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BESIMET FETARE TË SHQIPTARËVE DHE ROLI I TYRE NË 

PROCESIN E SHTETNDËRTIMIT

ABSTRAKT

Në këtë punim trajtohet roli dhe ndikimi i besimeve fetare të shqiptarëve në procesin e 

shtendërtimit kombëtar. Punimi merr përsipër t’i japë përgjigje pyetjes se cili ka qenë roli dhe 

ndikimi institucioneve fetare të besimeve kryesore fetare të shqiptarëve dhe të personaliteteve 

vendore të këtyre institucioneve në procesin e krijimit të shtetit të pavarur si zgjidhje politike e 

shqiptarëve dhe hap i parë drejt një shtetndërtimi  të përgjegjshëm. 

Në këtë punim janë aplikuar metodat dhe instrumentet bazë kërkimore shkencore, sasiore 

dhe cilësore, si  metoda e analizës dhe sintezës, analizës krahasuese, studimit të rastit, ajo 

historike, juridike, e krahasimit dhe konfrontimit, e vrojtimit-observimit,  evidencat statistikore 

etj, duke u përqendruar kryesisht në periudhën kohore 1912-1924 si një periudhë mjaft e 

rëndësishme si në procesin e shtetndërtimit të shqiptarëve ashtu dhe për vetë subjektivitetin 

juridiko kushtetues të besimeve fetare të shqiptarëve. 

Në përfundim të studimit konkludohet se ndryshe nga roli i tyre në vendet fqinjë, 

institucionet qendrore të besimeve kryesore fetare të shqiptarëve në përgjithësi kanë qenë kundër 

zgjidhjes politike të shqiptarëve për të ndërtuar shtetin e tyre, ndonëse nuk arritën dot të frenonin 

përpjekjet e shqiptarëve, por edhe të disa prej personaliteteve të tyre vendore, për të nisur e 

vazhduar procesin e sendërtimit kombëtar. 

mailto:xhavit.shala@asp.gov.al
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Të gjitha këto nxitën në elitën politike dhe ligjvënësit e kohës mendimin se, për sa kohë 

qendrat e besimeve fetare të shqiptarëve ishin jashtë territoreve shqiptare, ekziston një kërcënim 

ekzistencial ndaj pavarësisë së Shqipërisë, si zgjidhje politike dhe vetë sigurisë kombëtare të 

shtetit të ri shqiptar, duke vështirësuar kështu procesin e shtetndërtimit. Si rrugë për 

neutralizimin e këtij kërcënimi u pa mbi të gjitha nacionalizimi i besimeve fetare, forcimi i 

identitetit kombetar dhe mbrojtja e tolerancës fetare.

Fjalë kyçe: Zgjidhje politike, shtetndërtim, institucione fetare, besime fetare, siguri kombëtare. 

1. SHTETNDËRTIMI KOMBËTAR SI PROCES I FINALIZIMIT TË PROGRAMIT 

TË RILINDJES KOMBËTARE SHQIPTARE PËR SHTETFORMIM E 

SHTETNDËRTIM

Fillimi i procesit të shtetndërtimit është pjesë e misionit dhe përpjekjeve shekullore të 

shqiptarëve për të realizuar vizionin e tyre, shtetin kombëtar përkrah botës së qytetëruar si 

finalizim i  thelbit të programit të Rilindjes Kombëtare Shqiptare. Hapi i parë në shtetndërtimin e 

përgjegjshëm është arritja e një zgjidhje politike1. Zgjidhjet politike arrihen rreth “...interesit dhe 

shpresave për të përfituar nga një projekt i përbashkët për ndërtimin e shtetit ose për shkak të një 

ndjenje të fortë të tillë si bindjet fetare, ideologjike” 2.

Për elitën politike shqiptare të kohës zgjidhja politike ishte “...formimi i shtetit të pavarur 

shqiptar si finalizim i thelbit të programit të Rilindjes Kombëtare Shqiptare”3, ishte shpresa për 

të përfituar të gjithë shqiptarët nga projekti i përbashkët i shkëputjes nga Perandoria Osmane dhe 

fillimi i ndërtimit të shtetit të pavarur shqiptar në ato territore ku shqiptarët ishin autoktonë. Pas 

shumë përpjekjesh kjo zgjidhje politike u finalizua në Kuvendin e  Vlorës, më 28 Nëntor 1912,  

vendimi i të cilit për pavarësi kishte vlera shtetformuese. 

1 Alan Whaites, States in Development:Understanding State-building,Governance and Social Development Group 

Policy and Research Division, 2008, p 6.
2 Verena Fritz and Alina Rocha Menocal, Understanding Statebuilding from a Political Economy Perspective. 

Report for DFID’s Effective and Fragile States Teams, 2007, p. 26. 
3 Stefanaq Pollo, Kristaq Prifti, “Rilindja Kombëtare dhe veçoritë e saj dalluese”, Historia e popullit shqiptar, Pjesa 

II, Kapitulli II, Tiranë: Toena 2002. f. 17.
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2. ROLI I INSTITUCIONEVE FETARE NË RAPORT ME KRIJIMIN E SHTETIT TË 

PAVARUR SI ZGJIDHJE POLITIKE E SHQIPTARËVE

Prapambetja kulturore dhe instrumentalizimi i fesë nga qendrat e huaja, kishin thelluar ndarjen 

mes shqiptarëve të besimeve të ndryshme dhe ishin bërë pengesë për bashkimin kombëtar4 si 

pjesë e zgjidhjes politike të shqiptarëve për shtetndërtimin kombëtar. Në funksion të këtij 

punimi, rolin e institucioneve fetare të kohës, në nivel qendror dhe lokal, në raport me krijimin e 

shtetit të pavarur shqiptar si zgjidhje politike dhe hap i parë i shqiptarëve drejt shtetformimit dhe 

shtetndërtimit do ta studiojmë dhe analizojmë në dy faza dhe konkretisht:

 Rolin e këtyre institucioneve në raport me vendimmarrjen për këtë zgjidhje politike në 

Kuvendin e Vlorës me 28 Nëntor 1912.

 Rolin e institucioneve fetare  në raport me zgjidhjen politike për shtetndërtim për periudhën 

nga Kuvendi i Vlorës  deri ne vitin 1924.

Në analizë të rolit të institucioneve fetare  në raport me vendimmarrjen për zgjidhjen politike në 

Kuvendin e Vlorës me 28 Nëntor 1912 gjejmë se në raport më programin e lëvizjes kombëtare, 

sjelljet e klerit kanë qenë, më së paku, kontradiktore.5 Më konkretisht:

2. 1. Roli i institucioneve fetare  të besimit islam në raport me zgjidhjen politike të 

shqiptarëve për krijimin e shtetit të pavarur

Sipas organizimit shtetëror osman të gjithë besimtarët islamë, duke përfshirë dhe ata shqiptarë, 

kanë qenë pjesë e Bashkësisë Islame, në krye të së cilës ishte sheh Ul Islami me seli në 

Stamboll. Ai ishte në krye të Ministrisë së Islamit, myfti suprem i të gjithë myslimanëve, pra 

dhe i atyre shqiptarë si dhe institucioni më i lartë gjyqësor për zbatimin e Ligjit të Shenjtë6. 

Prandaj institucioni qendror i myslimanëve suni ishte kundër  shkëputjes së shqiptarëve nga 

Perandoria Osmane. 

Pavarësisht nga kjo, personalitete dhe lider të strukturave vendore të myslimanëve suni, u 

angazhuan në zgjidhjen politike të shqiptarëve për krijimin e shtetit të pavarur shqiptar, bile 

4 Pëllumb Xhufi, “Feja dhe Shteti”,Aktet e Konferencës Shkencore Ndërkombëtare, Tiranë me 26-27 Nëntor 2012, 

Vëllimi I, Botim i Institutit të Historisë, Tiranë: 2014, f.16.
5 Po aty f.20.
6 Nertila Ljarja, “Pavarësia e Shqipërisë dhe krijim i një shteti laik”, Aktet e Konferencës Shkencore 

Ndërkombëtare, Tiranë me 26-27 Nëntor 2012, Vëllimi II, Botim i Institutit të Historisë, Tiranë: 2014, f.78.
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dhe në elitën kryesore, nismëtare të kësaj zgjidhjeje në nivel qendror dhe lokal. Për këtë 

mjafton të përmendim angazhimin e Haxhi Vehbi Agollit, myfti i Dibrës si pjesëmarrës në 

Kuvendin e Vlorës dhe nënshkrues i aktit të pavarësisë si dhe shumë liderë të tjerë fetarë të 

cilët, së bashku me intelektualë të tjerë, organizuan shpalljen e pavarësisë nëpër qytetet e tyre7. 

Por ishte jo i vogël dhe numri i klerikëve mysliman shqiptarë, të cilët u bënë mbështetje e 

pushtuesit8.

Ndërsa klerikët e sektit bektashi “përgjithësisht mbeten të lidhur ngushtë më Lëvizjen 

Kombëtare në të gjitha fazat dhe shprehjet e saj”9. Sipas studiuesit Dela Roka ndërmjet 

klerikëve bektashinj “...mund të gjenden patriotë ndër më të mëdhenjtë e shqiptarëve në 

epokën e luftërave për pavarësi”.10

Në përfundim mund të themi se institucioni qendror fetar i besimit islam, si dhe një pjesë e 

klerikëve të tyre vendor ishin kundër zgjidhjes politike të shqiptarëve për shpalljen e 

pavarësisë, ndërkohë që mjaft personalitete të tjera fetare vendore si dhe klerikët bektashi kanë 

mbështetur dhe luajtur një rol aktiv në zgjidhjen politike për shtetformim të shqiptarëve.

2. 2. Roli i institucioneve fetare   të besimit ortodoks në raport me zgjidhjen politike të 

shqiptarëve për krijimin e shtetit të pavarur

Përpjekjet e shqiptarëve për pavarësi rrezikoheshin jo vetëm nga shteti teokratik osman por dhe 

nga Patriarkana Greke e Stambollit dhe shteti teokratik helen”11. Në hierarkinë osmane 

Patriarku u bë pjesë e Divanit dhe mbulonte pozitën e një ministri12.  Kleri i lartë ortodoks 

përgjithësisht rekrutohej nga Patriarkana  Greke e Stambollit mes subjekteve greke ndërsa 

klerikët shqiptarë angazhoheshin në rangje më të ulëta. Së bashku më autoritetet osmane dhe 

akoma më egërsisht se ato, mitropolitët grekë të Durrësit, Beratit, Gjirokastrës dhe Korçës 

7 Kristo Frashëri, “Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë”, Botim i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë Tiranë: 

2008. f. 91
8 P. Xhufi, “Feja dhe Shteti”,…. Tiranë: 2014, f.21.
9 Po aty.
10 Roberto Maroco dela Roka, “Kombi dhe feja në Shqipëri 1920-1944”,Tiranë: “Elena Gjika”, f.38.
11 Gazmend Shpuza, Nëpër udhëkryqet e pavarësisë shqiptare, Aktet e Konferencës Shkencore Ndërkombëtare, 

Tiranë më 26-27 Nëntor 2012, Vëllimi I, Botim i Institutit të Historisë, Tiranë: 2014, f.161.
12 Arben Hoxha, Marrëdhëniet midis Regjimit Komunist dhe Kishës Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë në vitet 

1945–1967, Disertacion për gradën Doktor i Shkencave Historike. Publikim i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë: 

2014,f.20.
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luftuan çdo shenjë të lëvizjes kombëtare mes popullsisë ortodokse shqiptare. Klerikë shqiptarë 

të rangut më të ulët, përkrahës të lëvizjes kombëtare, u bënë shpeshherë objekt i përndjekjes së 

tyre13 ndërsa kleri i lartë grek u bë “...vektor i helenizimit të komuniteteve ortodokse 

shqiptare”.14

Patriarkana  ortodokse e Stambollit  shikohej nga nacionalistët ballkanas si një rrezik i dyfishtë, 

“... si bashkëpunëtore e pushtuesit ...dhe si minuese e identitetit kombëtar, ajo ishte pjesë e 

përbërëse e binomit që duhej luftuar, e asaj që ndryshe quhej zgjedha turko–greke”15. E tillë 

konsiderohej ajo edhe nga elita politike shqiptare e cila kishte programuar pavarësinë nga 

Perandoria Osmane. Për këtë edhe hierarkia greke e Kishës Ortodokse në Shqipëri u bë objekt 

konstant i goditjeve nga ana e patriotëve shqiptarë16. Kështu qasja e nacionalizmit shqiptar ndaj 

kishës ortodokse nuk ndryshonte shumë nga ai vendeve të tjera të Ballkanit17.

Ndërkohë, pretendimi i shtetit grek për territoret jugore shqiptare mbahej vazhdimisht gjallë 

nga Kisha Ortodokse Greke. “Ideja e Madhe” greke [Megalidheja], duke përdorur si mjet 

ekspansionizmin dhe mbështetur kryesisht, por jo ekskluzivisht, tek feja, ndeshej me 

“shqiptarizmin”, një perspektivë e lidhur ngushtë me gjuhën, por  jo vetëm.18  Krijimi i një 

shteti të pavarur shqiptar, do të çonte në një kishë të pavarur. Ky do të ishte fundi i helenizimit 

dhe i sistemit të miletit. Qeveria dhe kisha  greke e kuptonin tendencën e zhvillimit të këtij 

procesi historik dhe do t’i kundërshtonin  me forcë këto ndryshime logjike në jetën kombëtare 

shqiptare 19. Për këtë, si institucionet shtetërore greke ashtu dhe hierarkia greke e Kishës 

Ortodokse angazhuan gjithë potencialin e tyre për të penguar finalizimin e këtij projekti 

madhor të shqiptarëve. Kështu vetë Mitropoliti i Durrësit Jakov u angazhua personalisht për të 

penguar grupin e Ismail Qemalit që të mbërrinte në Vlorë ku ishte planifikuar mbledhja e 

13 P. Xhufi, Feja dhe Shteti,…. Tiranë: 2014, f.21.
14 Po aty, f.22.
15 A. Hoxha, “Marrëdhëniet midis Regjimit Komunist dhe Kishës...” f.3.
16 P. Xhufi, Feja dhe Shteti,…. Tiranë: 2014, f.22.
17 A. Hoxha, “Marrëdhëniet midis Regjimit Komunist dhe Kishës...” f. 4.
18 Elias G.Skoulida, “Çfarë është Shqipëria?Diskutimi në Greqi dhe ndërtimi i nocionit të “tjetrit” gjatë fundit të 

Shekullit XIX”, Aktet e Konferencës Shkencore Ndërkombëtare, Tiranë më 26-27 Nëntor 2012, Vëllimi I, Botim i 

Institutit të Historisë, Tiranë: 2014, f.59.
19 Beqir Meta, “Minoritetet dhe ndërtimi kombëtar në Shqipëri 1912-1924”, Botim i Institutit të Historisë, Qendra e 

Studimeve Albanologjike, Tiranë:2013, f.240
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kuvendit të pavarësisë në nëntor të vitit 1912. 

Përkundër këtij pozicioni, institucionet fetare të besimit ortodoks në diasporën shqiptare, si në 

SHBA20 dhe Bukuresht21, kanë luajtur një rol të rëndësishëm në mbështetjen e zgjidhjes 

politike të shqiptarëve për pavarësi, pavarësisht “orientalizimit” të pa pritur të Nolit diktuar nga 

zhvillimet e rrezikshme politike dhe ushtarake, të rrezikshme për fatet e shqiptarëve, në prag 

dhe në fillim të Luftës Ballkanike22.

Në përfundim mund të themi se hierarkia greke e Kishës Ortodokse ishte kundër zgjidhjes 

politike të shqiptarëve për krijimin e shtetit të pavarur shqiptar. 

2.3. Roli i institucioneve fetare   të besimit katolik në raport me zgjidhjen politike të 

shqiptarëve për krijimin e shtetit të pavarur

Qëndrimi i Vatikanit në prag të pavarësisë së vendit ishte në një linjë më qëndrimin e austro 

hungarezëve, si protektorë të katolikëve shqiptarë, të cilët, deri në momentet e fundit ishin për 

ruajtjen e status quosë dhe integritetit të Perandorisë Osmane. Kështu, kur arqipeshkvi i 

Shkodrës Jak Serreqi mbështeti hapur kryengritjen e vitit 1911, të malësorëve katolikë të veriut 

kundër Perandorisë Osmane dhe kërkoi ndihmën e Arqidukës Franc Ferdinand, mori përgjigjen 

se “mbrojtja e interesave katolike në Shqipëri kishte për të qenë si edhe më përpara objektivi i 

kujdesit të veçantë të qeverisë perandorake. Kjo qeveri angazhohej se do të vepronte kundër 

cenimeve të mundshme të interesave klerikale, ashtu si edhe për sa u përket interesave të 

civilëve katolikë”23, por e cilësonte se këtë do ta bënte “në kuadrin e hapësirës që i krijonte e 

drejta ndërkombëtare”24. Politikisht, Austro-Hungarisë në këtë kohë i interesonte ruajtja e 

integritetit të Perandorisë. Për këtë diplomacia austriake i kërkoi Vatikanit që, nëpërmjet 

“Propogandës Fide”, “...të dërgonte udhëzime tek  peshkopët shqiptarë që ata  t’u flisnin në 

mënyrë fashitëse klerit dhe popullit shqiptar. Vatikani nëpërmjet kardinalit Goti, e priti mirë 

20 Beqir Meta,”Tensioni greko-shqiptar 1939-1949”,Tiranë:2002, f.34.
21 Arkivi Qendror Shtetëror i Republikës së Shqipërisë (Aqsh), F.99, V.1923, D- 283, Fl 2, Statutul Komunitatei 

Ortodoxe Albaneze, Bucuresti 1910
22 G. Shpuza, Nëpër udhëkryqet e pavarësisë shqiptare, … Tiranë: 2014, f.175.
23 Romeo Gurakuqi, “Aspekte të qëndrimit të klerit katolik shqiptar në agimin e pavarësisë shqiptare”, Kumtesë e 

mbajtur në Simpoziumin ndërkombëtar "Krishterimi ndër shqiptarë", Tiranë 16-19 nëntor 1999, Botim i 

Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë, Shkodër: 2000, f. 280
24 Po aty.
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propozimin austriak...”.25 Sipas Edit Durhamit këtë mendim mbështeste dhe abati i Mirditës 

Preng Doci.26

Megjithatë, personalitete dhe autoritete vendore të komunitetit katolik u përfshinë në skemat e 

elitës politike shqiptare për zgjidhjen politike, shpalljen e shtetit të pavarur shqiptar. Autoritete 

vendore të klerit katolik si arqipeshkvi i Durrësit  Preng Bardhi, apo klerikë të tjerë të shquar si  

Gjergj Fishta, Ndre Mjeda, Ndoc Nikaj, etj., ishin protagonistë në ngjarjet që çuan në krijimin 

e shtetit shqiptar27. Edhe zëvendësi i Preng Bardhit, Dom Nikoll Kacorri, ishte pjesëmarrës në 

Kuvendin e Vlorës dhe nënshkrues i aktit të pavarësisë28. Klerikët katolikë u përfshinë në 

veprimtarinë më të lartë politiko-diplomatike kombëtare çka solli dhe  “një vlerësim më të 

pranueshëm të interesave shqiptare nga Austria”29 në kuadër të interesave të tyre strategjike, 

por dhe si protektorë të katolicizmit në Shqipëri.

Në përfundim mund të themi se Selia e Shenjtë si institucion qendror i klerit katolik, nuk kishte 

një qëndrim të pavarur për projektin shqiptar për pavarësi. Qëndrimi i saj ishte në një linjë më 

qëndrimin e austro hungarezëve, si protektorë të katolikëve shqiptarë. Por kjo nuk i pengoi 

personalitetet nga institucionet fetare vendore të këtij besimi që të mbështesin dhe luajnë një 

rol aktiv në zgjidhjen politike për shtet formim të shqiptarëve. 

3. ROLI I INSTITUCIONEVE FETARE  NË RAPORT ME ZGJIDHJEN POLITIKE 

TË SHQIPTARËVE PËR SHTET NDËRTIM, NË PERIUDHËN NGA KUVENDI I 

VLORËS  DERI NË VITIN 1924

Pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, institucionet qendrore të besimeve fetare të shqiptarëve 

ndodheshin jashtë kufijve administrativë të shtetit të sapo krijuar shqiptar, në territorin e shteteve 

të tjera, shtete të cilat në rastin më të mirë nuk kishin interes të mbështesnin procesin e 

shtetndërtimit  të shqiptarëve.

Por, pavarësisht pozicionimit të institucioneve qendrore fetare, për periudhën 1912-1924, disa 

25 R. Gurakuqi, “Aspekte të qëndrimit të klerit katolik shqiptar në agimin e pavarësisë shqiptare..., f. 280.
26 G. Shpuza, Nëpër udhëkryqet e pavarësisë shqiptare, … Tiranë: 2014, f.176.
27 P. Xhufi, Feja dhe Shteti,…. Tiranë: 2014, f.23
28 K. Frashëri, Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, ... f. 99.
29 R. Gurakuqi, “Aspekte të qëndrimit të klerit katolik shqiptar në agimin e pavarësisë shqiptare..., f. 294.
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personalitete vendore të institucioneve fetare janë angazhuar në konsolidimin pavarësisë si 

zgjidhje politike e arritur nga shqiptarët me shumë mund dhe përpjekje më 28 Nëntor 1912. 

Këto personalitete kanë kontribuar në shumë drejtime. Kështu mund të përmendim: zgjedhjen 

në krye të legjislativit të parë të dalë nga Kuvendi i Vlorës të Haxhi Vehbi Agolli, Myfti i  

Dibrës30 dhe shkëputja e lidhjeve të tij me  Sheh-Ul-Islamin ne Stamboll31 pas caktimit të tij 

nga qeveria e Vlorës si kryemyfti i Shqipërisë; angazhimin si zëvendëskryeministër në 

ekzekutivin e parë të dalë nga Kuvendi i Vlorës të Dom Nikoll Kaçorri32 prelat katolik; 

ndërhyrjen e Fan Nolit, në Korrik 1918, pranë presidentit të SHBA Willson me kërkesën për 

rivendosjen e  pavarësisë së Shqipërisë të pushtuara nga ushtritë e huaja33; zgjedhjen në vitin 

1920 të Xhemail Naipit, kadi-myfti, si kryetar i parlamentit të parë pluralist shqiptar (Kryetar i 

Këshillit Kombëtar); zgjedhjen na vitin 1920 të Luigj Bumçit si anëtar i Këshillit te Lartë nga 

Kongresi i Lushnjes; pjesëmarrjen dhe angazhimin, pas Kongresit të Lushnjës, të  Fan Noli, 

Ndre Mjedës  dhe Hoxhë Kadrisë  në Komisionin për hartimin e “Statutit të zgjeruar të 

Lushnjës”34 dhe angazhimin e tyre së bashku me At Gjergj Fishtën në Këshillin Kombëtar 

1921-1923; zgjedhjen e Fan Nolit, ish peshkop ortodoks si Kryeministër i Qeverisë 

Demokratike të Shqipërisë  më 16 Qershor 1924, dukuri kjo e panjohur, siç shprehej vetë Noli, 

edhe për vetë shtetet ortodokse35; angazhimin në fushën  diplomatike, në mbrojtjen e interesave 

të shtetit shqiptar, të personaliteteve  të larta fetare si të Luigj Bumçit në Konferencën e Paqes 

në Parisit e të Nolit në Lidhjen e Kombeve36; angazhimin e autoriteteve  fetare vendore, 

arqipeshkvit të Shkodrës Jak Serreqi dhe At Pal Dodës për të mos lejuar që katolikët e Mirditës 

të bien pre e lojërave pro serbe të Gjon Mark Gjonit37 me të ashtuquajturën Republika e 

30 K. Frashëri, Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, ... f. 91
31 B. Meta, Minoritetet dhe ndërtimi kombëtar në Shqipëri 1912-1924,… Tiranë:2013, f.388; N. Ljarja, Pavarësia e 

Shqipërisë dhe krijim i një shteti laik, …, Tiranë: 2014, f.78.
32 K. Frashëri, Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, ... f. 98; P. Xhufi, Feja dhe Shteti,…. Tiranë: 2014, f.23. 
33 Arben Puto, Shqipëria Politike 1912-1939,Tiranë: Toena, 2009, f. 215.
34 A. Puto, Shqipëria Politike ..., f. 318.
35 Arben Puto “Intervistë e Fan Nolit për gazetën greke “Politika” 24 shtator 1924,, “Demokracia e rrethuar”, 

Tiranë: 1990, f. 279.
36 Prof. Dr. A. Puto, Shqipëria Politike ..., f. 292.
37Qazim Xhelili, “Toleranca në marrëdhëniet  midis komuniteteve fetare në Shqipëri dhe ndikimi i tyre në jetën  

shoqërore në periudhën midis dy luftërave botërore”, Kumtesë e mbajtur në Simpoziumin ndërkombëtar 
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Mirditës*, tentativë serbe për ta mbajtur  të destabilizuar shtetin e ri shqiptar38; mbështetjen 

nga Kishat Shqiptare Ortodokse në Bukuresht39 dhe SHBA për shtetin e ri shqiptar, etj.

