të 

vazhdueshëm në marrdhëniet midis kombeve. Sikurse asnjë fushë tjetër e 

analizës sociale  dhe politike janë teoritë e Marrdhënieve Ndërkombëtare, që 

kanë më shumë për të rrezikuar nga përpjekjet arbitrare  që vijnë nga ky 

tranzicion epokal globalizimi, mëtime këto, përmasat e të cilave i kemi 

përjetuar, jemi në procesin e përjetimit, apo do i përjetojmë. Megjithatë siç 

nxjerr në pah çdo vlerësim apo arsyetim optimist i provave  dhe i të dhënave 

empirike të globalizimit, ndonëse niveli aktual i ndërvarësisë  brenda sistemit 

botëror është i konsiderueshëm, ai nuk pajtohet lehtë me variantet më të forta 

të  tezës së globalizimit.  Madje, as vetë termi “globalizim” nuk jep një 

përshkrim të saktë të realiteteve aktuale e të prirjeve bashkohore.  

                                                

9 Oasis KODILA TEDIKA, “ Mondialisation; deux expressions contradictoires”, 

publikuar në www.a contrecourant.be”, qershor,2015. 

http://www.a/
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ROLI I MARKETINGUT NË NVM-TË  KOSOVË 

ABSTRACT 

Peter Drucker, has clearly emphasized the role of marketing in 

successes of enterprise. Even nowadays his concept over the marketing is 

sustainable and has his uncontested value: “If we want to know what our job 

is, then we must start with the mission”. The only right definition about the 

mission of enterprise is: Consumer Satisfaction. The production of has not 

the primary role in future and the success of enterprise. The crucial for future 

of enterprise to survive and to be competitive in market is to offer the 

production according to consumers need and demands, and not the opposite. 

mailto:refik.havolli@passable-ks.com
mailto:ali.ahmeti@passable-ks.com
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Enterprises during their evolutions had used different concepts of 

business, by adapting to the time, condition and opportunity offered by 

market and the demand on it.  

Marketing concept is one of the most important and relevant 

dimension in business of the enterprise. To understand better the marketing 

concept, we must mention that start and the finish of activities of enterprises 

are consumer and their demands. 

Enterprise through the marketing make identification of needs and 

demands of consumer, analyze and fill those needs and demands to the 

perfects consumer satisfaction.  

According to the marketing concept, the focus of all commitments of 

the enterprise is the market, and consumer wants needs and demands. 

Enterprise will not be successful in his business, if not previously 

performed research work, market research and consumer studies. In today's 

conditions of techno-technical development and high level of development 

perfection it is possible to produce anything and anywhere. The main 

problem is where and how to placed products and services. Undoubtedly, 

marketing has its role and its primary function to solve this problem. 

Marketing starts its activities in the market and the market concludes 

initial marketing activities related to research and market research, 

identification of competition and finding customers. Using relevant 

information we are able to make the decisions: what to produce, at what cost, 

for which the market and what time? 
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The enterprise shall not work at random and without accurate 

judgments to be drawn in support of information arising from the market and 

consumers. If working without these data, the enterprise will be destroyed 

quickly because there is not clear what the market demands, customer and 

competition operate. Through information offer preparations are consistent, 

to the benefit of consumers but also in the service of the objectives of its 

enterprise. 

By satisfaction of customer with what they bought, they do not forget 

to buy another time types of the same or similar products or services from 

that has created fun, conviction and belief in the value of previously acquired 

product and services. It is not important for the customer to buy only once, 

but it is useful to take him to be a regular and loyal buyer for a longer time. 

For this purpose, experts, marketing specialists or its businessmen 

attending the demand situation in the market that can make the necessary 

changes and dictated the quality and enhancement of the offer. 

The fact that the meaning of key marketing concept of customer 

focus, any business entity that deals with the manufacture of products and 

services, to be successful you must never forget that: 

 In a free market economy and the consumer is “KING.” 

 It should be understood customer benefits from our 

product or service 

 Must realise the selling prosecc based on customer needs 

and not according to our needs, product characteristics and 

attributes to him not to us. 
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By fulfilling conusmer needs permanent targes is full satisfaction of 

consumer. 

Key words: Marketing, customer, the enterprise market, 

product, price, distribution, promotion. 

HYRJE 

Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) janë një ndër përbërësit 

kryesor të ekonomisë Kosovare, ato përbëjnë rreth 99.9% të ndërmarrjeve të 

themeluara në tërësi
1
, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM), thelbin e 

tyre të konkurrencës e ruajnë kryesisht në: shumëllojshmëri të aktivitetit, 

grumbullim, fleksibilitet, vendimmarrje si dhe në kosto të vogla. Por ky thelb 

i ruajtjes së konkurrencës sikurse ka filluar të dobësohet për shkak të disa 

faktorëve si: rritjes së konkurrencës, hapjen e tregjeve të reja, liberalizimin e 

tregtisë së lirë etj. Me qenë se pikat e tyre te forta po thyhen ngadalë, ato janë 

të detyruara që orientimin e tyre ta kthejnë nga tregu, ose të prodhojnë atë që 

mundë të shesin. Kosova vuan nga mosbalancimi i pagesave ku importet 

dominojnë dukshëm eksportet. Kjo është kryesisht për shkak të faktit që 

NVM-të e Kosovës nuk janë konkurrente në nivel ndërkombëtar.  

NVM-të eksportuese të dobëta, pengojnë kontributin e mëtutjeshëm 

të NVM-ve në BPV, krijimin e  vendeve të punës dhe në rritje ekonomike. 

Eksportet dominohen nga metalet dhe mineralet bazë të prodhuara nga 

kompanitë e mëdha. Për shkak të mjedisit jo të favorshëm për biznes dhe në 

mungesë të kulturës kreative të ndërmarrësisë, Kosova ka mungesë të 

firmave inovative me rritje të shpejtë, të cilat janë kontribuesit kryesor në 

                                                

1 www.mti-ks.org 
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krijimin e vendeve të punës në ekonomitë e zhvilluara perëndimore. Mbi 

90% e të gjitha NVM-ve operojnë në sektorin tregtar që karakterizohet me 

investime të vogla dhe joproduktive
2
.  

Ky model i pasuar me qasjen kopjuese “edhe unë” të bizneseve të 

reja, kufizon kapacitetin e sektorit të NVM-ve për gjenerimin e vendeve të 

punës. Në kuptim të zhvillimit të politikave, raporti “Indeksi i Politikave për 

NVM, 2009" tregon se Kosova për disa arsye të ndryshme, ende është në 

fazën e kompletimit të kërkesave themelore institucionale, ligjore dhe 

rregullative që kanë të bëjnë me politikat e NVM-ve. Model i pasuar me 

qasjen kopjuese “edhe unë” të bizneseve të reja, kufizon kapacitetin e 

sektorit të NVM-ve për gjenerimin e vendeve të punës, gjithashtu stagnon 

aftësitë e tyre për të qenë konkurrent me konkurrentët e jashtëm, e gjithë kjo 

ndodh sepse pronaret e bizneseve tona nuk kanë një orientim të duhur drejt 

konsumatorit, dhe ata e shohin konsumatorin si një mjet për të fituar prej tij, 

dhe jo për të përfituar nga vlera konsumatore. Pra, qasja ndaj konsumatorit 

duhet të përmirësohet dukshëm pasi që nuk është e rastësishme që thuhet se 

konsumatori është mbret dhe duhesh të jesh në gjendje që t’i plotësosh 

nevojat e tij. 

PËRKUFIZIMI I PROBLEMIT 

Ekonomia e Kosovës që nga viti 1999 ka qenë kryesisht e shtyrë nga 

ndihma ndërkombëtare, sektori publik dhe remitancat (BB, 2010)
3
. Roli i 

sektorit privat, e posaçërisht i NVM-ve ka qenë relativisht i dobët. 

                                                

2
 www.arbk.org  

3 www.worldbank.org/.../KOSOVO 
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Pavarësisht kësaj, Kosova është ende në fazën e tranzicionit ku ndërmarrësia 

dhe krijimi i bizneseve të vogla pritet të luajnë rol të rëndësishëm në rrugën 

drejt një ekonomie moderne të tregut të lirë dhe si rrjedhim edhe drejt 

zhvillimit dhe rritjes ekonomike. Me qenë se NVM-të,  janë arteriet e 

zhvillimit ekonomik të një vendi, ato gjithashtu meritojnë të kenë një 

vëmendje të shtuar, dhe një përkrahje të fuqishme në mënyrë që të rrisin 

kualitetin e menaxhimit, të krijojnë vlerë konsumatore, të rrisin profitin e 

tyre.  Problemi kryesor i NVM-ve në Kosovë qëndron pikërisht tek keq 

menaxhimi, dhe çdo dështim i një ndëmarrje lidhet direkt me keq qeverisjen, 

orientimi i bizneseve në fitime të shpejta dhe pa krijuar vlerë konsumatore 

është pikërisht një planifikim për të dështuar. Prof. Kotler, në librin e tij më 

të ri mbi marketingun e bazuar në vlerë thotë “Menaxhoje të tashmen, 

harroje të kaluarën në mënyrë selektive, dhe krijo të ardhmen,”
4
.  

QËLLIMI 

Qëllimi themelor i këtij punimi është përcaktimi i rolit të marketingut 

në ndërmarrjet, mikro të vogla dhe të mesme, identifikimi i problemeve, 

pengesave dhe barrierave që ngulfasin zhvillimin e aktiviteteve të tyre, duke 

identifikuar njëkohësisht nevojat dhe kërkesat e këtij komuniteti për 

përmirësimin e gjendjes, avancimin e proceseve zhvillimore dhe zhvillimin e 

trendëve pozitive në aspektin strategjik. 

OBJEKTIVAT 

Bizneset e vogla dhe të mesme kryesisht janë biznese familjare, dhe 

pyetja lind natyrshëm se a janë të përgatitur, profesionalisht, për të 

                                                

4 Philip Kotler: Marketing 3.0. 
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udhëhequr një biznes, a kanë informacione të bollshme mbi atë se çka kërkon 

konsumatori, a janë të vetëdijshëm mbi rolin e marketingut në zhvillimin e 

ndërmarrjes së tyre etj. Duke u nisur nga fakti se 99% e bizneseve ne Kosovë 

janë të vogla dhe të mesme, dhe janë sektori më i rëndësishëm i zhvillimit të 

shtetit tonë, do të mundohem të përcaktoj rolin e marketingut në NVM-t, 

Kosovare. Objektivi kryesor i këtij punimi është të përcaktoj rolin e 

marketingut në NVM-të, Kosovare. 

 Pyetjet kërkimore 

Në mënyrë që ky punim të jetë sa më i saktë, dhe i drejtë patjetër që 

duhet të prezentohen edhe disa pyetje këkimore (hipotetike): 

 Sa kanë njohuri rreth marketingut? 

 Sa i kushtojnë vëmendje marketingut? 

 Cilat teknika dhe metoda te marketingut i përdorin ata në biznesin e 

tyre? 

 Sa e përdorin marketingun social, në zhvillimin e biznesit te tyre? 

 Sa e konsiderojnë te rëndësishme marketingun? 

 Marrëdhëniet e firmës ndaj shoqërisë? 

 Si e perceptojnë ata vlerën e konsumatorëve? 

 Cila është qasja e tyre ndaj konsumatorit? 

 Si është procesi i vendimmarrjes në biznesin e tyre? 

 Cilat janë masat që ata i ndërmarrin për ta mbajtur klientin afër? 

 Si është raporti në mes të vlerës konsumatore, dhe çmimit shitës? 

 Cili është roli i marketingut në biznesin e tyre? 

NOCIONI I NDËRMARRJES 

Fjala ndërmarrje vjen nga frengjishtja “entreprendre”
5
 që do të thotë 

me ndërmarrë diçka. Ndërmarrësi është ai që ndërmerr organizimin dhe 

drejtimin e një biznesi si dhe merr parasysh rreziqet e tij.  Ndërmarrja është 

                                                

5  Fjalë e përkthyer nga gjuha frënge 



The Heritage 14  

Roli i marketingut në NVM-të  Kosovë     32 

aftësi për të krijuar dhe ndërtuar një vizion nga asgjëja: në themel ajo është 

një akt human dhe kreativ.
6
 Ajo është aplikimi i energjisë për të nisur ose për 

të ndërtuar një ndërmarrje ose organizatë, më mirë sesa për ta vështruar apo 

për ta analizuar atë.  

Ky vizion kërkon një gatishmëri për të marrë përsipër rreziqet, si ato 

personale dhe financiare, dhe pastaj për të bërë gjithçka të mundshme për të 

ulur shanset e dështimit. Ndërmarrja pëfshin gjithashtu aftësinë për të ngritur 

një ekip sipërmarrës si dhe aftësinë për të kuptuar një shans kur të tjerët 

shohin kaos, kontradiktë dhe konfuzion. 

Shumë autorë ndërmarrjen e përkufizojnë në mënyra dhe teori të 

ndryshme por që të gjitha mendimet kanë pothuajse të njëjtin mendim, në 

vazhdim do të paraqesim disa teori të mendimtarëve të ndryshëme në lidhje 

me ndërmarrjen: 

“Organizata është njësi organizative e krjuar dhe mbajtur në 

aktivitet në mënyrë të vazhdushme nga njeriu, në funksion të disa 

qëllimeve, të cilat nënkuptojnë kryrjen e disa aktivitetve në mënyrë të 

strukturuar dhe kordinuar në ato njësi, drejtë arritjes së disa 

synimeve apo qëllimeve”
7
 

“Ndëmarrja është aftësi pë të krijuar dhe ndëtuar një vision 

nga asgjëja: në themel ajo është një akt human dhe kreativ”
8
 

                                                

6  Arian Çepani: Sipërmarrja dhe menaxhimi i biznesit të vogël  2006, faqe 16, 

7  Mimoza Manxhari: Sjellja në Organizatë, 2010 . 

8  Arian Çepani: Sipërmarrja dhe menaxhimi i biznesit të vogël  2006, faqe 16, 
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Karakteristikat kryesore të ndëmarrjes janë:  

 Ka një synim /qëllim të veçantë, specifik  

 Përbëhet nga njerëzit  

 Ka një strukturë përkatëse  

PËRKUFIZIMI I NVM-ve 

Nuk ka një përkufizim të pëgjithshëm mbi NVM-të. Janë dhënë 

shumë përcaktime sasiore dhe cilësore. Për shembull, shtypi në mënyrë të 

vazhdueshme e përkufizon biznesin e vogël si një biznes me më pak se 100 

punëtorë. Ndërsa SBA (Small business Act), në Aktin për NVM-të, e 

përkufizon biznesin e vogël: Si një biznes që “zotërohet dhe vepron në 

mënyrë të pavarur dhe nuk mbizotëron në fushën e tij të veprimit”.
9
 

Janë dhënë shumë përkufizime mbi ndërmarrjen nga studiuesit e 

ekonomisë së ndërmarrjes. 

Ndërmarrja është forma kryesore e menaxhimit, të cilën e përbëjnë 

njerëzit dhe mjetet që kryejnë detyra të caktuara në procesin e riprodhimit 

material dhe shoqëror, ose ndërmarrje i quajmë ato subjekte prodhuese ose 

shërbyese nëpërmjet të cilës ekonomia mall-para zhvillon aktivitetin e vetë. 

Ekzistojnë elemente të caktuara që e përbëjnë çdo ndërmarrje, siç janë: 

- Forca punuese 

- Mjetet e punës 

- Lënda e punës 

                                                

9  http://www.sba.gov/content/small-business-act 

http://www.sba.gov/content/small-business-act
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- Menaxhimi
10

 

Tipet e bizneseve të vogla janë të ndryshme në varësi të vendeve të 

themelimit, dhe ato identifikohen si biznese te vogla apo të mesme/të mëdha, 

në vaërsi të numrit të punëtoreve, dhe qarkullimit vjetor, p.sh. Madhësia e 

NVM-ve në Kosovë është e definuar me Ligjin nr. 2005/02-L5 dhe me Ligjin 

nr. 03/L-031 për mbështetjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme. Numri 

i të punësuarve është kriteri 
11

 i vetëm që përdoret për klasifikimin e 

ndërmarrjeve sipas madhësisë në Kosovë.  Kjo paraqet dallimin me vendet e 

BE-së, ku përveç numrit të punëtorëve, merret parasysh edhe qarkullimi 

vjetor. Në tabelë është dhënë spektri i ndërmarrjeve të regjistruara në Kosovë 

në bazë të numrit të punëtorëve. 
12

 

NVM-të e regjistruara sipas numrit të punëtorëve 

Klasifikimi 

sipas 

Madhësisë 

Numri i 

punëtorëve 

Numri i 

Ndërmarrjeve 

Përqin

dja në total 

Mikro   1 – 9 102,070 98.37 

Të vogla  10 – 49     1,406 1.35 

Të mesme  50 – 249        221 0.22 

Të mëdha 250  e  më shumë          58 0.06 

Gjithësej  103,755 100.00 

Burimi: Ministria e tregtisë dhe industrisë 

                                                

10 Isa Tahiri, Menaxhimi i ndërmarrjes, Prishtinë, 2008 ,fq.21 

11 Numri i punëtorëve përcakton madhësinë e ndërmarrjeve, ky kriter është universal për 

përcaktimin e madhësisë së biznesit 

12 Strategjia e zhvillimi të NVM-ve ,2012-2016, Kosovë 
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Bizneset kanë vazhduar të vuajnë nga reduktimet e energjisë, derisa 

shumica e firmave kanë identifikuar korrupsionin dhe burokracinë si 

pengesat më madhore ndaj biznesit. 

Sektori i NVM-ve ka një potencial të pallogaritshëm për të kontribuar 

në rritjen ekonomike, hapjen e vendeve të punës dhe zbutjen e varfërisë. 

Faktori më i rëndësishëm për të bindur sipërmarrësit që të punojnë në 

mënyrë të ligjshme dhe për t’i ndihmuar që të mbijetojnë, është klima e 

biznesit.
13

 

Struktura e ndërmarrjeve sipas llojit të pronësisë 

                                  Burimi: Enti Statistikor i Kosovës 

 

                                                

13 OSCE: Udhëzuesi i praktikave më të mira për një klimë pozitive për biznesin dhe 

investimet, Vienna, 2006,  fq.18 

Nr Lloji i pronësisë 

Numri i 

ndërmarrjeve % 

1 Biznes individual 82.846 91.12 

2 Ortakëri e përgjithshme    3.002 3.3 

3 Ortakëri e kufizuar         89 0.1 

4 Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar 4250 4.67 

5 Shoqëri aksionare   344 0.37 

6 Kompani të huaja   282 0.31 

7 Ndërmarrje shoqërore 15 0.02 

8 Ndërmarrje publike 12 0.01 

9 Koprativa bujqësore 57 0.06 

10 

Ndërmarrje të tjera nën 

juridiksionin e AKM-së 32 0.04 

Gjithësej   90.929 100%  
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Nga kjo tabelë, shihet se dominon forma e biznesit individual ku, më 

31 dhjetor të vitit 2008 kishte gjithësej 82.846 ndërmarrje. Padyshim, 

pasiguria afatgjatë për të qenë i pranishëm dhe për të mbijetuar në kushtet e 

tregut të cilat dominojnë sot në ekonominë kosovare dhe pamjaftueshmëria 

për qeverisje të vërtetë të korporatave, ka ndikuar që të kemi një numër kaq 

të madh të ndërmarrjeve të regjistruara në formë të bizneseve individuale. 

              Struktura e NVM-ve sipas numrit të punëtorëve 

Burimi: MTI dhe ARBK 

Klasifikimi i bizneseve në rajone dhe komuna  

Klasifikimi 

Numri i 

punëtorëve 

Numri i 

bizneseve % 

Mikrondërmarrje 1-9 punëtorë 102,070 98.37 

Ndërmarrje  e 

vogël 10-49 punëtorë 1,406 1.35 

Ndërmarrje  e 

mesme 50-249 punëtorë 221 0.22 

Ndërmarrje  e 

madhe 250…. punëtorë 58 0.06 

Gjithësej 

 

103,755 100% 

Rajonet dhe 

komunat 

Numri i 

bizneseve Përqindja 

    Kosovë 90929 100.00% 

  Rajoni i Prishtinës 33047 36.30% 

Prishtinë 21210 23.30% 

Podujevë 3025 3.30% 

Drenas 2201 2.40% 

Lipjan 2524 2.80% 

Fushë Kosovë 2176 2.40% 

Shtime 1033 1.10% 

Obiliq 875 1.00% 

  Rajoni i Gjilanit 18367 20.20% 

Gjilan 5566 6.10% 
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Burimi: MTI dhe ARBK 

 Sektori kosovar i ndërmarrjeve mbetet i dominuar nga ndërmarrjet e 

vogla dhe mikrondërmarrjet. Rreth 99.7% e ndërmarrjeve punësojnë më pak 

se 50 punëtorë, duke kontribuar rreth 60% të totalit të qarkullimit në 

ekonomi. 

Qasja si dhe kosotoja financiare ka mbetur problematike, kryesisht 

për shkak të rreziqeve të larta në ekonomi. Masat për përmirësimin e qasjes 

Ferizaj 6679 7.30% 

Kamenicë 1630 1.80% 

Kaçanik 1841 2.00% 

Viti 2136 2.30% 

Shtërpcë 419 0.50% 

Artanë 96 0.10% 

   Rajoni i Pejës 15781 17.40% 

Pejë 5931 6.50% 

Gjakovë 5139 5.70% 

Istog 1699 1.90% 

Klinë 1638 1.80% 

Deçan 1374 1.50% 

   Rajoni i Prizrenit 13792 15.20% 

Prizren 8254 9.10% 

Sharri 829 0.90% 

Therandë 1566 1.70% 

Rahoveci 1800 2.00% 

Malishevë 1343 1.50% 

     Rajoni i 

Mitrovicës 9942 10.90% 

Mitrovicë 4348 4.80% 

Skënderaj 1532 1.70% 

Vushtrri 2518 2.80% 

Leposaviq 789 0.90% 

Z.Potok 344 0.40% 

Zveçan 411 0.50% 
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në financa për NVM-të janë parashikuar në strategjinë për NVM-të, miratuar 

në korrik 2011.
14

 

DEFINICIONI PËR MARKETINGUN 

Marketingu është kudo. Në mënyrë formale dhe jo formale, njerëzit 

dhe organizatat angazhohen në shumë aktivitete që mundë të quhen 

marketing. Marketingu i mirë është bërë gjithnjë e më shumë një element 

jetësor për suksesin e një biznesi. Marketingu influencon në thellësi jetën 

tonë të përditshme. Ai përfshihet në çdo gjë që ne bëjmë- nga veshjet tona në 

Ueb-sajtet që ne klikojmë, në reklamat që shohim etj. (Shaip Bytyqi & 

Liljana Elmazi, f. 5) 

Për tu bërë menaxher marketingu duhet të dimë se ç’është marketingu 

dhe kush e bën marketingun, e më së mirë këtë mund ta gjejmë në 

definicione të autorëve te ndryshëm mbi marketingun: 

Shoqata Amerikane e Marketingut: 

“Marketingu është aktivitet,  dhe proces i vendosur në institucion për 

krijimin, komunikimin, dërgimin, dhe shkëmbimin ofertave që kanë vlerë për 

klientët, partnerët, dhe shoqërinë në përgjithësi. 

(www.marketingpower.com) 

Prof Dr. Philip Kotler i cili konsiderohet si babai i Marketingut jep 

këtë përkufizim: 

                                                

14  Komisioni Evropian: Raporti i Progresit 2011 për Kosovën, faqe 31. 
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“Marketingu është proces shoqëror dhe menaxhues përmes të cilit 

individët dhe grupet përfitojnë atë për çka kanë nevojë dhe çka dëshirojnë 

përmes krijimit, ofrimit dhe këmbimit të produkteve të vlefshme me të tjerët” 

(www.kotlermarketing.com) 

Prof .Dr. Ali Jakupi jep këtë përkufizim për Marketingun: 

“Marketingu është tërësi e aktiviteteve, me të cilat prodhimi 

optimalizohet për përmbushjen e nevojave dhe të kërkesave të 

konsumatorëve nga se tregu me mekanizmat e tij sugjeron për mënyrën e 

prodhimit, asortimentit, shpërndarjen ,çmimin, porositë dhe sjelljen e 

konsumatorëve (të individëve të organizatave dhe të shoqërisë)” (Jakupi, 

2000, p. 7) 

Ne mund të bëjmë dallimin ndërmjet përkufizimit social dhe atij 

menaxherial të marketingut, një përkufizim social tregon rolin që luan 

marketing në shoqëri: “Marketingu është një proces shoqëror nga i cili 

individët dhe grupet arrijnë atë që kanë nevojë dhe duan nëpërmjet krijimit, 

ofrimit, dhe këmbimit të lirë me të tjerët të produkteve dhe shërbimeve me 

vlerë” (Llaci, 2010, f. 7-9) 

QËLLIMET DHE DETYRAT E MARKETINGUT 

Peter Drucker, një teorist i njohur në fushën e menaxhimit, shprehet 

në këtë mënyrë: “Dikush mundë të supozoj se do të jetë gjithmonë e 

nevojshme shitja, por qëllimi i marketingut është që ta bëj shitjen të 

panevojshme. Qëllimi i marketingut është t’i njohë dhe ti kuptojë 

konsumatorët aq mirë, sa produkti ose shërbimi t’i përshtatet dhe të shitet 

vetë. Në mënyrë ideale, marketingu duhet t’i shërbej një konsumatori që 
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është gati të blejë. Gjithçka që duhet është të bëhet produkti ose shërbimi i 

vlefshëm” (www.druckeinstitute.com).  

Pra, qëllimi kryesor i marketingut është, të zbuloj, plotësoj, dhe të ofroj 

vlerë konsumatore. Në mënyrë që të arrihen këto objektiva marketingu ka 

këto detyra: 

 Zhvillimi i strategjive dhe planeve të marketingut  

 Identifikimi i kosumatorëve  

 Ngritja e reputacionit të ndërmarrjes  

 Arritja e depërtimit marketing  

 Lidhja me konsumatoret  

 Krijimi i markave të forta  

 Ndarja e ofertave të tregut  

 Joshja e konsumatorëve  

 Komunikimi i vlerës 

 Krijmi i rritjes aftëgjatë (Keller) 

KONCEPTI I MARKETINGUT 

Koncepti i marketingut është filozofia në bazë të së cilës qëllimet për 

profit të ndërmarrjes mund të realizohen më së miri përmes njohjes të 

dëshirave dhe nevojave të grupimeve cak të konsumatorëve e duke i 

përmbushur ato nevoja përmes aktiviteteve dhe angazhimeve të ndërlidhura 

të të gjitha strukturave dhe niveleve të organizimit të ndërmarrjes. Ne vitin 

1954, Peter Drucker, ka dhënë një teori ku në mënyrë shumë decidive 

paraqet rolin e marketingut për suksesin e ndërmarrjes. Edhe sot në vitin 

2013, teoria e thjesht absolutisht e pakontestueshme,  ”Nëse dëshirojmë të 

dimë se ç’është puna jonë, atëherë duhet të fillojmë me misionin. 
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Ekziston vetëm një definicion i drejtë për misionin e ndërmarrjes: 

kënaqësia e konsumatorit.  

Ajo që ndërmarrja mendon të prodhojë nuk është e rëndësisë primare-

veçanërisht jo për ardhmërinë dhe suksesin e saj. Vendimtare është ajo që 

konsumatori mendon të blejë përkatësisht ajo që për të paraqet vlerë- kjo 

përcakton çka është ndërmarrja e juaj, çka të prodhojë ajo dhe se a do të 

prosperoj ajo” (www.druckeinstitute.com). Marketingu prek çdo aspekt të 

jetës sonë. Ajo që është me rëndësi për të kujtuar është se marketingu është 

dinamik e jo statik. Organizatat qoftë fitimprurëse apo jofitimprurëse duhet 

që të adaptojnë marketingun e tyre për të ndryshuar faktorët e jashtëm dhe të 

brendshëm. (Kazmi, 2007, p. 19) Për të kuptuar drejt konceptin kyç të 

marketingut, duhet theksuar se aktivitetet e ndërmarrjes pikënisjen dhe 

mbarimin e kanë te konsumatori. Ndërmarrja nëpërmjet marketingut e bënë 

identifikimin e nevojave dhe të kërkesave, i analizon dhe i ndjekë ato deri në 

përmbushjen e tyre. Sipas konceptit të marketingut, në fokusin e të gjitha 

angazhimeve të ndërmarrjes është tregu, përkatësisht konsumatori. 

Ndërmarrja nuk do të jetë e suksesshme në biznesin e vet, nëse paraprakisht 

nuk i kryen punët hulumtuese, kërkimore-studimore për tregun dhe 

konsumatorin. Në kushtet e sotme të zhvillimit tekniko-teknologjik dhe 

nivelit të lartë të përsosjes zhvillimore është e mundur të prodhohet çdo gjë. 

Problem i veçantë është ku dhe si do të plasohen produktet dhe shërbimet. 

Padyshim, marketingu ka rolin dhe funksionin e vet primar për zgjidhjen e 

këtij problemi. 
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 ANKETA  ME 15 NDËRMARRJE TË VOGLA DHE TË 

MESME NË KOSOVË 

(Rezultatet e pyetësorëve) 

1. Në pyetjen rreth veprimtarisë së bizneseve, listës së të anketuarve i 

prijnë bizneset e veprimtarisë  tregtare,  me 47%, pastaj 

veprimtarisë shërbyese me 40% dhe asaj prodhuese me 13%. 

2. Në pyetjen se si  kanë filluar mënyrën e funksionimit binzeset, kemi 

këto të dhëna: 

 

Me mjete vetanake 53% 

Mjete vetanake dhe kredi nga banakat 47% 

 

3. Në pyetjen se sa kanë njohuri në fushën e marketingut, pronarët e 

bizneseve deklaruan se:  

         53%  kanë njohuri mesatare 

         27%  kanë shumë njohuri 

         20%  kanë pak njohuri 

4. Në pyetjën: A keni department të marketingut në hierarkinë tuaj të 

biznesit, të anketuarit janë përgjigjur si në vijim: 

 

 

 

               Departamenti i marketingut në hierarkinë e biznesit  

 

PO JO 

20% 80% 
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                             Burimi: Anketa në terren 

 

5. Në pyetjen se a keni bërë ndonjëher Swot Analizë për biznesin tuaj, 

përgjigjet janë: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Burimi: Anketa në terren 

20% 

80% 

PO 

JO 

PO JO 

27% 73% 

PO 

JO 

27% 

73% 
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6. Kur janë pyetur se cili është roli i marketingut në zhvillimin e 

biznesit të tyre, përgjigjiet e tyre janë: 

 

 Ndikim shumë të lartë 

 Ka ndikim të madh 

 Ndikim mesatar 

 Ndikim të vogël 

  

7. A keni department për kujdesin e konsumatorëve? 

 

 

 

 

 

                                    

                      Burimi: Anketa në terren 

 

8. Si është raporti çmim/cilësi, për produktet/shërbimet që i ofroni? 

Përgjigjet:   

 I mirë 

 I lartë 

 Mesatar 

 Ekuivalent 

 

PO JO 

13% 87% 

13% 

87% 

PO 

JO 
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9. Cilat teknika dhe metoda te marketingut i përdorni në zhvillimin e 

biznesit tuaj? 

 

Përgjigjet: 

 Reklamë në radio 

 Marketing në rrjete sociale (internet, facebook) 

 Panaire 

 Shtypi ditor 

 F2F 

 Promocion 

 Broshura 

10. Si është procesi i vendimarrjes në biznesin tuaj? 

Nga poshtë-lart    33% 

Nga lart-poshtë    67% 

11. Në  pyetjen se a e keni të segmentuar tregun, kemi këto rezultate: 

 

 

 

Segmentimi i tregut në bizneset e anketuara 

            

Burimi: Anketa në terren 

 

 

PO JO 

60% 40% 

PO JO 

60% 40% 
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12. Në pyetjen se si vendosni për të lansuar një produkt/shërbim në treg, 

kemi këto përgjigje: 

     Kërkesat e tregut dhe të klienteve. 

13. Sa i kushtoni rëndësi cilësisë së produkteve/shërbimeve tuaja? 

 

Shumë  87% 

Mesatarisht 13% 

 

14. Në pyetjen: A keni plan të investoni më shumë mjete financiare në 

marketing, kemi këto rezultate: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

                                           Burimi: Anketa në terren 

KONKLUZION 

Ndërmarresit e rinjë kanë shumë vështirësi që të sigurojnë mjete 

financiare për themelimin e bizneseve të tyre pasi që jo të gjithë nga ta kanë 

mundësi të financohen nga mjetet vetanake, me anë të kredive e kanë të 

PO JO 

67% 

33% 

PO JO 

67% 33% 
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veshtirë pasi që kamatat e bankave janë shumë të larta dhe ua vështirëson 

punën e tyre. Si zgjidhje të kësaj e shohim Bankën Qendrore të Republikës 

së Kosovës, e cila duhet të trajtoj këtë çështje me seriozitet të lartë dhe të 

miratoj me ligj çështjen e kamatave, të ulen p.sh në 4-5%, dhe të kenë 

përparësi bizneset që janë start-up. Kjo është shumë e mundur në praktikë 

por, fatkeqësisht po mungon vullneti për arsye të ndryshme. Shpresojmë që, 

numri i ndërmarrjeve prodhuese të rritet pasi që pjesa më e madhe e tyre janë 

të veprimtarisë tregtare dhe shërbyese.   

Ministria e Tregtisë dhe Induistrisë duhet të jetë më bashkëpunuese 

me ndërmarrjet p.sh të ofroj më shpesh trajnime në lidhje me vetëdijesimin e 

ndërmarrësve në lidhje me operimin e bizneseve të tyre, të ndikoj në rritjen e 

njohurive në fushën e marketingut, ose të jetë urë lidhëse ndërmjetësuese në 

mes të ndonjë kompanie të certifikuar në fushën e trajnimeve profesionale ku 

bizneset do të kenë mundësi që ta trajnonjë stafin e tyre në ato kompani. Por, 

mund të jepin edhe forma të tjera të përkrahjes së tyre, pasi që NVM-te janë 

faktori kyç i zhvillimit ekonomik dhe i rritjes se punësimit në vend. Bizneset 

kosovare duhet ta trajtojnë shumë seriozisht krijimin e departamentit të 

marketingut dhe kohë pas kohe të bëjnë swot analiza, plan  të shitjes, plan të 

marketingut etj, pasi që marketingu nuk ësht diçka që bëhet aty për aty, me 

kalkulime të pamenduara mirë. Këtë mund ta bëjnë me vetëiniciativë, 

ndoshta hezitojnë për të paguar një person që në tregun e punës emërohet si 

Menaxher Marketingu, mirëpo rezultatet pozitive nuk do të mungojnë.  

Ajo që duhet të krijohet te bizneset kosovare është qasja ndaj 

konsumatorit, pra mund të jetë shumë më e mirë dhe kjo do të rezultonte në 

krijimin e një lloj departmaneti ndaj konsumatorit, pra ndërmarrjet të kenë 

një departmanet të tyre ku kilentët ta kenë një adresë të saktë se ku dhe kujt 

do t’iu adresohen në lidhje me kërkesat e tyre, sugjerimet apo edhe lëvdatat. 
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Ndoshta do të ishte mirë që një dozë të vendimmarrjes të kenë edhe njerëzit 

që u takojnë pjesëve poshtë hierarkisë apo edhe në pozicione mesatare, të 

mos dominojë fakti se vendimet merren vetëm nga drejtori apo menaxheri. 

pra përgjegjësia rreth vendimmarrjes të jetë e pranishme edhe në disa 

pozicione të tjera. Produktit duhet t’i kushtohet rëndësi 99% e jo 87% siç 

kanë rezultuar nga ankesat, pra rekomandimi jonë është që vendimmarrja 

ndaj tij të jetë maksimale. Si rekomandim të fundit do e veçojmë pjesën për 

rritjen e vetëdijsmit për të investuar më shumë në marketing. Pra, të gjitha 

ato forma të marketingut që i zbatojnë bizneset në praktikë, të tilla si: 

broshurat, mediat, promocion etj, janë forma efektive por duhet ta trajtojnë 

me seriozitet faktin se  kur bëhet fjala për të bërë një plan marketingu dhe me 

rastin e ndarjes se buxhetit për marketing, mos të ketë hezitim të madh rreth 

ndarjes së mjeteve financiare në këtë sektor pasi që edhe praktikat si dhe 

shembujt e kompanive më të suksesshme në botë e kanë dëshmuar se është 

nje investim që ja vlen shumë dhe se efekti i saj herdo kurdo nuk do e lë pa 

ndikuar. Meqë tema e punimit tonë  të cilën e kemi trajtuar është mjaft e 

gjerë dhe kërkon analizë, hulumtim dhe studime më të spikatura, jemi 

munduar që sadopak të japim kontribut modest lidhur me rolin e marketingut 

në zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë, pasi që nga 

to rrjedh një përqindje e lartë e rritjes ekonomike të vendit.  
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GLOBALIZIMI NE ASPEKTIN SOCIAL, 

POLITIK DHE JURIDIK  

ABSTRACT  

Generally, globalization is characterized by multi-continental 

connections and this is observed in terms of the definition of globalization by 

major international organizations such as the IMF, the notion defines 

globalization as the growing economic interdependence between states and 

peoples, by merging more over the issue of sovereignty and increasing more 

the question of “supranationality” through cross-border transactions and 

transnational companies themselves that in fact is based on strengthening the 

"economic globalization".  

In this regard, it has to happen epochal shift of roles between the 

individual and society. Politically, globalization has become a world order 

based on ideology, democracy and, in legal terms, constitutes mandatory 

rules of behavior of individuals and society as a whole and the role of 

multinational companies in the circulation of goods, services and capital in 

particular.  
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From the social aspect, globalization is defined as "planetary 

transition phase" of civilization and through economic globalization, 

globalization has become a political tool of the government. From the 

viewpoint of opposing globalization, anti-globalism, rejecting the arguments 

of globalization, defined in the grounds of "Global Justice" for arguing a 

bunch of facts including, criticisms International Organizations (IMF, GAT) 

as quasi government and the negative consequences of globalization as: 

global migration as mandatory, class differences, empowerment of corporate 

entities etc. 

Key words:  globalization, supranationality, anti-globalism. 

HYRJE 

Globalizimi si fenomen, nuk eshte i ri. Ai, daton ne kohe te hershme 

veçanërisht në periudhën skllavopronare me veçanti, perandorinë romake e 

cila pati sukses te theksuar në aspektin politik, ekonomik, kulturor dhe fetar. 

Në aspektin ekonomik, globalizmi (kur flitet për qarkullimin e mallrave, 

shërbimeve dhe kapitalit), përmes prodhimit multinacional nga kompanitë 

multinacionale, kanë arritur që, prodhimi dhe origjina e tij të mos jetë 

primare por, kostoja e prodhimit. Në aspektin politik, kombet e mëdha, në 

parim ndajnë vlerat e tyre të përbashkëta kurse, kombet e vogla humbin apo 

bien nën ndikimin e kombeve të mëdha.
1 

GLOBALIZIMI NE ASPEKTIN POLITIKO - JURIDIK 

                                                

1 Franz J. Lechner, Cultural Aspects of the World System, Peter Beyer (ur.), 

Religion im Prozess der Globalisierung, Würzburg 2001., str. 65–74. 
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Përgjithësisht, globalizmi definohet çdo veprim ose veprimtari që 

kalon kufijt nacional apo, globalizmi është process i përafrimit të individit, 

shteteve, brenda suazave të bashkësisë shoqërore.
2
 Fjalori i Oksfordit  termin 

globalizim e përcakton  si fjalë të re në fjalor dhe atë, si hapje ndaj kulturave 

të tjera dhe përvetësimin e tyre, gjithnjë në kuptim të informimit, problemeve 

socio - ekonomike dhe ato ekologjike.
3
 Globalizmi, padyshim se, nderlidhet 

me konceptin dhe kompleksitetin e dominimit politik te SHBA. Kjo dyzine 

permbajtjesh, gjithnje eshte e nderlidhur me politiken amerikane, 

refleksionet ne bote, perfshirjen e tere shoqerise ne kete proces dhe, vlerat ne 

pergjithesi. Politika e jashtme si realitet është pjesë e politikës në përgjithësi. 

Teorikë të ndryshëm definimit të saj, i qasen në mënyra të ndryshme. Sipas 

disave, proceset politike janë dy kahëshe. Ato shprehen në njerën anë përmes 

formave të ndryshme të veprimit të vetëdishëm, si dhe të ndikimit të 

shoqërisë në shtetin dhe në politikën e shtetit, dhe nga ana tjetër, përmes 

ndikimit retroaktiv të shtetit në shoqëri dhe në të gjitha raportet shoqërore. 

Qysh nga themelimi i shtetit Amerikan e  deri në vitin 1941, Shtetet e 

Bashkuara kanë qënë një fuqi ushtarake e “mënjanuar”, apo e “izoluar” nga 

bota. Politika e saj ka qenë e orientuar në zhvillimin ekonomik, në zgjerimin 

e saj territorial në kontinentin e Amerikës Veriore dhe në ngritjen e saj si një 

fuqi e madhe, pa u angazhuar në aleanca me fuqi të tjera. Kjo traditë 

“izolacioniste” zë fill me Presidentin e parë të Shteteve të Bashkuara, George 

Washington, që i këshillonte pasardhësit e tij t’u qëndronin larg aleancave të 

                                                

2 Globalizacija, Anđelko Milardović, Globalizacija, nacionalne države, regionalizacija, 

identitetAnðelko Milardović, Aleksandar Vukić, Ðuro Njavro Anton Ferenčić (Upravljanje 

promjenama. Pripreme za 21. stoljeće, Zagreb, Izvori, 1997, fq. 85-91 

3 Oxford Dictonary of New Words” 1991, f. 133). 
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përhershme me cilëndo pjesë të botës së huaj.
4
 Doktrina Monro u bë kështu 

parimi udhëheqës i politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara përmes së 

cilës, Amerika u bë fuqi hegjemone në hemisferën perëndimore. 

Katërmbëdhjetë pikat e Wilsonit u bënë më pas baza e sistemit të ri të 

marrëdhënieve ndërkombëtare në periudhën midis dy luftërave botërore dhe 

ketu daton origjina e Lidhjes së Kombeve. Edhe pse Presidentit Wilson iu 

dha çmimi Nobel për Paqe më 1919, SHBA nuk e ratifikoi Kartën e Lidhjes 

së Kombeve.
5
 Përfundimi i Luftës së Dytë Botërore dhe veçanërisht  Lufta e 

Ftohtë, bëri që, SHBA të jetë  e vetmja fuqi  hegjemone e botës. Politika e saj 

e jashtme dhe ndikimi i saj në politikën  globae u bë parësore. Parimet e saj 

në mbrojtje të tregjeve të lira, të drejtat njerëzore dhe të demokracisë, të 

kombinuara këto me fuqinë ushtarake më të madhe që ka njohur historia deri 

më sot, bënë që SHBA, të ndërhynte në situata dhe vende ku askush tjetër 

s’mund t’u jepte fund krimeve të regjimeve diktatorialë duke u ardhur në 

ndihmë popujve të shtypur. Mbi këtë bazë, nga shumë autorë, konsiderohet 

se në botën e sotme, SHBA është i vetmi vend, i cili “eksporton liri”. Çdo 

administratë amerikane është motivuar në politikën e saj të jashtme nga 

bindja ideologjike se demokracia liberale është e vetmja formë legjitime e 

                                                

4 Der Derian,1989,  f. 3 - 11 

5 Presidenti i SHBA, Woodrow Wilson, n 14 pikat e tij, dt.8.01.1918, kishte 

propozuar menjëherë pas humbjes së Gjermanisë, themelimin e një organizate të popujve me 

garanci të pavarësisë politike dhe territoriale pavarësisht nga fuqia dhe madhësia e shteteve e 

cila u emertua si Lidhja e Kombeve. 
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qeverisjes.
6
 Kjo ka bërë që SHBA të jenë të gatshme për të “mbështetur 

popujt e lirë që i rezistojnë shtypjes dhe nënshtrimit” (Harry Truman), për “të 

paguar çdo çmim dhe përballuar çdo barrë” në mbrojtje të lirisë (John F. 

Kennedy), për të kërkuar “zgjerimin e demokracisë” në botë (Bill Klinton)
7
 

dhe për të luftuar e për t’i “dhënë fund tiranisë” (George W. Bush).
8
 

Principet mbi të cilat ngrihet politika e jashtme amerikane janë: Pushteti, 

Paqja dhe Prosperiteti.
9
 Faktorët që ndikojnë në pushtetin e një shteti në rang 

ndërkombëtar janë: Ideologjia, Forca ushtarake dhe Sistemi financiar. Krahas 

institucioneve të sigurisë siq janë OKB dhe NATO, amerikanët kanë ndërtuar 

paralelisht dhe institucionet financiare siq janë bursat, Grupi i tetë vendeve 

më të industrializuara në botë (G8 = G7 + Rusia), Fondi Monetar 

Ndërkombetar (FMN), Organizata e Tregtisë Botërore (OTB), dhe organizata 

të tjera  ne rangje rajonale.
10

  

Roli i Klintonit në përpunimin dhe zbatimin e doktrinës që më vonë 

mori emrin e tij, është i lidhur ngushtë me emrin dhe rolin e Amerikës në 

marrëdhëniet ndërkombëtare. Doktrina Klinton, për disa arsye e bëri SHBA  

                                                

6 Jurišić, K., Američki predsjednički ..., polit. misao, Vol KSKSKSVIII, (2001.), br. 

2, str. 176-184 176, Pregledni članak, 327 (73) "200". Vanjska politika SAD-a nakon 

predsjedničkih izbora 2000. Ksenija Jurišić * Sažetak 

7 For example, articles Ualt, SM, tuo Cheers for Clinton's Foreign Policy, Foreign Affairs. 

8 Berger, SR, A Foreign Policy for the Global Age, Foreign Affairs, 2000. 

9 Rice, C., Promoting the National Interest, Foreign Affairs, 1, 2000, f. 45 – 62). 

10 The Federal Budget: Politics, Policy, Process, The Brookings Institution, 

Uashington DC, 1995 
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superfuqi të vetme në glob duke shfrytëzuar kapacitetet dhe mundësitë e 

SHBA-së në aspektin e dominimit global. Së pari: Fuqia ekonomike 

teknologjike, shkencore dhe ushtarake. Së dyti: SHBA është një komb dhe 

shtet i ri, dhe Së treti: SHBA nuk kufizohet nga vende dhe shtete që kanë 

qenë apo janë armiq.
11

 Francis Fukuyama thekson në librin e tij se, historia 

universale e njerëzimit nuk është e njejtë me historinë e universit. Sipas 

Fukujamës, historia e parë dhe e vërtetë universale në traditën perëndimore 

ishte ajo e krishtere. Për më tepër, krishterimi prezentonte një koncept për 

histori, që përfundonte në kohë, e qe, fillonte me krijimin e njeriut nga zoti 

dhe mbaronte me shpëtimin përfundimtar të tij.
12

 Për derisa ndërmjet 

teoricientëve të modernizmit kishte mospajtim rreth asaj, se si do të jetë 

evolucioni i njëtrajtshëm historik dhe se a ka ndonjë alternative tjetër të 

modernitetit, asnjëri prej tyre nuk dyshonte se historia ndjek një qëllim ose 

demokracia liberale e kombeve të përparuara shtrihet në fundin e saj. Teoria 

e modernizmit përfundimisht bie viktimë e akuzimeve për etnocentrizëm, 

çka do të thotë se lartëson përvojat e zhvillimit të Evropës perëndimore dhe 

Amerikës veriore në nivelin e të vërtetës universale. Si rezultat i hegjemonisë 

politike dhe kulturore të perëndimit, argumentonte një kritik, “nocioni 

etnocentrik përkrahte atë se vetë zhvillimi politik i perëndimit përfaqësonte 

model të vlefshëm”. Kjo kritikë është më e thellë se sa një vëretje e thjeshtë 

se ekzistojnë edhe rrugë të tjera drejt modernitetit përpos atyre të pasuara nga 

vendet, si Britania dhe Amerika. Ajo vë në diskutim edhe vetë konceptin e 

modernitetit, veçanërisht çështjen nëse të gjitha kombet me të vërtetë, 

                                                

11 Tokëvil, Demokracia në Amerikë, vëll.I. 

12 Fukuyuma, Francis, Fundi i historisë dhe njeriu i fundit -  me pasthënie të re, 

Zenith, Prishtinë, 2006, F.75-81) 
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dëshirojnë të përvetësojnë parimet e demokracisë liberale të Perëndimit.
13

 Në 

relacion me këtë, ka mendime të ndryshme: përkrahësit e globalizmit nisen 

nga parimi se procesi i demokratizimit dhe vetëdija në rolin e të drejtave 

individuale njerëzore për jetë dhe zhvillim, kuptohen më shumë si elemente 

themelore për inkuadrim dhe integrim në sistemin botëror. Poashtu, 

globalizimi kuptohet edhe si vetëdije për ruajtjen ekologjike. Kundërshtarët e 

globalizimit e konsiderojnë të gabuar analogjinë në mes të termave global 

dhe universal. Kjo sipas tyre çon në rrugë të gabuar. Universalizmi ka të bëjë 

me të drejtat e njeriut, lirinë, kulturën dhe demokracinë, përderisa globalizmi 

është i lidhur me teknologjinë, tregun, turizmin dhe informatën.
14

 Me kalimin 

e kohës, roli i Amerikës në skenën botërore është bërë më “dialektit” se 

kurdoherë më parë. SHBA, mbështetet në fuqinë e vet dominante, vepron si 

kështjellë e stabilitetit ndërkombëtar tradicional.
15

 Në këtë kontekst, shumë 

autorë shtrojnë dilemën nëse Udhëheqja Amerikane është Hegjemoni apo 

sistem vlerash? Logjika e rendit të ri botëror nën udhëheqjen e Amerikës çon 

drejt një situate ku SHBA ose merr përgjegjësinë për qeverisjen për shtetet e 

dobëta ose këto përgjegjësi ia hedhin në prehër komunitetit ndërkombëtar.  

                                                

13 Po aty, fq. 87 – 89. 

14 Ernst-Otto Czempiel, Regjionalizimi dhe Globalizimi – sfidat e politikës së 

jashtme gjermane; në: Fondacioni Friedrich-Ebert, Akademia e edukimit politik (Hg.), 

Politika globale për një botë globale – Trashëgimia e Willy Brandt, Bonn 1999:, f. 24-25 dhe 

30-31). 

15 Zbigniew Berzezinski, Zgjedhja dominim global apo udheheqje globale, 

Prishtinë, 2006f. 14 – 24 ) 
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Megjithëse mohon se ka ambicie perandorake, Fukuyama merr 

shembull fjalimin e presidentit Xhorxh Bush lidhur me strategjinë e sigurisë 

kombëtare të SHBA.
16

 Shtetet e bashkuara kanë në dispozicion shumë 

faktorë të domosdoshëm për udhëheqje globale: Madhësinë ekonomike, 

fuqinë ushtarake, gjuhën e cila dominon në botën bashkëkohore të afarizmit 

dhe të industrisë, sistemin e lartë arsimor i cili është i hapur për të huaj, 

mediat e komunikimit masiv të cilat dominojnë në botë. Arkitektura e 

sistemit informatik botëror (interneti është krijuar në SHBA) e që është nën 

ndikimin e fuqishëm të Amerikës, është një element shumë i rëndësishëm për 

sigurimin e udhëheqjes Amerikane në shekullin e ri.
17

 Fuqia amerikane ka 

qenë kryesore për mposhtjen e bashkimit sovjetik dhe ende mbetet e tillë, për 

sigurinë kombëtare të shteteve të bashkuara dhe për ruajten e stabilitetin 

global themelor. Fuqia hegjemoniste mund të promovojë demokracinë jashtë 

vendit nëse aplikohet në atë menyrë që është e ndjeshme ndaj aspiratave dhe 

të drejtave të tjereve. Në anën tjetër, fuqia hegjemoniste mund të kërcënoj 

edhe demokracinë e brendshme, nëse pohimi i saj i ballafaquar me rreziqet e 

reja, nuk arrin te bëjë dallimin ndërmjet domosdoshmërive të sigurisë së 

matur kombëtare dhe rrezikut qe vije nga jashte. Përfundimisht, është 

kombinimi i balancuar i demokracisë amerikane dhe i hegjemonisë së saj, ai 

që tani për tani, i ofron njerëzimit shpresën më të mirë, për shmagien e 

                                                

16 Fukuyama, Francis, Ndërtimi i Shtetit, Qeverisja dhe Rendi Botëror në Shekullin e Njëzet 

e Një, Tiranë, 2008, fq. 29-35  

17 Jasna Plevnik, Pas globalizmit - Gjeoekonomia e Marrëdhënieve Ndërkombetare, 

Prishtinë, 2003, f. 134 - 141 
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konfliktit global e shkatërrues.
18

 Nisur nga parimet ideore dhe politike te 

vendosura ne epoken e globalizmit, nje ceshtje me rendesi eshte edhe aspekti 

juridik i tij, vecanerisht rregullimi dhe sankcionimi I te drejtave dhe lirive 

themelore te njeriut. Të Preambula e Deklaratës për të  drejtën për zhvillim, 

të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së në 1986, thuhet: "Për të 

drejtën për një zhvillim ekonomik, shoqëror, kulturor dhe për një  proces 

politik që ka për qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të mirëqenies të të 

gjithë popullatës dhe  të gjithë individëve në bazë të  aktivitetit te tyre të lirë 

dhe të pjesëmarrjes në kuptim të zhvillimit dhe në shpërndarjen e drejtë të 

përfitimeve. Si rezultat i procesit të globalizimit, efektet negative janë më të 

dukshme tani.  

Ato, ka kohë që janë pranuar nga Kombet e Bashkuara dhe në shumicën e 

forumeve ndërkombëtare se  vendet e "zhvilluara"  duhet të ofrojnë ndihmë 

në formë të granteve dhe huave për vendet në zhvillim. Asambleja e 

përgjithshme me konsensus ka aprovuar rezolutat, ku bëri thirrje që ndihma 

me qëllim të zhvillimit të arrijë 0.7 përqind e GNP e vendeve të zhvilluara.  

Për shembull, SHBA jep vetëm më pak se 0.2 përqind, në vend të 0.7 

përqind. Çështjet diskutabile nga perspektiva e të drejtave të njeriut paraqiten 

se a duhet të jetë ndihma e drejtuar kryesisht në reduktimin e varfërisë dhe 

ofrimin e shërbimeve sociale të nevojtarëve. Çështja tjetër është nëse duhet 

të jepet ndihmë në vende ku të drejtat e njeriut janë të cënuara në masë të 

                                                

18 Zbigniew Berzezinski, Zgjedhja dominim global apo udhëheqje globale, 

Prishtinë, 2006, fq. 211 – 220 
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konsiderueshme ose ato shkilen në mënyrë sistematike.
19

 A duhet 

përmirësuar zbatimi i të drejtave të njeriut siq theksohet në Deklaratën 

Universale të të Drejtave të Njeriut (1948) dhe marrëveshjet e mëvonshme të 

Kombeve të Bashkuara, veçanërisht e dhënë në të drejtat civile dhe politike 

(1966), në konventën për të drejta ekonomike, sociale dhe kulturore (1966) 

dhe deklarata mbi të drejtën e zhvillimit (1986)? Nëse globalizimi është 

konceptuar si shndërrim i të gjithë botës në një fshat global, në të cilin të 

gjithë njerëzit po bëhen gjithnjë e më të ndërlidhur në rrjedhjen e lirë të 

njerëzve, kapitalit, mallrave dhe ideve padyshim se, bota do të jetë 

dëshmitare e gëzimit të të drejtave të njeriut në një shkallë të lartë.
20

  Në 

anën tjetër, nëse konceptohet si globalizim i kthyer në një botë globale të 

tregut për mallrat dhe shërbimet e dominuar dhe e drejtuar nga korporatat e 

fuqishme e gjigante transnacionale atëherë të gjitha të drejtat e njeriut do të 

ishin seriozisht të kërcënuara.
21

 Disa nga pasojat e shkeljeve të të drejtave të 

njeriut, janë pakënaqësitë politike dhe shoqërore të cilat manifestohen me 

shprehje të revoltës, herë-herë edhe me shfaqje të dhunës. Kjo, akoma më 

shumë e qon shoqërinë në kaos. Prandaj, të drejtat e njeriut, të drejtat 

ekonomike, sociale dhe kulturore duhet respektuar dhe sankcionuar në tërë 

botën dhe për të gjithë popujt e jo kjo të bëhet në mënyrë selektive.
22

 Mary 

                                                

19 David Korten, Sustainable Development: A Review essay, World Policy Journal, 

vol 9, (The New rich in Asia: Economic Development, Social Status and Political 

Consciousness”, The New Rich in Asia , London: Routledge.1996, f.157 - 190. 

20 Thomas L. Friedman: The lexus and the olive tree,: Understanding globalization, 

Cairo: International Publishers, 1999 

21 www.americapress.org/articles/locatelli. 

22 Global Issues, Poverty Facts and Stats, www.globalissues.org   
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Robinson theksoi faktin se një karakteristikë kryesore ekonomike e 

globalizimit është se aktorët e përfshirë nuk janë vetëm shtetet, por  

korporatat shumëkombëshe. Tanimë, më shumë se gjysma e korporatave 

transnacionale në botë, nuk janë korporata të shteteve, ato janë investime 

private. Tanimë, duke marrë parasyshë natyrën e kapitalit të investuar në 

këto korporata të mëdha, ju mbetet këtyre investitorëve që ti respektojnë të 

drejtat e njeriut në përputhje me deklaratën univerzale për të drejtat e njeriut. 