Por, gjatë kësaj periudhe, institucione fetare vendore si dhe disa personalitete të këtyre 

institucioneve, janë përfshirë në aktivitete të cilat jo vetëm se kanë rënë ndesh më zgjidhjen 

politike, pavarësinë e Shqipërisë, por kanë tentuar të nxisin rinegocimin e saj. Këtu mund të 

përmendim: rolin parësor të klerit të lartë ortodoks grek ne frymëzimin dhe udhëheqjen e 

masakrave ndaj popullsisë myslimane ne fshatrat e Shqipërisë së Jugut40; rolin e klerit të lartë 

ortodoks grek ne kryengritjen e ashtuquajtur “vorioepirote” dhe shpalljen më 13 shkurt të vitit 

1914 të Republikës Autonome të Vorio Epirit41;  rolin e klerit të lartë ortodoks grek në 

qeverinë e Jorgo Zografit, ku peshkopi i Korçës Germanos42 dhe peshkopi i Gjirokastrës 

Spiridon u përfshinë drejtpërsëdrejti në këtë lëvizje kundër shtetit të brishtë shqiptar; 

mbështetjen e mitropolit Jakovit ndaj inkursionit të trupave serbe në Durrës në dhjetor 191343 

dhe veprimtarinë e tij për të penguar mëshimin dhe shkollën ne gjuhën shqipe44; kryengritjen e 

organizuar në vitet 1914-1915, me bashkë drejtues Musa Qazimin-Myfti i Tiranës45 e Haxhi 

Qamilin, me mbështetjen e disa hoxhallarëve vendorë46, me programin “për shpalljen e 

"Krishterimi ndër shqiptarë", Tiranë 16-19 nëntor 1999, Botim i Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë, Shkodër: 

2000, f. 347.

*Republika e Mirditës u shpall e krijuar me 17 Korrik 1920. Gjon Mark Gjoni formoi edhe qeverinë e tij. Ai kërkoi 

nga Lidhja e Kombeve njohjen e Republikës së Mirditës dhe mbrojtjen e popullsisë katolike të republikës. Këto 

kërkesa të tij i mbështeti diplomacia  jugosllave.
38 Sreten Drashjkic, “Evropa i Allbansko Pitanje 1830-1921”, Beograd: 2000, f.322-323.

39 Arkivi Qendror Shtetëror i Republikës së Shqipërisë(Aqsh), F.99, V.1923, D- 175, f. 1, Memorie mbi organizimin 

e Kishës Shqiptare në Bukuresht 2 Tetor 1923.
40 P. Xhufi, Feja dhe Shteti,…. Tiranë: 2014, f.22
41 Prof. Dr. A. Puto, Shqipëria Politike ..., f. 130.
42 “Historia e Popullit Shqiptar”, V. III, Tiranë: Toena, 2002, f.60.
43 Arkivi Qendror Shtetëror i Republikës së Shqipërisë(Aqsh), F.136  Zv.Mitropolia Durrës, V.1862-1930, D- 11, f. 

9,Letër e Jakovit për Kryepiskopin e Belgradit datë 18.12.1913.
44 Beqir Meta, Minoritetet dhe ndërtimi kombëtar në Shqipëri 1912-1924,… Tiranë:2013, f.380.
45 G. Shpuza, Nëpër udhëkryqet e pavarësisë shqiptare, … Tiranë: 2014, f.177.
46 P. Xhufi, Feja dhe Shteti,…. Tiranë: 2014, f.21
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osmanllillëkut dhe bashkimin me mbretërinë osmane”47, e cila “i dha goditje të rënda 

institucioneve të reja shtetërore”, duke rrezikuar kështu dhe zgjidhjen politike të shqiptarëve; 

përpjekjet, në vitin 1921, deri në Lidhjen e Kombeve, të disa ipeshkvijve shqiptarë që 

komuniteti katolik në Shqipërinë e Veriut  të fitonte statusin e një pakice48 që kishte nevojë për 

tutelë, e cila do t’ju hapte rrugë edhe përjashtimit të tyre prej rendit ligjor të shtetit shqiptar49; 

organizmi dhe drejtimit nga kleriku Lorenc Caka të kryengritjes së malësorëve katolikë të 

fiseve të Dukagjinit, duke synuar kantonizimin dhe  autonominë e territoreve në Shqipërinë e 

Veriut50; rezistenca e institucioneve vendore të besimit katolik për zbatimin e Kodit Civil 

Shqiptar (e mbështetur kjo dhe nga Vatikani) etj.

Në përfundim mund te themi se edhe për periudhën nga viti 1912 deri në 1924, pavarësisht 

angazhimit individual të personaliteteve të veçanta të besimeve fetare për forcimin e shtetit të ri 

shqiptar, qëndrim i institucioneve fetare qendrorë nuk ka qenë në mbështetje të procesit të 

shtetndërtimit të shqiptarëve. 

Angazhimi individual pro shtetndërtimit i personaliteteve dhe liderëve lokal të komuniteteve fetare 

vinte ndërmjet të tjerave se ndër shqiptarët nuk ishte e hyjnizuar feja, por identiteti shqiptar,51 

thelbin e së cilës e gjejmë më herët në shprehjen e Vaso Pashës se “Feja e shqiptarit është 

shqiptaria”. 

Nëse do të bëjmë një analizë krahasuese mes rolit të institucioneve të besimeve fetare të 

shqiptarëve, në nivel qendror dhe lokal, në raport me krijimin e shtetit të pavarur shqiptar, me 

rolin që kanë luajtur institucionet fetare në procesin e shtetndërtimit kombëtar të fqinjëve tanë 

ballkanas, serbëve, grekëve dhe malazezëve, gjejmë se kombformimi, shteformimi dhe  

shtetndërtimi i tyre është i lidhur pazgjidhshmërisht me historinë e kishës ortodokse dhe të 

institucioneve të saj fetare. Kjo sepse feja e tyre ortodokse ka  luajtur rol të rëndësishëm në 

formësimin e identitetit të tyre kombëtar ndërsa institucionet kishtare kanë luajtur rol të madh në 

shtet ndërtimin e tyre kombëtar. Krahas ideve kombëtare, besimi fetar i përbashkët, motivi fetar 

47 Po aty, f. 64.
48 P. Xhufi, Feja dhe Shteti,…. Tiranë: 2014, f.24
49 Roberto Maroco dela Roka, “Kombi dhe feja në Shqipëri 1920-1944”,Tiranë: “Elena Gjika”, f.150.
50 P. Xhufi, Feja dhe Shteti,…. Tiranë: 2014, f.24; Roberto Maroco dela Roka: “Kombi dhe feja në Shqipëri....”, f. 

132,174;
51 Roberto Maroco dela Roka: “Kombi dhe feja në Shqipëri....” f.10.
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u bë një faktor i rëndësishëm që i afronte shpirtërisht elementët përbërës të këtyre popujve dhe që 

shpejtoi bashkimin e tyre kombëtar në luftën çlirimtare kundër pushtuesve osmanë, të cilët ishin 

myslimanë, pra të një feje tjetër nga ajo e tyre. Kështu mund të thuhet për serbët, grekët, 

malazezët52, bullgarët, etj. Meqë popullsia e këtyre vendeve i përkiste të njëjtit besim fetar, 

udhëheqja e lëvizjes së tyre kombëtare përfitoi nga antagonizmi fetar me sundimtarët osmanë për 

ta përdorur kishën si forcë ideologjike dhe agjitatore në lëvizjen çlirimtare. Kështu, në Serbi vetë 

kisha ortodokse serbe ka luajtur një rol të veçantë në themelimin e shtetit serb.533

Lidhur me mundësinë e instrumentalizimit të fesë nga qendrat e huaja54 dhe kthimin e saj si 

kërcënim për shtendërtimin e shqiptarëve, shtetari dhe patrioti Mehdi Frashëri në atë kohë 

shprehej: “...Shqipëria ka patur fatin e keq që autoritetet e nalta fetare të ndodhen jashtë 

Shqipërisë nën hijen e një mbretërie të huaj që ndodhej kurdoherë kundra ekzistencës të një 

shteti shqiptar të lirë. Nga ky shkak marrëdhëniet zyrtare fetare të Shqipërisë me autoritetet e 

nalta të tyne lipset të caktohet me një ligj dhe në një mënyrë që të mos i sjellë dëm bashkimit 

shqiptar. Për këtë them që Qeveria duhet të jetë pak më brenda në fetë…”55. 

Të gjitha këto nxitën në elitën politike dhe ligjvënësit e kohës mendimin se, për sa kohë qendrat 

e besimeve fetare të shqiptarëve ishin jashtë vendit, ekziston një kërcënim ekzistencial ndaj 

pavarësisë së Shqipërisë, si zgjidhje politike dhe vetë sigurisë kombëtare të shtetit të ri shqiptar, 

duke vështirësuar kështu procesin e shtetndërtimit.

Prandaj ata morën nismën  që këtyre marrëdhënieve t’i venë korniza ligjore56. Si rrugë për 

neutralizimin e këtij kërcënimi u pa mbi të gjitha nacionalizimi i besimeve fetare, proces i cili 

52 [Për rreth 3 shekuj, Mali i Zi drejtohej nga princa-peshkopë, të cilët kishin pushtet politik dhe kishtar. Kjo u jepte 

mundësinë atyre që të përdornin edhe besimin fetar për t’i angazhuar njerëzit kundër pushtuesve osmanë].
53 Nën petkun paqësor, kisha serbe siguronte komunikimin midis ortodoksëve sllavë, sidomos me rusët, si dhe 

drejtonte rezistencën antiosmane. Realisht, serbët, në këto kushte, kishën e shikonin si shtetin e tyre. Madje, edhe 

mbledhja e parë e qeverisë serbe, menjëherë pas shkëputjes nga Perandoria Osmane, 200 vjet më parë, u bë në 

manastirin Voljevça, afër Kragujevacit. (Për më tepër shih: Xhavit Shala, “Kisha serbe dhe paqja negative në 

Kosovë”, botuar në gazetën «Tirana Observer», dt. 14 mars 2006 dhe në www.acnss.com.
54 P. Xhufi, Feja dhe Shteti,…. Tiranë: 2014, f.26.
55 Arkivi Qendror Shtetëror i Republikës së Shqipërisë(Aqsh), F.246, V.1923, D- 68, Fl 471, Bisedimet e Këshillit 

Kombëtar.
56 Xh. Shala, “Albanians in the crossroads”...p.36.
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kishte filluar formalisht që me emërimin  në vitin 1913  të Vehbi Dibrës si Myfti i Përgjithshëm i 

Shqipërisë nga qeveria e Vlorës e që u intensifikua më pas në vitet 1921-1923.

KONKLUZION

 Në përfundim, pasi analizuam  rolin e institucioneve fetare, qendrore e vendore, të 

besimeve kryesore fetare të shqiptarëve, në krijimin e shtetit të pavarur shqiptar si zgjidhjen 

politike të shqiptarëve, duke u fokusuar kryesisht në periudhën 1912-1924, mund të 

konkludojmë se institucionet qendrore të besimeve kryesore fetare të shqiptarëve nuk kanë  

qenë në mbështetje të procesit të shtetndërtimit të shqiptarëve. Megjithatë, këto institucione 

fetare nuk arritën dot të frenonin përpjekjet e shqiptarëve dhe të disa prej personaliteteve të tyre 

vendore fetare, për të nisur e vazhduar procesin e shtetndërtimit kombëtar.

Referenca:
1. Arkivi Qendror Shtetëror i Republikës së Shqipërisë(Aqsh), F.99, V.1923, D- 283, Fl 2, 
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ABSTRACT

After the dissolution of Yugoslavia six new independent states were created forming own newly 

established systems, which till the dissolution were part of one political, economic, social and 

defense system. With the dissolution traditional markets were lost. Actually what was once 

single market was separated in six different markets and new taxes and tariffs were imposed 

together with recreation of borders. These states are still struggling with their economic growth 

and political stability which, as such, more than often creates preconditions for political, social, 

national, ethnic and religious intolerance resulting in some cases with conflicts.

Having this in mind and based on previous experiences, raises the question if Balkan countries 

will be better off in a form of Union rather than independent? However it must be pointed out 

that we are not talking about attempt of recreation of Yugoslavia, but as argued by Mirčev (2015, 

p.212-215) rather a union of democratic autonomies where special attention will be dedicated to 

the balanced economic development of the region, where countries of the Balkans should be on 

relatively same economic and development level without major differences.

Keywords: Balkan Union, Economy, Cooperation, Development, Politics, EU, Integration, 

Visegrad Group.
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INTRODUCTION

From rather recent history there were proposals for similar federations. Here can be 

mentioned the” Draft Agreement” presented by Dr.Branko Horvat , suggesting creation of Union 

with several joint institutions:

 Assembly

 Council of Republics and Provinces

 Federal Executive Council and

 Court (Jovanovski,2010, p. 164)

Each of the countries would have own armies with section of the armies being part of Union`s

army, without changing the borders and with no national minorities. 

ECONOMICALLY UNITED BALKAN

Worth mentioning is the proposal of Carl Bildt, for a New Balkan Union. Among other

suggestions regarding this union it was pointed out that cancelation of custom duties between

Balkan countries would be major blow to the organized crime. However in the end these 

proposals were rejected. There are two major reasons why these proposals are mentioned. First 

one, is that proposals were written and conducted by an experts in their relevant areas, and 

indeed are worth examining from which useful conclusion can be made and utilized for the 

Balkan region. The second reason is that with nowadays totally new sets of conditions , these 

proposals should be comprehensively analyzed and adopted to current economic, political and 

social situation especially regarding the possibility of having joint institutions which can be a 

step forward into strengthening of the economies of the Balkan countries. Very good sign that 

can be perceived as a motive for the Balkan countries to increase their foremost economic 

cooperation is the fact that, from point of view of the international factor, big USA, Asian and 

EU companies are already having huge investments that are covering whole Balkan region. This 

can be comprehended as positive sign that international factor is perceiving Balkan region as one 

economic whole, attractive from economic and financial aspect. This indeed is motive plus for 

the Balkan states to work toward much higher economic integration and creation of economic 

block that can be established and legally defined. Furthermore, already among the states in the 
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Balkan region there are considerable production capacities , constant establishment of new 

business relations, trade corporations and financial institutions.

From another side, although national perspectives of the Western Balkan countries are 

directed towards EU integration, latest surveys show that there is considerable increase in EU 

skepticism, especially due the slowness ,if not stagnation, of EU integration process. The world 

economic and financial crises are factors that have contributed to widening of the gap between 

EU and Western Balkan countries and certainly made the leaders of these countries consider 

possible alternatives to the EU which actually, as consequence, had gradual increase in the 

cooperation among the Western Balkan countries. Paradoxically, global economic and financial 

crises have actually help intensify the cooperation among Western Balkan countries and created 

a form of common economic zone, in same time contributing towards overcoming of the 

intolerance and prejudice present among the nations in the region. This can be perceived as 

another motive, Balkan nations to turn its national interests towards uniting of the region. In 

context of this it has been proven that developed and stable region is one the major preconditions 

for security and stability of the Balkan. As such, creation of common economic region will be 

useful toward reaching that goal. 

Further what can also be considered as possibility, is creation of union similar to the one 

of Visegrad Group. Visegrad Union functioned as a form of union even before becoming part of 

the EU, and they certainly continued to function in same way even after becoming part of the 

EU. As argued by Jovanovski ( 2010 p.165-170) as such Balkan countries can follow the 

example of the Visegrad group countries and implement same economic regulations. What is 

most important is that economic relations among Western Balkan countries , in one way or 

another have always been kept , but certainly need to be intensified.

Unity in the Balkans exists and is getting more and more intensified in the last years. 

Creating of such Union can have numerous benefit for the countries that are part of the same, 

such as undisturbed movement of goods, capital, services and people, elimination of number of 

non-trade barriers, intensified FDI and exports, harmonization of business regulations and 

standards, creation of modern economic and financial relations, development of democracy and 

bigger territorial and financial space. Increased economic interdependence of national economies 

will mean prompt increase of movement of capital, people and services among these countries. 
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In essence, creation of Balkan Economic Union can lead to establishment of economic, financial, 

fiscal, investment, trade, banking, customs and monetary unity which will lead to accelerated 

economic and social development, but as well liberalized economic flows and ideal use of 

available resources  Another benefit of this union is that member countries will be able to shift 

some of the income risk to union market or single economic space and thus receive larger gains 

through Unions consumption risk sharing.(Djuran, 2013, p.70-73)

Establishing of Union can as well create enhanced development of accession process to the EU. 

Balkan Economic Union can be seen as sub regional union that will enable its members stable 

and faster development in social, economic and political areas , enabling accelerated integration 

process. Generally speaking we can say that economies and their level of development differ 

from country to country. Balkan Union can reduce the gaps between these economies as well as 

between their social and political asymmetries.                          .

Furthermore in order to maintain development dynamics it is crucial to expand market together 

with utilization of natural and human resources .This is remarkably difficult to achieve with 

economic and market resources of each of the Balkan countries separately which once again calls 

for uniting and creation of form of economic union.

 This type of union can only be achieved gradually with process based on economic and 

political mutual interests of the Balkan countries possible by following Vysehrad Group example 

as guidance. Integration between Western Balkan countries can go gradually from shallow to 

deep integration. Shallow integration means firstly liberalization of trade, continuing to deep 

integration through government influences of “reducing market segmentation effect of domestic 

policies and regulations other than tariffs and formal non-tariff barriers” (Djuran, 2013p.72) and 

eventually creating single economic space and greater market, creating new jobs and reducing 

unemployment rate. Enhanced socio- economic development can as well successfully resolve 

current issues connected with development. Creation of Balkan Economic Union can eventually 

lead to creation of modern Balkan economies. If that is to be achieved it can be said that Western 

Balkan states are at new beginning, but indeed will need economies with constant growth and 

sustainable development which can be only be achieved with modernizing and strengthening of 

multilateralism and regional cooperation, macroeconomic stability and mainly depending of own 

economic and political powers and considerably less from foreign factor. Domazet,(2015 

p.175182).
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CONCLUSION

Development of nonbank financials will help to diversify funding sources. Support of 

economic recovery through credit nonperforming loans can become priority. However, the 

fundamental challenges toward stable socio economic development will be to complete structural 

transformation process and economic reforms, to reduce debts to manageable proportions and to 

achieve needed level of investment flow. Domazet,(2015 p.183-190)

In that matter can be created institutional center for all Western Balkan countries, that can 

be political and social as well as economic force for cooperation, reconciliation and development

of the region. As argued by Gošović (2009, p.243-245) it can be a center dedicated to

establishing a common space for the Western Balkan countries, building new and rebuilding

old links and bridges of cooperation and peace that can serve as guidance for united Balkan for

upcoming generations. Mutual and organized approach can increase high economic, political, 

social and democratic standards of Western Balkan countries and can only accelerate 

overcoming of all the current challenges that these states are facing including still very present 

transitional difficulties, specific development and security problems and can as well facilitate the 

“questionable” EU accession process. Because of the turbulent history full of conflicts, 

conditions for economic and social development were not in favor of the region, desperately 

needed in the Balkans. On the other hand developed economies and social systems are 

fundamental for this region since they would help in closing the gap between executive power 

and social system, creating independent states institutions, primary judicial system, liberalizing 

markets and etc. However the tides have changed now and there are considerably better 

conditions and fertile soil in favor of Balkans countries to unite, create own economic block or 

union, that will stabilize this region, develop it and prosper it economically, politically ,culturally 

and socially and once for all greatly reduce the negative influence of international community. 

This as consequence will have greater economic and political influence of each of the countries 

and the union as a whole in the region and international scene. Creating of such a union will 

create conditions for accelerated economic growth that will consequently mean development of 

democracy and democratic relations, increasing social satisfaction together with increased 

incomes leading to remarkably reduced national and ethnic tensions in region. 
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With all this previously said, in the end it can be concluded that economically united 

Balkan is achievable (as proven in the past), possible, manageable and politically and 

economically desirable.
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ABSTRACT

Technical and technological advances in food production have brought substantial 

changes in quantity, quality, diversification and availability of food. The food industry is driven 

by business activity and objectives, which in turn have considerably affected consumer behavior. 

While the consumers in general are ready to get adopted and accept the variety of food due to 

business globalization, thus increasing their preferences to the food that was not available to their 

vicinity in the past and to the industrial processing such as additives and flavor for extending the 

duration of consumer durables, a concern has been raised; organic food in a traditional way is 

healthier. State institutions from their own side have passed many regulations to ensure that food 

industry and production meets the needed criteria of safety for consumption while businesses 

compete against each other primarily in making their own way to profit. Yet, an increasing 

number of consumers worldwide, for their own safety, find it more preferable to undertake a 

degree of food processing or preparing it on their own. This paper looks at the trend of this 

consumer behavior in the Polog Region of the Republic of Macedonia, supplemented by a case 

study of an organic food restaurant located in the city of Tetovo.       

Key words: Organic food, GM food, Polog region, Porter’s five forces, competitive advantage. 

JEL: D13, M13, O13, Q13. 
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INTRODUCTION

Food is a necessity. There is no an alternative to it.  Production, demand and consumption 

of food have constantly been on the rise throughout history, and will continue to experience such 

a trend in the future as the population grows. Despite technological advancing in mass producing 

the food, today, a large number of people across the world, especially in developing countries 

remain poorly fed, facing food shortages and hunger. A considerable number of factors are 

attributed to the contribution of food crises such as low level of economic development, low 

incomes per capita, environmental and climatic conditions, unequal disperse of natural resources, 

the rise in food prices, and the impact of different cultures among the people in consumption and 

preferential eating habits, e.g. different diets and type of food like organic, conventional and 

genetically modified food (GMF). Given the undisputable importance of food in general and the 

rising demand, its production and offering in the market to consumers can be a beneficiary 

business to be dealt with as well as at the benefits of consumers. In modern times, specialization 

in offering certain food matters in the market for food.

As the name suggests and by common understanding, organic food is that kind of food 

that does involve chemical fertilizers and pesticides during the farming process and no food 

additives while preparing the food.  By this definition organic food may also be called as more 

natural and safer by nutritional value and taste. This has been the main food for people 

throughout the history until agriculture was industrialized and intensified by the use of various 

chemicals, or conventional food. The consumers realizing the difference in taste, in response 

became more aware in favor of organic food, thus initiating the Green Revolution and organic 

farming movement in the 1940s (Drinkwater, 2009:19). When the food is processed, it should 

contain the overwhelming majority of organic ingredients. Non-organic ingredients may be 

present but in fairly small share (up to 5 five percent), be free of food additives with small 

presence of pesticides if they are not synthetic. Production and processing of organic food is a 

regulated industry.

Compared to conventional farming and food, organic based system is believed to 

healthier for consumers and less damaging to the environment. The most common agreed 

arguments, which have been tested by surveys, include: i) organic farming by not using 

pesticides make the environment less prone to harmful effects both in terms of polluting the soil 
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and water; ii) a better choice for the diverse of ecosystems such as various plants, insects and 

animals than conventional farming; and iii) on average, organic farming can save more the 

environment as it produces less waste which is caused by throwing of packaging materials such 

as paper, plastics and metallic waste in which the chemicals are packed (Stolze et al, 2000; 

Hansen et al, 2001). Perhaps one of the most frequent reasons why organic farming is preferred 

is that the use of pesticides can have a potential damaging effect in the workers’ health. 

While organic farming and subsequent organic food is understood to have several 

benefits, one crucial question that arises about it, is the yield compared to other types such as 

non-conventional and GMF. The answer is not so easy to be given and justified given the crises 

of food at global level expressed by hunger and the rise in prices. According to the World Bank 

estimates, between 2005-2008 food prices have risen by 83 percent, while the demand for food 

will increase by 50 percent by 2030 (Evans, 2008: 1-2).  This is important to have it into 

consideration, because, majority of the people may find themselves constrained between the 

alternative of consuming healthier food and the one that is easier to produce, cheaper but with 

some shortcomings. The studies comparing the yields between organic and other foods offer mix 

results. As this still requires more research to draw a more clear-cut conclusion, it should be 

mentioned that the supporters such as Johnston (1986: 102) maintain that, in addition to higher 

quality due to the soil no so much exposed to pesticides, organic crops and plants have higher 

probability of retaining water longer, which is important during drought periods, thus more 

yields. Critics on the other hand base their argument on what is a concern for almost everyone, 

i.e. more space or land needed for organic farming facing the pressure from rising urbanization 

which can seriously disrupt the ecosystems in longer run. The problem of available land for 

organic farming becomes a challenge in small size countries like the Republic of Macedonia, 

with most land parcels (around 80 percent) scattered in private family ownership whose average 

size in 2010 was 2.5-2.8 hectares (European Commission, 2011). As the pressure for 

urbanization is growing, small scattered parcels may further decrease in size, which in turn may 

constrain the capacities to provide the needed resources to produce organic food, and the skills 

how to make it more for the market or to a larger number of consumers.
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A MICROECONOMIC PERSPECTIVE OF ORGANIC FOOD

 Although organic farming and food appear as traditional, it requires professional 

research and development. Within the firm level, the key to internal analysis is to identify 

potential strengths and weaknesses by collecting the relevant information. The analysis should be 

able to reveal a strategy and an action plan with resources in order to achieve the company’s 

mission and objectives. Internal environment consists of a number of factors as strengths such as 

resources, capabilities, and competitive advantage with their elements to be valuable, scarce, 

non-imitable, sustainable, appropriable, have dynamic capabilities and the value chain. Reaping 

the benefits of strengths involves costs, the main drivers of which are economics of scale, 

experience effect and value drivers (Fritzroy et al, 2012: 213-235).  Among the weaknesses can 

be listed: inefficiency of management or leadership, difficulty to find skilled workers, shortage 

of financial resources, low technical skills, and investment inefficiency (Abd Gani et al, 2010: 

52-53). 

When people interact in different parts of the globe or visit other countries, they also get 

known with locally produced different organic food, and even become addicted to it. The English 

were used to consume Indian food while serving in India as soldiers and colonizers. After 

coming back home, Britain welcomed the opening of Indian restaurants by Indian newcomers. 