Nëse supozojmë se, kompanitë transnacionale janë më të fuqishme se shteti, 

në veçanti të shteteve në zhvillim, atëherë shtrohet çështja e aplikimit dhe të 

zbatimit të atyre rregullave normative të cilat, sigurisht se po këto kompani 

edhe do ti aplikonin. Kompanitë transnacionale në botë,  menaxhojnë 

globalizimin ekonomik. Tërë forca e tyre e aktiviteteve ekonomike, është 

përqëndruar në maksimalizimin e profitit. Nëse këto kompani, tanimë janë 

më të fuqishme se asnjëherë, ajo që ka nevoj njerëzimi, është ekzistimi i një 

qeverie të fortë, të bazuar në një demokraci transnacionale e që është interesi 

i të gjitha vendeve dhe i qytetarëve në botë. Qeveria duhet të jetë në gjendje 

që  të bëjë ekonominë në shërbim të njeriut, e jo njeriun viktimë dhe skllav të 

ekonomisë së tregut.
23

  Nje sfide tjeter e globalizmit, paraqitet antiglobalizmi 

sidomos ne situate te koheve modern dhe disproporcionit ekonomik dhe 

politike qe po perjeton shoqeria njerezore. Antiglobalizmi  sot, përdorët për 

të përshkruar qëndrimin politik dhe grupet e caktuara shoqerore që 

kundërshtojnë  globalizmn neoliberal. Antiglobalizmi eshte proces dhe  

veprim i ndërrmarrur nga  shteti  me qëllim, demonstrimin e sovranitetit te 

vet ne vendim-marrje. Antiglobalizmi ështe arsye  për ruajtjen e tij  nga 

                                                

23 Mary Robinson, globalization has to take into account the rights, The Irish times, Jan 

22.2002. 
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pengesat ndërkombëtare, qarkullimit te njerëzve, mallrave dhe shërbimeve, 

tregut të lirë të cilat janë të inkurajuara nga organizatat ndërkombëtare si: 

FMN
24

, OBT
25

 etj. Antiglobalizmi përshkruhet tanimë si lëvizje e veçantë e 

nacionalistëve dhe socialistëve. Kritikët e globalizmit,  theksojne se 

globalizmi është një proces që është zhvilluar përmes interesave të 

korporatave dhe zakonisht ngren mundësinë e cenimit të të drejtave të 

qytetarëve.  

Bazuar në këtë, disa teoricientë konsiderojnë se antiglobalizmi mund të 

inkurajoj një lëvizje të unifikuar. Kjo arsyetohet me faktin se përqëndrimi i 

pushtetit ekonomik në duar të korporatave të mëdha, përbën rrezik serioz për 

sovranitetin kombëtar. Mbi këtë bazë, theksohet fakti se pasojat e 

globalizimit tanimë janë prezente  për sa i përket thellimit të diferencave 

ekonomike në mes të të pasurve dhe të varfërve por edhe te dryshimeve 

                                                

24 Fondi Monetar Ndërkombëtar, është organizatë ndërkombëtare e 184 vendeve me 

seli në Washington, D.C.. Qëllimi primarë i themelimit të Fondit Monetar Ndërkomëtar ka 

qenë që të krijohet një bashkëpunim monetar mes vendeve, stabilitet monetar në këmbim 

dhe marrëveshje të rregullta të këmbimit monetarë për të shpejtuar rritjen ekonomike, për të 

ngritur nivelin e punësimit dmth zvoglimin e nivelit të papunësisë dhe për të krijuar 

asistencë të përkohëshme të shteteve të varfëra për të balancuar sistemin pagesorë. 

25 OBT u themelua në vitin 1994 kur vendet anëtare të GATT-it firmosën një pakt 

të ri tregtar. OBT u krijua për të zëvendësuar GATT-in. OBT filloi punë më 1 janar 1995. 

GATT-i dhe OBT-ja bashkëjetuan deri në Dhjetor 1995 kur vendet antare të GATT-it u 

mblodhën për herë të fundit. Edhe pse OBT zëvendësoi GATT-in, marrëveshjet tregtare të 

arritura në kuadër të tij deri në 1994 janë pjesë e Marrëveshjes së OBT. Kjo e fundit ka një 

kuadër shumë më të gjerë se GATT-i, i cili përpiqej të rregullonte vetëm tregtinë e mallrave. 

OBT e zgjeroi kuadrin e GATT-t duke përfshirë edhe tregtinë e shërbimeve dhe mbrojtjen e 

pronës së intelektuale. OBT është gjithashtu një organizatë e strukturuar në mënyrë formale 

rregullat e të cilës janë të detyrueshme për zbatim nga vendet anëtare. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
http://sq.wikipedia.org/wiki/GATT
http://sq.wikipedia.org/wiki/1_janar
http://sq.wikipedia.org/wiki/1995
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klimatike. Disa autorë sic është Noam Chomsky, globalizmin e konceptojnë 

si formë të veçantë të integrimit ekonomik ndërkombëtar në bazë të 

interesave të investitorëve dhe korporatave te tyre transnacionale. 

Megjithese, edhe përkrahësit e globalizmit, e pranojnë faktin se në rrethana 

të krijuara nga rendi global, vendet e varfëra janë më te goditurat pe sa i 

përket tregut të lirë dhe produkteve në treg. Përderisa vendet e pasura, për të 

shpëtuar tregjet e tyre nacionale, bëjnë subvencionimin e prodhimeve të tyre 

siq është politika bujqësore e përbashkët e vendeve të Bashkimit Evropian, 

në vendet e varfëra kjo mundësi nuk ekziston. Kompanitë e mëdha nga 

vendet e zhvilluara, kanë krijuar mundësinë e ofrimit në tregun e punës të 

punëtorëve më një çmim të lirë dhe me orar jashtëzakonisht të gjatë.
26

 Një 

dallim tjetër është edhe në aspekt të punëtorëve të kualifikuar dhe atyre të pa 

kualifikuar.  Kjo ka shkaktuar edhe mbyllje të vendeve të punës. Për pasoje 

klasa e mesme vazhdon te varfërohet gjithnjë e më shumë.
27

 Disa prej atyre 

lëvizjeve, janë reformiste, kurse disa prej tyre janë me revolucionare. 

Reformatorët pretendojnë se globalizimi është një sistem më i njerëzishëm se 

kapitalizmi, përderisa, revolucionarët, akuzojnë se globalizimi është 

reakcionar sepse shkatërron industrinë kombëtare dhe shton diferencën e të 

ardhurave. Sipas një raporti të Bankës Botërore, numri i atyre që jetojnë me 

të ardhura në më pak se 1 dollar në ditë, ka kaluar shifrën e 1.2 miliard 

njerëzish. Në një raport të Kombeve të Bashkuara, në vitin 1992 që ka të bëjë 

me shpërndarjen e të ardhurave globale, tregon për një shpërndarje shumë të 

                                                

26 Leslie Sklair, Capitalism, globalization and its alternatives, Oxford University 

Press, 2002 

27 Gray C. Hufbaur, facts and consequences globalization, International Institute for 

Economics, 2001 
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pa barabartë të tyre. Vetëm 20 përqind e popullsisë në botë, kontrollon 82.7 

përqind të të ardhurave në botë. Sipas tyre, efektet negative të globalizimit 

reflektohen në faktin se : 

 Vendet e zhvilluara kanë shprehi  prodhuese dhe jakë të bardhë pune. 

Kjo do të thotë më pak vende pune për popullin e tyre.  Kjo ka 

ndodhur për shkak se puna prodhuese  është shprehur ne  vendet në 

zhvillim si Kina, ku kostoja e prodhimit të mallrave dhe pagat janë 

më të ulëta.  Programeret, redaktorët, kontabilistët dhe shkencëtarët 

kanë humbur punët e tyre për shkak te tjerëve që vinë nga vendet e 

jashtme (si India) që janë më të lirë.  

  Globalizimi ka çuar në shfrytëzimin e punës.  Pasiguria ne punë per 

shkak te kushteve ne pune.   

  Kompanitë kanë ngritur industri që shkaktojnë ndotje të ambientit në 

vende të varfëra.  

  Ushqimi i shpejt, zinxhirët si McDonalds dhe KFC janë përhapur në 

zhvillimin e botës.   

   Të  pasurit po  pasurohen gjithnjë e më shumë dhe të varfërit po 

bëhen edhe më të varfër.  

  Ndikimi i  kulturave të ndryshme  në kulturat lokale përmes TV dhe 

internet.  

  Sëmundjet Vdekjeprurëse si HIV / AIDS po përhapen në të katër 

anët e globit. 

  Trafikimi i qenieve njerëzore është duke u rritur.  
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 Kompanite Multinacionale dhe korporatat të cilat më parë ishin të 

kufizuara në aktivitete komerciale kanë gjithnjë e më shumë ndikim 

në vendime politike.
28

 

KONKLUZION 

Padyshim, globalizmi sot, ka marrë përmasa të një rendi botëror detyrues . 

kjo vërehet në jetën e përgjithshme shoqërore, politike dhe juridike. Nëse analizohet 

globalizmi nga aspekti politik dhe juridik, padyshim se, ka efektet e veta në jetën 

shoqërore përgjithësisht. Ky ndikim, jo gjithherë ka ndikuar pozitivisht në integrime 

shoqërore.  Kjo mund të vërehet sot .  Ekzistimi I rrymës antiglobaliste, mungesa e 

një lëvizjeje reformiste në botë dhe roli dominant I SHBA  në botë, kanë nxitur 

debate dhe mospajtime të mëdha në mes të kombeve e që kanë çuar deri në luftëra 

me përmasa shqetësuese. Megjithatë, ajo çka është e dukshme ështo dominimi dhe 

hegjemonia e SHBA  sot në botë ku, nga analizat dhe këndvështrimet e shumë 

autorëve, mbisundon mendimi se, hegjemonia e SHBA , ka edhe anët dhe efektet 

positive në ruajtjen e balancit në  botë. Krahas kësaj, globalizmi shtresoi akoma më 

shumë njerëzimin ku, dallimet u bënë më të shumta në pikëpamje ekonomike. Mu 

për këtë, sot, më shumë se kurrë, kritika ndaj globalizmit tanimë, ka tendenca të 

shndërrohet ne lëvizje të përgjithshme antiglobale dhe njëkohësisht, anti SHBA. 
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POLICIA SI INSTITUCION BAZIK 

DEMOKRATIK NË MBROJTJEN DHE 

REALIZIMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT 

ABSTRAKT 

Shkelja e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe shtetasit në 

çdo legjislacion demokratik është i dënueshëm me ligj nga institucionet 

përkatëse që janë të angazhuar për mbrojtjen dhe realizimin e tyre, qoftë kjo 

shkelje nga persona fizik apo juridik. Luftimi i kriminalitetit nënkupton 

angazhim, përfshirje dhe bashkëpunim të ndërsjelltë të subjekteve të 

ndryshëm shtetëror dhe shoqëror. Ndër ta, gjithsesi, rëndësi më të madhe 

kanë organet e specijalizuara shtetërore si: policia, gjykatat, prokuroritë 

publike dhe organet për ekzekutimin e sanksioneve penale. Veprimtaria e 

tyre e koordinuar dhe qëndrimi unik në nevojën e ndërtimit të strategjisë të 

luftës kundër krimit janë parakushte themelore në zgjidhjen e suksesshme te 

detyrave që janë të shtruara para tyre. 

Policia, që ështe edhe objekt studimi, është organ shtetëror që kujdeset 

për mbrojtjen e shoqërisë nga kriminaliteti, mbajtjen e rendit dhe qetësisë si dhe 

sigurinë e rendit përkatës juridik. Policia në çdo kohë duhet të veprojë brenda 

kornizave që i njeh dhe i pranon ligji. Ajo, si institucion shtetëror, i nënshtrohet 

të njëjtit ligj që duhet të zbatojë dhe të mbrojë. Për më tepër, roli i policisë është 

mailto:s.lacka@eust.edu.mk
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dhe duhet të jetë i ndarë nga ai i institucioneve të tjera shtetërore brenda sistemit 

të drejtësisë. 

Fjalët kyçe:Shkelja e të drejtave dhe lirive themelore, policia, 

strategji e luftës kundër krimit. 

HYRJE 

“Shumë kohë më parë, ngjarjet që zhvilloheshin në botë nuk kishin 

lidhje me njëra tjetrën. Por, tani, ato janë të gjitha të lidhura dhe të varura 

nga njëra tjetra.
1
” Sot, ne këtë shekull, ky është një konstatim mëse i 

zakonshëm. Përvoja e jashtëzakonshme e qarkullimit të mallrave, ideve, 

institucioneve dhe njerëzve që ne e kemi sot prezente, është pasojë e një 

evulucioni historik mjaft të gjatë.  

Jetojmë në kohën e ndryshimeve dramatike. Për Evropën Juglindore 

duke i vëne një theks të veçantë shteteve ballkanike, vitet në tranzicion ishin 

më tepër se dramatike. Të drejtat e njeriut paraqesin në të gjitha lëmite e jetës 

bazën e bashkëjetesës paqësore. Në këtë kompleks tematik do të vërehet se 

liritë dhe të drejtat e njeriut kanë tërhequr vëmendjen që nga momenti kur 

filluan të shkilen në mënyrë brutale. "Të gjithë njerëzit janë të lirë dhe të 

lindur me të drejta dhe dinjitet të barabartë" - kështu fillon neni 1 i 

"Deklaratës së Përgjithshme të KB mbi të Drejtave të Njeriut". Të gjithë ne, 

që nga lindja kemi të drejta të caktuara, të quajtura të Drejtat e Njeriut. Këto 

të drejta i takojnë çdonjërit dhe janë të patjetërsueshme, domethënë., ato nuk 

mund t`i merren askujt. 

                                                

1
 www.wikipedia.org/wiki/Polybe 

http://www.dadalos.org/alb/Menschenrechte/Grundkurs_MR2/Materialien/dokument1.htm


International University of Struga 

71               MSc Senada Lacka 

Një karakteristikë e rëndësishme e shoqërisë bashkëkohore është 

edhe mobiliteti, qarkullimi dhe emigracioni masiv i njerëzve prej një shteti 

në shtetet e tjera. Këtë fenomen e kushtëzuan zhvillimi ekonomik dhe 

proceset integruese ekonomike ndërshtetërore në shkallë kontinentesh dhe 

ndërkontinentale, krizat politike dhe sistemet diktatoriale, luftërat, rrënimet e 

sistemit komunist dhe socialist, e të tjera. Sipas disa analizave 

ndërkombëtare, rreth gjysmë milijard njerëz kanë shprehur gadishmërinë të 

emigrojnë në shtetet më të zhvilluara. Ky mobilitet dhe migracion i madh i 

njerëzve prej një shteti në shtetet e tjera, përveç anës pozitive, i përcjell pas 

edhe pasojat negative. Një ndër pasojat më të dëmshme të këtij mobiliteti dhe 

migracioni është edhe kryrja e veprave penale nga shtetasit dhe ndaj 

shtetasve prandaj trajtimi i veprave penale kanë nevojë të trajtohen si 

element ndërkombëtar sepse shtetet nuk janë në mundësi të luftojnë vetë 

kundër krimit. Internacionalizimi gjithnjë më i madh i kriminalitetit dhe 

bashkëpunimit ndërshtetëror në luftimin e tij e vërteton faktin se është më se 

e nevojshme ti kushtohet nje rëndësi e veçantë plotësimit të vakumit që kanë 

shtetet në sistemet e tyre për të fituar kundër këtij fenomeni famëkeq që 

destabilizon paqen dhe qetësinë e qytetarëve të ndershëm por njëkohësisht 

vështirëson punën e organeve kompetente. Prandaj, shtetet e patën të 

nevojshme të bashkoheshin kundër kësaj të keqeje të madhe dhe si mjet të 

duhur zgjodhën krijimin e organizatave ndërkombetare që do të merren 

posaçërisht me mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave të njeriut dhe dënimin 

e atyre që rrezikojnë këto të drejta ndërkombëtarisht. 

Nga këndvështrimi i mirëqeverisjes, të gjitha shtetet duhet të 

garantojnë sigurinë e publikut, duke respektuar liritë individuale dhe të 

drejtat e njeriut. Në demokraci, qytetarët kanë të drejtë të shpresojnë për një 

trajtim të drejtë, të paanshëm dhe të parashikueshëm nga ana e policisë. 
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Sjellja e forcave policore kundrejt publikut mund të shihet si një nga 

treguesit kryesorë të cilësisë së demokracisë në një vend. 

 NOCIONI DHE FILLET E KRIJIMIT TË POLICISË SI 

INSTITUCION SHTETËROR  

Policia është organ shtetëror që kujdeset për mbrojtjen e shoqërisë nga 

kriminaliteti, mbajtjen e rendit dhe qetësisë, si dhe sigurinë e rendit përkatës 

juridik. Një kohë të gjatë, nocioni i policisë është njëjtësuar me kuptimin e 

administrimit të brendshëm, duke përfshirë aktivitetin e tërësishëm shtetëror, 

përveç gjyqësisë dhe ushtrisë. Më vonë, në kohët e zhvillimit të shteteve 

borgjeze, aktiviteti policor kufizohet në punët e brendshme, respektivisht vetëm 

në ato dukuri të cilat paraqesin rrezikueshmëri për rendin publik. 

Rrënjët e zanafillës së policisë janë tejet të hershme në histori. Fillet e 

krijimit të këtij segmenti të administrimit shtetëror vërehen që në periudhën para 

erës së re. Kështu, disa shënime flasin për formimin e formave të ndryshme të 

pushtetit policor në Mesopotami pas nxjerrjes së Kodit të Hamuarabit në 

shekullin e XVIII para erës së re në Kinë, në kohën e dinastisë Shang në 

shekullin  XV para erës së re, në Greqinë antike, në kohën e mbretit Soloni, në 

shekullin e VI para erës së re, në Romën e vjetër në kohën e nxjerrjes së Kodit të 

dymbëdhjetë tabelave në vitin 450 para erës së re. 

Policia moderne konsiston me punësimin e orarit të plotë me përgjegjësi 

ndaj autoritetit qëndror. Organizata e parë policore moderne është themeluar me 

dokumentin e njohur  si “Metropolitan Police Act”  të vitit 1829 në Londër. Kjo 

formë e organizimit të policisë moderne është vazhduar me formimin e 

organizatave të ngjajshme në SHBA dhe në Kanada. Kështu, oficerët e këtyre 

policive kanë qënë të uniformuar, kanë punuar me orar të plotë në funksion të 
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zbatimit të ligjit, për të mirën publike. Punësimi i tyre ka qënë i kushtëzuar me 

shumë specifika, cilësi dhe karakteristika personale, fizike, e të tjera. 

Themelimi i policisë publike me atributet e organizatës moderne policore, 

të financuar nga buxheti shtetëror dhe nën mbikqyrjen e drejtëpërdrejtë nga 

imperatori, lidhet me periudhën e imperatorit Augustus në Romën e vjetër gjatë 

shekullit të parë para erës së re, ku në administrimin e qytetit u vendos funksioni 

i prefektit të qytetit, detyra e së cilit ishte, me zbatimin e pushtetit ekzekutiv dhe 

gjyqësor, të kujdeset për mbatjen e rendit publik dhe shefit të policisë i cili, i ka 

zbatuar vendimet e pushtetit ekzekutiv. 

Në periudhën e feudalizmit, deri në shekullin e XVI dhe XVII, vështirë 

mund të flitet për ekzistimin e organizatave policore në këtë kuptim. Me 

forcimin  tendencave centraliste në organizimin e pushtetit shtetëror dhe 

themelimin e monarkive të para absolute, i kushtohet vëmendje më e madhe 

kërkesave për ekzistimin e një institucioni policor efikas dhe i fuqishëm. Kështu, 

qysh në fund të shekullit  të XVI, në Francë dhe Rusi, pastaj edhe në shtete të 

tjera evropiane, formohen njësi policore me funksione të përcaktuara saktësisht 

në kuadër të administrimit shtetëror. 

Themelet e policisë moderne janë vënë në pjesën e dytë të shekullit të 

XIX, kur kjo formë e pushtetit shtetëror ka filluar të merr atribute të shërbimit 

profesional dhe të specijalizuar. Fjala polici rrjedh nga fjala latine politea që 

nënkuptonte një institucion tradicional i njohur për mbrojtjen e rendit shoqëror 

në të gjitha tipat historike-shoqërore dhe në të gjitha vendet e botës.  Në të gjitha 

vendet, duke llogaritur edhe shoqëritë bashkëkohore, policia, përveç nga aspekti 

formal, i ka të njëjtat përcaktime shoqërore dhe kryen përafërsisht të njëjtat 

funksione dhe detyra. Kjo nuk do të thotë se në mesin e policive të vendeve të 

caktuara të rendeve të ndryshme shoqërore, nuk paraqiten dilema pak a shumë të 
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mëdha, lidhur me karakterin e tyre shoqëror për nga vëllimi, llojet e 

autorizimeve, për nga karakteri i funksionimit të tyre, për nga pozita shoqërore 

dhe për nga forma e paraqitjes të policive. 

Në disa vende, policia mund ti japë propozime të caktuara edhe organeve 

ligjvënëse për ndryshime të nevojshme eventuale të sistemit normativ. Në këtë 

mënyrë, policia i ofron ndihmë të vlevshme legjislacionit, gjykatave dhe 

praktikës antikriminale. Kërkimet më të reja të aktivitetit policor, si sektor i 

posaçëm i kontrollit shoqëror, tregojnë se aktiviteti policor po transformohet 

gjithnjë e më shumë në kuptimin preventiv. Duhet të theksohet se policët 

njëkohësisht janë edhe zyrtarë të parandalimit të krimit i cili mund të shfaqet në 

forma të ndryshme të aktivitetit dhe pasivitetit siç është mbikqyrja dhe patrollimi 

i terrenit, kryerja e shërbimit të mbikqyejes që trajtohet si parandalim policor, 

kryerja e kontrollit në rrugë, dhënja e këshillave qytetarëve me qëllim të 

mbrojtjes të tyre nga kriminaliteti, organizimi i ekspozitave të përkohshme lokale 

me mjetet që oforohen për sigurimin nga veprat penale, formimi i shërbimeve të 

posaçme për dhënjen e këshillave qytetarëve me qëllim të mbrojtjes nga veprat 

penale, organizimi i këshillimeve të kohëpaskohshme që ofrojnë mundësi të 

mëdha për shkëmbimin e mendimeve lidhur me organizimin e parandalimit, 

themelimin e klubeve të të rinjve për plotësimin e shkollimit profesional, kryerja 

e mbikqyrjes joformale ndaj të rrinjve të rrezikuar dhe forma të tjera të 

shërbimeve policore. 

Në mesin e aktivitetetve preventive theksohet veçanërisht nevoja për 

punën paraprake operative, si formë e preventivës së thjeshtë që praktikohet  në 

ato vende që janë drejtëpërsëdrejti të rrezikuar nga kriminaliteti. Kjo punë 

preventive është e domosdoshme për parandalimin e organitimit, luftimin dhe 

trajtimin e të gjitha llojëve të krimit. 
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 TË DREJTAT E NJERIUT, POLICIA DHE ROLI I SAJ NË 

MBROJTJEN E TË DREJTAVE  THEMELORE 

Nëse  njerëzit ishin aq të përkryer dhe do të respektonin të drejtat e 

njëri-tjetrit, nuk do të egzistonte nevoja e një shërbimi special i cili obligon 

që të respektojmë dhe mbrojmë të drejtat e njeriut dhe nga ana tjetër na 

mbron nga cenimet njerëzore, veprimeve dhe sjelljeve të cilat rrezikojnë 

jetën tonë, mirëqënjen dhe mëvetësinë në shoqëri. 

Në rastet kur institute të caktura si familja, feja, arsimimi e të tjera, që 

kontrollojnë dhe rregullojnë në një masë të caktuar sjelljen e njeriut nuk janë 

të mjaftueshme, është e nevojshme që për sigurinë dhe mirëqënjen e 

popullatës të kujdeset shërbimi policor i krijuar nga vetë shteti, në funksion 

të shtetit dhe shtetasve të saj.  

Nevoja e ekzistimit të policisë si servis i kontrollit shoqëror mbi 

sjelljet njerëzore është i njëjtë sikurse në rregjimet totalitare ashtu edhe në 

ato demokratike edhe pse shtrirja e autorizimeve dhe funksioneve të policisë 

dallohen nga sistemi një sistem në sistemin tjetër politik. Në rregjimet 

totalitare policia nuk ishte asgjë tjetër përveç se forca ose arma e brendshme  

dhe ekzekutive e shtetit me të cilën viheshin nën kontroll shtetasit dhe 

sidomos ato të cilët ishin kundërshtar të sistemeve totalitare. Në këtë 

periudhë,, funksionimi i policisë për rregullimin dhe mbajtjen e pushtetit 

qeveritar rezulton në pushtetin e saj birokratik. Por, përderisa në sistemet 

totalitare detyra e policisë ishte jo aq problematike sepse ruajtja dhe 

konzervimi i rendit shoqëror kishte prioritet mbi gjthçka, posaqërisht mbi të 

drejtat dhe liritë e njeriut, nga ana tjetër, në sistemet demokratike, detyrat e 

policisë janë përcaktuar dhe rregulluar në bazë të nevojave që të balancohen 
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qëllimet e mbrojtjes së rendit dhe sigurimi i imperativit demokratik të lirive 

individuale.
2
 

Në sistemet demokratike tentohet dhe punohet për tu siguruar një 

sistem adekuar dhe praktik për mbrojtjen e qytetarëve me qëllim që të mos 

bëhen instrument i abuzimeve dhe nënshtrimeve, sepse, mbi të gjitha, 

demokracia përqafon lirite njerëzore, egzistimin e një shteti ligjor dhe të 

sigurtë, për të cilat elemente duhet të kujdeset policia që ka pa dyshim rolin 

kryesor në realizimin e këtyre elementeve. 

Vendimet policore duhet të jenë gjithmonë objektive dhe në 

përputhshmëri të plotë me Kushtetutën dhe Ligjet përkatëse. Pjesëtarët e 

policisë duhet të arsyeshëm dhe racional mdaj nevojave specifike të 

individëve e sidomos kategorive më të ndishme shoqërore si femijët, gratë, 

adoleshentët, pakicat etnike, personat me aftësi të kufizuar fizike ose psiqike 

dhe personave të tjerë të lënduar. 

Policia është person juridik i cili ndihmon dhe shërben gjithmonë në 

bazë të nevojës së njerëzve dhe nevojave tjera publike, person me uniformë i 

cili ka për detyrë të këshillojë, bisedojë dhe ndihmojë qytetarët. Ai ka detyrë 

të merret me rregullimin e sigurisë të pjesmarrësve të ndryshëm në 

komunikacion, person i cili në mënyrë aktive lufton për zbulimin dhe 

parandalimin e krimit dhe veprave penale, parandalimin e cenimit të jetës 

private të qytetarëve e të tjera dhe këto janë ndodhi të përditshme me të cilat 

ballafaqohen policitë në vende të ndryshme të botës. 

                                                

2 Jankuloski, Xvonomir, “Policia dhe të drejtat e njeriut”, Shkup, 2004, fq.8. 
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Problemet rreth të cilave janë drejtuar akuzat, kritikat dhe gjykimet 

kundrejt policisë janë kryesisht probleme me identitetin, mbrojtjen e të 

drejtave të njeriut, respektimin e jetës private, shmangjen e torturës të tepruar 

dhe të panevojshme nga ana e policisë, veprime të cilat rrezikojnë rendin 

shoqëror dhe njëkohësisht ngjallin tek popullata mosbesim ndaj policisë, 

frikë, urrejtje dhe dilemë rreth asaj se çka është në të vërtetë policia, çka 

duhet të presin saktësisht nga ajo si institucion shtetëror, a duhet qytetarët të 

mbështeten në organet policore dhe çfarë qëndrimi duhet të ndërtojë ajo ndaj 

të drejtës, politikës, moralit, religjionit, të drejtave dhe lirive të njeriut, e të 

tjera. 

Është me rëndësi të hidhet dritë mbi rolin e policisë dhe funksionimin 

e saj si reprezentues i demokracisë dhe principeve të saja të të udhëhequrit, 

gjegjësisht të bëhet definimi i rolit policor brenda shoqërive demokratike, si 

ruajtës i lirisë, si ekzekutues i së drejtës dhe vendimeve qeveritare të cilat 

drejtpërsëdrejti ndikojnë tek njerëzit dhe të drejtat e tyre. 

ANGAZHIMET E MAQEDONISË PËR HARMONIZIMIN E 

LEGJISLACIONIT TË BRENDSHËM  ME ATË EVROPIAN NË 

SFERËN E SIGURISË TË QYTETARËVE- EUROPOLI 

Nevoja e antarësimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian është tejet e 

rëndësishme për qytetarët e saj dhe çështja e policisë është po aq e 

rëndesishme sa edhe sferat e tjera. Harmonizimi i legjislacionit të Republikës 

së Maqedonisë me të drejtën e UE-së, paraqet afrimin e zgjidhjeve të 

legjislacionit nacional me të drejtën e UE-së. Në kuadër të UE-së, 

harmonizimi por edhe unifikimi i të drejtës duhet ta mundësojë realizimin e 

hapësirës  unike të lirisë, sigurisë dhe drejtësisë, si dhe tregun e unik të në të 

cilin pa pengesa realizohen funksionet ekonomike dhe të tjera të Unionit. 
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Obligimi për harmonizimin e legjislacionit të RM-së  me të drejtën e 

UE-së, është inkorporuar në nenin 68 të Marrëveshjes për Stabilizim dhe 

Asocim. Me miratimin e Rregullores së re të Kuvendit të Republikës së 

Maqedonisë në qershor të vitit 2008, në nenin 135 është paraparë që 

përmbajtja e çdo propozimligji me të cilin bëhet harmonizimi, duhet të 

përmbajë edhe të dhëna për aktet burimore të Unionit Evropian , si shenjë që 

i bën të dallohen nga të tjerat. 

Për procesin e suksesshëm të harmonizimit të legjislacionit të RM-së 

me të drejtën evropiane, për konsistencën, koordinimin dhe pasqyrën e qartë 

dhe monitorimin e procesit të afrimit të legjislacionit, në vitin 2000 është 

përgatitur Metodologjia dhe struktura e harmonizimit të legjislacionit 

nacional me atë të UE-së. 

Sipas metodologjisë, procesi i harmonizimit ndahet në katër faza: 

1. Faza përgatitore- vendosja e të gjitha institucioneve të nevojshme 

për realizimin e procesit, si dhe aktiviteteve me karakter teknik, si për 

shembull distribuimi dhe prezantimi i akteve juridike evropiane, në rajonet 

konkrete dhe prezantimi i parimeve për harmonizim në përgjithësi. 

2. Faza analitike- përkthimi i akteve të nevojshme juridike evropiane 

në gjuhën maqedonase dhe inkorporomi i tyre në programin për afrimin e 

legjislacionit nacional me legjislacionin evropian, në pajtim me përparësitë e 

përcaktuara paraprakisht. 

3. Faza e transponimit- elaborimi operativ i legjislacionit të ri, në 

pajtim me planin e përcaktuar paraprakisht. Në këtë fazë fitohet afrimi i 

vërtetë i legjislacionit maqedonase me atë të UE-së. Gjegjësisht, kjo është 



International University of Struga 

79               MSc Senada Lacka 

faza në të cilën ekspertët nacionalë dhe ekspertët e UE-së, doemos duhet t’i 

përgatisin projekt-ligjet e reja ose ndryshimet dhe plotësimet e propozuara të 

ligjeve ekzistuese ose akteve nënligjore, me qëllim që të arrihet 

kompatibiliteti ndërmjet rregullimit juridik në Republikën e Maqedonisë dhe 

legjislacionit të UE-së, dhe së fundi  

4. Faza e implementimit- jo vetëm miratimi i ligjeve të reja në 

Kuvend ose ndryshimi dhe plotësimi i ligjeve ekzistuese, por gjithashtu edhe 

implementimi adekuat i tyre në praktikë dhe administrimi me efektin që i 

kanë ato, në infrastrukturën ekzistuese institucionale. 

Legjislacioni parësor bazohet në të gjitha marrëveshjet për 

themelimin e Bashkësisë me shtojcat dhe protokollet e tyre, dhe ndryshimet e 

plotësimet shtesë të të njëjtave (duke përfshirë edhe Marrëveshjet vijuese për 

aderim). Ato i përmbajnë dispozitat themelore për qëllimet e UE-së, 

organizimin dhe funksionimin e saj, si dhe pjesën më të madhe të së drejtës 

së saj ekonomike. 

Legjislacioni dytësor ka të bëjë me aktet juridike, të cilat gjithashtu 

konsiderohen si burime të së drejtës së bashkësisë. Ato i janë Direktivat, 

Rregullativat, Vendimet dhe Rekomandimet e Mendimet.  

Krahas fomave të bashkëpunimit në kuadrin e Interpolit dhe 

bashkëpunimit policor bilateral, në kuadrin e Bashkimit Evropian u krijuan 

perspektiva të reja për aktivitete policore të përbashkëta dhe të koordinuara 

në parandalimin dhe luftimin e kriminalitetit. Kësisoj nga Bashkimi Evropian 

u formua organizata për bashkëpunim policor në kontinentin e Evropës e cila 

emërtohet si Europol. 
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Ideja për formimin e Europolit u inicua zyrtarisht në vitin 1991 nga 

kancelari gjerman Helmut Kol së pari në Edinburg dhe më pas në 

Luksemburg. Arsyet e formimit të Europolit konsistonin në luftimin më 

efikas të kriminalitetit ndërkombëtar, nga Interpoli si organizatë policore 

mbarëbotërore nuk ka arritur që në masë të duhur në shumë kontinente të 

realizojë misionin e vet. Veçmas, Europoli u themelua nga shkaku se me 

krijimin e Bashkimit Evropian dhe tendencat për zgjërimin e tij në rrjedhat e 

integrimeve evropiane, gjithnjë e më tepër u zbehën kufijtë shtetëror që 

mundësuan qarkullimin e lirë të njerëzve, ideve dhe kapitalit, por që kjo 

ecuri pozitive në të njëjtën kohë u përcoll edhe me shtimin e veprave penale 

ndërkombëtare. 

Kjo organizatë kishte të drejtë të vepronte në territorin e të gjitha 

shteteve të Bashkimit Evropian. Pas shumë debateve, në mbledhjen e 

mbajtur në vitin 1993, me marrëveshjen e ministrave të Bashkimit Evropian 

u vendos që të themelohet Europoli me seli në Hagë. 

Si pengesë për bashkëpunimin më efikas të Europolit me policitë e 

shteteve përkatëse aktualisht paraqiten dallimet në kodet penale dhe në kodet 

e procedurës penale, siç janë autorizimet e ndryshme të seksioneve të 

policive dhe shërbimve informative. 

Këto pengesa, veçanërisht janë të pranishme lidhur me çështjen se 

deri në çfarë kufij aktiviteti joformal i policisë konsiderohet si fazë 

paraprake- operative, dhe kur fiton karakter  të dhunës siç është rasti për 

shembull i përdorimit të mjeteve teknike me të cilat ndërhyhet në jetën 

private të njeriut. Këto pengesa e vështirësojnë zbulimin dhe ndëshkimin e 

kryersëve të veprave penale, andaj këto pengesa duhet të evitohen  sa më 

parë, ngase kriminaliteti nuk i njeh kufijtë e shteteve. 
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Shtrohet pyetja nëse marrëveshja e Shengenit mundëson 

bashkëpunim  të policive në luftën kundër kriminalitetit më policitë e 

shteteve tjera të Evropës të cilat nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian, që 

do të thotë se nuk janë as anëtare të Europolit.  

Lidhur më këtë duhet të theksohet se zakonisht në rastet kur policitë e 

shteteve përkatëse nuk mund të bashkëpunojnë për shkak se nuk janë anëtare 

të Europolit, bashkëpunimi policor i këtyre shteteve realizohet me 

marrëveshje bilaterale dhe multilaterale në mes policive të shteteve. Mbi këto 

baza, përkatësisht në bazë të marrëveshjeve bilaterale me policitë e shteteve 

tjera, policia e Maqedonisë është duke bashkëpunuar suksesshëm me policitë 

e shteteve të tjera për zbulimin dhe ndëshkimin  kryerësve të veprave penale. 

KONKLUZION  

Një ndër faktorët që kanë përgjegjësi direkte për mbrojtjen dhe 

realizimin e të drejtave dhe lirive themelore janë insitucionet e çdo shteti dhe 

me një theks të veçantë policia që është edhe objekt studimi në këtë tezë. 

Hapi i parë drejtë një modeli të ri mbi një polici efikase dhe demokratike 

është bërë me vetë përfshirjen e saj dhe vendosjen e saj një rol preventive në 

shoqëri për të zbutur kriminalitetin. Që në fillim duhet të bëhet e qartë se roli 

parimor i policisë duhet të jetë parandalimi dhe zbulimi i kriminalitetit dhe 

me këtë direkt ndikohet në mbrojtjen e qytetarit nga kjo dukuri negative 

shoqërore, kurse, rol dytësor është ndëshkimi i personave të caktuar, 

gjegjësisht, kryerësve të veprave penale dhe të kundërligjme. Tendencat e 

policisë për realizimin e këtyre qëllimeve duhet të jenë direkte sepse mbrojtja 

e jetës, pronësisë dhe ruajtjes të paqes dhe qetësisë në shoqëri janë elementet 

kryesore të cilat duhet të vërtetojnë se a kanë qënë të sukseshme veprimet 
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dhe përpjekjet policore dhe a janë arritur qëllimet për të cilat edhe është 

krijuar policia dhe egziston si institucion.  

Duke pasur parasysh rëndësinë që një shtet demokratik duhet ti jap 

individit dhe të drejtave të tij, prej këtu rrjedh edhe fakti se kurorëzimi i 

sigurisë në vend duhet të mbështetet në egzistencën e një policie efikase dhe 

profesionale, që mbi të gjitha veprimtarinë dhe brengat kryesore i ka në 

ruajtjen e paqes dhe realizimin e plotë të lirive njerëzore nga keqpërdorimet e 

shumta, pa kurrfarë dallimi dhe diskriminimi, që është një sfidë tejet e 

vështirë për tu realizuar nga ana e policisë maqedonase. 

Një rëndësi e veçantë duhet ti kushtohet tendencave drejt 

modernizimit dhe forcimit të mbrojtjes të të drejtave të njeriut nga ana e 

organeve policore dhe kjo do të realizohet vetëm nëse punohet me 

përkushtim drejt një aftësimi professional, njohjes fillimisht dhe pastaj 

mbrojtjes të lirive dhe të drejtave të qytetarit, dhënja e ndihmës teknike për 

reforma të nevojshme brenda policisë duke përmendur sit ë rëndësishme 

ndihmën për verifikimin, seleksionimin dhe përparimin e proceseve, 

zhvillimin e kodeksit të sjelljes së policisë, bashkëpunim në pikpamje të 

planifikimit të tranzicioniz për angazhim dhe caktim të policëve nga 

bashkësitë që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë, caktim i 

vëzhguesve dhe i këshilltarëve policorë dhe ndërkombëtar për fushat më 

delikate përmes aranzhmaneve adekuate e të tjera. 

Bashkëpunimi i deritanishëm policor në kuadër të Interpolit, 

Europolit dhe organizatave tjera ndërkombëtare me karakter të tillë, si dhe 

format e reja të parapara me marrëveshje bilaterale, qartë tregojnë se gjithnjë 

e më tepër është duke u braktisur koncepti i sovranitetit absolut të shtetit. 

Kësisoj, tani nuk është diçka jo e zakonshme që policia vendore së bashku 
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me policinë e një vendi tjetër, të ndërrmarë aktivitete të caktuara apo të 

zhvillojë hetime të përbashkëta. Kjo është tejet e rëndësishme sidomos për 

shtete më të vogla si rasti i Maqedonisë, sepse si rezultat i rritjes së nivelit të 

krimit si rezultat i thellimit të krizës ekonomike, shteteve të tilla u nevojitet 

ndihma që i ofron ndonjë shtet tjeter ose në raste tjera ndonjë organizatë 

ndërkombëtare policore. 

Duhet të theksohet se sipas trendeve të cilat kanë lindur pas Luftës së 

Dyte Botërore, e sidomos në dy dekadat e fundit, formimi i një policie 

supernacionale, së pari në kuadrin e një kontineti si në rastin e Evropës, me 

siguri do të ndodhë në një perspektivë të afërt. Përvojat dhe infrastruktura e 

deritanishme e Interpolit, Europolit si dhe formave të tjera të bashkëpunimit 

ndërshtetëror, janë bazë  e mirë që do të mundësojë që në një perspektivë të 

afërt të themelohet edhe policia supernacionale. 

Deri atëherë, bashkëpunimi policor ndërmjet shteteve të Evropës dhe 

të mbarë botës do të zhvillohet me anë të marrëveshjeve bilaterale dhe 

konventave  e akteve të tjera ndërkombëtare me të cilat do të parashihen 

mundësi të gjëra të ndërrmarjes apo transferimit të hetimeve të policisë, si 

dhe të ndërrmarjes të veprimeve në interes të policisë së shtetit tjetër e cila 

është duke i zhvilluar hetimet. 

Fenomenit dinamik dhe kompleks të krimit, e cila e përcjell shoqërinë 

njerëzore qysha nga formimi i saj, mund ti kundërvihet suksesshëm vetëm 

një mekanizëm adekuat për zbulimin, parandalimin dhe luftimin e krimit, që 

do të thotë se nevoja për egzistimin e policisë brenda një shoqërie është e 

pakundërshtueshme dhe fakti se të gjithë, në një mënyrë apo tjetën, ndeshemi 

me policinë dh kjo e bën atë një ndër organet më të rëndësishme që 

ndihmojnë në ruajtjen e mirëqënjes dhe sigurisë të qytetarëve. 
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MARRËDHËNIA MIDIS MËNYRËS SË 

DIVORCIMIT TË PRINDËRVE DHE SJELLJES 

AGRESIVE TË FËMIJËVE 

ABSTRAKT 

Divorci është kthyer në dekadat e fundit në problem mbarëbotëror. 

Edhe Shqipëria, ka përjetuar, veçanërisht gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, rritje 

të ndjeshme të rasteve të divorceve. Në përpjekje për të kuptuar më shumë 

rreth këtij problemi, si dhe për të kuptuar ndihmën që u duhet dhënë fëmijëve 

në këtë situatë, u ndërmor ky kërkim shkencor. Qëllimi i tij është të vërtetojë 

nëse mënyra e divorcimit të prindërve ndikon në nivelin e sjelljes agresive të 

fëmijëve. Ky kërkim shkencor ka marrë parasysh agresivitetin fizik dhe 

verbal, me një kampion prej 40 fëmijësh, prindërit e të cilëve ishin në proces 

divorci në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.  

Përveç kësaj, u parashtruan edhe synime të tjera, siç ishte metodologjia 

e përdorur për të krahasuar se në cilin grup, në atë me prindër në proces 

divorci me konflikt apo në atë me prindër në proces divorci pa konflikt, ka 

më shumë agresivitet. Për të matur pritshmëritë tona përdorëm një instrument 

mailto:valbonatreska@yahoo.com
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pyetësor që përbëhej nga 12 pyetje të cilat synonin të testonin për të matur 

shkallën e agresivitetit fizik dhe verbal të përdorur nga palët në konflikt.  

Rezultatet e kërkimit provuan se kishte lidhje midis mënyrës së 

divorcimit të prindërve dhe sjelljes agresive të fëmijëve. 

Fjalët kyçe: divorc, fëmijë, agresivitet.  

HYRJE 

Gjatë këtij studimi është kërkuar shkencërisht nëse ka ndonjë lidhje 

shkakësore midis faktit se kur prindërit konfliktohen gjatë procesit të 

divorcit, sjellja e fëmijëve të tyre është më agresive. Për këtë qëllim janë 

marrë për studim 40 fëmijë me prindër në proces divorci nga të cilët, 20 janë 

me prindër të cilët kanë shfaqur konflikte të forta mes tyre edhe gjatë 

procesit e nuk kanë patur fare komunikim mes tyre, dhe 20 raste të tjerë me 

prindër të cilët, ndonëse janë në proces divorci, ruajnë komunikimin dhe 

bashkëpunojnë në interesin më të lartë të fëmijëve.   

Ndonëse ka një mori faktorësh që mund të konsiderohen si pasoja të 

divorcit, të tilla si rebelimi, mungesa e socializimit, depresioni, apo rënia e 

ndjeshme e rezultateve në mësime,  referuar studimeve të fushës si dhe 

përvojës 11 vjeçare si psikologe në gjykatë, faktori më i rëndësishëm dhe 

karakteristik i fëmijëve është agresiviteti. Kjo dukuri prek në mënyrë të 

ndjeshme jo vetëm fëmijët e moshës shkollore, por edhe më të vegjëlit.  Të 

qënit agresiv, fizikisht dhe verbalisht, pasqyrohet tek këta fëmijë dukshëm në 

mjediset familjare dhe sociale, ku ata jetojnë.  
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DIVORCI 

Prishje e lidhjes martesore
1
.  

Fëmijët e një çifti të divorcuar priren për të paraqitur më shumë 

probleme sociale, akademike por dhe në sjellje, sesa ata që vijnë nga familje 

tradicionale. Ata mund të jenë më agresivë, armiqësorë, më të veçuar, të 

pabindur, depresivë ose të tërhequr dhe mund të humbin interesin në punët e 

shkollës dhe në jetën sociale
2
. 

Problemet emocionale dhe të sjelljes së fëmijëve, mund të lindin nga 

konfliktet midis prindërve të tyre, si para ashtu edhe pas divorcit, madje më 

shumë edhe se nga vetë ndarja
3
. Kur prindërit diskutojnë shpesh rreth 

mbajtjes apo vendosjes së regjimit të kujdestarisë së fëmijës, marrëdhënia me 

fëmijët preket shumë
4
. Fëmijët, prindërit e të cilëve mund të kontrollojnë 

inatin e tyre, mund të bashkëpunojnë në prindërim dhe të shmangin 

ekspozimin e fëmijëve përballë sherreve, kanë më pak mundësi që të 

paraqesin probleme
5
. Aktualisht, sipas statistikave të INSTAT-it, martesat 

dhe divorcet tregojnë se janë rritur çdo vit. 

                                                

1 Pina, V. R. “Derecho familiar” (3a. ed.). México: Oxford, 1992, f. 312-321. 

2 Diane, E. P., Sally W. O. y Ruth D. F. “Psicología del Desarrollo” (8a. ed.). 

México: McGraw-Hil, 2001, f. 444. 

3 Po aty, f. 563-564. 

4 Po aty, f. 581. 

5 Po aty, f. 563-564. 
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INSTAT
6
 

Në pesë vitet e fundit (2009-2013) duket sikur numri i martesave ka 

ardhur duke u ulur për të shënuar vitin e fundit një rritje prej 4% krahasuar 

me vitin pararendës. Kështu, nëse në vitin 1990 shënohen 28.992 martesa, në 

vitin 2013 shënohen 23.820. Pra, në harkun kohor të njëzetë e tre viteve 

numri i martesave ka pësuar një rënie prej 18%. Në raport të zhdrejtë me 

martesat, numri i divorceve ka pësuar rritje në këto 23 vite: nga 2.675 

divorce të shënuara në vitin 1990, në 3.747 në vitin 2013. Pra, rezulton se 

janë dy tregues, që flasin qartë për  ndryshimin e sjelljes sociale jo vetëm 

individuale, por edhe asaj në bashkësi në vendin tonë, duke dëshmuar jo 

vetëm koeficientin bruto të martesës, por edhe koeficientin e divorcit.  

Koeficienti bruto i martesës është numri i martesave për 1.000 banorë, në një 

vit të dhënë, ndërsa koeficienti i divorcit është numri i divorceve për 100 

martesa në një vit të dhënë. Në vitin 1990, për njëmijë banorë realizoheshin 

8.9 martesa, ndërsa në vitin 2013 ky tregues ishte 8.2. Nga ana tjetër, 

koeficienti prej 15.7 divorce për njëqind martesa në vitin 2013 dëshmon për 

një etapë të re të modelit social të shoqërisë shqiptare. Në këtë vit për çdo 

100 martesa që realizohen, 16 prej tyre përfundojnë në divorce. 

PASOJAT E DIVORCIT TEK FËMIJËT 

Divorci i prindërve apo zgjidhja e martesës dihet se ka pasoja të 

ndryshme tek fëmijët. Pas përfundimit të zgjidhjes ligjore të martesës, në 

rastin më të mirë, figura e secilit prej prindërve ruhet, ndonëse rolet e secilit 

                                                

6 http://open.data.al/sq/lajme/lajm/lang/sq/id/1183/Tregues-statistikor-per-Martesa-

dhe-Divorce-1990-2013 
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prej tyre pësojnë ndryshime të thella pas këtij procesi. Në kushtet aktuale, 

nëna siguron kujdestarinë dhe përgjegjësinë ligjore, ndërsa babai vendoset në 

largësi dhe zhvlerësohet, të paktën në jetën aktive me fëmijët e tij
7
. 

Me divorcin, fëmijët vuajnë humbje ekuilibri dhe tensione afektive por 

edhe mungesë orientimesh të qarta
8
.  

Rezultatet tregojnë se fëmijët në moshë të vogël shfaqin më shumë 

ankth në lidhje me divorcin. Ata e kanë më të vështirë të perceptojnë qartë 

shkaqet e vërteta të divorcit. Për shkak të zhvillimit të tyre konjitiv ata e kanë 

të vështirë të bëjnë lidhjen shkak-pasojë, duke fajësuar shpesh veten e tyre 

për situatën që kalon familja. Nga ana tjetër, fëmijët në moshë më të rritur e 

kanë më të lehtë të perceptojnë atë çfarë po ndodh.  

Fëmijët në moshë shkollore janë të ndjeshëm ndaj presioneve dhe 

konflikteve të besnikërisë së prindërve të tyre. Këta, po ashtu, si edhe fëmijët 

në moshë të vogël, mund ta ndiejnë veten të braktisur dhe të refuzuar
9
.  

Problemet emocionale dhe të sjelljes mund të vijnë nga konfliktet 

midis prindërve, si para ashtu edhe pas divorcit, por edhe nga vetë procesi i 

divorcit
10

. 

                                                

7 D.Marcelli. Y J. de Ajuriaguerra, “Psicopatología del niño”. (3a. ed.). México: 

Masson, 1993, f. 446-450. 

8 D.Marcelli. Y J. de Ajuriaguerra, “Psicopatología del niño”. (3a. ed.). México: 

Masson, 1993, f. 446-450. 

9 Anita, E. W; José, J. D; Pineda, A. L; Esther. “Psicología educativa” (9a. ed.), 

México: Pearson, 2006, f. 151. 
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Fëmijët më të vegjël se gjashtë vjeç dhe më të mëdhenj se 

katërmbëdhjetë janë më të prekurit, ndërkohë që fëmijët në mes të kësaj 

moshe duket se kanë më pak probleme përshtatjeje me kushtet e reja. 

Gjithsesi, efektet afatgjata nuk mund të parashikohen, duke u nisur nga 

reagimi fillestar. Kjo do të na bënte të kishim një ndjesi sigurie të rreme kur 

bëhet fjalë për fëmijë nga gjashtë deri në katërmbëdhjetë vjeç
11

. 

Sa më i vogël në moshë të jetë fëmija, aq më shumë vështirësi do të 

ketë për të kuptuar divorcin dhe problemet e tij. Simptomat tek fëmijët janë  

trishtimi e inati, të nxjerra në pah për shkak të posesivitetit, zhurmës, 

hiperaktivitetit dhe agresivitetit, të shprehur në shtyrje, goditje, shkelma dhe 

deri në kafshime
12

.   

DISA NGA LLOJET E EMOCIONEVE TË PËRJETUARA NGA 

FËMIJËT KUR PRINDËRIT E TYRE JANË NË PROCES DIVORCI 

1. Ndjesi inati për faktin që janë kaq të cënueshëm. Këta janë fëmijë, 

që kanë parë se si bota e tyre shembet përpara syve të tyre dhe arrijnë në 

përfundimin (me shumë gjasa logjik) se,  nëse martesa që bashkonte prindërit 

e tyre mund të këputet, po ashtu mund të këputet edhe filli që i bashkon ata 

me prindërit e tyre. Asnjë riafirmim verbal, se babai ose nëna e tyre nuk do 

                                                                                                                         

10 D.Marcelli. Y. J. de Ajuriaguerra., “Psicopatologia del niño”, (3a. ed.). México: 

Masson, 1993, f. 446-450. 

11 Annie, A. “La buena Crianza” (3a. ed.). México: Norma, 2000, f. 155. 

12 Pina, V. R. “Derecho familiar” (3a. ed.). México: Oxford, 1992, f. 312-321. 
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t’i lërë kurrë, ashtu siç po e bëjnë nëpërmjet divorcit, nuk do t’ua zhdukë 

këtë frikë
13

.  

2. Ndjesi humbjeje. Fëmijët e vegjël preken drejtëpërdrejt nga humbja e 

njërit prej prindërve, ndërkohë që adoleshentët dhe fëmijët e rritur preken më 

shumë nga humbja e familjes si strukturë, me gjithçka që ajo sillte në lidhje 

me sigurinë dhe marrëdhëniet shoqërore
14

.   

3. Ndjesi refuzimi (mospranimi). Fëmijët e kuptojnë mënjëherë 

tërheqjen e prindërve në problemet e tyre dhe ky është niveli i parë i 

refuzimit. Dalja nga vatra familjare e njërit prej prindërve është niveli i dytë i 

refuzimit që duhet të përballojnë, pasi ky largim merret si një mungesë 

interesi për fëmijën. Në rastin e fëmijëve të vegjël, ata janë plotësisht të 

pazotë për të kuptuar largimin e njërit prej prindërve dhe u duket se ata po i 

braktisin. Nuk arrijnë të bëjnë dallimin midis largimit të njërit prej prindërve 

dhe braktisjes së tyre. Ky, me sa duket, është burimi i agresivitetit që këta 

fëmijë paraqesin. Fëmija e kupton se prindërit e tyre kanë vepruar me 

egoizëm, duke pasur parasysh vetëm ose kryesisht, interesat e tyre dhe, duke 

u ndjerë të refuzuar ose të tradhëtuar, fëmijët përgjigjen me agresivitet
15

.  

4. Ndjesi faji. Sikundër u theksua më sipër, ky emocion është më i 

dukshëm tek fëmijët më të vegjël. Fëmijët e vegjël, në mënyrë të 

pandërgjegjshme, vënë shpesh në raport të drejtë largimin e njërit prind me 

                                                

13 Collin. “El divorcio y sus efectos”, (2a.ed.). España: Cumbre, 1979, f. 200-208. 

14
 Po aty, f, 200-208 

15 Collin. “El divorcio y sus efectos”, (2a.ed.). España: Cumbre, 1979, f. 200-208. 
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ato raste që kanë ndodhur më parë, gjatë të cilave ky prind ka shfaqur 

pakënaqësi për sjelljen e keqe të fëmijës. Qëndrimi larg i prindërve nga njëri-

tjetri gjatë kësaj kohe dhe irritimi i përsëritur që ata shfaqin për shkak të 

tensionit të shkaktuar nga konflikti, duket se i pohojnë fëmijës se, pas 

gjithçkaje, është ai që e ka fajin për gjithçka që po ndodh. Kjo ndjenjë faji 

nuk vihet re pothuajse fare tek adoleshentët, të cilët, përkundrazi, priren që të 

reagojnë fuqishëm përpara çdo lloj insinuate se ata kanë të bëjnë me gjithë 

këtë
16

.  

Për shkak të konflikteve të shkaktuara nga divorci e veçanërisht 

tensionit të shtuar së tepërmi gjatë vetë procesit ligjor të zgjidhjes së 

martesës, këta fëmijë priren të shfaqin sjellje të shtuara agresiviteti si në 

aspektin verbal ashtu edhe në atë fizik. 

AGRESIVITETI 

Agresiviteti është tipar i personalitetit, është një karakteristikë e 

psikologjisë, është një mënyrë dalluese e sjelljes, me natyrë pak a shumë të 

përhershme, për shkak të prirjeve natyrale të individit të ndryshuara nga 

përvoja
17

.  

                                                

16 Po aty, f. 200-208 

17 Miranda– Salazar, A., Montes- Torres,S. “Funcionamiento familiar y agresividad 

en un grupo de menores infractores recluidas”.  

I disponueshëm në rrjet në: 

www.peiac.org/attachments/File/ARTICULOS/TESIS_NENA.pdf. 

http://www.peiac.org/attachments/File/ARTICULOS/TESIS_NENA.pdf
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Fjala agresivitet është sinonim i fjalës sulm. Ai nënkupton provokim 

dhe sulm. Si mbiemër dhe në kuptimin vulgar, i referohet atij personi i cili 

është “i prirur që të mos  respektojë askënd, që të ofendojë dhe të provokojë 

të tjerët”. Paraqitet si një shfaqje e njëpasnjëshme lëvizjesh me forma të 

ndryshme, të orientuara për të arritur synime të ndryshme. Sjellja agresive 

është një shprehje kryesore në aktivitetin e qënieve njerëzore. Prania e saj në 

botën e kafshëve dhe rezultatet e kërkimit shkencor mbi këtë gjë, i japin 

karakterin e një dukurie “shumëdimensionale”
18

.  

Fëmijët meshkuj shfaqin një agresivitet të hapur, qoftë fizik ose verbal, 

që drejtohet qartësisht drejt një objektivi. Fëmijët femra zakonisht 

praktikojnë agresivitetin racional (i quajtur ndryshe edhe agresivitet i 

fshehur, jo i drejtpërdrejtë ose psikologjik). Ky lloj agresiviteti, pak më i 

butë, bazohet në dëmtimin ose në kërcënimin për të dëmtuar marrëdhëniet, 

famën ose mirëqënien psikologjike. Mund të bazohet në thashetheme, nofka, 

në armiqësim apo në përjashtim të dikujt nga një grup
19

. 

Ndërmjet moshës dy dhe katër vjeç, kur fëmijët zhvillojnë një 

vetëkontroll më të madh dhe kanë mundësitë për t’u shprehur verbalisht dhe 

për të shpresuar në atë që duan, normalisht, nuk e shfaqin agresivitetin e tyre 

me goditje dhe fillojnë ta bëjnë me fjalë
20

.  

                                                

18 Po aty. 

19 Annie, A. “La buena Crianza” (3a. ed.). México: Norma, 2000, f. 155. 

20 Diane E. P, Sally W. O. y Ruth D. F. “Psicología del Desarrollo de la Infancia a 

la Adolescencia” (9a. ed.). México: McGraw-Hil, 2002, 404-417. 
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Agresiviteti është sjellje fizike ose verbale që ka synimin për të lënduar 

dikë. Kjo përfshin shuplakat, fyerjet direkte, madje edhe thashethemet me 

qëllim të keq, shtyrjet nëpër rrugë etj
21

.  

Paralelisht me të shprehurit më mirë verbalisht, fëmijët, përgjithësisht, 

kalojnë nga shfaqja agresive me veprime tek fjalët. Pas moshës 6-7 vjeç, 

shumica e fëmijëve bëhen më pak  agresivë, më bashkëpunues, më pak 

egocentrikë dhe shfaqin më shumë empati
22

.  

Fëmjët që janë më emotivë dhe që kanë një vetëkontroll më të ulët 

priren për ta shprehur inatin e tyre me anë të sjelljes agresive në vend që të 

përdorin forma më konstruktive
23

.  

Duke patur parasysh studimet e mëparshme rreth pasojave të divorcit 

tek fëmijët si dhe terrenin shqiptar por dhe konfliktet që lindin gjatë një 

procesi divorci, kemi ngritur pyetjen: 

A ka lidhje midis faktit se fëmijët e prindërve në proces divorci me 

konflikt, paraqesin më shumë agresivitet se fëmijët e prindërve të cilët 

zhvillojnë qetësisht procesin e divorcit?  

                                                

21 David, G. Myers. “Psicología Social”, (6a. ed.). Colombia: McGraw-Hil, 2000, 

f. 384. 

22 Cergage, L; David, R. S. “Psicología del desarrollo” (3a.ed.). México: Norma, 

2000, f. 641. 

23 Po aty. 
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Kërkimi nëse ka lidhje midis faktit se fëmijët e prindërve në proces 

divorci me konflikt paraqesin më shumë sjellje agresive, duke marrë 

parasysh si agresivitetin fizik dhe atë verbal, me një kampion prej 40 

fëmijësh, prindërit e të cilëve gjendeshin në proces divorci në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Tiranë.   

Përgjatë analizës dhe metodologjisë së kërkimit shkencor në trajtimin e 

këtij fenomeni u mbajtën si referencë: 

VARIABLET 

VP- Divorci 

Divorci: Prishje e lidhjes martesore
24

.  

Përkufizim operacional-divorci: ndarje e një çifti që ishte i lidhur në 

martesë. 

VV-Agresiviteti 

Agresiviteti fizik 

Sinonim i sulmit. Nënkupton provokim dhe sulm
25

.  

                                                

24 Pina, V. R. “Derecho familiar” (3a. ed.). México: Oxford, 1992, f. 312-321. 

25 Miranda– Salazar, A., Montes- Torres,S. “Funcionamiento familiar y agresividad 

en un grupo de menores infractores recluidas”.  

I disponueshëm në rrjet në: 

www.peiac.org/attachments/File/ARTICULOS/TESIS_NENA.pdf. 

http://www.peiac.org/attachments/File/ARTICULOS/TESIS_NENA.pdf
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Përkufizimi Operacional- Agresion fizik: të japësh goditje ose 

shkelma. 

Agresiviteti verbal: të thuash fjalë që tingëllojnë keq. 

HIPOTEZAT 

Ha- Procesi konfliktual i divorcit të prindërve ka lidhje me sjelljen 

agresive të fëmijëve. 

Ho- Procesi konfliktual i divorcit të prindërve nuk ka lidhje me sjelljen 

agresive të fëmijëve 

SUBJEKTET 

Është punuar me një grup prej 40 fëmijësh nga të cilët 20 janë nga 

familje me prindër në proces divorci konfliktual dhe 20 nga familje me 

prindër në proces divorci paqësor dhe bashkëpunues.  

Për të bërë ndarjen mes mënyrës së divorcit të prindërve, është 

realizuar gjithashtu një pyetësor më 12 pyetje sipas përfundimeve të të cilit 

janë zgjedhur më pas nga 10 raste të pastra të secilës kategori prindërish. Të 

gjitha familjet e marra në studim kanë patur nga dy fëmijë. Mosha e fëmijëve 

të përfshirë në studim  shkon nga 6 deri në 12 vjeç dhe janë të gjithë fëmijë 

që ndjekin shkollën fillore dhe 9-vjeçare. Është ruajtur gjithashtu raporti 

midis fëmijëve femra dhe meshkuj gjatë studimit.  
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VENDI KU ËSHTË ZHVILLUAR KËRKIMI SHKENCOR, 

INSTRUMENTAT DHE MATERIALET 

Të gjithë pyetësorët janë realizuar në zyrën e psikologes. Ambjenti ka 

patur dritë të bollshme, tavolinë pune dhe janë eliminuar detajet që mund të 

tërhiqnin vëmendjen gjatë punës, përgjatë një kohe prej 20-25 min.   

Instrumenti që u përdor u drejtohej familjeve në proces divorci me 

konflikt dhe familjeve në proces divorci paqësor (pa konflikt), që kishin 

fëmijë nga 6-12 vjeç. Instrumenti matës përbëhej nga dymbëdhjetë pyetje, të 

cilat synonin të matnin nëse kishte ose jo agresivitet; shtatë pyetje do të 

matnin agresivitetin fizik dhe pesë pyetje do të matnin agresivitetin verbal. 

PROCEDURA 

Hapat që janë ndjekur për realizimin e këtij kërkimi shkencor janë si 

më poshtë: 

Në bazë të punës së përditëshme si psikologe pranë Gjykatës së 

Tiranës, duke u ndihmuar edhe nga pyetësorët e realizuar me prindërit në 

lidhje me divorcet konfliktuale dhe jokonfliktuale, janë nxjerrë në pah 40 

raste të pastra, përkatësisht nga 20 prindër për secilin grup.  

Prindërve u është marrë miratimi për të qenë pjesë e studimit, u janë 

shpjeguar hapat që do të ndiqen si dhe paqartësitë e mundshme.  

Pas intervistave të kryera, u nxorr shuma e të gjithave për të parë 

numrin total të fëmijëve që paraqisnin sjellje agresive. 
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Pasi u nxorr një bazë të dhënash në Programin Excel, duke u bazuar te 

këto të dhëna, u realizuan dy grafiqe krahasuese me prindër në proces divorci 

konfliktual dhe dhe prindër në proces divorci jo konfliktual.. 

Më pas, u realizuan dy grafiqe për të nxjerrë rezultatet e fëmijëve që 

paraqisnin sjellje agresive fizike dhe verbale. 

Në fund janë nxjerrë rezultatet dhe janë bërë diskutimet në bazë të të 

dhënave të siguruara. 

REZULTATET 

Nga intervistat që iu bënë prindërve, 20 nëna dhe 20 baballarë iu 

përgjigjën pyetjeve. 

Më pas u nxorrën rezultatet me vlerësimet si agresive ose jo agresive 

në varësi të përqindjes më të lartë që u nxorr nga çdo intervistë, duke pasur 

parasysh se përgjigjet janë me po ose jo. 

Vlerësimi u bë në përputhje me shumicën e rezultateve që u siguruan. 

Ajo që doli me numër më të madh me përgjigje “po”, u quajt si agresive dhe 

ajo që doli me numër më të madh me përgjigje “jo”, u quajt si jo agresive.  

Në bazë të kësaj mënyre vlerësimi, rezultatet që u siguruan janë si më 

poshtë: 

Në grupin e parë që është ai i prindërve të cilët vazhdojnë të kenë 

konflikte gjatë procesit të divorcit, nga 20 fëmijë 14 prej tyre paraqitën sjellje 

agresive. Kjo është e barazvlershme me 70%,  ndërkohë që 6 fëmijë nuk 

paraqitën sjellje agresive (e barazvlershme me 30%) 
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Në grupin e dytë që është ai i prindërve në proces divorci jokonfliktual, 

vetëm 4 paraqitën sjellje agresive. Kjo është e barazvlershme me 20% 

ndërkohë që 16 të tjerë nuk paraqitën sjellje agresive dhe që është e 

barazvlershme me 80%. Duhet të marrim parasysh që 20 fëmijë të çdo grupi 

janë të barazvlershëm me 100%. 

GRUPI 1 

FËMIJË ME PRINDËR NË PROCES DIVORCI KONFLIKTUAL  

AGRESIVITET FIZIK, AGRESIVITET VERBAL 

SJELLJE AGRESIVE 70% 

SJLLLJE JO AGRESIVE 30% 

TOTALI 100% 

GRUPI 2 

PRINDËR NË PROCES DIVORCI JO KONFLIKTUAL  

AGRESIVITET FIZIK AGRESIVITET VERBAL 

SJELLLJE AGRESIVE 20% 

SJELLJE JO AGRESIVE 80% 

TOTALI 100% 

Nga rezultat e shprehura në %, shfaqet dukshëm se grupi i parë i 

fëmijëve, pra me prindër të cilët po kalojnë një proces divorci konfliktual, 
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janë dukshëm më agresivë verbalisht dhe fizikisht, krahasuar me grupin e 

dytë të fëmijëve që u morën në studim nga prindër të cilët po kalojnë pa 

konflikte procesin e zgjidhjes së martesës.  

DISKUTIM 

Ashtu si dhe u paratha, rezultatet e këtij kërkimi shkencor treguan se ka 

raport të drejtë midis procesit konfliktual të zgjidhjes së martesës së 

prindërve dhe sjelljes agresive të fëmijëve. Në këto kushte, nuk pranohet 

hipoteza negative, por pranohet hipoteza e cila thotë se procesi konfliktual i 

divorcit të prindërve ka lidhje me sjelljen agresive të fëmijëve. 

KONKLUZION 

Në përfundim të këtij studimi kemi arritur të përcaktojmë se ka një 

lidhje të drejtpërdrejtë midis mënyrës konfliktuale të zhvillimit të procesit 

ligjor të zgjidhjes së martesës dhe sjelljes agresive të fëmijëve. Vetë divorci 

sjell prishjen e ekuilibrave në familje, ndërkohë që në rastet e vazhdimit të 

konflikteve të forta mes partnerëve edhe gjatë procesit ligjor të divorcit 

(veçanërisht lidhur me kujdestarinë e fëmijëve), tek fëmijët e këtyre çifteve 

shfaqen edhe një mori emocionesh të tjera të tilla si; ndjenja faji, rezultate të 

ulëta në shkollë si pasojë e mospërqëndrimit, pasiguri, mbyllje në vetvete 

dhe shkëputje nga mjedisi social, vetëvlerësim i ulët etj. Këto dhe të tjera 

emocione dhe përjetime, prekin ndjeshëm jetën e ardhshme të fëmijëve.  

Përfundimi tjetër në të cilin arritëm gjatë këtij studimi ishte se tek të dy 

grupet e prindërve  në të cilin ka agresivitet fizik dhe verbal, megjithëse te 

prindërit të cilët kalojnë një proces divorci jo konfliktual e bashkëpunojnë 

për fëmijët, agresiviteti shfaqet në masë më të vogël.   
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Në bazë të rezultateve të sipërcituara, u rekomandojmë të gjithë 

prindërve të tregohen të përgjegjshëm me fëmijët jo vetëm në periudhat e 

zhvillimit të proceseve ligjore të zgjidhjes së martesës, por edhe më tej. 

Prindërit duhet të mbajnë në konsideratë se të gjitha konfliktet mes tyre, 

ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në mënyrën e sjelljes, të menduarit dhe 

të të ndjerit tek fëmijët.   
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VENDI DHE BOTA NË KUSHTETUTËN E  VITIT 

1946 DHE ATË TË VITIT 1976- IZOLIMI 

KUSHTETUES 

ABSTRAKT 

Është i rëndësishëm fakti i ndodhur në historinë kushtetuese të viteve 

1946-1976 kur u vu re një dukuri e cila binte ndesh me të gjitha parimet e 

njohura botërisht të së Drejtës Kushtetuese. Populli shqiptar ishte i vendosur 

të mbronte nga çdo armik pavarësinë kombëtare, pushtetin popullor dhe 

fitoret e veta socialiste. Shqipëria socialiste ishte gjithnjë një faktor aktiv në 

luftën për çlirimin kombëtar e shqëror, për paqen, lirinë dhe të drejtën e të 

gjithë popujve kundër imperalizmit, reaksionit dhe revizionizmit . Në 

politikën e saj të jashme ajo udhëhiqej nga idealet e mëdha të socializmit e të 

komunizmit dhe luftonte për ngadhënjimin e tyre kudo në botë. Frymëzimi i 

vazhdueshëm gjendej në doktrinën e madhe të marksizëm-leninizmit, nën 

flamurin e së cilës, Partia e Punës çonte përpara ndërtimin e shoqërisë 

socialiste për të kaluar pastaj gradualisht në shoqërinë komuniste.  
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Fjalë kyçe : kushtetutat e 1946 e 1976, izolimi kushtetues, politika e 

jashtme. 

HYRJE 

Në këtë periudhë, vendimet e Kongreseve të Partisë, të Byrosë 

Politike, të Komitetit të saj Qëndror, deri edhe ato të organeve më të ulta të 

saj, të ashtuquajturat direktiva të Partisë, ndonëse nuk cilësoheshin në 

mënyrë të shprehur si burime të së drejtës, qëndronin mbi Kushtetutën dhe 

ligjet, përbënin bazën e të gjithë veprimtarisë shtetërore e shoqërore në të 

gjitha fushat, kushtëzonin gjithë procesin e hartimit, miratimit, zbatimit dhe 

interpretimit të normave juridike, duke shkelur parimin kushtetues sipas të 

cilit Kushtetuta qëndron mbi të gjitha ligjet e ajo nuk mund të ndryshohet me 

ligje qe në shkallën hierarkike qëndrojnë poshtë saj. Për rrjedhojë, 

veprimtaritë e organit më të lartë ligjvënës, Kuvendit Popullor, e Presidiumit 

të tij dhe e organeve të tjera shtetërore, ktheheshin në një veprimtari 

konfirmuese formale.  

Për më tepër, fusha të gjera e të rëndësishme të veprimtarisë 

shtetërore, në mënyrë të veçantë veprimtaria e sektorëve të rëndësishëm të 

Ministrisë së Punëve të Jashtme, rregulloheshin vetëm ose kryesisht me akte 

partiake dhe vartësia e tyre shtetërore ishte fiktive. Veprimtaria e tyre 

praktikisht nuk organizohej, drejtohej e kontrollohej në rrugë shtetërore.  

Në këto kushte, një numër i konsiderueshëm vendimesh, direktivash 

e aktesh të tjera, të miratuara nga organet partiake, por që rregullonin 

veprimtarinë shtetërore, nuk komunikoheshin fare në rruge zyrtare. 
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Ndyshimet e ndodhura në këto vjet në fakt do të pasqyronin vertet 

karakterin që po merrte Kushtetuta Shqiptare. Eshtë e paargumentuar mënyra 

sesi me këto ligje për ndryshime kushtetuese arrihej të kryheshin suprimimi i 

Ministrisë së Drejtësisë, si dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. 

IZOLIMI KUSHTETUES  1946-1976 

Kushtetuta e vitit 1946 , në nenin 59 do të  përcaktonte: 

“Qeveria harton planin ekonomik të përgjithshëm të shtetit dhe 

buxhetin e përgjithshëm të shtetit të cilin ja paraqet Kuvendit Popullor për 

pranim dhe kontrollon zbatimin e tyre. Drejton sistemin e kreditit e sistemin 

monetar, merr të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mbrojtjen e rendit 

konstitucionalist dhe të drejtave të shtetasve, drejton organizimin e 

përgjithshëm të ushtrisë, mban lidhje me shtetet e tjera….” 

Në Kushtetutën e vitit 1976 u fol për sovranitetin shtetëror të jashtëm, 

duke u shprehur për raportet ndërmjet shtetit dhe pjesëtarëve të tjerë të 

marrëdhënieve ndërkombëtare.  

Tipari kryesor që u nënvizua ishte pavarësia e tij e madhe, aftësia për 

të dalë si palë me vetë në arenën ndërkombëtare, pa i’u nënshtruar asnjë 

kontrolli nga jashtë, asnjë forme varësie juridike kundrejt shteteve të tjera.
1
 

U konsiderua si fitore e madhe e revolucionit popullor krijimi pas 

Luftës së dytë botërore i një Shteti Shqiptar parimisht të ri i cili u bë i 

                                                

1 Rapi Mino, “Ligjshëria socialiste- parim  i rëndësishëm i shtetit dhe i shoqërisë 

sonë”, Drejtësia Socialiste, viti 1976, fq 56 
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pavarur nëpërmjet veprimeve dhe qëndrimeve konkrete të tij në arenën 

ndërkombëtare.  

Sipas politikës së kohës shprehej në këtë mënyrë qëndrimi i ri i shtetit 

shqiptar në arenën ndërkombëtare
2
: 

“Republika e Shqipërisë ka mendimin e vet dhe politikën e vet 

konstruktive e zhvillon hapur në dritën e diellit. Për të asnjë çështje nuk është 

e huaj edhe ajo askënd nuk lejon që t’i mbyllë gojën. Çdo shtet, çdo popull 

ka të drejtën e vet t’i shfaqë lirisht mendimet e tij  të kundërshtojë ato të të 

tjerëve me të cilat nuk është dakort, ashtu sikurse edhe të tjerët kanë të 

drejtën t’i kundërshtojnë të tijat kur nuk i aprovojnë. Eshtë krejt e gabuar të 

rrish duarkryq e gojëmbyllur kur të tjerët veprojnë në dëm të popujve dhe 

shteteve , ose të pranosh sic mund të dëshirojë ndokush se meqë je një shtet 

ose një popull i vogël, është pretenciozitet i madh të thuash fjalën tënde, të 

mbrosh të drejtën tënde te shokut ose te dalesh me pikpamjet tende pa ate të 

të mëdhenjve. Modestia false dhe shpirti oportunist prej skllavi janë të huaja 

për politikën e shtetit shqiptar  dhe të diktaturës së proletariatit.”   

Ky fjalim shprehte ne vetvete tiparet dalluese të shtetit socialist, të 

cilat u përcaktuan shprehimisht në nenin 14 të Kushtetutës së vitit 1976. 

Shteti
3
 shqiptar mbas vitit 1946 i jepte një përkrahje të vendosur lëvizjeve 

nacionalçlirimtare dhe revolucionare në mbarë botën gjithë popujve dhe 

                                                

2  Enver Hoxha , Fjalim para zgjedhesve , 1974 

3 Puto, Arben, “Mbi sovranitetin dhe përmbajtjen e tij politike klasore në projektin 

e kushtetutës së re”, , Drejtesia Socialiste 1976, fq 53 
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forcave që luftojnë kundër imperializmit, duke e konsideruar këtë si detyrë të 

lartë internacionaliste.  

Veprimtaria e shtetit socialist  në funksionet e tij të jashtme në çdo 

fushë zhvillohej që të siguronte zhvillimin e pandërprerë të revolucionit, 

ndërtimin e socializmit e të komunizmit në vendin tonë. Si përshkruhej 

ideologjia e kohës në prag të miratimit të Kushtetutës së vitit 1976 

Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë ka ndjekur kurdoherë një 

politikë të jashtme revolucionare parimore e  konsekuente. Ajo ka luftuar 

dhëmb për dhëmb imperializmin amerikan social-imperializmin sovjetik e 

gjithë reaksionarët
4
 

Cili ishte drejtimi që mori politika e jashtme e Shqipërisë pas 

miratimit të Kushtetutës së vitit 1976? 

Në ndërtimin e socializmit Republika Popullore Socialiste e 

Shqipërisë  mbështetej  në forcat e veta.
5
 Republika Popullore Socialiste e 

Shqipërisë në marrëdhëniet e jashtme udhëhiqej nga parimet e maksizëm-

leninizmit dhe të internacionalizimit proletar, ndiqte politikën e miqësisë të 

bashkimit dhe të ndihmës reciproke me shtetet socialiste, përkrahte lëvizjen 

revolucionare të klasës punëtore dhe luftën e popujve për liri, pavarësi, 

përparim shoqëror e socializëm dhe i mbështeste në solidaritetin e tyre. 

                                                

4 Aleks Luarasi, “Funksionet e shtetit socialist”, Drejtësia socialiste, 1976, vol 1, 

fq67 

5 I.Elezi, “Mbi disa probleme kryesore të organizimit shtetëror”, Drejtësia 

Socialiste,1976, fq 100  
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Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë, ishte për paqen dhe 

fqinjësinë e mirë, për marrëdhënien me të gjitha shtetet mbi bazën e barazisë, 

të respektimit të sovranitetit, të mos ndërhyrjes në punët e brendshme dhe të 

dobisë reciproke. Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë kundërshtonte 

çdo formë të agresionit, të shrytëzimit kolonial, të tutelës, të diktatit dhe të 

hegjemonisë, të shtypjes kombëtare e të dallimit racor. Ajo i përmbahej 

parimit të vetëvendosjes së popujve, të ushtrimit të sovranitetit  të plotë 

kombëtar dhe të barazisë së të gjitha vendeve në marrëdhëniet 

ndërkombëtare.( shihej qartë natyra fiktive e këtyre definicioneve 

kushtetuese) 

Gjatë viteve 70 shumë zhvillime do të linin gjurmë në politikën e jashtme të 

shtetit shqiptar: 

1- Në marrëdhëniet me vendet europiano-lindore, filluan të 

nëshkruheshin kontrata tregëtare afat gjata deri në 5 vjet. Madje dhe 

me Greqinë, lidhjet diplomatike me të cilën qenë rivendosur vetëm në 

vitin 1971, marrëveshja e parë tregëtare me afat trevjeçar qe 

nënshkruar në vitin 1972. Pavarësisht nga mosmarrëveshja e 

papajtueshme ideologjike me udhëheqjen e saj, Jugosllavia zinte 

pozita parësore midis vendeve europiano-lindore për lidhjet tregëtare 

me Shqipërinë. Në mesin e viteve 70-të, u vendosën dhe lidhjet 

tregëtaro-ekonomike drejtpërdrejt me Kosovën.  

2- Por politika e Shqipërisë vazhdonte të ishte e shkëputur nga proceset 

ndërEuropiane. Vendimi per mospjesëmarje në përgatitjet e 

konferencës së Helsinkit, u mor në nëntor-dhjetor të vitit 1972, 

domethënënë periudhën kur aleanca me Kinën qe e frutshme. Edhe 

procesi i Helsinkit, edhe Konferenca e Vjenës, e korrikut të vitit 1972 
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për  problemet e shkurtimit të ndërsjelltë të ushtrisë dhe armatimeve 

në europën qëndrore zgjoheshin, gjykoheshin nga udhëheqësit 

shqiptarë për frymën e teorisë kinezë të drejtimit të botës nga dy 

superfuqi, të cilave do t’u bashkangjitej përherë edhe revanshizmi 

gjermano-perëndimor, si rreziku i drejtpërdrejtë i paqes në Europë.  

3- Shqipëria ishte i vetmi shtet i Europës, që hodhi poshtë që në fillim 

pjesëmarrjen në përgatitjen e mbledhjes për Sigurinë dhe 

Bashkëpunimin në Europë, e më pas dhe punimet e saj.  

4- Akti përfundimtar të Helsinkit të vitit 1975 u karakterizua si një 

“farsë e luajtur nga dy superfuqitë me qëllim që të siguronin dhe të 

ligjëronin zonat e tyre të influencës në Europë 

5- Në mesin e nëntorit të vitit 1977, do të  zhvillohej plenumi i 

Komitetit Qëndror të PPSH-së, ku Enver Hoxha mbajti raportin mbi 

veprimtarinë armiqësore antimarksiste të PKK-së, teksti i përshtatur i 

të cilit iu shpërnda në të gjitha organizatat e partisë. Ish aleatët u 

akuzuan dhe për “zgjerimin demonstativ të marrëdhënieve shtetërore 

e partiake me Jugosllavinë” dhe për pritjen e Titos me nderime e bujë 

si dhe për qëndrimin tolerues ndaj tregut të përbashkët e KNER-it. 

6- Kur Kina filloi të çlirohej nga syzet ideologjike në politikën e 

jashtme, e më pas, dhe në politikën e brendshme, PPSH-ja mori 

flamurin e “marksizëm –leninizmit të vërtetë” dhe për shumë kohë 

Tirana u bë qendra, nga ku mund të flisnin përfaqësuesit e rrymave 

majtiste të lëvizjes komuniste e punëtore botërore. RPSH-ja kishte 

marrëdhënie diplomatike, tregëtare e kulturore me 72 vende të botës, 

ndërsa mbetej në thelb një vend i mbyllur, i izoluar nga bota e 

jashtme.  
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7- U bë e patundur formula se Shqipëria “nuk do të vendosë kurrë 

marëdhënie me imperializmin e SHBA-së dhe social-imperializmin e 

Bashkimit sovjetik. 

KONKLUZION 

Cili është efekti izolacionist i kushtetutës së vitit 1976? A mund të 

qëndrojë pohimi i deritashëm që kjo Kushtetutë ishte vazhdim i së 

mëparshmes edhe në këtë aspekt?  

Kushtetuta e 1976 zhvilloi më tej e në shkallë shumë më të madhe 

efektin izolacionist të shtetit shqiptar. Në pjesën hyrëse të Kushtetutës, në 

paragrafin e parafundit shprehet në mënyrë sintetike situata izolacioniste e 

politikës së shtetit shqiptar të kohës. Shprehimisht atje thuhet “...Shqipëria 

socialiste është gjithnjë një faktor aktiv në luftën për clirimin kombëtar e 

shoqëror, për paqen, lirinë dhe të drejtat e të gjithe popujve kundër 

imperializmit, reaksionit dhe revizionizmit...” Por në mënyrë të veçantë  e 

pasqyron situatën izolacioniste të jetës së vendit neni 14 i kësaj Kushtetute 

ku sanksionohet se Shqipëria mbështetej kryesisht në forcat e veta për 

ndërtimin e socializmit. Eshtë e qartë se ngado në botë shiheshin “armiq” 

imperialiste, reaksionarë e revizionistë e për pasojë Shqipëria do të jetonte e 

zhvillohej me “forcat e veta”, pra e vetme dhe e izoluar nga të tjerët. 

Përveç izolimit politik Kushtetuta e 1976 sanksionoi dhe izolimin nga 

kapitali dhe inisiativa private e huaj. Jo vetëm tregëtia me jashtë u afirmua si 

nje monopol i shtetit por neni 28 i Kushtetutës ndalon në mënyrë 

përfundimtare dhënien e koncesioneve, krijimin e shoqërive dhe 

institucioneve ekonomiko-financiare të huaja ose të përbashkëta me 
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monopole dhe shtete kapitaliste, borgjeze e revizioniste, si dhe marrja e 

kredive prej tyre. 

Izolimi preku dhe fushën e mbrojtjes. Neni 91 i Kushtetutës së 1976 

sanksiononte se :”Në territorin e Republikës Socialiste të Shqiperise nuk 

lejohet vendosja e bazave dhe e forcave ushtarake të huaja” Në këtë mënyrë 

bëhej e pamundur çdo lloj bashkëpunimi ushtarak i shtetit shqiptar me shtete 

të tjera në rajon e më gjerë. 

Ideologjizimi i politikës së jashtme, ndjekja e steriotipeve kineze të 

viteve 60-të, në njëfarë mënyre e kishin nxjerrë Shqipërinë nga sfera e 

interesave ndërballkanike e ndëreuropiane. Shqipëria, vendi më i vogël e më 

i dobët i Evropës, që e fitoi pavarësinë kombëtare në fillim të shekullit XX, 

në vitin 1912, në  njëqind vjetorin si shtet, duhet të ndahet më në fund nga 

emri i vendit më të varfër të Evropës, i cili e ka ndjekur pas gjatë gjithë kësaj 

kohe”
6
. 
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- Aurela Anastasi, Luan Omari “Leksione të së Drejtës Kushtetuese në 
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kushtetutës sonë të re, Arben Puto, 1976 

                                                

6 Nina D.Smirnova (1928-2001) 
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MOSAIC PAVEMENT OF A ROMAN VILLA 

IN TIRANA, TRANSFORMED INTO BASILICA IN 

THE 4th CENTERY 

ABSTRACT 

In 1972, in Tirana, were discovered the ruins of an ancient building, 

paved with mosaic, at a depth of 30-40cm underground.  After the complete 

discovery of the ruins, the archaeologists estimated, that it was a "Villa 

Rusticae", that dated to the late fourth century. 

Based on the planimetric composition, the use of the bricks with 

crosses, which belongs to the Constantine period and the similarity with the 

other basilicas of the same period, in terms of architectural features, 

probably, this building became a basilica, in the IV-V century. At the center 

of the building, it was found a space measuring 8 meters by 11.5 meters, 

decorated with mosaic floor.  The mosaic contains Paleochristian’s symbols, 
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like the fish and the birds, which are usually used in the basilicas of the V-VI 

century, in several archaeological sites. It is preserved only a part, consist of 

33 square meters of the entire mosaic discovered, relatively in good 

condition. 

For the future conservation of the mosaic it would be necessary a 

well studied intervention, which would help to prevent the further 

deterioration of the authentic material. 

Key words:Tirana, Mosaic, basilicas,  Paleochristian’s symbols. 

INTRODUCTION 

In the early 70’s, during the excavations for the construction of a new 

building area, in Tirana, were discovered the ruins of an ancient building. 

The construction was not interrupted immediately, and the excavator, 

damaged seriously a mosaic at a depth of 30-40cm underground. The 

Institute of Cultural Monuments and the Institute of Archaeology, organized 

some excavations campaign and as result, it was found an entire late Roman 

villa paved with mosaics. A number of these villas of the fourth to sixth 

centuries have been excavated; they were commonly developed versions of 

Roman houses, with frescoed walls and floors of marble and mosaic
1
. After 

the complete discovery of the ruins, the archaeologists estimated, that it was 

a "Villa Rusticae", that dated to the late IV
 th 

century. 

                                                

1Gregory, T., E., A history of Byzantium, 2nd Ed., (West Sussex UK, 2010), 269 
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Traces of the roman village 

It is known, that for the Roman elite, it would have been normal to 

own both a town house (domus) and a country estate (villae), according to 

the old agricultural traditions
2
, where large-scale agricultural work took 

place to farm the production, that could be then sold. Instead it would appear 

that this villae, was built purely for production purposes. This villae appears 

to have produced wine, because during the excavations, were discovered two 

tanks, which could be used for the grape fermentation, as well as a full 

                                                

2McKay, A., G., Houses, Villas and Palaces in the Roman World, (Thames and 

Hudson, London, 1975), 100 
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container (pithos) and fragments of some other ones. The technique applied 

for the realization of the tanks is the same of the walls. 

 

View of the tanks 

CONTENT 

Further studies of archaeological material, clarified numerous points 

and led the archaeologists to new reconsruction proposals. There was maybe 

a second phase in the life of this house, that involved a significant 

transformation from the original design. It is known, that in certain areas, in 

the mid and late Empire, some rural villas, ceased to be used as elite 

residences, thus showing a transformation in what used to be one of primary 
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functions of villas (together with production of goods for the commercial 

market), they ceased neither to be part of the organization of agricultural 

exploitation of the land, nor to participate in the wider system of exchanges 

of the Roman economy. Factors determining the falling out of use of certain 

villas as elite residences, can be better explained in the context of changed 

social, political and religious conditions, such as the establishment of a new 

capital, or the spread of Christianity.
3
 

 

                                                

3Marzano, A.,  Roman Villas in Central Italy: A Social and Economic  History, 

(The Trustees of Columbia University in the city of New York, 2007), 222 
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Plan of the archaeologic site – 1. Roman villae, 2. Tanks, 3. Early 

Christian Basilica 

Inside the house the archaeologists found traces of a construction 

with an apse, naos and narthex paved with mosaic, according a standart type 

of early Christian basilica, where the inventiveness and experimentation of 

the Constantinian age, give way to the embellishment of norms and distinct 

building types, which had gradually evolved for different liturgical functions, 

rapidly become standardized
4
. 

 

                                                

4Krautheimer, R., Early Christian and Byzantine architecture, 3ird Ed. Rev., 

(Harmondsworth UK, 1981), 98 
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View of the present archaeological site of the mosaic of Tirana 

 

Exteriors were plain at this time, while interiors were beautifully 

decorated, often with marble revetment, frescoes, and mosaics
5
. The first 

expressions of an art that can properly be called Christian are usually not to 

be found earlier than the fourth century. Before that time the diffusion of the 

new religion in the Roman World took place gradually. In essence works of 

Christian origin differ greatly from those of the contemporary Pagan culture. 

One of the most crucial turning points in history, was Constantine`s victory 

over Maxentius at the Battle of the Milvian Bridge in 312, leading to the 

Tolerance Edict of Milan in 313, an event that marked the birth of 

monumental Christian art
6
. The first centuries of the Christian Era were ones 

of extraordinary upheaval: the great traditions of the classical world were 

transformed by dramatic changes in the political and social structure, by 

continual warfare against invaders, and by the growing influence of the 

nascent religion Christianity. The trend of this period has been interpreted by 

some historians as the decline of civilization, but it is represented by its art as 

a time of cultural experimentation. Although they abandoned some of the 

realism of the classical mode, artists of the post-antique world continued to 

                                                

5Webb M., The churches and catacombs of early Christian Rome: A comprehensive 

guide, (Sussex Academic Press, Brighton UK, 2001), 18 

6Weitzmann, K., Ed. Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian Art, 

Third to Seventh Century, Exhibition catalogue, (New York: Metropolitan Museum of Art, 

1979), 19 
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borrow from the repertoire of images of pagan and imperial Rome, 

ultimately creating works distinguished by spiritual grace and an abstraction 

of form. The innovative style that resulted from the coexistence of the 

Eastern and Western Empires, of the pagan, mystery, Jewish, and Christian 

religions, and of the urban and provincial societies was to determine the 

development of the Byzantine. 

 

Mosaic presentation to the public 

 

Before Constantine there was hardly any Christian Roman 

architecture. In the Christian house, the rooms were arranged in the interior 

http://www.visual-arts-cork.com/architecture/roman.htm
http://www.visual-arts-cork.com/architecture/roman.htm
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of an ordinary private house without any specifically 'Christian' elements 

being discernible. This same 'architectonic neutrality' applied also to sacred 

buildings: unlike Roman temples or Jewish synagogues, the oldest Christian 

churches of Rome (called tituli) appear to have been modest and 

inconspicuous buildings, where they were not merely private houses 

converted to religious use
7
. This spirit of extreme simplicity appears until the 

Edict of Milan, when Constantine began a tradition of vast monumental 

churches, modelled on civil public buildings and supported by imperial 

munificence
8
 and the church assumed the characteristics of the Constantine 

basilica. The basilica style (a long rectangular open assembly area with a 

semicircular extention [apse] as a focus of attention) was widely used in 

Hellenistic and imperial times for both private and public purposes: as 

audience halls in homes of the wealthy and of imperial officials, as law 

courts and exchange buildings on the forums, and as gathering places in the 

larger baths. Because of this variety of function and design, considerable 

debate continues as to the specific origins of the basilica style in the church 

architecture. The Christian basilica was one variant among many within this 

general type of Structure
9
. This is the main reason that makes us to believe 

that probably, in the IV
th
–V

th
 century, this building became a basilica, 

                                                

7Browning, R., The Emperor Julian, (University of California Press, Berkeley and 

Los Angeles, 1976), 24 

8Browning, R., op. Cit., (University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 

1976), 24 

9Ferguson, E., Backgrounds of Early Christianity, 3ird Ed., (Wm. B. Eedermans 

Publishing Co., Michigan, USA, 2003), 141 
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according to the planimetric scheme, the use of the bricks with crosses
10

, that 

belongs to the Constantine period and the similarity with the other basilicas 

of the same period, in terms of architectural features. 

 

Southern view of the site 

At the center of the building, it was found  a space measuring 8 

meters by 11.5 meters, decorated  with mosaic floor. The mosaic contains 

Paleochristian’s symbols, like the fish and the birds, which are usually used 

                                                

10Manuscript of the excavations report, compiled by the excavations experts team, 

preserved in the archives of the Institute of Monuments in Tirana, 1972 
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in the basilicas of the V
th
-VI

th
 century, in several archaeological sites of our 

country, emphasizing the well-known fish-symbolism of the early Christian 

Church
11

. It is preserved only a part, of the entire mosaic discovered, 

relatively in good condition. Regrettably only a few fragments of the original 

pavements, have survived, because it was usual in ancient times to stole and 

burn the marble tiles to make lime. 

 

Graphic design of the preserved part of the mosaic – 1. Narthex, 2. 

Naos, 3. Apse 

On the concrete pavement doesn`t exist any traces of the tiles, so it`s 

impossible to reconstruct the original drawing of the pavement. For a 

hypothetical reconstruction of the missing parts we take as an example the 

Michaelion at Haouarteh that notwithstanding its own characteristics, follows 

                                                

11Eisler, R., Orpheus the fisher, (London: J M Watkins, 1921), 189 
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the same constructive and decorative plan
12

. The figurative repertory, in 

many ways exceptional, for the richness of its geometric and polychromatic 

motives, because in Byzantine times (fourth century onward), houses, shops 

and public spaces were decorated with colourful mosaic floors
13

, is inserted 

in a standard geometric plan adapted to the distribution of the floor space 

within the basilica. Practically there was a connection between the shape of a 

room and the drawings. Usually mixed patterns with one or more geometric 

figures were used in rooms which had an irregular shape. The mosaic which 

is located within the naos space,  is surrounded by two frames of different 

motives. 

                                                

12Zaqzuq, A., and Piccirillo, M., ‘The mosaic floor of  the church of  the holy 

martyrs at Tayibat Al-Imam- Hamah, in central Syria’, Liber Annuus XLIX, ( Jerusalem 

1999), 444 

13MacManamon, F., P., and Hatton, A., Cultural Resource Management in 

Contemporary Society: Perspectives on Managing & Presenting the Past, (Routledge, 

London and New York, 2003), 175 
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Preserved mosaic within naos space 

The first one, have a stylized arcade design and have different 

measures on the west side, while the inside frame, is configured by a simple 

continuous braid. Within this framework mosaic is divided into two panels. 

The main panel consists of a large square,  configured by a richness 

framework created by a complex interweaving braid. At the corners of this 

framework, at the intersecting points, there are created four squares inscribed 

by helicoidal rosettes of white and red tesserae. In the middle of each side of 

this framework, there are designed  four figures with arabesque motives 

oriented in a cross-shape, but interrupted by a large rosette with polychrome 

geometric motives at the central part. At this panel we distinguish the 
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configuration of more complex drawings, employing a great variety of 

colours and different marble types and surely it would have been the main 

functional space of this building, where the utmost elegance and luxury was 

requested. One of the preferred stones was red porphyr, which was the 

imperial stone par excellence. 

 

Mosaic at the central part of the main panel of naos 

The second panel within the naos space, configured an aisle with gray 

background decorated with white and red losenges. On the adjacent sides of 

this aisle there are configured two squares, which are inscribed by rosettes 

with floreal motives of white and gray tesserae. 
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Mosaic at the second panel of naos 

At the walls, on the north-west side of naos there are two doors 

spaces, that might rather have communicated between the chancel 

(mentioned by the archaeologists) and the side chambers. Side chambers 

communicating with the chancel are known to have existed at St. John 

Baptist in Oxeia, and may also have been a feature of the early VI
th

 century 

church
14

.    

                                                

14Bardill, J., Brickstamps of Constantinople, (Oxford University Press, 2004), 132 
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Mosaic which is located within the narthex space, is surrounded by 

two frames too. The first one repeats the same pattern with the same color 

and the same size as the perimetric frame of naos, while the inside frame is 

configured by a combination of double braids, of white, gray and purple 

tesserae. 

 

View of the mosaic from the narthex space 

The space created by this framework is divided by a white stripe in 

two rectangles. Each of this rectangles is inscribed by a losange. At the 

corners created between the losange and the outside rectangle are drawn four 

stylized birds. The losanges are inscribed by a rectangle which have the 

design of two fishes each and arabesque motives between the losanges and 
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inside rectangles. It’s very difficult to do eye examination of the birds, hard 

to see in picture as well, meanwhile it would be seen very clearly the 

depicted fish at the survived part of the mosaic. 

 

The design of the fish 

There was a period characterised by a common iconographic 

repertoire shared by pagans and Christians alike, in which the Christian 

impact on material culture was limited, and the material expression of the 

changing religious atmosphere became more visible from the second half of 
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the 4
th

 century onwards
15

, when Christian art, witnessed a momentous 

development. The ‘neutral’ repertory  of secular Graeco-Roman art - the 

pastoral, the scenes of hunting and fishing - was at first applied to church 

decoration and perhaps some vague symbolic meaning could be read into 

it.
16

 

The apse has a very different approach instead. Observing the 

different level and the application of bigger tesserae at this space, the 

archaeologists were left to suppose that presumably, the apse mosaic belongs 

to the Byzantine period, because the original mosaic has fascinating figures, 

utterly unlike the rigid formality and solemnity (visible in the mosaics of 

Ravenna and Monreale)
17

 that emerged as Byzantium took over. This part of 

the mosaic is configured by the new application of the old and traditional 

drawings with interlaced circles outlining curvilinear white squares on red 

background. 

                                                

15Lavan, L., Mulryan, M., The Archaeology of Late Antique ‘Paganism’, (Brill, 

Leiden Netherlands, 2011) 575 

16Mango, C., A., The Art of the Byzantine Empire 312-1453: Sources and 

Documents, (University of Toronto Press, Canada, 2004), 22 

17Kleiner, F., S., Gardner`s Art through the ages: The western perspective, 13th Ed., 

Volume 1, (Boston, MA, 2010), 253 
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Apse mosaic 

It is known that the Byzantine art has a lot in common with the early 

Christian art that preceded it, but it`s not clear whether the early Christians 

inspired the Byzantines, or the Byzantines inspired the early Christians. In 

the VI
th
 century, the western half of the Roman Empire was slowly 

collapsing. Classical culture was constantly being interrupted by invading of 

the German tribes. Rome had long ceased to be the effective center of 

government of the Empire
18

; its authority was purely religious at this time. 

                                                

18 Browning, R., op. Cit., (University of California Press, Berkeley and Los 

Angeles, 1976), 26 
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By contrast, Constantinople became the center of a vital and flourishing 

culture
19

, and the emperor was both the head of the state and head of the 

church. This combination of religious and political authority gave the 

emperor unprecedented power over the art and architecture of the Byzantine 

Empire and the classical culture carried on uninterrupted for almost a 

thousand years until the fall of Constantinople in 1453
20

. So as the West 

descended into the Dark Ages and Rome struggled to teach morals and 

manners to barbarians, Eastern civilization continued to flourish, and 

Constantinople became the cultural and artistic center of the early Christian 

world. Many of the trends we saw in early Christian art find full expression 

in Byzantine art. For example, early Christians loved mosaics, so did the 

Byzantines. Early Christians built their mosaics with the pieces of coloured 

glass, making their mosaics brightly coloured, translucent and somewhat 

glittery in effect. The Byzantines didn't just follow this trend, they refined it 

even further, creating some of the most beautiful mosaics in Western 

civilization. These similarities make it hard to tell whether the early 

Christians were following the lead of Constantinople, or if Constantinople 

was simply the place where these arts and techniques were unified into a 

coherent style. 

In conclusion, we can say that the mosaic of Tirana is an obvious 

example where the early Christian art and the Byzantine art are expressed 

distinctly. Mosaic of Tirana is the oldest archaeological testimony within the 

                                                

19Craig, A., M., Graham, W., A., Kagan, D., The Heritage of World Civilizations, 

6th Ed., (Prentice Hall, New Jersey 2003), 169  

20Ostrogorsky, G., History of the Byzantine State, Rev. Ed. 1969, (Rutgers 

University Press, New Jersey 1986), 573 
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city of Tirana. As the historical reconstruction through physical evidence is 

one of the main goals of archaeology, perhaps the mosaic of Tirana, as 

material culture which provides physical resources, linked to history and the 

past
21

, would help us, as a starting point for the compilation of any important 

unwritten chapter, to achieve on the true date of foundation of Tirana 

settlement. It’s no doubt, that would have been very precious the testimony 

of any ancient traveller or visitor, who had seen the site in an age, when it 

was preserved much better than today. This would assist a good reading, 

interpreting and deciphering by the present-day archaeologists, but 

unfortunately such a documentation of the described site, doesn’t exist and 

the recent archaeological discoveries, represents the unique source of 

information and required to be adequately analysed. 

The identification of some serious problems, indicates that this 

important source of archaeological data, is at risk of being altered, because 

the mosaics are very fragile and much has still to be done to create an 

awareness of the possible dangers to them
22

. However it requires a 

conservation project to be carried out as quickly as possible, to prevent the 

further deterioration of the original material, emphasizing the importance of 

leaving the mosaic in situ so that the scholars can consider the role each 

played in the society where it existed. 

 

                                                

21Sullivan, Sh., Maclay, R., Archaeological Sites: Conservation and management, 

(Los Angeles, California, 2013), 555  

22Johnson, P., Romano-British Mosaics, (Buckinghamshire, UK, 2002), 61 
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CONCLUSION 

In conclusion, it would be say that the mosaic of Tirana is an obvious 

example where the early Christian art and the Byzantine art are expressed 

distinctly. Mosaic of Tirana is the oldest archaeological testimony within the 

city of Tirana. As the historical reconstruction through physical evidence is 

one of the main goals of archaeology, perhaps the mosaic of Tirana, as 

material culture which provides physical resources, linked to history and the 

past
23

, would help us, as a starting point for the compilation of any important 

unwritten chapter, to achieve on the true date of foundation of Tirana 

settlement. It’s no doubt, that would have been very precious the testimony 

of any ancient traveller or visitor, who had seen the site in an age, when it 

was preserved much better than today. This would assist a good reading, 

interpreting and deciphering by the present-day archaeologists, but 

unfortunately such a documentation of the described site, doesn’t exist and 

the recent archaeological discoveries, represents the unique source of 

information and required to be adequately analysed. 

The identification of some serious problems, indicates that this 

important source of archaeological data, is at risk of being altered, because 

the mosaics are very fragile and much has still to be done to create an 

awareness of the possible dangers to them
24

. However it requires a 

conservation project to be carried out as quickly as possible, to prevent the 

further deterioration of the original material, emphasizing the importance of 

                                                

23Sullivan, Sh., Maclay, R., Archaeological Sites: Conservation and management, 

(Los Angeles, California, 2013), 555  

24Johnson, P., Romano-British Mosaics, (Buckinghamshire, UK, 2002), 61 
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leaving the mosaic in situ so that the scholars can consider the role each 

played in the society where it existed. 
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KRIMINALITETI BASHKËKOHOR I TË 

MITURVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË-

PERIUDHA 2008-2011 

ABSTRAKT 

Kriminalitetit si dukuri e rrezikshme dhe negative në një shoqëri e 

kemi prezente edhe në R. Maqedonisë. Shqetësues është fakti se si 

pjesëmarrës në kriminalitet na paraqiten edhe të miturit të cilët nuk janë 

kriminel të vegjël kurse sjellja e tyre kriminele-delikuente si dhe përgjigja 

për të nuk mund të krahasohet me konceptet klasike kriminalo-politike dhe 

konceptet penalo-juridike për shkaktimin e krimit të të rriturve. Shkaqet 

determinuese të këtij lloj fenomeni është mosha si dhe karakteristikat tjera si: 

sociologjike, psikologjike, kriminalo-politike dhe juridike. Në të drejtën 

penale të shteteve të ndryshme poashtu edhe në R.Maqedonisë, të miturit 

janë trajtuar dhe trajtohen ndryshe nga personat e rritur,  dhe pozita juridike e 

tyre ka evoluar në favor të të miturve, me trajnim më të butë, më të 

favorshëm në krahasim me kryerësit madhor të veprave penale. Ky trajnim 

më i favorshëm i të miturve është i pranishëm në fushën e legjislacionit penal 

matrial dhe procedural.  Hulumtimi fillon nga veprat penale në bazë të 

grupeve të veprave penale, të paraqitur të mitur në bazë të grupeve të 
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veprave penale dhe gjinisë, duke përdorur medoda të ndryshme kërkimoro-

shkencore.  

Fjalët kyçe:të miturit, krimi, kundërvajtje. 

HYRJE 

I pakontestueshëm është fakti se kriminaliteti si dukuri negative dhe i 

rezikshëm për shoqërin  bashkëkohore zanafillën e ka që në kohrat e lashta, 

prezent e kemi edhe sot e kesaj dite dhe do të vazhdoj të jetë edhe në të 

ardhmen edhe ate duke u manifestuar në forma të ndryshme gjatë gjithë 

historisë njerzore. Në fenomenologjinë e tij,  

Kriminaliteti bashkëkohor i të miturve ka kuptim të shkallës së parë , 

shkaku i asaj se ballafaqohemi me sferën e krimit specifik i cili del nga vet 

kryerësit e krimeve e në kët rast janë të miturit që nuk janë kriminel të 

vegjël, kurse sjellja e tyre kriminele-delikuente si dhe përgjigja për të nuk 

mund të krahasohet me konceptet klasike kriminalo-politike dhe konceptet 

penalo-juridike për shkaktimin e krimit të të rriturve. 

Trajnimi i të miturve si kryerës të krimeve të ndryshme ka ndryshuar 

nga një shoqëri në tjetrën. Që në formacionet e para e deri më sot besojm 

edhe në të ardhmen se tek të miturit si shkak paraqitet mosha dhe 

karakteristikat tjera si: sociologjike, psikologjike, kriminalo-politike, juridike 

në të drejtën penale të shteteve aktuale pa marr parasysh diversitetet e tyre  

janë trajtuar dhe trajtohen ndryshe nga personat e rritur,  dhe pozita juridike e 

tyre ka evoluar në favor të të miturve, me trajnim më të butë, më të 

favorshëm në krahasim me kryersit madhor të veprave penale. Ky trajnim më 

i favorshëm i të miturve është i pranishëm në fushën e legjislacionit penal 

matrial, procedural dhe penitencial. 
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Konventat mbi të drejtat e fëmijve, paktet ndërkombëtare për të 

drejtat e njeriut si dhe shumë deklarata dhe konventa tjera për të drejtat e 

njeriut dhe fëmijve tregojnë qartë nevojën e madhe që duhet kushtuar të 

miturve. 

Nëse marrim moton bota u takon të rinjve dhe të rinjt janë e ardhmja 

e jonë kujdesi dhe përgjegjsia e familjes, shkollës, shoqërisë duhet të jetë 

shumë më i madh ndaj kësaj kategorije të shkelësve të ligjit. Eziston një 

lidhshmeri bile bile e ngushtë mes të miturve dhe dukurive sociopatologjike 

si psh. narkomania, alkoolizmi, dhe prostitucioni dukuri të cilat sot kan 

uzurpuar një pjesë të konsiderueshme të botës dhe fatkeqsisht prezente është 

edhe në Republikën e Maqedonisë. 

Do të pasqyrojmë Kriminalitetin bashkëkohor i të miturve në 

Republikën e Maqedonisë  duke filluar nga periudha 2008-2011 duke 

paraqitur pjesmarjen e të miturëve në përqindje dhe grafikonet ku do të 

shfaqen përqindjet edhe atë nga të dhënat statistikore të marra nga Enti 

Statistikor i R.M-së, duke filluar nga veprat penale në bazë të grupeve të 

veprave penale, të paraqitur të mitur në bazë të grupeve të veprave penale, 

dhe gjinisë. 

NOCONI I KRIMINALITETIT BASHKËKOHOR TË TË 

MITURVE 

Kriminaliteti si dukuri e dëmshme dhe e rrezikshme shoqërore, që nga 

kohërat më të lashta ka zgjuar interesim në qarqet e ndryshme shoqërore, 

janë bërë përpjekje për ta shpjeguar atë, sidomos shkaqet dhe natyrën e tij, 

janë paraqitur mendime dhe ide për mënyrën e pengimit dhe luftimit të tij në 

shoqëri të ndryshme. Kriminaliteti paraqet frigë dhe tmerr ndaj çdo 
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shoqërije. Kriminaliteti egziston që kur egziston njerzimi dhe gjithmon 

bëhen përpjekje për parndalimin dhe luftimin e këtij fenomeni. Mbar 

njerzimi angazhohet në shumë mënyra apo metoda ta shpjegojë se sa është i 

damshëm kriminaliteti për një shoqëri. 

 Me kriminalitet bashkëkohor të të miturve nënkuptojmë sjelljet, 

veprimet antishoqërore dhe antiligjore të personave të mitur.Sy kryes të 

këtyre sjelljeve kriminale konsiderohen personat që kanë mbushur moshen 

14 vjeçare dhe nuk kanë kaluar moshën 18 vjeç. 

Sipas kodit penal të Republikës së Maqedonisë persona të mitur 

konsiderohen personat prej moshës 14 deri në moshen 18 vjeçare, me një 

nëndarje persona të mitur të rinj prej moshës 14-16 vjet dhe persona të mitur 

të vjetër prej moshës 16-18 vjet. 

I mitur është çdo person deri në moshën 18 vjeçare (neni 12 i ligjit 

për drejtësinë për të mitur i Republikës së Maqedonisë, “Gazeta Zyrtare e 

R.M-së” Nr87/2007).
1
 

Ky fenomen është prezent në çdo shoqëri bashkëkohore por në sasi të 

madhe është e pa pranueshme dhe kundërshtohet nga çdo shoqëri. Sjellja e 

njerëzve në shoqëri shkakton reagime në antarët e tjerë të shoqërisë apo të 

komunitetit. Termi kriminalitet i të rinjëve përdoret për të theksuar aktivitetin 

kriminal të gjith të rinjëve pa mar parasysh moshën e tyre. Kriminalitetin 

bashkëkohr të të miturve e përfshin edhe delikuenca e të miturve. 

                                                

1.Ligjit për drejtsin për të mitur i Republikës së Maqedonisë, “Gazeta Zyrtare e 

RM-së” Nr87/2007. 
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VEPRAT PENALE NË BAZË TË GRUPEVE TË VEPRAVE 

PENALE GJATË VITEVE 2008-2011 

Kriminaliteti bashkëkohor i të miturve në Republikën e Maqedonisë 

në të cilën janë analizuar veprat penale sipas grupeve , për vitin 2008 

gjithsejt janë kryer 1355 vepra penale, prej ku pjesa më e madhe është në 

veprat penale kundër pasurisë ku janë kryer  1023 apo në përgjindje 75,5 %. 

Vendi e dytë dhe të tretë  e zënë veprat penale kundër jetës dhe trupit sidhe 

kundër sigurisë në trafik. Në grupin e parë bëjnë pjesë 84 vepra apo 6.2% 

nga totali i veprave të kryera dhe 77 vepra apo 5.68 %. Të gjithë veprat tjera 

bëjnë pjesë me 12,62% nga totali i të gjitha veprave në bazë të grupeve të 

veprave penale të kryera në vitin 2008. 

Në vitin 2009 veprat penale kundër pasurisë paraqiten në përqindje 

më të lartë krahasuar me veprat tjera penale respektivisht me 78,47% apo 

shprehur në mënyrë numerike 1192 vepra. Në grupin e dytë bëjnë pjesë 

veprat kundër jetës dhe trupit me 103 vepra apo 6.78 %.Në grupin e tretë 

paraqiten veprat penale kundër sigurisë në trafik me 88 vepra apo me 5.79%. 

Veprat e tjera janë të përfaqësuara me 8,96%.Vepra e cila na lajmërohet më 

së tepërmi gjat vitit 2010 poashtu janë veprat kundër pasurisë edhe ate 937 

vepra apo shprehur në përqindje 75,3 %. Pas këtyrepasojnë veprat penale 

kundër jetës dhe trupit me 107 apo 8,6% dhe veprat penale kundër sigurisë 

në trafik me 61 apo 4,95%. Veprat e tjera në totalin e veprave të kryera marin 

pjesë me 11,15 %  

Në Vitin 2011 poashtu si vitet e lartpërmendura kryesojnë veprat 

penale kundër pasurisë me 78,58% apo 917 vepra, pastaj pasojnë veprat 

penale kundër jetës dhe trupit me 7,56% apo 88 vepra, dhe veprat penale 
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kundër rendit publik me 3.97% apo 45 vepra. Ndërsa veprat e tjera 

përfshihen me 9,89% nga totali i veprave të kryera. 

Nga analizat e lartëshënuara mund të nxierim një konkluzion të 

përgjithshëm se veprat penale kundër pasurisë janë vepra të cilat më së 

shpeshti përsëriten dhe njëherit mund të konkludojmë se ktëto vepra kanë një 

trend rënie të vazhdueshme prej viti në vit. Në vitin 2008 kanë qenë 1023 

vepra, në vitin 2009 kanë qenë 1192, ndërsa në vitin 2010 kanë qenë 937 

vepra dhe në vitin 2011 kanë qenë 917 vepra.
2
 

Grafikoni nr 1 të paraqitur të mitur  në bazë të grupeve të veprave 

penale për vitet2008-2011-të. 

 

Nga grafikoni nr 1 konstatojmë se të paraqitur të mitur  në bazë të 

grupeve të veprave penale në vitin 2009 ka qenë më e lartë se sa në vitet 

tjera, ndërsa viti 2011 shfaqet si viti me numër më të vogël të mitur të 

paraqitur në bazë të grupeve të veprave penale. 

 

 

                                                

2Enti për Statistik i RM-së 2008-2011 
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TË PARAQITUR TË MITUR NË BAZË TË VEPRAVE 

PENALE DHE GJINISË GJATË VITIT 2008-2011 

Të paraqitur të mitur në bazë të veprave penale dhe gjinisë  në vitin 

2008 nga totali i të miturve të paraqitur që është 1355,  46 janë të mitur të 

gjinis femrore ose 3.4%. Sa i përket grupeve të veprave penale  më së 

tepërmi na lajmërohen kundër pasurisë edhe ate 1023 ose 75.5%. ku  gjinia 

femrore na paraqitet me 29 ose 63 % . Sa i përket këtij grupi të veprave 

penale më të spikatura janë vjedhjet e rënda 670 ose 65.7% dhe vjedhjet 232 

ose 22.7%, tek gjinia femërore vjedhjet e rënda janë 13 ose 44.9% dhe 

vjedhjet 8 ose 27.5 % . Ndërsa grupet tjera paraqiten në numër më të vogël 

apo gjithsejt 121 apo në përgjindje 24.5 % në gjininë femrore 8 apo në 

përqindje 37 %. Vendi e dytë dhe të tretë  e zënë veprat penale kundër jetës 

dhe trupit sidhe kundër sigurisë në trafik. Në grupin e parë bëjnë pjesë 84 

vepra apo 6.2%, 0% gjinija femërore nga totali i veprave të kryera dhe 77 

vepra apo 5.68 %, gjinia femërore paraqitet me 5 ose 10.8%.Sa i përket 

gjinisë femërore me rëndësi është të përmendim veprat penale kundër 

drejtsisë edhe atë 4 ose 8.9% ku 3 ose 75% janë kallëzim i rejshëm i veprës 

penale dhe 1 ose 25% dhënia e dëshmisë së rejshme. Të gjithë veprat e tjera 

bëjnë pjesë me 12,62% ndërsa gjinia femërore me 17.3 % nga totali i të 

gjitha veprave në bazë të veprave penale dhe gjinisë të paraqitur të mitur në 

vitin 2008. 