This is a case of exporting local cuisine from the colony to the former colonizer. A different 

example follows in the Republic of Macedonia (especially in the Polog region) during the 

Ottoman rule that adopted many Turkish based food or recipes. Burek (Turkish pie), doner, 

baklava (type of homemade sweets), Turkish coffee, Ceylon tea are all of Turkish origin that can 

be found as the most common food consumed in Polog. The organic food produced from 

subsistence agriculture for family consumption, begun to reach the public, mostly in the cities, 

through businesses. The consumers are accustomed to this food in their families. But when they 

are away at work during the break time or lunch, they may be missing it. A partial fulfillment to 

the demand for organic food is in the bakeries that can be found in every few hundred meters 

across the city, and some restaurants more sparsely dispersed. 
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A huge percentage of population thin the Polog region was always affected by food 

traditions and rituals which played a crucial part in their lives. However, traditions undergo a 

change over time by adapting new variety food preferences and eating habits. The dynamics of 

life in general, has made the citizens to have less time at their disposal for cooking, but always in 

search for value, and willingness to pursue comfort for their body and health. Organic food, 

when they are not able to prepare it on the own, is their preferred choice.

Porter’s five forces is a model for industry analysis which the manager of a company 

seeks to develop in gaining competitive advantage over potential rival companies. The rivalry in 

the market is measured by industry concentration or market share measured by the concentration 

ratio, which in our case for a restaurant would be the number of restaurants and related 

businesses. The fiver forces are: i) industry competitors; ii) pressure from substitute products; iii) 

bargaining power of suppliers; iv) bargaining power of buyers; and potential entrants. In order to 

gain the advantage over its rivals, the firm in broad terms choses the following policies: changing 

prices, improving product differentiation, creatively using channels of distribution, and 

exploiting relationship with the suppliers (Porter, 1980: 215-235). Porter’s five forces as general 

requirements apply to industrial sectors to determine the competition and they can vary within 

specific industrial sector.

Key Success Factors (KSF), sometime known as Key Performance Indicators (KPI) are 

the measures by which the success of an industry and the model demonstrates the organizational 

process or activity to determine the significance of impact on the firm’s overall performance. 

According to Parmenter (2007), these indicators include firm’s internal processes such as: unit 

cost (in currency), yield (in %), product defects (in %), process measure (index), staff 

satisfaction (index), staff skills (index), capabilities (index), productivity (output/employee), and 

IT system use (index). Given that the firm is an open system influenced by the changes in the 

environment, the changes are also required in the internal organization as an adoption to the new 

customer demands, regulations, technological innovation development in communications, 

transport, and socio-political changes arising from global economic interdependence and 

integration (Wind and Main, 1998).
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A firm can be a pioneer in the market to offer new products and services rather than 

being an existing one. Pioneer firms require risk-taking initiatives for which they need human 

and financial resources. They also should innovative and creative. If they lack the capabilities in 

this respect, they may chose the strategy of fast imitator businesses, i.e. await innovation by the 

competitors and follow their lead quickly. This alternative is preferable by the firms reluctant or 

not having the needed resources and skills to innovation. Their advantage is in another crucial 

aspect – segmentation of the market or better access to the customers. Such firms become more 

aware in listening or discovering the customer needs, and then find the way to respond by 

acquiring the products from the leaders of innovation (Fitzroy et al, 2012: 327-328).  

Innovation and research and development (R&D) as the driving force to business success 

are associated with risks and costs. Like in any industry, innovation and R&D in products and 

services of organic food are critical issues that involve selection and processing a broad array of 

organic groceries, fruits, vegetables, and proteins (Godsay, 2010: 22). Risk factors can also be 

internal. In a typical case of food industry, such risk may be passed to the consumers’ health 

when the food does not meet the needed requirements or its consumption causes health concerns. 

Food sector is a regulated industry undergoing intensive control of quality by the institutions in 

charge of monitoring their quality.

The restaurant of organic food is located in the city of Tetovo, the main urban center of 

the Polog region. The restaurant was established and registered in 2013 as a Joint Stock 

Company, with 3 co-owners and run by the management. In the first year, the building in which 

the (first) restaurant was located and operating, was rented for a total cost of €30.000.  Total 

space of the facility is 160 square meters consisting of 100m2 indoor, 40m2 outdoor and 20m2 

kitchen facilities. The initial investment was around €100.000, of which €70,000 went for 

renovation and the remaining to run the business in the first three months. More details are 

provided in Appendix.

Within the first year of operation, the restaurant’s first strategic action was to create a 

value, the value which rests on its mission to provide specific local organic food that currently is 

scattered in different forms in the market, and plans to assemble it with the aim of becoming 

exclusive. There is already an abundance of labor force who are women preparing organic food 
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at their homes for their family members, thus there is no need to spend much in this 

specialization.

FINDINGS AND DISCUSSION FROM THE CASE STUDY

To begin with capabilities and competitive advantage, it should be noted that the 

restaurant makes a significant contribution in satisfying the consumer needs that are on the rise 

in Macedonia (and elsewhere in the world) by first being located in the city where the largest 

potential customers of the Polog region live. This is the value as internal factor to build a 

competitive advantage.

Scarce is explained by very limited competition in this kind of food from the rest by not 

mixing organic food with others. It is a new strategy of shifting away causal and scattered supply 

of traditional organic food into a more concentrated business by using modern management and 

environmental friendly technology. 

Apart from providing fast hot food in the restaurant itself, the firm has the the services for 

fast delivery of organic in the surrounding buildings whose employees may not have sufficient 

time during breakfast and lunch time. Telephone lines are open for customers to order food for 

delivery in their offices and/or working places in a distance of up to 500 meters from the city 

center where the restaurant is located. This is a different service and experience with the products 

that other firms do not yet share or have it organized. 

Although the competitors offer and sell similar products, the restaurant is non-imitable in 

a sense that it uses different routes of supply that is exclusively local to produce the food. The 

competitors’ resources which they use in producing similar food are largely imports from other 

countries whose origin often remains uncertain as customers usually neither ask where the raw 

materials are provided from, nor if the base of the food they eat has been subject to conventional 

farming. 

The restaurant is using the initial competitive advantage for a sustainable business in the 

future. Consumption of organic has long time ago been familiar in Macedonia and will be in the 

future. As long as organic food is friendly to the environment, its rate of sustainability is higher 

and lasts longer than in many other industries because, if the people may refrain themselves from 

the noise of the cars and their gas emissions, they cannot abstain from food consumption. 
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This business is appropriable as it can appropriate the returns that its capabilities deliver. 

How this can be explained? The restaurant captures the benefits of its capability in terms of 

competitive advantage, a part of which are also shared with employees, suppliers and customers. 

Profit as the primary appropriation goes to the firm. The network of relationships with the 

customers will mostly go through employees and chefs, not the firm. 

Dynamic capabilities of the restaurant in the initial phase may not be a guarantee for 

success in the future in a fast changing market and environment, but as the competition is weak, 

current capabilities implies that a particular process has been standardised as a routine that other 

competitors will find it harder to attain. One of the most useful tools the restaurant as a company 

will use to assess the capabilities and analyzing business unit, is the value chain or the activities 

that the restaurant has chosen to compete. These activities involve costs, and the pressure to 

lower them. One way of doing so is through economies of scale, i.e. increasing the network and 

quantity of food to diminish costs per unit. As figures in appendix suggest, in the first year the 

restaurant had higher costs which gradually decreased the following years as a result of getting 

stronger position in the market. 

New entrants can pose a barrier. Current businesses may expand their activities, a 

potential barrier to new entries. The barriers to entry in the market can change depending 

governmental regulations and licensing. Substitutes are the products akin to others within the 

industry already produced. The reason why substitutes are offered by the firm and consumed by 

the customers may be either cheaper prices or non-availability of the original products. The 

purpose of substitutes is to increase the firm’s competition in the market where it cannot compete 

with the same product. Local specific organic produced food by the restaurant is attractive to 

industry as long as it finds the way to the market. Of particular relevance are the laws regulating 

organic food and related to gastronomy. The competitors are mainly the bakeries and workshops 

offering organic food but at the same time they do offer a lot more conventional. This is what 

can be considered as multi-industry or network competition that can represent some limitations 

for new entries. 

Porter’s five driving forces referred to earlier part in the case of the restaurant in Tetovo 

have the following explanations as findings: 
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i) Industry and competitors: food industry if growing and will continue this trend in 

the future. The main competitors are bakeries and the shops that do offer the same 

products (food) like the proposed restaurant. 

ii) Pressure from substitute products: include the large self-production and 

consumption by the families at home. The distinct feature of the restaurant to gain 

competitive advantage is to produce such a food for commercial/business 

purposes on daily basis, which is not possible by the families.

iii) Bargaining power of suppliers: the restaurant will acquire the organic raw 

material directly from private households (milk cream, cheese, corns, fruits and 

vegetables) where we can check whether their farming is organic.  

iv) Bargaining power of buyers: the customers frequent the places where they can get 

certain organic and traditional food. At the restaurant they will have available all 

of them, thus in case they are not sure what exactly want to eat, they are more 

likely to choose the restaurant as they are sure it offers a greater variety. 

v) Potential entrants: these are existing businesses (bakeries, certain restaurants) that 

may adopt their business strategy as well as new one like us. We have no 

information if someone is on the way to open this kind of restaurant, but if it is, 

we plan to maintain the leading position.  

Of all products, food has the largest number of substitutes, especially when we think of 

just eating not to remain hungry. The challenge is with different kind of food and diets the 

customers like. With the increased need among the consumers for local organic food, the 

competitors may begin working in a similar strategy by offering substitutes at cheaper prices. A 

partial protection is the restaurant’s application for licenses to certify many products with a 

detailed description how they are prepared and is branding all of them.     

As the table in annex shows, gross sales, net sales, and gross profit constantly rose in the 

next three years. This may be in part of also rising prices of food, as measured by the Consumer 

Price Index (CPI). The CPI rose steadily since 2008, reaching 111.21 Index Points in June 2013 
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(the year in which the restaurant was established as a company), and dropping a little 109.55 

Index Points (World Bank, 2016). 

Figure 1: Consumer Price Index for the Republic of Macedonia, 1994 – 2015.

The general trend of rising food prices in the Republic of Macedonia, like in many parts 

of the world referred to earlier, acts as an incentive to entry this business. It was this incentive 

and the motive to make profit of three founders of the company in Tetovo dealing with 

manufacturing and serving of organic food. Total expenses by the end of the third year 

diminished by a factor of around 3 compared to the base year when they were very high as a 

result of starting up.  The drivers of change will be to respond to the consumer behavior and 

habits. The response measures, depending on the success of the base in Tetovo, to open 

affiliations in other cities of Macedonia and use advertisements as part of tourism development. 

At present were unable to deduce the timing of these changes.

The restaurant is very attractive to the food industry as it brought a new way how organic 

food specific to a country can be channeled to the market for commercial purposes.  It has begun 

to diversify the market for fast food which currently is dominated by bakeries, kebabs, 

hamburgers that can be found in every corner of Tetovo. In such a saturated market the 
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customers are looking for alternatives which the restaurant is on the way to provide. Apart from 

customers, the restaurant under consideration rests on organic farming and processing that does 

not contribute to environmental pollution which is becoming a concern in modern times. The 

attractiveness if using local resources in producing and selling of organic food is also justified by 

the fact that Macedonia is large importer of food that is often associated with remarks by the 

customers and state controlling authorities as causing health concerns, e.g. importing of the meat 

whose analysis have frequently raised the concern of quality such as too conventional and even 

genetically-modified but without indicating in the label. 

CONCLUSION

The demand for food in the Republic of Macedonia, like in any other countries, is 

increasing as are also increasing its prices. Businesses in food sector and consumers become 

aware in search of the food that brings more benefits on both sides. Organic farming and food is 

more preferred as it is healthier and ecologically accepted. As the prices rose sharply in recent 

year, it is an opportunity to engage in a business by opening a restaurant to offer exclusively 

organic food. The Polog region in the Republic of Macedonia has many such exclusive local 

organic foods that previously were produced at home by the families for self-consumption. 

However, these specificities are finding the way to the market through bakeries and various 

shops. The decision to open a restaurant of this type of food in the city of Tetovo was made after 

the founders found that a number of consumers on the rise, with a plan to expand its network of 

affiliations. They invested their own capital and are getting the return on investment.

Market segmentation is currently focused in one city as a testing experience. There is a 

risk from new entries, but mainly in already existing market structure through bakeries and fast 

food shops. To gain a comparative advantage over these rivals, the restaurant in Tetovo is 

working on getting the certificates for many of the products with its own recipe and establishes 

brands for each of them. The recipe then can be exported abroad to open similar restaurants, just 

as some well-known have done with their own.   

The five forces as a model of competition, strategic actions, KSFs, drivers of change and 

attractiveness to industry revealed many advantages that the organic food restaurant has over its 
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current and potential competitors. This does not imply that entering such a business is an easy 

task and the success is ahead. Possible changes should be carefully examined and managed. The 

exclusive restaurant of organic food in Tetovo should consider alternative strategies how to 

maintain the current leader position. 
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Appendix: Key indicators of the organic food restaurant in Tetovo

Joint Stock Company (register) 

3 co-owners

Renting Location in Central Tetovo – Annual €15.000 

Indoors 100 m2 + outdoor 40 m2 + kitchen facility 20 m2 (total 160 m2) 

Funding: €100 000 (each co-owner 33%) 

Initial Investment:  €100 000  (70,000 renovation+30,000 to run business in initial 3 months) 

First year estimated expenses:  ~€120,000 (e.g. monthly ~€10,000) 

1 Manager – 1200 €1 000

2 Chefs  – (2 x 8000) €1 600

4 Chefs assistant (4 X 400) €1 600

4 Full time waiters (4 x 300) €1200

1 Oart time waiter (1x 200) €200 

3 Bartenders (3 x 350) €1 050

Accounting services – 200 €200
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Cleaning Service – 200 €200

Utilities bills – 400 €400

Maintenance - 200 €200

Rent €1 200

First year turnover: €130,000

Meal served daily (average): 120 (€720) 

Average Price of meals:  6€

Different soft Drinks served Daily Including coffee) : €600 

Average Price of drink:  €1.5 €  (€900) 

Different Alcoholic Drinks served Daily: €200 

Average Price of drink:  €2.5 (€500) 

Average Total Turnover daily: €2 120  

Average Operating Days/Monthly: 26 days

Average Monthly Turnover:  €55,120.00

Average Turnover Yearly:  €661,440.00 

Average Expenses Monthly: €10,000.00

Cost of Goods sold: 

Meals Approx:  €3   €360

Non Alcoholic Drinks: €0.7 €420

Alcoholic Drinks: €1  €500

Daily Cost of Goods Sold: €1280 

Monthly COGS: €33,280.00

YEARLY COGS: 399,360.00

Monthly Dispersion:  €661,440.00 / 12 = €55,120.00 Monthly
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Income statement (in €)
INCOME 2013 2014 2015
GROSS SALES 659,400.00 839,740.00 1,000,577.00 
Returns and Allowances 21,3507.00 24,8469.30 30,575.00 

NET SALES
445,893.00 591270.70 970,002.00

Cost of Goods Sold 206,596.90 250,375.00 304,613.0 

GROSS PROFIT
439,296.10 440,895.70 665,389

EXPENSES 
(General/Administrative)

Salaries and Wages
85,720.00 92,200.00 98,320.00 

Employee Benefits
4,680.00 4,750.00 5,316.00 

Payroll Taxes 
4,680.00 4,770.00 5,200.00 

Accounting Services
2,300.00 2,350.00 2,530.00 

Cleaning Services
2,300.00 2,400.00 2,400.00 

Maintenance
175,000.00 1,750.00 1,750.00 

Rent
13,450.00 13,450.00 13,450.00 

Marketing and Advertisement
4,750.00 4,800.00 4,000.00 

Security
2,400.00 2,400.00 0.00 

Utilities
4,000.00 4,600.00 4,750.00 

Telephone Service
1,100.00 1,000.00 0.00 

Insurance
1,650.00 1,800.00 2,000.00 

Office Supplies
955.00 860.00 880.00 

Postage and Shipping
655.00 630.00 600.00 

TOTAL EXPENSES
303,640.00 € 137,760.00 98,320.00 

NET PROFIT
133,474.42 50,888.88 183,864.02
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ABSTRAKT

Cloud computing po rritet me shpejtësi, me aplikime në pothuajse çdo fushë, megjithatë, 

kërkesa në rritje i infrastrukturës cloud ka rritur në mënyrë drastike konsumin e energjisë e 

qendrave të të dhënave, e cila është bërë një çështje kritike. Qendrat e të dhënave, aplikacionet 

cloud computing konsumojnë sasi të mëdha të energjisë, duke kontribuar në kosto të larta 

operative. Me mungesat e energjisë dhe ndryshimet globale klimatike që përbëjnë shqetësime 

reale, konsumi i energjisë nga qendrat e të dhënave është bërë një çështje kyçe dhe me nevojë të 

trajtimit. Prandaj, paraqitet nevoja për zgjidhje dhe kjo është Green Cloud Computing që jo 

vetëm mund të kursejnë energji, por edhe të zvogëluar shpenzimet operative, konsumi i lartë i 

energjisë jo vetëm që përkthehet në kosto të lartë operative, e cila redukton marzhën e fitimit të 

ofruesve Cloud, por edhe të çon në emisionet e lartë të karbonit e cila nuk është ekologjikisht 

miqësore. Për këtë arsye, zgjidhja do të jetë energji-efiçiente që janë të nevojshme për të 

minimizuar ndikimin e cloud në mjedis. Përdorimi i Green Computing tek pajisjet tuaja është një 

mënyrë me rrezik të ulët, për të ndihmuar jo vetëm mjedisin, por edhe për ti zvogëluar 

shpenzimet. Sot, kjo është gjithashtu njëra ndër tendencat më të mëdha në biznes. Marrja e një 

vendimi të ndërgjegjshëm për të kaluar në green computing në vendin e punës, jo vetëm që 

përmirëson të ardhurat finale tuajat, por ka efekte afatgjate dhe të qëndrueshme. Ky punim do të 

trajtoj efektet e Green Cloud Computing në mjedisin tonë, mënyrat e përdorimit të Cloud 

Computing që të rris efektin e mirë në mjedis, do të trajtojmë implikimin e këtyre zgjidhjeve për 

kërkimet që do të kemi në të ardhmën mbi përdorimin e Green Cloud Computing.

Fjalë kyçe – Green Cloud computing, Mjedisi, Energji.

mailto:selami.klaiqi@uni-gjilan.net
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HYRJE

Teknologjia cloud është një lloj i sistemit paralel dhe të shpërndarë që përbëhet nga një 

koleksion i kompjuterëve të ndërlidhur dhe virtualizuar që janë parashikuar dhe prezantuar në 

mënyrë dinamike si një ose më shumë burimeve kompjuterike të unifikuara.

Në përgjithësi, arkitektura cloud përcakton 4 shtresa të dallueshme nga hardueri fizikë deri te e 

fundit aplikacionet e përdoruesëve. Burimet fizike duke përfshirë makina të këmbimit desktop, 

grupimeve dhe qendra e të dhënave formojnë nivelin më të ulët të shtresës në krye të cilave është 

vendosur infrastruktura virtuale. Infrastruktura fizike menaxhohet nga shtresa kryesore 

middleware, objektivi i të cilit është që të sigurojë një ambient të përshtatshëm në kohë për 

aplikacionet dhe për të maksimizuar përdorimin e burimeve fizike. Në mënyrë që të ofrojë 

shërbime të avancuara, të tilla si izolimin e aplikimit, cilësia e shërbimit, dhe sandboxing, thelbi i 

middleware mbështetet në teknologjitë virtuale.[1]

SIGURIA TEK CLOUD COMPUTING

Një ndër sfidat kryesore në cloud computing pa dyshim është siguria, cloud computing është 

përcaktuar si një teknikë që është në gjendje të sigurojë një infrastrukturë elastike, ku përdoruesit 

nuk janë pronarë, por që u siguron atyre shërbimet e kërkuara duke u ndarë në disa shtresa 

varësisht nga shërbimet që ofrojnë:

 IaaS ose infrastruktura si shërbim, ofron shërbimet bazë të infrastrukturës. IaaS i 

referohet ndarjes së burimeve HW duke përdorur kryesisht virtualizimin, ku shumë 

përdorues përdorin të njëjtat burime. Përshkallëzimi i aksesit në burimet HW bëhet në 

bazë të kërkesave të përdoruesve dhe faturimi realizohet sipas modelit: “paguaj aq sa 

përdor”.

 PaaS ose platforma si shërbim, është shtresa që përveç sigurimit të ambientit për 

aplikimet e përdoruesve, ofron dhe platforma për shërbime të orientuara. P.sh një server 

aplikimi Paas, u mundëson zhvilluesve të aplikacioneve të krijojnë aplikime të ndryshme 

web pa blerë servera dhe HW të tjerë, si dhe pa konfigurime dhe licenca shtesë.
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 Saas ose software si shërbim, është shtresa më e lartë që ofron aplikime më të plota sipas 

nevojave dhe kërkesave specifike. Saas siguron se të gjitha aplikimet janë të hedhura në 

internet dhe pagesa e shërbimeve të ofruar janë në bazë të përdorimit.

Ofruesit e shërbiemeve në Cloud duhet të ofrojnë siguri për konsumatorët të cilët nuk duhet 

të përballen me problem të sigurisë siq janë humbja e të dhënave ose qasja e pa autorizuar e 

përdoruesëve të ndryshëm dhe keqpërdorimi nga ta. 

Një ndarje me katër probleme kryesore tek siguria në Cloud:

1. Qështja e të dhënave në Cloud

2. Problemi i privatësisë

3. Infektimi i aplikacioneve

4. Qështja e sigurisë në Cloud[2]

Figura 1. Siguria në Cloud Computing[3]

KARAKTERISTIKAT TEK GREEN COMPUTING

Pritet një emision më i ulët i karbonit në Cloud computing për shkak të infrastrukturës 

shumë efikase për vetë-zvoglimin e energjisë në paisjet e IT-së. Teknologjia kryesore e shtytjes 

përpara të përdorimit në mënyrë efikase të energjisë është "Virtualizimi", i cili lejon përmirësim 

të dukshëm në efikasitetin e energjisë të ofruesve të shërbimeve Cloud. Virtualizimi është 

procesi i prezantimit të një grupimi logjik ose nëngrupi të resurseve të IT-së në mënyrë që ato të 

mund të qasen në mënyra që japin përfitime mbi konfigurimin autentik. Me konsolidimin e 

serverëve të pa shfrytëzuar maksimalisht dhe përdorimin e tyre në formën e makinave të shumta 

virtuale që ndajnë të njëjtin server fizik me shfrytëzim më të lartë, kompanitë mund të fitojnë 

kursime të larta në formën e hapësirës, menaxhimit dhe energjisë. Në përgjithësi, infrastruktura 
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dhe paisjet tjera mund të gjejnë një përdorim shumë të ulët, nganjëherë ulet deri në 5 deri në 10 

për qind të shfrytëzimit mesatar. Duke përdorur teknologjitë e virtualizimit, aplikacionet e 

shumta mund të organizohen dhe ekzekutohen në të njëjtin server, duke çuar kështu në nivelet e 

shfrytëzimit deri në 70%. Kështu, zvogëlon në mënyrë dramatike numrin e serverëve aktivë. 

Megjithëse shfrytëzimi i lartë i serverëve rezulton në konsum më të madh të energjisë, serveri që 

operon me përdorim më të lartë mund të përpunojë me më shumë ngarkesë pune me përdorim të 

njejtë të energjisë. Efikasiteti i energjisë i qendrave të të dhënave ka ndikim të madh në 

përdorimin e energjisë totale të cloud computing. Duke përdorur teknologjitë më efikase të 

energjisë, ofruesit e Cloud mund të përmirësojnë ndjeshëm EPE-në (Efektshmëria e Përdorimit 

të Energjisë) e qendrave të të dhënave të tyre. Ofruesit e shërbimeve të reja të Cloud mund të 

arrijnë nivele EPE deri në 1.1 deri në 1.2, që është rreth 40% më shumë efikasitet energjie sesa 

qendrat e të dhënave tradicionale. Dizajni i serverit në formën e kontejnerëve modularë, ftohjes 

së ujit ose ajrit, ose menaxhimit të avancuar të energjisë përmes optimizimit të furnizimit me 

energji, janë të gjitha qasjet që kanë përmirësuar dukshëm EPE-në në qendrën e të dhënave. 

Përveç kësaj, cloud computing lejon shërbimet të lëvizin në mes të qendrave të të dhënave të 

shumta të cilat janë duke u përdorur me vlera më të mira EPE-së. Kjo arrihet duke përdorur 

rrjetin me shpejtësi të lartë, shërbimet virtualizuara, matjen dhe monitorimin dhe kontabilitetin e 

qendrave të të dhënave.

Për të matur efikasitetin e unifikuar të një qendre të dhënash dhe për të përmirësuar 

përformancën e saj për watt, rrjeti green computing ka propozuar dy metrika specifike të njohura 

si PUE Power Usage Effectiveness dhe Datacenter Infrastructure Efficiency (DciE). 

PUE = Fuqia totale e pajisjes / Fuqia momentale e pajisjeve të IT-së 

DciE = 1 / PUE = Fuqia momentale e pajisjeve të TI-së / Fuqia totale e pajisjes x 100%  [4]

ARKITEKTURA E GREEN CLOUD COMPUTING

Siç edhe është cekur më lartë platforma e cloud computing si gjeneratë e ardhshme e 

infrastrukturës IT-së i mundëson ndërmarrjeve të konsolidohen me resurse të IT-së, zvogelimin e 

kompleksitetit dhe shpejtesise se menaxhimit, përgjigja ndaj dinamikës së biznesit.Shfrytëzimi 

dhe zvogëlimi i konsumit të energjisë janë sfida kryesore për suksesin e funksionimit të një 

mjedisi të cloud computing. Prandaj arkitektura Green Cloud zvogëlohen konsumin i 
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panevojshëm i energjisë në një cloud computing mjedis ashtu siq mund të shihet edhe tek figura 

2.