Në vitin 2009 të paraqitur të mitur në bazë të veprave penale dhe 

gjinisë nga numri i përgjithshëm 1519, gjinia femërore paraqitet me 60 apo 

në përgjindje 4 %. Veprat penale kundër pasurisë konsiderohen si vepra në 

numër më të madh edhe ate 1192 apo 78.47 %, ku gjinia femrore paraqitet 

me 42 ose 70.16%. Vjedhjet dhe vjedhjet e renda janë si vepra me të 

paraqitura sa i përket grupit të veprave penale kundër pasurisë edhe atë 



International University of Struga 

147                       Driton Haruni 

vjedhjet janë 271 ose 22.8% ku femra janë 19 ose 46.8% dhe vjedhjet e 

renda 772 ose 65% ku femra janë pjesëmarëse me 18 ose 43.7%. Si vepra 

tjera na shfaqen veprat penale kundër sigurisë në trafikun rrugor 88 ose 

5.79% ku femra janë 7 ose 11.6% vepra penale kundër jetës dhe trupit 103 

ose 6.78% ku femrat janë 1 ose 1.66% sidhe vepra penale kundër drejtësisë 

10 ose 0.65% pjesëmarëse femrat janë me 4 ose 6.6%. Të gjithë veprat tjera 

bëjnë pjesë me 8,31% ndërsa gjinia femërore me 9.98 % nga totali i të gjitha 

veprave në bazë të veprave penale dhe gjinisë të paraqitur të mitur në vitin 

2009. 

Të paraqitur të mitur në bazë të veprave penale dhe gjinisë ne vitin 

2010 nga numri total 1244, 26 ose 2% janë të gjinisë femrore. Poashtu në 

këtë vit na paraqiten veprat penale kundër pasurisë në numër të lartë edhe atë 

937 apo 75.3 % ku femra janë 20 apo 77%. Veprat penale kundër jetës dhe 

trupit 107 apo 8.6% gjinia femërore paraqitet me 1 ose 3,8% dhe veprat 

penale kundër sigurisë në trafikun rrugor me 61 ose 4.95% poashtu femra 

paraqiten me 1 ose 3.8%. Të gjithë veprat tjera bëjnë pjesë me 11,15% 

ndërsa gjinia femërore me 15.4 % nga totali i të gjitha veprave në bazë të 

veprave penale dhe gjinisë të paraqitur të mitur në vitin 2010. 

Në vitin 2011 të paraqitur të mitur në bazë të veprave penale dhe 

gjinisë nga numri i përgjithshëm 1163, gjinia femrore paraqitet me 26 apo në 

përgjindje 2.23 %. Si në të gjitha vitet posahtu edhe në këtë vitë si vepra që 

më shumë na lajmërohen janë veprat penale kundër pasurisë me 917 apo 

78.58% dhe gjinia femërore paraqitet me 16 apo 61.6 %. Ndersa si vepra 

tjera me një numër të mjaftueshëm paraqiten veprat penale kundër jetës dhe 

trupit me 88 apo 7.56 % femra 1 apo 3.9 % dhe vepra penale kundër trafikut 

rrugor 43 apo 3.87 % janë femra 2 apo 7.6 %. Me nga 2 apo 7.6%.Vepra 

penale në vitin 2011 nga gjinia femërore lajmërohen edhe veprat penale 
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kundër shëndetit të njerëzve dhe vepra penale kundër financave 

publike,qarkullimit pagesor dhe ekonomisë. Të gjithë veprat tjera bëjnë pjesë 

me 6,26% ndërsa gjinia femërore me 11.7 % nga totali i të gjitha veprave në 

bazë të veprave penale dhe gjinisë të paraqitur të mitur në vitin 2011.
3
Tabela 

nr 1. 

Grafikoni nr 2 Të paraqitur të mitur në bazë të veprave penale për vitet 2008-

2011.

 

Nga grafikoni numër 2 konstatojmë se më së shumti  të mitur të 

paraqitur shfaqen në veprat penale kundër pasurisë. Në  vitin 2009 është 

numri më i lartë kurse në vitet e tjera ka rënie. 

  

                                                

3 Enti për Statistik i R.M-së 2008-2011 

V.p. kundër jetës dhe 
trupit 

V.p kundër pasurisë 

V.p kundër sigurisë në 
trafikun publik 
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Grafikoni nr 3.Të paraqitur të mitur të ginisë femërore gjatë viteve 

2008- 2011. 

 

Nga grafikoni numër 3 konstatojm se të mitur të paraqitur të gjinisë 

femërore me së shumti ka pasur në vitin 2009, pastaj radhitet viti 2008 

ndërsa viti 2010 dhe 2011 kanë numër të barabartë dhe po këto vite 

konsiderohen si ulje e numrit të të miturëve të paraqitur të gjinisë femërore. 

KONKLUZION 

Kuptimi i kriminalitetit bashkëkohor i të miturve si sjelljet, veprimet  

antishoqërore dhe anti ligjore si kryerës të veprave penale, dhe përcaktimi i 

moshës së tyre që është prej 14-18 vjeç. Por fatkeqsisht prej kur egziston 

njerzimi e deri më sot kjo moshë bie në grackat e kriminalitetit. Sjelljet 

devijuese (sjelljet agresive, dëshira për shkatrim të të mirave materiale, 

vjedhje mos qëndrimi në shkollë), veprat e rënda kriminale (vrasja, dhunimi, 

sulmi seksual kundër fëmijve, mundësimi i përdorimit të drogës, vjedhjet, 

vjedhjet e rënda etj.) dhe pjesëmarrja në krimin e organizuar (trafikimi i 

armëve, drogës, prostitucionit,) përmbledhin format e shfaqjes së 

kriminalitetit bashkëkohor i të miturve. 

Veprat penale të cilat më së shumti na paraqiten nga hulumtimi i 

kryer janë kundër pasurisë të cilat na lajmërohen mbi 50 %. Vepra penale 

2008 

2009 
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2011 
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vrasje konsiderohet si vepër më e rëndë penale. Të dhënat statistikore japin 

një numër në ritje gjatë viteve të fundit. Veprat penale kundër sigurisë në 

trafikun rrugorë poashtu janë prezent në R.M-së por fatmirsisht nga viti në 

vit ky lloj i veprave penale kanë rrënie.  

  Tranzicioni në Republikën e Maqedonisë e që zgjatë mbi 20 vjet  lë 

gjurmë në jetesën e njerëzve e sidomos tek të miturit. I mituri duke mos patur 

mundësi që ti plotësoj nevojat e veta financiare dhe material nga ana e prindit 

detirohet të meret me kriminalitet. Bredhja rrugëve, mos interesimi i 

prindërve se ku qëndron fëmiu i tij gjat kohës kur është në shkollë apo edhe 

jashta saj ndikon tek i mituri dhe i jep hapsirë për kryerjen e veprave penale. 

Barën më të madhe të veprave penale që kryhen nga të miturut ia lë 

familjes, shkollës, mas medias. Shkolla si institucion për edukimin dhe 

arsimimin e fëmijëve duhet të organizojë më shpeshë aktivitete, seminare që 

tu spjegohet të miturve për pasojat pas kryerjes së veprave penale (vrasje, 

vjedhje etj). Mas mediat poashtu duhet ti kushtojnë rëndësi këtij fenomeni 

duke transmetuar dokumentare të ndryshme ludhur me të mitur si kryes të 

veprave penale dhe poashtu ti shfaqë pasojat që i kanë ata të mitur. 

Kriminaliteti Bashkëkohor i të miturve në Republikën e Maqedonisë 

është prezent. Në realitet nuk mund të themi se në drejtim të parandalimit të 

kriminalitetit bashkëkohor nuk është duke u punuar aspak por konstatojmë se 

duhet ende të miren masa më të favorshme preventive dhe represive që 

kriminaliteti bashkëkohor i të miturve në R. Maqedonisë të  zvoglohet. 
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ФЕНОМЕНОЛОШКИОТ АСПЕКТ  НА 

КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

АПСТРАКТ 

Предмет на ова истражување е трговијата со луѓе во нашата 

земја. Република Македонија како замја во процесот на  транзиција  

овозможуваа услови  за  жените да стануваат  жртви  во мрежата на 

организираниот криминал на трговијата со луѓе. Главна цел на ова 

истражување е изнаоѓање начини за забрана на трговија со луѓе, 

помогнување и заштита на жртвите на трговија со луѓе и да се создадат 

подобри услови за нивна реинтеграција во општеството,  почитување на 

закониците, донесување нови членови за заштита од проституција и 

казнување на сотиртелите, со што  ќе  ја спречи оваа девијантна појава 

во понатамошен развој. Како резултат на економската состојба, оваа 

појава е присутна во голем број,така што се објаснат начини на 

искористување на карактеристиките на сторителите и жртвите, 

патиштата, итн.Користени се примарни и секундарни извори во 

рамките на историскиот метод, документи, интервјуа , статистики и 

посебно техниката на споредување. 
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 Оваа девијантна појава  има за цел обезбедување жени за 

проституција преку разни форми на вработување во објектите  за оваа 

појава .Високото  ниво на профит на ова дело  направил во многу 

случаи со работите  да водат припадници на различни етнички 

заедници. Ние сме свесни дека трговијата со луѓе не може да исчезне 

сосема, но барем неговото присуство да биде во минимален број. 

Клучни зборови: трговија со луѓе, сторител, жртва, 

проституција, сопственик  

ВОВЕД  

Современиот свет и  Република Македонија во последните 

децении се соочуваат со многу опасности што произлегуваат од 

организираниот криминал. 

Еден вид   на организиран криминал во Република Македонија, 

кои се појавуваат заедно со други сериозни кривични дела е трговија со 

луѓе. 

Со формирањето на новите држави по  90-тите години започна 

процесот на промени во економската и политичката сфера на државите, 

односно промените на носителите  на сопственоста и структурни 

промени на државниот имот во Источна Европа. 

Голем дел од населението на новосоздадените држави и тие во 

транзиција се соочуваа со паѓање на животниот стандард, 

невработеноста, така што граѓаните нивното постоење или иднина ја 

мислеле миграцијата  во други земии, места каде ќе осигураат подобри 

приходи. Таквите околности  им овозможуваат услови на криминалните 
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организации, така што голем број на мигранти  да бидат жртва во 

трговија со луѓе. 

Со оглед на  причините и фактите  презантирани за илегалната 

миграција  преку територијата  на Република Македонија е 

евидентирано презентација на трговија со луѓе  која повеќе се јавува со 

организирани елементи, меѓународно  поврзаност и голема 

профитабилност, без голема опасност  од кривичните  санкции, заради 

постојното законодавство  во сите земји во Исток и Југоисточна Европа 

за овој феномен или има поблаги казни за носителите на овој феномен.
1
 

Жртви  на трговија со луѓе, кои се донесуваат  во Република 

Македонија  се главно  жени и девојчиња, кои потекнуваат од земји 

како Молдавија, Русија, Украина, Белорусија,  Бугарија и Руманија. 

Оваа девијантна појава  има за цел обезбедување жени за проституција 

преку разни форми на вработување во објектите  за оваа појава. 

1. ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Трговијата со луѓе подразбира регрутирање, транспорт, трансфер, 

засолнување или прифаќање на лица со помош на закана, употреба на 

сила или други форми на присилба, грабнување, измама, злоупотреба 

на моќ или на позиција, со давање или примање пари,  добивање 

                                                

1
 Лупчо,Фидановски. „ Согледување за состојбите со илегалната   

миграција,  трговија со луѓе  и проституциата во Македонија“  ООЖМ, ( 

2004 ) :29-30. 
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согласност на лице кои имаат контрола на друго лице, за целите на 

експлотација. 

Трговијата со луѓе во Република Македонија се смета  еден од 

девијантните феномени кој ги поткопува вредностите и достоинството 

на човекот. 

Релевантноста на ова прашање е тесно поврзано со фактот дека 

процесот на транзиција, во денешните денови се изведуваат со голема 

динамика и со тенденција да бидаат опфатени сите сегменти на 

општественото ткиво, како и сите слоеви во општеството. За оваа 

причина, како по правило,  се создадат услови кои Емил Дуркем ги 

дефинира како состојба на аномија (беззаконие) која автоматски дава 

социјална дезорганизација на сите можни нивоа на функционирање на 

државата и општеството. Овие услови  имаат влијание врз појава на 

криминалитетот  во сите слоеви на општеството.
2
 

Тој аномијата ја дефинира како општествен факт, како состојба на 

општеството во кое значително е  содржината на дејството врз основа 

на моралот, и општеството во одредено времене е во можност да влијае 

врз луѓето. Појава на беззаконие според Дрикхем, е главната причина за 

криминал, каде припаѓа и организиран криминал (трговија со луѓе)
3
. 

Трговија со луѓе во нашата земја  се врши со цел да се вклучат 

девојки како работници на различни објекти (ноќни клубови, барови, 

                                                

2  Fatmir, Zanaj. Sociologjia e së Drejtës. Tiranë: Univerziteti i Tiranës, 2010, 105. 

3  Fatmir, Zanaj. Sociologjia e së Drejtës. Tiranë: Univerziteti i Tiranës, 2010. 106-

107 
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кафулиња, итн) како келнерка, барманка, односно нивната крајна цел е 

да ги користат за проституција. 

Сопствениците на споменатите објекти, особено во западниот дел на 

Македонија,  со оглед на ниската  дневна плата,  имаат можност да 

вработуват повеќе жени отколку маси има во деловниот простор, така 

што занимавањето со проституција  ќе им носи огромен профит. За да 

имаат контрола  на жените, ги земат нивните патни исправи, ако тие 

имаат; ги чуваат заклучени во своите домови; што го прави невозможно  

слободното движење во текот на објектот; и исплашување со полиција. 

Откако сопствениците на овие простории ги купуваат жените, 

веднаш ги информират дека за нивното пристигнување се дадени пари, 

затоа тие   мора да „работаат“ за „сопствениците“ (во повеќето случаи  

се кажува поголема сума пари од што реално се „купи“, и затоа треба да 

одат со сите клиенти кога ќе им речат. По одреден период, кога 

клиентите ќе бидат  „задоволни“ со девојки, сопствениците  ги 

продаваат на други сопственици, така што „работата“ продолжува кај 

другиот „сопственик“. 

Ако жените се нечујни или одбиваат да одат со клиенти спрема нив 

се остварува насилство.Во почеток, сопствениците на просториите 

жените ги испратиле во нивните простории или во простории на 

објектите каде тие  се наоѓаат, сепак, подоцна, поради обвинението, 

односно основање кривични пријави против нив, почнале да  користат  

други начини. 

Сега жените сексуалните услуги на своите клиенти ги нудат во 

хотели, мотели, така се ослободени од гонење. 
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За да се овозможи  на некои клиенти за да ги земат со себе или да го 

предаде на друг сопственик, сопствениците на баровите го имаат 

организирано  нивниот превоз или користат  услуги од нивните лојални  

такси –возила за пратење и вратење на жените. 

За покривање на плаќање на сексуални услуги, сопствениците на 

деловните простори во сметките на клиентите пишуваат високи 

количини за консумирање скапи  пијалоци  или во придружба на 

женсите клиентот мора да нарача некои шишиња шампањ или било кој 

друг  скап пијалок. 

Една жена од Бугарија, изјавува деко била излажана дека ќе работи 

како дадилка за добра плата, но за жал била продадена во  Македонија 

за  занимавање со проституција, а во Грција  за одредена сума на пари, 

родила бебе за едно грчко  семејство..
4
 

Во периодот од 1995-2000, Министерството за Внатрешни Работи 

поднесе обвиненија против 133 лица, на основа на сомнение дека 

сториле 76 кривични дела – „мрежата на проституција“ во согласност 

со член 191 од Кривичен Законик на Македонија. Во меѓувреме, беа 

поднесени обвиненија против 38 лица за сторени 26 кривични дела 

испорака и овозможување на дејствија во најповолни услови, во 

                                                

4  Нуртен, Кала. Интервју во непосреден разговор. 25 март 2010. 
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согласност со член 192 од Кривичен Законик на Република 

Македонија.
5
 

Законот предвидува случај дека некои кривични дела можат да ги 

сторат сите граѓани но, може да се вршат и од лица кои можат да го 

злоупотребуваат службената положба. 

Така,во член 190 од Кривичен Законик се вели: 

a. тој што врбува, наведува, поттикнува или намамува лице на 

проституција или тој што на кој и да е начин учествува во предавање на 

лице на друг заради вршење проституција, ќе се казни со затвор од пет 

до десет години. Делото постои и во случај на неуспешно 

поттикнување, т.е. услов за инкриминација не  е лицето навистина да 

почнало да се занимава со проституција. Тој што заради заработувачка 

му овозможува на друг користење на сексуални услуги, ќе се казни со 

затвор од три до пет години. 

b. тој што заради заработувачка со сила или со сериозна закана за 

употреба на сила ќе присили или со измама ќе наведе друго лице на 

давање сексуални услуги, односно тој што постапува како макро, ќе се 

казни со затвор најмалку осум години. 

с.тој што организира вршење на делото или делото ќе ги стори при 

вршење на семејно насилство, ќе се казни со затвор најмалку 10 години. 

                                                

5 Министерството за Внатрешни Работи на Република Македонија. Извештај 

за кривичните дела трговија со луѓе од 1995-2000 година. МВР во Струга, 17 

новембри 2009. 
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Недвижностите искористени и предметите употребени за извршување 

на делото, се одземаат. 

2. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО, 

ДЕСТИНАЦИЈА ИЛИ ТРАНЗИТ ВО ТРГОВИЈАТА СО 

ЛУЃЕ 

Според најновиот извештај на департментот на САД за трговија 

со луѓе, жртви на Македонија обично завршуваат во Западна Европа, 

Централна и Јужна Америка. 

  Македонија годинава е рангирана во групата на земји, кои 

воопшто не се придржуваат до минималните стандарди, но вложуваат 

значајни напори во борбата против трговијата со луѓе. 

Департментот на државата  препорачува владата енергично да ги 

гони кривично  оние што тргуваат со луѓе и да се зајакне соработката со 

граѓанското општество. 

Во целокупната оценка на Департментот на САД, се забележува 

дека Владата не покажала значителен напредок во заштитата на 

жртвите во трговија со луѓе, а во документите се напоменува  дека  не 

се казнети сторителите на оваа кривично дело и дека се  

идентификувани помалку жртви.
6
 

                                                

6 Ahmet, Османи. „Përballje e dobët me trafikimi e qenieve njerëzore.“ Gazeta 

Zaman [Shkup], 9 Maj 2010: 16-17. 
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Во 2009 година, се  уапсени  18 лица осомничени за трговија со 

луѓе, а почнаа истрага во 7 случаи. Од нив, во 5 случаи се продолжува 

истрагата, додека 2 случаи, јавниот обвинител минатата година поднесе 

тужба. 

Во една полициска акција, во 2009 година во Тетово и Гостивар,  

беа претресени  5 кафулиња и 8 угостителски објекти, се најдоа докази 

дека се занимаат со трговија со луѓе, односно злоупотребата на жени. 

Во тие простори МВР најде вкупно 25 жени, 13 од нив биле од 

Албанија, 9 од Бугарија и 7 од Србија. Овие прво се вработени  како 

пејачки, танчерки, шанкерки, итн, но потоа се злоупотребуваат за други 

работи.
7
 

Жените воопшто се од источната Македонија, или од соседните 

земји. 

Во Основиот Суд  во Струга поврзано  со трговијата со луѓе, како 

дегенеративни и понижувачки феномен на општеството или како 

патолошко болест, од 2000-2010, се поднесе тужба само за 4 случаи,  

две се решаваат во  овој суд, додека двата  други случаи што се 

квалификувани како организиран криминал, судот во Струга не бил 

надлежен за решавање на нив, ги  пренесе на  надлежниот суд во 

Скопје.
8
 

                                                

7  Котески, Иво. Интервју по телефон во „ Дневник.“ Алсат-м.тв. 19 мај 2009. 

8  Ж,Доведен. Годишен извештај за К.Д. трговија со луѓе. Основен Суд 

Струга,  28 мај 2010. 
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Со промена во членовите за надлежност во законот за судовите, 

од 2008 година, сите други случаи на трговија со луѓе, му припаѓаат  на 

Основиот Суд Скопје 1, секторот за организиран криминал. 

За елиминирање на организираниот криминал на трговијата со 

луѓе, како девијантна појава од редовите на општеството, треба да важи 

мотото  „борба и нула толеранција на луѓето кои се вклучени во овој 

рак на општествот“. 

3. НАЧИНИ НА ВРШЕЊЕ НА КРИВИЧНО ДЕЛО 

ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ 

Криминолошките истражувања и статистички податоци во многу 

земји покажуваат дека кривичното дело трговија со луѓе е извршено од 

страна на сторител поединец и сторители во организирани групи, тоа 

значи дека мал дел од кривичните дела се звршуват од сорител 

поединец, а најголемиот дел се извршуват од организирани криминални 

групи. 

Трговија со луѓе се објаснува со фактот дека овој вид на кривични 

дела,  на еден или на друг начин, му припаѓаат на така наречениот  

комплициран криминал, така што соработката на организирани 

криминални групи за реализација на делото е потребен елемент. Овој 

начин го олеснува извршувањето на овие кривични дела, бидејќи 

извршителите имаат посебни улоги во оперативниот систем. Овој 

систем  функционира на таков начин што организираниот  криминал, 

како правило, на чело го имаат „Шефот“  лицата за врски во секоја 

земја низ која поминуваат жртвите, лицата  на кои биле предадени  

жртвите и така натаму, додека стигнаат до нивната крајна цел, кои 



International University of Struga 

163                       Nurten Kala 

обично биле однесување на жртвата на локацијата во која ќе се 

занимаат со проституција. Сторителите на овие кривични дела, без 

разлика дали работат  одделни  или организирани мрежи, користат 

различни методи на заведување и регрутирање на жртвите. Најчестиот 

метод на регрутирање на жртвите на трговија со луѓе се измами, 

киднапирање, употреба на сила, итн. Сторителите на овие кривични 

дела, отворат конкурс за манекенки со понуда на голема сума на пари, 

така без никакво двоумење остареа директни контакти,а потоа се 

користи системот на заводлива и заведувачко рекламирање со 

информации од јавен карактер. 
9
 

Министерството за труд и социјална политика, предупреди за 

неколку огласи, кои често може да се најдат во весниците или на веб-

сајт, кои можат да бидат стапица за нуркање во еден од кривичните 

дела, како што се трговијата со луѓе. Во тие огласи се барат млади жени 

да работаат во  локали. Тие ветаат визи, транспорт, сместување и храна, 

а распоредот и исплата ќе биде  според договорот.  

3.1 Средствата и патиштата кои се користуват за да се 

донесат жртвите на трговија со луѓе во Македонија 

Сретствата и начини  кои може да се користат за испраќање на 

жртвите на трговијата со луѓе во земјата на дестинација, се различни. 

Се користат сите сретства за патниот, воздушниот, железничкиот и 

водниот. 

                                                

9   Azem, Hajdari. „Fenomenologjia dhe etiologjia e veprave penale të trafikimit me 

njerëz në Kosovë“ Vizione 10, ( 2008 ), 126 
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 Кои  начини ќе ги користи зависи од тоа дали  жртвата поседува 

или не поседува документи за лична идентификација, а потоа од таа 

земја на транзит или дестинација има ли режим  на виза, тип на посети 

за државјани на земјата на потекло на жртвата, фактот на блискост 

земјата на потекло на онаа на транзит или дестинација на жртвата, 

фактот на конфигурацијата на копнените граници на овие земји. 

Како средство за транспорт на жртвите на трговијата со луѓе во 

Македонија ги користат сите видови на патни возила како што се 

автомобили, автобуси, камиони, итн, како и авиони, во некои случај 

минувањето е направено пешки преку неконтролирано граничен 

премин. 

Од досегашните податоци можат да се диференцираат некои 

региони на Југоисточна Европа, каде  се врши регрутација и селекција 

на жртвите на трговија со луѓе „бели робови“. 

Таков центар во Молдавија се наоѓа во градот Кишињев, каде што 

се собират жените со ветувања за добра добивка во Италија и Грција, 

така се вклучени во нивната незаконска продажба, кои првично и сами 

плаќаат сума од 500-1000 долари за трансфер во ветените земји  и ако 

не поседуваат визи за влез или патни исправи.  

Вториот центар е Одеса во Украина, од каде жените главно се 

регрутирани во форма на вработување како танчерки, кои на 

организиран начин се испратени во две насоки, онаа во Грција - 

Македонија и Турција - Блискиот Исток. 
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Карактеристични за двата центри е тоа што организацијата на 

овие криминални активности ќе направи избор на жените според 

нивната убавина и според неа  ја одредува цената и локацијата каде ќе 

бидат испратени. 

Од Русија, Белорусија и земјите од поранешниот Советски Сојуз, 

во Република Македонија најчесто доаѓаат легално  со организации или 

луѓе од Македонија во форма на уметност- балетски групи, сепак, 

завршуват на истата цел во лавиринтот на трговија со луѓе . 

Така што, лицата кои се жртви на трговија со луѓе, кои илегално 

влегуват во Македонија, ги  користаат  „дивите“ премини и тоа: 

- премин во српска-македонска граница во околина на 

Куманово и делот од Косово во околина на Тетово; 

- премин Бугарска-македонска граница во областа на Крива 

Паланка, Делчево и Струмица. 

Нелегални канали преку кои испраќаат жртви на трговија со луѓе 

од Македонија  во други земји,  се : 

- граничниот премин Македонија - Грција во област на Дојран 

и Гевгелија; 

- граничниот премин Македонијаи Албанија во област на 

Струга, со користење на патни и водни правци; 

- граничниот премин  Македонија- Косово, од Тетово кон 

Косово . 

Организирани групи, кои оперираат во граничниот  македонски-

српски премин, главно се состои од луѓе кои живеат во таа околина, се 
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познаваат меѓусебно или се во семејни односи, го познават теренот 

околу границата, имаат различни објекти во кои ги чуваат жртвите 

додека да се  обезбеди превоз или да ги продадат. Истите се поврзани 

со „сопствениците“ во ноќните клубови и просториите во западна 

Македонија, каде што жените се продаваат по цена од 500-1500 евра. 

Во посебни случаи, овие криминални групи сами ги однесат жените во 

одредени простори, каде што на „сопствениците“ редовно им се 

донесуват „нови“ жени, додека во последно време  карактеристика е  

изнајмување на станови, во кои жените се зачувани или престојуват 

определен период, односно до ре-продажба на „сопственици“ на 

гореспоменатите објекти. 

Врз основа на  искажувањата на жени кои биле жртви на 

трговија со луѓе од страна на криминални организации или само 

поединци, трговија се одвива на сите нивоа на човековото достоинство 

„трговецот“ им наредува на жените да се облечат и да се нашминкат 

убаво пред да дојде „купувачот кој ја гледа и ја избира“  а потоа  е 

принудена да се „соблече“ за „купувачот“ за да види какво тело има, 

истовремено да види дали телото има недостатоци, ознаки или 

тетоважи. Овој метод се аплицира неколку пати на ден. Често 

членовите на криминалните групи, додека ги чуват или пред да (го) ги 

продадат, спрема нив извршуваат различни кривични дела, како што се 

силување, малтретирање, тепање, итн. 

Во последно време, овие криминални групи,  покрај трговија со 

жени кои доаѓаат директно од Романија и Молдавија, сега се почесто 

префрлуват жени од Косово во Македонија, се разбира, поради  честите 

контроли од страна на КФОР во барови и ноќни клубови во Косово; 
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-  организираните криминални групи кои работат на 

граничниот премин Македонија - Бугарија, се многу големи 

групи  и добро организирани, се познават лично меѓу себе и 

се редовно во контакт, а во посебни случаи, се во договорен 

однос, како на пример, основат заеднички фирми,  услужни 

објекти, итн. 

Криминални групи од Република Македонија од страна на 

локалните на граничниот премин ја знаат  територијата и се во контакт 

со "сопствениците", кои најчесто ги купуваат жените на граница или 

ангажират повеќе луѓе, кои во повеќето случаи со такси автомобили ќе 

ги пренесат до местото каде што тие ќе работат. 

Во последно време, организираните групи  работат и  со 

„порачки“, со оглед на променетите услови на трговијата со жени од 

Бугарија. 

Оваа појава во Македонија практично започна со жени од 

Бугарија, која со оглед на близината  доаѓаа сами и се вработуваа  во 

услужените објекти  како  проститутки. 

Преку гореспоменатите гранични премини се трансферират  

жени од Молдавија, Украина и Романија, кои се наменети да одат во 

Грција, преку Македонија. 

А голем дел од жените  завршуват во објекти лоцирани во 

областа на Струга. Од овој регион и пошироко, многу жени-жртви беа 

продадени во регионот на Тетово и Гостивар, многу од нив се 
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трансферирани  во Албанија, со цел да стигнат во Италија, додека мал 

број  биле  префрлени во Косово.
10

 

Во периодот од 1995-2000 година, МВР на Република 

Македонија поднесе кривични пријави против 256 лица за сторени 130 

кривични дела, за пренос илегално преку граница, според македонскиот 

Кривичен законик.
11

 

Кога станува збор за користените патишта, за да се трансферират  

во Косово се користат граничните премини со Србија, Македонија, 

Црна Гора и Албанија. Оваа  објаснува своја географска положба е во 

врска со броените земји, кои во повеќето случаи се содветни за 

нелегално преминување. 

Преку неконтролиран премини се трансферират  жртвите во 

Косово кои не поседуваат документи за идентификација, и 

прекуконтролирани гранични премини се трансферират жртви кои 

поседуваат  редовни или лажни документи за идентификација. 

                                                

10 Лупчо,Фидановски. „ Согледување за состојбите со илегалната   миграција,  

трговија со луѓе  и проституциата во Македонија“  ООЖМ, ( 2004 ) : 32-33. 

11 Ismet, Saliu. E Drejta Penale ( pjesa e përgjithshme ). Prishtinë: Universiteti i 

Prishtinës, 2006,  213. 
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Во 40 % од случаите за трансферирање на жртвите во Косово се 

користени воздушните патишта.
12

 Се користија многу авионите бидеќи 

Косово во моментов нема визниот режим за граѓаните на други држави. 

3.2 Личните карактериситики на сторителите и жртвите 

Иако жртва на кривичното дело на трговија со луѓе може да биде 

секој граѓанин, постојат некои карактеристики и за сторителот и за 

жртвата. 

Како карактериситики  сторителите и жртвите на трговија со 

луѓе  се : 

- Возраста на сторителите и жртвите; 

- Пол на сторителите и жртвите; 

- Образовното ниво на сторителите и жртвите; 

- Социјалната припадност на сторителот и жртвата; и 

- Националноста на сторителот и жртвата. 

Возраста  на сторителите и жртвите - Бројните статистички 

податоци од судската пракса  и  емпириските податоци од 

криминологија покажуваат дека сторителите и жртвите припаѓаат на 

луѓе од различни возрасти. Овој факт е евидентен во сите видови на 

                                                

12 Azem, Hajdari. „Fenomenologjia dhe etiologjia e veprave penale të trafikimit me 

njerëz në Kosovë“ Vizione 10, ( 2008 ),130. 
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кривични дела, па и на делото  трговија со луѓе. Сторителите на 

кривични дела трговија со луѓе, во најголем број случаи се возрасни. 

41,34% од случаите на трговија со луѓе вршат лицата од 25-35 годишна 

возраст. 

Во однос на жртвите на трговија, тие припаѓаат на различни 

возрасти, но доминира возраст 15-23.  Таа возраст се манифестира во 

69,82% од случаите. 

Во однос на жртвите на возраст од 12-14 години,  нивното 

учество е 15,21%  во случаите. 

Жртвите на возраст  над 23 гадодини, учеството  се 

манифестираа во 19,56% од случаите, во трговијата со луѓе. 

Причината зошто најголемиот број на жртвите, како и 

сторителите припаѓаат на оваа возраст или помлади генерации, мора да 

се бара во тешката економска ситуација што ја зафати целиот свет, во 

која се наоѓаат лицата. 

Друг фактор е психолошката  незрелост на жртвите што значи 

дека лесно се манипулираат и стануваат  жртви на трговија со луѓе. 

Пол на сторителите и жртвите - Како сторители на 

кривични дела од областа на трговијата со луѓе, како еден од 

организираниот криминал, главно се мажи. 

Така, според податоците сторителите во 89% од случаите се 

мажи, додека повеќе од 87% од жртвите се жени. Жртвите од машкиот 

пол  се користаат за трговија со дрога, просење, итн. 
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Толку високо учество на мажите како сторители  на овој 

феномен, го објаснува фактот дека тие повеќе се вклучени во активниот 

живот, така што најчесто доаѓаат во ситуација да се занимаваат со 

вршење на кривични дела трговија со луѓе. 

 Најголем дел од жените се жртви а тоа е  поврзана со природата 

на овој вид криминал, кој се потпира на користење на луѓе, каде што  на 

врв доминира  сексуална експлоатација која   условува жртвите да 

бидат жени. 

Образовното ниво на сторителите и жртвите -ниско ниво 

на образование е важен фактор кој ќе влијае вопшто  на порастот на 

криминалитетот на трговија со луѓе. 

Податоци од судската пракса и криминолошките истражувања 

покажуваат дека луѓето со ниско ниво на образование се повеќе 

подложни на влијанието на факторите  за појава на криминалитетот во 

општеството. Жртвите на кривичното дело трговија со луѓе, во голема 

мера, се лица со ниско ниво на образование. 

47,23% од сторителите имаат завршено само средно 

образование, а останатите имаат завршено само основно училиште. 

Меѓу жртвите доминираат оние кои имаат завршено само неколку 

класови од основното училиште или цело основно училиште; средно 

училиште завршиле повеќе од 20% од жртвите, додека различни 

курсеви завршиле 36% од жртвите. 



The Heritage 14  

Феноменолошкиот аспект  на кривичните дела на трговија со луѓе во 

република македонија               172 

Учество на жртвите со високо образование изнесува околу 3%.
13

 

Значи, овие околности  покажаа како важен фактор на кривично 

дело трговија со луѓе е  ниското ниво на образование. 

 Социалната припадност на сторителите и жртвите 

- Сторителите и жртвите на кривичните дела на трговија со луѓе им  

припаѓаат на различни социо-економски слоеви на општеството. 

68,32% од сторителите се од семејства со лоша економска состојба. 

Исто така, над 79% од случаите на жртвите доаѓаат од семејства со 

многу лоша економска состојба. 

Но, тоа не значи дека не постојат виновници или жртви на други 

економски слоеви, бидејќи имало и сторители и жртви кои имаат   

средни или големи стандарди. Социјалните и економските околности 

може да бидат еден од главните фактори кои го детерминираат појава 

на овој вид криминал.Затоа, бидејќи сè уште постои расчекор меѓу 

                                                

13 Ragip, Halili. Kriminologjia.  Prishtinа: Eqrem Qabej, 2007, 358. 

Податоци за образување на жртвите  
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потребите и можностите за исполнување, како што е потребата за 

подобри материјални услови, потребата за вработување, потребата за 

образование и други потреби, на развојот на земјата на потекло на 

жртвите од трговијата со луѓе, секогаш израз на оваа противречност 

предизвикува некое  криминално однесување, меѓу кои и трговија со 

луѓе. 

ЗАКЛУЧОК  

Трговијата со луѓе, како девијантна појава е исто така присутнa 

во нашето општество. Жртви на кривичното дело трговија со луѓе се 

припадниците на двата пола во разни возрасти, но поголем број на 

жртвите се жени. Измамени од празни ветувања за работа и подобар 

живот, што го означува почетокот на нивните животи во пеколот. 

Многу од луѓето кои биле жртви на трговија со луѓе немале поим дека 

ќе бидат принудени на проституција, но беа излажани  дека ќе работат  

топ модели, фотомодели или дадилки. 

Високото  ниво на профит на ова дело  направил во многу 

случаи со работите  да водат припадници на различни етнички 

заедници. 

Тие плаќаат за една ноќ - таа плаќа со својот живот, е краток 

слоган, но тоа кажува многу за последиците на жртвите. Сторителите 

на трговија со луѓе ретко одговорат пред правдата, туку и кога 

одгоратат се казнуват со минимални казни. 

Барањата на граѓаните да се заштитат од нив од  криминални 

организации, не треба да одат  на глуви уши, ниту пак треба да се 

одговори со насилство, но треба да се преземат понатамошни 
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превентивни и репресивни  мерки од страна на државните органи, 

почитување на закониците, донесување нови членови за заштита од 

проституција, казнување на сотиртелите, со што ќе се спречи оваа 

девијантна појава во понатамошен развој. 

Извршување на кривични дела, трговија со луѓе и начините кои 

сторителите ги користат за „вработување“ на жртвите на таквите дела, е 

од големо значење, бидејќи преку тоа се олеснува идентификацијата на 

мерки за борба против овие криминални појави. 

Во моментов во Македонија бројот на жртвите е  мал, бидејќи  

нивните криминални активности се насоќени кон Европската Унија  и 

на Блискиот Исток, каде што „пазарот“ е побогат и по голем. 

Ова е најмоќното оружје на кое треба да се потпрат мирот и 

спокојството во земјата, во регионот и пошироко, осигурувајќи целосна 

заштита и безбедност на граѓаните, со што ќе се зголеми довербата на 

граѓаните кон државата и нејзиното правилно функционирање. 

 За да се постигне ефикасна борба против  трговијата со луѓе, 

како еден  вид  на организираниот криминал, неопходно е постојано 

посветеност на сите органи кои се надлежни за борба против 

криминалот, опремување на овие институции со современи технички 

средства , соработка и професионална работа во тим на сите нивоа. 
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KRAHASIMI I SIGURISË NË IPv4 DHE IPv6 

ABSTRAKT 

Protokoll IPv6 , i cili duhet të zëvendësojë protokollin aktual IPv4, 

sjell shumë mundësi të reja dhe përmirësime, duke marrë parasysh  

shpejtësinë, cilësinë e shërbimeve dhe sigurinë. Në krahasim me IPv4, IPv6 

përmirëson mekanizmat për sigurimin e një transferi të sigurt dhe të fshehtë 

të informacionit.  

Pavarësisht nga këto përmirësime, në sigurinë e rrjetit mbetet një 

çështje shumë e rëndësishme pasi ka disa kërcënime të sigurisë dhe llojet e 

sulmeve që mund të ndikojnë në rrjetin IPv6. Në këtë punim shkencorë kemi 

trajtuar çështjet e sigurisë në rrjetet IPv4 dhe IPv6. Përmirësimet e sigurisë 

dhe zgjerimet tek protokolli IPv6 janë përshkruar dhe shpjeguar në detaje. 

Gjithashtu, është bërë krahasimi të sigurisë në mes IPv4 dhe IPv6. Janë 

përshkruar edhe kërcënimet ndaj sigurisë në rrjetat IPv4 dhe IPv6, dhe disa 

çështje të sigurisë specifike për rrjetet IPv6 janë analizuar gjithashtu. Llojet e 

ndryshme të sulmeve në rrjetet IPv6 janë analizuar dhe disa sugjerime për 

shmangien e tyre janë dhënë. 

 Duke marrë parasysh sigurinë, veçanërisht problematikat është 

periudha e tranzicionit e bashkëjetesës së dy protokolleve. Për shkak të kësaj, 

çështjet e sigurisë për shkak të mekanizmave të ndryshëm në tranzicion janë 

analizuar në detaje.  

mailto:selami_klaiqi@hotmail.com
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Fjalët kyçe: Protokoll, IPv4, IPv6 , siguri, rrjet.   

HYRJE 

Interneti është një rrjet global i rrjetave kompjuterike në të cilin janë 

lidhur miliona përdorues nga e gjithë bota. E gjithë kjo realizohet falë 

teknologjisë të komunikimit tepër efektiv të quajtur transmetimi me paketa. 

Transmetimi me paketa funksionon në të njëjtën mënyrë si të gjithë proceset 

natyrore, të cilat ndodhin në intervale të shkurtra kohore, por me intensitet të 

lartë. Kjo bën, që të gjitha burimet të përdoren pa efektivitet, në qoftë se ato 

do të vihen në dispozicion të këtij komunikimi me intervale të shkurtra kohe. 

Në rastet e komunikimit me paketa, si në rastin e Internetit, këto burime 

ndahen midis përdoruesve dhe përdoren në mënyrë statistikore me efektivitet 

të lartë. 

       Protokollet e internetit janë zhvilluar për herë të parë në mes të 

viteve 1970, kur Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) u 

bë e interesuar në krijimin e një rrjeti packet-switched që do të lehtësonte 

komunikimin midis sistemeve kompjuterike jo të ngjashme në institucione 

kërkimore. 

     Internet Protocol (IP) është një protokoll i cili punon në shtresën e 

rrjetit  shtresën e tretë të OSI modelit ose në shtresën e Internetit në modelin 

TCP / IP, dhe njëkohësisht përmban informacione mbi adresimin dhe 

mundëson një informacion mbi kontrollimin e pakove në internet. IP është e 

dokumentuar mirë në RFC 791 dhe është protokoll komunikimi Internet 

Protocol. 

     Pakot në shtresën e IP quhen datagrams. Çdo IP datagram 

përbëhet nga një Header (20 - 60 bytes) dhe të dhënave. IP header datagram 
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përbëhet nga një seksion fiks 20-byte dhe një ndryshore opsionale një 

seksion me një maksimum prej 40 bytes të të dhënave. Headeri gjatësia  e 

përgjithshme, duke përfshirë çdo fushë, në 32-bit. Gjatësia maksimale e 

lejuar e një IP Datagram është 65 536 bytes. 

      Qysh në fillim të viteve 1990, Internet Engineering Task Force 

(IETF) ka filluar një hulumtim mbi protokollin IPv6 lidhur me tentimin për 

të zëvendësuar protokollin IPv4. Pas zhvillimit të më shumë se një dekadë, 

Protokolli themelor IPv6 është bërë i gatshëm për të zënë vendin e IPv4. Për 

shkak se header-i IPv4  nuk janë në përputhje me header-in e IPv6, pajisjet e 

rrjetit dhe hostet duhet të përmirësohen për të mbështetur protokollin IPv6. 

Në rrjetin IPv4 ekzistues, ka një numër të madh e pajisjeve. Për 

zëvendësimin e këtyre pajisjeve kërkohet investim i madh. Për më tepër, 

është e pamundur për të ndërprerë shërbimet ekzistuese për përmirësim. 

PROTOKOLLET E INTERNETIT DHE ADRESIMI 

Shtresa e tretë në hierarkinë e protokollit të komunikimit është ajo e 

Rrjetit IP, që specifikon aspektet e rrugëtimit të paketave dhe të lidhjes së 

rrjeteve mes tyre. Kjo shtresë përmban disa protokolle specifike, që ofrojnë 

shërbimet e shkëmbimit të informacionit me paketa IP brenda rrjetit logjik të 

kësaj shtrese. Detyra kryesore e shtresës IP është përcaktimi i rrugëve, që 

duhet të ndjekin paketat deri në destinacion. Konkretisht, shtresa e rrjetit u 

vendosë paketave, adresën IP të burimit dhe destinacionit dhe specifikon si 

duhet të dërgohen ato nga njëra pikë fundore e rrjetit te tjera. 

Protokolli i Internetit u përcakton dhe u vendos një kokë paketave. 

Koka e paketës IP përmban adresat IP të burimit dhe të destinacionit. Paketa 

IP, në momentin që hyn në një rrjet LAN, enkapsulohet në frame të shtresës 

së dytë. Shtresa IP nuk garanton cilësi shërbimi QOS (Quality of Service) 
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dhe ofron një shërbim, duke bërë përpjekjen më të mirë për transmetimin e 

paketave (Best-Effort). Për këtë arsye, protokolli IP nuk konsiderohet i 

besueshëm në transmetimin e paketave pasi i mungojnë mekanizmat 

garantues. Besueshmëria e transmetimit të të dhënave ju lihet shtresave më të 

larta si p.sh. asaj të transportit. 

IP nuk ofron lidhje apo shkallëzueshmëri. Kjo shtresë bazohet në 

shërbimin e transmetimit pa lidhje, të quajtur ndryshe edhe transmetimi me 

datagramë. Përparësitë e këtij lloj shërbimi qëndrojnë, fleksibilitetin e 

përdorimit të lidhjeve mes topologjive të ndryshme të rrjetit dhe në 

përshtatjen ndaj bllokimeve dhe shkëputjeve të lidhjeve në rrugëzuesë. 

Përveç aftësisë për tu lidhur me rrjete të ndryshme IP, gjithashtu, fragmenton 

paketat në njësi maksimale transmetimi  dhe mundëson ribashkimin e 

fragmenteve në destinacion. 

Protokolli IP, është protokoll që operon në shtresën e rrjetit IP të 

modelit referues TCP/IP. Specifikimet e detajuara të këtij protokolli janë 

dhënë në RFC-në 791. Ky protokoll është përgjegjës për transmetimin dhe 

shpërndarjen e të dhënave në destinacion korrekt të kërkuar. Ai merr përsipër 

dhe realizon rrugëtimin e paketave për në destinacion dhe përdoret nga të 

gjithë protokollet e shtresës së transportit për të dërguar të dhënat në rrjet. 

Për të komunikuar dy kompjuterë në rrjetat e sotme TCP/IP, ata duhet 

të jenë në gjendje që ta identifikojnë dhe të lokalizojnë njëri tjetrin në atë 

rrjetë. Kjo realizohet duke iu caktuar atyre IP adresa. IP adresa është një 

adresë logjike e protokollit IP, që vepron në shtresën e Rrjetave të modelit 

OSI, dhe në versionin e 4 të saj (IPv4) paraqet një vlerë sekuenciale 

numerike 32 bitëshe apo 4 bajtëshe të shprehur në numra binarë, 0 dhe 1. Për 
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ta lehtësuar punën në IP adresa, zakonisht ato i shkruajmë si katër numra 

decimal të ndarë me një pikë. 

Për të definuar dhe për të përkufizuar rrjetat kompjuterike në ato të 

vogla, të mesme dhe të mëdha IP adresat ndahen në disa klasa. Me klasën A 

definohen rrjetat e mëdha, me klasën B rrjetat e mesme dhe me klasën C 

rrjetat e vogla. Ekzistojnë edhe dy klasë të tjera të IP adresave klasa D që 

përdoret për multicast nga ana e aplikacioneve dhe protokolleve të rrugëtimit 

dhe klasa E është e rezervuar nga IETF për hulumtimet e tyre të brendshme. 

Shtresa IP ofron një shërbim të transportit pa lidhje paraprake, pra 

është transmetim me paketa dhe tenton dërgimin/transportin më të mirë të 

mundshëm të datagrameve IP. Kjo shtresë bënë më të mirën e mundshme për 

të dërguar një datagram IP në destinacion, por ajo nuk mund të garantojë që 

datagrami do të arrij në destinacion, që do të arrij sipas sekuencës së dërguar, 

apo që do të arrij i vetëm (i pa duplikuar). Çdo funksion i sigurisë, 

garantimit, radhitjes dhe dublikimit duhet të implementohet në shtresat e 

sipërme të modelit referues TCP/IP. Në rastin e aplikacioneve që përdorin 

protokollet e shtresës së transportit TCP dhe SCTP, këto funksione 

realizohen nga vet shtresa e transportit. Në rastin e UDP, kjo duhet të 

realizohet nga shtresa e aplikacionit pasi UDP nuk realizon as një funksion të 

kontrollit të transmetimit. Një nga funksionet më të rëndësishme të shtresës 

IP është rrugëtimi i paketave, për këtë arsye në kokën e datagramit IP jepet 

informacion i detajuar mbi adresën IP të burimit dhe adresën IP të 

destinacionit. Figura 1 tregon formatin e përgjithshëm të një koke IPv4. 
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Figura 1. Formati i avancuar i kokës IPv4 

 Fusha prej 4 bit, që tregon versionin, ka vlerën 4. Ky ka qenë versioni 

i IP-së që në vitet 1980, kur u implementua për herë të parë. 

 Fusha 'Gjatësia e kokës ' përmban gjatësinë në byte të të gjithë kokës 

së Datagramit IP, përfshi edhe të gjitha opsionet. Vlera maksimale 

për këtë fushë 4 bit është 15(0xf), duke na dhënë një madhësi 

maksimale të kokës prej 60 byte = 480 bit. për këtë arsye, meqenëse 

pjesa fikse e kokës zë 20 byte, na mbeten maksimumi 40 byte për tu 

përdorur për opsionet. 

 Fushat, njëra prej 6 bit DSCP (Differentiated Services Code Point) 

dhe tjetra prej 2 bit ECN (Explicit Congestion Notification) 

zëvendësojnë fushën klasike me gjatësi 8 bit, që specifikonte tipin e 

shërbimit (Type of Service, TOS) e cila është përshkruar në RFC-në 

1349. Ne mund ti vendosim të gjitha 8 bitet e kësaj fushe me opsionin 

e Socket IP_TOS, megjithatë kerneli i një makine BSD Unix, mund 

të mbivendosë vlera të tjera për të zbatuar politikat e shërbimeve të 

diferencuara (Diffserv) ose implementimin e njoftimit të bllokimit të 

konfirmuar ECN. 
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 Fusha e gjatësisë totale me madhësi 16 bit, na tregon gjatësinë totale 

në byte të një datagrami IP, përfshirë edhe kokën IPv4, sasia e të 

dhënave në datagram është: sa tregohet në këtë fushë minus 

katërfishin e gjatësisë së kokës. Kjo fushë është e detyrushme, pasi 

disa frame të ndryshme fizike mund të kenë madhësi të frame-it më të 

vogël se datagrami IP, duke kërkuar kështu fragmentimin 

(copëzimin) e tij gjatë enkapsulimit në Frame fizik. 

 Fusha e identifikimit 16 bit vendoset në vlerën e saj të ndryshme për 

çdo datagram IP-je dhe përdoret për procesin e fragmentimit dhe të 

ribashkimit të datagrameve në destinacion. Kjo vlerë duhet të jetë 

unike për çdo paketë, çdo burim, çdo destinacion dhe çdo protokoll, 

në intervalin e kohës që datagrami do të jetë në transit drejt 

destinacionit. 

 Fusha DF (Don't Fragment) prej 1 bit, fusha MF (More Fragment) 1 

bit, dhe fusha e ofsetit të fragmentit 13 bit (Fragment Offset) 

përdorën për fragmentimin dhe ribashkimin e datagrameve, si dhe për 

zbulimin e rrugës së përshkruar. 

 Fusha 8 bit Koha e jetës së paketës (Time to Live TTL) vendoset nga 

dërguesi dhe më pas zbritet me një; sa herë që një rrugëtues te i cili 

arrin datagrami me TTL = 0. Kjo vendos kufizim për jetën e 

datagramit në maksimum 255 hope, normalisht vendoset në vlerën 

64, por mund të ndryshohet me opsionet e socket IP_TTL dhe 

IP_MULTICAST_TTL. 

 Fusha e protokollit 8 bit, specifikon shtresën e mësipërme të 

protokollit që përmbahet te të dhënat e datagramit. Këtu vlerat tipike 

janë: 1 (ICM-Pv4), 2 (IGMPv4), 6 (TCP), dhe 17 (UDP). Këto vlera 

përcaktohen në regjistrin e IANAs Protocol Numbers. 
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 Fusha Header Cheksum  16 bit përllogaritet vetëm mbi kokën e 

datagramit. Algoritmi i përdorur është standard i përdorur nga të 

gjitha shtresat TCP/IP, dhe rezultati është një numër i thjeshtë me 16 

njësha me shtim komplementi. 

 Fusha Adresa e burimit IPv4 dhe adresa e destinacionit IPv4 janë të 

dyja fusha me 32 bit dhe janë adresat e dërguesit dhe të marrësit të 

datagramit.  

INTERNET PROTOKOLLI VERSIONI 6- IPv6 

Internet protokolli versioni 6 (IPv6) është versioni i fundit i Internet 

Protocol (IP), ky protokoll i komunikimit ofron një identifikim dhe për 

vendndodhjen kompjuterëve në rrjetet dhe rrugëve të trafikut nëpër internet . 

IPv6 është zhvilluar nga Internet Engineering Task Force (IETF). 

Historiku i zhvillimit të protokollit IPv6 filloi në fillim të viteve të 

90-ta, kur u kuptua se hapësirë adresimi që është në dispozicion të protokollit 

IPv4 shumë shpejt do të shpenzohet. Sipas disa analizave, protokolli IPv4 do 

të mbetet pa IP adresa diku rreth vitit 2010. Këto rezultate e sfiduan 

komunitetin e Internetit që të vijë me një zgjidhje. Para tyre ishin dy 

mundësi: 

Ndryshime minimale: protokolli të mos ndryshohet fare, por vetëm të 

rritet hapësira e adresimit. Kjo strategji ishte më e lehtë si nga aspekti i 

zhvillimit të protokollit po ashtu edhe nga aspekti i implemtimit të tij në 

praktikë. 

Ndryshimi maksimale: të zhvillojnë versionin e ri të protokollit. Një 

qasje e këtillë do të mundësonte inkorporimin e veçorive dhe shtresave të 

avancuara në protokollin IP.  
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Megjithëse përmirësimet që ofron IPv6 janë aktualisht të pakta në 

numër, pranimi i tyre nga ekspertët dhe përdoruesit nuk ka qenë tepër i shpejt 

dhe i hapur. Kjo sepse shumë fusha dhe përmirësime mbi to janë në studim e 

sipër. Gjithashtu, biznesi dhe shumë organizata kanë bërë investime gjigante 

në IPv4 dhe e kanë të vështirë kalimin në IPv6, pasi kostot janë relativisht të 

mëdha. IPv4 përdorë hapësirë adresimi 32 bitësh që gjithsej ofron 4,3 

miliardë adresa unike. Ky numër duket shumë i madh, mirëpo për arsye të 

rritjes eksponenciale  të internetit ky numër nuk mjafton. protokolli  IPv6 

përdorë hapësirë adresimi prej 128 bitësh që gjithsej na ofron 2
128

 që është e 

barabartë me 3,4x10
38

 adresa unike. 

Version

i 

Klasi i 

Trafikut 
Etiketë e rrjedhës 

Madhësia e të dhënave 
Hederi i 

ardhshëm 

Limiti i 

hapave 

Adresa e burimit 

Adresa e destinacionit 

Figura 2. Hederi i protokollit IPv6 

Hederi i protokollit IPv6 i përmban këto fusha: 

Versioni - është fushë 4 bitësh, njësoj me IPv4. E përmban vlerën 6 

që përfaqëson protokollin IPv6. 
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Klasi i Trafikut (ang. Traffic Class) - është fushë 8 bitësh e 

ngjashme me fushën e llojit të shërbimit (ToS) në IPv4. E etiketon paketën 

me klasin e trafikut që përdoret në shërbimet e diferencuara (DiffServ). Këto 

funksionalitete janë të njejta si për IPv6 ashtu edhe për IPv4. 

Etiketë e rrjedhës (ang. Flow Label) - është fushë 20 bitësh që e 

bënë etiketimin e rrjedhës së trafikut. Mund të përdoret për teknikat 

komutuese shumë-shtresore (ang. multilayer switching) dhe për përshpejtim 

të komutimit të paketave. 

Madhësia e të dhënave (ang. Payload Length) - i ngjashëm me 

fushën e madhësisë së përgjithshme në IPv4. E përshkruan madhësinë e të 

dhënave, në bajt, që i enkapsulon paketa. 

Hederi i ardhshëm (ang. Next Header) - tregon se cili heder e pason 

hederin e paketës IPv6. Kjo fushë është e ngjashme me fushën e protokollit 

në IPv4. 

Limiti i hapave (ang. Hop Limite) - paraqet numrin e hapave që 

mund ti kalojë një paketë. Çdo hap apo ruter e zvoglon këtë fushë për një, e 

ngjashme me fushën TTL në IPv4. 

Adresa e burimit (ang. Source Address) - kjo fushë përbëhet nga 16 

oktete apo 128 bit. E identifikon burimin e paketës. 

Adresa e destinacionit (ang. Destination Address) - edhe kjo fushë 

përbëhet nga 16 oktete apo 128 bit. E identifikon destinacionin e paketës. 
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IPsec NË SIGURINË E  IPv4 DHE IPv6 

IP Protokolli ishte i prekshëm ndaj sulmeve si modifikimi, nuhatja 

dhe spoof-imi i paketave. Kjo nënkupton që nuk ishte e mundur krijimi i 

lidhjeve të sigurta mes makinave nëpër rrjeta të pasigurta. Me këtë 

nënkuptojmë që gjatë komunikimit me dikë tjetër në rrjetë ka pas mundësi që 

komunikimin tonë ta përgjojë edhe personi i tretë që ka qenë e padëshiruar 

nga ne dhe e pamundur të ndalohet përgjimi i tij, dhe e pamundur të kuptohet 

se a po na përgjon dikush. Duhet të zhvillohet një shërbim “i ri” i cili do të 

na krijoj një siguri në komunikim në rrjeta të pasigurta siç është interneti, i 

cili do të kryej funksione ku do të bëhet sigurimi i komunikimit, 

autentifikimi dhe mbrojtja e informatave të ndryshme. Sfida e zgjidhjes se 

këtij problemi është shumë e madhe ngase të gjithë kanë dëshirë që 

komunikimet e tyre private të mos ketë mundësi t’ua përgjoj askush pa 

dëshirën e tyre. 

 

Figura 3. IPSEC [2] 

Me qëllim që të mbrohet komunikimi nëpër rrjeta të pasigurta siq 

është Interneti është krijuar IPSec. IPSec apo IP Security është zhvilluar nga 

Internet Engineering task Force (IETF). IPSec ofron sigurim për shënime që 
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kalojnë nëpër rrjeta të pasigurta siq është Interneti. IPSec bënë sigurimin, 

autentifikimin, kriptimin dhe mbrojtjen e informatave që rrjedhin nëpër rrjeta 

të pasigurta siq është Interneti. IPSec vepron në shtresën(nivelin) Network 

duke autentifikuar dhe kriptuar paketat mes router-ëve apo makinave të 

konfiguruara me IPSec. Pasi që IPSec vepron në shtresën Network ajo 

siguron edhe programet dhe aplikacionet. 

IPSec ofron këto shërbime: 

Besueshmëria – Dërguesi i kripton paketat para se të dërgohen nëpër 

rrjeta të pasigurta. 

Integriteti – Pranuesi mund të kontrollon paketat për ndryshime që 

mund të kenë ndodhur gjatë transmetimit 

Autentifikimi – Pranuesi mund të autentifikon burimin e paketave. 

Ky shërbim varet nga integriteti i paketave. 

Kundër-Ri-Dërgimi – IPSec mund të detekton paketat e ridërguar. 