Figura 2. Arkitektura Green Cloud [5]

Në figurën 3 mund të shohim komponentet dhe e ardhmja e Cloud Computing.

Figura 3. E ardhmja e Cloud [6]

Siguria në një mjedis tradicional është arritur nga përdorimi i firewall-ëve, protokolleve të 

internetit, politikat për kontrollin e qasjes, mbrojtjen nga virusët dhe auditimi, të gjitha këto gjëra 
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kontrollohen nga administratorët lokal. Firewall-ët janë hardware ose software, që shëbejnë për të 

mbrojtur një sistem kompjuterik ose të rrjetit nga përdoruesit e paautorizuar dhe të mbrojtur 

kundër ndërhyrjeve. Protokollet e rrjetit përcaktojnë se si të dhënat dërgohen në rrjet, në dhe nga 

interneti. Ka disa, të tilla si HTTP, TCP / IP, SMTP dhe Internet Protokollit të Sigurisë (IPSec). 

IPsec është standardi për sigurinë bazë në internet. Konfidencialiteti, integritetit, dhe 

disponueshmëria, të krijojnë një treshe që është një model i sigurisë. Ky model shërben zakonisht 

si standard i cili është i bazuar në siguri.[7]

KONKLUZION

Ekzistojnë raporte mbi analizën e gjelbër të IT të Clouds dhe datacenters që tregojnë se 

Cloud computing është "Green", ndërsa të tjerët tregojnë se kjo do të çojë në rritje alarmante në 

emetimin e karbonit. Qendrat e të dhënave nuk janë vetëm të shtrenjta për të ruajtur, por edhe 

miqësore ndaj mjedisit. Emetimi i karbonit për shkak të qendrave të të dhënave në mbarë botën 

tani është më shumë sesa emisionet e Argjentinës dhe Hollandës. Kostot e larta të energjisë dhe 

gjurmët e mëdha të karbonit janë shkaktuar për shkak të sasisë masive të energjisë elektrike të 

nevojshme për serverat e shumtë të organizuara në këto qendra të dhënash. Prandaj Green Cloud 

Computing është alternativa në mbajtjen e ambientit të pastër që ndikimet janë direkt edhe tek 

ambienti në përgjithësi.
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EСТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА 
ОРИГИНЕРЕН И ДЕРИВАТИВЕН  НАЧИН

АПСТРАКТ

Право на сопственост, како правна институција, е еден од основните институти на 

граѓанското право, таа ги има сите законски норми кои регулираат социјалните , правните 

и граѓанските односи поврзани со сопственоста.

Правото на сопственост во општо подразбира дека својот извор му е  во римското 

право, што е почетна точка за сите последователни правни системи. Започнуваќи од овој 

момент, стекнување на правото на сопственост се третира со историска перспектива, 

вклучувајќи литература од народен и меѓународен аспект, како и правните аспекти на 

граѓанското право кои се посветни на соодветните држави.

 Начините за стекнување на сопственост се предвидени со позитивнотоправо, во 

рамките на едно правен систем а сушност се истите како постоеле на римското право.

Со повеќеслојниот третман, кој е направен од страна на правниците во сите 

времиња, може да се види на димензија и спектар на теми во врска со сопственоста, 

особено на оние кои се за добивање на насловот сопственост, разгледувано посебно од 

страна на сите правни системи, се зема во предвид нивната  главна поделба која има за цел 

да се покаже на позадината на сопственост, стекнување на изворно (оригинерно) или 

изведено (деривативен пат) владение на право,  со тие преземени мерки да се постигне 

крајната цел, во зависност од условите.

mailto:n.kala@eust.edu.mk
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Клучни зборови: Стекнување на правото на сопственост, предмети, недвижности, 
застареност, губење на сопственост.

ВОВЕД

Сопственост е субјективно граѓанско право, кое се добива како резултат на 

специфични потврдени правни факти. Наоѓањето на одреден правен факт, субјектот на 

правото, без разлика дали е физичко или правно лице, има право на сопственост над 

одреден ствар. Според римското право и граѓанско право, сопственоста може да се 

стекнуваа преку различни начини. Студирањето  се концентрира на стекнување на 

сопственост на деривативен  и оригинарен начин.

Стекнување на сопственост на деривативен  начин е кога сопственоста на ствар се 

добива од страна на поранешниот  сопственик или, според правната литература, со 

сукцесија на правато.

Стекнување на сопственост на оригинерен начин е кога правото на сопственост на 

ствар се стекнува за прв пат или е добиено независно од правата на поранешниот  носител 

на правото.

1. СТЕКНУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТ  НА ДЕРИВАТИВЕН НАЧИН

Од страна на римското право  се смета дека стекнување на сопстеност на деривативен 

начин, правото на сопственост се стекнува од претходниот сопственик, кој досега беше 

сопственик.

Стекнување на сопственост на деривативен начин e кога се поминува преку 

сопственост, правото на купувачот е извлечена од  правото на сопственост на 

поранешниот сопственик.57

57 Pohan, Ivo.” E drejta Romake”, Universiteti i Prishtinës,  Prishtinë,1980, fq.231
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За деривативно стекнување на сопственост се потребни два моменти: правата основа 

(iustus titulus) и modus aquirendi.1

Имено, стекнување на деривативен начин, правната основа има потесно значање 

отколку  правната основа воопшто. Во најширока смисла, таа е секоја норма  во  

објективното право врз основа на кои, некои правни факти издаваат некоја субјективно 

право. Во однос на пренос на сопственост, правна основа е правно дело што би требало да 

се пренесе сопственоста на друго лице. Правната основа треба да биде силно правно 

дејство. Денес  во нашето право modus aquirendi  е зачувана како начин на стекнување 

само за движни предмети. Модалитети на купувањето на недвижни предмети е 

запишување на правото на сопственост во книгите на недвижности во име на 

стекнувачот.2

Според ЗСДСП правото на сопственост на подвижна ствар преоѓа на стекнувачот со 

предавање на стварта во негово владение.

Предавањето на подвижната ствар се смета за извршено и со предавање на исправата 

врз основа на која стекнувачот може да располага со таа ствар, како и со врачување на 

некој дел од стварта, или со издвојување или друго означување на стварта што значи 

предавање на стварта.

Кога подвижна ствар се наоѓа во владение на стекнувачот по некоја правна основа тој 

стекнува право на сопственост на неа по друга правна основа во моментот на 

склучувањето на правното дело со сопственикот на стварта.

Ако стекнувачот на правото на сопственост на подвижна ствар ја остави стварта и 

натаму во владение на пренесувачот по некоја друга основа, тој стекнува право на 

сопственост на неа во моментот на склучувањето на правното дело со сопственикот на 

стварта, врз основа на кое се стекнува право на сопственост. 

Правото на сопственост на подвижна ствар што ја држи трето лице преминува врз 

стекнувачот во моментот на склучувањето на правното дело со кое пренесувачот му го 

1 Aliu, Abdulla.” Pronesia dhe te drejtat tjera sendore”, UShT, ligjerata te autorizuara,2010 ,fq.88
2  Po aty, fq 88
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пренел правото да бара поврат на стварта. Третото лице има право да ги истакне спрема  

новиот сопственик сите приговори што ги имало спрема поранешниот сопственик.

Предавањето на подвижна ствар се смета за извршено и тогаш кога од конкретните 

околности произлегува дека е извршено предавањето на стварта.

Имено, право на сопственост на недвижност врз основа на правно дело, се стекнува со 

запишување во јавната книга за запишување на правата на недвижностите или на друг 

соодветен начин определен со закон.Основањето, запишувањето и одржувањето на 

јавната книга за запишување на правата на недвижностите, се вршат на начин и постапка 

пропишани со посебен закон.Правното дејство на запишувањето настанува од моментот 

кога барањето или исправата за запишување е примена во органот што ја води јавната 

книга.На подрачјата каде што јавните книги не се установени во согласност со законот за 

запишување на правата на недвижностите, правото на сопственост на недвижностите се 

стекнува со поединечно запишување во јавните книги.3

Во Македонија  јавна книга за регистрација  на правото  на недвишности  е кадастрот 

за недвижности.

1.1 Mancipatio 

Mancipatio беше најважниот деривативен начин за стекнување на сопственост во 

согласност со одредбите на граѓанското право.За половажноста на мancipatio односно  

неговото дејство беше потребно:  способност на странка, соодветен предмет и  

предвидената правна форма.

Странка- продавач и купувач, можеше да биде само римски граѓанин sui juris  или латини 

и перегрини на кои им беше признато jus commercii.4

3 Сл.Весник на Република Македонија.„ Закон за сопственост и другистварни права“(преќистен текст) 2010г, 

ч.145 и ч.148
4 Јоcic,  Lazar. “ Rimsko Pravo”,SKC Nis,1997, st. 191
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Соодветни предмети на mancipatio беа само res mancipi, кои беа во сопственост на 

продавачот. Предмет на  радовното mancipatio не можеа да бидат туѓи ствари или ствари 

кои ги имаше на владение продавачот.

Форма на mancipatio беше per aes et libram. Според која мораше да присуствуваат 

продавачот, купувачот, liberpens- државјанин со скала и најмалку пет сведоци, полнолетни 

римски граѓани. На место каде се врши  требаше да се донесе ствар која се пренесува или  

неговото симболично дело.5 Постапката се разиваше така што купувачот го земаше 

предметот и ја изговараше свечната формула, потоа ја удираше шипката или во  вагата 

ставаше пари  во име на симболична цена (quasi pretii loco). Cum nexum faciet 

mancipiumuque,uti lingua nuncupassit, ita jus esto.6

Присутните сведоци беа принудени да ги слушат добро зборовите на nuncupatio, 

бидеќи  требаше да сведочат за се што имаат видено и слушнато за  манципацијата. После 

директниот акт на манципација, престанува правото на сопственост на продавачот и се 

стекнуваше квиритното право на сопственост на купувачот. Купувачот не стекуваше 

квиритно сопственост, бидејќи тоа ја немаше и продавачот (nemo plus juris ad alium 

transferre potest quam ipse habet- никој не може да пренесе кај другиот повеќе права од тоа 

што тој сам има) и му се закануваше опасност од вистинскиот сопственик квирит кој со rei 

vindication можеше да побара да му се врати неговиот ствар. Купувачот имаше право со 

actio de mondo agri  да побара двојната вредност на разликата помеѓу површината на 

земјата навистина  на она поднесени и што е споменато во nuncipatio.7

1.2 In jure cessio

Постапката In jure cessio е многу стара,свечана и апстрактна цивилна правна 

форма, која се аплицираше во времето на Законот на деветнаесет таблици, каде 

стекнување на сопственоста  е во форма на формално судеење помеѓу дотогашниот 

сопственик (in jure cedens) и добитникот на ствар (vindicans).8 За половажноста на In jure 

cessio  e потребно:  способност на странка, соодветен предмет  како ствар, можеше да биде 

5 Po aty. Fq.192
6 Ligji I XII tabelave 6,1. 
7 Pohan, Ivo.” E drejta Romake”, Universiteti I Prishtinës,  Prishtinë,1980, fq.234
8 Јоcic,  Lazar. “ Rimsko Pravo”,SKC Nis,1997, st. 193
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секој  in commercio ствар и тоа res mancipi и  res nec mancipi, и  предвидената правна 

форма.

Во актот In jure cessio мораше да учествува дотогашниот сопственик (in jure 

cedens) и добитникот на ствар ( vindicans) и државниот овластен орган. 

После декларација на формулата за стекнување на ствар,  преторот го прашуваше 

дотокашниот сопственик  дале се противставува на декларацијата за стекнување. Ако 

дотогашниот сопственик  ја потврдуваше декларацијата или чутит , преторот ке му ја 

дадеше стварта на добитникот.Правните последици во  редовно In jure cessio беше 

стекнувањето  на сопственост  за vindicans. Виндикансот немаше никакви правни мерки за 

заштита спрема поднесителот  на ствар, кога и се транферираше туѓата ствар.

Се сметаше дека во актот jure cessio постојат две делени делови кои се разликуват 

многу.Првиот дел во која дотогашниот соптвеник го  дерелинкуонте стварот и ја губеше 

секое право спрема  неговиот  предмет и вториот дел  во која добитникот ја окупираше со 

дозвола на  магистратот дерелинкиот предмет.9  

1.3 Тraditio

Традицијо  или предавање на стварта беше најважниот и единствениот начин за 

стекнување на сопственоста на деривативен начин според одредбите на  jus gentium. Во 

римското прав, традицијо  се користеше како начин за стекнување на квиритната 

сопственост во  res nec mancipi  и како начин на стекнување  на  бонитарната сопственост 

на res mancipi.

Условите беа: а) странките на предавањето сопственици, б) формирена волја на 

сопствениците за пренесување на стварта или да ја добијат, в) правна основа или  causa 

traditionis, д) соодветен предмет и е)  актот на предавањето на стварта.

На секое предавање битребало да учествуваат две субјекти:  пренесувачот на 

стварта(tradens) и добитникот на ствар (accipiene).

9 Pohan, Ivo.” E drejta Romake”, Universiteti I Prishtinës,  Prishtinë,1980, fq.235
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Кога предавањето требаше да послужи како начин за стегнување на сопственост, 

требало  прво да ја имаат волјата: траденсот за да ја пренесе сопственоста  на добитникот 

а добитникот предаваното ствар да ја прими во сопственост.

Волјата на странките  за пренесување требало да се потпираат  во некоја законска 

причина   или правна основа, која ја натеруваше траденсот соптвеноста да ја преносеше 

кај добитникот, а аксипиенсот од траденсот имало право да ја побара стварта во 

сопственост.

Причините врз основа на кое пренесувачите се обврзани да се пренесе 

сопственоста на ствар кај реципиентите, додека овластените приматели на објектот можеа 

да побара предавање на стварта од пренесувачот беа различни: договорот за 

купопродажба, договор за дар, наследство, легат, итн.10

Пополнување на потребните услови може да се дојде да му се предаде поседување 

на нешта, и во стариот римско право беше потребнопредавање на физички материјал, која 

подоцна  беше најчестата форма.Со текот на времето сопственоста може да биде  

здобијена  со традиција и без физика предавање, појавата на својата посебна форма и тоа: 

traditio longa manu, brevi manu i constitutum possessorium.

Traditio longa manu- симболично предавање постоела тогаш кога пренесувачот на 

место  предметот му давала нешто симболично на предметот или со гест му покажувало 

дека се одрекува од своите права и му пренесува нему, на пр. предавање на клучот од 

станот или зградата,  симболично пружување на раката со покажување на границите на 

имотот до каде владеението сега нему ќе му припаѓа.

Traditio brevi manu-  се применуваше кога дотогашниот имател на стварта за 

некоја транслативна причина имаа волја таа ствар да ја држи за себе  и да остане негов 

владеник. Ствар  е веќе лоциран кај стекнувачот, или по други основи, и не требало 

физичко предавање, бидејќи како што тој заклучи врз основа на правна работа стана 

сопственик. Ова се случува, на пр.кога закупецот, депозитарот или комодатарот  ќе ја 

купи стварта.

10 Pohan, Ivo.” E drejta Romake”, Universiteti I Prishtinës,  Prishtinë,1980, fq.239-240
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Constitutum possessorium- е спротивен случај, каде сопственик ја изгуби 

сопственоста ама со договор со стекнувачот го држуваше стварта во поседување. На 

пр.сопственикот ја продаваше куќата а продолжува  да живее  во неа како закупец ( 

потстанар), или продаваниот предвижен  предмет да ја држи на чување. Овде нема 

физичко предавање, стекнувачот ќе стекне сопственост со склуќување на правна работа.11

И ден денес, традиција е редовен начин на стекнување на сопственоста во деривативен 

начин .

2. СТЕКНУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТ НА ОРИГИНЕРЕН НАЧИН

Стекнување на сопственост на оригинерен начин постоеле кога правото на сопственост 

го сочинуваат стварот како нешто  што се уште нема сопственик, и спрема стварите  што 

имале сопственик, но правата на сопственост  му престана според својата волја или според 

одредбите на законот.12

За сите видови за стекнување на сопственост на оригинерен начин заедничко е дека 

стекнувачот на правото на сопственост не се извршува од правото од претходнијот, не се 

извршиву пренос на сопственост, но сопственост се стекнува независно од него, бидејќи  

сопственоста на ствар не постои, или  дека законодавството не бараа правото на 

сопственост од претходник како услов за стекнување на сопственост.13

ЗСДСП  на Република Македонија ги пребројува оригинерниот начин на стекнување 

на сопственост. Во овије случаи, правото на сопственост  не се добива од претходниот 

сопсвенник туку  во основа на законот.

Според  законот правото на сопственост се стекнува со создавање нова ствар, со 

мешање и спојување, со градење на земјиште, со одржување, со одвојување на плодовите, 

со стекнување сопственост од несопственик, со окупација, со припојување и таложење, со 

11 Јоcic,  Lazar. “ Rimsko Pravo”,SKC Nis,1997, st. 194-195
12 Pohan, Ivo.” E drejta Romake”, Universiteti I Prishtinës,  Prishtinë,1980, fq.231
13 Kovacevic-kustrimovic, Radmila &Lazic, Miroslav. “Stvarno Pravo”Gip Punta, Nish, 2004,ст.119
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промена на корито на водотек и создавање на остров и во други случаи определени со 

закон.14

2.1 Occupatio

Окупација  е оригинерен начин за стекнување сопственост со земање  ствари од 

ничија сопственост со волја за да  стекне право на сопственост.15

На подвижна ствар, што нејзиниот сопственик ја напуштил, право на сопственост 

стекнува лицето што ја зело таа ствар во владение со намера да ја присвои, ако со закон 

поинаку не е определено.

Стварта се смета за напуштена кога нејзиниот сопственик на  несомнен начин ќе  

изрази волја дека не сака повеќе да ја држи.

Не може да се стекне сопственост со присвојување на подвижни ствари кои со 

посебен закон можат да бидат само во сопственост на Република Македонија или на 

единиците  на локалната самоуправа, освен ако со закон или посебна дозвола од 

надлежниот орган присвојување се врши во границите на таа дозвола.16

2.2 Thesaurus

За скриено богатство во смисла на овој закон се сметаат: пари, злато, сребро, накит, 

драгоцени камења, ствари изработени од племенити метали и други драгоцености, кои 

скриени лежеле толку долго време, така што со сигурност не може да се утврди кој им е 

сопственикот.

За културно добро во смисла на овој закон се смета ствар која има општокултурно 

значење или е од јавен интерес и како таква се наоѓа под посебен правен режим заради 

14 Сл.Весник на Република Македонија.„ Закон за сопственост и другистварни права“(преќистен текст) 

2010г, ч.113
15 Rasovic,Zoran. “Stvarno Pravo” drugo iszdanje, Beograd,2005,ст.176
16 Сл.Весник на Република Македонија.„ Закон за сопственост и другистварни права“(преќистен текст) 

2010г, ч.133
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негова заштита и користење (споменик на културата, музејски материјал, библиотечен 

материјал, архивска граѓа, природна реткост и слично), (член 142).

Во истиот законик во член 143 е предвидено :скриеното богатство и културното 

добро, ако не се најде сопственикот, станува сопственост на Република Македонија 

(државна сопственост).

Лице коешто ќе пронајде скриено богатство, односно културно добро е должно 

веднаш да го пријави и го предаде на надлежната служба во владение, односно до 

предавањето да преземе мерки кои се нужни да не пропадне и да не се оштети или да се 

отуѓи.

Надлежната служба е должна за пронаоѓањето на богатството, односно културното 

добро веднаш да го извести надлежниот државен орган за заштита на спомениците на 

културата, односно архивот, коишто се овластени тие ствари да ги земат во владение и да 

ги чуваат, ако со посебен закон не е поинаку предвидено.

Наоѓачот и сопственикот на недвижноста во која е најдено богатството, односно 

културното добро имаат право на соодветна награда од Република Македонија, која не 

може да биде помала од наградата за најдена туѓа ствар ниту поголема од вредноста на 

најденото богатство, односно културното добро, а имаат право и на надоместок на 

нужните трошоци.

Половина од наградата од ставот 4 на овој член припаѓа на наоѓачот, а другата на 

сопственикот на недвижноста во која е најдено богатството, односно културното 

добро.Ако некој се обидел да го сокрие или не го пријави веднаш богатството, односно 

културното добро, тој нема право на награда ниту надомест. 

Република Македонија може да се ослободи од својата обврска за давање награда и 

надоместок на трошоци за скриеното богатство, односно културното добро, ако се откаже 

од стварите и на наоѓачот и сопственикот на недвижноста му го предаде најденото 

богатство или културното добро во владение. Во тој случај на соодветен начин ќе се 

применуваат одредбите на овој закон за предавање ствар на наоѓачот и за стекнување 

сопственост на најдена ствар.
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Одредбите за правото на сопственикот на недвижноста за награда на соодветен 

начин ќе се применуваат и на носителот на правото на градење, ако богатството или 

културното добро е најдено во недвижноста на која има право на градење.

2.3 Specificatio

Specificatio-Законот предвидува дека правото на сопственост на новиот ствар му 

припаѓа на сопственикот на стварта, од кој материјал во основната правна работа, стварта 

ја работеше друго лице.

2.4 Commixtio  и Confusion(Мешање и спојување)

 Еден вид за стекнување на сопственост е и мешање и спојување на стварите. Кога 

стварите што им припаѓаат на разни сопственици се измешани или споени, така што не 

можат да се раздвојат без значителна штета или  без несразмерни трошоци, на новата 

ствар настанува право на сосопственост во корист на дотогашните сопственици и тоа 

сразмерно со вредноста што одделни ствари ја имале во моментот на мешањето или 

спојувањето.

Ако некој од сопствениците бил несовесен, совесниот сопственик може да бара, во 

рок од една година од денот на мешањето или спојувањето на стварите, целата ствар да му 

припадне во сопственост или истата ствар да му припадне на несовесниот сопственик, а 

тој да му ја надомести вредноста на неговата ствар.

Ако од двете измешани или споени ствари едната има незначителна вредност во 

однос на другата, сопственикот на другата ствар стекнува право на сопственост на новата 

ствар со обврска да му ја надомести вредноста на лицето кое со тоа го загубило правото на 

сопственост на стварта.

2.5 Cопственост на Плодови

Правото на сопственост на плодовите што ги дава стварта му припаѓа на 

сопственикот на стварта.Совесниот држател, плодоуживателот и закупецот на стварта што 
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дава плодови, стекнуваат право на сопственост на плодовите врз ос¬нова на соодветната 

правна основа во моментот на нивното одвојување.

Плодовите од ставот 2 на овој член, до нивното одвојување, се составен дел на 

стварта и му припаѓаат на сопственикот.

Сите  форми на стекнување на сопственост на деривативен или оригинерен начин 

што ги наведив погоре мора да бидат регистрирани на име на сопствениците. Во прилог 

ви доставувам  во соседните држави постапката, времето и проценти на вредноста на 

сопственост во денешното време.

Држава 2013 2012 Постапка Време(денови) Проценти на 

вредноста на 

сопственост

Македонија 50 50 4 40 3,2

Албанија 121 119 6 33 11,4

БиХ 93 100 7 25 5,3

Кроатија 104 101 5 104 5

Србија 41 40 6 11 2,8

Косово 76 74 8 33 0,6

Црна Гора 117 112 7 71 3,1

ЗАКЛУЧОК
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Историскиот развој и корени се значајни бидејќи тоа треба да ни ги открие 

суштината, функцијата и адекватноста на соодветните регулативи.Најважниот институт на  

стварното право, а и на целиот правен систем е сопственоста.Иворот на правото на 

сопственост е  римското право. Дериватниот начин за стекнување  на сопственост се сите 

оние права  каде што имотот е создадена од волјата на приватните лица.

Во оригинерниот начин за стекнување  сопственост на ствар, поточно скриено 

богатство се скапоцености за кои секоја држава има посебни правила. За да се  нарекува 

богатство, треба да се крие во земјата на сопственикот, не се знае кој е сопственик и да се 

наоѓа во  таа земја.сопственик на пронајдените предмети е државата, а на сопственикот на 

имотот кај се најде богатсвото и на третото лице е е должен да ги награди. Ако 

пронајдените ствари се од мала  вредност државата може да одлучи да ја остави на 

сопственост на сопственикот на имотот.

Спецификацијо или новиот ствар, според правилата му припаѓа  на лицето кој со 

својата работа ја создаде новата ствар.  Спојување и мешање во реално-правното значење 

е посебен институт, каде што новиот објект е создадена од елементите на две или повеќе 

сопственици, кои не можат да се одвојат, ако тие се одвојуват старот се уништвува. 

Овде може  да конклудираме дека ако постои можност стварот да се врати во 

поранешата состојба му се дава на сопственикот, ако стварта не може да се дели како 

релевантни околности се bona fide на преработувачот и вредноста на новиот ства
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KOMUNIKIMI NDËRFETAR, RADIKALIZIMI FETAR DHE ÇËSHTJET 
E SIGURISË

ABSTRAKT

Objekti i studimit dhe i hulumtimit në këtë punim është komunikimi ndërfetar, 

radikalizmi fetar dhe ndikimi i tyre në çështjet e sigurisë. Punimi merr përsipër t’i japë përgjigje 

pyetjes se sa e si ndikon komunikimi ndërfetar dhe  radikalizimi i besimeve fetare në çështjet e 

sigurisë. Studimi i tyre paraqet interes në planin kombëtar, rajonal dhe global. Mungesa e 

komunikimit dhe dialogut ndërfetar si dhe radikalizimi i besimeve fetare kanë çuar shpesh në 

urrejtje ndërfetare e ndëretnike, në krime kundër njerëzimit, gjenocide e akte terroriste, duke u 

bërë në këtë mënyrë një kërcënim serioz për sigurinë kombëtare, rajonale e atë globale. Masakra 

e Srebrenicës, Afganistani i mëparshëm nën regjimin taleban, ISIS-i i sotëm si dhe tendencat 

aktuale për radikalizmin e islamit ballkanik e provojnë më së  miri këtë.

mailto:xhavit_shala@yahoo.co.uk
mailto:xhavit.shala@asp.gov.al


                                                                                                                                The Heritage 17
ISSN 1857-7482, Nr. 17, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

57
KOMUNIKIMI NDËRFETAR, RADIKALIZIMI FETAR DHE ÇËSHTJET E SIGURISË

Në studim argumentohet se përpjekjet e shqiptarëve për krijimin e  shtetit të tyre 

kombëtar nuk patën asnjëherë motive fetare. Ata jo vetëm që e ngritën jashtë fesë, por e 

zhveshën edhe ndarjen fetare nga petku politik. Ndërsa radikalizimi i besimeve fetare e zhvendos 

përkatësinë fetare si prioritare  në raport me përkatësisë kombëtare. Por, për shqiptarët feja nuk 

është tipari përcaktues i identitetit të tyre kombëtar. Duke përcaktuar fenë si prioritare para 

kombit, radikalizimi i besimeve fetare mund të shndërrohet në një rrezik për identitetin tonë 

kombëtar dhe mossigurizimi i tij mund ta kthejë atë në kërcënim ekzistencial për sigurinë tonë 

kombëtare. 

Gjatë këtij punimi janë aplikuar metodat dhe instrumentet bazë kërkimore shkencore, 

sasiore dhe cilësore, si  metoda e analizës dhe sintezës, analizës krahasuese, ajo historike, 

juridike, e krahasimit dhe konfrontimit si dhe e studimit të rastit. 

Në përfundim të punimit konkludohet se frenimi i komunikimit ndërfetar dobëson  

tolerancën fetare  dhe krijon hapësira për radikalizimin e besimeve fetare. Mos sigurizimi i 

radikalizimit të besimeve fetare mund ta kthejë atë në një rrezik dhe kërcënim për identitetin tonë 

kombëtar dhe për vetë themelet e shtetit shqiptar. Për këtë duhet që shteti të mos jetë thjesht një 

garantues neutral për liritë e besimeve fetare, por të veprojë si një promotor i këtyre lirive e të 

kalojë nga pozicioni i neutralitetit pasiv, në atë të laicitetit veprues.

Fjalë kyçe: Komunikim ndërfetar,tolerancë fetare, radikalizim fetar, siguri kombëtare, 

ekskluzivizmi fetar.

HYRJE

Rivaliteti dhe mospranimi i komunikimit e dialogut mes besimeve fetare si dhe raportet e 

tyre me shtetin, me shoqërinë dhe individin kanë pasur një ndikim të madh në vetë zhvillimin 

dhe përparimin e shoqërisë njerëzore. Pikërisht atëherë kur në vend të përplasjes, mbizotëroi 

komunikimi dhe dialogu mes besimeve fetare, kur feja u nda nga shteti dhe filloi epoka e 

laicizmit, kur pluralizmi dhe toleranca fetare u bënë pjesë e shoqërisë, atëherë shoqëria hyri në 

rrugën e zhvillimit dhe përparimit. 

Nga mënyra sesi njerëzit i shohin besimet e tjera në raport me fenë e tyre dhe shkalla e 

pranimit të komunikimit me to, mund të dallojmë tri rryma kryesore: rryma e moskomunikimit 

dhe e përjashtimit të besimeve tjera fetare, përndryshe ekskluzivizmi fetar; rryma e përfshirjes 

së besimeve të tjera fetare ose inkluzivizmi fetar dhe rryma e pranimit të legjitimitetit të 
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besimeve fetare ose pluralizmi fetar. Njerëzit që i përkasin rrymës së ekskluzivizmit fetar, pra, 

të përjashtimit të besimeve tjera fetare, e shohin besimin e tyre fetar si të vetmen fe të vërtetë. 

Sipas tyre, fetë e tjera nuk janë të vërteta. Ato janë rivale të fesë së tyre dhe janë forma të 

satanizmit1.

Tipar i sjelljes së tyre janë moskomunikimi, përjashtimi, intoleranca dhe dhuna. 

Përfaqësuesit e ekskluzivizmit fetar shpesh e gjejnë frymëzimin në interpretimin e gabuar që u 

bëjnë pasazheve të marra nga librat e shenjtë, si në bibël2, ashtu dhe në kuran.3 Fryma e 

ekskluzivizmit ekziston, shpesh edhe brenda një feje, duke pretenduar gjoja vërtetësinë e një 

varianti, krahasuar me një variant tjetër të së njëjtës fe4. Edhe përfaqësuesit e rrymës 

inkluzivizmi fetar, përndryshe të përfshirjes së besimeve të tjera fetare, e shohin fenë e tyre si të 

vetmen fe të vërtetë. Në dallim nga ekskluzivizmi, këta nuk i shohin fetë e tjera të gabuara dhe 

nuk e ndërpresin komunikimin me ta, por, sipas tyre, ato janë të paplota dhe pjesërisht të 

zhvilluara. Vetëm kur në shoqëri u bë dominuese rryma e pranimit të legjitimitetit të besimeve 

fetare ose pluralizmi fetar, e pranimit të domosdoshmërisë së komunikimit mes besimeve fetare, 

atëherë Evropa shpëtoi nga fanatizmi fetar dhe hyri në rrugën e modernizmit. Sipas 

përfaqësuesve të kësaj rryme, fetë janë të gjitha legjitime, të vlefshme dhe të vërteta, kur shihen 

nga brenda kulturës së veçantë të tyre. Të gjitha traditat fetare meritojnë respekt. Për 

pluralizmin fetar mund të përdoret dhe termi diversitet fetar. Ekskluzivizmi (përjashtuesit) dhe 

pluralizmi fetar janë dy rryma kundërshtuese në mënyrën se si e shohin botën fetare në raport 

me fenë e tyre. 

1 Dr.Xhavit Shala (2016), “State,Religious Faith and Security Issues”, Lambert Akademic Publishing, p.124.

2 Në Bibël, përveç mesazheve të dashurisë e të paqes, gjenden dhe mesazhe për masa represive ndaj atyre që nuk e 

pranojnë besimin. Psh në Bibël në  Mateu, 12:30 thuhet: "Kush nuk është me mua, është kundër meje, dhe kush nuk 

mbledh me mua, shkapërderdh".

3 Në Kuran njerëzit ndahen në dy grupe, në myslimanë dhe në jomyslimanë. Myslimanët formojnë komunitetin 

islamik dhe përfshijnë territoret e «Dar al –Islam» (vendbanimi i islamit), vend në të cilin vepron ligji islamik. Grupi 

i jomyslimanëve janë banorë të «Dar al – Harb» (vendi i luftës). Ata duhet t’i binden ligjit islamik dhe, për të ruajtur 

besimin e tyre fetar, si dhe që t’u mbrohet pasuria, duhet të paguajnë taksë. 

4 [Irani, megjithëse edhe vetë ishte një shtet islamik, krijoi rezerva dhe i ndiqte me vëmendje veprimet e talebanëve, 

për shkak të ekskluzivizmit të besimit Sunni Pashtun të talebanëve] 



                                                                                                                                The Heritage 17
ISSN 1857-7482, Nr. 17, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

59
KOMUNIKIMI NDËRFETAR, RADIKALIZIMI FETAR DHE ÇËSHTJET E SIGURISË

1. KRIZA E KOMUNIKIMIT MES BESIMEVE FETARE, RADIKALIZMI DHE 

ÇËSHTJET E SIGURISË

Përkrahësve të ekskluzivizmit fetar, nëse u lihet fushë veprimi, jo vetëm që frenojnë 

komunikimin e dialogun ndërfetar, por mund të nxisin urrejtjen dhe dhunën ndaj besimeve dhe 

anëtarëve të komuniteteve të tjera fetare, duke cenuar sigurinë e një vendi.5 Mungesa e 

komunikimit dhe dialogut ndërfetar në dekadat e fundit është shoqëruar me një radikalizim të 

besimeve fetare i cili nga ana e tij ka çuar shpesh në urrejtje ndërfetare e ndëretnike, në krime 

kundër njerëzimit, gjenocide e akte terroriste, duke u bërë në këtë mënyrë një kërcënim serioz 

për sigurinë kombëtare, rajonale e atë globale. Masakra ndaj popullsisë myslimane në 

Srebrenicë në Korrik 19956, Afganistani i mëparshëm nën regjimin taleban dhe sulmi i 11 

Shtatorit të vitit 2001 ndaj SHBA-së, akti terrorist i Brejvikut7 në Norvegji8, gjenocidi në ditët e 

sotme i ISIS-it ndaj popullsisë jazide8 si dhe tendencat e sotme për radikalizmin e islamit 

ballkanik9 e provojmë më së  miri këtë.

Akoma më e rrezikshme është kur ekskluzivizmi fetar kthehet në ideologji sunduese dhe 

në politikë shtetërore. Në këtë rast kemi të bëjmë me shtete teokratike, të njohura kryesisht në 

mesjetë, por që në dekadat e fundit po rishfaqën përsëri. Kthimi i ekskluzivizmit fetar në 

politikë shtetërore shoqërohet me pasoja në politikën e brendshme të këtyre shteteve. Shtete të 

tilla, duke mos lejuar besimet e tjera fetare, kryejnë shkelje sistematike të lirive dhe të drejtave 

5 Për më tepër shih: Xhavit Shala- «Shqiptarët në udhëkryq», 42- 56, Tiranë, maj 2004. Botim i Qendrës Shqiptare të 

Studimeve për Sigurinë Kombëtare.

6 VOA 25.03.2016: Drejtuesi i kësaj masakre Radovan Karaxhiç u dënua për përndjekje, shfarosje, deportim, 

zhvendosje të dhunshme dhe vrasje - por u lirua nga akuza për gjenocid lidhur me një fushatë për të përzënë 

myslimanët boshnjakë dhe kroatët nga fshatrat e pushtuara nga forcat serbe gjatë luftës së viteve 1992- 1995.

7 BBC 23 Qershor 2011, Anders Behring Breivik, fondamentalist  kristian,  vret 85 veta kryesisht të rinj e të reja në 

ishullin Utoyja në Norvegji.[Në dorëshkrimin prej 1518 faqesh, të quajtur “Deklarata Evropiane e Pavarësisë: 

2083”, të publikuar në  internet, Anders Brejvik shpreh hapur urrejtjen ndaj myslimanëve. Ai parashtron dhe idenë e 

shfarosjes së tyre si dhe të ndarjes apo shpërbërjes së shteteve islamike]. 
8 Ardian Vehbiu, ResPublika 30 Korrik 2011:Breivik-u e shihte veten si kryqtar, misioni i të cilit ishte të luftonte, 

qoftë edhe duke u sakrifikuar, për të mbrojtur Evropën e Krishterë nga rreziku mysliman.
8 VOA 30.10.2014: Viktimizimi i grave nga ISIS.
9 Dr.Xhavit Shala, “State, Religious Faith and Security Issues”, Lambert Akademic Publishing,p.40.
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të njeriut. Ata bëhen strehë, radikalizues dhe trajnues të e militantëve të së njëjtës fe nga vende 

të tjera. Në politikën e jashtme, këto shtete bëhen shqetësim për vendet e rajonit, nxitëse dhe 

eksportuese të terrorizmit me koperturë fetare, duke cenuar, në këtë mënyrë, sigurinë rajonale 

dhe më gjerë. Për ta ilustruar këtë, mjafton të përmendim rastin e Afganistanit deri në vitin 

2001. Fitorja e talebanëve në Afganistan ishte një rast tipik, ku jo vetëm ekskluzivizmi fetar 

islam u kthye në politikë shtetërore, por edhe brenda vetë islamit, ekskluziviteti i takonte 

variantit sunit. Ekskluzivizmi fetar i talebanëve pati pasoja në sigurinë e brendshme të 

Afganistanit. Pasi morën pushtetin në 1996, ata përjashtuan demokracinë, vendosën ligjin e 

shenjtë, kufizuan ndjeshëm të drejtat e njeriut, sidomos të grave. Në Afganistan, Bin Ladeni 

gjeti terren dhe në mars 1998 bëri unifikimin, nën komandën e tij, të grupeve terroriste që 

vepronin në atë kohë dhe krijoi Frontin e Çlirimit të Vendeve të Shenjta10, i cili më vonë u njoh 

si Al Kaeda. Pushteti taleban rriti shqetësimet për sigurinë në republikat e Azisë Qendrore. Këto 

republika i trembeshin mundësisë së Afganistanit për të eksportuar ekstremizmin fetar dhe për 

të destabilizuar qeveritë e tyre të brishta.11 Ekskluzivizmi fetar taleban u bë kërcënim dhe për 

sigurinë globale. Në Afganistan u ideua dhe u përgatit sulmi i terrorist me 11 shtator 2001 në 

SHBA.12 

Ekskluzivizmi fetar sot është politikë shtetërore edhe në të ashtuquajturin Shteti Islamik i 

Irakut dhe Sirisë, përndryshe ISIS-i, ISIL-i apo dhe DAESH-it. Ai “është përgjegjës për gjenocid 

ndaj popullsive në zonat që kontrollon, ndër ta jazidët, të krishterët, dhe myslimanët shiitë. 

Misioni i tyre i vetë-shpallur është gjenocidi, si nga ideologjia, ashtu edhe veprimet e tyre, nga 

ato çfarë thonë, çfarë besojnë dhe çfarë bëjnë.”13 Ai është bërë qendër botërore për radikalizimin, 

rekrutimin, trajnimin e qytetarëve të dëshpëruar nga vende të ndryshme të botës, pavarësisht 

besimit të tyre fetare, si dhe përdorimin e tyre për akte terroriste.

10 Pjesë nga deponimet e të akuzuarit Ahmet Ibrahim Al Nagar dhënë përpara drejtësisë egjiptiane, Gazeta 

«Albania», dt. 2 dhjetor 2001,f. 5. [I arrestuar më 25.6.1998, në Institutin “El Hagri” Elbasan dhe ekstraduar në 

Egjipt].
11 Alexander del Valle, Genesis and the actuality of pro-Islamic strategy of USA.
12 [Nga «shkolla afgane» kanë dalë një pjesë e madhe e figurave, që u bënë drejtues të rrjeteve terroriste, duke filluar 

nga Osama bin Laden, Ajman Zavahiri-udhëheqësi aktual i Al Qaeda; Al Zarkavi, drejtues i akteve terroriste në Irak 

etj.] 
13 VOA,17.3.2016,Deklaratë e Sekretarit të Shtetit të SHBA-së Xhon Kerri.
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ISISI, brenda një periudhe më pak se dy vjeçare u bë kërcënim kryesor për sigurinë në 

Evropë dhe për gjithë sistemin aktual të sigurisë ndërkombëtare. Me 22 Mars ky shtet, me një akt 

të shpallur lufte, goditi Brukselin, kryeqendrën e vlerave të qytetërimit perëndimor, kryeqendrën  

e fuqisë ekonomike të Bashkimit Evropian dhe kryeqendrën e NATO-s, duke sfiduar kështu dhe 

organizatën më të fuqishme e më të madhe të mbrojtjes ushtarake në botë. Aktorët kryesorë të 

sistemit të sotëm ndërkombëtar si SHBA, BE, Rusia, Organizata e Vendeve Islamike etj., po 

hezitojnë ta quajnë ISIS-in shtet, kur, ndryshe nga shtetet e tjera, këtij shteti të papërgjegjshëm i 

mungon vetëm njohja ndërkombëtare. Kjo për të mbuluar dështimin e deritanishëm të tyre 

përballë këtij kërcënimi. Sepse të pranosh që ISIS është shtet, që i ka shpallur luftë dhe ka 

ndërmarrë sulme të armatosura ndaj këtyre aktorëve, do të duhet t’i përgjigjesh ISIS-t me luftë 

konvencionale, pra dhe me ndërhyrje tokësore të cilën, të paktën deri tani, aktorët kryesorë të 

sistemit ndërkombëtar, kanë frikë ta bëjnë. Sot janë tre koalicione ushtarake  që luftojnë nga ajri 

kundër ISIS-it. Pavarësisht goditjeve ajrore nga tre koalicionet ushtarake të udhëhequra 

përkatësisht nga SHBA, Rusia dhe Arabia Saudite, ISIS ka humbur vetëm 20% të territorit të 

shtetit të tij. Tre koalicionet veç e veç, por edhe duke koordinuar veprimet së bashku, të paktën 

në ajër, nuk po fitojnë dot mbi ISIS-in. Por siç thotë Clauseëitz-i fitorja do të vijë “kur qendra e 

gravitetit të kundërshtarit, pika qendrore e fuqisë së tij, do të kapej ose do të shkatërrohej”14 dhe 

kjo arrihet me ndërhyrje tokësore. Vetëm ajo arrin të ndryshojë në mënyrë të pakthyeshme dhe 

për një periudhë afatgjatë formën e regjimit në terren. 

2. KOMUNIKIMI DHE DIALOGU NDËRFETAR I SHQIPTARËVE JANË THESARE 

TË KULTURËS SONË E VLERA DEMOKRATIKE EVROPIANE, POR TASHMË TË 

RREZIKUARA

Komunikimi dhe dialogu ndërfetar i shqiptarëve është një vlerë të cilën Perëndimi pret që 

ne ta përcjellim në familjen e përbashkët evropiane ku po synojmë të integrohemi. Kjo vlerë 

është një nga thesarët më të vyer të  kulturës e të trashëgimisë sonë kombëtare, të krijuar nga 

kombi ynë në shekuj, nëpërmjet manifestimit, zhvillimit dhe përcjelljes ndër breza të një 

tolerance fetare, të denjë për një komb të lashtë dhe të qytetëruar europian. 

Si rrjedhojë e pushtimit dhe e sundimit osman, shqiptarët hynë në historinë moderne të ndarë 

14  Michael Sheehan, “Evolucioni i luftës moderne” në “Strategy in the Contemporary World”, Oxford University 

Press, 2007,p.64.
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në tri besime të ndryshme fetare. Kështu, ndërgjegjja fetare e besimtarëve shqiptarë sundohej nga tri 

institucione fetare, që u përkisnin tri shkollave dhe tri kulturave të huaja. Këto institucione klerikale 

vareshin nga tri qendra universale të huaja. Dy nga këto qendra, Kalifati sulltanor dhe Patrikana 

fanariote jo vetëm nuk e kanë përkrahur, por edhe e kanë luftuar vazhdimisht idenë e një shteti 

kombëtar shqiptar. Por ndryshe nga “praktika” ballkanike, popullsia shqiptare nuk u nda në aq 

kombësi, sa edhe fe. Ndërgjegjja e kombësisë shqiptare nuk u dominua asnjëherë nga ajo fetare. Në 

popullsinë shqiptare mbizotëronte ndjenja e kombësisë. Ndërmjet besimtarëve të komuniteteve të 

ndryshme fetare të vendit u ruajtën lidhjet shpirtërore, ekonomike e shoqërore, madje edhe lidhjet 

familjare. Në këto kushte, Lëvizja Kombëtare Shqiptare, ndryshe nga vendet e tjera të Ballkanit, nuk 

mund të përdorte urrejtjen fetare ndaj pushtuesit si motiv për të angazhuar popullin në luftë. 

Bashkimi i shqiptarëve në luftën çlirimtare do të arrihej jashtë fesë, mbi fenë dhe vetëm i mbështetur 

në parimin e kombësisë. Edhe vetë autoritete fetare shqiptare janë angazhuar në jo pak raste në 

Lëvizjen Kombëtare Shqiptare me penë apo pushkë. Por asnjëherë nuk kanë luftuar në emër të 

fesë së tyre. Ata janë angazhuar në këtë luftë jo për motive fetare, por për ideale kombëtare. Kjo 

mund të përmblidhet në thënien e famshme të Pashko Vasës se “Feja e shqiptarit është shqiptaria”. 

Pra, për shqiptarët, lufta për çështjen kombëtare, e cila ishte e përbashkët për të gjitha lëvizjet 

kombëtare ballkanike, pati veçoritë e saj. Ajo nuk pati asnjëherë motiv fetar. Ajo u ngrit jo vetëm 

jashtë fesë, por u drejtua njëherazi kundër identifikimit të përkatësisë fetare të elementëve të 

ndryshëm të popullsisë shqiptare me atë kombëtare dhe e zhveshi ndarjen fetare nga petku politik. 

Kjo është një nga dhuratat më të shenjta që rilindësit tanë i bënë Shqipërisë dhe kombit shqiptar. 

Vlerat e kësaj zgjidhjeje, ndonëse të detyrueshme për atë kohë, janë të jashtëzakonshme sot në 

kohët moderne. Këto përbëjnë sot themelet e harmonisë dhe tolerancës fetare të shqiptarëve 

Pra, qenia në themel të identitetit kombëtar të shqiptarëve jo i fesë, por i gjuhës, traditës e 

kulturës15 dhe, më tej, prania e një feje islame, përgjithësisht popullore dhe e zbutur nga 

bektashizmi16; apatia ndaj rrymave intolerante në islam, siç është vahabizmi17; ftohja e detyruar e 

brezit të ri të shqiptarëve ndaj fesë gjatë regjimit komunist; moskthimi i konflikteve ekonomike e 

shoqërore në konflikte fetare, si dhe tradita e forcave politike shqiptare, që historikisht nuk kanë 

15 Veton Surroi, “Fetë dhe civilizimet”, Gazeta “Korrieri” 14 nëntor 2003.
16 Mehdi Frasheri, "The ancient History of Albania and Albanians”, p. 44 -45
17 Prof.Dr.Arbër Xhaferri te «Religjioni, Politika, Shqiptarët», botuar në “Fetë dhe qytetërimet në mijëvjeçarin e ri - 

Rasti i Shqipërisë”, faqe 68./
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synuar të krijojnë një elektorat mbi baza fetare18, janë disa nga faktorët që e kanë çimentuar 

komunikimin, harmoninë dhe tolerancën tonë fetare  dhe që i kanë ruajtur besimet tradicionale 

fetare të shqiptarëve nga fanatizmi, ekstremizmi apo fondamentalizmi fetar. Këto janë 

njëkohësisht dhe vlera demokratike evropiane.

Por, thesaret e kulturës së një kombi janë gjithmonë të rrezikuara, nëse nuk kujdesesh 

për to, nëse nuk identifikon faktorët që i rrezikojnë dhe nëse nuk investon për të neutralizuar 

efektin këtyre faktorëve. Edhe komunikimi e toleranca ndërfetare, si thesare të kulturës sonë 

kombëtare, ndonëse janë krijuar dhe kanë rezistuar në shekuj, duhen sigurizuar19, pra duhen 

trajtuar si pasuri të rrezikuara20 nga radikalizmi.

3. KOMUNIKIMI DHE DIALOGU NDËRFETAR, NEUTRALITETI PASIV DHE 

LAICITETI VEPRUES

Shteti shqiptar, menjëherë pas shpalljes së pavarësisë, megjithëse i brishtë, e vlerësonte 

komunikimin, dialogun dhe harmoninë ndërfetare dhe, në përgjithësi, çështjet fetare si shumë 

të rëndësishme për sigurinë kombëtare. Në vitin 1923, Visarion Xhuvani, i cili më vonë bëhet 

kryepeshkop i Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare, shprehet: “Të gjithë e dimë që çështjet 

fetare kanë qenë dhe janë gjithnjë të ngatërruara këtu. Të gjithë e dinë se sa i kanë kushtuar 

shtetit. Mos e dhëntë Zoti të bëhen vegla dhe për të ardhmen”21. Nisur nga këto rrethana 

specifike, patrioti e shtetari tjetër Mehdi Frashëri, porosiste që “Qeveria duhet të jetë pak më 

brenda në fetë…”22.

Që në atë kohë, patriotët shqiptarë janë përpjekur të përhapin frymën që besimet fetare, 

pavarësisht nga pesha në numër, të trajtoheshin, të përfaqësoheshin dhe ta ndienin veten të 

18 Prof.Dr. Artan Fuga - “Sjellja e shqiptarëve të sotëm ndaj fesë”. 20 prill 2004 / TN / QSHDNJ
19 Klasifikimi i problemeve të caktuara në kategorinë e çështjeve të sigurisë shpie në “sigurizimin” e këtyre problemeve, që 

nënkupton justifikimin e masave për t’u bërë ballë. Për më tepër shih përfaqësuesit e shkollës se Kopenhages Buzan, 

Waever, de Wilde, 1998: 23.
20 Për më tepër shih Xhavit Shala, “Çështjet fetare në hapësirat shqiptare dhe siguria jonë kombëtare”. Kumtesë e 

mbajtur në Konferencën Shkencore me temë “Ruajtja e vlerave kombëtare e fetare  të shqiptarëve”, mbajtur në 

Shkup me 3 Shtator 2010.
21 AQSH, Fondi. 246, D- 68, Fl. 471, viti 1923.
22 AQSH, Fondi. 246, D- 68, Fl. 637, viti 1923.
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barabartë. Kjo ka qenë dhe mbetet një nga shtyllat e dialogut, komunikimit ndërfetar dhe 

tolerancës fetare të shqiptarëve.

Sanksionimi që me krijimin e shtetit të pavarur shqiptar të parimeve të tilla, si laiciteti i 

shtetit, liria e besimit fetar dhe e ndërrimit të tij, trajtimi i barabartë i besimeve fetare, 

përcaktimi në detaje i mënyrës së emërimit të primatëve të besimeve fetare, i financimit të 

këtyre komuniteteve, kanë qenë masa  që kanë inkurajuar dialogun e komunikimin ndërfetar. 