IPSec është i ndërtuar nga standardet e hapura, që do të thot është i 

përkrahur nga të gjitha platformat e prodhuesit. IPSec standardet janë të 

ndara në dy grupe, standardet për sigurim që përdoren për besueshmërinë e 

shënimeve, integritet, autentifikim dhe IKE që përdoret për caktimin e 

protokolleve, algoritmeve dhe çelësave për krijimin e mbrojtjes. 

IPSec përmban këto teknologji si komponentë: 

DES – Data Encryption Standard, për kriptimin e paketave. 
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MD5 – Message Digest 5 algoritëm “hash” për autentifikimin e 

shënimeve 

SHA – Secure Hash Algorithm përdorur për autentifikimin e 

shënimeve. 

IPSec përbëhet nga këto protokolle: 

AH – Authentication Header, që përdoret për autentifikimin e 

shënimeve dhe kundër-ri-dërgimit 

ESP – Encapsulating Security Payload, përdorur për autentifikimin e 

shënimeve, kundër-ridërgimit dhe kriptimin e shënimeve 

ISAKMP - Internet Security Association and Key Management 

Protocol, që përdoret për krijimin e asociacioneve të sigurimit dhe drejtimin 

e çelësave kriptues. 

IKE - Internet Key Exchange, përdorur për shkëmbimin e çelësave. 

IPSec punon në dy mënyra: 

Mënyra Tunel mbyll dhe mbron një paket të tërë IP. Kjo nënkupton 

që i tërë paketi fiton një IP header, pra i shtohet para se të transmetohet. 

Paketat në mënyrën Tunel kanë dy IP headera (koka), të brendshëm dhe të 

jashtëm. Headeri i brendshëm është i paketit origjinal (ai i cili është 

mbrojtur) i krijuar nga makina, ndërsa header i jashtëm është i krijuar nga 

IPSec, gjë që mund të jetë zbatuar tek router-i apo në vet makinën dërguese. 

Mënyra Tunel krijon IP paketa më të mëdhenj sepse shtohet 20 bajt. Me këtë 

mënyrë është e mundur edhe “foleja” (ang: nesting) e Tuneleve njëri brenda 

tjetrit. Pasojat e folesë janë ngarkimi i makinës dhe vështirësia e mbajtjes së 
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lidhjeve të tilla. Figura 4 tregon formatin e IP paketit në mënyrën Tunel të 

IPSec: 

 

Figura 4.  Formati i header-ave në mënyrën Tunel[3] 

Mënyra transport shton disa IPSec header-a paketit. Kjo mënyrë 

mund të zbatohet me AH apo ESP. Në mënyrën transport kriptohen vetëm 

shënimet, ndërsa header-at tjerë të IP nuk kriptohen. Paketi kalon në 

Transport shtresën ku AH ose ESP e konfigurojnë dhe e bartin në shtresën 

Internet. Në rast që zbatohen AH dhe ESP së bashku është e rëndësishme që 

ESP të zbatohet para AH. Kjo lejon llogaritjen e integritetit mbi pjesën më të 

madhe të paketit mbasi që ESP mbron vetëm IPSec header-at. Formati 

transport në figurën 5. 
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Figura 5.  Formati i header-ave në mënyrën Transport [5] 

Header-at e shtuar vendosen para IP header-it. Këta header-at të 

shtuar përmbajnë informatat se si të sigurohen shënimet e paketit. AH dhe 

ESP mund të përdoren në të dy mënyrat, Tunel apo Transport. AH përdoret 

për sigurimin e integritetit dhe autentifikimit të shënimeve, së bashku me IP 

headerat. AH nuk ofron besueshmërinë e shënimeve. ESP nga ana tjetër 

ofron besueshmërinë, integritetin dhe autenfikimin por nuk i mbulon gjitha 

header-at e IP paketëve. Ekziston mundësia që ESP të përdoret për sigurimin 

e tërë IP paketit por kjo mund të bëhet vetëm me anë të Tunel mënyrës[4]. 

IKE është protokoll për krijimin dhe shkëmbimin e çelësave përmes 

Internetit. Funksioni i IKE është autentifikimi i VPN pikë lidhjeve, vendosja 

se çfarë kriptimi apo autentifikimi do të përdoret dhe krijimi i çelësave 

kriptues. IPSec mund të konfigurohet pa IKE por kjo krijon punë të tepërt 

dhe mund ta bën rrjetin e pasigurtë pasi që përhapja e çelësave bëhet me 

dorë. IKE është protokoll i përzier me Oakley, protokoll për shkëmbimin e 

çelësave nga Hillarie Orman prej Arizona University, dhe Skeme, Secure 

Key Exchange Mechanism for Internet. 

IKE bën marrëveshjen mbi AS për IPSec duke ofruar këto përparësi: 

S’ka nevojë për specifikimin me dorë të parametrave të sigurimit  

Lejon caktimin e jetë zgjatjes për AS 

Lejon ndryshimin e çelësave kriptues gjatë sesioneve 

Lejon shërbimet kundër-ri-dërgimit në IPSec 

Lejon autentifikimin dinamik të makinave 
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Për të përdorur IKE njeri duhet krijuar rregullat IKE për çdo makinë. 

Këto rregulla caktojnë një bashkësi të parametrave të sigurimit që përdoren 

në çdo makinë. Para marrëveshjes, rregullat e IKE duhet të jenë të njëjta në 

çdo makinë. 

Pesë parametra caktohen në rregulla: 

Algoritmi i kriptimit 

Hash algoritmi 

Metoda e autentifikimit 

Diffle-Hellman group identifikuesi 

Jetë zgjatja e Asociacioneve të Sigurimit (AS) 

Algoritmi i kriptimit në moment mund të jetë i caktuar vetëm në 

opsionin 56-bit DESCBC. Hash algoritmi ka dy opsione, SHA-1 dhe MD5. 

Metodat e autentifikimit kanë dy opsione, RSA nënshkrimet, RSA kriptimi 

përmes të cilës makina e tretë nuk do të detekton aktivitetin e marrëveshjes. 

Diffle-Hellman identifikuesi ka dy opsione, 768-bit dhe 1024-bit Diffle-

Hellman (1024-bit është më vështirë të thyhet por krijon ngarkesë në 

makinë). Jetë zgjatja e AS mund të caktohet manualisht. 

Zbatimi i kriptimit të fuqishëm dhe protokolleve është zgjidhje e mirë 

e sigurimit. IPSec është i pavarur nga Sistemi Operativ që e bën teknologji 

ideale dhe e besueshme për lidhjet VPN. IPSec është mënyra më e mirë deri 

sot për sigurimin e rrjetave dhe komunikimit pa tela[6]. 
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Domain Name System, me futjen e adresave 128-bit, IPv6 e bënë 

edhe më të vështirë për përdoruesit e rrjetit të jenë në gjendje të identifikojnë 

një tjetër përdorues të rrjetit me anë të IP adresave të pajisjes tij ose të saj të 

rrjetit. Përdorimi i Domain Name System bëhet edhe më shumë një 

domosdoshmëri. Një numër i shtesave në DNS janë të specifikuara për të 

mbështetur ruajtjen dhe rikthim i adresave IPv6. Këto janë të përcaktuara në 

RFC 1886 - DNS zgjerimi i përkrahur nga IP versioni 6, i cili është një 

standard i propozuar[7]. 

Një nga komponentët më të rëndësishëm të shtresës së aplikacionit 

është shërbimi i DNS-së. Shërbimi DNS është një direktori hierarkike dhe 

globale që përkthen mekanizma apo emra të fushës së komunikimit në 

Internet në adresa IP. DNS mund të mendohet si sistem i shpërndarë i një 

baze të dhënash, i përdorur për të lokalizuar emrat e nyjeve për adresat e IP 

dhe e kundërta. DNS-ja është një infrastrukturë kritike dhe të gjitha nyjet 

kontaktojnë serverat e DNS-ve kur realizojnë lidhjet. DNS-ja mund të veproj  

mbi UDP-në ose TCP-në, ose me të dyja bashkë. Gjithsesi, të vepruarit me 

UDP-në, zakonisht, është më e preferuar, sepse kërkohet një përgjigje më 

shpejtë për transaksion që është më lehtë të bëhet nga UDP-ja. Disa prej 

funksioneve të procedimit të informacionit, që një server DNS përballon 

janë: 

 Gjetja e adresës të një nyje të veçantë; 

 Delegimi i një nën peme të emrave të serverit në një server tjetër; 

 Paraqitja e rrënjës të nën pemës, që përmban parametra të 

konfigurimit dhe cache-së dhe dhënia e adresave korresponduese; 

 Emërtimi i një nyje, që procedon E-mail-in/postën-Elektronike të 

ardhur për një korrespodent të përcaktuar; 
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 Gjetja e tipit të një nyjeje dhe informacionit të sistemit të saj të 

operimit; 

 Gjetja e një emri tjetër për emrin e vërtetë të një nyjeje; 

 Kombinimi i adresës IP me emrin e nyjes. 

ASPEKTET E SIGURISË NË IPv4 DHE IPv6 

Aspekti i sigurisë në IPv6 është në shumë mënyra i njëjtë si në 

versionin IPv4. Mekanizmat themelore për transportimin paketave në të 

gjithë rrjetin qëndrojnë kryesisht të pandryshuara, dhe protokollet e shtresës  

së sipërme që transportojnë të dhënat janë kryesisht të paprekur. Megjithatë, 

për shkak se IPv6 mandaton përfshirjen e IP Security (IPsec), ajo shpesh 

është deklaruar se IPv6 është më i sigurt se IPv4. Edhe pse kjo mund të jetë e 

vërtetë në një mjedis ideal me aplikimet mirë koduara, një infrastrukturë e 

fuqishme e identitetit, dhe çelës efikas menaxhimit, në realitet të njëjtat 

probleme që ndeshen tek versioni IPv4 me IPsec do të ndikojë IPv6 IPsec. 

Prandaj, IPv6 është zakonisht i implemtuar pa mbrojtjen kriptografike të 

çfarëdo lloji. Përveç kësaj, për shkak se shumica shkeljeve të sigurisë të 

ndodhin në nivelin e aplikimit, edhe vendosjen e suksesshme e IPsec me 

IPv6 nuk garanton asnjë siguri shtesë për këto sulme përtej aftësisë së 

vlefshme për të përcaktuar burimin e sulmit. 

Analiza dhe krahasimi i sigurisë në IPv4 dhe IPv6, kalimi nga rrjetat 

me IPv4 në IPv6 është një fushë e cila po vazhdon të studiohet. Përvoja në 

implemtimin e një rrjeti IPv6 është në rritje, metodologjitë e testimit të 

sigurisë për IPv6 janë më pak të njohur. Vendosja e IPv6 ka ardhur në rritje 

gjatë dy viteve të fundit. Nëse një organizatë zgjedh për të përdorur IPv6 si 

një metodë për të komunikuar në mes të sistemeve, zgjidhja duhet të bëhet. 

Për shembull se si këto sisteme janë të pajisur me cilësi të duhur të 
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komunikimit dhe si pajisjet e filtrimit të tilla si firewalls janë konfiguruar. 

Ndërsa këto zgjidhje janë të krahasueshme me zgjidhjet për IPv4. Këto 

njohuri nuk janë aq e përhapura si në njohuritë në IPv4 të cilat më pas mund 

të çojnë në dobësitë e sigurisë në implementimin e IPv6. 

Një mënyrë tjetër për të zbuluar çështjet e sigurisë është me anë të një 

të ashtuquajtur "provë penetrimit ' ose pentest. Krahasueshmëria se si 

funksionon një sulm në internet, ajo është përpjekur për të thyer ose të 

shkaktojë dëmtimin e sistemit ose të rrjetit kompjuterik. Një manual që ofron 

të dhëna hap pas hapi tutorial se si dhe në formë të detajuar ka analizuar një 

zbatim IPv6 nuk ishte ende në dispozicion. Rezultati e këtij hulumtimi ka 

ndryshuar që e lejon për testet e ardhshme të sigurisë që duhet të kryhet më 

mirë dhe në mënyrë më efikase. Në fund të fundit kjo do të zvogëlojë dëmin 

e sulmeve kibernetike në të ardhmen[8]. 

IPsec është pjesë e protokolleve për siguri në IPv6. IPsec është një 

grup i specifikimeve të sigurisë shkruar fillimisht si pjesë e specifikimeve 

IPv6. Për shkak të nevojës të fortë për sigurinë në internet tek protokolli 

aktual IPv4, IPsec ishte gjithashtu i përshtatur për tu implementuar edhe në 

IPv4. Megjithatë, mbështetja për IPsec në IPv4 është opsionale. IPsec në 

IPv6, nga ana tjetër, siguron nivelin e kënaqshëm të sigurisë. Në IPv4, IPsec 

zakonisht ofron siguri në mes të router-ve fundorë dhe rrjeteve të shpërndara. 

Kualiteti i Shërbimit (QoS Quality of Service) funksion dhe mund të 

zbatohet duke përdorur fushën 'Flow Label' në header-in e IPv6. QoS është 

një tipar i nevojshëm për të siguruar se prioriteti i lartë i është dhënë një pako 

të caktuar që duhet për të arritur në destinacionin e tyre në kohën e duhur. 

Për shembull, në streaming video ose Voice over IP (VoIP), këto pako kanë 

nevojë për të arritur së bashku sepse nga një vonesë të vogël që mund të bëjë 
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video ose zëri ndryshohet shpesh edhe efekti. Nëse ka vetëm text duke u 

transmetuar, një vonesë të vogël në mes të paketave me të vërtetë e nuk ka 

pasojë. 

IPv6 ofron aftësinë për auto-konfigurim të IP adresave në dy mënyra 

pa gjendje dhe me gjendje. Auto - konfigurimi me gjendje përdor Dynamic 

Host Configuration Protocol (DHCP), në të cilat tabelat statike mbahen për 

të përcaktuar adresa IP që të caktohet në një nyje të sapo lidhur. Me auto - 

konfigurimin pa gjendje kryhet pa përdorimin e DHCP[9]. 

Disa dallime të rëndësishme në çështjen e sigurisë, megjithatë, 

ekzistojnë mes IPv4 dhe IPv6 përtej mandatit të IPsec. Këto dallime 

ndryshojnë llojet e sulmeve te rrjetet me IPv6. Ndërsa kjo ka të bëjë me atë 

se sa është gjasa se mesatarja e organizatave që do të migrojnë plotësisht te 

IPv6 në një afat kohor të shkurtër, apo a ka të ngjarë të mbajë IPv4  në të 

gjithë migrimit shumëvjeçar në IPv6. Deri më sot, megjithatë, nuk ka pasur 

një trajtim të plotë të kërcënimeve të rrjeteve të tilla dhe a do të përballen dhe 

ndryshimet e projektimit të nevojshme për të adresuar këto kërcënime. 

Për t'i eliminuar dobësitë që i ka IPv4 sa i përket sigurisë, IPv6 i merr 

dy extensione shtesë: 

 IPv6 header me autenticitet, ky mekanizëm që mundëson 

autenticitetin dhe integritetin e IPv6 datagrameve. Ky extension është 

i pavarur nga algoritmi i aplikuar. 

 IPv6 header me siguri gjithëpërfshirës, ky mekanizëm ofron 

integritetin dhe besueshmërinë e IPv6 datagrameve. Edhe ky është i 

pavarur nga algoritmi i përdorur në këtë sistem. 
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KONKLUZION 

IPv6 mbështet shumë karakteristika të reja, duke përfshirë rritjen e 

hapësirës adresuese, autokonfigurimin, kualitetin e shërbimeve QoS, dhe 

sigurinë e shtresave të rrjetit. IPv6 Authentication Header (AH) siguron 

integritetin dhe autentifikimin e të dhënave në tërë paketin IPv6. 

Encapsulating Security Payload ESP garanton konfidencialitetin, 

autentifikimin dhe integritetin tek enkapsulimi i payload-it. Këta Headera të 

sigurisë mund të përdoren veçmas ose në kombinim për të mbështetur 

nevojat e ndryshme të sigurisë[10]. 

Që nga 6 Qershori i vitit 2012 epoka e Internetit ka shënuar një ditë të 

re për gjeneratën e ardhshme dhe nga kjo ditë filloj në përdorim zyrtarisht 

protokolli IPv6, tani e tutje nuk ka mundësi që një shfrytëzues të marr ndonjë 

adresë të re IPv4 sepse ato tashmë janë shpenzuar. 

Pa dyshim se çdo njëri nga ne jemi dëshmitarë se nevojës për siguri 

më të lartë në Internet dhe siç e kemi sqaruar edhe në kapitujt më lart IPv6 në 

krahasim me IPv4 dukshëm ofron siguri më lartë. NAT ka qenë një ndihmë 

shumë e madhe në zgjerimin e jetëgjatësisë së IPv4 dhe industria me sjelljen 

e IPv6 gjithashtu ka sjell edhe probleme e veta. Mendojmë se hulumtimet 

dhe analizat tash e tutje sa i përket protokollit IPv6 duhet të jenë të fokusuara 

akoma më shumë në çështjen e sigurisë pasi që tek IPv6 nuk duhet të 

ndalemi të mendojmë për adresimin dhe eventualisht mungesën e tyre sepse 

kemi mjaftueshëm në dispozicion. 

Pavarësisht rëndësisë së çështjes, pjesa më e madhe e përdoruesve 

nuk do ta vënë re ndryshimin nga IPv4 në IPv6. 
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Definitivisht, para se të vendosni protokollin IPv6 ju duhet të jeni të 

vetëdijshëm për aspektet e më poshtme të sigurisë për trafikun IPv6 siç janë: 

 Mbrojtja e hosteve nga skanim ose sulmi 

 Mbrojtja e IPv6 paketave 

 Mbrojtja dhe kontrolli i trafikut që lëvizë në internet 

 Autorizimi për konfigurimin automatik të adresave 

 Funksionalizimi i sistemit të parandalimit (firewalls) 

IPv6 nuk është kompatibile plotësisht me IPv4. Ky është një problem 

kyç që duhet të merren parasysh në lidhje me vendosjen e IPv6. Për të 

shmangur efektet negativ që rezultojnë nga jo kompatibiliteti, implementimet 

fillestare të IPv6 duhet të fillojë me një shërbim të tipit të mbyllur, për 

shembull, Internet Protokolli për TV (IPTV). 

Bazuar në hulumtimin tonë kemi konkluduar se kalimi në rrjetin IPv6 

duhet të planifikohen me kujdes. Ne kemi nevojë për të studiuar me kujdes 

kërkesën për kalimin dhe çështjet adresimit që kanë të bëjnë zbatimin e 

sigurisë. 
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GLOBALIZMI DHE SIGURIA 

ABSTRAKT 

  Në këtë pjesë e kemi për qëllim që  të aktualizojmë një problem 

shumë të rëndësishëm global , që ka të bëjë me nevojën për krijimin dhe 

përmirësimin e marëdhënieve mes shteteve nacionale dhe të institucioneve 

botërore  kundrejt të gjithë llojeve të destrukcioneve me të cilat rrezikohet 

siguria  dhe paqja  në planetin dhe banorët e saj.   

Proceset e globalizimit të cilët zhvillohen në drejtim të “ unitetit 

kulturor, shpirtëror dhe ekonomik  botëror” , nuk mund me sukses të 

zhvillohen nëse nëpërmjet këtyre proçeseve nuk krijohet një shkallë e lartë e 

sigurisë e cila do të kontrollohet dhe drejtohet me një politikë të saktë dhe në 

kohën e duhur. 

Shkenca e sociologjisë nëpërmjet teorisë së globalizimit  e heton ( 

hulumton)  krijimin e sistemit kulturor global . Sipas kësaj teorie , kulturën 

globale e “ prodhojnë ”  tendenca ( trende) të ndryshme  të zhvillimit social 

dhe kulturor në nivel botëror. 

 Për analizën tonë veçanërisht  me interes është globalizimi të ndiqet nga 

aspekti  I rreziqeve dhe kërcënimeve  mbarëbotërore,  dhe mënyrat e 

mailto:d.nasufi@eust.edu.mk
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organizimeve shoqëroro-globale për prevenim dhe kundërshtim të këtij lloj 

destrukcioni, me anë të krijimit të sistemeve më adekuate për sigurim në 

planin nacional, regjional dhe ndërkombëtar. 
 

 Sipas mendimit tonë duhet të krijohen kushte shoqërore që do të 

mundësojnë  proçese dheperspektiva të reja për qëllim modelim dhe ndërtim  

të politikës bashkëkohore të sigurisë në tre nivele  :  në nivel botëror , 

regjional dhe nacional ( kombëtar). 

   Politika globale e sigurisë duhet ta ndërtojë ( modelojë)  

sigurinë globale  në disa drejtime : 

1. Të ndërtohet e drejta e sigurisë , normat ligjore të së  cilës do të 

krijohet bazë dhe kornizë për identifikimin e dukurive të sigurisë , 

të cilët si  faktorë kërcënues  do të trajtohen  si të rrezikshme dhe 

të dëmshme njësoj për të gjithë shtetet dhe popujt.    

2. Të përcaktohet se cili faktor ndërkombëtar do të meret me 

politikën e sigurisë , cilat do të jenë kompetencat e tij, detyrimet 

dhe përgjëgjësitë. 

3. Të përcaktohen institutet ndërkombëtare të cilët në praktikën 

direkte  do t`i detektojnë dukuritë ( paraqitjet) e lëmisë së 

sigurimit dhe  do t`i zgjedhin në bazë të së drejtës së formuar të 

sigurisë. 

4.  Të përcaktohen masat e sigurisë , me anë të të cilave në mënyrë 

më të sukseshme do të zgjidhen  problemet dhe dukuritë  ( 

fenomenet) e sigurisë. 

 Duke  kryer  shtypje preventive  të krimit  si një proces dhe detyrë e 

vazhdueshme , këto organe  dhe institucione preventive kryejnë (  realizojnë)  

“de facto “ një problem të veçantë dhe shumë të rëndësishëm. Për shkak të 

kësaj shtypje preventive të krimit , si proces i eliminimit dhe shtypjes të 
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ndikimit kriminal në formimin  të karakterit  negativ  të individit, ky process  

bie në lëminë e regulimit social , proces i cili duhet të karakterizohet me 

sistematizim dhe me vazhdimësi në realizimin e  masave  dhe aksioneve 

preventive. 

Fjalët kyçe : Siguria; globalizmi, kriminaliteti, politika e sigurisë, 

masat e sigurisë. 

HYRJE 

Në këtë pjesë e kemi për qëllim të aktualizojmë një problem shumë të 

rëndësishëm global, që ka të bëjë me nevojën për krijimin dhe përmirësimin 

e marëdhënieve mes shteteve nacionale dhe të institucioneve botërore  

kundrejt të gjithë llojeve të destrukcioneve me të cilat rrezikohet siguria  dhe 

paqja  në planetin dhe banorët e saj.  Egzistojnë rreziqe  dhe kërcënime të 

shumta, të cilat nuk mund të definohen si vepra kriminale , por që e 

rrezikojnë sigurinë e përgjithshme dhe direkte ( fakteqësitë natyrore dhe 

katastrofat etj). 

Nga dhe përmes politikës egzistuese  penale , zgjidhen ose mund të 

zgjidhen vetëm një pjesë e destrukcioneve të cilat emërohen si kriminalitet, 

ndërsa rreziqet tjera  dhe kërcënimet duhet të  “zbulohen dhe kontrollohen”  

në mënyrë tjetër. Ajo mënyrë tjetër  është të ndërtohet dhe përmirësohet një 

politikë  bashkëkohore për siguri  , e cila si teori do të mundësojë të krijohen 

supozime bashkëkohore që ajo të aplikohet  në praksë  nëpërmjet 
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institucioneve adekuate të shteteve nacionale dhe institucioneve të 

bashkësisë ndërkombëtare.
1
 

  Proçeset e globalizimit të cilët zhvillohen në drejtim të “unitetit 

kulturor, shpirtëror dhe ekonomik  botëror” , nuk mund me sukses të 

zhvillohen nëse nëpërmjet këtyre proçeseve nuk krijohet një shkallë e lartë e 

sigurisë e cila do të kontrollohet dhe drejtohet me një politikë të saktë dhe në 

kohën e duhur. 

1. ANËT POZITIVE TË GLOBALIZIMIT 

Shkenca e sociologjisë nëpërmjet teorisë së globalizimit  e heton ( 

hulumton)  krijimin e sistemit kulturor global . Sipas kësaj teorie , kulturën 

globale e “ prodhojnë ”  tendenca 

 (trende) të ndryshme  të zhvillimit social dhe kulturor në nivel 

botëror: 

 Shfaqja e modeleve globale të konsumit  ( harxhimit)dhe 

konsumerizmit ; 

 Nxitjen e stileve kosmopolitane të jetesës ; 

 Paraqitja e sportit global  / Lojërat Olimpike, Kampionatet 

botërore të futbollit / ; 

 Përhapja e turizmit botëror ; 

 Rënie e sovranitetit të shteteve nacionale ;  

 Rritja e sistemeve globale ushtarake ; 

 Njohja e krizës mbarëbotërore ekologjike ; 

 Paraqitja e problemeve shëndetësore mbarëbotërore-   sida  etj 

                                                

1  Prof d-r Jordan Spaseski / Libri vjetor i Fak. Të sigurisë -2007/8  fq. 365-372 , 

(29.01.2008 )  
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 Organizimi i sistemeve politike botërore,  Lidhja e Kombeve,  

Kombet e Bashkuara , dhe organizata të tjera ndërkombëtare. 

 Zgjerimi i konceptit për të drejtat e njeriut. 

 Shkëmbimi kompleks i religjioneve botërore etj
2
 

Krijimi i vetëdijes së re për botën  si hapësirë e vetme , 

konsiderohet se është përfitimi më i rëndësishëm  i procesit të globalizimit. 

   Për globalizimin nuk ka një definicion ( përkufizim)  të 

mbarëpërkapshëm  ( përgjithësisht të pranuar) . Në mes të shumtave mund ta 

përmendim  definicionin e Malom Waters , i cili thotë kështu : 

   “Globalizimi është proçes social në të cilin zhduken përkufizimet 

gjeografike të marëveshjeve kulturore dhe sociale , dhe në të cilën njerëzit 

bëhen sa më të vetëdijshëm  se ato përkufizime zhduken “
3
 

Për analizën tonë veçanërisht  me interes është globalizimi të ndiqet 

nga aspekti  i rreziqeve dhe kërcënimeve  mbarëbotërore,  dhe mënyrat e 

organizimeve shoqëroro-globale për prevenim dhe kundërshtim të këtij lloj 

destrukcioni, me anë të krijimit të sistemeve më adekuate për sigurim në 

planin nacional, regjional dhe ndërkombëtar. 
4
  

1.1 Anët negative ( disavantazhet) e proçesit të globalizimit 

Kur e analizojmë  globalizimin nga aspekti se a prodhon ( krijon) 

destruktime dhe kush janë ato , llogaritet se  egzistojnë forma të reja 

                                                

2  Shih më gjërë – Fjalori sociologjik i Osvordit , MI-An Shkup , 2004, fq 76. 

3
  Fjalori Sociologjik I Oksfordit, fq. 77 

4    Prof d-r Jordan Spaseski / Libri vjetor i Fak. Të sigurisë -2007/8  fq. 365-372 , 

(29.01.2008 )  
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të kërcënimeve globale dhe në këtë kuptim , si anë negative ( anë e 

errët) e globalizimit potencohet  : Fanatizmi politik dhe 

fundamentalizmi religjioz , të cilët nga ana tjetër  “ prodhojnë”  : 

 Terorizëm ndërkombëtar, 

 Kriminalitet të organizuar, 

 Përhapje e armëve për shkatërrim masovik, 

 Ndryshime klimatike, 

 Josiguri energjetike, 

 Dobësim të pozicioneve të KB, NATO-s, UE dhe 

organizatave të tjera ndërkombëtare të cilat kujdesen për 

sigurinë globale. 
5
 

2. PËR GLOBALIZIMIN DHE SIGURINË  

Me proçeset dhe ndryshimet bashkëkohore që po ndodhin në dhe 

nëpërmjet proçeseve të globalizimit në botë,  sidomos bëhet aktuale  

fenomeni – SIGURIA , veçanërisht në dy aspekte  : 

 Aspekti i parë është pyetja  se siguria botërore dhe veçanërisht 

nacionale  do të përmirësohet apo do të keqësohet ? dhe 

                                                

5  Në gazetën Gardijan të fundvitit 2007, është shpallur një tekst ku thuhet se 5 funksioner të 

mëparshëm ushtarak nga SHBA, Britania e madhe, Gjermania, Franca dhe Holanda kanë 

përgatitur një Manifest në 150 faqe, dhe kërkojnë reforma  të thella në organizimin, të 

drejtat dhe autorizimet   e NATO-s , të cilat do ti mundësojnë që në mënyrë me efikase të 

merret me sfidat globale.  Përveç të tjerave kërkojnë që” perëndimi”  të jetë  i gatshëm për 

një sulm prevenues bërthamor dhe ky vendim të sillet pa konsenzus, por vetëm me  

shumicë në NATO, gjë që prezenton  marrje të autorizimeve të reja të cilat mund të 

shkaktojnë  dëme të mëdha për sigurinë   e një shteti.  
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 Aspekti i dytë është se a do të përparojë në aspektin bashkëkohor  

politika penale e përgjithshme dhe nacionale , që të mund të” 

mbisundojë ( qeveris)” me risitë  në atë sferë , ose do të jetë e “ 

shkelur nga koha “ dhe nga  situatat  e reja ? 

Sipas mendimit tonë duhet të krijohen kushte shoqërore që do të 

mundësojnë  proçese dhe perspektiva të reja për qëllim modelim dhe 

ndërtim  të politikës bashkëkohore të sigurisë në tre nivele  :  në nivel 

botëror , regjional dhe nacional ( kombëtar). 
6
 

 Politika aktuale e sigurisë, mund të thuhet se nuk ka elemente në 

bazë të së cilës mund të argumentohet ( vërtetohet) se funksionon si një 

sistem homogjen , e veçanërisht jo në nivel botëror. Ajo, nëse edhe mund 

të thuhet se egziston si sistem , në thelb bazohet  më së shumti në 

plotësimin e interesave të fuqive të mëdha ,  të cilët disponojnë me 

potencial të fuqishëm ekonomik  dhe me sasi të madhe të armëve 

shkatërruese. Por , sikur edhe të pajtohemi me faktin se është ashtu , 

atëherë ajo lind nga fuqia  dhe do i shërbejë fuqisë ( pushtetit ), e në këtë 

rast shtrohet pyetja  se a është kjo politikë e sigurisë apo diktat sigurie me 

imponim të kërcënimeve dhe dhunës  , në kundërshtim me interesat 

nacionale shtetërore  dhe të njerëzimit në përgjithësi. 

Nëse shoqërinë e vëzhgojmë  nga aspekti historik , do të 

vërtetojmë se gjatë historisë së gjatë , shoqëria ka kaluar në më shumë 

faza të zhvillimit. Prej komuniteteve të hershme primitive, më vonë 

zhvillohet shoqëria industriale e cila transformohet një hap përpara dhe 

formohet shoqëri informatike . Bëhet fjalë për mospërputhje ndërmjet 

                                                

6 Prof d-r Jordan Spaseski / Libri vjetor i Fak. Të sigurisë -2007/8  fq. 365-372 , 

(29.01.2008)  
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shoqërisë së sapoformuar dhe mundësisë  që të bëhet e përkapshme ( në 

dispozicion) për pjesën më të madhe të popullatës.  Njeriut i bëhet më të 

përkapshme informatat ,  vjen më lehtë deri te ta  dhe është në gjendje 

për ti shkëmbyer. Në të praktikisht janë të rrënuara të gjithë barierat në 

komunikimin mes njerëzve dhe mes shoqërive nacionale.  

Ndonjëherë edhe pa të drejtë të gjithë këto proçese  emërohen si 

prodhim të globalizimit.  Por, edhe globalizimi poashtu ndryshe 

perceptohet dhe interpretohet në mënyra të ndryshme.  Por , në lidhje me 

të se çka sjell globalizimi për njerëzimin , krejt janë dakord   se 

njëkohësisht sjell perspektiva pozitive , por edhe krijohen kushte 

shoqërore  ( sociale) të cilët mundësojnë  prodhimin e llojeve të reja të  

destrukcioneve ( shkatërrimeve) . 

    Shoqëria globale, e krijuar në nivel botëror do ta përcaktojë 

nevojën e krijimit të sigurisë globale, si model universal dhe në 

përgjithësi të pranueshëm  për një numër të konsiderueshëm të shteteve 

nacionale.  Nëse është nevoja që globalizimi të orientohet  drejt krijimit 

të” një shteti të ri”  , i cili shtet duhet të jetojë në begati,  në liri dhe më i 

sigurt , atëherë është e nevojshme  të krijohet  një politikë e re globale , 

rend i ri ligjor dhe të drejtohet politikë e re ( bashkëkohore) e sigurisë.  

   Politika globale e sigurisë duhet ta ndërtojë ( modelojë)  

sigurinë globale  në disa drejtime : 

2. Të ndërtohet e drejta e sigurisë ,  normat  ligjore të së  cilës do të 

krijohet bazë dhe kornizë për identifikimin e dukurive të sigurisë , të 

cilët si  faktorë kërcënues  do të trajtohen  si të rrezikshme dhe të 

dëmshme njësoj për të gjithë shtetet dhe popujt.    

3. Të përcaktohet se cili faktor ndërkombëtar do të meret me 

politikën e sigurisë , cilat do të jenë kompetencat e tij, detyrimet dhe 

përgjëgjësitë. 
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4. Të përcaktohen institutet ndërkombëtare të cilët në praktikën 

direkte  do t`i detektojnë dukuritë ( paraqitjet) e lëmisë së sigurimit 

dhe  do t`i zgjedhin në bazë të së drejtës së formuar të sigurisë. 

5.  Të përcaktohen masat e sigurisë , me anë të të cilave në mënyrë më 

të sukseshme do të zgjidhen  problemet dhe dukuritë  ( fenomenet) e 

sigurisë. 

6.  Të krijohen kushte të volitshme shoqërore, ekonomike, politike dhe 

të tjera të cilat do të  jenë të përshtatshme  për tejkalimin e 

mospërputhjeve lidhur me interesat e përgjithshme nacionale globale. 

Shtetet e mëdhaja dhe të fuqishme  ,  do të insistojnë të jenë të 

plotësuara interesat e tyre , shpeshherë  në dëm të interesave 

nacionale të shteteve më të vogla , e jo rrall edhe në dëm të interesave 

univerzale – të përgjithshme  të komunitetit botëror. 

3. BAZAT LIGJORE TË POLITIKËS SË SIGURISË 

Sipas aktit më të lart juridik të shtetit – Kushtetutës , si rregull për 

interesa të përgjithshme dhe themelore definohen : 

 Pavarësia, 

 Sovraniteti dhe 

 Integriteti teritorial. 

Për të ruajtur këto interesa thelbësore ,  ndërtohet një strategji e 

përgjithshme e cila emërohet si strategji nacionale dhe i përfaqëson  interest 

e përgjithshme të qytetarëve të shtetit.  Strategjia e tillë , sipas rregullës  
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duhet të sigurojë  siguri nacionale 
7
 , ( diku e hasim me termin siguri 

integrale) 
8
 

Për të ruajtur  sigurinë nacionale është i nevojshëm stabilitet i 

brendshëm i vendit , që nënkupton pasqyrim mbi faktorët  ( dkuritë)  që kanë 

rëndësi për përforcimin dhe zhvillimin e saj  , si dhe faktorëve që sjellin ose 

mund të sjellin më vonë deri në çrregullime ( kërcënime)  të sigurisë 

nacionale.  

   Në bazë të strategjisë së ndërtuar nacionale , institutet kompetente e 

krijojnë politikën e sigurisë ( kryetari  i shtetit, parlamenti etj), kurse organet 

egzekutuese   e zbatojnë  atë politikë. ( qeveria, organet për punë të 

brendshme, inspektimet, gjykatat dhe qytetarët). 

Siguria  nuk është një politikë, por egziston politikë në lidhje me 

sigurinë.  Kushtimisht, atë mund ta quajmë  Politikë e sigurisë .   Politika e 

sigurisë është pjesë integruese e politikës së përgjithshme që I takon një 

shteti, një rajoni  të caktuar ,  një kontinenti apo botës në tërësi. Sipas kësaj, 

kushtimisht, politikën e sigurisë mund ta ndajmë në politikë të brendshme ( 

të shtetit) , dhe politikë të jashtme ( të rajonit, kontinentit ose botës). 

Politika e sigurisë ndërtohet dhe  përcaktohet  në bazë të strategjisë nacionale 

, kurse në praksë  aplikohet në bazë të vlerësimeve të sigurisë që është bërë 

për  vendin, rajonin, kontinentin gjegjësisht për botën në tërësi.  

                                                

7  Me përdorimin e termit Siguri nacionale , nuk kuptohet siguri i një etnikumi  por i të gjithë 

banorëve të shtetit. 

8 Prof d-r Jordan Spaseski / Libri vjetor i Fak. Të sigurisë -2007/8  fq. 365-372 , 

(29.01.2008)  
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Shiquar historikisht, politika në peiudha të ndryshme kohore  dhe në 

kushte të ndryshme sociale (shoqërore) , ndryshe është perceptuar dhe 

ndryshe është definuar.
9
. Tani, në kushte bashkëkohore,politika definohet si 

aftësi për përcaktimin e marëdhënieve mes mjeteve dhe qëllimeve në një 

zonë dhe kohë  të caktuar , për zgjedhjen e disa problemeve politike ose 

pyetjeve të tjera  nga lëmia (fusha)  e veprimtarisë  së organeve shtetërore, 

partive politike, shoqatave të qytetarëve etj. 

Politika e sigurisë  është një nga veprimtaritë më të ndërlikuara në 

fushën e organizimit të shoqërisë dhe shtetit.  Shumë shpesh, nga ajo që a do 

aplikohet “mire" ose “keq”  kjo lloj politike, mvaret edhe egzistenca e shtetit, 

gjegjësisht a do të zhvillohet  shteti në paqe dhe   pa mjete dhune, ose do të 

hyjë  në ujërat e represionit dhe dhunës dhe e cila do të shkaktojë  vuajtje 

masovike të njerëzve, dhe mund të shkaktojë luftë qytetare ose tjetër lloj 

lufte. 

Nga kualiteti i politisë së sigurisë të një shteti , nga maturia e saj, në 

mënyrë të drejtëpërdrejtë janë të mvarura të drejtat themelore dhe liritë e 

qytetarëve. Politika e sigurisë e cila praktikohet në nivel shtetëror në sistemet 

parlamentare demokratike  është nën jurisdikcionin e parlamentit dhe 

kryetarit të shtetit, ndërsa institucionet tjera i kanë kompetencat dhe 

përgjegjësitë ta zbatojnë  politikën e sigurisë, të cilën e përcakton parlamanti 

dhe kryetari. 

Çfarë karakteri duhet të ketë politika bashkëkohore e sigurisë? Ajo në 

thelb duhet të bazohet në dy principe dominante: prevenim dhe humanizëm. 

                                                

9  Tadiq, “ Fjalor politikologjik” Beograd 1996 , fq. 159 
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Prevenimi  supozon të parandalohen dhe mënjanohen ato kushte 

individuale, shoqërore dhe  rastet e veçanta të cilët mund të sjellin deri te 

çrregullimi i sigurisë dhe të ndodhin  pasoja më të rënda për shoqërinë , 

gjegjësisht për qytetarët. Kjo domethënë  të shmangen  pasojat e rënda. 
10

  

Humanizmi  përfaqëson vlerë mbarëhumane dhe aplikohet ( ka të 

bëjë )  me pranimin dhe kultivimin e së mirës, dhe refuzim dhe dënim  të së 

keqes.  Koj domethënë,  kushdo që e udhëheq politikën e sigurisë, ose edhe 

më shumë , kushdo që e zbaton  , nëse drejtohet nga principet humane , çdo 

herë do ta shmange të keqen, gjegjësisht të keqen më të madhe do ta 

zëvendëdojë me dëmin më të vogël të mundshëm , dëm i cili nuk mund të 

evitohet me asnjë mënyrë.  Pra, sipas rregullës, politika e sigurisë dhe 

realizimi i saj nuk mund t`i sjellë dëm shoqërisë dhe njerëzve, por 

përkundrazi, ajo duhet të jetë në funksion dhe dispozicion  për promovim  të 

proçeseve të përgjithshme pozitive drejtuar pasurimit të së mirës individuale 

dhe të përgjithshme , si  vlera maksimale  njerëzore.  
11

 

4. PËRMBAJTJA E POLITIKËS SË SIGURISË 

Përmbajtja e politikës së sigurisë është  e përcaktuar , gjegjësisht 

është “prodhim “ i gjendjeve reale dhe jetës reale në një shtet  konkret, rajon 

ose në botë. Ajo duhet të  jetë në dispozicion (shërbim) të shoqërisë, shtetit 

dhe qytetarëve me qëllim  promovim ( përparim)  të sigurt të marëdhënieve 

                                                

10 Prof d-r Jordan Spaseski / Libri vjetor i Fak. Të sigurisë -2007/8  fq. 365-372 , 

(29.01.2008 )  

 

11 Prof d-r Jordan Spaseski / Libri vjetor i Fak. Të sigurisë -2007/8  fq. 365-372 , 

(29.01.2008 )  
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të përgjithshme në atë bashkësi.  Politikën  e sigurisë, siç e cekëm më lartë, e 

përbëjnë përmbajtjet e politikës së brendshme dhe politika e sigurisë së 

jashtme.  Por, duhet cekur se politika e sigurisë  bëhet në mënyrë integrale në 

përgjithësi.  Dhe sipas asaj se kush e realizon dhe me çfar masash , e në 

njëfar mënyre edhe me cilat institucione , politika nacionale e sigurisë mund 

të emërohet si nacionale (e brendshme) dhe ndërkombëtare ( e jashtme) . 

Proceset e globalizimit dhe gjendja e sapokrijuar reale  në drejtim të 

një” bote të bashkuar ” , kanë ndikim direkt në vlerësimin e politikës së 

sigurisë, ndërtimit të saj dhe realizimit në praktikë.  Shtetet nacionale marin 

pjesë ( participojnë ) në  krijimin e politikës globale të sigurisë, por edhe 

politika globale e sigurisë  ka efekt  në politikën nacionale.  Praktikisht nuk 

mund të ndërtohet  politikë nacionale  e cila nuk do të mbështetet të politika 

ndërkombëtare e sigurisë, dhe  e kundërta.  Kjo do të thotë që në një kuptim 

të caktuar , zvogëlohet fuqia ( forca)  e shteteve nacionale që në mënyrë të 

pamvarur nga politika ndërkombëtare e sigurisë, të ndërtojnë politikën e vet , 

por në anën tjetër  zmadhohet roli i shteteve nacionale në ndërtimin e 

politikës ndërkombëtare.  Në këtë situatë të krijuar, shtrohet pyetja si të 

tejkalohen interest konfliktuale ( kontradiktore)  mes shteteve nacionale me 

interesat e komunitetit botëror .   

5. HISTORIA E PROBLEMIT TË PARANDALIMIT TË KRIMIT 

 Edhe pse dukuria ( fenomeni) i parandalimit si pjesë  në kuadrin e 

luftës kundër krimit është e kohëve të fundit,  gjithsesi disa elemente të saj  

përmenden shumë më herët.Mendimtarët e njohur antik Platoni dhe 

Aristoteli e kanë parashtruar pyetjen për parandalim të kriminalitetit. Sipas 

Platonit, ligjet duhet të sillen në mënyrë që do të mundësojë parandalimin e 

realizimit të veprave penale. Burrështetërori Seneka e ka legalizuar ( 
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ligjësuar) këtë ide të Platonit  me të cilën dënimi duhet të veprojë te qytetarët 

në mënyrë korrigjuese ( korrektuese),  dhe sipas kësaj duhet të përdoret  ( 

aplikohet) duke e marë parasysh ardhmërinë. Juristi i njohur romak Ulpian 

gjithashtu e ka përfaqësuar dhe përmbajtur idenë për parandalim , e cila vjen 

në shprehje edhe te jurist të tjerë të asaj periudhe kohore , si dhe ide të tjera 

kriminalo-politike , të cilat tentojnë ( anojnë) kah ofrimi i sigurisë për 

qytetarët. 

Gjatë periudhës së historisë më të re , për parandalimin shkruan edhe  

shkrimtari i njohur anglez Bentam , i njohur sipas koncepteve të tij 

utilitaristike , i cili insiston në një    legjisllativë mirë të rregulluar si detyrë 

më kryesore për shtetin.  Ai ka bë ndarje të parandalimit në prevenim direkt, 

e cila ka të bëjë me disa individ që janë të prirur për të kryerjen e veprave 

penale, dhe prevenim indirekt , që ka për detyrë të parandalojë kryerjen e 

veprave penale me veprim në mjedisin e tyre.  Të menduarit e tij për 

parandalimin ka qënë  e gjërë dhe në shumë mënyra inovative ( e re). 

Në një punim të shpallur kah mesi i shek. XVIII , H. Fielding shkruan 

: ”  se është më mirë të parandalohet një njeri të bëhet kriminel , se sa të 

arrest
12

ohen dhe do të dorëzohen gjyqit 40 hajdutë ”.  

Mendime të ngjajshme prevenuese hasim edhe te R. Owen ( 1771-

1858) , mendimtar I rëndësishëm. 
13

 i cili në fushën e luftës kundër 

kriminalitetit  është i mendimit për një prevenim të organizuar . 

6. NOCIONI PARANDALIM 

                                                

12 G Twist, Crime Prevention- a new aproach. The police Journal London, 1967, br. 10 

13  Sipas Cubinskit  vo “Poltikën penale ”, fq. 89-91 
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 Fjala parandalim  është nga fjalori mjekësor , dhe sipas saj ka të njëjtin 

kuptim si në mjeksi.  Në thelb, me termin parandalim ( prevenim)  

nënkuptojmë dy pjesë.  E para, prevenim nënkupton  intervenim. Të veprohet 

në mënyrë preventive  domethënë të intervenohet në njëfarë mënyre dhe të 

përcaktohen mjetet. Por , momenti kyç në kuptimin e terminit prevenim , 

është i përmbajtur në prefiksin –pre ( para). Ai prefiks nënkupton atë se kur 

bëhet fjalë për prevenim , ne e kemi fjalën për atë lloj prevenimi që do të 

realizohet ( kryhet) përpara se të manifestohen efektet anësore. Sipas kësaj, 

me termin prevenim  i krimit nënkuptojmë përdorim të të gjithë mjeteve dhe 

masave të cilat kanë për qëllim parandalimin e   shfaqjes së ndonjërës   nga 

format e kriminalitetit. Ky definicion  ( përkufizim) i thjeshtë është gjithsesi i 

saktë, por njëkohësisht edhe i gjerë , nëse në mënyrë përmbajtësore 

analizohet problemi i prevenimit në praksën e deritanishme kriminalistike. 

Disa autor me nocionin prevenim nënkuptojnë vetëm atë lloj të aktiviteteve 

që ndërmiren  me qëllim të parandalimit të krimit nga komunitetet publike 

dhe lokale. ( që do të thotë jo nga policia). Edhe pse në kriminologjinë 

moderne  me nocionin prevenim të krimit, më së shpeshti nënkuptohet se 

policia nuk vepron në mënyrë preventive, por para së gjithash në mënyrë 

reaktive, gjithsesi disa aktivitete të caktuara të policisë nga karakteri i vet 

nënkuptohen si preventive.
14

 

Autor të caktuar janë të mendimit se prevenimi nuk duhet ti marë në 

konsideratë  veprimet ligjore që  kanë për qëllim parandalimin e paraqitjes së 

krimit, por këto duhet të jenë bazë për veprime parandaluese  nga ana e  

opinionit, organeve dhe shërbimeve.  Kështu  psh. Van Dijk ( 1981,205) 

prevenimin e definon si “tërësia e të gjitha mjeteve politike, masave dhe 

                                                

14  Milan Milutinovic. Politika penale , Administrimi modern, Beograd, 1984 , 
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teknikave që janë jashtë sistemit të drejtësisë penale, dhe që e kanë për 

qëllim redukimin e llojeve të ndryshme të dëmeve që janë të shkaktuara nga 

veprimet e kryera që shteti i definon si veprime penale ”
15

. Nga ana tjetër , ka 

edhe mendime se strategjia preventive duhet të ndërtohet në bazë të 

legjislacionit pozitiv , që do të thotë se ligjet penale që lindin nga ajo dhe 

legjislativa të jenë bazë për çdo lloj strategjie për prevenim.  

Egzistojnë edhe definicione tjera për prevenimin, të cilat janë 

gjithashtu të gjëra si ajo që është e propozuar. Psh. Prevenimi shpeshherë 

definohet si aktivitet i orientuar kah parandalimi i  mekanizmave që sjellin 

deri te ndodhja e veprave penale.   Në këtë lloj qasje, potencohet nocioni 

mekanizëm , që në thelb do të thotë  se aktiviteti prevenues duhet të jetë i 

orientuar në eliminimin e kushteve dhe shkaqeve që gjenerojnë krim.  

Në bazë të kësaj analize mund të formohet një definicion i gjërë për 

prevenimin e krimit  , gjegjësisht më e gjërë se e mëparshmja të cilën e 

dhamë në fillim : ” Me nocionin prevenim nënkuptojmë përdorimin e të 

gjithë  mjeteve dhe masave për mobilizim të individëve,  grupeve shoqërore , 

organizatave dhe institucioneve  drejt parandalimit të këtyre dukurive dhe 

fenomeneve të cilat nuk janë konform legjislacionit penal , dhe të cilat i 

shkaktojnë dëm individëve , grupeve shqërore ose shoqërisë në përgjithësi. 

”
16

 

Duke  kryer  shtypje preventive  të krimit  si një proces dhe detyrë e 

vazhdueshme , këto organe  dhe institucione preventive kryejnë (  realizojnë)  

                                                

15
  Van Dijk, Crime prevention, An evaluation of the National Publicity Campaigns. 

Ministry og justice. Hague 1981 

16 Milan Milutinovic. Politika penale , Administrimi modern, Beograd, 1984 , 
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“de facto “ një problem të veçantë dhe shumë të rëndësishëm.  Për shkak të 

kësaj shtypje preventive të krimit , si proces i eliminimit dhe shtypjes të 

ndikimit kriminal në formimin  të karakterit  negativ  të individit, ky process  

bie në lëminë e regulimit social , proces i cili duhet të karakterizohet me 

sistematizim dhe me vazhdimësi në realizimin e  masave  dhe aksioneve 

preventive ( parandaluese). 

Ato masa janë të kryera  në lëmi të ndryshme të jetës shoqërore , dhe 

për këtë shkak  ato masa duhet të formojnë një sistem të ndërlidhur i cili 

vetëm në atë mënyrë do të jetë I aftë për prevenim efikas të krimit dhe 

devijacioneve.  Ajo duhet të jetë aktivitet konstant dhe sistematik, i cili do të  

bazohet në përdorimin e të gjithë mjeteve  dhe masave të disponueshme. 

Prevenimi duhet të bazohet në veprime antikriminale të një numri të 

madh të masave , të cilat do të jenë me forma dhe përmbajtje të ndryshme , 

që do i shprehin vetitë  në sfera të ndryshme të jetës , saktësisht në të gjithë 

sferat në të cilat hasen ndikime kriminogjene.   Nga kjo del një përfundim se 

prevenimi është pjesë e sistemit të përgjithshëm të regullimit social të jetës 

shoqërore. 

 KONKLUZION 

Mundësia që të parandalojmë një pjesë të konsiderueshme të 

kërcenimeve karshi nesh si individë, karshi shteteve dhe karshi sistemeve 

ndërkombëtare është deri diku në dorën tonë. Mjafton që të tregojmë vullnet 

dhe vendosmëri dhe të mos humbasim mundesitë, ndërsa problemet i gjejmë 

kudo që të jenë. 

Nga e tëra kjo që thame më lartë, vijmë në konkludim se na nevojitet 

patjetër projektimi i një perspektivë që do i bashkojë të gjithë njerëzit dhe do 



The Heritage 14  

Globalizmi dhe siguria               216 

ju imponojë atyre sakrifica të ndryshme. Sikurse duhet të ndalojmë cdo 

pengesë që i vihet para këtyre projekteve, duke theksuar divergjencat 

kulturore dhe të përkrahen aktivitetet që na afrojnë me njëri-tjetrin. 

Kjo gjë mund të arrihet vetëm me një kooperacion ndërkombëtar, që 

nuk ka më për qëllim interesa të ngushta dhe afatshkurtra, por një aktivitet 

dhe zhvillim afatgjatë.  

Mundësia që të parandalojmë një pjesë të konsiderueshme të 

kërcënimeve karshi nesh si individë, karshi shteteve dhe karshi sistemeve 

ndërkombëtare është deri diku në dorën tonë. Mjafton që të tregojme vullnet 

dhe vendosmëri dhe të mos humbasim mundësitë, ndërsa problemet i gjejmë 

kudo që të jenë. 
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RREGULLIMI DHE GARANCITË QË OFRON 

PROCESI I RREGULLT LIGJOR 

ABSTRAKT 

Realizimi i këtij punimi shkencor, synon paraqitjen e një panorame të 

plotë dhe të qartë të garancive të ofruara në kuadër të procesit të rregullt 

ligjor. Sanksionimi i kësaj të drejte në aktet më të rëndësishme ligjore dhe 

juridike, me natyrë kombëtare dhe më gjerë, është dëshmi e pakontestueshme 

e rëndësisë së madhe që ajo paraqet në funksion të njohjes dhe mbrojtjes së 

të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.  

Si një e drejtë me karakter procedurial ajo formësohet nga disa 

garanci, të listuara dhe shpjeguara në punim, të cilat janë vështirësisht të 

ndara nga njëra - tjetra duke qënë se në të shumtën e rasteve ato plotësojnë 

njëra - tjetrën. Mekanizmat mbrojtës synojnë që me efektivitet të realizojnë 

mbrojtjen e kësaj të drejte jo vetëm nga arbitrariteti i pushtetit por edhe nga 

cënimi që mund t’i bëhet asaj nga palët në proces.  

Përparimi drejt njohjes dhe respektimit të së drejtës për një proces të 

rregullt ligjor është i dukshëm megjithatë ka akoma vend për përmirësime të 

mëtejshme, kryesisht në planin kombëtar. E drejta për një proces të rregullt 

mailto:maliqi.altin@gmail.com
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ligjor ofron një tërësi garancish proceduriale të cilat aplikohen në funksion të 

dhënies së drejtësisë në një shtet demokratik dhe të së drejtës. Njohja, 

sanksionimi dhe mbrojtja e kësaj të drejte i ofrojnë subjekteve të së drejtës 

sigurinë e një drejtësie aktive dhe efektive. 

Fjalët kyçe: Proces, Gjykatë Europiane, E drejtë, Palë, Mbrojtje, 

Kushtetutë, Konventë. 

HYRJE 

Në këtë punim do të paraqitet sanksionimi i së drejtës për një proces 

të rregullt ligjor në disa nga aktet më të rëndësishme me karakter ligjor dhe 

juridik, kombëtar, europian dhe ndërkombëtar. Ligji Themeltar i Republikës 

së Shqipërisë, Kushtetuta, është një nga aktet me karakter të brendshëm ku 

parashikohet e drejta për një proces të rregullt ligjor. Ky dokument 

shoqërohet nga një mori aktesh ndërkombëtare si: Konventa Europiane për të 

Drejtat e Njeriut, Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, Konventa 

Amerikane për të Drejtat e Njeriut, Konventa Afrikane për të Drejtat e 

Njeriut dhe Popujve, si dhe nga Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe 

Politike. 

Duke qënë se e drejta për një proces të rregullt ligjor është një e 

drejtë me karakter proçedurial që përbëhet nga disa garanci, evidentohet dhe 

shpjegohet duke mos u kanalizuar vetëm në karakteristikat e veçanta që 

mund të paraqesin llojet e ndryshme të proceseve, edhe elementët e gjykimit 

të drejtë si e drejta e aksesit në gjykatë, e drejta e njoftimit dhe mbrojtjes, e 

drejta për t’u dëgjuar, e drejta për një vendim të arsyetuar, ekzekutimi i 

vendimit dhe e drejta për ankim. Gjithashtu, me rëndësi paraqitet gjykimi 

brenda një afati të arsyeshëm, duke listuar edhe elementët që duhen marrë 
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parasysh në vlerësimin e gjykatës lidhur me respektimin e kësaj garancie, si 

dhe dy garancitë e fundit, gjykimi nga një gjykatë e caktuar me ligj, e 

pavarur dhe e paanshme, përmes shpiegimit të nocionit të pavarësisë dhe 

paanshmërisë. 

Në fokus të kësaj analize, është jurisprudenca e Gjykatës Europiane 

për të Drejtat e Njeriut e cila trajton një shumllojshmëri problematikash të 

hasura në respektimin e garancive të ofruara në kuadër të procesit të rregullt 

ligjor, duke bërë rekomandimet e nevojshme dhe duke tërhequr vëmendjen e 

shteteve për ndjekjen e praktikave të gabuara që cënojnë vazhdimit të drejtat 

dhe liritë themelore të njeriut. 

1. PARIMI I PROCESIT TË RREGULLT LIGJOR SIPAS 

SANKSIONIMIT KUSHTETUES 

Synimet për realizimin e një sërë reformave në sajë të MSA-së, në 

shumicën e rasteve në Shqipëri kanë nxjerrë në pah një vullnet politik jo të 

qartë dhe të vendosur ashtu siç ka qenë në shumicën e vendeve të cilat kanë 

kandiduar për t’u bërë pjesë e këtij bashkimi. Në këtë pozitë jo të 

mirëvullnetshme ku është gjendur në këto vite Shqipëria, kemi parë një sërë 

zhvillimesh me shumë problematika të cilat kanë treguar se sa e kulturuar 

dhe e orientuar drejt progresit ka qenë politika jonë. Kjo ka treguar më së 

miri se cilat janë ato elementë që e bëjnë të formuar një shtet dhe të 

konsoliduar kundrejt rregullave e parimeve të kësaj fuqie të madhe që quhet 

BE, kësaj fuqie që dikton zhvillim, ligj dhe drejtësi. 