Ato kanë ndikuar në konsolidimin e tolerancës fetare të popullit tonë dhe, për rrjedhojë, edhe 

në forcimin dhe sigurinë e vetë shtetit shqiptar.  

Për këtë specifikë të besimeve fetare të shqiptarëve, problemet që mund të kenë brenda 

bashkësitë fetare, nuk mund të jenë vetëm të tyre, por të gjithë popullit shqiptar. Kemi të drejtë 

dhe me të drejtë shqetësohemi të gjithë pasi nga rreziqet nuk është i imunizuar asnjë nga 

komunitetet fetare tradicionale të shqiptarëve. 

Ndër faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rrezikimin e komunikimit dhe të tolerancës 

ndërfetare në vendin tonë janë: Importimi në mënyrë të pakontrolluar nëpërmjet OJQ-ve të 

spektrit fetar të një sërë sektesh e rrymash fetare23, të cilat cënojnë të drejtën e shqiptarëve për 

të ushtruar besimet e tyre tradicionale fetare; krizat dhe destabiliteti politik, social, ekonomik, 

financiar që ka përjetuar vendi ynë gjatë tranzicionit (vitet 1991, 1992, janar-mars 1997, 

shtator 1998), të shoqëruara me mungesën e shtetit ligjor dhe me cënime të rënda të rendit dhe 

sigurisë; mungesa e financimeve nga shteti dhe shpresa te ndihmat që vinin nga jashtë; vonesa 

dhe moskthimi i plotë i pronave të komuniteteve fetare; mungesa e një ligji për komunitetet 

fetare; pozicioni i përshtatshëm gjeografik i Shqipërisë midis Lindjes dhe Perëndimit; mungesa 

për një kohë të gjatë e strukturave efiçente shtetërore24 që të merreshin me menaxhimin e 

raporteve ligjore dhe të detyrimeve të ndërsjella të shtetit me komunitetet fetare25, pjesëmarrja 

e dhjetra shtetasve shqiptarë në konfliktin në Siri; lehtësia e radikalizimit dhe rekrutimit të 

23 Dr.Xhavit Shala, “State,Religious Faith and Security Issues”, Lambert Akademic Publishing,P.38,122.
24 [Në Shqipëri, nga viti 1992, ekziston vetëm Komiteti Shtetëror i Kulteve. Me vendim të Këshillit të Ministrave të 

Republikës së Shqipërisë, Nr.459, datë 23.9.1999, “Për Krijimin e Komitetit Shtetëror për Kultet”, për herë të parë 

përcaktohen detyrat e kësaj strukture. Kjo strukturë ka ardhur në vazhdimësi duke u reduktuar më personel. Në shumë 

shtete të tjera, sidomos të Lindjes ish-komuniste, struktura të tilla janë në nivel ministrie].
25 [Më datë 24 Tetor 2008, pas 18 vitesh demokracie dhe pas dhjetë vitesh të detyrimit kushtetues, u nënshkruan 

marrëveshjet midis qeverisë shqiptare dhe komuniteteve tradicionale fetare në vend].
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besimtarëve nëpërmjet rrjeteve sociale; trysnia në rritje e rrymave intolerante në islam si 

vehabi-selefizmi, etj. 

Vehabi-selefizmi përfaqësojnë jo vetëm rryma intolerante në islam, por përbëjnë rrezik 

për demokracinë shqiptare, shtetin e të drejtës, të drejtat e njeriut dhe për vetë sigurinë tonë 

kombëtare. Sot nuk është antiligjore të jesh vehabit, ajo është zgjidhje personale. Por që nga 

momenti që ata organizohen dhe përpiqen të radikalizojnë dhe t’u imponohen të tjerëve, përbëjnë 

një rrezik që duhet sigurizuar. Vehabizmi është një rrezik për demokracinë në përgjithësi, pasi 

duan që të imponojnë rregullat e tyre, duke mos i pranuar rregullat e lojës në një rend 

demokratik. Ata nuk njohin dhe nuk respektojnë institucionet. Ato janë rryma në Islam që nuk e 

pranojnë një rend demokratik. Për ta shteti duhet të jetë i bazuar mbi ligjet e shenjta. Por 

Shqipëria, Kosova dhe shqiptarët në Maqedoni janë të deklaruar për demokraci perëndimore, 

euroatlantike, ku respektohen liritë dhe të drejtat e njeriut. Në këtë mënyrë vehabi-selefistët bien 

ndesh dhe nuk kanë asgjë të përbashkët as me besimtarët myslimanë shqiptarë dhe as me 

shqiptarët si komb. Ne nuk na lidh asgjë me ta dhe nëse do t’i referohemi historisë do të gjejmë 

se shqiptarët kanë zhvilluar një luftë të ashpër ndaj tyre. Mjaft të përmendim Ibrahim Pashën e 

Egjiptit, i cili para rreth 185 vitesh, luftoi e fitoi mbi ekstremistët  vehabitë që po rrezikonin 

besimin islam. Bashkësitë Islame në hapësirat shqiptare janë përcaktuar dhe në “kushtetutat”e 

tyre se janë besnikë të islamit tradicional shqiptar, pra të shkollës juridike Hanefi.  Përkundrazi, 

vehabitë sot kanë bërë target myslimanizmin tradicional shqiptar. Ata janë përjashtues, jo vetëm 

për besimet e tjera fetare, si krishtërimi, por edhe për variantin e besimit islam që praktikojnë 

shqiptarët. Për ta janë të papranueshme simbolet dhe festat kombëtare që nuk përputhen me ato 

fetare. Prioritare, sipas tyre, është feja e pastaj kombi. Por për shqiptarët feja nuk është tipari 

përcaktues i identitetit të tyre kombëtar. Duke përcaktuar fenë si prioritare para kombit, vehabitët 

godasin identitetin tonë kombëtar. Ngushtimi i hapësirave të veprimit të vahabi-selefizmit do të 

ishte një kontribut i vyer, jo vetëm për myslimanizmin tradicional shqiptar, por dhe për 

gjeopolitikën e shqiptarëve në rajon, për integrimin e tyre euro-atlantik dhe për sigurinë tonë 

kombëtare. Bashkësitë Islame në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Malin e Zi, sot ndodhen para 

një sfide dhe do të dinë të përcaktojnë vetë fizionominë e tyre në të ardhmen, por trajtimi siç 

duhet i kësaj sfide është një çështje që prek gjithë shoqërinë shqiptare dhe pozitën gjeopolitike të 

tyre në rajon. Prandaj këto rreziqe duhen sigurizuar jo vetëm nga bashkësitë fetare, por nga e 

gjithë shoqëria shqiptare. Serioziteti i kësaj çështjeje kërkon veprim efikas jo vetëm nga 
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Bashkësitë Islame, por dhe nga shoqëria dhe agjencitë ligjzbatuese në Shqipëri e Kosovë, si dhe 

vëmendje të veçantë nga faktorët politikë shqiptarë në Maqedoni dhe në Malin e Zi.

Të gjithë duhet të bashkëpunojnë për të neutralizuar rrezikun e depërtimit të ekstremizmit 

dhe radikalizimin në komunitetet tona fetare. Është për të ardhur keq që në vitet e para të 

pluralizmit, u hoq çdo mbështetje shtetërore materiale ndaj fesë. Heqja e të gjithë mbështetjes 

shtetërore ndaj fesë, në të vërtetë, nuk mund të jetë pjesë e programit të një qeverisjeje 

demokratike. Ligjvënësit shqiptarë, nuk u angazhuan si paraardhësit e tyre patriotë, në rikrijimin 

e asaj infrastrukture të domosdoshme ligjore për të mbrojtur nga rreziqet besimet fetare 

shqiptare. 

Për këtë, ligjvënësit shqiptarë duhet të angazhohen që shteti të kalojë nga pozicioni i 

neutralitetit pasiv26 i këtyre viteve, në atë të laicitetit veprues, pasi harmonia fetare, sa ç’është 

madhështore si ngrehinë, aq është edhe e brishtë. Mjafton e çara e parë serioze, radikalizimi i 

njërit prej besimeve, që ngrehina të shembet, thotë shkrimtari ynë i madh, Ismail Kadare27.

Shteti e ka për detyrë të garantojë që liria e besimit të mos mbetet deklarative. Ai duhet të marrë 

të gjitha masat e nevojshme për të garantuar gëzimin efektiv të lirisë së besimit fetar. Për këtë 

shteti duhet t’i mbrojë besimet fetare nga ndërhyrjet të cilat synojnë të nxisin deformime, 

prirjeve ekstremizuese, radikalizmin e tyre, apo të çdo shfaqjeje tjetër ashpërsie në mjediset e 

besimtarëve. Ky është kyptimi i laicitetit veprues.

Kjo nuk cenon laicitetin e shekullarizimin, të cilat janë të shenjta për një shtet 

demokratik. Kjo nuk cenon të drejtën e besimit të njerëzve si një e drejtë e jetës private që njihet 

dhe mbrohet ne të gjitha dokumentet ndërkombëtare që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut. 

Përkundrazi, duke qenë laik por aktiv, shteti merr përsipër garantimin dhe realizimin faktit të 

lirisë së fesë.

Shqiptarët duhet të angazhohen për të filluar një proces deradikalizimi, për të korrigjuar e 

fituar kohën e humbur, proces i cili të përfshijë një paketë të gjerë programesh sociale, politike, 

ligjore, arsimore dhe ekonomike të hartuara posaçërisht për t’i frenuar individët e pakënaqur dhe 

26 Për më tepër shih, Dr. Xhavit Shala, «Siguria Kombëtare dhe sfidat e integrimit», f. 107. Tiranë, maj 2003. Botim 

i Qendrës Shqiptare të Studimeve për Sigurinë Kombëtare.
27 Ismail Kadare, Fjala në Konferencën Ndërkombëtare «Fetë dhe qytetërimet në mijëvjeçarin e ri - Rasti i 

Shqipërisë, mbajtur në Tiranë, 13-14 nëntor 2003.
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të radikalizuar për t’u përfshirë në veprimtari terroriste. Për këtë duhet që Shqipëria28 dhe 

Kosova29 të zbatojnë me rigorozitet strategjitë e tyre të miratuara kundër ekstremizimit të 

dhunshëm dhe radikalizmit, strategji të cilat duhet të merren në konsideratë dhe nga faktorët 

politik shqiptar në Maqedoni e Mal të Zi. 

KONKLUZION

Pas studimit dhe  hulumtimit në këtë punim të komunikimit ndërfetar, radikalizmi fetar dhe 

ndikimi i tyre në çështjet e sigurisë  arrijmë në këto përfundime:

 Mungesa e komunikimit dhe dialogut ndërfetar në dekadat e fundit është shoqëruar me 

një radikalizim të besimeve fetare i cili nga ana e tij ka cuar shpesh në urrejte ndërfetare e 

ndëretnike, në krime kundër njerëzimit, gjenocide e akte terroriste, duke u bërë në këtë 

mënyrë një kërcënim serioz për sigurinë kombëtare, rajonale e atë globale.

 Prandaj shteti duhet të kalojë nga pozicioni i neutralitetit pasiv drejt laiciteti veprues. 

Kjo nuk cenon laicitetin e shekullarizimin, të cilat janë të shenjta për një shtet 

demokratik. Përkundrazi, duke qenë laik por aktiv, shteti merr përsipër garantimin dhe 

realizimin faktit të lirisë së fesë.

 Komunikimi dhe dialogu ndërfetar tek shqiptarët  janë vlera te kulturës sonë kombëtare 

që janë krijuar dhe kanë rezistuar në shekuj. Por këto vlera janë të rrezikuara nga 

radikalizmi dhe si të tilla duhen sigurizuar. 

Rekomandime:

Sa më sipër do të ishte e rekomandueshme:

 Bashkëpunimi i gjithë faktorit shqiptar dhe hartimi i politikave të përbashkëta për të 

neutralizuar rrezikun e depërtimit të ekstremizmit dhe radikalizimt në komunitetet tona 

fetare. 

28 Vendim i Këshillit të Ministrave te RSH nr. 930, datë 18.11.2015 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për 

Luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe planit të veprimit”.
29 Prishtinë, 16 Shtator /ATSH/.- Qeveria e Kosovës miratoi sot strategjinë për parandalimin e ekstremizmit të 

dhunshëm dhe radikalizmit që shpie në terrorizëm për periudhën 2015-2020.
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 Angazhimi për të filluar një proces deradikalizimi, proces i cili të përfshijë një paketë të 

gjerë programesh sociale, politike, ligjore, arsimore dhe ekonomike të hartuara 

posaçërisht për t’i frenuar individët e pakënaqur dhe të radikalizuar për t’u përfshirë në 

veprimtari terroriste

 Zgjerimin dhe përmirësimin e kuadrit ligjor shqiptar për përcaktimin si vepër penale të të 

gjitha formave të ekstremizmit të dhunshëm, si dhe të rekrutimit të luftëtarëve të huaj 

terroristë.

 Forcimin e kapaciteteve dhe ekspertizës së zyrtarëve të zbatimit të ligjit, për të 

parandaluar ekstremizmin e dhunshëm.

 Nxitjen e institucioneve shtetërore për t’u angazhuar me bashkësitë vendore, 

përfaqësuesit fetarë dhe aktorë të tjerë, me qëllim identifikimin e grupeve në nevojë, që 

janë a mund të bëhen shënjestër e ekstremizmit të dhunshëm.

 Identifikimin dhe kuptimin e shqetësimeve sociale të komuniteteve lokale, në mënyrë që 

të bëhet i mundur trajtimi i shkaqeve rrënjësore të radikalizmit dhe ekstremizmit të 

dhunshëm.

 Hartimi i programeve dhe politikave specifike të përshtatura, për të parandaluar 

përhapjen e dhunës dhe ekstremizmit dhe, njëkohësisht, për të rritur ndërgjegjësimin e 

shoqërisë mbi këto dukuri. 
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ABSTRAKT

Human rights have always been studied within the concept of human society 

development is characterized by their universal character. They develop close ties between the 

state within which society exists and forcing the relevant authorities to respect them, to protect 

them and to promote their existing values of society. Human rights, thanks to universalizing as 

well as strong international character consists the most important part of the process called 

"Nationalization” (nationalization)1, which day by day becomes the most central part of the 

systems of domestic law of states. Over the past years many reports of local and foreign 

governmental and non-governmental organizations contained harsh criticism towards the 

conditions of human rights. Definition of violation of human rights is nothing but a domesticated 

form of serious crime that the state carries on citizens. Violations of human rights as allowed 

crime, patient, commissioned or protected by governments, threatens to a large extent the 

internal and external peace of a state organization. The 20th century can be considered as the 

century when human rights began to be recognized as common values of humanity. The 

1  Enver Hasani. “Internationalization and Nationalization of legal norms and values “. Lecture held at the University 

of Sarajevo, C.P.I.S in Sarajevo. May 2003.
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obligation and role of the state consists not only in a passive position to be respected, but, also, it 

has the duty and obligation as a primary action to promote and protect human rights.

Keywords: Human rights, legal systems, basic documents.

INTRODUCTION

Human rights have always been studied within the concept of the development of 

human society characterized by their universal character. They create close relationships between 

the state within which society exists and forcing the relevant authorities to respect them, to 

protect them and to promote their values to their  existent society.Human rights, thanks to 

universalism and strong international character compose the basis and the most important 

integral part of the process called “Nationalization " (nationalization),2 which each and every day 

becomes the most central part of the system of law of the state.Definition of violation of human 

rights is nothing but a softened form of serious crime that the state carries on citizens. Violations 

of human rights as allowed crime, patient, commissioned or protected by governments, threatens 

the largely internal and external peace security of a state organization..  Today a hot discussion 

has focused on the universality of human rights; respecting, promoting and protecting them. 

Historical tradition policy - legal treatment and definition of freedom and human rights 3until 

today recognizes about 500 legal documents governing the issue of freedoms and human rights , 

but only a few can be distinguished which mark historical on making a progress  on freedoms 

and human rights .

2 Enver Hasani. “Internationalization and Nationalization of legal norms and values “. Lecture held at the University 

of Sarajevo, C.P.I.S in Sarajevo. May 2003.
3 Wolfgang Bendek. “ The European System of Protetion of Human Rights and Human Rights of Women”. The 

human rights of Women ; International Instruments and African Ecsperiences. Eds. Wolfgang Benedek, Esther M. 

Kisaakye and Gerd Oberleitner. ZED Books.
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1. INSTRUMENTS FORCING INTERNATIONAL LEGAL SYSTEMS OF COUNTRIES 
TO INCORPORATE HUMAN RIGHTS IN THE LEGAL ACTS OF THE RESPECTIVE 

STATES

Before we concentrate on the legal issues of international concern for human rights, it 

is appropriate to describe the evolution of human rights in a broader context of political and 

social determinants. For this purpose, we will refer to two illustrative concepts on the  evolution 

of human rights. The first proposed by A.Eide distinguishes three stages: idealism, positivism 

and implementation.4 The stage of idealism means that notions of human rights are initially 

presented as the ideal and reflected a growing awareness against oppression or inappropriate 

behavior by state authorities, as we noted in the text above. Although the introduction of 

human rights in legal systems is an important step towards their implementation, however, 

everything may remain formal if the whole social order, economic and political.

The second approach which described the process of presenting human rights was filed 

by G.Abi - Saab within its wider concept stages of “values in law “. In the process of this 

transformation, it was proposed that the crossing the “limits of the law” to be evaluated by three 

indicators: the degree of consensus reached on social values , the rate of concrete value, the 

existence and effectiveness of the mechanism for implementation and surveillance. 

     Normativism phase should help identify precisely defined structure of a human right. 

Achieving an adequate degree of normativism is the duty of international law but may also be 

subject to further clarification by monitoring bodies. We need to take into consideration that the 

application of quality control ensures a weapon against excessive inflation trends rules for 

human rights, especially those formulated primarily with political language rather than legal 

language.

In order to overcome such inflationary trends within the United Nations, the resolution 

41/120 of the General Assembly in 1986 was adopted on the criteria and guidelines to set 

international standards in the field of human rights. It ensures that new instruments that are 

proposed to be:

a) in accordance with existing international law on human rights ;

4 Hanski.R, Suksi.M, “Introduction to International Protection of Human Rights "," Leoprint ", Pristina,1999.
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b) of a fundamental character and dignity derived from the immanent and human values ;

c ) to be accurate enough to lead to the creation of rights and obligations that can be identified 

and implemented 

d) to ensure, where appropriate, to implement effective implementation machinery , including 

reporting systems ;

e) to attract broad international support .5

The Universal Declaration of Human Rights is the first comprehensive instrument 

that has issued an international organization of universal human rights such as the UN. Because 

of its moral status and political and legal importance, this declaration can be put on such 

historical documents such as the Magna Carta , the French Declaration of Rights, the American 

Declaration of Independence, which marked a milestone in the movement of the humanity for 

freedom and human dignity even in the trace of the Universal Declaration proclaims that "all 

human beings are born free and equal in dignity and rights" .

The Universal Declaration of Human Rights proclaims two categories of rights:

  civil and political rights ;

  The economic, social and political 

Civil and political rights include : the right to life, liberty and security of person, 

prohibition of slavery, torture and all cruel treatment, inhuman and degrading, the right to a fair 

trial in civil matters as well and criminal, presumption of innocence, lack of enforcement of laws 

and sanctions arising after the offense ( ex post facto). The declaration recognizes the right of 

property. It proclaims the freedom of speech, religion, gathering, by understanding also the "right 

to leave the country, including his own country and the right to return there.”

Among the most important political rights is considered the participation in the 

governance of the country, either directly or through freely chosen representatives, which 

presupposes total periodic and fair solutions.  According to Article 26 of the Declaration , 

"education should  aim at developing full human personality and full respect of human rights 

5 Retrieved  February 13th, 2013 from: www.un.com

http://www.un.com/
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and fundamental freedoms" . According to Article 27 of the Declaration , " every human being 

should participate freely in cultural life of the community, benefit from the arts and the 

development of science " . This article addresses cultural rights.

The Universal Declaration of Human Rights6 with the recognition of dignity that belongs 

to all members of the human family and the recognition of their rights to equal and inalienable 

forms the foundation of freedom, justice and peace in the world. Considering that it is essential 

to promote the development of friendly relations between times, bearing in mind that a common 

concept of these rights and freedoms is of great importance to fulfill this commitment, etc., this 

"Statement" was declared as common ideal to be attained by all people and all nations so that all 

individuals and all organs of society, try that through education and training to develop and 

protect the respect of these ideals.

Another important document is the European Convention for the Protection of Human 

Rights,7 adopted on 4 November 1950. The Convention was concluded in Rome in 1950. 

According to the Convention, everyone ows the right that their cases are heard fairly, publicly 

and within a reasonable time by an independent court, established by law, which will decide 

whether claims that may arise towards rights and obligations of civil nature, or defining if it is 

based on any accusation of a criminal nature made against him.8

Under the convention everyone within the jurisdiction of these countries is guaranteed: 

personal safety, freedom from slavery or slavery-like condition, freedom from arbitrary source, 

detention or expulsion, freedom from arbitrary interference in private and family life, housing 

and correspondence, freedom persuasion, beliefs on religion, etc.

6 The General Assembly in its resolution 217 A (III) of 10 December 1944. 48 states voted pro , there was no state 

that voted against. Abstained 8 countries (Byelorussian SSR, Czechoslovakia, Poland, Saudi Arabia, RSS and 

Ukraine, USSR, Union of South Africa and Yugoslavia) 

7 Hanski.R, Suksi.M, “Introduction to International Protection of Human Rights "," Leoprint ", Pristina,1999.

8 Article 6 of the European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, 1950.
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2. REPORTS – HOW MUCH IS THE PERCENTAGE OF STUMBLING THE 
PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS

Earlier efforts to stop the, howsoever up to our century their contentis unsuccessful, it 

should be ignored, because they have a deserved place in history. Voltaire in writing says "I 

understand perfectly the right to peace; this right includes keeping the word to secure every man 

to fully enjoy its natural rights, but it does not know which the rights of a war are. A murder 

codex seems bizarre conception ".9 The international humanitarian right can be considered as an 

important part of international law and is inspired by feelings of humanity and is focused on the 

protection of individuals in conditions of war.10

In striving to limit the suffering and damage caused by armed conflict, IHL can be saidm that 

protects the "core" of human rights in conflict. By maintaining the sphere of humanity in the 

heart of armed conflict, international humanitarian law keeps open the path of reconciliation and 

contributes not only to establish peace between the belligerents, but also cares for harmony 

between people. 11

Viewed thus, this right is composed of international legal rules created by treaties or habits, 

specific purpose of which is to solve humanitarian problems arising directly from armed conflict 

to international and non-international character, which for humanitarian reasons, restrict the 

rights of the parties in a conflict to use methods according to their choices, or who protect 

persons and property that egzists or may be encountered in a conflict.12 

Here are some ways in which IHL protects fundamental human rights in armed conflicts:

 The protection offered to victims of war must be without any discrimination;

  a great deal of humanitarian law is devoted to protection of life, especially the lives of 

civilians and people who are not involved in the conflict; IHL also restricts the imposition 

of the death penalty:

9 Voltaire, Elogio de los oficiales muertos en la Guerra de 1741. Cituar sipas: Pascuale Fiore, op.cit., f. 23.
10 Allan Rosas,&Par Stenback, The Frontiers of International Humanitarian Law, f. 220 .
11 Interparliamentary Union, the 90th Conference, September 2003

12 Jacques Meurant, Inter Arma Caritas : Evolution and Nature of International Humanitarian Law, Journal of Peace 

Research, vol. 24, nr 3, 1887, p. 237 .
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  IHL goes further than the traditional civil right to life by protecting the necessary  means 

for life, a right which can be categorized as an 'economic and social' right under the law 

on human rights;

 IHL absolutely prohibits torture and inhuman treatment; etc.

In Syria, more than 190,000 people identified were killed between March 2011 and April 

this year, according to an analysis published by OHCHR. According to UNHCR, more than 3 

million Syrians have fled their country and 6.5 million are displaced within the country: in other 

words, almost half of the people in Syria have fled their homes. They are injured, orphaned, lost, 

"disappeared", displaced, malnourished, and deprived of health care and by being denyed the 

other services. 13The latest report from the Independent International Commission of Inquiry on 

the Syrian Arab Republic brings new evidence that this ancient civilization has turned into a 

slaughterhouse, where children were tortured before their parents or executed in public, through 

wanton killing and destruction.14

Another example of the need to end the ongoing discrimination and impunity is the 

Israeli-Palestinian conflict, with recurring violence and destruction visible to recurring crises in 

Gaza.The most recent outbreak of armed conflict has had a particularly devastating toll in death, 

suffering and destruction, compounding what was a poor situation due to the blockade imposed 

by Israel in 2007. Since last week, preliminary estimates are that 2.131 Palestinians were killed 

during the recent crisis in Gaza, including 1,473 civilians, 501 of them children. 71 Israelis were 

also killed, including four civilians.15

           According to the data given above, the purpose of the states is the protection of human 

personality. States should cooperate to disrupt and prevent war crimes and crimes against 

13 See more on http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPage=true#sthash.h6gCqKlb.dpuf 
14 See more on 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPage=true#sthash.h6gCqKlb.dpu 

15 see more http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPage=true#sthash.h6gCqKlb.dpuf 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPage=true#sthash.h6gCqKlb.dpuf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPage=true#sthash.h6gCqKlb.dpu
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPage=true#sthash.h6gCqKlb.dpuf
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humanity, for what should be taken necessary and indispensable measures within the state and 

other states.16

3. OBLIGATIONS OF STATES AND INSTRUMENTS FOR MONITORING THE 

IMPLEMENTATION AND OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTS

States have the obligation to respect, protect and fulfill human rights. In many cases, 

implementation means that the state and its authorities have to respect the rights accepted, ie to 

respect the right of privacy or freedom of expression. This is particularly true for civil and 

political rights, until the implementation of economic, social and cultural, means filling them 

through positive actions of the state, in order to ensure minimum standards, such as gifts or 

particular provisions such as education and health. In these cases, the capacity of the state 

concerned are taking into consideration. For example, Article 13 of the ICESCR recognizes the 

right of everyone to education. However, it specifies that only primary education should be 

provided free. While, secondary education and higher education, should be available and 

accessible to all, but this kind of education is available for free only progressively. For some 

economic rights, social and cultural, depending on existing capacities, the concept of gradual 

accomplishment is applied.The obligation to protect requires from the state within its territory to 

prevent violence and other violations of human rights. Therefore, human rights, also have a 

"horizontal dimension", which by raising the issue of social responsibility of transnational 

corporations has gained importance in the era of globalization.

CONCLUSION

This century can be considered as the century where human rights began to be recognized 

as common values of humanity. On the other hand, this century has witnessed some of the 

greatest violations of human rights. These two different developments and opposite from one 

another simply indicate the specific nature of human rights and fight for their protection. 

Nowadays a heated discussion has focused on the universality of human rights; respecting, 

promoting and protecting them. The liability and role of the state does not consist only in a 

16 Zejnullah GRUDA, “International Protection of Human Rights ", volume I, Pristina, May 2000.
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passive position to respect, but also it has a duty and a primary obligation to take action to 

promote and protect human rights.
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ИНСТРУМЕНТИ НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКАТА ПОЛИТИКА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА 

СО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

АПСТРАКТ

Почнувајќи од 2005 година надворешно-трговската политика на Република 

Македонија ја карактеризираат неколку важни настани, од кои дел се однесуваат и 

директно влијаат врз меѓународното позиционирање на Република Македонија во 

контекст на тенденциите за понатамошен развој на регионалната трговска соработка, како 

и процесот на интегрирање во Европската Унија. 

Сето тоа претставува дополнителна обврска на Република Македонија да го усогласи 

својот надворешно-трговски режим со оној на ЕУ. Царинското законодавство е во голема 

мерка усогласено со Aquis, но истовремено се даваат насоки за негово целосно 

прилагодување.  Македонија ги направи првите чекори на усогласување на националното 

законодавство со законодавството од ЕУ, како и изградба на соодветен капацитет на 

институциите за имплементација на директивите на ЕУ кои ќе се преточат во 

македонското законодавство. 

Освен тоа, моментот на надминување на несогласувањата помеѓу преговарачите во 

рамките на Доха рундата околу значајните прашања кои се предмет на преговарање и 

завршувањето на истата, ќе значи и почеток на креирање на една нова околина во која ќе 

се реформираат и усогласуваат трговските и земјоделските политики на земјите. Затоа е 

важно Македонија да ја искористи актуелната поголема поддршка која е дозволена во 

земјоделството во насока на унапредување и зајакнување на земјоделскиот сектор и 

mailto:b.ciglovska@eust.edu.mk
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зголемување на неговата конкурентност со цел подобро прифаќање и прилагодување на 

новите промени кои ќе следат со завршувањето на Доха рундата на преговори. 

Клучни зборови: Трговија со земјоделски производи, ЕУ, надворешно-трговска политика, 
инструменти. 

ВОВЕД 

Како и во останатите земји, така и во Република Македонија земјоделскиот сектор 

има посебен национален третман, кој произлегува од неговата важност за егзистенцијата 

на населението, придонесот кој го има во создавањето на БДП и процесот на 

вработувањето на населението, како и придонесот од неговото активно вклучување во 

меѓународната трговска размена. Сé до осамостојувањето, Република Македонија нема 

посебна сопствена земјоделска политика, при што првите чекори кон воспоставување на 

самостојна земјоделска политика се прават веднаш по прогласувањето на независноста. 

Новата земјоделска политика на Република Македонија се базира на пазарните цени, 

односно слободното формирање на цените на земјоделските производи на пазарот, додека 

пак пазарните интервенции се јавуваат во формата на царинска заштита и трговски 

ограничувања, како и субвенции за цените на одредени земјоделски производи1. 

Членството во СТО, како и целта на Република Македонија за интеграција во ЕУ, 

неминовно водат кон усогласувања и промени во земјоделската политика, како резултат 

на кои се донесуваат земјоделски стратегии кои се насочени кон рурален развој, 

зголемување и унапредување на конкурентноста, квалитетот и безбедноста на 

земјоделските производи и храната, рационална и одржлива употреба на ресурсите, 

зголемување на обемот на СДИ, обезбедување услови за слободна трговија и МФН 

третман на македонскиот извоз. 

Инструментите на земјоделската политика на Р. Македонија, ја регулираат 

динамиката на земјоделското производство и оттука тие можат да влијаат позитивно или 

негативно врз структурните позиции на земјоделството во економијата. Мерките за 

поттикнување и унапредување на извозот имаат влијание врз продуктивноста и пазарната 

1 T. Ericson, The Agricultural Policy of F.Y.R. Macedonia, Swedish University of Agricultural Sciences, Denmark, 

2005  
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цена на земјоделските производи. Нивната примена овозможува зголемување на приносот 

по единица капацитет, прогресивно подобрување на продуктивноста на трудот и 

намалување на трошоците, односно цената на чинење на производите, со што директно се 

влијае врз зголемувањето на конкурентноста на земјоделските производи. 

МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ

Македонскиот земјоделски сектор поради поволната географска положба и 

поволните климатски услови може да произведе широк асортиман на производи, но 

поради ограниченоста на домашниот пазар истите неможат целосно да се реализраат, а 

нивниот суфицит пак не може да го изнајде своето место на меѓународниот пазар. Поради 

тоа земјоделскиот сектор не би требало целосно и потполно да биде препуштен на 

економските законитости, туку на истиот му е потребна помош и поддршка од 

институциите на системот. 

Важно е да се напомене дека, членството на Република Македонија во СТО, како и 

потпишаната ССА со ЕУ имаат големо влијание врз земјоделскиот сектор, бидејќи 

либерализацијата на трговијата и идното членство во ЕУ даваат многу можности и 

предности за развој на овој сектор, но во исто време создаваат и низа ограничувања, 

пречки и недоволно јасни регулативи. 

Врз основа на Договорот за земјоделство, според кој се регулира меѓународната 

трговија со земјоделски производи, за институционална поддршка на земјоделскиот 

сектор се дозволени две категории на државна поддршка: примена на мерки и 

инструменти кои не предизвикуваат никаква или минимална дисторзија на пазарот (истите 

спаѓаат во т.н. „зелена кутија“ на СТО) и примена на инструменти и мерки кои 

предизвикуваат дисторзија на пазарот (истите спаѓаат во т.н. „портокалова кутија“ на 

СТО). 

Освен овие категории на мерки и инструменти, дозволени се уште две 

дополнителни категории, од кои едната предвидува примена на инструменти и мерки за 

развој на земјоделските претпријатија, а другата опфаќа примена на директни плаќања на 

производителите, но само како дел од програмата за намалување на обемот на 

производство (истите спаѓаат во т.н. „сина кутија“ на СТО).  
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Македонската земјоделска политика користи мерки кои според Договорот за 

земјоделство спаѓаат во зелената кутија (програми за здравствена заштита на животните, 

програми за поттикнување на развојот на земјоделството, инсталирање и одржување на 

мрежа на системи за против градобијна заштита, набавка на стоки за стокови резерви и 

слично). Овие мерки и инструменти не подлежат на редукција и финансиски 

ограничувања според регулативите на СТО.

Македонската земјоделска политика применува Политика за поддршка на 

земјоделството, која претставува прв столб на заедничката земјоделска политика на ЕУ и 

истата е финансирана од националните фондови. Мерките за директните плаќања или 

директни субвенции претставуваат основен инструмент на националната политика за 

поддршка на земјоделството.

Во таа насока Министерството за земјоделство во Програмата за поттикнување на 

развојот на земјоделството за 2007-2013 година и Националата програма за развој на 

земјоделството и рурален развој за периодот 2013-2017 година, продолжи со политиката 

за субвенционирање на приоритетните земјоделски култури и за таа намена е предвидено 

неколкукратно зголемување на финансиските средства,  односно од постојните околу 640 

милиони денари во 2006 година на околу 1.13 милјарди денари (18.5 милиони евра) во 

2007 година, 70 милиони евра во 2009 година, 100 милиони евра за субвенции за 2010 

година и исто толку за 2017 година2. За овој период се менува и методологијата на 

реализација на поддршката, при што се врши финансирање по единица површина, а не 

квантитативно како досега, принцип кој е присутен и во ЗЗП на ЕУ.  

Во програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година, најголем 

дел од средставта се наменети за поддршка на доходот на земјоделските стопанства, во 

облик на директни плаќања за растително и за сточарско производство во износ од 

3.181.000.000 денари, а остатокот од средствата отпаѓаат на мерките за дополнителна 

поддршка за развој на земјоделството, како што е прикажано во сликата бр. 1. 

За земјоделските производи наменети за извоз, најголемо значење има употребата 

на минимални царини за суровините и репроматеријалите кои се увезуваат, како и 

субвенционирање на инпутите кои се применуваат во примарното земјоделско 

2 http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/147
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производство и преработувачката индустрија, а истите не се произведуваат во нашата 

економија или се произведуваат во недоволна количина. Поради тоа, државата со цел да се 

ублажат или елиминираат недостатоците во квалитетот на примарните земјоделски 

производи, го потпомага земјоделското производство со определени материјални средства 

во вид на премии.

Слика бр. 1 – Средства за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година 

Извор: Влада на РМ, Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година 

Премиите имаат за цел да ја намалат високата малопродажна цена, која е резултат 

на недоволната понуда, преку надоместување на производителите на дел од производните 

трошоци. 

Со помош на премиите се настојува вишокот на домашното земјоделско 

производство да се пренасочи кон извоз преку зголемување на неговата конкурентска 

предност на странските пазари. Преку компензирањето на повисоките домашни трошоци 

за производство, мерките ги сведуваат повисоките цени на домашните производи на ниво 

на светските цени, на кој начин непосредно се влијае врз олеснување на пласманот на 

домашните производи. Премиите се најшироко применувана мерка за стимулирање на 
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извозот. Во зависност од тоа дали се определуваат врз основа на остварениот извоз или 

врз основа на обем на производство, премиите можат да бидат директни и индиректни3.

Директните или отворени премии се паричен износ во домашна валута што од 

државниот буџет или од посебен фонд им се исплатува на земјоделските производители, 

чие производство е наменето за извоз. 

Индиректните или прикриени премии се доделуваат во паричен износ во 

домашна валута од државниот буџет или од посебен фонд, за оствареното производство 

или остварен квалитет во одредено производство (производни премии или премии за 

квалитет). 

Премиите долго време се применуваат во земјоделската политика на Република 

Македонија и главно се доделуваат на производители кои одгледуваат дефицитарни 

производи. После 1996 година се укинуваат премиите кај сите производи.

Повторното воведување на премиите во земјоделската политика на Република 

Македонија треба да биде соодветно со протекционистичката земјоделска политика на ЕУ. 

Со потпишувањето на Спогодбата за стабилизација и асоцијација на Република 

Македонија со ЕУ, со примена на клаузулата за најповластена нација, се овозможува 

користење на премија во производството на храна наменето за познат потрошувач. 

Исто така и од аспект на членството во СТО, употребата на овој инструмент може 

да се оправда во делот на de minimis нивото на поддршка.   

Земјоделската политика применува и т.н. административни мерки и инструменти 

(во кои спаѓаат различни видови на нецарински ограничувања) кои го штитат домашното 

производство од надворешната конкуренција. Овие мерки се однесуваат на цената, 

количината и контролата на земјоделско-прехранбените производи кои се увезуваат 

(дампинг и антидампинг, нецарински давачки на увоз и извоз, царински процедури, 

квалитативни перформанси на стоката, фискални мерки, увоз заради извоз, 

административни увозни такси и слично). 

Поголем дел од овие мерки подлежат на ограничувања според одредбите на СТО. 

За македонската земјоделска политика дозволени административни мерки се 

квалитативните перформанси на стоката, царинската процедура, дампинг и антидампинг и 

мерката увоз заради извоз. 

3 Ј.Биљаноска, Надворешна трговија, Охрид, 2008, стр.109
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КРЕДИТИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ

Освен претходно наведените мерки, во земјоделската политика на Република Македонија 

се предвидени и други мерки со кои се поттикнува и поддржува извозот на земјоделските 

производи. Поради специфичниот процес на производство неопходни се голем број на 

средства за реализација на истиот, од кои само мал дел од земјоделците можат да ги 

обезбедат од сопствени извори. 

За останатиот дел во голема мера се потребни кредити со кои ќе се финансира 

земјоделското производство. Во тој процес посебно е значајна улогата на државата, која 

пак е условена од специфичностите и значењето на овој сектор и ризикот и должината на 

роковите за враќање на кредитите. 

Поради тоа државата треба да води грижа за обезбедување на потребниот обем на 

кредити, во време и под услови кои се во согласност со потребите на процесот на 

земјоделската репродукција.

Позната е состојбата во македонското земјоделство и неговите инфраструктурни 

можности и капацитети за производство на високо квалитетни производи, безбедни и 

доволно конкурентни на странските пазари. Токму за такво производство е потребна 

современа опрема, земјоделски машини, соодветна инфраструктура, современи начини и 

мерки во производството, како и потребен обртен капитал за финансирање на 

подготовките на производите за пласман на меѓународниот пазар и реализација на 

промотивни активности. 

Во последните неколку години во оваа насока направени се низа напори и промени 

во условите за кредитирање на земјоделските производители, со цел да се подобри 

положбата во која се наоѓаат и на домашните пазари и на меѓународниот пазар.  

И комерцијалните банки се јавуваат со најразлични понуди за земјоделски кредити, 

за која цел е создаден и Земјоделски кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ).  Фондот би 

требало да овозможи подобрување на пристапот до долгорочни и краткорочни кредити на 

земјоделците, како и на малите и средните претпријатија чија основна дејност е 

преработка и извоз на земјоделски производи. Каматните стапки за крајните корисници на 

средствата од ЗКДФ, коишто се пласираат преку деловните банки, се субвенционирани од 
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државата, со цел збирната камата да биде што пониска за крајните корисници на 

кредитите. За примарното земјоделско производство таа стапка изнесува 4% годишно, 

односно 5% за преработка и извоз на земјоделски производи4. 

Притоа извршена е и категоризација на кредитите кои ќе се одобруваат и тоа на5:

 Кредити за примарно земјоделско производство, во износ од 3.000 – 10.000 евра со 

годишна каматна стапка од 4%, рок на враќање до 7 години со грејс период од 3 

години во зависност од нивната намена. Обезбедувањето на кредитот е со 

жиранти, хипотека, залог на опрема и другои истиот е наменски.

 Кредити за преработка на земјоделски производи, каде потребен минимум за откуп 

на домашното производство и за  набавка на компоненети за добиточна храна е 

70%; Износ на кредитот од 10.000 - 200.000 евра со годишна каматна стапка од 5%; 

Рок на враќање до 6 години со грејс период од 1 година во зависност од намената; 

Обезбедувањето се врши со жиранти, хипотека, залог на опрема и друго и истиот е 

наменски. 

 Кредити за извоз на примарни земјоделски производи, со кој се финансира набавка 

на основни средства за трговија со примарни земјоделски производи наменети за 

извоз како што се: разладни уреди, машини за калибрирање и пакување или 

обртни средства за откуп на земјоделски производи; Износ на кредитот од 20.000 - 

200.000 евра, со рок на враќање до 5 години со 1 година грејс период; Годишна 

каматна стапка од 5%, и обезбедување со хипотека, залог на опрема и друго 

Кредитот е наменски.

Воведувањето на правилата и механизмите за финансирање и поддршка на извозот, 

како на пример, извозните кредити е во согласност со принципите на СТО и истите не 

предизвикуваат нарушување конкурентноста на производите на меѓународниот пазар.

4 http://oi.org.mk/upload/Zemjodelstvo-2.pdf 
5 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Влада на РМ

http://oi.org.mk/upload/Zemjodelstvo-2.pdf
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА НА РАЗМЕНАТА СО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

Република Македонија процесот на либерализација на трговијата со земјоделски 

производи го спроведува со потпишувањето на многу договори за слободна трговија со 

соседните земји и земјите од регионот, посебно со потпишувањето на Спогдбата за 

стабилизација и асоцијација со ЕУ, Договорот за слободна трговија со ЕФТА, ЦЕФТА и 

други земји и организации, како и врз основа на одредбите и обврските кои произлегуваат 

од членството во СТО.

На 19 јуни 2000 година во Цирих е потпишан Договорот за слободна трговија 

помеѓу Република Македонија и ЕФТА државите, со цел отстранување на пречките во 

меѓународната трговија, унапредување и ширење на размената и соработката помеѓу 

земјите потписнички6.

Во однос на трговијата со земјоделски производи, земјите потписнички се 

обврзуваат да го поттикнуваат развојот на земјоделската политика и трговија, при што 

секоја ЕФТА држава поединечно и Македонија имаат склучено билатерален договор кој 

вклучува мерки за олеснување на трговијата со земјоделски производи.

Страните се обврзуваат дека, ќе ја применуваат својата регулатива од областа на 

санитарните и фитосанитарните мерки, на начин кој нема да дискриминира и нема да 

воведуваат нови мерки што ќе имаат ефект на несоодветно попречување на трговијата со 

земјоделски производи. Имено, според овој договор нема да бидат воведени никакви нови 

увозни царински давачки или мерки со ист ефект во трговијата меѓу ЕФТА државите и 

Македонија.

На 19 декември 2006 година е потпишана Спогодба за проширување и 

модернизирање на ЦЕФТА и истата беше именувана како ЦЕФТА 20067. Во оваа 

спогодба се консолидирани сите 32 билатерални договори за слободна трговија претходно 

склучени помеѓу земјите на Југоисточна Европа (ЈИЕ). Една од главните цели на ЦЕФТА 

2006 е да се постигне значителна либерализација на трговијата помеѓу земјите членки. 

Трговијата со земјоделски производи согласно ЦЕФТА 2006 се одвива така што, сите 

земји билатерално договараат режим на меѓусебен увоз и извоз на земјоделски производи. 

6 Договор за слободна трговија помеѓу Република Македонија и ЕФТА државите
7 Договор за слободна трговија помеѓу Република Македонија и ЦЕФТА државите
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Договорените аранжмани предвидуваат постепено намалување на царинските стапки или 

увоз во рамки на квоти со намалена или укината царинска стапка. ЦЕФТА 2006 

предвидува укинување на извозните субвенции во трговијата помеѓу членките, факт кој е 

од голема важност за подобрување на положбата на македонските производи на 

регионалните пазари. Република Македонија поради буџетските органичувања и 

меѓународните обврски, веќе подолг период не ги користи извозните субвенции како 

начин на зголемување на меѓународната конкурентност на своите производи. 

Спогодбата за Стабилизација и асоцијација (ССА) со ЕУ е потпишана во 2001 

година и во истата се определени начините и условите под кои ќе се спроведува 

либерализацијата на трговијата со стоки8. Според истите Република Македонија треба 

постепено во рок од 10 години од стапувањето во сила на ССА да воспостави зона за 

слободна трговија. Што се однесува до трговијата со земјоделските производи, ЕУ се 

обврзува  дека со стапувањето во сила ќе ги укине сите квантитативни ограничувања и 

мерки со еквивалентен ефект врз увозот на земјоделски производи со потекло од 

Република Македонија9. Република Македонија има обврска да ги укине царините при 

увоз на определени земјоделски производи од ЕУ, или прогресивно да ги намали истите. 

Двете договорни страни се обврзуваат да не воведуваат нови царини или давачки при увоз 

на земјоделски производи.

Република Македонија има потпишано Договор за слободна трговија и со Турција, 

во 1999 година, чија основна цел е зголемување на економската соработка и подигнување 

на животниот стандард на популацијата на двете земји, постепена елиминација на 

пречките и бариерите во трговијата со стоки, вклучувајќи ги и земјоделските производи, 

8 Спогодба за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската заедница и Република Македонија, Брисел, 21 

март 2001 година
9 Исто така, ЕУ се обврзува дека ќе ги укине сите царини и давачки со еквивалентен ефект при увоз на 

земјоделски производи од Република Македонија, освен оние со номенклатурен број 0102, 0201, 0202 и 

2204 од Комбинираната Номенклатура. ЕУ ќе определи фиксно ниво на царински давачки врз увозот во ЕУ 

на младо телешко месо со потекло од Република Македонија и тоа 20% ad valorem царина и 20% 

специфична царина со ограничена годишна квота од 1650 тони.
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за кои е донесен Протокол 1 со кој се обезбедени мерките за олеснување на трговската 

размена на земјоделските производи помеѓу двете земји преку определување на концесии.

Склучувањето на билатералните Договори за слободна трговија во голем степен ја 

олеснуваат и зголемуваат надворешно-трговската размена помеѓу земјите потписнички 

поради поволните услови на размена кои меѓусебно си ги доставуваат. Ваквиот облик на 

соработка е посебно развиен помеѓу земјите во развој како резултат на кој се развива т.н. 

интра-регионална трговија на која отпаѓа голем дел од светската трговија со земјоделски 

призводи. 

Причините за овој подем се поволните услови и олеснувања во поглед на пазарниот 

пристап кои земјите во развој меѓусебно си ги доставуваат, а истите не можат да ги 

обезбедат на пазарите на развиените земји. Спогодби за слободна трговија се склучуваат и 

помеѓу развиените земји, како и помеѓу развиените земји и земјите во развој, со цел 

олеснување на меѓусебната трговска размена и доделување на определени поволности за 

определени видови на производи (најчесто истите се однесуваат за земјоделските 

производи со оглед на нивната значајност и чувствителност за двете групи земји).

ЗАКЛУЧОК

Фактот дека Македонија е дел од меѓународниот трговски систем, дел од големата 

група земји во развој и членка на многу меѓународни организации, укажува на нејзината 

обврска своите национални политики, вклучително и земјоделската политика да ги 

усогласува и прилагодува кон одредбите и принципите на организациите. Обврската за 

спроведување на поголем степен на либерализација на надворешно-трговската размена, 

вклучително и трговијата со земјоделски производи, Македонија ја започна уште пред 

пристапувањето кон СТО, преку потпишувањето на многубројните Спогодби за слободна 

трговија со своите најважни трговски партнери. Со самото членство во СТО од 2003 

година, Македонија ги отвори своите пазари за влез на странските производи, кои 

предизвикаа голем притисок на македонскиот пазар, имајќи ја предвид слабата 

конкурентска моќ на домашните производители и чувствителноста на странска 

конкуренција.



                                                                                                                                The Heritage 17
ISSN 1857-7482, Nr. 17, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

91
ИНСТРУМЕНТИ НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА СО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

Како резултат на промените во земјоделската политика и инструментите во 

рамките на истата, Македонија достигнува висок степен на трговска либерализација од 

околу 75%, при што трговскиот режим на Република Македонија важи за „прилично 

слободен“, бидејќи укина широк спектар мерки кои имаа нарушувачки ефект врз 

меѓународната трговија, како што се укинати директните извозни субвенции за 

земјоделски производи кои беа доста значајни за македонските земјоделци, додека пак 

МФН царинските стапки за земјоделските производи во текот на 2008 година се намалени 

на 13.9%.  За одредени значајни производи како (виното, млечните производи, јагнешкото 

месо, овошјето и зеленчукот, тутунот и цигарите) е задржана повисока царинска стапка. 

Но, и покрај намалувањето на царинските стапки, повеќето земји членки на СТО 

при реформирањето на своите трговски режими воведуваат бројни нецарински мерки и 

ограничувања како (лиценци, правила за потеклото на стоката, царински правила и 

процедури, технички стандарди, санитарни и фитосанитарни мерки, извозни субвенции, 

царински такси и давачки, транспортни правила и трошоци, правила за пазарен пристап и 

конкуренција). Македонија како дел од меѓународниот трговски систем не е исклучок од 

оваа практика, при што голем број од овие инструменти ги применува во рамките на 

својот трговски режим, бидејќи истите се во согласност со принципите на СТО. 

БИБЛИОГРАФИЈА

1. A. P. Thirluall, Economic Research paper No.63, University of Kent, Canterbury

2. A.Guuria, P.Lamy, S.Panichpakdi,  Report on G 20, Trade and investment measures, 14 

september 2009,

3. A.Hoda, A.Gulati, The modalities on which developing countries can rely in WTO 

agriculture negotiations, IFPRI, 2008

4. A.Thirlwall, Trade, Trade liberalization and Economic growth:Theory and evidence, 

Economic research paper No.63, The African Development Bank, 2000

5. FAO Papers on Selected Issues Relating to the WTO Negotiations on Agriculture; FAO, 

Rome, 2002

6. Food and Agriculture Organization (ФАО) Agriculture and Consumer Protection 

Department. 2001.



                                                                                                                                The Heritage 17
ISSN 1857-7482, Nr. 17, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

92
ИНСТРУМЕНТИ НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА СО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

7. T. Ericson, The Agricultural Policy of F.Y.R. Macedonia, Swedish University of 

Agricultural Sciences, Denmark, 2005  

8. The Future of preferential Trade Arrangements for Developing Countries and the Current 

Round of WTO negotiations on Agriculture; Stangermann Stefan, ФАО, Rome, 2002.