1. Liria, prona dhe të drejtat e njohura me Kushtetutë dhe me ligj nuk 

mund të cënohen pa një proces të regullt ligjor. 
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2. Kushdo, për mbrojtjen e të drejtave, të lirive dhe të interesave të tij 

kushtetues dhe ligjor, ose në rastin e akuzave të ngritura kundër tij, ka të 

drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga 

një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.”
1
 

Sipas këtyre sanksionimeve, del në pah rëndësia që legjislatori 

shqiptar i ka dhënë të drejtës për një proces të rregullt ligjor është mëse 

evidente nga sanksionimi që ai i ka bërë kësaj të drejte në ligjin themeltar të 

shtetit, në Kushtetutë, duke përcaktur edhe karakterin e saj të dyfishtë, si 

detyrim të organeve të pushtetit publik dhe si një e drejtë të cilën e gëzojnë të 

gjithë subjektet e së drejtës sipas parashikimeve ligjore.
2
  

Nga formulimi kushtetues mund të arrijmë në disa përfundime të 

rëndësishme si: 

a) Liria, prona dhe të drejtat e njohura me Kushtetutë mund të 

kufizohen. 

b) Kufizimi i lartpërmendur nuk mund të realizohet pa një proces të 

rregullt ligjor. 

c) Procesi i rregullt ligjor ofron disa garanci bazë si: 

i) Procesi i drejtë, ii) Proces brenda një afati të arsyeshëm, iii) Nga 

një gjykatë e pavarur, e paanshme dhe e caktuar me ligj. 

                                                

1 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, 2008, Neni 42. 

2 Omari, L. & Anastasi, A. , E Drejta Kushtetuese, 2010, fq.156. 
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Kështu, nënvizimi i faktit se respektimi i të gjitha garancive që 

përbëjnë procesin e rregullt ligjor paraqet me mjaft rëndësi të veçantë, duke u 

specifikuara më gjerësisht në të drejtën proçeduriale penale, civile, 

administrative por edhe në ligje specifike, referuar proçeduarve quasi 

gjyqësore, përbën, idealisht dhe teorikisht, një parakusht thelbësor për 

mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut pasi nuk kanë qënë të 

pakta rastet nga praktika që garancitë që procesi i rregullt ligjor ofron për 

subjektet e së drejtës janë respektuar vetëm në mënyrë formale duke sjellë 

një shtrembërim të pasqyrimit që sanksinonimi dhe respektimi i kësaj të 

drejte duhet të ofrojë. 

Sanksionimi Europian sipas Konventës Europiane  për të Drejtat 

e Njeriut 

1. Çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, 

publikisht dhe brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e 

paanshme, e krijuar me ligj, e cila do të vendosë si për mosmarrëveshjet në 

lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tij të natyrës civile, ashtu edhe për 

bazueshmërinë e çdo akuze penale në ngarkim të tij............  

2. Çdo person i akuzuar për një vepër penale prezumohet i 

pafajshëm, derisa fajësia e tij të provohet ligjërisht. 

3. Çdo i akuzuar për një vepër penale ka të drejtat minimale të 

mëposhtme: 

a) Të informohet brenda një afati sa më të shkurtër, në një guhë që ai 

e kupton dhe në mënyrë të hollësishme, për natyrën dhe për shkakun e akuzës 

që ngrihet ndaj tij. b)  T’i jepet koha dhe lehtësitë e përshtatshme për 

përgatitjen e mbrojtjes. c)  Të mbrohet vetë ose të ndihmohet nga një 
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mbrojtës i zgjedhur prej tij, ose nëse ai nuk ka mjete të mjaftueshme për të 

shpërblyer mbrojtësin, t’i mundësohet ndihma ligjore falas kur këtë e 

kërkojnë interesat e drejtësisë. d) Të pyes ose të kërkojë që të merren në 

pyetje dëshmitarët e akuzës dhe të ketë të drejtën e thirrjes dhe të pyetjes të 

dëshmitarëve në favor të tij, në kushte të njëjta me dëshmitarët e akuzës. e) 

Të ndihmohet falas nga një përkthyes në qoftëse nuk kupton ose nuk flet 

gjuhën e përdorur në gjyq”
3
 

Përcaktim më i gjerë i së drejtës për një proces të rregullt ligjor sipas 

Konventës ndalet në specifikime të disa nga elementët përbërës të kësaj të 

drejte, një pjesë prej të cilave parashikohen edhe në Protokollin nr.7. Pra, 

Konventa na jep një panoramë më të qartë të garancive të procesit të rregullt 

ligjor të cilave ajo u ofron mbrojtjen e saj. Aktualisht, këto garanci 

parashikohen edhe nga legjislacioni shqiptar, por janë të shpërndara në disa 

dispozita kushtetuese të së drejtës materiale dhe proceduriale. Përsa i përket 

konceptit lidhurr me trajtimin e “procesit”, krahasuar me parashikimin 

kushtetues të trajtuar më lart, Konventa paraqitet më e kufizuar duke qënë se 

i referohet konkretisht procesit civil dhe atij penal duke mos lënë, në pamje 

të parë, hapësira për interpretim sa i takon procesit administrativ apo 

proçedurave quasi gjyqësore por ka qënë Gjykata Europiane e Të Drejtave të 

Njeriut e cila është shprehur se e drejta për proces të drejtë, gjen zbatim në 

çdolloj proçedimi.
4
 

                                                

3
 Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut, Neni 6. 

4 Daci, J. , Të Drejtat e Njeriut, 2008, fq.252. 
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Sanksionimi ndërkombëtar referuar Deklaratës Universale për të 

Drejtat e Njeriut 

“Çdo person gëzon të drejtën e një procesi të drejtë dhe publik 

përpara një gjykate të pavarur dhe të paanshme, në përcaktimin e të drejtave 

dhe detyrimeve të tij dhe të çdo akuze penale të ngritur ndaj tij. Çdo person i 

akuzur për një vepër penale ka të drejtën që të konsiderohet i pafajshëm 

derisa të vërtetohet fajësia e tij sipas ligjit dhe pas një procesi publik gjatë së 

cilit i sigurohen të gjitha garancitë e duhura për të realizuar mbrojtjen e tij. 

Askush nuk mund të dënohet për ndonjë vepër penale në lidhje më ndonjë 

veprim ose një mosveprim që nuk përbëjnë vepër penale, sipas ligjeve 

kombëtare dhe ndërkombëtare, në kohën kur janë kryer. As nuk mund të 

jepet një dënim më i rëndë se ai që ka qenë zbatuar në kohën kur është kryer 

vepra penale.”
5
 

Sipas Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike 

1. “Tё gjithё janё tё barabartё pёrpara gjykatave dhe organeve tё 

drejtёsisё. Çdo person ka tё drejtё qё çёshtja e tij tё trajtohet me paanёsi dhe 

publikisht nga njё gjykatё kompetente, e pavarur dhe e paanshme, e ngritur 

sipas ligjit, qё do tё vendosё qoftё pёr përcaktimin e çdo akuze tё karakterit 

penal qё drejtohet kundёr tij, qoftё pёr konfliktet lidhur me tё drejtat dhe 

detyrimet e tij nё fushёn civile. ..........  

2. Secili person i akuzuar pёr njё vepёr penale ka tё drejtё tё 

konsiderohet i pafajshёm derisa fajёsia e tij tё provohet në përputhje me 

ligjin. 

                                                

5 Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, Neni 10 & 11. 
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3. Secili person i akuzuar për njё vepёr penale ka tё drejtё plotësisht 

të barabartë tё ketё kёto garanci minimale: 

(a) Tё informohet menjëherë dhe në mënyrë të hollësishme, në një 

gjuhë të cilën ai e kupton, lidhur me natyrёn dhe shkakun e akuzёs qё ngrihet 

kundёr tij. (b) Tё ketё kohё dhe mundёsi tё mjaftueshme pёr tё pёrgatitur 

mbrojtjen dhe tё komunikojё me njё avokat tё zgjedhur prej tij. (c) Tё 

gjykohet pa vonesё tё tepruar. (ç) Tё jetё i pranishёm gjatё procesit dhe tё 

mbrohet vetё ose nëpërmjet njё mbrojtёsi tё zgjedhur prej tij; nё qoftё se nuk 

ka mbrojtje, duhet tё informohet pёr tё drejtёn e tij qё tё ketё njё tё tillё dhe, 

kurdoherё qё e kёrkon interesi i drejtёsisё, atij duhet t’i caktohet njё mbrojtje 

falas në cilindo rast të tillë nёse ai nuk ka mjete pёr tё paguar. (d) Tё marrë 

në pyetje ose të kёrkojё tё merren nё pyetje dёshmitarёt kundër tij dhe tё 

sillen nё gjyq e tё merren në pyetje dёshmitarёt e mbrojtjes në emër të tij nё 

tё njёjtat kushte sikurse edhe dёshmitarёt kundër tij. (dh) Tё ketё ndihmёn 

falas tё njё pёrkthyesi nё qoftё se nuk kupton ose nuk flet gjuhёn qё pёrdoret 

nё gjyq. (e) Tё mos shtrёngohet tё dёshmojё kundёr vetvetes ose tё pranojë 

se ёshtё fajtor. 

4. Procedura qё zbatohet pёr tё miturit tё cilёt nuk kanё arritur ende 

moshёn madhore, nё rast se kanё tё bёjnё me ligjin penal, duhet tё marrё 

parasysh moshёn e tyre dhe interesin qё paraqet riedukimi i tyre. etj..... 

Sipas Konventës Amerikane për të Drejtat e Njeriut 

1. Çdo person ka të drejtën të dëgjohet, duke i siguruar atij garancitë 

e nevojshme dhe brenda një afati të arsyeshëm, nga një gjykatë kompetente, 

e pavarur,  e paanshme dhe e krijuar me lig, për të provuar çdo akuzë penale 
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të ngritur ndaj tij apo për përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij 

civile, të punës, fiskale apo të ndonjë natyre tjetër.  

2. Çdo person konsiderohet i pafajshëm, derisa pafajësia e tij 

provohet në bazë të ligjit. Gjatë procesit, çdo personi i garantohen në 

mënyrë të barabartë garancitë minimale si më poshtë vijojnë: 

(a) E drejta që i akuzuari të asistohet, pa asnjë detyrim monetar, nga 

një përkthyes nëse ai nuk e kupton apo nuk e flet gjuhën në të cilën zhvillohet 

gjykimi. (b) Njoftimi paraprak dhe i detajuar i të akuzuarit rreth akuzës së 

ngritur ndaj tij. (c) Koha dhe mjetet e përshtatshme për rezlizimin e 

mbrojtjes. (d) E drejta që i akuzuari të mbrohet vetë ose nëpërmjet avokatit 

të zgjedhur prej tij dhe të mund të komunikojë lirshëm dhe në privatësi të 

plotë me të. (e) Të drejtën e patjetërsueshme që të akuzuarit t’i caktohet një 

mbrojtës nga gjykata, i cili paguhet ose jo, sipas rregullave të parashikuar 

në ligjin e brendshëm, nëse i akuzuari deklaron se nuk do të mbrohet vetë 

dhe nuk zgjedh një mbrojtës brenda afateve të përcaktuara nga ligji. (f) E 

drejta e mbrojtjes për të pyetur dëshmitarët, të administrojë pamje filmike të 

ekspertëvë ose personave të tjerë, si provë që mund të hedhin dritë mbi faktet 

e parashtruara. (g) E drejta për të mos dëshmuar kundër vetes dhe për të 

pranuar fajsinë. (h) E drejta e apelimit në gjykatën e një instance më të lartë. 

3. Pranimi fajsisë është i vlefshëm vetëm kur bëhet pa asnjë lloj 

detyrimi. 

4. Një përson i liruar me një vendim të formës së prerë nuk mund të 

jetë subjekt i një gjyqi të ri me po të njëjtën akuzë. 
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5. Procedurat penale duhet të jenë publike përveç kur mbrojtja e 

interesave të drejtësisë kërkon të kundërtën.”
6
 

Sipas Konventës Afrikane për të Drejtat e Njeriut dhe Popujve 

“Çdo njeri ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet. Kjo përfshin: 

i) Të drejten e ankimit ndaj organeve kompetente kombëtare për çdo 

veprim që shkel të drejtat e tij themelore të njohura dhe të garantuara nga 

koventat, ligjet, rregulloret dhe zakonet në fuqi. ii) Të drejten që të 

konsiderohet i pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia nga një gjykatë 

kompetente. iii) Të drejtën e mbrojtjes, përfshirë edhe të drejtën për t’u 

mbrojtur nga avokati i zgjedhur prej tij. vi)Të drejten e  një gjykimi brenda 

një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e paanshme.”
7
 

Referuar citimeve të latrpërmendura në dekadat e fundit, e drejta 

ndërkombëtare për të drejtat e njeriut ka pasur një rritje të ndjeshme të 

ndikimit në sistemet ligjore vendore në të gjithë botën. Aktualiteti i zhvilluar 

ligjor, kërkon nga secili shtet përkatës, si dhe nga profesionet relevante 

ligjore që të gjejnë me kujdes mënyrat përmes të cilave do të sigurohet 

zbatimi efektiv i obligimeve ligjore të shtetit lidhur me të drejtat e njeriut.
8
 

                                                

6 Konventa Amerikane për të Drejtat e Njeriut, Neni 8. 

7 Konventa Afrikane për të Drejtat e Njeriut dhe Popujve, Neni 7.1. 

8Zyra e Kominisonerit të Lartë për të Drejta të Njeriut në bashkëpunim me Odën 

Ndërkombëtare të Avokatëve, Të    

  Drejtat e Njeriut në Administrimin e Drejtësisë, Seri Trajnimesh profesionale 

Nr.9, 2002, fq.2. 
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Gjithashtu, konstatohet se instrumentat ndërkombëtar i kanë rezervuar të 

drejtës për një proces të rregullt ligjor mjaft rëndesi, duke u përpjekur për të 

dhënë një përcaktim sa më të detajuar të elementëve që e përbëjnë atë. Edhe 

doktrina vlerson se e drejta për një proces të rregullt ligjor merr rëndësi të 

veçantë si në procesin civil, ashtu edhe në atë penal.  

2. GARANCITË E PROCESIT TË RREGULLT LIGJOR, 

GJYKIMI I DREJTË 

 E drejta e aksesit në gjykatë. E drejta e aksesit përbën një element që 

është i qënësishëm në të drejtën e shpallur nga neni 6 paragrafi 1
9
 pasi nëse 

subjektet e së drejtës nuk do kishin akses në gjykatë nuk do kishim proces 

gjyqësor. Pavarësisht, me gjithë rëndësinë e madhe që kjo e drejtë paraqet, 

duke qënë se disa aspekte formale të ushtrimit të saj rregullohen nga shteti, 

në forma të ndryshme në varësi të disa faktorëve, nuk na paraqitet si një e 

drejtë me karakter absolut. Këtë qëndrim ka mbajtur edhe Gjykata Europiane 

e të Drejtave të Njeriut duke u shprehur ndër të tjera se: “megjithatë, 

kufizimet e zbatuara nuk duhet të kufizojnë ose të ulin aksesin që i lihet 

individit në mënyrë të tillë ose deri në atë masë sa të cënohet vetë thelbi i së 

drejtës”.
 10

  Gjithashtu, në kuadër të parimit të sigurisë juridike, interesi i 

sistemit të drejtësisë kërkon që të jenë të detyrueshme disa afate për hapjen e 

procesit për kategori të caktuara çështjesh.
11

 Referuar këtij përcaktimi, 

Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut është shprehur se edhe apelimi 

                                                

9 Vendimi Wemhoff kundër Gjermanisë, datë 27.06.1968. 

10
 Vendimi Winterwerp kundër Hollandës, datë 24.10.1979. 

11 Nowicki, M.A , Rreth Konventës Europiane, 2003, fq.176. 



International University of Struga 

229          Dr.C. Av. Altin Maliqi 

duhet të respektojë afatet e përcaktuara, madje edhe rishikimi nuk mund të 

bëhet me kalimin e afatit prekluziv, edhe sikur përtej këtij afati të shfaqen 

fakte të reja lidhur me çështjen.
12

 

 E drejta e njoftimit dhe e mbrojtjes. Pala kundër së cilës fillon një 

proces ka të drejtën e një njoftimi paraprak, sipas afateve që legjilacioni 

parashikon. Kjo e drejtë thelbësore është në shërbim të realizmit të 

efektshëm të mbrojtjes pasi mundëson edhe njohjen paraprake të provave që 

administrohen deri në ato momente në fashikullin gjyqësor. Legjslacioni 

kombëtar, europian dhe ndërkombëtar parashikojnë të drejtën e mbrojtjes 

vetë ose nëpërmjet një përfaqësuesi ligjor të zgjedhur vetë ose, në rast 

pamundësie financiare, të caktuar kryesisht nga gjykata. Është e rëndësishme 

që asistenca e avokatit, sidomos në rastet kur domosdoshërisht kërkohet një i 

tillë, të jetë që në fazën paraprake të procesit e në vijim. Gjithashtu, edhe 

rastet kur pala vendos që të mbrohet vetë duhen vlerësuar me kujdes nga ana 

e gjykatës.  Pra, “një e drejtë e tillë nuk është e pakufizuar dhe nuk do të 

thotë që individi ka të drejtë në çdo instancë dhe fazë të procesit të kërkojë të 

drejtën për t’u dëgjuar drejtpërsëdrejt.
13

 Një kufizim i tillë parashikohet në 

funksion të efektivitetit të mbrojtjes pasi në raste të caktuara, të vlerësuara 

kryesisht nga legjislacionet kombëtare meqënëse nuk kemi një sistem unik të 

shkallëve të gjykimit për të gjitha shtetet, specifika e trajtimit të çështjes 

imponon përgatitje dhe nivel të lartë profesional. Lidhur me rastet kur kemi 

të bëjmë me individ nën moshën 18 vjeç, me të meta fizike apo mendore, 

                                                

12 Vendimi Strubbings dhe të tjerë kundër Britanisë së Madhe, datë 22.10.1996. 

13 Vorpsi, A., Procesi i rregullt ligjor në praktikën e Gjykatës Kushtetuese të 

Shqipërisë, 2011, fq.171. 
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ndihma ligjore është e detyrueshme, duke shtuar edhe domosdoshmërinë e 

pjesmarrjes së psikologut gjatë seancave gjyqësore. Gjithashtu, në rastet kur 

pala nuk ka njohuritë e duhura ligjore për të realizuar mbrojtjen e saj apo 

legjislacioni nuk lejon në atë fazë mbrojtjen pa avokat, pala cakton një të tillë 

ose palës i caktohet një i tillë nga gjykata. Në fakt kjo e drejtë proçeduriale u 

garantohet palëve në çdo fazë të zhvillimit të gjykimit, madje që nga momenti 

i ngritjes së padisë.
14

 Ndërsa,  Avokati ka për detyrë t’u shërbejë interesave 

të klientit në mënyrën më efikase të mundur
15

 prandaj nëse ky i fundit është i 

pakënaqur apo nuk bie dakord me avokatin për aspekte të ndryshme të punës 

së tij ka të drejtë t’ia revokojë të drejtën e përfaqësimit. Gjykata është 

shprehur se një ndihmë juridike efikase mund të ofrohet vetëm nga një 

avokat i përgatitur në mënyrë të duhur për të përfaqësuar palën në një stad 

konkret të procesit, në lidhje me të cilin ajo ka kërkuar caktimin e tij.
16

 

Palës dhe/ose mbrojtësit duhet t’i ofrohet koha dhe mjetet e duhura 

për realizimin e mbrojtjes. Koha e duhur varet nga rrethanat ndërsa mjetet 

duhet të përfshijnë dokumentet dhe shënimet e tjera
17

 të lidhura me procesin, 

                                                

14 Instituti Për Studimet Publike e Ligjore, Gjykimi i Drejtë dhe të Drejtat e Njeriut 

në Procesin Gjyqësor, 2006, fq.27. 

15 Kodi Etik i Avokatit,  Neni 6. 

16 Vendimi Biondo kundër Italisë, datë 08.12.1983. 

17 Zyra e Kominisonerit të Lartë për të Drejta të Njeriut në bashkëpunim me Odën 

Ndërkombëtare të Avokatëve, Të    

    Drejtat e Njeriut në Administrimin e Drejtësisë, Seri Trajnimesh profesionale 

Nr.9, 2002, fq.241. 
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si dhe, komunikimet e herë pas herëshme me mbrojtësin ligjor. Në çfarëdo 

rrethane konfidencialiteti i komunikimit të përfaqësuesit ligjor me palën, 

interesat e të cilës ai mbron, është i pacënueshëm nga organet e drejtësisë 

apo edhe nga pala tjetër. Në këtë kuptim mbrojtësi “është i garantuar nga 

çdo ndërhyrje e paligjshme që pengon ushtrimin e rregullt të detyrës së 

tij”.
18

  

 E drejta për t’u dëgjuar. E drejta për t’u dëgjuar nga gjykata 

konsiderohet si një e drejtë fondamentale për procesin e rregullt ligjor
19

 dhe 

si e tillë nuk mundet të kufizohet në asnjë rrethanë. Kufizimet e saj përbëjnë 

arsye për shpalljen e procesit gjyqësor të pavlefshëm
20

. Kjo e drejtë lidhet 

kryesisht me mundësinë për të parashtruar kërkime të ndryshme gjatë 

seancave gjyqësore dhe për të marrë përgjigjje për to.
21

 Sa i përket këtij 

momenti, Gjyakata Eruopiane e të Drejtave të Njeriut është shprehur se 

                                                

18 Anasatasi, A., E Drejta Kushtetuese, 2004, fq.102. 

19 Instituti Për Studimet Publike Dhe Ligjore, Gjykimi i drejtë dhe të Drejtat e 

Njeriut në Procesin Gjyqësor, 2006,   

    fq.18. 

20 Instituti Për Studimet Publike Dhe Ligjore, Gjykimi i drejtë dhe të Drejtat e 

Njeriut në Procesin Gjyqësor, 2006,   

    fq.26. 

21 Vorpsi, A., Procesi i rregullt ligjor në praktikën e Gjykatës Kushtetuese të 

Shqipërisë, 2011, fq. 137. 
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kurdoherë, kur pala nuk është e pranishme në seancë, duhet që të shprehë në 

mënyrë të qartë dëshirën për të hequr dorë nga pjesmarrja.
22

 

 E Drejta për një vendim të arsyetuar. Detyrimi i gjykatës dhe e drejta 

e individit për një vendim të arsyetuar drejtë dhe qartë merr një rëndësi të 

veçantë në respektimin e të drejtës për një proces të rregullt ligjor. Lidhur me 

këtë,  Gjykatat kombëtare duhet të shprehin me qartësinë e duhur arsyet mbi 

të cilat ato i bazojnë vendimet e tyre
23

 pasi ndikimi i një vendimi gjyqësor 

është aq i rëndësishëm sa palët duhet të jenë plotësisht të qarta rreth 

qëndrimit të gjykatës për të vendosur në vijim nëse bien dakord me të apo 

dëshirojnë ta apelojnë. Një vendim i cunguar sa i përket arsyetimit dhe i cili 

nuk ndjek një linjë logjike jo vetëm që bëhet i vështirë,  ndoshta edhe i 

pamundur, për t’u ekzekutuar por edhe për t’u ankimuar prandaj edhe 

gjykatës i kërkohet gjithmonë që në vendimin e saj të shprehet qartë dhe në 

mënyrë specifike
24

. Gjithashtu, Gjykata duhet me profesionalizëm dhe 

përgjegjësi të merret me redaktimin e vendimit pasi është produkti final për 

llogari të të cilit zhvillohet i gjithë procesi gjyqësor por ajo nuk është e 

detyruar që të përgjigjet hollësisht për çdo argument.
25

 Kufinjt e këtij 

detyrimi ndryshojnë në varësi të rrethanave të çështjes, ndryshimeve në 

zgjidhjet ligjore, rregullave zakonore, qëndrimeve juridike si dhe mënyrave 

                                                

22 Vendimi C.B kundër Italisë, datë 28.08.1993. 

23 Vendimi Hadjanastassiou kundër Greqisë, datë  16.12.1992. 

24 Vendimi Hiro Balani kundër Spanjës,  datë 09.12.1994, Vendimi Ruiz Torija 

kundër  Spanjës,  datë 9.12.1994. 

25 Vendimi Van de Hurk kundër Holandës, datë 19.04.1994. 
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të shpalljes dhe formulimit të vendimeve nga ana e shteteve palë të 

Konventës.
26

 

 Ekzekutimi i vendimit. Ky element, ndryshe nga elementët e 

lartpërmendur apo ato që do të gjejnë trajtim në vijim, nuk gjendet i shprehur 

në rradhën e garacive të ofruara nga neni 6 i Konventës Europiane për të 

Drejtat e Njeriut por ka dalë nga interpretimet që ka bërë Gjykata Europiane 

e të Drejtave të Njeriut. Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore është një nga 

fazat me të rëndësishme të veprimtarisë së organeve të sistemit të drejtësisë 

që synon rivendosjen e të drejtave të shkelura padrejtesisht dhe respektimin e 

parimit kushtetues të procesit të rregullt ligjor, pikërisht për të konkluduar 

me një vendim i cili prodhon të drejta dhe detyrime për palët dhe 

sanksionimi i së drejtës për një proces të rregullt ligjor do të ishte iluzionar 

nëse një sistem ligjor i brendshëm i një shteti do të lejonte që një vendim 

gjyqësor i formës së prerë të mbetej jo veprues në dëm të një pale.
27

 Zbatimi 

i vendimit duhet të konsiderohet si pjesë integrale e procesit të rregullt 

gjyqësor dhe nuk mund të vonohet pa ndonjë shkak të arsyeshëm
28

 pasi 

zvarritja e zbatimit të një vendimi të formës së prerë nga autoritetet vendase 

                                                

26 Vendimi Ruiz Torija Kundër Spanjës, datë 09.12.1994,  Vendimi Hiro Balani 

kundër Spanjës,  datë 09.10.1994, 

    Vendimi Hadjanastassiou kundër Greqisë, datë  16.12.1992,Vendimi Georgiadis 

kundër Greqisë,datë  29.05.1997. 

27 Vendimi Qufaj CO.SH.P.K kundër Shqipërisë, datë 30.03.2005 

28 Vendimi Immobiliare Saffi kundër Italisë, datë 28.07.1999. 
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shkel parimin e shtetit të së drejtës të cilin shtetet kanë marrë përsipër të 

respektojnë që në momentin që kanë ratifikiuar Konventën.
29

 

 E Drejta e Ankimit. Sa kohë që sistemi gjyqësor është i organizuar në 

shkallë gjykimi vetkuptohet e drejta e ankimit të vendimeve të gjykatës së 

shkallës më të ulët pranë gjykatës së shkallës më të lartë. Megjithatë, neni 6 i 

Konventës  në vetvete nuk garanton të drejtën për ankesë
30

 por është neni 2 i 

Protokollit Nr.7 ai që bën plotësimin e kësaj mangësie. Edhe përsa i përket 

mënyrës së zhvillimit të procesit gjyqësor në gjykatën e shkallës më të lartë, 

domosdoshmërisht referuar karakteristikave të gjykimit, duhen respektuar të 

gjitha garancitë që ofrohen në kuadër të së drejtës për një proces të rregullt 

ligjor por çështja e vlerësimit dhe vendimarrjes së tyre varet nga sistemi 

juridik i çdo vendi anëtar dhe Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut 

mund t’i bëjë objekt shqyrtimi vetëm ankesat që pretendojnë për shkelje të 

nenit 6. 

Sipas legjislacionit shqiptar, “e drejta e ankimit kundër një vendimi 

gjyqësor është një nga të drejtat themelore të individit e cila mbi bazën e 

parashikimit kushtetues
31

 gjen zbatim edhe në dispozitat materiale e 

                                                

29 Vendimi Imofeyev kundër Rusisë, datë 23.10.2003 

30 Vendimi Tolstoy Miloslavsky kundër Britanisë së Madhe, datë 13.07.1995 

31 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, 2008, Neni 42, “Kushdo ka të drejtë të 

ankohet kundër një vendimi  

   gjyqësor  në një gjykatë më të lartë, përveçse kur në Kushtetutë parashikohet 

ndryshe” 
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proceduriale konkrete”.
32

 Në funksion të garantimit të parimit të sigurisë 

juridikie, legjislacionet kombëtare parashikojnë afate prekluzive, të 

ndryshme në varësi të shkallës së gjykimit, përtej të cilave e dreja e ankimit 

humbet. Ky kufizim, apo edhe lloje të tjera kufizimesh që mund të 

parashikojnë legjislacionet e brendshme duhet që të plotësojnë dy kushtet 

themelore të ndjekjes së një qëllimi të ligjshëm dhe të mos cënimit të thelbit 

të kësaj të drejte. E thënë ndryshe, çdo cënim arbitrar, qoftë edhe i 

kamufluar, i të drejtës për ankim përbën një shkleje të rëndë të së drejtës për 

një proces të rregullt ligjor. 

Gjykimi brenda një afati të arsyeshëm. 

Pasiguria është një ndjenjë që shoqëron palët gjatë gjithë zhvillimit të 

procesit dhe do ishte absurde që një situatë e tillë të vazhdonte pambarimisht, 

tej çdo kufiri kohor llogjikisht të konceptueshëm prandaj edhe qëllimi i 

sanksionimit të zhvillimit të procesit gjyqësor brenda një afati të arsyeshëm 

është që të mbrojë të gjitha palët në procesin gjyqësor kundrejt vonesave të 

gjata proceduriale.
33

 

Paragrafi 1 i nenit 6 të Konventës i ngarkon shtetet me detyrimin e 

organizimit të sistemeve juridike në mënyrë që t’u mundësojë gjykatave të 

realizojnë të gjitha kushtet që burojnë prej tij, duke përfshirë shqyrtimin e 

                                                

32 Vorpsi, A., Procesi i rregullt ligjor në praktikën e Gjykatës Kushtetuese të 

Shqipërisë, 2011, fq.199-200. 

33 Vendimi Stogmuller kundër Austrisë, date 10.11.1969. 
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çështjes brenda një afati të arsyeshëm
34

  dhe në këtë kuptim sistemi i 

drejtësisë nuk mund të zhvillohet më vonesa që çojnë në dobësimin e rolit të 

gjykatave dhe të besimit në to.
35

 Edhe Gjykata Europiane e të Drejtave të 

Njeriut është shprehur se u takon shteteve palë të Konvetës që të organizojnë 

sistemet e tyre ligjore në atë mënyrë që gjykatat e tyre të mund t’i 

përmbushin kërkesat e arsyeshmërisë. Në këtë pikë duhet nënvizuar fakti se, 

mund të përligjen kërkesat e palëve për mosrespektim të afatit të arsyeshëm 

vetëm ato vonesa për të cilat është përgjegjëse shteti.
36

 Koha që duhet marrë 

në konsideratë fillon me nisjen e proçedimeve në çështjet civile dhe në ato 

penale me akuzën ndërkohë që përfundon me dhënien e vendimit final nga 

ana e gjykatës së shkallës më të lartë në sistemin e brendshëm. Ndërkohë që 

nuk bëhet një përcaktim i saktë i “afatit të arsyeshëm”, Gjykata Europiane e 

të Drejtave të Njeriut është shprehur se ky kriter kërkon vlerësim në çdo rast 

sipas rrethanave të veçanta
37

 megjithatë në çdo rast duhet të merren 

parasysh, përveç edhe çdo rrethane tjetër specifike të çështjes konkrete, disa 

                                                

34 Vendimi Baggeta kundër Italisë, datë 25.06.1987, Vendimi Muti kundër Italisë, 

datë 23.03.1994, Vendimi   

    Vocaturo kundër Italisë, datë 24.05.1991. 

35 Vendimi Katte Klitsche de la Grange kundër Italisë, datë 27.10.1994. 

36 Vendimi H kundër Britanisë së Madhe, datë 08.07.1987,  Vendimi Ciricosta dhe 

Viola kundër Italisë, datë  

    04.12.1995. 

37 Vendimi Buchholz kundër Gjermanisë, datë 06.05.1981. 
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element si: a) Kompleksiteti i çështjes, b) Sjellja dhe numëri i palëve, c) 

Sjellja e autoriteteve. 

 Kompleksiteti i çështjes. Në vlerësimin e këtij elementi merren në 

konsideratë të gjitha aspektet e çështjes. Kompleksiteti mund të ketë lidhje 

me faktet si dhe me çështjet ligjore. Pjesë e kompleksitetit mund të jetë 

natyra e çështjës, numri i përsonave si palë, elementët ndërkombëtar, lidhja e 

çështjes me çështje të tjera dhe ndërhyrja e personave të tjerë në proçedurë. 

 Sjellja dhe numri i palëve. Palët duhet kurdoherë të shfaqin një sjellje 

korrekte dhe të jenë në gatishmërinë e plotë të gjykatës për zgjidhjen sa më 

të shpejtë dhe efektive të çështjes. Pala duhet jo vetëm të rezervohet nga 

paraqitja e kërkesave apo rekurseve që çojnë në zgjatjen e çështjes por 

gjithashtu të ndërmarrë hapa që çojnë në zhvillimin e saj më të zhdërvjelltë, 

pra, ajo duhet që të “tregojë kujdes në ndërmarrjen e hapave proçedurial të 

duhur për të mos përdorur mënyrat e vonesës dhe për të përfituar nga 

mundësia që i jepet në bazë të legjislacionit kombëtar për të shkurtuar 

procedurat.
38

 

Gjatë procesit, legjilacionet kombëtare i njohin palëve të drejtën e 

inicjativës për veprime të ndryshme proçeduriale por një parim i tillë nuk e 

shkarkon gjykatën nga detyrimi për të garantuar ruajtjen e afatit të 

arsyeshëm. Sa ma i madh të jëtë numri i përsonave palë në proces aq më i 

gjatë do jetë procesi, meqënëse duhet të dëgjohen dhe vlerësohen 

pretendimet e të gjithëve. Edhe në këtë rast qoftë palët por edhe gjykata 

                                                

38 Vendimi Union Alimentaria Sanders S.A kundër Spanjës, datë 07.07.1989. 
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duhet që të tregojnë kujdesin e nevojshëm për të mos rënë në shkelje të afatit 

të arsyeshëm. 

 Sjellja e autoriteteve. Lidhur me mbarëvajtjen e procesit, shteti është 

përgjegjës jo vetëm për vonesat e gjykatave por edhe të autoriteteve të tjera 

publike, madje edhe në qoftë se ato paraqiten si palë në proces. Në trajtimin 

e çështjeve që kanë të bëjnë me kohëzgjatjen e proçedurave, Gjykata 

Europiane e të Drejtave të Njeriut ka marrë në konsideratë parimin e 

ushtrimit të duhur të drejtesisë, pra faktin që gjykatat vendase kanë detyrimin 

për të trajtuar në mënyrën e duhur çështjet që i paraqiten. Në këtë 

këndvështrim, gjykatat kombëtare kanë të drejtën dhe detyrimin që të bëjnë 

të mundur që të gjithë aktorët e procesit të bëjnë të pamundurën që të 

shmangin vonesat e panevojshme. 

Në rastet kur vërehen vonesa në një ose disa procese gjyqësore, 

autoritetet kombëtare duhet të veperojnë me shpejtësi nëpërmjet ndërmarrjes 

së masave efektive për zgjidhjen e situatës, të tilla si shtimi i numrit të 

gjyqtarëve apo të personelit administrativ. Nëse situata është e përkohshme 

normalisht nuk përbën shkelje të parimit që po trajtojmë, gjithsesi Gjykata 

Europiane e të Drejtave të Njeriut në këtë lloj konstatimi merr parasysh edhe 

sfondin politik dhe social të shtetit në fjalë.
39

 

 

                                                

39 Vendimi Milasi kundër Italisë, datë 25.06.1987, Vendimi Union Alimentaria 

Sanders S.A kundër Spanjës, datë  

     07.07.1989. 
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Gjykimi nga një gjykatë e caktuar me ligj 

Referuar parimt të sanksionuar nga neni 6 i Konventës, të gjitha 

proceset gjyqësore duhet të gjykohen nga gjykata të ligjshme, pra gjykimi në 

të gjitha shkallët e gjykimit duhet që të zhvillohet nga gjykatat kompetente të 

shpërndara sipas lëndës dhe territorit. “Gjykata” karakterizohet në kuptimin 

material të termit nga funksioni i saj gjyqësor, domethënë, çështjeve që 

shqyrton brenda kompetencave të saj në bazë të shtetit të së drejtës dhe sipas 

proçedurave të kryera në mënyrë të paracaktuar.
40

 

Në thelb ky parim nënkupton faktin që gjykata duhet të jetë krijuar 

nëpërmjet ligjit para se mosmarrëveshja të jetë krijuar dhe jo pas lindjes së 

saj, gjithashtu reflekton edhe në formimin në përputhje me kërkesat ligjore të 

trupit gjykues. Në zbatim të këtij parimi, nuk mjafton vetëm që gjykata e cila 

shqyrton konflikte mes palëve dhe jep vendime të ekzekutushme dhe me 

pasoja për to të jetë e krijuar me ligj por duhet edhe që ligji të parashikojë me 

hollësi fushën e kompetencave lëndore dhe tokësore të saj.
41

 

Gjykimi nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme 

Gjykatë mund të quhet vetëm organi kompetent për dhënien e 

vendimeve ligjërisht të detyrueshme të cilat nuk mund t’i anullojë asnjë 

                                                

40 Vendimi H. kundër Belgjikës, datë 30.11.1987. 

41 Vorpsi, A., Procesi i rregullt ligjor në praktikën e Gjykatës Kushtetuese të 

Shqipërisë, 2011, fq.153. 
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institucion jogjyqësor.
42

 Në një shtet demokratik dhe të së drejtës është kusht 

që gjykata, e cila ka një rol thelbësor në mirëfunksionimin e shoqërisë dhe 

shtetit në tërësi, të jetë e pavarur dhe e paanshme pasi në të kundërt do 

kishim të bënim më një situatë sociale dhe politike të paqëndrueshme për 

shkak të vendimeve arbitrare. 

 Pavarësia. Nocioni i pavarësisë përfshin një gamë të gjerë aspektesh 

të cilat të marra sëbashku krijojnë kushtet e nevojshme që gjykatat të 

përmbushin rolin dhe detyrat e tyre, veçanërisht në fushen e mbrojtjes së të 

drejtave të njeriut.
43

 Nga ana tjetër pavarësia e pushtetit gyqësor është 

reflektim i parimit esencial të funksionimit të shtetit të së drejtës, atij të 

ndarjes dhe balancimit të pushteve. Në vetvete pavarësia nuk nënkupton 

thjesht nënshtrimin e gjyqësorit vetëm ndaj Kushtetutës dhe Ligjeve por 

njëkohesisht edhe ekzistencën e një pushteti gjyqësor të decentralizuar ku 

gyqtarët janë të pavarur edhe ndaj njëri - tjetrit, pra janë të barabartë 

ndërmjet tyre. Duke e analizuar pavarësinë në planin e jashtëm duhet theksur 

se ajo nuk mund të cënohet në asnjë rrethanë prandaj edhe duhet që të 

ekzistojnë mekanizma që ta mbrojnë atë nga çdolloj ndikimi i jashtëligjshëm, 

kryesisht nga ai i dy pushteteve të tjera. Ndërkohë që, në planin e brendshëm 

nënvizohet mungesa e pengesës dhe kushtëzimeve në vendimarrje, çfarë do 

                                                

42 Vendimi Benthem kundër Hollandës, datë 23.10.1985, Vendimi H. kundër 

Belgjikës, datë 30.11.1987, Vendimi 

    Belilos kundër Zvicrrës, datë 29.04.1988, Vendimi Van de Hurk kundër 

Hollandës, datë 19.04.1994. 

43 Vendimi Nr 26/2009 i Gjykatës Kushtetuese Shqipëtare. 
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të thotë se gjyqtari nuk është i varur nga askush dhe asgjë, përveçse nga 

Kushtetuta dhe Ligji.  

Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut është shprehur se gjykata 

duhet që të jetë e pavarur si nga ekzekutivi ashtu edhe nga palët  dhe në 

vlerësimin e pavarësisë së gjykatës ajo merr në konsideratë: i) Mënyrën e 

emërimit të anëtarëve; ii) Kohëzgjatjen e detyrës së tyre; iii) Ekzistencën e 

garancive kundrejt presioneve të jashtme; vi) Dukjen e organit objektivisht të 

pavarur.
44

 

Gjyakata Europiane e të Drejtave të Njeriut është shprehur se fakti që 

anëtarët e një gjykate emërohen nga ekzekutivi në vetvete nuk nënkupton 

shkelje të Konventës përveçse nëse provohet se një praktikë e tillë ndiqet për 

të ndikuar në rezultatet e saj. Pavarësisht mënyrës së emërimit të tyre, 

përcaktimi i së cilës është lënë në diskrecionin e shteteve, kualifikimet 

personale dhe integriteti personal i kandidatëve duhet të konsiderohen si 

kriteret kryesore të zgjedhjes së tyre. Prezenca e anëtarëve ligjërisht të 

kualifikuar në një gjyq është një indikator i fortë i pavarësisë së tij
45

, është 

shprehur  Gjyakata Europiane e të Drejtave të Njeriut, ashtu siç edhe koha e 

relativisht e gjatë e qëndrimit të tyre në detyrë e cila i mbron ata nga presioni 

i ndërrimit të pushteteve. Gjykatësit, të zgjedhur apo të emëruar, duhet të 

                                                

44 Vendimi Campell & Fell kundër Mbretësirë së Bashkuar, datë 28.06.1984. 

45Vendimi La Compte, Van Leuven & De Meyere kundër Belgjikës, datë 

23.06.1981. 
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kenë të garantuar mbajtjen e postit deri në një moshë të caktuar për pension 

apo kalimin e afatit të zyrës së tyre aty ku ekziton një i tillë.
46

 

Gjyqësorit duhet t’i akordohen fonde të mjaftueshme në mënyrë që ai 

t’i kryej funksionet e tij në mënyrën e duhur dhe të mos bëhet i cënueshëm 

nën ndikimin e jashtëm të presionit dhe korrupsionit, pasi duke marrë në 

konsideratë edhe pagat e gjyqtarëve të cilat duhet të jenë të përshtatshme me 

rëndësinë e funksionit që ata kryejnë. Një parashikim i tillë pozitiv dhe 

stimulues, jo vetëm që ndikon në cilësinë e punës së gjyqtarëve por edhe i 

bën ata më të qëndrueshëm ndaj përpjekjeve për t’i korruptuar por edhe ndaj 

ndikimeve politike apo ndikimeve të tjera të papërshtatshme. Pra, pavarësia 

është një element i cili duhet të jetë i dukshëm dhe i padiskutueshëm për 

publikun me qëllim që misioni i sistemit të drejtësisë të cilësohet i duhuri. 

 Paanshmëria. Ky parim, si një ndër garancitë kryesore të procesit të 

rregullt gjyqëor, parakusht ekzistencial për garancitë e tjera, lidhet me 

aksiomen e famshme juridike “Nemo iudex in causa sua” - “Askush nuk 

duhet të jetë gjyqtari i çështjes së tij.” 

Paanshmëria garanton rendin e së drejtës dhe mundëson krijimin e 

besimit që gjykatat duhet që të gëzojnë në një shoqëri demokratike. Kjo 

nënkupton mungesën e paragjykimeve apo të anshmërisë nga ana e trupit 

gjykues në lidhej me çështjen konkrete që shqyrtohet. 

Gjyakata Europiane e të Drejtave të Njeriut e ka trajtuar 

paanshmërinë në dy dimensione: 

                                                

46 Vendimi Aguirre Roca, Rey Terry & Revorado Marsano kundër Perusë, datë 

31.01.2001. 
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a) Të qënit i paanshëm në dimensionin subjektiv lidhet me sjelljen, 

qëndrimin që shfaq, mënyrën se si shprehet dhe vendos gjyqtari i cili 

prezumohet i paanshëm deri në momentin kur dalin prova që vërtetojnë 

të kundërtën.
47

 

b) Ndërkohë që dimensioni objektiv i paanshmërisë i referohet gjyqtarit si 

“palë e tretë” kundrejt palëve në gjykim apo atyre që kanë interes konkret 

në zgjidhjen e çështjes, plotësisht indiferent dhe larg lidhjeve miqësore 

ose familjare me palët. 

Të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë 

e cila është shprehur se ekzistojnë dy teste për të vlerësuar nëse një gjykatës 

është i paanshëm. I pari konsiston në përcaktimin e bindjes personale të 

gjyqtarit në fjalë në një çëshje të dhënë dhe i dyti konsiston në vlerësimin 

nëse gjyqtari ka ofruar garanci të mjaftueshme për të përjashtuar çdo dyshim 

të ligjshëm në këtë drejtim.
48

 Gjyakata Europiane e të Drejtave të Njeriut ka 

theksuar faktin se kur ekzistojnë arsye legjitime që krijojnë dyshime rreth 

paanshmërisë së gjyqtarit ai duhet të japë dorëheqjen nga gjykimi i çështjes 

në fjalë
49

 ose edhe të kërkohet nga pala përjashtimi i tij, duke paraqitur 

provat përkatëse.  

                                                

47 Vendimi De Cubber kundër Belgjikës, datë 26.10.1984, Vendimi Ferrantelli & 

Santangelo kundër Italisë datë  

   07.08.1996, Vendimi Daktaras kundë Lituanisë, datë 10.10.2000. 

48 Vorpsi, A., Procesi i rregullt ligjor në praktikën e Gjykatës Kushtetuese të 

Shqipërisë, 2011, fq.144. 

49 Vendimi Piersack kundër Belgjikës, datë  01.10.1982. 
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KONKLUZION 

Kjo e drejtë përbëhet nga një grup garancish të cilat janë të 

ndërlidhura dhe hërë - herë  edhe të ndërvarura nga njëra tjetra. Rëndësia e 

secilës garanci është e tillë që nëse nuk respektohet në mënyrë rigoroze qoftë 

edhe njëra prej tyre pala legjitimohet për ngritjen e pretendimit për shkelje të 

së drejtës për një proçes të rregullt ligjor, pasi mbetet problematike situata e 

përfundimit të një proçesi brenda afatit të arsyeshëm, duke qënë se, nuk ka 

afate të përcaktuara por ato janë variabël në varësi të disa faktorëve, prandaj 

abuzimi i palëve, por edhe i autoriteteve, është i mundshëm. 

E drejta për një proces të rregullt ligjor është një e drejtë proceduriale 

që bën pjesë në grupin e të drejtave thelemore dhe për shkak të rëndësisë së 

madhe që parqet, kryesisht në garantimin e të drejtave materiale, gjen 

mbrojtje qoftë nga legjislacionet kombëtare ashtu edhe nga ato europiane dhe 

ndërkombëtare. Kështu që, një situatë ideale që shoqërohet me zbatim të 

përpiktë dhe më asnjë rast të shkeljs së të drejtës për një proces të rregullt 

ligjor është utopi.  

Sigurisht që, referuar situatave të veçanta, legjislacioni i brendshëm 

dhe i jashtëm, parashikon kufizime apo devijime nga rregullat e 

përgjithshme, por gjithmonë duke pasur parasysh parimin e proporcionalitetit 

dhe moscënimin e thelbit të së drejtës. Përjashtimet nga rregulli i 

përgjithshëm duhen vlerësuar me kujdes dhe rast pas rasti nga gjykata e cila 

është e ngarkuar me misonin e dhënies së drejtësisë në zbatim të ligjit. 

Ndërsa mbrojtja ofrohet fillimisht nga mekanizmat e brendshëm, në mënyrë 

që korrigjimi të bëhet sa më shpejt dhe me sa më pak kosto. Në rast se palët 

nuk binden nga zgjidhja e instancës më të lartë kombëtare të cilës mund t’i 
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drejtohen për pretendimin e shkeljes të së drejtës për një proces të rregullt 

ligjor, ato mund t’i dejtohen Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut.  

REKOMANDIME 

Me qëllim shmangien e situatave kaotike që krijojnë në sistem 

proceset e tejzgjatura gjyqësore legjislacionet kombëtare gjykojnë se duhet të 

mundësojnë për palët një mjet të veçantë ankimi për përshpejtimin e procesit, 

ku nëpërmjet kësaj padie të veçantë pala e interesuar do të mundet të 

konstatojë tejzgjatjen e afatit të arsyeshëm, të evidentojnë shkaqet që kanë 

sjellë vonesën dhe të kërkojë eleminimin e tyre nga ana e strukturave 

kompetente ose në rastet e tjera të kërkojë dëmshpërmblim për dëmin e 

shkaktuar nga vonesa. 

Nisur nga pasojat që sjell mosekzekutimi i vendimeve të formës së 

prerë, të cilat, në varësi edhe të kohës por edhe rrethanave konktrete të 

çështjes, mund të jenë goxha të rënda, vlerësohet se kompensimi i palës së 

prekur është shumë i rëndësishëm. Aktualisht, referuar jurisprudencës së 

Gjykatës Kushtetuese së Republikës së Shqipërisë, e cila konstaton e cënimit 

të kësaj garancie por nuk zotëron asnjë mekanizëm për të realizuar 

kompensimin real të ankuesit. 

Duke qënë se vendimet e Gjykatës Kushtetuese kanë karakter 

detyrues mendoj se do të mjaftonte që krahas konstatimit ajo të shprehej 

edhe për detyrimin e palës së paditur për të kompensuar palën e dëmtuar nga 

vonesa e ekzekutimit të vendimit duke përllogaritur edhe masën e 

kompensimit.  

Referuar kryesisht vendit tonë, një problematikë mjaft e ndjeshme, 

është edhe pavarësia dhe paanshmëria e gjykatave. Funskionimi i Shkollës së 
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Magjistraturës si një institucion arsimor i specializuar për formimin fillestar 

dhe të vazhdueshëm të gjyqtarëve dhe i Këshillit të Lartë të Drejtësisë si një 

insitucion i pavarur i cili emëron gjyqtarët dhe “mbikëqyr” punën dhe 

progresin e tyre mendoj se nuk kanë rezultuar si një praktikë shumë e 

efektshme deri më tani. 

Krijimi i njëmekanizmi unik dhe të posaçëm, të pavarur nga dy 

pushtetet e tjera në të gjitha aspektet, do të ishte zgjidhja më efektive në këtë 

rast, i cili të përmbushte misionin e kualifikimit fillestar dhe të vazhdueshëm 

të gjyqtarëve dhe njëkohësisht emërimin e tyre. 

Një institucion i tillë duhet të përbëhet nga gjyqtarë me një farë 

përvoje dhe dëshmie pozitive në sistemin e drejtësisë, nga studjues dhe 

profesor të drejtësisë por edhe nga përfaqësues të institucioneve 

ndërkombëtare të cilat kanë si qëllim mbikëqyrjen e punës së organeve të 

drejtësisë në kuadër të arritjes së standarteve të kërkuara për antarësimin e 

vendit në Bashkimin Europian. Nuk mendoj se përfaqësues të pushteteve të 

tjera janë të domosdoshëm si vendimarrës por mund të jenë si monitorues të 

punës së këtij institucioni. 

Ndër detyrat kryesore të këtij institucioni sugjeroj se duhet të jetë 

edhe vlerësimi i gjyqtarëve në bazë të një skeme të qartë vlerësimi dhe 

penalizimi i gjyqtarëve të cilët nuk respektojnë në mënyrë rigoroze kërkesat 

e procesit të rregullt ligjor duke e kthyer këtë në një praktikë të gabuar pune. 

Shqipëria sot nuk ka nevojë për një respektim strikt dhe formal, në 

bazë të një interpreitmi literal, të ligjit por ka nevojë për një sistem gjyqësor 

efektiv dhe të drejtë. Gjyqtari duhet të gëzojë mbrojtje sa kohë ai e ushtron 
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detyrën e tij në funksion të drejtësisë dhe jo në funskion të një shtrese të 

caktuar shoqërore dhe/ose politike, apo edhe në interesat e tij personale. 

Së fundi arij nëkonkluzionin se kompetencat e Gjykatës Kushetteuese 

të Republikës së Shqipërisë në funksion të mbrojtjes së të drejtave dhe lirive 

themelore të njeriut duhet që të zgjerohen. Ajo nuk duhet të shqyrtojë vetëm 

ankesat për shkeleje të procesit të rregullt ligjor por edhe ankesat për shkelje 

të secilës së drejtë të sanksionuar nga Kushtetuata e Republikës së 

Shqipërisë, pasi për shmangien e mbingarkesës mund të shtohet numri i 

gjyqtarëve dhe administratës. Të grupohen çështjet në bazë të kompetencave 

të veçanta të Gjykatës dhe ketë kolegje të ndryshme të cilat t’i marrin në 

shyqrtim ato. Kjo do të shërbente edhe në specializimin e gjyqatërve në një 

kompetencë të caktuar, në rritjen e cilësisë së arsyetimit dhe në zhvillimin e 

doktrinës. 
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ORIENTIMI I NDERMARRJES DREJT TREGUT 

ABSTRACT 

The purpose of this study is that using research to find the right way 

to orient the enterprise towards the customers and to fulfill their needs and 

requests and to show that the communication of the enterprise with the 

customers is the right thing to do to reach and fulfill the customers needs and 

requests. 

This paper will support the hypothesis that the business which is 

oriented towards the costumers becomes a strong base for the successful 

development of the enterprise and a base of the competitive advantage in a 

free market. 

The purpose is to do a critical analysis of the orientation towards the 

customers by processing the secondary information and by testing a sample 

for the decision of the theoretic orientation on the customers from our 

companies. In order to achieve this, we will work in the helping goals that 

are related to: 

1. Analysis of the theoretic parameters of the orientation towards the 

customer; 

2. Profits of the enterprise that result in the orientation towards the 

customer; 

mailto:mimozamaksutaj@hotmail.com
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3. The effect of the orientation in the customer satisfaction and the 

customer loyalty; 

4. Identification of the factors that determine the orientation of the 

customers to our companies. 

Key words: research, business, customer, enterprise. 

HYRJE 

Në kushtet e ekonomisë se tregut, njohuritë e reja bëhen baze e forte 

burimore për ndërmarrjen. Përdorimin efektiv i menaxhimit të njohurive 

është një parakusht thelbësor për të ardhmen e biznesit të suksesshëm. Në një 

mjedis te trazuar ekonomik njohuritë për konsumatoret për ndërmarrjen 

përfaqëson një avantazh konkurrues. Ndërmarrja e orientuar drejt tregut si 

një nga faktorët e biznesit duhet të përqendrohet në orientimin drejt 

konsumatorit. Ne qendër te vëmendjes te këtyre ndërmarrjeve edhe 

përmbushja e nevojave dhe dëshirave te konsumatorit te cilat qëllime 

përmbushën duke mbledhur informacione dhe zbatimin e tyre brenda 

ndërmarrjes. Mbi këto baza, njohja e konsumatorëve është një nga 

përcaktuesit themelore të orientimit te ndërmarrjes drejt konsumatorëve. 

DEFINICIONI I ORIENTIMIT DREJT TREGUT 

Orientimi drejt tregut nga shumë autorë shihet si zbatues i konceptit te 

marketingut.
1
 Përveç kësaj, hedhja e themeleve drejt orientimit te tregut nuk 

                                                

1
Kohli Ajay K, Jaworski Bernard J., Kumar Ajith: MARKOR: A Measure of 

Market Orientation. Journal of Marketing Research, Chicago: AMA, Vol. 30 (1993), pg. 

35-40. 
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është një gjë e lehte dhe e thjeshte. Ne fakt, për këtë fenomen kemi marre 

pikëpamjet e ndryshme te autoreve te ndryshëm. Rezultatet e nxjerra nga 

këta autor dhe këto pikëpamje kane disa karakteristika te përbashkëta:
2
 

1. Fokusimi në konsumatorët dhe për të krijuar vlerë për konsumatorët, 

2. Rëndësia e shtrirjes se njohurive (informatave) 

3. Koordinimi funksional i aktiviteteve të marketingut dhe komunikimit, 

4. Gatishmëria për të ndërmarrë aktivitete të caktuara, 

5. Përqendrimi në mjedisin ku vepron dhe ndikimi i grupeve të interesit. 

Dallimet ne përkufizimet e autorëve te ndryshëm rreth qasjes ndaj 

problemeve mund ti klasifikojmë ne disa grupe: këto qasje dallojnë ne:
3
 

1. marrjen e vendimeve 

2. informatat e tregut 

3. sjelljen e bazuar ne kulture 

4. strategji 

5. sjelljen ndaj konsumatoreve 

                                                

2
 Lafferty Barbara A., Hult Tomas G. M.: A Synthesis of Contemporary Market 

Orientation Perspectives. European Journal of Marketing, Bradford: Emerald Group 

Publishing, Vol. 35 (2001),;Mavondo Felix T: Measuring Market Orientation: Are There 

Differences Between Business Marketers and Consumer Marketers?. Australian Journal of 

Management, Sydney: University of New South Wales, Vol. 25 (2000). 

3
 Lafferty Barbara A., Hult Tomas G. M.: A Synthesis of Contemporary Market 

Orientation Perspectives. European Journal of Marketing, Bradford: Emerald Group 

Publishing, Vol. 35 (2001), 
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Qasja ne Marrjen e Vendimeve: Thekson rëndësinë e shpërndarjes 

së informacionit në kompaninë nga te gjitha ndikimet nga mjedisi. Nevojitet 

një angazhim funksional dhe një bashkëpunim koordinues ndërmjet 

departamenteve për te zbatuar planin e veprimit te kompanisë. Ky proces 

thekson rëndësinë e koordinimit, komunikimit dhe avantazhet e zbatimit të 

vendimeve te orientuara drejt tregut.
4
 Është e rëndësishme të vihet theksi mbi 

konsumatorët kryesorë, të kuptuarit e dobësive dhe pikave te forta te 

konkurrentëve si dhe marrja e vendimeve ndikon ne funksionimin e 

kompanisë si një e tere.  

Qasja ne informatat rreth tregut: Shume autore, qasjen e orientimit 

te ndërmarrjes drejt tregut e definojnë si një përpjekje e gjitha resorëve te 

kompanisë qe synojnë ndërtimin e njohurive për tregun, dhe e cila njohje 

është e lidhur ngushte me nevojat e tanishme dhe te ardhme te konsumatorit. 

Mund te thuhet se orientimi drejt tregut përbëhet prej tre elementeve: krijimi, 

vendosja dhe përgjigja e kompanisë ne informatat qe posedon. Këto elemente 

e vene kompaninë ne nivelin operacional apo edhe taktik.
5
 

Në këtë aspekt nuk kemi ndonjë shmangie nga kuptimi tradicional i 

konsumatorit sepse qëllimi i secilës kompani është kënaqësia e konsumatorit, 

njohuria rreth dëshirave dhe nevojave te tij, sepse këto veprime ndikojnë 

drejtpërdrejte ne rezultatet e kompanisë. 

                                                

4
 Shapiro Benson P.: What the Hell Is "Market Oriented". Harvard Business 

Review, Watertown: Harvard Business School Publication, Vol. 66 (1988) 

5
 Mavondo Felix T: Measuring Market Orientation: Are There Differences 

Between Business Marketers and Consumer Marketers?. Australian Journal of 

Management, Sydney: University of New South Wales, Vol. 25 (2000). 
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Autori Day argumenton se orientimi i kompanisë drejt tregut u ofron 

mundësi kompanive qe te mësojnë për konsumatoret, konkurrentët dhe 

anëtarëve të tjerë të. Ky orientim ofron mundëson e monitorimit te 

vazhdueshëm për ngjarjet dhe trendët ne tregjet aktuale dhe potenciale. Dhe 

se proceset e mbledhjes, interpretimin dhe përdorimin sistematik te 

informacionit të tregut ofrojnë me tepër siguri për ato kompani që janë të 

orientuar nga tregu.
6
 

Autoret tjerë qe gjithashtu kanë dhënë kontributin e tyre në definimin 

e orientimit të tregut siç janë Siguaw, Simpson, Baker, theksojnë se orientimi 

drejt tregut është një përmbledhje e sjelljeve të udhëheqësve te kompanisë ku 

për qellim primar kanë mbledhjen dhe përdorimin e informatave te tregut ne 

funksion te kënaqësisë se konsumatorit. Pra, qëllimi i orientimit drejt tregut 

është mbledhja dhe përdorimi i informacionit për te kënaqur nevojat e 

konsumatorit. 

Qasja ne sjelljen e bazuar ne kulturë:  Orientimi drejt tregut sipas 

autorëve Narveru dhe Slater përbëhet prej tri komponentëve te sjelljes: 

orientimit drejt konsumatorit, orientimi drejt konkurrenteve dhe koordinimin 

i përbashkët i dy kritereve për vendimmarrje: orientimi afatgjate dhe profiti.
7
 

Te tre komponentët janë te lidhur me njeri tjetrin dhe kane rendësi te njëjte. 

Mund te themi se këta paraqesin një trekëndësh barabrinjës.  

                                                

6 Day George S.: The Capabilities of Market-Driven Organizations. Journal of 

Marketing, Chicago: AMA, Vol. 58 (1994). 

7 Narver John C., Slater Stanley F.: The Effect of a Market Orientation on 

Business Profitability. Journal of Marketing, Chicago: AMA, Vol.54 (1990). 
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Qasja strategjike: Niveli i orientimit të kompanisë drejt tregut është 

shkalla në të cilën kompania mbledh dhe përdor të dhënat nga konsumatorët, 

zhvillon një strategji që plotëson nevojat e shprehura dhe e zbaton atë 

komfor informacionit te shfrytëzuar.
8
 

Gjithashtu mund te thuhet se orientimi drejt tregut, mbledhja 

sistematike e informacioneve për konsumatoret dhe konkurrentet te tanishëm 

dhe te ardhshëm, analiza sistematike e informacionit në mënyrë që të 

zhvillojnë njohuri për tregun, rrjedhimisht, fitoi njohuri të tillë për të 

udhëhequr njohjen strategjinë, mirëkuptimin krijimin, zbatimin, përzgjedhjen 

dhe modifikimin e informatave.
9
 

Autoret e tjerë siç është Slater e definojnë orientimin drejt tregut si 

një aktivitet i përgjithshëm i ndërmarrjes te drejtuara tek mirëkuptimi me  

konsumatoret dhe konkurrentet me qellim qe pandërprerë re rrisin 

kënaqësinë e konsumatorit ne mënyrë qe te rrisin profitin.
10

 

Orientimi drejt tregut lejon kompaninë për të parashikuar reagimin e 

konkurrentëve dhe zhvillimin e nevojave të tregut, dhe në bazë të tyre për të 

                                                

8 Lafferty Barbara A., Hult Tomas G. M.: A Synthesis of Contemporary Market 

Orientation Perspectives. European Journal of Marketing, Bradford: Emerald Group 

Publishing, Vol. 35 (2001). 

9 Hunt Shelby D., Morgan Robert M.: The Comparative Advantage Theory of 

Competition. Journal of Marketing, Chicago: AMA, Vol. 59 (1995). 

10 Slater Stanley F.: Market Orientation at the Beginning of a New Millennium. 

Managing Service Quality. Bradford: Emerald Group Publishing, Vol. 11 (2001). 
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zhvilluar aftësi të reja që do të sjellë për klientët e tyre vlerë më të madhe me 

anë të produkteve dhe shërbimeve të reja.
11

 

Theksi është në menaxhment, i cili mbledh informacion nga tregu, 

shfrytëzon ato informacione për te përshtatur produktet dhe shërbimet për 

nevojat dhe dëshirat e konsumatorit dhe gjithçka në mënyrë qe të përmirësoj 

performancën e biznesit të ndërmarrjeve. 

Qasja ndaj konsumatoreve: Orientimi drejt tregut në fakt është 

orientimi drejt konsumatorëve që definohen si një grup i vlerave që ne plan 

te pare vendosin interesat e konsumatorëve, duke mos përjashtuar nevojat e 

aktorëve të tjerë në mënyrë që të krijojë biznes afat-gjatë dhe fitimprurës. 

Shume analiste besojnë se orientimi i kompanisë drejt tregu bashkërendon 

proceset funksionale dhe aktivitetet e saj janë te drejtuara në krijimin dhe 

kënaqjen e klientëve përmes vlerësimit të vazhdueshëm të nevojave te tyre.
12

 

Duke pasur parasysh përkufizimet e orientimit drejt tregut vijmë ne 

përfundim se ne qendër te biznesit ende është konsumatori dhe se qëllimi ynë 

është plotësimi i nevojave dhe dëshirave te tij. Për te arritur këtë ne përdorim 

informatat e marra nga tereni, te cilat i shpërndajmë ne te gjithë kompaninë 

ne mënyrë qe te kemi një pasqyre sa me te qarte te nevojave te konsumatorit. 

Ne këtë proces e thamë se duhet përfshirë gjitha njësitë e kompanisë. 

Informacionet e mbledhura duhet të përfshijë edhe informacionet mbi 

                                                

11 Pelham Alfred M., Wilson David T.: Does Market Orientation for Small Firms 

Matter?. Deshpande Rohit (ed.), Developing a Market Orientation. Thousand Oaks: 

Marketing Science Institute, Sage Publications, 1999. 

12
Deshpande Rohit: Introduction. Deshpande Rohit (ed.), Developing a Market 

Orientation, Thousand Oaks: Marketing Science Institute, Sage Publications, 1999. 
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konkurrentët dhe aktorëve të tjerë në treg për shkak se kompania duhet te 

përgjigjet konform reagimit, sjelljes dhe ndikimit te konkurrenteve te tjerë. 

Për këtë ne do flasim ne materialin ne vijim kur te diskutojmë për modelin e 

orientimit te tregut. 

2.1.Modeli i orientimit drejt tregut 

Pavarësisht se në cilin aspekt e shikojmë orientimin e kompanisë 

drejt tregut, mund të themi se secila kompani dallon nga tjetra sa i përket 

kësaj qasjeje. Edhe autoret e ndryshëm kanë ekzaminuar efektet e orientimit 

të tregut dhe mund të konkludojmë se ajo ndikon në performancen e 

kompanisë dhe variablat e tjera e te berit biznes. Orientimi drejt tregut nuk 

funksionon në të njëjtën masë në të gjithë sektorët e kompanisë. Ka shume 

faktorë qe ndikojnë ne këtë por një gjë është e pashmangshme që ato 

kompani që kanë një orientim drejt tregut kanë rezultate më të mira se të 

tjerët.  

Sipas disa autoreve qe janë marr me këtë problematike siç janë: Kohli 

dhe Jaworski, ata shkruajnë se dallojmë tri grupe të faktorëve që nxisin apo 

pengojnë bizneset ne orientimin e tyre drejt tregut
13

. Faktorët janë:  

1. Menaxhmenti i lartë – përpjekjet e tyre për të inkurajuar punonjësit, 

qëndrimet pozitive të tyre në marrjen përsipër të rrezikut në futjen e 

produkteve të reja dhe përcaktimin e planit veprues ne fillimin e 

strategjisë të orientimit drejt tregut. Pa përfshirjen e tyre, të punësuarit në 

                                                

13
 Jaworski Bernard J., Kohli Ajay K.: Market Orientation: Antecedents and 

Consequences. Journal of Marketing, Chicago: AMA, Vol. 57 (1993). 
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mënyrë sporadike, në varësi të gjykimit të tyre mund te ndryshojnë 

strategjinë zbatuese te orientimit drejt tregut; 

2. Dinamika mes departamenteve - konfliktet ndërmjet departamenteve për 

shkak të reagimeve të ndryshme ne marrjen e informacionit qe mund te 

qoj ne konflikte të interesit në kompani. Prandaj është e rëndësishme që 

të ketë një marrëdhënie në mes të departamenteve në aspektin e 

transmetimit te informacionit dhe për te krijuar një lidhje në veprimet e 

kompanisë si një e tërë; 

3. Strukturat organizative dhe sistemet - ndërmarrjet munden qe te 

centralizojnë zgjerimin e strukturës organizative, d.m.th numri i madh i 

departamenteve në ndërmarrje ndikon drejtpërdrejt ne zbatimin e 

orientimit të tregut. Gjithashtu mund te rregullohet këto karakteristika ne 

mënyrë qe me sukses te zbatohet orientimi drejt tregut. Sistemi i 

shpërblimit dhe matësi i suksesit te punonjësit duhet të lidhen dhe të 

koordinohet me zbatimin e orientimit të tregut, sepse në këtë mënyrë 

kompania inkurajon sjelljen e punonjësve me qëllim të përmbushjes së 

kënaqësisë së konsumatoreve.
14

 

Përveç autoreve të lartpërmendura, ka edhe të tjerë te cilët me 

hulumtimet e tyre diskutojnë faktorët që ndikojnë në procesin krijimit 

orientimit te kompanisë drejt tregut. Faktorët specifik të kompanisë që 

ndikojnë në zhvillimin e orientimit të tregut, e qe janë faktorët e brendshëm 

                                                

14 Andeassen Tor Wallin: Satisfacion, Loyalty and Reputation as Indicators of 

Customer Orientation in the Public Sector. International Journal of Public Sector 

Management, Bradford: MCB University Press, Vol. 7 (1994). 
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te kompanisë: një tendencë për administrimin e rrezikut dhe faktorët që 

lidhen me strukturën dhe strategjinë e kompanisë.
15

 

Studiuesit që kanë studiuar efektet e orientimit të tregut dhe ndikimi i 

saj në elementet individuale pajtohen qe kjo ndikon pozitivisht në rezultatet e 

biznesit të ndërmarrjeve, në zhvillimin e aftësive bazë në mënyrë që të 

stimulojë krijimin e avantazheve konkurruese dhe ato që lidhen me mësimet 

organizative.
16

 

Të punësuarit në kompanitë e orientuara drejt tregut, ndjejnë një 

përparësi, dhe janë te përkushtuar qe me punën e tyre te ndikojnë pozitivisht 

ne suksesin e kompanisë. Në mënyrë të veçantë, orientimi drejt tregut ndikon 

në shfaqjen e sjelljeve pozitive në mesin e të punësuarve dhe njëkohësisht 

forcon vetveten.  

Aftësia për zhvillimin e kompanisë krijon kushte për zhvillimin e 

qëndrueshëm te avantazhit konkurrues, veprime qe ndikojnë ne rezultatet e 

biznesit. Aftësia e kompanisë është e ndikuar nga ana e orientimit drejt 

tregut. Mund te thuhet se zhvillimi i aftësive themelore të tilla si shërbimet e 

konsumit, të cilësisë dhe inovacionit dhe ndikimi në zhvillimin e aftësive të 

lidhura me të mësuarit organizativ, ndër të cilat përfshijnë: aftësitë 

                                                

15 Avlonitis George J., Gounaris Spiros P.: Marketing Orientation and Its 

Determinants: an Empirical Analysis. European Journal of Marketing, Bradford: MCB 

University Press, Vol. 33 (1999), 11/12. 

16 Morgan Robert E., Katsikeas Constatnine S., Appiah-Adu Kwaku: Market 

Orientation and Organizational Learning Capabilities. Journal of Marketing Management, 

Argyll: Westburn Publishers, Vol. 14 (1998). 
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menaxhuese, procesi i zhvillimit strategjik, mekanizmat koordinuese, 

fleksibilitet operacional dhe aftësinë strategjike të kompanive të prekura nga 

krijimi i avantazheve konkurruese reflektojnë në besnikërinë e 

konsumatorëve dhe suksesi i produkteve të reja në treg. Në fuqinë e ndikimit 

të orientimit të tregut dhe ecurinë e biznesit ndikojnë edhe faktorët nga 

mjedisi i jashtëm
17

. Këta faktorë mund te mblidhen ne disa grupe: 

1. Dinamika e tregut (turbulenca të tregut, shkalla e rritjes së tregut, 

barrierat e hyrjes, fuqia e blerësve, fuqia e shitësit, turbullirat 

teknologjike, ndryshimi teknologjik),  

2. Intensiteti i konkurrencës (përqendrimi, qëndrimi armiqësor) 

3. Faktorët në anën e kërkesës (konsumi dëshirat, ndjenja e vlerave, 

shpejtësia e ndryshimit të dëshirave të konsumit, faza e jetës se 

produktit); 

4. Faktorët e biznesit (kostoja relative, madhësia relative dhe fuqia e 

kompanisë). 

Pra, mbledhja a njohurive mbi tregun dhe transferimin e këtyre 

njohurive ne ndërmarrje shihet një mënyrë për të krijuar aftësinë konkurruese 

të ndërmarrjeve. Për të ndjekur mundësitë dhe pengesat në mjedisin e 

orientuar nga tregu kompania posedon një aftësi konkurruese. Duke marrë 

parasysh pikëpamjet e autoreve modelin e orientimit te tregut, mund ta 

tregojmë edhe ne një mënyrë tjetër: 

                                                

17
 Hooley Graham et al.: Market Orientation in the Service Sector of Transition 

Economies of Central Europe. European Journal of Marketing, Bradford: Emerald Group 

Publishing, Vol. 37 (2003). 
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Figura. 1. Modeli i orientimit drejt tregut 

2.2. Implementimi 

Kompania që vazhdimisht dëshiron të gjendet mbi ecurinë mesatare 

të tregut duhet të zhvillojnë vlera të mëdha e te qëndrueshme për 

konsumatorët, ne mënyrë qe konsumatorët të kuptojnë se produkti i tyre i 

veçantë ose shërbimi ofron përfitime më shumë se sa ofrojnë konkurrentet e 

tjerë. Kjo qartas behet e mundur përmes promovimit të orientimit të tregut i 

cili zhvillon një sjellje të tillë për kompaninë që ofron vlera për konsumatorët 

dhe do të mundësoj bizneset qe te kenë sukses me te madh.
18

 Kështu, zbatimi 

                                                

18 Narver John C., Slater Stanley F.: The Effect of a Market Orientation on Business 

Profitability. Journal of Marketing, Chicago: AMA, Vol.54 (1990), 4, fq. 20-36. 
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i tij bëhet bazë për krijimin avantazhit te strategjisë konkurruese të 

qëndrueshme dhe për të krijuar vlera më të qëndrueshme për konsumatorët. 

Baza e orientimit të tregut është vazhdimisht monitorimi i mjedisit 

nëpërmjet grumbullimit dhe shpërndarjes së informatave mbi klientët e 

kompanisë, konkurrentët dhe aktorëve të tjerë kryesorë që ndikojnë në 

biznesin e kompanisë. Ky proces është i ndikuar nga drejtuesit që pasi ai 

filloi zhvillimin e orientimit të tregut në kompani duhet të sigurojnë kushtet 

për zbatimin e tij. Mandej, të punësuarit dhe stafi udhëheqës janë të përfshirë 

në mënyrë aktive në zbatimin e tij në bazë të informatave të mbledhura nga 

tregu me qellim qe te përmirësojnë shitjen dhe të arrijnë avantazh 

konkurrues. Procesi i orientimit të tregut në kompani duhet të vazhdoj deri sa 

kushtet e tregut janë ende të favorshme për kompaninë. Sepse ne një treg te 

luhatshëm, apo ne një moment kur kompania nuk ka një vizion te qarte te 

orientimit, ajo do e humb fuqinë e saj shitëse ne raport me konkurrentet e 

tjerë. 

Tek orientimi drejt tregut përdoret informacioni i mbledhur nga tregu, 

të cilat informata shpërndahen ne tere kompaninë. Mund të thuhet se 

orientimi i tregut në fakt është bazë e studimeve për shkak të mbledhjes së 

informacioneve dhe krijimin e njohurive rreth klientëve dhe konkurrentët. 

Nga te dhënat qe kemi atëherë edhe kompania përgjigjet. Për këtë, kompania 

duhet të zhvillojnë aftësinë e të mësuarit organizativ qe duke u bazuar në të 

dhënat e mbledhura mund të përshtaten me nevojat e konsumatorëve, por 

edhe të parashikojnë paraqitjen e nevojave të reja. Propozimet për risi të 

ofruara nga ana e konsumatorëve në përgjithësi paraqesin plotësim të 

produkteve ekzistuese, ndërsa për risi kërkohet qe kompania të jetë krijuese 
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dhe të parashikoj nevojat e mundshme të tregut. 
19

 Kushtet e mësipërme 

mund te arrihen nëpërmjet një procesi të të mësuarit dhe inkurajimin e 

punonjësve për inovacion.  

Krahas risive, kompanisë i nevojitet te ketë edhe cilësinë e nevojshme 

ne produktet e veta ne mënyrë qe konsumatori te kënaqet me zgjedhjen. Për 

këtë arsye është e domosdoshme që kompania të përdore menaxhimin 

përgjithshëm të cilësisë (TQM) në mënyrë që të ofrojë konsumatorëve 

cilësinë e pritur. Pra, vendimi për kryerjen menaxhimit te cilësisë duhet të 

përfshijnë kërkesat dhe nevojat e konsumatorëve për nivele të caktuara të 

cilësisë në mënyrë që të arrihen rezultate optimale.
20

 Prandaj, orientimi drejt 

tregu në një mënyrë rrite cilësinë e produktit që tregon nevojën për trajnimin 

e këtyre dimensioneve të cilësisë për të cilat konsumatorët e konsiderojnë si 

një produkt që i ofron atij një vlerë më të lartë. Garvini dallon tetë 

dimensionet e cilësisë në të cilën produkti mund të dallojnë nga konkurrentet 

e tjerë. 
21

 Këto janë: karakteristikat operative të produkteve, artikujt, 

besueshmëria, përputhja me standardet, pamja, jetëgjatësia, paraqitja, pamja 

dhe perceptimi i cilësisë. Kompania nuk mund të përmbushe të gjitha 

dimensionet e cekura te cilësisë, por duhet të bëjnë zgjedhjen e atyre me 

prioritare dhe te operacionalizojne veprimet komfor kërkesave te 

                                                

19 Baban Ljubomir, Leko Mirna: Međunarodni marketing. Osijek: Sveučilište 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek, 1997. fq.188. 

20
 Garvin, David A: Competing on the Eight Dimensions of Quality. Harvard 

Business Review, Watertown: Harvard Business School Publication, Vol. 65 (1987), 6, fq. 

101-109. 

21  Po aty, fq. 104. 
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konsumatorit. Kjo është e mundur në atë mënyrë qe me mbledhjen e 

informatave nga tregu te përmirësohet cilësia, veprim qe është i rëndësishëm 

për konsumatoret. Kjo është arsyeja pse zbatimi i orientimit të tregut 

reflekton ne kualitetet e përgjithshme te ndërmarrjes.
22

 

Zbatimi i suksesshëm i orientimit të tregut sigurohet nga: 

 besimet dhe vlerat e përbashkëta, 

 strukturat organizative dhe sistemet, 

 programet mbështetëse dhe veprimet 

 proceset e zhvillimit të strategjive 

Në mënyrë që me sukses të zbatohet orientimin i kompanisë drejt 

tregut atëherë të gjitha programet që merren me zbatimin e saj duhet të 

kalojnë nëpër gjashtë faza: 

1. angazhim i stafit drejtues te kompanisë për ndryshimet e 

reja - menaxher i përgjithshëm i ndërmarrjes duhet te nise 

ndryshimet, t’i kushtojë kohën e tij dhe të ndajë burimet e 

nevojshme qe nevojiten për ndryshime; 

2. kuptimi i nevojës për ndryshim – udhëheqësit e programeve 

e kuptojnë reagimin ndaj nevojave të tregut, e dine se 

ndryshimi është i nevojshëm dhe janë të njohur për përfitimet 

qe sjellin ndryshimet; 

3. ndërtimin e vizionit - të gjithë punonjësit e dine se çfarë ata 

duan të arrijnë, e kuptojnë se çfarë mund të ndryshojë, të 

                                                

22 Narver John C., Slater Stanley F.: The Effect of a Market Orientation on Business 

Profitability. Journal of Marketing, Chicago: AMA, Vol.54 (1990), 4, fq. 24. 
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kuptojnë se si ata mund ta bëjnë këtë qe të krijojnë vlera të 

mëdha; 

4. inkurajimi për angazhim nëpër të gjitha nivelet e 

shoqërisë – përgjegjësve u behet e ditur se si duhet te 

veprojnë ne rastet kur kemi rezistence ndaj ndryshimeve; 

5. drejtimi i strukturave organizative, sistemeve dhe 

stimujve - burimet janë në dispozicion për të krijuar një plan 

bindës për qasjen e tyre; 

6. nxitja për ndryshime – udhëheqësit e ndryshime janë te 

njohur se si te përmbushet programi, qe rezultatet te maten 

dhe krahasohen me kompanitë e tjera, përderisa brenda 

kompanisë janë te urdhëruar të monitorojnë ndryshimet dhe të 

sigurojë një ndryshim të dukshëm të paktën në një segment. 

Gjatë procesit te orientimit drejt tregut është e nevojshme për të 

kapërcyer disa nga problemet që pengojnë përparimin.
23

 Këto pengesa 

manifestohen si: Mungesa e lidershipit, entuziazmi fillestar, mungesa e 

kulturës ne kompani, ndryshimet e vazhdueshme në menaxhimin, mungesa e 

ekzekutimit, udhëheqja e dobët. Prandaj është e nevojshme që çdo projekt 

për orientimin e tregut të përshtatet ne baze te veprimtarisë biznesore, klimës 

dhe kulturës organizative të saj, te këtë strategji e tregut dhe menaxhimit, 

veprime te cilat do te ndryshonin mënyrën e sjelljes brenda kompanisë. 

Mund të thuhet se menaxhmenti i lartë dhe lidershipi i kompanisë janë 

shtytësit kryesore për zbatimin e orientimit të tregut. Këto probleme ndikojnë 

qe punonjësit të humbasin entuziazmin e tyre dhe si pasojë ata pengojnë 

                                                

23 Day George S.: Market driven strategy: Processes for Creating Value. New York, 

London: The Free Press, Collier Macmillan Publishers, 1990. fq. 398. 
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procesin e zbatimit të orientimit të tregut. Prandaj është e nevojshme që të 

ketë një menaxhim që pandërprerë inkurajon punëtoret inkurajon dhe në 

mënyrë aktive merr pjesë në zbatimin e programit. 

Përfitimet e orientimit të tregut janë të shumta, dhe realizohen përmes 

efikasitetit në shpenzime dhe investime, kënaqësinë e punonjësve, aftësinë 

për të paguar paga më të larta, rritja e të ardhurave. Nëpërmjet zbatimit të 

suksesshëm të orientimit të tregut, krijohen avantazhe konkurruese që janë 

duke u bërë një pjesë themelore e kulturës organizative të biznesit. Këto janë 

disa nga aftësitë qe një kompanie e dallon nga kompania tjetër ne procesin e 

saj drejt tregut, duke përfshirë edhe monitorimin e ndryshimeve në treg dhe 

njëkohësisht duke bërë lidhjet me konsumatorët. 

Frederik Webster, një autor tjetër thekson se zbatimi i kërkesave të 

tregut kërkon edhe aftësi orientuese që lidhen me projektimin, zhvillimin, 

menaxhimin dhe kontrollin e partnereve strategjik, dhe para se gjithash 

ndërmarrja duhet te mbetet e fokusuar ne ndryshimet e vazhdueshme te 

nevojave te konsumatoreve. Gjithashtu duhet të krijojë dhe të zhvillojë një 

partneritet brenda kompanisë në mënyrë që punonjësit te ndjejnë ndjenjën e 

përgjegjësisë, veprim ky qe do te përmirësonte sjelljet e punëtorëve.
24

 

Pra, në procesin e kryerjes së orientimin drejt tregut bëjnë pjesë: 

1. Menaxhmenti  - udhëheqës dhe zbatues aktiv, 

2. Punonjësit - si një komponent kyç pa të cilët procesi i zbatimit do të 

dështojnë, 

                                                

24
 Webster Frederick E. Jr.: The Changing Role of Marketing in the Corporation. Journal 

of Marketing, Chicago: AMA, Vol. 56 (1992), fq. 15 
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3. Konsumatorët – nga te cilët marrim informacione për tregun  

 

Foto. 2. Elementet e zbatimit te orientimit drejt tregut 

Mund të përfundojmë se zbatimi i orientimit të tregut duhet të shihet 

si një proces i vazhdueshëm, sepse informacioni nga tregu (nga konsumatoret 

dhe konkurrentet kane rëndësi vetëm kur ato aplikohen në biznes, dmth kur 

ato informata ne mënyrë aktive janë duke u shfrytëzuar, dhe kjo do të thotë 

se kompania aplikon orientimin drejt tregut. 

KONKLUZION 

Orientimi i tregut është një proces i vazhdueshëm që piken e fillimit e 

ka për mbledhjen e informacionit nga tregu, interpretimi i tyre ne 

mekanizmat e ndërmarrjes dhe te jap përgjigje ne baze te dhënave qe dalin 

nga analizat. Në procesin e krijimit, të përhapjes se informatave neper 

kompani dhe reagimin e saj ndaj  informacioneve të mbledhura përfshihen të 

gjitha departamentet dhe të gjithë punonjësit nga menaxherët e deri tek 

nivelet e ulëta. Në fakt, i tërë procesi drejtohet ne krijimin e vlerës më të 

madhe për konsumatorët. Kështu kemi ardhur në përfundim se në qendër të 

Menaxhmenti Punonjësit 

Konsumatorët 
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një ndërmarrje të orientuar drejt tregut të biznesit është konsumatori dhe 

plotësimi i nevojave dhe deshirave te tij. 

Menaxhmenti i lartë, dinamika ne mes departamenteve, sistemi 

organizativ dhe struktura e elementeve e përcaktojnë orientimin në treg. Si 

rezultat i zbatimit te proceseve ne nje ndërmarrje, aftësitë janë parakusht për 

të fituar përparësi konkurruese te cilat arrihen tek konsumatorët, punonjësit 

dhe biznesin e kompanisë. 

Qëllimi i një ndërmarrje biznesi e orientuar drejt konsumatorit është 

ofrimi i kënaqësisë se konsumatorit dhe plotësimi i dëshirave te tyre. Për te 

arritur një qellim te tille rol te rëndësishme luan edhe mjedisi ne te cilin 

vepron  kompania, pra duhet përcjellur ndryshimet qe ndodhin ne mjedis. 

Ndryshimet behën vetëm nëpërmjet hulumtimeve te tregut. Sipas SCIP-u 

(Society of Competitive Intelligence Professionals), 
25

 fushat e interesit te 

ndërmarrjes janë: Konsumatoret Konkurrenca dhe Rrethina, kurse cak është 

hulumtimi I tregut. Hulumtimi i tregut ka te beje me një proces te mbledhjes, 

regjistrimit, përpunimit, procesimit, dhe te projektimit e te dhënave dhe te 

informacioneve përmes metodave shkencore me qellim te marrjes te 

vendimeve te marketingut apo thëne me shkurt hulumtimi i tregut është 

mbledhja dhe analizimi i informatave me qellim te marrjes se vendimeve. 
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LLOJET E TORTURAVE DHE 

KEQTRAJTIMEVE NDAJ TË BURGOSURVE 

POLITIKË SHQIPTARË NË ISH-JUGOSLLAVI 

ABSTRAKT 

Në këtë temë bëhet fjalë rreth torturave e krimeve të bëra në territorin 

e  ish-Jugosllavi, ku të burgosurit shqiptarë u janë nënshtruar dhunës dhe 

torturave sistematike.  

Siq e kam cekur edhe gjatë punimit kishte lloje të ndryshme të 

torturave si fizike ashtu edhe psiqike, ku kam marrurr edhe dy shembuj të 

ndryshëm, pa cekur në detaje ngjarjet e H.Hysenit dhe A.Demaqit. 

Si përfundim, torturat e përdorura të kohës nuk ishin konformë 

konventave kombëtare e ndërkombëtare, duke i shkelur të drejtat më 

elementare të individit dhe shoqërisë, me qka kryerësit-ekzekutuesit  e këtyre 

torturave  duhet të vihen para organeve të drejtësise.   

mailto:seferaj.bami@gmail.com
mailto:Bajram.Seferaj@rks-gov
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Fjalë kyçe: tortura, ish-Jugosllavia, H.Hyseni, A.Demaqi, krimet, 

fizike dhe psiqike. 

HYRJE 

Në këtë temë bëhet fjalë rreth luftës dhe torturave e krimeve të bëra 

në ish-Jugosllavi ndaj personave të burgosur politik, në veçanti të burgosurve 

politik shqiptar, të cilët nuk e patën fatin t’i shpëtojnë këtij krimi mizor të 

torturave dhe keqtrajtimeve ndaj tyre. 

Lufta dhe rrethanat e luftës paraqiten si faktor mjaft i fuqishëm i 

viktimizimit dhe pësimit të popullatës.Lufta dhe konfliktet që kanë ndodhur 

në ish-Jugosllavi nuk kanë kursyer asnjë rregjion e sidomos popullatën 

shqiptare. 

Karakteristikë e viktimave të luftës është fakti se një person nga 

veprimet viktimizuese mund të pësojë disa herë si psh: të plagoset, të rrahet, 

të deportohet, të merrët si peng, të dhunohet seksualisht, të torturohet, të 

degradohet, dhe torturohet moralisht apo fizikisht.  

Në luftrat që janë zhvilluar në territorin e ish-Jugosllavisë si: Kroaci, 

Bosnjë e Hercegovinë e Kosovë jane paraqitur një numer i madh i viktimave 

që jane vrarë, plagosur dhe torturuar e keqtrajtuar  edhe popullata civile, 

posaqerisht tortura dhe keqtrajtimet e ndryshme kane pësuar dhe të 

burgosurit politik shqiptar të asaj kohe. 
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LLOJET E TORTURAVE DHE TË KEQTRAJTIMEVE NDAJ 

TË BURGOSURVE POLITIKË SHQIPTARË 

Në ish-Jugosllavinë socialiste, përdorimi i torturës në zyrat e 

hetuesisë dhe të burgjeve ishte i ndaluar me ligj. Por në të vertetë, tortura si 

metodë për të nxjerre një të vërtetë përdorej qysh nga momenti i parë i 

arrestimit dhe vazhdonte deri te dalja nga burgu.  Sipas disa autorevë tortura 

është ndëshkim i paramenduar, sistematik ose me qëllim nga shumë persona 

që veprojnë  me urdher te një autoriteti më të lartë, për të detyruar një person 

tjetër të japë informacionin apo të rrëfehet për një qështje arsye të dëshiruar 

të autoritetit.
1
 

Për të burgosurit politik shqiptarë tortura fillonte që nga momenti i 

arrestimit, dhe i nënshtrohej torturës, si asaj fizike ashtu edhe psiqike.  

Tortura, sipas shumë studjuesve, është forma më e eger e shtypjes që mund 

t’i bëhet një personi. Ata që perdorin torturen e dine se ajo mund te 

shkatërroj mendjen pa dëmtuar trurin. 

TORTURAT E PËRDORURA NGA PUSHTETI OKUPUES 

NDAJ TË BURGOSURVE POLITIKË SHQIPTARË 

A) Torturat Fizike  
 

Më poshtë do ti ceki vetëm disa metoda të torturës fizike që u zbatuan 

ndaj të dënuarve politike shqiptare. 

 

                                                

1
 Sabile Kacmezi-Basha,  Trajtimi i te burgosurve politike ne Kosove,  

Zvonimir Šeparović, Viktomologija – Studije u Žrtvama, Zagreb 1998 
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- Rrahja sistematike 

- Tortura elektrike  

- Djegija 

- Tortura dentare 

- Tortura e mbytjes. 

Gjymtimet 

 

- Tortura farmakologjike 

- Tortura seksuale 

- Varje palestineze. 

Rrahja sistematike 

Gjatë tërë kohës rrahjet bëheshin me shkopinjë, shufra metalike ose 

me tela në shputat e këmbeve. Një mënyre tjetër e rrahjes sistematike, ishte 

kur viktima rrehej përnjeherë (shtypje) në të dy veshkët, në vendet e 

frakturave të mëparshme ose në bark. Këtë lloj rrahje e kanë zbatuar sidomos 

te grate shtatzana, që sa më parë të provokohej aborti i parakohshëm (kjo 

torture në Jugosllavi njihej si “tortura e Rankoviqit”). 

 Tortura me rrymë elektrike 

Ishte një nga llojet e torturave më të dhimbshme, ku viktima 

shpeshherë e kafshonte gjuhën, pjesët e brendshme të faqeve dhe buzët. 

Elektrodat vendoseshin në pjesët më të ndjeshme të trupit si:në veshë, gjuhë, 

mish të dhëmbëve, mollëza të gishtërinjëve, organet gjenitale etj. 

Djegija 

Kjo bëhej me anë të cigares, apo me hekur të nxehtë. Ekzistonte edhe 

një lloj tjetër, që quhej pjekja, kur i burgosuri vishej me nje skarë hekuri që 

me anë të rrymës elektrike fillonte të nxehej gradualisht. 
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Tortura e mbytjes 

Ndryshe njhet edhe si forma e nëndeteses. Koka e viktimes zhytej në 

nje uje të ndotur me jashtqitje, urine apo të tjera ndyrësira, derisa të fillonte 

mbytja ose derisa reflekset fizike të shkaktonin thithjen e ujit të ndotur. 

Gjymtimi 

Si torturë mund të kishte disa forma. Të ketilla ishin shkulja e flokëve 

ose e mjekrrës, heqja e thonjëve, prerja e pjesëve të ndryshme të trupit: si të 

vesheve ose të gjuhës. Sidomos në luftën e fundit në Kosovë u ekzekutua 

gjymtimi i gjinjëve tek femrat.
2 

Tortura dentare 

Me anë të kësaj torture thyheshin dhëmbët me goditje, si dhëmbët e 

shëndoshë u thyheshin ose u hiqeshin duke përdorur në mënyrë 

joprofesionale instrumentet dentare. 

Tortura farmakologjike 

Këtu torturuesi e detyronte viktimën të gëlltiste tableta ose i bënte 

atij/asaj injeksione, shpeshhere psikotomimetike, por viktimës i thuhej se 

ishin medikamente të rrezikshme ose me lëndë të panjohura. 

Tortura seksuale 

Është ushtrim i dhunës së drejtpërdrejtë në organet gjenitale, goditje 

ose tortura elektrike në këto organe, ose shfrytëzimi seksual. 

Varja Palestineze 

                                                

2 Ragip Halili, Viktimologjia 2007 
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Është një formë trupore kur viktima mbahej mbrapa me krahët prapa 

për ore ose dite të tëra. Shpeshhere ndodhë që kësaj torture ti shtohej edhe 

torturen elektrike, ne pjeset e ndjeshme të trupit. 

B)  Torturat psikologjike 

Është vështirë të imagjinohet tmerri i metodave fizike të torturës, 

megjithate tortura psikologjike ishte metode që shkatërronte drejtpërdrejti 

personalitetin e të burgosurit. 

Gjate torturës, sipas disa deklaratave të të burgosurve torturuesit kane 

përdorur disa lloj metodash të torturës psikologjike: 

- Privimin ose rraskapitjen 

- Kërcenimin për torturimin e pjestarëve të familjes dhe miqve,  

- Pranine e njerezve të tjere gjate torturimit. 

Privimi ose rraskapitja  

Kjo metodë ishte një nga torturat teper të rënda në aspektin 

psikologjik, ku rëndom përdorej një dhomë e vogël e mbyllur në terr ku i 

burgosuri lihej me javë të tëra pa pasur asnje vizitë.  

Metodë tjetër me pasoja në vesh ishte që në këtë dhomë lëshohej 

muzikë me tinguj të lartë. 

Kercenimi 

Ishte metoda më e parapëlqyer nga hetuesit e ish-Jugosllavisë. 

Lirshem mund të thuhet se gati nuk ka pasur të burgosur që nuk është 

kërcënuar. Kërcënimi si metodë ka qenë aq transparente dhe e futur thellë në 

sistem, saqë është shprehur edhe nëpërmjet radios, shtypit dhe televizionit. Si 

lloj kërcenimi më te madhe është zbatuar metoda e diferencimit të individit 

nga familja, e familjes nga fshati apo rrethi ku jetonte nga shkolla, 

universiteti dhe shume procese tjera shoqerore. Të burgosurit kërcenoheshin 
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se dot torturonin, do ti rrahin, do ti keqtrajtonin, do t’ua kindaponin familjen, 

do tua masakronin të afërmit.  Shumë të burgosur nga burgjet kërkonin që të 

distancohej familja nga ata, ose nga grate e tyre kërkonin që të 

shkurorëzoheshin, vetem e vetem që ti kursenin ato nga torturat e mundshme 

si p.sh. rasti i z. Adem Demaqit dhe i shumë të tjerëve.
3
 

Prania e të tjerëve gjatë torturimit  

Ishte një metodë shumë nënqmuese, dhe fyese për personalitetin e të 

burgosurit. 

Gjatë hetimeve e më vonë gjatë qëndrimit në burg. Gardianët e 

burgjeve zbatonin shpeshhere këtë  metodë duke i rrahur të burgosurit 

kolektivisht. Një metodë tjetër ishte edhe rrahja para familjarëve, siq ishte 

rasti i Hydajet Hysenit dhe të tjerve. 

KONKLUZION 

Me këtë temë kam dashur që këtë tematikë ta pasqyroj e ta elaburoj 

që opinioni i gjërë të jetë në dijeni për llojin e makabrës e torturave të bëra 

në luftrat e fundit ne ish-Jugosllavi e veqanarisht në territorin e Bosnjës, 

Kroacisë dhe Kosovës. 

Me këtë rast rekomandoj që këto tortura të mos ushtrohen më mbi të 

burgosurit. Dhe njëherësh rekomandoj që kryesit e ketyre veprave makabre 

të dënohen para ligjit për aktet e kryera dhe të marrin dënimin meritor për 

vuajtjet e shkaktuara ndaj të përndjekurve politikë.  

 

                                                

3 Arkiva e shtypit Jugosllav të kohës(rasti i A.Demaqit) 
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ROLI I LIDERIT NE MENAXHIMIN 

POLICOR 

ABSTRAKT 

Koncepti i menaxhimit është më i gjerë se sa ai i administrimit apo i 

drejtimit. Ai i përfshin në mënyrë konceptuale dhe praktike të dy këta terma, - 

si në konceptim edhe në objektin e vet të studimit. Në qoftë se do të shikojmë 

e studiojmë ecurinë e drejtimit të institucionit të Policisë së Shtetit në tërësi, 

mënyrën se si është konceptuar dhe drejtuar ajo në periudha të caktuara të 

historisë së saj, arrijmë në përfundimin e një evoluimi shkallë-shkallë me 

ristrukturime të shumta. 

Në institucionin e Policisë së Shtetit, termi menaxhim ka filluar të 

përdoret veç në vitet e fundit. Deri në vitin 2000, policia në vendin tonë 

përdorte termin “drejtim apo komandim” sepse vetë  statusi i saj ushtarak 

impononte zbatimin e rregulloreve ushtarake dhe përdorimin e termave të 

ushtrisë. Kjo gjë përzihej edhe me terma që përdorte administrata shtetërore, 

pjesë e së cilës ishte edhe policia, si “organ ekzekutiv”.  

Menaxhimi duke qenë një  shkencë e rëndësishme që tregon rrugën që 

duhet ndjekur, kërkon që menaxheri ose drejtuesi i policisë të studiojë e të vërë 

në zbatim parimet e tij. Si praktikë, menaxhimi mund të quhet edhe art, sepse 
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gjithmonë do të duhen edhe aftësitë praktike e gjykimi personal i vetë drejtuesit. 

Duhet theksuar se menaxhimi nuk lind bashkë me diplomimin apo emërimin e 

oficerit të policisë në detyrë e funksion. Ai mësohet, përvetësohet nëpërmjet 

shkollës, trajnimit dhe eksperiencës praktike të punës në organet policore.  

Kualifikimi i vazhdueshëm, eksperienca e punës, aftësitë organizuese e 

komunikuese dhe cilësitë e mira të personalitetit, janë elemente shumë të 

rëndësishëm për menaxhimin në Polici. Ato kanë lidhje të ngushtë me njeri-

tjetrin dhe duhen përforcuar në vijimësi. Trajtimi i mënyrës teorike, shkollave 

kryesore dhe reflektimi te praktika shqiptare, janë synimi i këtij artikulli. 

Fjalëkyçe: menaxhim, lidershipi policor, Policia e Shtetit, strategji, 

lider. 

HYRJE 

“Menaxherët janë njerëzit që i bëjnë gjërat siç duhet, ndërsa liderët 

janë njerëzit që bëjnë gjërat që duhet”
1
. (Warren Bennis, “Si të bëhesh 

lider”)  

Njohja e koncepteve, parimeve e detyrave të menaxhimit nga ana e 

lidershipit policor është një domosdoshmëri pasi i gjithë personeli në varësi 

do të kryejë vazhdimisht menaxhimin e aktivitetit policor. Menaxhimi si 

shkencë ka evoluar në varësi të zhvillimit të shoqërisë njerëzore. Fjala 

“menaxhim” vjen e huazuar prej anglishtes ku “manage” do të thotë qeveris, 

drejtoj apo administroj, “management” do të thotë drejtim, qeverisje, 

udhëheqje, “manager” do të thotë drejtues, udhëheqës, administrator. Termit 

                                                

1 Warren, Bennis. On Becoming a Leader. New York: Basic Books, 2009. 
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“menaxhim” i janë dhënë shumë përcaktime. Kështu P. Drucker  në veprën e 

tij “People and Performance”
2
 duke folur për menaxhimin natyrën dhe 

përgjegjësitë që ai ka,  thekson se menaxhimi ka si detyra kryesore: 

Të realizojë qëllimin dhe misionin specifik të organizatës. 

Të bëjë punën produktive dhe punëtorin që ta arrijë atë. 

Të menaxhojë impaktet dhe përgjegjësitë sociale.  

Të gjitha organizatat private, publike përfshi dhe ato policore, 

pavarësisht nga qëllimi dhe fusha e veprimtarisë, kanë nevojë për t’u 

menaxhuar, ashtu sikurse dhe policia për realizimin e misionit e detyrave të 

ngarkuara dhe përdorimin e burimeve njerëzore, materiale, financiare, etj.  

Menaxhimi është procesi i planifikimit, koordinimit e angazhimit të të 

gjitha burimeve në funksion të mjedisit ku vepron organizata, për arritjen e 

synimeve dhe objektivave të caktuara. 

Duke folur për menaxhimin, autorë e studiues të shumtë kanë dhënë 

mendime dhe përfundime të ndryshme. p.sh. H. Fayol në studimin e tij 

“Administration industrielle at generale” 1916 është shprehur: “Të 

menaxhosh do të thotë të parashikosh dhe të planifikosh, të organizosh, të 

komandosh, të koordinosh dhe të kontrollosh”
3
. 

                                                

2 Drucker, Peter.  People and Performance. London:  Routledge, 2013, f.53 

3 Henri, Fayol. General and Industrial Management, përkth. C. Storrs. London: 

Pitman & Sons, 1949, f. 3. 
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R. Stewart në “The reality of Management”, thekson se të menaxhosh 

do të thotë “…të vendosësh se çfarë do të bësh dhe pastaj të vësh njerëzit e 

tjerë për t’i bërë”.
4
 

F. Luthans dhe R. Hodgetts në shprehen se: “Menaxhimi është 

procesi i përcaktimit të objektivave dhe koordinimit të përpjekjeve të 

punonjësve për t’i arritur ato”.
5
  

Termi menaxhim shpesh identifikohet ose ekuivalentohet me termin e 

“administrimit” apo të “drejtimit”. Ky termi “administrim” është përdorur 

dhe përdoret në organet shtetërore, por dhe në këto institucione është futur 

gjerësisht në përdorim termi i menaxhimit.  

Koncepti i menaxhimit është më i gjerë se sa ai i administrimit apo 

drejtimit. Ai i përfshin në mënyrë konceptuale dhe praktike këto terma, si në 

konceptimin dhe objektin e vet të studimit. Në qoftë se do të shikojmë e 

studiojmë ecurinë e drejtimit të institucionit të Policisë së Shtetit në tërësi, 

mënyrën se si është konceptuar dhe drejtuar ajo në periudha të caktuara të 

historisë së saj, arrijmë në përfundimin e një evoluimi shkallë-shkallë me 

ristrukturime të shumta. Trajtimi i mënyrës teorike, shkollave kryesore dhe 

reflektimi te praktika shqiptare, do të zhvillohet hap pas hapi në vijim. 

1. Koncepti i Menaxhimit 

Një studim i cili është i pari i llojit të vet mes menaxherëve të Policisë 

                                                

4 Stewart, Rosemary. The Reality of Management. London: Routledge, 2012, f.9.  

5 Hodgetts, Richard dhe Fred Luthans. International Management: Culture, 

Strategy and Behavior, 5th edn. Boston: McGraw-Hill Irwin, 2003, f.7. 
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norvegjeze, sjell disa të dhëna mjaft interesante që kanë lidhje me rolin e 

lidershipit në marrëdhëniet menaxheriale. Studimi ofron rezultate empirike 

mes një studimi sjelljeve të menaxherëve të ndryshëm në rolin e lidershipit, 

gjatë punës së tyre në dy distrikte policie në Norvegji. Në të dy këta distrikte 

u shpërnda një pyetësor i cili pa të angazhuar 130 menaxherë policorë. 

“Pozicioni i liderit/shefit të personelit u pa të ishte më i rëndësishmi, i 

pasuar nga ai i menaxhimit të burimeve, logjistikës. Sipas asaj që raportuan 

menaxherët e policisë, ata ndjeheshin më pak të përgjegjshëm në rolin e 

ndërlidhjes. Studimi paraqet nevojën për ndryshimin e lidershipit nga 

logjistika në personel dhe sheh gjithashtu edhe mundësinë e një konflikti 

pozicionesh. Një shërbim policor i mirëshqyrtuar, është parakusht për 

perceptimin pozitiv të zbatimit të ligjit dhe drejtësisë. Lidershipi është një 

element kyç për sigurimin e integritetit dhe përgjegjësisë në polici.”
6
 

Po në Shqipëri? Në institucionin e Policisë së Shtetit termi menaxhim ka filluar të 

përdoret vitet e fundit. Deri në vitin 2000, policia në vendin tonë përdorte termin e 

“drejtimit apo komandimit” sepse vetë  statusi i saj ushtarak impononte zbatimin e 

rregulloreve ushtarake dhe përdorimin e termave të ushtrisë. Kjo përzihej edhe me 

terma që përdorte administrata shtetërore pjesë e së cilës ishte policia si “organ 

ekzekutiv”.  

Gjithsesi lideri me format tolerues, bashkëpunues e joushtarak duket 

se është një model i preferuar në Perëndim dhe kjo sipas testimeve të një 

                                                

6 Dean Geoff dhe Petter Gottschalk, "Police leadership roles: empirical study of 

management attitudes",  

  International Journal of Law and Management (2013), Vol. 55 Iss: 4, f.304 – 317 
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studimi amerikan i cili maste perceptimin e shefave të policisë dhe të 

sherifëve: 

“Studimi trajton perceptimin e liderëve policorë që kanë në lidhje me 

bashkëpunimin e brendshëm mes organizatave ligjzbatuese. Në fokus 

qëndrojnë shefa policie e sherifë amerikanë me eksperiencë. Sipas studimit, 

bashkëpunimi i komunitetit policor dhe liderëve pasqyrohej si më i frytshëm 

në rastet e oficerëve tolerues”
7
.  

Në shkollat tona të policisë nuk ka pasur programe të veçanta kualifikimi të 

mirëfillta për drejtimin me kuadrot e nivelit të lartë, megjithëse ka qenë 

shumë e domosdoshme. Po kështu nuk është investuar ose siguruar literaturë 

profesionale në këtë fushë për të njohur eksperiencën perëndimore.  

Përpjekjet e para në mënyrë të organizuar u bënë gjatë viteve 1999-

2000, kur misionet e huaja policore të BEP-it (MAPE) dhe ai amerikan 

(ICITAP) të cilët asistonin policinë shqiptare, zhvilluan programe të veçanta 

për kualifikimin e drejtuesve të Policisë “Mbi Planifikimin Strategjik” dhe 

zhvillimin e “Menaxhimit në polici”.  

Menaxhimi duke qenë një  shkencë e rëndësishme që tregon rrugën 

që duhet ndjekur, kërkon që menaxheri ose drejtuesi i policisë duhet të 

                                                

7 Bitna Kim, Adam K. Matz, Jurg Gerber, Dan Richard Beto, Eric Lambert , 

"Facilitating police-   

  probation/parole partnerships: An examination of police chiefs’ and sheriffs’ 

perceptions", Policing: An  

  International Journal of Police Strategies & Management, (2013), Vol. 36 Iss: 4, 

f. 752 – 767. 
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studiojë e vërë në zbatim parimet e tij. Si praktikë, menaxhimi mund të quhet 

edhe art, sepse gjithmonë do të duhen edhe aftësitë praktike e gjykimi 

personal i vetë drejtuesit. Duhet theksuar se menaxhimi nuk lind bashkë me 

diplomimin apo emërimin e oficerit të policisë në detyrë e funksion. Ai 

mësohet, përvetësohet nëpërmjet shkollës, trajnimit dhe eksperiencës 

praktike të punës në organet policore.  

Kualifikimi i vazhdueshëm, eksperienca e punës, aftësitë organizuese 

e komunikuese dhe cilësitë e mira të personalitetit, janë elemente shumë të 

rëndësishëm për menaxhimin në Polici. Ato kanë lidhje të ngushtë me njeri-

tjetrin dhe duhen përforcuar në vijimësi. Nënvleftësimi apo mbivlerësimi 

qoftë edhe i njërit prej këtyre elementeve, do të dëmtonte rëndë punën e 

Policisë.  

Kërkimi i zhvilluar nga Lorraine Mazerolle, Steve Darroch, Gentry 

White, (2013), hulumton rolin e lidershipit në policimin me orientim 

problemor, (Problem‐Oriented Policing (POP)) dhe ai arrin në konkluzione 

nëpërmjet zbatimit të një programi POP, të quajtur modeli i zgjidhjes së 

problemit, në një shtet në Australinë jugore. Ky punim është i vlefshëm pasi 

ai tregon lidhjen ndërmjet lidershipit të fortë në policim, vizionit të shefit të 

Policisë për POP dhe se si vizioni i tij shndërrohet në një miratim të gjerë të 

POP. Studimi tregon empirikisht se miratimi në të gjithë shtetin i POP, çoi 

drejt një reduktimi të ndjeshëm të krimit, sidomos të krimit mbi pronën. 

Lidershipi i fortë i shefit të Policisë së qytetit, ishte një faktor kryesor në 

reduktimin e krimit nëpërmjet modelit të ofruar nga studimi
8
. 

                                                

8 Lorraine Mazerolle, Steve Darroch, Gentry White, "Leadership in problem-

oriented policing", Policing: An  
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Hierarkia e menaxhimit të policisë është e ndërtuar në vartësi të 

organizimit të strukturave dhe personelit të policisë. Personeli policor ndahet 

në nivelin zbatues, në nivelin taktik, në nivelin e organizativ dhe strategjik. 

Kjo ndarje është bërë duke marrë për bazë përgjegjësitë, funksionet dhe 

kompetencat e secilit punonjës. Bazuar në këtë ndarje të personelit, bëhet 

edhe ndarja e menaxhimit në disa nivele. 

2. Teoritë, Shkollat dhe Praktika e Menaxhimit 

Menaxhimi si disiplinë shkencore – ka një ekzistencë 100 vjeçare. 

Ekzistenca e bizneseve të mëdha, në fillim të shekullit XX, shtroi problemin 

e rritjes së efiçiencës dhe rritjen e fitimeve në këto firma, dhe si rrjedhojë 

rriti nevojën për menaxherë të suksesshëm, të cilit nuk kishin lidhje 

pronësore me biznesin.  

Në shkollat të menaxhimit, shkencëtarë të ndryshëm dhanë ide të 

ndryshme të fenomeneve menaxheriale, ide këto të cilat çuan në krijimin e 

tre shkollave bazë: Shkolla klasike; Shkolla e sjelljes; Shkolla kuantitative 

(sasiore).  

Kohët e fundit kanë dalë edhe disa teori moderne të menaxhimit si 

Shkolla klasike e menaxhimit.  Kjo shkollë është shfaqur në fillim të shek XX 

me dy drejtimet e saj kryesore: 

a) Menaxhimi shkencor. përfaqësues i të cilit ishte F. W. Taylor (1856-

1915). Themelues i menaxhimit shkencor. dhe H. Gantt (1861-1919). 

                                                                                                                         

  International Journal of Police Strategies & Management, (2013), Vol. 36 Iss: 3, 

f. 543 – 560. 
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Bashkëpunëtor i F. Taylor). Në qendër të studimit kjo rryme ka si objekt 

punën e individit (punëtorit). Filozofia e kësaj shkollë ishte: “Truri drejton, 

muskujt zbatojnë”. Qëllimi i menaxhimit shkencor ishte të gjendej mënyra 

me efiçente për të kryer punët me qëllim që të rritej prodhimi.
9
 

b) Menaxhimi administrativ. përfaqësuesi kryesor i të cilit është H. Fayol 

(1841-1925). Në studimin e tij ky përqendrohet tek organizata si një e tërë 

duke përcaktuar aktivitetin e saj, parimet kryesore dhe funksionet bazë të 

menaxhimit si planifikimin, organizimin, drejtimin, bashkërendimin dhe 

kontrollin të njohura si PODBK. Kontributi me i madh i Fayol janë 

katërmbëdhjetë parimet e menaxhimit të përgjithshëm të cilat ai i 

rekomandonte që të aplikoheshin edhe në sektorin publik si qeverisje, ushtri, 

etj. Këto parime ishin
10

:  

1. Ndarja e punës. Rritja e efiçiencës nuk mund të arrihet pa bërë 

ndarjen e punës. 

2. Autoriteti dhe përgjegjësia. Varësisht nga niveli i menaxherit në 

hierarkinë menaxheriale, dallojnë edhe përgjegjësitë e tij. 

3. Disiplina. është njëri nga elementet më të rëndësishëm që nxit 

punëtorin të respektojë rregullat e vendosura. 

                                                

9 Taylor, Frederick Winslow. Scientific Management. Abingdon, UK: Taylor & 

Francis, 2003. 

10 Henri, Fayol. General and Industrial Management, përkth. C. Storrs. London: 

Pitman & Sons, 1949. 
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4. Uniteti i komandës. Secili punëtor duhet të marrë urdhra dhe të 

raportojë vetëm te një menaxher. 

5. Uniteti i drejtimit. Të gjitha aktivitetet që kanë një objektiv të 

përbashkët duhet të  kenë një menaxher. 

6. Vartësia e interesit individual ndaj interesit të përgjithshëm. Secili 

në organizatë duhet të ketë të qartë se interesi i përgjithshëm i organizatës 

është më i rëndësishëm se interesi i çdo punonjësi ose grupi punonjësish. 

7. Shpërblimi. Te shpërblimi duhet të ndiqet parimi i drejtësisë dhe 

paanshmërisë. 

8. Centralizimi. Çdo menaxher, duhet të dijë cilat punë duhet t’i 

kryejë vetë dhe cilat t’i delegojë te menaxherët e niveleve tjera. 

9. Zinxhiri skalar (i komandës). është zinxhiri përgjatë të cilit lëviz 

gjithë fluksi i urdhrave, kërkesave dhe direktivave.  

10. Rregulli.  

11. Barazia. menaxherët duhet të trajtojnë punëtorët me dashamirësi. 

12. Stabiliteti i personelit. Menaxherët duhet të kujdesen të kenë një 

personel të qëndrueshëm; zëvendësimet e shpeshta janë me rrezik në arritjen 

e objektivave të organizatës. 

13. Iniciativa. Menaxherët duhet të nxisin stafin për të shfaqur 

iniciativë. 
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14. “Esprit de corps”. Uniteti dhe harmonia janë një forcë e madhe 

për organizatën.  

Shkolla e sjelljes. Shkolla e sjelljes ka shumë përfaqësues e studiues. 

Njëri prej tyre është E. Mayo-s (1880-1949) i cili pas eksperimenteve të 

kryera (Studimet e Hawthornit), arriti në konkluzionin se ishin lënë pas dore 

faktorët socialë, marrëdhëniet mes njerëzve, morali, marrëdhëniet midis 

anëtarëve të grupit, menaxhimi efektiv i cili menaxhimin e kupton në sjelljen 

e njerëzore
11

. Përfaqësues tjetër i kësaj shkolle është A. Maslow autor i 

“Teorisë së nevojave”
12

 i cili me teorinë e tij të hierarkisë së nevojave 

njerëzore dha një kontribut të madh për pasurimin e shkencës së menaxhimit, 

etj. 

Ndryshimet e mëdha në ekonomi në vitet e Depresionit të madh, u 

reflektuan edhe në teoritë e menaxhimit, dhe për pasojë lindjen e disa 

shkollave të tjera të menaxhimit. Njëra prej tyre ishte shkolla e sjelljes, e cila 

lindi pas disa studimeve shkencore në fabrikën e Hawthorn-it të Western 

Electric Company të njohura me emrin “Studimet e Hawthorn-it”
13

. Qëllimi i 

këtyre studimeve ishte që të vëzhgonin lidhjen midis kushteve të punës dhe 

faktorëve të tjerë dhe produktivitetit. Udhëheqësi i ekipit të këtyre studimeve 

ishte E. Mayo. 

                                                

11 Mayo, Elton. The Social Problems of an Industrial Civilisation. London: 

Routledge, 2014, f. 51-60  

12 Maslow, Abraham H. A Theory of Human Motivation. Lanham: Start Publishing 

LLC, 2013. 

13 Op. cit.  
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Shkolla sasiore. Në epiqendër të kësaj shkolle është përdorimi i 

metodave e teknikave shkencore, teknike, sasiore për të menaxhuar e 

zhvilluar biznesin. Konsiderohet si shkolla moderne e menaxhimit dhe është 

e aplikuar gjerësisht. Kjo shkollë ka shumë studiues, ndër të cilët dallohet 

edhe F. Taylor. Ajo ndahet në tre drejtime si:  

   shkenca e menaxhimit;  

   menaxhimi i operacioneve; 

  sistemet e informacionit të menaxhimit.
14

 

3. Menaxhimi i Ndryshimit 

Studiuesja Sarah Cresswell, (2010) në artikullin, me temë: "Can 

theoretical models of knowledge management ever be of use to busy police 

leaders?", thekson se: “A mund të përdoren ndonjëherë modelet teorike të 

menaxhimit të dijes, nga liderët policorë të zënë deri në fyt me punë?”  

Kjo pyetje që del vetvetiu në plan të parë edhe për vendin tonë, është 

shtruar edhe nga puna kërkimore që prezanton autorja Sarah Cresswell, pasi 

ky studim argumenton se menaxhimi i dijes i ofron shërbimit të policisë një 

mekanizëm nëpërmjet të cilit mund të arrihet ndryshimi. Ajo sjell 

propozimin se “nga vënia në punë e sistemeve të menaxhimit të dijes, të cilët 

ndajnë formimin e dijes nga transferimi i dijes, dalin në pah e bëhen evidente 

bllokime që i kanë rrënjët te kultura, struktura dhe kompetencat. Liderët 

policorë mund t’i shmangin këto bllokime duke u mobilizuar për të 

                                                

14 Premji, Azim. “Schools of management thoughts”, në Principles of Management. 

Noida: Tata McGraw-Hill Education, 2013, f.66-67. 
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ndryshuar në funksionet e ndryshme që mbajnë”.
15

 

Ndryshimi është një nga elementet më të zakonshëm në shoqërinë e 

sotme, është diçka e përditshme dhe e vazhdueshme. Elementet e jetës së 

përditshme kanë ndryshuar dhe janë pranuar si “normë”.  

Ndryshimi është i pashmangshëm. Nuk ka person apo organizatë dhe 

aq më tepër ajo e policisë, që mund ta ndalojë atë. Menaxherët duhet ta 

pranojnë se e vetmja gjë e përhershme është ndryshimi. Se do të jetë 

ndryshim pozitiv apo negativ, këtë e karakterizon mënyra në të cilën 

ndryshimi zbatohet dhe menaxhohet. Zbatimi i ligjit në këtë aspekt nuk është 

më i ndryshëm se sa në organizatat e tjera. Zbatuesit e ligjit duhet ta pranojnë 

dhe t’i përmbahen ndryshimit. Për të realizuar një ndryshim të suksesshëm 

brenda një organizate, udhëheqësit duhet të menaxhojnë këtë ndryshim.  

Çfarë kuptojmë me termin ndryshim. Me ndryshim do të kuptojmë: 

Përmirësimi a rregullimi që i bëhet diçkaje duke ia ndryshuar gjendjen e 

mëparshme. I jap dikujt a diçkaje cilësi, trajtë, drejtim etj; tjetër nga ai që 

kishte më parë, e bëj të jetë tjetër. 

3.1 Ndryshimi i modelit  

Modeli është një shembull i asaj se çfarë janë gjërat, ose një standard 

rreth asaj se çfarë duhet të jenë gjërat. Modeli i normon veprimet tona. Si të 

                                                

15 Cresswell, Sarah. "Can theoretical models of knowledge management ever be of 

use to busy police  

  leaders?", International Journal of Leadership in Public Services, (2010), Vol. 6 

Iss: 1, f. 45-52. 
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tilla, ne duhet të kuptojmë se si janë formuar ato dhe përse ne i adaptojmë. 

Një ndryshim modeli rrjedh si rezultat i asaj se një individ adopton një 

perspektivë të re në një çështje. Ndryshimi i modelit e drejtimit, udhëheqës 

ose i punës është i vetmi lloj i ndryshimit i cili sjell transformim.  

Përse njerëzit i rezistojnë ndryshimit. Shumë njerëz nuk e dëshirojnë 

ndryshimin sepse ata nuk dëshirojnë të ndryshohen. Kur ndryshimi  

planifikohet dhe fillon të ndodhë, frika dhe rezistenca për të ndryshuar bëhen 

me rezistuese sepse edhe përfitimet janë të qarta. Njerëzit rezistojnë dhe  

luftojnë kundër ndryshimeve për disa arsye:  

Shkaqet e rezistencës ndaj ndryshimeve mund të jenë: 

 Frika nga të panjohurat. 

 Paaftësia personale për përballimin e detyrave. 

 Mospajtimi me nevojën për ndryshim. 

 Pasiguria për të ardhmen. 

 Keqkuptimi dhe mungesa e besimit. 

 Mungesa e informacionit (paqartësia). 

 Humbja e statusit si punonjës policie. 

 Mbingarkesa në punët e përditshme. 

 Roli i menaxherit në ndryshimin që do të bëhet. Menaxherët duhet të 

dëgjojnë mendimet e vartësve. Është e pranueshme që të shprehësh dhe të 

pranosh humbjen në rastet kur ndodh. Një menaxher duhet të pranojë se një 

humbje ka ndodhur dhe se gjërat kanë ndryshuar. Mospranimi i humbjes 

mund të çoj në kundërshtime dhe përçarje. I duhet kujtuar çdo individi se të 

përjetosh humbje është pjesë normale e ndryshimit. Kjo nuk do të thotë në 

asnjë mënyrë se një person është i dobët, nuk di të bëjë punën ose është  i një 

mode të vjetër që i ka kaluar koha.  
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Punonjësit e policisë ose vartësit nuk duan që dikush, thjesht të urdhëroj të 

bëhet një ndryshim dhe të rrinë të shikojnë atë që po ndodh. Atyre iu 

nevojitet një udhëheqje efektive në këto çaste, që t’ju tregojë rreth asaj që po 

ndodh. Ndryshimi rrallë mund të zbatohet brenda një kohe të shkurtër ose 

brenda një mandati të vetëm. Ai shpesh zgjat e kjo varet nga lloji i 

ndryshimit që do të bëhet, masat që janë marrë, planifikimi që është bërë, 

ndërgjegjësimi dhe gatishmëria e punëtoreve dhe vartësve, faktorët 

profesionale dhe ambientale etj. 

 Menaxherët duhet te shfrytëzojnë aftësitë e tyre organizative dhe prirjet 

për të lehtësuar ndryshimin. Kur stafi ka besim në menaxherët e tyre, ata do 

t’u besojnë më shumë fjalëve të tyre dhe do të tregohen të  gatshëm për të 

realizuar këto ndryshime.  

 Punonjësit dhe vartësit zakonisht hyjnë në sferën e ndryshimeve me një 

mendim të paqartë dhe shqetësime të shumta. Përmes përdorimit të një 

sistemi të stimulimit dhe shpërblimeve të duhura, menaxherët duhet tu 

shprehin punëtorëve dhe vartësve mirënjohje për punën dhe bashkëpunimin e 

tyre. Menaxherët kanë një rol në promovimin dhe njohjen e ndryshimit nga 

brenda. Duhet të aplikohet një sistem efektiv stimulues dhe shpërblyes në 

mënyrë që të ndihmohet nxitja e ndryshimit (nganjëherë vetëm një 

“faleminderit” mjafton!) 

3.2 Format e menaxhimit të ndryshimit 

 

Menaxhimi i ndryshimit shfaqet në dy forma: 1) menaxhimin i ndryshimit 

organizativ; 2) menaxhimi i ndryshimit individual. Ndërsa 

ndryshimi organizativ në polici shfaqet në dy forma: 

E para janë ndryshimet e mëdha e të planifikuara, të cilat ndikojnë e 

shtrihen mbi gjithë organin e Policisë. Këto ndryshime njihen dhe si 

“reforma” të thella në polici, siç është ajo që ka filluar në Policinë e 

Shtetit për ta demilitarizuar, depolitizuar e shndërruar në një 
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institucion civil në shërbim të ligjit e individit. Në ndryshimin 

organizativ në polici konsiderohet ristrukturimi i saj në strukture, 

formë, në vizion e në misionin për të përmbushur përgjegjësitë në 

përputhje me ligjin për policinë e shtetit. 

E dyta janë ndryshimet e vogla ose të pjesshme që ndodhin përditë në 

procesin e veprimtarisë së policisë, për të përsosur organizimin, 

funksionimin, procedurat e punës dhe treguesit e shërbimit. p.sh. 

me daljen e Rregullores së Brendshme të Policisë duhen bërë 

ndryshimet e duhura në procedurat e shërbimit, detyrave e 

detyrimeve që kanë punonjësit e policisë, etj. 

Për të dyja format e ndryshimeve, ka rëndësi që drejtuesit sipas nivelit e 

përgjegjësive, të punojnë me planifikim e qëllim konkret. Drejtuesit 

e policisë duke njohur shkaqet e rezistencës në polici për 

ndryshimet e planifikuara, për të parashikuar me mirë mbarëvajtjen 

e procesit të ndryshimeve, duhet t’u përgjigjen pyetjeve të 

ndryshme që lindin si: 

 Sa dhe si do të shfaqet rezistenca në organin e policisë? 

 Ne ç’mënyra e forma do te jetë rezistenca? 

 Sa informacion e njohje kanë punonjësit për ndryshimet e pritshme? 

 A e njohin ata efektin dhe pasojat e ndryshimeve? 

Duke u përgatitur për përgjigjet e pyetjeve, përcaktohen edhe rrugët, 

alternativat që do të përdoren për zbutjen e rezistencës dhe realizimin e 

ndryshimeve. 

Procesi i ndryshimeve institucionale në Policinë e Shtetit, të thella 

apo të pjesshme qofshin këto, unë mendoj se kërkon akte të reja ligjore dhe 

nënligjore si dhe plane e programe të qarta për të realizuar ndryshimet e 

duhura. Ndryshimet e shpeshta flasin për një menaxhim të dobët të 
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lidershipit policor madje kanë dëmtuar deri diku cilësinë e reformave të 

studiuara e të planifikuara që kërkohen sot. 

Problemi shumë i përfolur mbi korrupsionin në shoqërinë tonë dhe në 

polici është pa dyshim një nga sfidat e reja të PSH dhe ky është një problem 

global që kërkon një trajtim të gjerë dhe të hollësishëm, pasi trajtimi jo me 

seriozitetin e duhur, mund të çojë në efektin e kundërt.   

Prof. Edwin J. Delattre dekan në Boston University dhe Patrick V. 

Murphy ish-shef i Departamentit të Policisë, New York, trajtojnë në studimin 

e tyre etikën në policim dhe lidhjen me karakterin e oficerëve të policisë. Ky 

libër është përdorur nga akademitë policore në trajnimin e policisë. Ai ka më 

shumë natyrën e një teksti studimor se sa atë të librit për lexuesin e 

përgjithshëm.  

Sipas tyre, “Forcat e policisë në të gjithë botën rrezikohen nga 

probleme të caktuara. Ka gjithnjë njëfarë presioni mbi policinë për të 

pranuar ryshfetin. Policia gjithashtu mund të rrëshqasë në zakonet e 

përdorimit të forcës së tepërt dhe disa herë mund të ndodhin edhe probleme 

të tjera, të tilla si, thjesht përtesa apo dembellëku. Një nga problemet e çdo 

komande policie është në këtë mënyrë, që të sigurojë që këto probleme ose të 

eliminohen ose të minimizohen”
16

.  

Në vazhdim po këta studiues e shikojnë pjesërisht çështjen nëse 

policia duhet të pranojë apo jo gota kafeje pa pagesë nga restorantet. Në 

pamje të parë, një ofertë e tillë do të dukej thjesht një mënyrë mirënjohjeje 

                                                

16 Delattre, Edwin J. Character and Cops: Ethics in Policing. Washington, D.C.: 

AEI Press: 2002, f. 6-14. 
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nga një anëtar i publikut ndaj oficerëve të keqpaguar. Megjithatë, autori 

tregon se shpesh, në situata të tilla, oferta madje edhe e vetëm një kafeje 

mund të çojë në pritje të diçkaje në këmbim. Nevoja për tu varur nga të tjerët 

mund t’i çojë oficerët që të bien në zakonin e moskallëzimit, në mënyrë që 

ata të kenë mbështetje në ndonjë konfrontim të rrezikshëm me kriminelët.
17

 

Miratimi i Kodit të etikës kohët e fundit mendoj se është një hap 

pozitiv në rrugën e duhur, por më e rëndësishme do të jetë këmbëngulja nga 

instancat eprore të Policisë për zbatimin e tij. 

Drejtuesit e policisë duhet ta kuptojnë të parët, nevojën e ndryshimit 

dhe të jenë të gatshëm për ta ndryshuar gjendjen, të prijnë me shembullin e 

tyre dhe të veprojnë në mënyrë të vendosur. Studimi i mëposhtëm, kryer me 

oficerët e policisë holandeze, e tregon qartë këtë gjë: 

“Ky kërkim, hulumton dhe jep lidhjen ndërmjet tre aspekteve të 

lidershipit – rolit model, rreptësisë, çiltërsisë – dhe nëntë tipave të shkeljes 

së integritetit brenda policisë holandeze. Rezultatet u mbështetën në të 

dhënat e mbledhura nga pyetësorët e plotësuar prej pesë distrikteve rajonale 

holandeze (2.130 pyetësorë të shpërndarë për oficerët e policisë), ku synohej 

që të merrej një përshkrim i cilësive të lidershipit dhe të rasteve të shkeljes së 

integritetit në njësitë e tyre. Punimi gjeti se roli model, rreptësia dhe çiltërsia 

e liderëve influencojnë zhvillimin e oficerëve të policisë. Roli model i 

lidershipit ka një vlerë të veçantë në pakësimin e rasteve të shkeljeve të 

integritetit dhe të sjelljes me mungesë etike.  

Vartësit duket se kopjojnë standardet e integritetit të liderit, gjatë 

                                                

17 Ibid., f. 63-79. 
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ndërveprimit dhe sjelljes me njëri-tjetrin. Rreptësia është po aq e 

rëndësishme, por duket se është veçanërisht efektive në kontrollin e 

mashtrimit, korrupsionit dhe keqpërdorimit të burimeve. Impakti i çiltërisë 

është më pak evident. Ky studim e çon fushën e lidershipit dhe të etikë në një 

stad të mëtejshëm, duke lidhur aspektet e ndryshme të lidershipit me tipet e 

ndryshme të shkeljeve. Rezultatet janë domethënëse dhe vlejnë për të 

zhvilluar më tej teoritë e etikës dhe të lidershipit si dhe për të ndërtuar 

programe trajnimi efikase për lidershipin. 

Një strategji shumëdimensionale për lidershipin do të jetë më efektive 

në ruajtjen dhe fuqizimin e integritetit të organizatës së policisë”.
18

 

Për të realizuar ndryshime të tilla, në nivel kombëtar apo vendor, ka 

shumë rëndësi që ato të paraprihen me trajnime dhe parapërgatitjen e 

drejtuesve të policisë pasi ata. 

4. Rezultatet e menaxhimit: monitorimi dhe “feedback”-u 

Dy nga pyetjet më të rëndësishme në mendjen e çdo punonjësi janë: 

“Çfarë pritet nga unë?” dhe “Si po e kryej punën?”. Mënyra se si një 

punonjës gjen se si po punon është nëpërmjet monitorimit dhe feedback-ut. 

Monitorimi. Kur është rënë dakord për objektivat dhe punonjësit 

fillojnë të implementojnë planet e tyre të veprimit, atëherë si menaxheri ashtu 

edhe punonjësi duhet të tregojnë kujdes me monitorimin. Ka dy rrugë për 

                                                

18 Huberts Leo, M. Kaptein, K. Lasthuizen. "A study of the impact of there 

leadership styles on integrity violations committed by police officers", Policing: An 

International Journal of Police Strategies & Management, (2007), Vol. 30 Iss: 4, f.587 - 

607. 



The Heritage 14  

Roli i liderit ne menaxhimin policor              300 

menaxherin për të monitoruar kryerjen e detyrës: raportimi ose supervizimi. 

Në praktikë, menaxherët e mirë i përdorin të dyja.                

Fillimisht, ka qenë raportimi javor ai që identifikonte problemet, por 

nga supervizimi personal mendoj se ekziston rreziku i bërjes së raportimeve 

më shumë se sa duhet. Shumica e organizatave të mëdha, përfshirë edhe 

policinë, në shumë vende, e dinë se të shkruarit e letrave kërkon shumë kohë 

dhe shumë letër. Si menaxherë, periodikisht duhet ta pyesim veten “Çfarë 

informacioni më nevojitet për të qenë i informuar se çfarë ndodh?”.  

Duke rishikuar nevojat për informacion periodik të rregullt, mund të 

zhvillojmë kërkesa të reja për raportimin dhe të mënjanojmë kërkesat e 

vjetra, pasi ato nuk i shërbejnë më qëllimit. Shumë nga raportet që shkruajmë 

ose marrim bëhen vetëm se ne i kemi bërë gjithmonë ato. Supervizimi 

personal duhet të përfshijë si aktivitetin formal, ashtu edhe atë jo-formal.           

Takimet formale janë sesione periodike gjatë të cilave menaxheri dhe 

punonjësi diskutojnë progresin e planit të veprimit të punonjësit. Nëse ky 

plan ka nevojë për rregullim, atëherë ai mund të rishikohet.        

Takimet jo-formale shërbejnë për të pasur një kontroll më të shpeshtë 

dhe mund të jenë thjesht pyetje të rastësishme si p.sh.: “Si po shkon projekti i 

përcaktimit të rrugëve me një drejtim?”, “Edhe sa deklarime dëshmitarësh 

duhen akoma për hetimin e asaj vrasjes?”, etj.            

Monitorimi në vazhdimësi. Avantazhi i monitorimit në vazhdimësi 

është se menaxheri mund të japë për zbatim një projekt dhe të kërkojë 

raportime periodike për progresin, si formale, ashtu edhe jo-formale. Edhe 

pse kërkon më shumë kohë se sa thjesht kontrolli në fund të projektit, ai 

parandalon surprizat e pakëndshme në fund. 
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Megjithëse një problem mund të identifikohet që në etapat e para, 

përsëri ju duhet të identifikoni shkakun. Një menaxher i dobët e ka më të 

lehtë të fajësojë stafin, duke i thënë p.sh. “Ju thatë se do ta mbaronit këtë 

punë të premten e kaluar”. 

Është shumë e rëndësishme që monitorimi të bëhet në një mënyrë 

miqësore dhe bashkëpunuese. Nuk është gjithmonë e lehtë të jesh menaxher 

kur, në të njëjtën kohë, duhet të jesh edhe gjykatës edhe trajnues për stafin 

tënd. 

Feedback-u.  Me terma teknike, “feedback” do të thotë lëvizje e 

informacionit brenda një sistemi te caktuar, dhe që i tregon një pjesë të 

sistemit nëse duhet të vazhdojë apo të ndërpresë atë që është duke bërë.
19

        

Me termat e menaxhimit, feedback-u na bën, që në mënyrë të 

vazhdueshme, të ri-rregullojmë planet tona, mënyrën e veprimit tonë. Rruga 

më e mirë për të marrë feedback është ajo kokë-më-kokë, pasi kështu 

sigurohemi për mënyrën se si është pritur mesazhi i dhënë. Për qëllime 

praktike, feedback-u është i njëjtë me komunikimin e dyanshëm, por shumica 

e menaxherëve konsiderojnë se marrja dhe dhënia e feedback-ut është 

procesi më i vështirë, por edhe më i rëndësishmi që ata duhet të bëjnë. 

Feedback mund të jepet në drejtim të dyfishtë: Nga njëra anë si raportim 

verifikues i marrësit ndaj dhënësit, se si ka mbërritur tek marrësi mesazhi 

(informacioni) i dhënë. Nga ana tjetër si një formë e pyetjes sqaruese. 

                                                

19 Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, sipas fjalorit: (Definition of 

“feedback” from the Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus © Cambridge 

University Press). 
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Nëpërmjet pyetjeve të tilla marrësi kërkon informacion shtesë për ato pjesë 

të pakuptueshme sipas pikëpamjes së tij
20

. 

Pak njerëz pëlqejnë tu tregojnë të tjerëve se puna e tyre nuk është në 

standardin e kërkuar dhe akoma më pak njerëz pëlqejnë që tu thuhet se puna 

e tyre nuk është në standardin e kërkuar. Kështu që është e rëndësishme, që 

të ekzaminojmë procesin e komunikimit si dhe pengesat gjatë tij. 

KONKLUZION 

Menaxhimi ka një rëndësi të madhe në suksesin e një organizate, 

qoftë kjo organizatë biznesi, private apo institucion që ofron shërbime 

publike, si në rastin konkret Policia e Shtetit. Në thelb duhet pranuar fakti që 

menaxhimi në Policinë e Shtetit nuk duhet të ndryshojë nga menaxhimi i 

organizatave fitimprurëse, pasi të dyja ofrojnë shërbime dhe kanë si qëllim 

kënaqësinë e klientit. Ndryshimet shoqërore të këtyre viteve, janë reflektuar 

dhe në mënyrën e menaxhimit të organizatës sonë, por ende nuk është krijuar 

një kulturë bashkëkohore dhe e vetme menaxhimi. E theksojmë këtë duke u 

nisur nga një sërë mangësish të evidentuara në drejtim të menaxhimit të 

burimeve. Përveç mangësive të sipërpërmendura, si problem të rëndësishëm 

vlerësojmë mungesën e promovimit të vlerave më të mira, duke mos krijuar 

standarde për motivimin e individëve që mbartin këto vlera. 

Lidershipi luan një rol të rëndësishëm në menaxhimin e organizatës, e 

lidhur kjo jo vetëm me ekzistencën e një vizioni të qartë por edhe me 

                                                

20 Stets, Jan E. “Identity Theory and Emotions”, në Handbook of the Sociology of 

Emotions (red. Jan E. Stets,Jonathan H. Turner). Berlin: Springer Science & Business 

Media, 2007, f. 217. 
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aplikimin e formave dhe metodave që do të ndikonin në krijimin e kulturës 

së menaxhimit të policisë. Pavarësisht burimeve që mund të ketë një 

organizatë, mosmenaxhimi i duhur i tyre do të sillte mos arritjen e suksesit të 

organizatës. 

Në përvojën e deritanishme të veprimtarisë së policisë, në periudha të 

ndryshme janë vënë re mangësi të shkaktuara nga ekzistenca e faktorëve të 

tillë si: 

• mungesa e lidershipit; 

• mungesa e qëllimeve; 

• mungesa e një stafi profesional; 

• mungesa e trajnimeve. 

Që të arrihet suksesi i organizatës është e nevojshme që të katër 

faktorët e mësipërm të ruajnë një balancë ndërmjet njëri-tjetrit. 

Menaxhimi në Policinë e Shtetit duhet të synojë një menaxhim 

“proaktiv”, ku drejtuesit duhet t’i paraprijnë ngjarjeve dhe problemeve 

nëpërmjet procesit të planifikimit. Është shumë e rëndësishme që veprimtaria 

e policisë të orientohet gjithmonë drejt planifikimit. 

Që të krijohet një kulturë bashkëkohore menaxhimi brenda 

organizatës së policisë është e nevojshme dhe ndryshimi i mentalitetit të 

mjedisit të brendshëm të saj, e mishëruar kjo edhe me ndryshimin e 

mendësisë të individëve. Ndryshimi i mendësisë do të sillte një mjedis të 

brendshëm të hapur drejt ndryshimeve, koncepteve të reja, si dhe do të 

përafronte këtë mjedis me standardet e organizatave homologe perëndimore. 
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Rekomandime 

Rrugët që duhen ndjekur nga lidershpi për menaxhimin e 

veprimtarisë së policisë 

Për të mundësuar krijimin e një kulture moderne menaxhimi për 

Policinë e Shtetit është e nevojshme të përmbushen këto objektiva: 

 Krijimi i strukturës së proceseve të veprimtarisë së policisë. Është i 

domosdoshëm identifikimi i qartë i proceseve të punës dhe nivelet e tyre 

brenda policisë. Ky identifikim, do të sillte përcaktimin e saktë të 

përgjegjësive dhe roleve të përfshira në këto procese si dhe do të shfaqte 

nevojat për përmirësim. 

 Orientimi i organizatës së Policisë së Shtetit drejt decentralizimit. Kjo do 

të thotë jo vetëm decentralizim të buxhetit por kryesisht decentralizim të 

përgjegjësive dhe vendim marrjes. Ky objektiv do të ketë një ndikim në 

kulturën e menaxhimit të Policisë së Shtetit, si dhe do të mundësojë 

shmangien e burokracive dhe marrjen e përgjegjësive të drejtpërdrejta nga 

çdo nivel. 

 Respektimi i zinxhirit të drejtimit. Të tre nivelet duhet të respektojnë 

linjat e komunikimit dhe të hierarkisë. Ky objektiv është trajtuar si pjesë e 

kësaj strategjie si pasojë e përvojave negative të shfaqura në këtë drejtim. 

Mosrespektimi i linjave të komunikimit, sipas hierarkisë piramidale të 

policisë sjell humbjen e autoritetit të lidershipit, dëmtim të proceseve në 

veprimtarinë e policisë, dëmtim të kulturës organizative si dhe shkelje të 

normave ligjore. 

 Inkurajimi i metodave të reja.  Përqafimi e aplikimi i metodave dhe 

mjeteve bashkëkohore të punës do të sjellë përmirësim të proceseve të 

veprimtarisë dhe rritje të cilësisë së produkteve përfundimtare. Ky inkurajim 

lidhet ngushtë me ndryshimin e mentalitetit të nivelit drejtues dhe krijimin e 
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mundësive për stafin e trajnuar për të aplikuar në vazhdimësi format dhe 

metodat e reja. Kjo do shërbejë edhe si motivim për të gjithë punonjësit e 

policisë për të zhvilluar e rritur më tej aftësitë e njohuritë e tyre profesionale. 

 Promovimi i vlerave më të mira. Qëllimi nuk është vetëm promovimi i 

vlerave individuale por edhe atyre strukturore. Promovimi i këtyre vlerave do 

të krijonte dhe identitetin e policisë si një shërbim i integruar dhe konkurrues 

me organizatat e tjera. Vlerat më të mira të krijuara nga lidershipi dhe 

punonjësit e trajnuar, duhet të reklamohen si në mjedisin e brendshëm ashtu 

dhe në atë të jashtëm të policisë. 
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COMPARE ANALYSIS OF BASEL II AND BASEL III  

Abstract  

This work aims to investigate the core principles and standards of the Basel 

III regulations. The thesis is divided into theoretical and practical parts. This 

work starts with a theoretical one, by giving an introduction to the topic and 

briefly highlighting the history of Basel agreements. The main theoretical 

part is about the Basel III accord that brings new regulations for banks after 

the crisis of 2008. For this, the document itself, common literature and 

available internet sources were used. The practical part includes analysis of a 

given single bank with following recommendation concerning the risks, 

which is based on the findings of the theory.  

Keywords  

Basel III, Banks, Risks, Capital, Liquidity Risk, Capital Adequacy, 

Market risk. 
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1. Basel III and the reasons to create such a framework  

Basel III is a regulatory standard that is spread globally and concentrates on 

the capital adequacy, market liquidity risk and stress testing of banks. It was 

created by the Basel Committee on the Banking Supervision in 2010-2011 

and permanently revised and changed. The implementation of the Basel III 

began in 2013 and is supposed to be finish in 2018-2019. The need for the 

development of such a regulation came as the response to the 

unsuccessfulness of the previous regulation in preventing the financial crisis 

of 2008. The idea of the Basel III is to strengthen and enhance the banking 

regulatory framework, which were provided in the former Basel II agreement 

and also it introduces requirement for regulations on bank liquidity and a 

leverage ratio to fix the uncontrolled banking activity.  

Basel III builds on the Basel I and Basel II documents, and seeks to improve 

the banking sector's ability to deal with financial and economic stress, 

improve risk management and strengthen the banks' transparency. The focus 

of Basel III is to foster greater resilience at the individual bank level in order 

to reduce the risk of system wide shocks.  

The main idea of these standards and guidelines (Basel I, Basel II and 

Basel III) is to reduce the probability for banks to face insolvency. In order to 

do that banks face the necessity of reserving more capital than they might 

want to because reserving the capital lead to extra costs – stakeholders are 

willing to get the return on equity, and increasing the amount of capital 

reserved leads to less money to be earned. From the other hand there are 

demands from supervisory authorities who will make it more difficult to 

successfully operate without following the standards and regulations. All 

these elements force banks to find the balance between profitability, liquidity 
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and solvency. In addition the unclear and unstable economic period we face 

nowadays hits the banks to concerns of survival then to make extra profit. 

1.1 Basel III objectives  

According to the BCBS, the Basel III proposal has two main objectives:  

First: to strengthen global capital and liquidity regulations with the goal of 

promoting a more resilient banking sector.  

Second: to improve the banking sector's ability to absorb shocks arising from 

financial and economic stress, which in turn, would reduce the risk of a 

spillover from the financial sector to the real economy.  

To achieve such aims, the Basel III sets three proposals, the main areas of 

them are:  

Reformation of Capital (including quality and quantity of the capital, 

complete risk coverage, leverage ratio and the introduction of capital 

conservation buffers, and a counter-cyclical capital buffer).  

The second block is Liquidity reform (short-term and long-term ratios).  

And the third is connected with other elements ranging from general 

improvements to the stability of the financial system.  

I will describe the novation in Basel III in details in the following 

chapters. 
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Basel II was released in 2004 after many issues of Basel I that showed that 

the regulations must be reviewed and changed. But the financial collapse in 

2008 showed that the cornerstone conception (to avoid crisis) of Basel I and 

Basel II has failed and the world is still fixing the consequences of those 

events.  

In 2007 there were the first signs of the crisis that had its peak in September 

2008 and then transformed to the world-wide economic crisis. The epicenter 

of the crisis was the mortgage loans market in the USA. While the economy 

was increasing American banks started giving the mortgage loans to the 

borrowers of very low class of borrowing capacity and then were securitizing 

a pool of loans granted (in other words, they were secure issue of bonds with 

the payments flow of mortgage loans, sell them to investors and actually it 

was an “exchange” of the long-term loans to liquid assets). They were 

expecting the price for real estate grows permanently and in this case even 

unemployed borrower could pay back the loan by selling the house. As the 

result rating agencies started to give the rating AAA for all of 

abovementioned types of bonds (MBS and created CDO). So banks who 

were investors in MBS and CDO did not reserved enough capital that was 

increasing the risk of potential default of MBS and CDO. The first defaults 

happened in 2007 because in 1006 the price growth on real estate in the USA 

stopped. MBS and CDO defaults leaded to the necessity to retain the loss by 

banking institutions. But banking institutions are able to do only from their 

own capital, but the capital adequacy was not on the proper level. As the 

result Lehman Brothers went bankrupt, Merill Lynch was bought by Bank of 

America, Bear Stearns was bought by JP Morgan Chase. A lot of banks get 

the financial support from the government in exchange of their shares.  
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There was another factor that lead for AAA rating of the mortgage bonds. 

The new product was introduced to the market – credit-default swap (CDS). 

The idea of that product was that in exchange to a regularly paid premium 

company A (for example bank) sells to company B (it can be also a bank) the 

insurance for default in the bond that is set in the agreement between the A 

and B. If default is happened with that bond, the company B would have 

received the compensation from company A in the amount according to the 

agreement. So we see that when company B buys CDS it can hedging itself 

from the risk of borrowers default on that bond. It means that company B can 

consider this bond as non-risky and not to reserve any money for the case of 

the default (the money reserve is created only for company A). The market 

liked CDS a lot, and CDS started to be sold “in one pack” with MBS and 

CDO (hedging the default risk of bonds with the mortgage coverage, what 

resulted to even lower risk for the investors of MBS and CDO with this 

bonds. CDA were emitted by the largest banks and insurance companies and 

it made the investors of MBS and CDO to consider counterparties as the 

parties with minimum level of loan risk, and again means to reserve the 

minimum amount of money.  

In September 2008 after Lehman Brothers default that had been investing a 

lot in MBS and CDO, AIG’s nationalization and the faced obstacles for most 

of the financial institutes that were operating with Lehman Brothers and AIG 

and suffered a lot of the consequences, the world society had a reasonable 

question: “Who is going to be next?”  

The size of the operations, their exact amount with MBS, CDO and 

CDS was known only for banks themselves because of limited disclosure of 

the information on operating with that exact bonds). All these consequences 

lead as a result to the liquidity crisis in the world financial crisis, as banks 
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were afraid to provide the loans to other banks. It was totally unexpected for 

who is going to default next. So even if some banks were brave enough to 

give a loan, they were offering it with tremendously high interest rate. All 

these events were like a domino effect. The high interest rate in bank sector 

lead to high interest rates for loans in real economy sphere. Customers were 

not able to pay suppliers because of no money and no possibility to take a 

loan in the bank; suppliers were not paying wages, employees were not 

spending money on products because of no wage. In the final result all these 

lead to the shock in economy globally, the decrease of manufacturing level 

and enormous amount of people to be fired. Now we see how the bank crisis 

happen to create the worldwide economy crisis. The governments all around 

the world faced the necessity to get involved and to help with the 

“injections” of money in banking system and by providing the guarantees to 

real sector of economy. But now that’s still a great question if those actions 

really helped to prevent the larger losses or it was just a temporary solution, 

and we can face the worse results in some period of time.  

In the BCBS report to G-20 it was claimed that this financial crisis helped to 

figure out the weak points of the International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards (Basel II) that was in force in that time. 

Even though these norms had the strongest effect on banks activities in the 

last 20 years, the implemented changes were not enough to prevent or at least 

to make less fall-out connected to global financial turmoil. The will of banks 

to get more profit on speculations was not restricted with the existing 

regulations. To be more specific banks had too high level of loan capital with 

which they were organizing those speculations, but low level and adequacy 

of its own capital, what resulted as inability to cover the losses with their 
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own capital; moreover there was low level of liquidity that didn’t allow 

banks to overcome the banking crisis of loans. (8)  

Crisis enabled regulators to see that it is necessary to direct more attention to 

the quality and structure of the capital, credit portfolio diversification, 

standards of liquidity management and other bank activities, including the 

so-called “club approach” in risk management. As the result BCBS has 

developed new version of the norms – Basel III, that have to strengthen 

stability of global financial system and prevention of new global financial 

crisis. (In Appendix 1 there is the list of the documents that are the base of 

new accord).  

The new agreement does not abrogate the previous agreement (Basel II) but 

supplements it, and also is oriented to dispose of the following weaknesses:  

1. In terms of management and estimation of capital adequacy (Pillar I):  

1.1. Non-concrete usage of terms and definitions;  

1.2. Insufficient level of demands to the bank’s capital  

1.3. Absence of fees for the high concentration of credit and market portfolio 

of the bank  

1.4. The absence of the correction for the state risk  

1.5. Procyclicality and risk sensitivity of offered models  

1.6. Allowance of subjectivity in relation to the input data;  
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2. In terms of implementation of prudential control standards (Pillar II):  

2.1. Insufficient attention to counteragent’s risks on derivative securities 

transactions;  

3. In the terms of bank’s market discipline (Pillar 3)  

3.1. Incorrectness of information’s disclosure requirements. (7)  

The main requirements of Basel III are target bank system stability increase 

of the Committee member-states in relation to the financial and economic 

crisis, improvement the quality of bank risk management, increase of 

transparency and standards of information disclosure for financial 

institutions.  

Basel II was criticized due to some limits such as unclear and 

insufficient capital definition, lack of liquidity monitoring and procyclical 

effect. Accordingly, Basel III has carried out important reforms especially 

focusing on those provisions that were not sufficient. On the graph below 

reader can see how the capital definition and general understanding of this 

element has changed. 
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Figure 1: Capital requirements Basel II/Basel 2.5 vs. Basel III 

 

 

In comparison with Basel II, Basel III provide a time frame during 

which the financial institutions must progressively increase their capital 

ratios and to achieve a CET 1 capital ratio of 9.5% and to a total capital ratio 

of 13% (including two capital buffers) in 2019. 
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Figure 2:Phase-in arrangements Basel III capital requirements. 

 

 

Conclusion  

Basel III is a result of Basel Committee on Banking Supervision’s work that 

aims to make banks to follow the standardized regulations. Nevertheless the 

regulations are claimed to be not obligatory, still financial institutions 

worldwide are implementing the rules as it ease the cooperation globally, 

additionally the requirements supposed to help banks to be more stable 

during crisis period.  

The good example of Basel III being not obligatory is the following: whereas 

Basel III allows the gradual increase of requirements to the capital (on the 

regulator’s decision) 3.5% in 2013, 4% in 2014 and 4.5% in 2015, some 
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countries were not using this possibility. For instance, China implemented 

the 5% requirements for capital adequacy and India implemented even 5.5%.  

Implementation of the Basel III regulations is a difficult and time-consuming 

process, member countries face obstacles while integrating the standards in 

their financial activity. The USA and European Union were changing the 

dates when Basel III supposed to get in force. The first deadline was the 1st 

of January 2013. In Argentina, Brazil and Russia these requirements should 

have been implemented by the end of 2013. Nevertheless, in Russia, Basel 

III is not implemented yet, and Central Bank of Russia recently announced of 

another postponement of the date, from the 1st of January 2014 to the 1st of 

July 2014. According to the official announcement it was caused by 

difficulties to obtaining long-term resources by banks. Though analysts 

consider that this decision made by Central Bank was done as the result of 

recent geopolitical situation, sanctions and worsen macro economy in the 

country.  

There is not so positive tendency in the banking system of European 

Union zone as well. The European Central Bank, which tested the euro 

zone’s biggest banks, said 25 lenders had failed, others only barely passed 

and there is a total capital shortfall of 24.6 billion of euro. Taking account of 

capital raised this year, the shortfall decreases to 9.5 billion of euro. 
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Abstracts 

THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS 

AND GLOBALIZATION 

Msc. Nexhmedin Z. Bardhi 

ABSTRACT 

The term and concept of globalization started to emerge in 60’s of the 

twentieth century, where since the beginning of its appearance went through 

a semantic evolution. History clearly reflects the progressive complexity of 

this term and the multidimensional reality that implies within.  

Globalization is a process that has long emerged and developed on 

our planet, while the current two most powerful engines of globalization are 

technological changes and transnational mobility of the factors of 

production.  

Globalization should be seen and considered as a concomitant of the 

whole process of human development, where on its journey are emerged 

debates and theories that disparages but also glorify it. In today's concepts 

and definitions, the term globalization viewed in its entirety intends 

developing ties and bilateral relations between people, ideas and information, 

financial and commercial activities, political and cultural ones in planetary 

scale.  

Key words: Globalization, Regionalism, International Relations, 

Triadism 
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ROLE OF MARKETING IN SMEs- TO KOSOVO 

MA.Sc. Alban Kutllovci 
1
. Mr.sc.Refik Havolli phd candidate

2
,  

MA.Sc. Ali Ahmeti 
3
 

ABSTRACT 

Peter Drucker, has clearly emphasized the role of marketing in 

successes of enterprise. Even nowadays his concept over the marketing is 

sustainable and has his uncontested value: “If we want to know what our job 

is, then we must start with the mission”. The only right definition about the 

mission of enterprise is: Consumer Satisfaction. The production of has not 

the primary role in future and the success of enterprise. The crucial for future 

of enterprise to survive and to be competitive in market is to offer the 

production according to consumers need and demands, and not the opposite. 

Enterprises during their evolutions had used different concepts of 

business, by adapting to the time, condition and opportunity offered by 

market and the demand on it.  

 Marketing concept is one of the most important and relevant 

dimension in business of the enterprise. To understand better the marketing 

concept, we must mention that start and the finish of activities of enterprises 

are consumer and their demands. 

Enterprise through the marketing make identification of needs and 

demands of consumer, analyze and fill those needs and demands to the 

perfects consumer satisfaction.  
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 According to the marketing concept, the focus of all commitments 

of the enterprise is the market, and consumer wants needs and demands. 

Enterprise will not be successful in his business, if not previously 

performed research work, market research and consumer studies. In today's 

conditions of techno-technical development and high level of development 

perfection it is possible to produce anything and anywhere. The main 

problem is where and how to placed products and services. Undoubtedly, 

marketing has its role and its primary function to solve this problem. 

 Marketing starts its activities in the market and the market 

concludes initial marketing activities related to research and market research, 

identification of competition and finding customers. Using relevant 

information we are able to make the decisions: what to produce, at what cost, 

for which the market and what time? 

The enterprise shall not work at random and without accurate 

judgments to be drawn in support of information arising from the market and 

consumers. If working without these data, the enterprise will be destroyed 

quickly because there is not clear what the market demands, customer and 

competition operate. Through information offer preparations are consistent, 

to the benefit of consumers but also in the service of the objectives of its 

enterprise. 

By satisfaction of customer with what they bought, they do not forget 

to buy another time types of the same or similar products or services from 

that has created fun, conviction and belief in the value of previously acquired 

product and services. It is not important for the customer to buy only once, 

but it is useful to take him to be a regular and loyal buyer for a longer time. 
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 For this purpose, experts, marketing specialists or its businessmen 

attending the demand situation in the market that can make the necessary 

changes and dictated the quality and enhancement of the offer. 

The fact that the meaning of key marketing concept of customer 

focus, any business entity that deals with the manufacture of products and 

services, to be successful you must never forget that: 

 In a free market economy and the consumer is “KING.” 

 It should be understood customer benefits from our 

product or service 

 Must realise the selling prosecc based on customer needs 

and not according to our needs, product characteristics and 

attributes to him not to us. 

By fulfilling conusmer needs permanent targes is full satisfaction of 

consumer. 

Key words: Marketing, customer, the enterprise market, 

product, price, distribution, promotion. 
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GLOBALIZATION IN SOCIAL ASPECT POLITICAL AND 

LEGAL ASPECTS 

Safet Krasniqi 

ABSTRACT  

Generally, globalization is characterized by multi-continental 

connections and this is observed in terms of the definition of globalization by 

major international organizations such as the IMF, the notion defines 

globalization as the growing economic interdependence between states and 

peoples, by merging more over the issue of sovereignty and increasing more 

the question of “supranationality” through cross-border transactions and 

transnational companies themselves that in fact is based on strengthening the 

"economic globalization".  

In this regard, it has to happen epochal shift of roles between the 

individual and society. Politically, globalization has become a world order 

based on ideology, democracy and, in legal terms, constitutes mandatory 

rules of behavior of individuals and society as a whole and the role of 

multinational companies in the circulation of goods, services and capital in 

particular.  

From the social aspect, globalization is defined as "planetary 

transition phase" of civilization and through economic globalization, 

globalization has become a political tool of the government. From the 

viewpoint of opposing globalization, anti-globalism, rejecting the arguments 

of globalization, defined in the grounds of "Global Justice" for arguing a 

bunch of facts including, criticisms International Organizations (IMF, GAT) 
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as quasi government and the negative consequences of globalization as: 

global migration as mandatory, class differences, empowerment of corporate 

entities etc. 

Key words:  globalization, supranationality, anti-globalism. 
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POLICE AS A BASIC DEMOCRATIC INSTITUTION ON 

PROTECTION AND IMPLEMENTATION OF HUMAN 

RIGHTS 

Msc.Senada Laçka 

ABSTRACT 

Violation of human essential rights and freedoms in any democratic 

legislation is punishable by law and by relevant institutions that are 

committed to its protection and realization, whether they are violated by 

physical or legal people. Fighting criminality means commitment, 

involvement and mutual cooperation of different social and state subjects. 

Among them, however, greater importance have structures of state as:  

police, courts, prosecutors and authorities for the execution of criminal 

sanctions. Their coordinated deeds and unique position in the necessity of 

building the strategy in the fight against crime are crucial to the successful 

resolution of the tasks set in front of them. 

Police, which is also an object of study, is a state authority that cares 

on protecting society from crime, maintaining law and order as well as the 

security of the relevant legal order. The police must always act within the 

framework that are recognized and accepted by law. As a state institution, it 

submits to the same law they have to enforce and sustain. Moreover, the role 

of the police is and should be separated from the role of the other state 

institutions within the justice system. 

Key words: violation of human rights and essential freedoms, the 

police, strategy to fight against crime. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTS DIVORCING 

STYLE AND AGGRESSIVE BEHAVIOR OF CHILDREN 

PHD Valbona Treska 

ABSTRACT 

 

Divorce has become a worldwide problem in the recent decades. Even 

Albania has experienced, significant increase in cases of divorce, especially 

over the last decade. This research was conducted in an effort to understand 

more about this problem, and to understand how to help children in this 

situation. Its purpose is to ascertain whether the divorcing parent’s style 

affects the level of aggressive behavior in children. This research has 

considered physical and verbal aggression, with a sample of 40 children, 

whose parents were in the process of divorce in Tirana District Court. 

 In addition, it laid the other goals, such as the methodology used to 

compare to which group, in that with parents in a conflict divorce process, or 

with parents in the divorce process without conflict, children are more 

aggressive. Our expectations for measuring instrument used a questionnaire 

consisted of 12 questions, which aimed to measure the degree of physical 

and verbal aggression used by both parties. 

 

 Research results proved that exist a strong relationship between 

parents divorcing style and children's aggressive behavior. 

 

Key words: divorce, child, aggression. 
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THE STATE AND THE WORLD IN THE CONSTITUTION 

OD 1946 AND 1976- CONSTITUTIONAL ISOLATION 

PHD Candidate Xhensila Pine 

ABSTRACT 

It is important the fact occurred in the consitutional history of period 

1946 - 1976 while is was spotted a phenomenon which was against all the 

worldwide known principles of the Constitutional Right. The Albanian 

people was determined to protect, from every enemy, the National 

Independence, People's Power and their socialist achievements. The Socialist 

Albania was always considered an active factor in the struggle for national 

and social liberation, peace, freedom and the right of all the world population 

against Imperialism, Revisionism and their fractions. In the foreign affairs, 

Albania was always lead by the great ideals of socialism and communism 

and was fighting for these battles worldwide. The continuing inspiration was 

found in the great Marxism-Leninism doctrine. Using this flag, the Party of 

Labour was pushing forward the socialist society frame and moving it on on 

a later basis into the communist society.  

Key words:Constiutional history 1946-1976, foreign affairs, 

constitutional isolation 
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MOSAIC PAVEMENT OF A ROMAN VILLA IN TIRANA, 

TRANSFORMED INTO BASILICA IN THE 4
th

  CENTERY 

Entela Daci 

ABSTRACT 

In 1972, in Tirana, were discovered the ruins of an ancient building, 

paved with mosaic, at a depth of 30-40cm underground.  After the complete 

discovery of the ruins, the archaeologists estimated, that it was a "Villa 

Rusticae", that dated to the late fourth century. 

Based on the planimetric composition, the use of the bricks with 

crosses, which belongs to the Constantine period and the similarity with the 

other basilicas of the same period, in terms of architectural features, 

probably, this building became a basilica, in the IV-V century. At the center 

of the building, it was found a space measuring 8 meters by 11.5 meters, 

decorated with mosaic floor.  The mosaic contains Paleochristian’s symbols, 

like the fish and the birds, which are usually used in the basilicas of the V-VI 

century, in several archaeological sites. It is preserved only a part, consist of 

33 square meters of the entire mosaic discovered, relatively in good 

condition. 

For the future conservation of the mosaic it would be necessary a 

well studied intervention, which would help to prevent the further 

deterioration of the authentic material. 

 

Key words:Tirana, Mosaic, basilicas,  Paleochristian’s symbols. 
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CONTEMPORARY JUVENILE DELINQUENCY IN THE 

REPUBLIC OF MACEDONIA FOR THE PERIOD FROM 

2008-2011 

Msc.Driton Haruni 

ABSTRACT 

This study will have a closer look at the most frequently committed 

offences by minors, represented as minors, and gender. Crime as dangerous 

and negative phenomena in society is also present in the community of 

R.Macedonia. Upsetting is the fact that as makers of the crimes appear to be 

minors who are not petty criminals and their criminal behavior can not be 

compared with the classical concepts of criminally-political and criminal-

legal concepts for crimes caused by adults. 

Determining reasons of such phenomena is age and other 

characteristics such as: sociological, psychological, criminally-political, 

legal. In penal law in different countries as well as in the Republic of 

Macedonia minors are treated differently in comparison to adults and their 

juridical position has evolved in favor of minors, treating them softly, 

compared to adults who commit crimes.  

 This training is more conducive to minors and is present in the field 

of substantive criminal law and procedural law. The research starts from 

offenses under criminal groups, represented as minors according to offenses, 

and sex. Methods used in this study are: scientific research, statistical 

methods, description methods, comparative methods, etc.  

Key words: minors, common offences, gender, crime. 
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PHENOMENOLOGICAL ASPECT FOR CRIMINAL ACTS 

OF TRAFICKING IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA 

Phd Candidate Nurten Kala 

ABSTRACT 

The subject of this research is human trafficking in our country. 

Macedonia as a country in transition process provides the necessary 

conditions for women to become victims in network organization crime of 

human trafficking. The main goal of this research is finding ways to stop 

human trafficking, helping and protect victims of trafficking and to create 

better conditions for their reintegration into society, respecting the law and 

order, adoption of new members for the protection of prostitution and 

penalize offenders, which will prevent this deviant phenomenon in further 

development. As a result of the economic situation, this phenomenon is 

present in large numbers, so that explain the uses of the characteristics of 

perpetrators and victims, road etc. For this research are used primary and 

secondary sources by the historical methods, documents, interviews, 

statistics and special technique of comparing. 

 This deviancy aims providing women from prostitution through 

various forms such as employment facilities for this phenomenon. The high 

profit level in many cases has done to keep mixed members of different 

ethnic communities. We are aware that trafficking cannot disappear 

completely, but at least his presence to be a minimum. 

Keywords: human trafficking, offender, victim, prostitution, 

owner. 
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COMPARISON OF SECURITY IN IPv4 and IPv6 

MSc. Selami Klaiqi 

ABSTRACT 

IPv6 protocol, which should replace the current IPv4 protocol, brings 

many new possibilities and improvements, taking into account the speed, 

quality of service and security. Compared with IPv4, IPv6 improves 

mechanisms to ensure a safe transfer and intelligence. 

Despite these improvements, the network security remains a very 

important issue because there are some security threats and the types of 

attacks that can affect IPv6 network. In scientific paper we address security 

issues in IPv4 and IPv6 networks. Safety improvements and extensions to the 

IPv6 protocol are described and explained in detail. Also, a comparison is 

made between IPv4 security and IPv6. Described the security threats in IPv4 

and IPv6 networks, and some security issues specific to IPv6 networks are 

also analyzed. Different types of attacks in IPv6 networks are analyzed, and 

some suggestions for avoiding them are given. 

Considering security, especially problematic is the transition period 

of coexistence of both protocols. Because of this, security issues due to 

different transition mechanisms are analyzed in detail. 

Key words: IPv4, IPv6, security, compared, networks, protocol. 
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GLOBALIZATION AND SECURITY 

Msc.Dashmir Istrefi 

ABSTRACT 

The goal of this part (session) is to actualize a major global problem 

that deals with the need to create and improve relations between national 

states and global institutions against all types of disasters which jeopardize 

the security and peace of the planet and its inhabitants. 

The processes of globalization which develop towards” worldwide 

cultural unity, economic and spiritual”, cannot be successfully developed if 

through these processes a high degree of security is not created which will be 

managed and controlled with an accurate policy at the right time. 

The science of sociology through the theory of globalization 

investigates (explores) the creation of a global cultural system. According to 

this theory, global culture is “created “by various tendencies (trends) of 

cultural and social development in global level. 

Of particular interest for our analysis is to follow globalization from 

the aspect of risks and worldwide threats and the modes of social and global 

organizations for prevention and opposition to this kind of disaster, by 

establishing more adequate security systems in the national, regional and 

international plan. 

According to our view social conditions must be created that will 

enable new processes and prospects with the purpose of construction and 

designing a modern security policy in three levels: global, regional and 

national (national) level. 
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Global security policy should build (mold) global security in several ways: 

1: To establish the right of security and its legal norms will be used as 

basis and framework for the identification of security phenomenon, which as 

a threatening factor will be treated equally dangerous and harmful to all 

states and people. 

2: To determine which international factor will be engaged with the 

security policy, what will be its competencies, duties and responsibilities. 

3: To define international institutes which in direct practice shall 

detect phenomena (appearances) of the security area and they shall choose 

them on the basis of established security right. 

4: To define security measures, through which in a more successful 

way the security problems and incidents (phenomenon) will be solved.  

By performing pressure on the crime prevention as a continuous 

process and task, these organs and preventive institutions accomplish "De 

facto" a particular and very important problem. Because of these pressures 

on the crime prevention, as a process of elimination and suppression of 

criminal influence in the formation of the negative character of the 

individual, this process falls into the area of social regulation, a process that 

must be characterized by systematization and the continuity in the 

implementation of preventive measures and actions. 

Key words: Security,  globalization,  criminality,  security policy,  

the security measures. 

 



International University of Struga 

335                         Abstracts 

REGULATION AND WARRANTIES THAT ARE 

OFFERED BY THE REGULAR LEGAL PROCESS 

Dr.C. Av. Altin Maliqi 

ABSTRACT 

The realization of this paper research aime at presenting a 

comprehensive and clear overview of guarantees offered within the due 

process of law. Validation of this right in the most important legal acts and 

legal nature and wider national, is indisputable proof of the great importance 

that it presents in view of the recognition and protection of human rights and 

fundamental freedoms. 

As a right of procedural character it shaped by certain guarantees 

listed and described in this paper research, which are hardly separated from 

each-other being that in most cases they complement each-other. Defense 

mechanisms aim to effectively achieve the protection of this right not only 

from arbitrary power but also from the infringement that may be made to it 

by the parties in the process. 

Progress towards the recognition and respect of the right to a fair 

legal process is obvious, however, there is gap for further improvement, 

mainly in the national plan. The right to a fair legal process offers a whole 

procedural safeguards which apply in view of administering justice in a 

democratic state of law. Recognition, validation and protection of this right is 

subject to the law provide the security of an active and effective justice. 

Key words: process of law, justice, state of law, Europian Court 

of Justice. 
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ORIENTATION OF THE ENTERPRISE TOWARDS THE 

MARKET 

Msc. Mimoza Bytyqi-Maksutaj 

ABSTRACT 

The purpose of this study is that using research to find the right way 

to orient the enterprise towards the customers and to fulfill their needs and 

requests and to show that the communication of the enterprise with the 

customers is the right thing to do to reach and fulfill the customers needs and 

requests. 

This paper will support the hypothesis that the business which is 

oriented towards the costumers becomes a strong base for the successful 

development of the enterprise and a base of the competitive advantage in a 

free market. 

The purpose is to do a critical analysis of the orientation towards the 

customers by processing the secondary information and by testing a sample 

for the decision of the theoretic orientation on the customers from our 

companies. In order to achieve this, we will work in the helping goals that 

are related to: 

1. Analysis of the theoretic parameters of the orientation towards the 

customer; 

2. Profits of the enterprise that result in the orientation towards the 

customer; 

3. The effect of the orientation in the customer satisfaction and the 

customer loyalty; 
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4. Identification of the factors that determine the orientation of the 

customers to our companies. 

Key words: research, business, customer, enterprise. 
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TYPES OF TORTURE AND MISTREATMENT AGAINST 

POLITICLY ACUSED ALBANIAN PRISONERS IN THE FORMER 

YUGOSLAVIA 

Ma.sc. Bajram Q. Seferaj  

ABSTRACT 

On this topic is talked about tortures and crimes committed on the 

territory of former Yugoslavia, where the Albanian prisoners are 

systematically subjected to torture and violence. 

As i mentioned in this article had various types of torture like 

physical and mental, where I got two different examples, without stating in 

detail events of the H.Hysenit and A.Demaqit.  

Like conclusion, the tortures of time are not in conformity with 

national and international conventions violating the most elementary rights 

of the individual and the society. the executors of these tortures need to be 

put to the justice authorities. 

Key words: Torture, The former Yugoslavia, H.Hyseni, 

A.Demaqi, the physical and mental crimes. 
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THE ROLE OF THE LEADER IN POLICE 

MANAGEMENT 

PhD Candidate  Bilbil MEMAJ 

ABSTRACT 

Management concept is wider than that of administration or leadership. 

It conceptually and practically includes these two terms – in its study 

conception as well as in its objective for the study itself. If we are looking and 

studying the progress of the leadership of the State Police institution as a 

whole, the way it is designed and how it was led in defined periods of its 

history, we arrive under the conclusion that it shows a step by step evolution 

with manifold restructuring.       

Within the State Police institution, the management term started to be 

used only recently. Until the year 2000, police in our country used the term 

“leadership or commanding”, because its own military status imposes the 

implementation of military regulations and use of military terms. Such a thing 

is mixed even with terms that the state administration used, part of which was 

even the police as an “executive body”.  

Management being an important science shows the way to be followed 

and asks for the manager or police leader to study and put in practice its own 

principles. As practice, management may be called even an art, because it 

always needs practical capabilities and personal judgment of the leader 

himself. It must be emphasized that management is not born along with the 

graduation or nomination of the police officer carrying a duty and function. It 

is learnt and acquired through education, training and practical experience of 

work in different police institutions.   
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Continues qualification, work experience, organizing and 

communicative capabilities, as well as good qualities of personality, are very 

important elements of management in Police. They are closely connected with 

each-other and must be further reinforced. Theoretical way of training, main 

education and reflection upon the Albanian practice, make the scope of this 

article.   

 

Key Words: management, police leadership, State Police, 

Strategy, Leader. 
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COMPARE ANALYSIS OF BASEL II AND BASEL III 

Msc. Jeton Shaqiri 

Abstract s 

This work aims to investigate the core principles and standards of the Basel 

III regulations. The thesis is divided into theoretical and practical parts. This 

work starts with a theoretical one, by giving an introduction to the topic and 

briefly highlighting the history of Basel agreements. The main theoretical 

part is about the Basel III accord that brings new regulations for banks after 

the crisis of 2008. For this, the document itself, common literature and 

available internet sources were used. The practical part includes analysis of a 

given single bank with following recommendation concerning the risks, 

which is based on the findings of the theory.  

Keywords  

Basel III, Banks, Risks, Capital, Liquidity Risk, Capital Adequacy, 

Market risk. 

 