9. Wolrd Investment Report, UNCTAD, 2009

10. Ј.Биљаноска, Надворешна трговија, Охрид, 2008,

Веб Страници: 

1. http://ec.europa.eu/agriculture/publi/peco/slovenia/summary/sum_en.htm

2. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22394354~pag

ePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html

3. http://www.freetrade.org/pubs/freetotrade/chap2.html

4. http://www.ФАО.org/docrep/46140e/46140e04.htm#c)%20international%20trade%20in

%20agricultural%20products

5. http://oi.org.mk/upload/Zemjodelstvo-2.pdf

6. http://www.mzsv.gov.mk 

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/peco/slovenia/summary/sum_en.htm
http://www.%D0%A4%D0%90%D0%9E.org/docrep/46140e/46140e04.htm#c)%20international%20trade%20in%20agricultural%20products
http://www.%D0%A4%D0%90%D0%9E.org/docrep/46140e/46140e04.htm#c)%20international%20trade%20in%20agricultural%20products
http://oi.org.mk/upload/Zemjodelstvo-2.pdf
http://www.mzsv.gov.mk/


93
PËRGATITJA, APROVIMI DHE PËRCJELLJA PERIODIKE E BUXHETIT SI MEKANIZËM PËR PLANIFIKIM DHE 
MENAXHIM FINANCIAR

Msc. Remzi LLUMNICA- cand PHD

Master i Shkencave Ekonomike – Banka Financa dhe Kontabilitet

PËRGATITJA, APROVIMI DHE PËRCJELLJA PERIODIKE E 
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FINANCIAR

ABSTRAKT

              Qëllimi i këtij punimi është se si ta kuptojmë buxhetin nga shkenca dhe  roli  i  projektit  

në institucion apo ndërmarrje. Nga gjithë çfarë dijmë rreth buxhetit deri më tani arrihet një 

konkluzion se të gjitha të ardhurat që mblidhen me anë të instrumenteve financiarë të ndryshme 

siq janë: tatimet, taksat, dogana, huaja publike ku përdoren për të financuar shpenzimet publike . 

Dokumenti përmbledhës i të hyrave dhe shpenzimeve publike përbën buxhetin e një shteti.

             Pra termi Buxhet ka prejardhje francese që ka rrënjën e keltishtes që do të thotë çantë 

lekure. Pra buxheti është plan i të hyrave dhe shpenzimeve të shtetit qe duhet të i përgjigjet një 

përiudhe të caktuar kohore.

             Buxheti  mund  të  jetë  si  ABC  e një shteti . Buxheti i parasë radhit hyrjet dhe daljet e 

parasë si dhe bënë të mundur të planifikohen nevojat afatshkurtëra në para.

             Balancimi ndërmjet hyrjeve dhe daljeve e mundëson që të mbahet ekuiliber i buxhetit. 

Nese pagesat janë më të mëdha se sa hyrjet e parasë duhet të sigurohen mjete nga burimet tjera 

për mbulimin e tejkalimit të shpenzimit , ndërsa nese hyrjet janë më të mëdha se daljet atëherë 

fondet të cilat janë paraqitur si tepricë mund të investohen ne fusha tjera .

           Pra punimi në vete përmban udhëzimin zingjiror se qka është buxheti dhe se si të fillojnë 

përgaditjet për një buxhet funksional. 

           Gjatë rrugëtimit të një plani buxhetor pa tjetër duhet të rendisim objektivat dhe prioritetet 

per një përiudhë të caktuar kohore . 
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Nga kjo punë do të nxirren planifikimet e të hyrave, shpenzimeve si dhe mundesia për investime 

kapitale nga një ekip profesionalë qe duhet të caktohet brenda një ndërmarrje apo edhe në 

qeverinë e një shteti për përgaditjen, dhe përcjelljen periodike te buxhetit si mekanizëm për 

planifikim dhe menaxhim financiar ndersa aprovimin e bugjetit e bënë organi më i lartë i 

institucionit, ndërmarrjes apo vet shtetit.

HYRJE

Arti i buxhetimit në qeverisje është në thelb një proces i shpërndarjes së burimeve të 

kufizuara financiare për shërbimet dhe aktivitetet në një mënyrë që do të përmbushë më 

efektivisht nevojat e qytetarëve. Ky manual trajnimi është hartuar për të përmbushur këtë 

objektiv. Ai është projektuar për individët të cilët janë të përfshirë drejtpërdrejt në përgatitjen e 

buxhetit lokal. Stafi i Departamentit të Financës dhe i departamenteve të tjera do të përfitojnë 

nga ky program. Nga ky manual do të përfitojnë si ata që përgatisin kërkesat buxhetore në emër 

të departamenteve të ndryshme, por edhe vetë njësitë e qeverisjes vendore do të përfitojnë 

gjithashtu.

Ky manual trajnimi do të fokusohet në praktikat dhe teknikat më të mira për të përgatitur 

një buxhet të programit në nivelin e qeverisjes qëndrore në Shqipëri. Ai do të shqyrtojë procesin 

e buxheti mit të programit duke eksploruar pse njësitë vendore kanë një buxhet, rishikimin e 

llojet të buxheteve që qeveritë vendore shfrytëzojnë, dhe përcakti min e buxheti t të programit 

dhe avantazhet e ti j.

Ky manual trajnimi duhet të integrohet në përdorim me Manualin Operacional të 

Programit Buxhetor Afatmesëm të hartuar për nivelin e Qeverisjes Qëndrore. Çdo individ apo 

familje, i planifikon shpenzimet në bazë të shumës së parave që ka në dispozicion. Me fjalë të 

tjera, një familje, e llogarit koston e jetesës së saj sipas një buxheti – të ardhurave që ka dhe të 

cilat mund t’i shpenzojë për t’u ushqyer, për t’u veshur, për të paguar qiranë, për të dëfryer etj.

 Plani bëhet për periudha të caktuara për shembull, shpenzimet e familjes llogariten për një 

periudhë 15-ditëshe apo për një muaj si dhe planet vjetore.

Në të njëjtën mënyrë, edhe qeveria i planifikon shpenzimet e saj në varësi të buxhetit që 

harton. Ajo programon sesa nga të ardhurat e saj do të shpenzohen për nevoja të ndryshme të 
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shtetit si për shembull, për pagat e punonjësve të administratës, për pensionet, për spitalet, për 

arsimin, për mbrojtjen e vendit etj.. Ndryshe nga buxheti i familjes, buxheti i qeverisë 

planifikohet për një periudhë të caktuar që quhet “vit buxhetor”. Ky vit përbëhet nga 12 muaj 

dhe sipas standardeve të vendosura në vendin tonë është i njëjtë me vitin kalendarik, pra fillon 

më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor (në disa vende ky vit shtrihet në periudhën shtator - tetor 

i vitit të ardhshëm ose mars - prill i vitit tjetër) Ndonëse në koncept është e njëjta gjë, procesi i 

hartimit, paraqitja dhe miratimi i buxhetit të shtetit për një vit është më i komplikuar sesa 

përgatitja e buxhetit të familjes apo e atij personal.

ÇFARË ËSHTË NJË BUXHET DHE KUJT I SHËRBEN?

Buxheti  i  shtetit  është  instrumenti  financiar kryesor  për  zbatimin  e  politikave  

ekonomike  dhe sociale  të  shtetit 1 dhe  si  i  tillë  buxheti nacional i secilit vend është shuma e 

ndarë nga Qeveria për organizatat buxhetore publike.

Buxheti është quajtur shpesh një plan operativ. Ju e përdorni atë për të planifikuar 

shpenzimet dhe udhëhequr një njësi të qeverisjes vendore përmes vitit të ardhshëm fiskal. 

Buxheti shërben si bazë për raportimin tuaj financiar te kryetari i njësisë së qeverisjes vendore 

dhe të Këshilli i Njësisë së Qeverisjes Vendore, Ministria e Financave, drejtoritë komunale dhe 

institucionet buxhetore, si dhe te qytetarët.

Një buxhet është një mjet i fuqishëm për shpërndarjen e burimeve të kufizuara midis 

prioriteteve konkurruese brenda komunitetit. Për shkak se ka nevoja që gjithmonë tejkalojnë 

fondet në dispozicion, fondet që ju jepni për një departament duhet t’i refuzohen një 

departamenti tjetër. Ju masni vlerën e fondeve që keni shpenzuar jo vetëm nga përfitimet që ju 

merrni, por edhe nga ajo që ju duhet të hiqni dorë. Buxheti mi do të thotë të bësh zgjedhje.

Në formën e tij më të thjeshtë, një buxhet përbëhet nga një listë e plotë të të ardhurave të 

parashikuara dhe shpenzimet e propozuara për secilin funksion të qeverisë për një periudhë të 

ardhshme dymbëdhjetëmujore, ose viti fiskal. Idealisht, buxheti përfaqëson një shpërndarje të 

plotë të burimeve të kufizuara midis përdoruesve potencial.
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RËNDËSIA NË PËRPILIMIN DHE ZBATIMIN E PLANIT BUXHETOR

Ligji kërkon që qeveritë vendore të përgatisin një buxhet vjetor për vitin fiskal. Përtej thjesht 

përmbushjes së kërkesave të ligjit, buxheti është i rëndësishëm si një deklaratë e politikës në 

lidhje me ndarjen e burimeve të kufizuara ndërmjet fushave të ndryshme të shërbimeve 

komunale. Një buxhet nuk është vetëm një deklaratë e financave, por është lidhja midis 

mobilizimit të fondeve dhe arritjes së qëllimeve dhe objektivave të qeverisë vendore. Aktivitetet 

që lidhen me formulimin e buxhetit, të shqyrtimit legjislativ, ekzekutimin e buxhetit dhe 

kontrollin e buxhetit dhe auditimit janë instrumente të rëndësishme në përcaktimin e formës dhe 

kushteve të një komuniteti dhe të efektivitetit dhe efi kasitetit të programeve të qeverisjes 

vendore.

________________________________

1 “Financë” – Sherif Bundo, fq. 296

2 “Udhëzuesi për procesin dhe planifikimin e Buxhetit të Kosovës ” , Dhjetor 2008 fq.10

VIJA ZINGJIRORE PËR PËRGATITJEN E NJË PLANI BUXHETOR

Përcaktimi i Qëllimeve

Qëllimet përfaqësojnë rezultatet finale që një program apo një organizatë (p.sh., 

komuna,ndermarrja apo departamenti komunal), dëshiron të arrijë.  Ata përcaktojnë rezultatin e 

dëshiruar apo rezultatet finale dhe zakonisht janë të përgjithshme në natyrë. Qëllimet tuaja duhet 

të jenë definitive dhe koncize. Për shembull, bashkia mund të artikulojnë qëllimet e mëposhtme: 

“Rritja e Qëndrueshmërisë Ekonomike së Zonës Qendrore të Biznesit”

Përcaktimi i Objektivave

Objektivat përfaqësojnë rezultatet specifike e të dëshiruara brenda një periudhe të caktuar 

kohe. Ato duhet të specifikojë se çfarë duhet të realizohet, për kë, dhe Brenda çfarë date. Për sa i 

përket buxhetit, një objektiv përfaqëson një arritje të synuar për vitin e ardhshëm. Çdo objektiv 

ka një ose më shumë tregues të performancës.
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Objektivat duhet të pasqyrojë arritjet e planifikuara në cilësinë e shërbimit ose nivelin e 

shërbimit; pra, fjalët kyçe të përdorura në deklaratën e objektivave përfshijnë: rris, reduktoj, 

zgjeroj, përfundoj, parandaloj, ruaj. Shembuj të objektivave janë:

 

۞ “Rritja e numrit të banesave rezidenciale në viti n e ardhshëm fi skal me 2 për qind.” 

۞ “Ulja e sasisë të humbjevenë sistemin e ujësjellësit me 25 për qind.” 

۞ “Zgjerimi i numrit të ndërmarrjeve tregtare në qendër të qytetit me 10 për qind.”

Mund të zhvillohen qëllimet dhe objektivat sasiore për aktivitetet e programeve individuale 

sikundër edhe për të gjithë bashkinë.

PËRGATITJA BUXHETIT NË BAZË KALENDARIKE

Kalendari i Buxhetit përcakton procesin dhe skedulin që komuniteti juaj do të ndjekë në 

përgatitjen e buxhetit. Kalendari ju ndihmon në përgatitjen dhe miratimin e buxhetit në mënyrën 

dhe kohën e duhur. Si minimum, kalendari duhet të përcaktojë datat kur:

 Ju do të shpërndani tabelat e buxhetit, udhëzimet, dhe direktivat për departamentet; 

 Ju do të përgatisni parashikimin e të ardhurave; 

 Ju do të hartoni kërkesat buxhetore dhe t’i përmblidhni ato në një dokument të vetëm të buxhetit; 

 Kryetari i një institucioni, komisioni i financave dhe komisionet e tjerat të Këshillit do të 

shqyrtojë kërkesat e tyre buxhetore dhe të bëjnë modifikimet e duhura për propozimet buxhetore; 

dhe, 

 Këshilli i Njësisë së Qeverisjes Vendore  do të miratojë buxhetin. 

Procesi efektiv kombëtar për planifikim dhe buxhet duhet të përfshijë këto elemente 4 :

a) Kornizën buxhetore : Ligji i buxhetit dhe  institucionet; Mbulimi me buxhet; Klasifikimi i 

buxhetit; Korniza e llogarimbajtjes; Korniza afatmesme e shpenzimeve (KASh);

b) Përgatitjen e buxhetit : Parashikimet makroekonomike ; Parashikimet fiskale; Formulimi dhe 

caktimi i prioriteteve të politikave; Qarkorja buxhetore; Përgatitja   e   draftit   të parashtrimeve 

buxhetore; Negociatat   në   mes të   MEF - it   dhe Organizatave buxhetore; Dokumentacioni 

buxhetor (përfshirë Raportin e Strategjisë Fiskale ); Shqyrtimi legjislativ i projektbuxhetit dhe 

aprovimi;
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c) Ekzekutimin  e buxhetit: Kërkesa  për implementim efektiv  të buxhetit; Funksionet e Thesarit 

dhe Menaxhimi i parasë së gatshme; Menaxhimi i pagesave të pashlyera ; Auditimi i brendshëm 

dhe kontrollet; dhe

d) Raportimin dhe   vlerësimin financiar: Raportimi financiar ; Auditimet e   jashtme ;  

Vlerësimet e performansës.

NDARJA E PËRGJEGJËSIVE  NË PËRGATITJEN E BUXHETIT

Ekzistojnë tre role kryesore administrative në procesin e përgatitjes së buxhetit: 

 Përgatitja e propozimeve të buxhetit për shqyrtim nga Këshilli i Njësisë Vendore; 

 Shpjegimi i kushteve aktuale fiskale, perspektivat fiskale, dhe propozimet buxhetore tek Këshilli 

i Njësisë Vendore; dhe, 

 Zbatimi i buxhetit të miratuar nga Këshilli i Njësisë Vendore dhe monitorimi i performancës për 

të siguruar që politikat programatike dhe fiskale janë ndjekur.

Në qeveritë më të vogla vendore, një person mund të jetë përgjegjës për të gjitha këto role. Në 

organizatat më të mëdha, zyrtari i buxhetit së bashku me drejtuesit e programeve buxhetore  

duhet të përfshihen drejtpërsëdrejti dhe të ndihmojnë kryetarin e njësisë për të përmbushur këto 

role.

Ndërsa roli ekzekutiv në buxhetimin lokal duhet gjithmonë të përfshijë përgjegjësitë e 

mësipërme, mënyra në të cilën funksioni ekzekutiv është i organizuar mund të ndryshojnë në 

mënyrë të konsiderueshme. Në disa njësi të qeverisjes vendore, kryetarët e departamenteve 

merren direkt me Këshillin. 

Kjo është veçanërisht e vërtetë, kur çdo anëtar i Këshillit drejtpërdrejt mbikëqyr një 

departament të veçantë. 

Megjithatë, rekomandohet që për secilin drejtues programi të caktohen përgjegjësitë për 

përgatitjen, zbatimin dhe monitorimin e buxhetit të atij programi.  Ndërsa zyrtari i buxhetit duhet 

të luajë një rol kordinues dhe ndihmues për të gjithë programet. Kjo do të sigurojë që (1) të ketë 

konsistencë në përgatitjen e buxhetit dhe format e kërkesave buxhetore të programeve të 

ndryshme; (2) ligjvënësit do të kenë një pikë orientimi për të udhëhequr hartimin e politikave 

komunale, dhe (3) Prioritetet për shërbimet do të kordinohen nga një pikë qendrore. 

____________________________________
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3 “Udhëzuesi për procesin dhe planifikimin e Buxhetit të Kosovës”, Dhjetor 2008 fq.7

Hapat për Përgatitjen e një Buxheti me Program

Përcaktimi i qëllimeve

Përcaktimi i objektivave

Përgaditja e kalendarit për buxhetin

Përcaktimi i përgjegjësive për përgaditjen e planit buxhetor

Shperndarja e formave dhe përgaditja e kërkesave buxhetore

Shqyrtimi i kërkesave buxhetore

Ngritja e rolit të qytetarëve

Pergaditja e dokumentit të buxhetit

Miratimi i buxhetit
Ekzekutimi dhe monitorimi i buxhetit

Drejtuesi i Buxhetit luan një rol kyç në përgatitjen e buxhetit, duke shërbyer si një pikë 

orientuese për nxjerrjen e udhëzimeve, shqyrtimin e materialeve, dhe duke iu përgjigjur pyetjeve. 

Roli i Drejtuesit të Buxhetit mund të jetë i tre llojeve të përgjithshme. Së pari, ai mund të 

shërbejë thjesht si një koordinator i materialeve buxhetore.  Së dyti , zyrtari i buxhetit mund të 

kryejë një funksion të rëndësishëm kordinimi të politikës dhe të përfshihet në të gjitha çështjet 

programore dhe financiare që lidhen me buxhetin. 

Në këtë rol, drejtuesi i buxhetit jo vetëm që koordinon të gjitha materialet, por edhe merr 

funksionet analitike dhe udhëzuese, të ti lla si:

 Nxjerrjen e udhëzimeve zyrtarëve të departamenteve në lidhje me nivelin e pranueshëm të rritjes 

së shërbimeve apo uljet dhe kufizimet e pritshme të kostos;

  Vlerësimi i kërkesave të programeve dhe përshtatja e tyre me orientimin e politikave; 

 Balancimi i kërkesave për shpenzime me burimet në dispozicion; dhe

 Bërja e rekomandimeve në lidhje me  buxhetin tek Këshilli i Njësisë Vendore.

Së treti, drejtuesi i buxhetit mund të mbikëqyrë drejtpërdrejt zbatimin e buxhetit. Detyrat specifi 

ke përfshijnë: 

 Sigurimi që departamentet të mos i tejkalojnë limitet buxhetore duke realizuar parashikimet 

periodike të shpenzimet dhe krahasuar ato me burimet e disponueshme; 

 Mbajtja e një pozicioni të kontrollit të centralizuar për të siguruar që stafi i ri punësohet vetëm në 

pozicione të autorizuara dhe në paga jo më të mëdha se shuma e përcaktuar në buxhet; 
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 Shqyrtimin dhe miratimin e të gjitha kërkesat për transferimin e fondeve nga një buxhet për një 

tjetër; 

 Përgatitjen e raporteve mbi ecurinë buxhetore për përdorim nga Këshilli i Njësisë Vendore, 

Kryetari, departamentet, dhe qytetarët; dhe

 Vëzhgimi nga afër i performancës së departamenteve për të përcaktuar problemet e mundshme.

Një buxhet vendor përfshin:

Aktivitetet e planifikuara, projekte, dhe shërbime;

Vlerësimet e burimeve ose të ardhurat në dispozicion, dhe

Vlerësimet e shpenzimeve publike të nevojshme për të financuar aktivitetet e planifikuara.

Aktivitetet e planifi kuara, projekte, dhe shërbime;

Vlert e burimeve ose të ardhurat në dispozicion, dhe

VLER FINANCAT DHE BUXHETI

Tre funksionet kryesore të parasë janë:

 Funksioni parasë si mjet këmbimi dhe pagese

 Funksioni i ruajtjes se vlerës

 Funksionin e vlerës së mallrave dhe shërbimeve

Fushëveprimi i parasë është i gjerë e cila mund të përdoret si: operacion i drejtpërdrejt pagese 

(transaksion kesh), operacione (transaksione) bankare, dhënie çeqesh dhe gjithashtu edhe si 

pagese elektronike (transfere parash). Paraja e cila përdoret në Kosovë është Euro.

 

            Buxheti Shtetëror - Si Buxhet Shtetëror mund të konsiderohet plani ekonomik i shtetit 

për vitin që vjen. Buxheti shtetëror vepron në mënyrë të njëjtë sikurse ligji, plani për Buxhetin 

Shtetëror iniciohet nga Qeveria e shtetit.

Në  plan parashihen shpenzimet për vitin që vjen në bazë të kërkesave të institucioneve 

qeveritare për secilën veç e veç dhe ky plan pastaj miratohet ne Kuvend. Në  plan nuk është e 
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thënë që të hyjnë të gjitha shpenzimet sepse gjatë vitit mund të ketë edhe shpenzime të 

paparashikuara. Varësisht nëse ndodh një rast për të cilin nevojiten shpenzime urgjente ose të 

paparashikuara, organizata përkatëse buxhetore mund të aplikojë pranë Ministrit për fonde 

shtesë.

“Paratë Publike” do të thotë paratë ose pasuritë financiare të cilat pranohen, janë nën 

përkujdesjen, mbahen në mirëbesim ose janë nën kontrollin e një organizatë buxhetore, autoriteti 

publik ose ndërmarrje të kontrolluar publike, ose personi për ose në emër të cilësdo nga të sipër 

cekurat. Termi “para ose mjete financiare” i përmendur më sipër përfshin, por nuk kufizohet, 

paratë e gatshme, monedhat, barasvlerë të parave të gatshme, çeqe, note, bonde, instrumente 

financiare me likuiditet të lartë dhe pasuri të luajtshme financiare me likuiditet të lartë (sikur që 

janë gurët e çmuar ose gjysmë të çmuar ose shufrat e metaleve të çmuara).

eve publike të nevojshme për të fi nancuar aktivitetet e planifi kuara.

SHPËRNDARJA E FORMAVE DHE PËRGATITJA E KËRKESAVE BUXHETORE TË 

PROGRAMEVE

Drejtuesi i Buxhetit shpërndan format për përgatitjen e buxhetit dhe udhëzimet për programet 

komunale. 

Njerëzit që drejtojnë aktivitetet vendore duhet të përfshihen në procesin e buxhetit. 

Megjithatë, në një numër të madh të rasteve, kërkesat buxhetore përgatiten pa shpenzuar shumë 

kohë duke diskutuar buxhetin me drejtuesit e departamenteve të cilët duhet të veprojnë në bazë të 

tij.

Duhet të përfshihen drejtuesit e programeve (departamenteve) në detajet e zhvillimit dhe zbatimit 

të buxhetit. Kërkesa buxhetore për çdo shërbim duhet të specifikojë se çfarë shërbimi është; çfarë 

nivel shërbimi do të sigurohet në vitin aktual; çfarë nivel shërbimi është i nevojshëm në vitin 

buxhetor; çfarë do të ndodhë në qoftë se shërbimi do reduktohet, ndërpritet, apo rritet; dhe 

koston e shërbimit në nivelin e kërkuar. 

Drejtuesit e Programeve duhet gjithashtu të kërkojnë të përmbledhin këto detaje dhe ta 

prezantojnë informacionin në një mënyrë që plotëson funksionin legjislativ të politikëbërjes. 

Kërkesat buxhetore që drejtuesit e programeve gjenerojnë do të nisnin një raund të vendimeve 
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politike në lidhje me buxhetin, të cilat, nga ana tjetër, ndikojnë nivelet e burimeve dhe 

shpenzimeve dhe modifikojnë objekti vat buxhetore.

Shqyrtimi i Kërkesave Buxhetore

Kryetari dhe Këshilli i Njësisë së Qeverisjes Vendore  janë në pozicionin unik të shqyrtimit të 

të gjitha kërkesave dhe si rrjedhim duhet të jenë të përgatitur për të vendosur prioritetet në dritën 

e çështjeve të rëndësishme, ose problemeve të mundshme fiskale me të cilat përballet qeverisja 

vendore. Shqyrti mi i kërkesave buxhetore të programeve duhet të fillojë duke siguruar që 

kërkesat janë në përputhje me politikat buxhetore të përcaktuara në fillim të procesit të buxhetit. 

Në mënyrë tipike, shuma e të gjitha kërkesave të buxhetit do të tejkalojnë shumën e përgjithshme 

të të hyrave plus çdo tepricë të trashëguar nga viti aktual. Departamentet dhe programet do të 

konkurrojnë për qasje në burimet e kufizuara të qeverisë për financim. Ju do duhet të bëni 

zgjedhje të vështira, por ju duhet t’i bëni ato në kontekstin e programit të përgjithshëm dhe 

politikës fiskale të njësisë tuaj të qeverisjes vendore.

Komisioni i Ekonomisë dhe Financës së Këshillit të Njësisë së Qeverisjes Vendore dhe 

komisionet e tjera të merrin të gjitha materialet që ju nevojiten për të dhënë një konsideratë të 

plotë dhe efektive për kërkesat e buxheti t të paraqitura nga drejtuesit e programeve. Që zyrtarët 

vendorë të luajnë rolin më efektiv të politikëbërjes, materialet buxhetore që ju paraqisni atyre 

duhet t’i lejojnë ata kuptojnë në mënyrë  të plotë kushtet financiare lokale, perspektivat e të 

ardhurave, dhe përdorimin alternativ të fondeve lokale në ofrimin e shërbimeve.

Pjesëmarrja dhe rëndësia aktive e qytetarëve gjatë fazës së planit buxhetor

Përderisa buxheti është mjeti i politikave të komunitetit tuaj, ju duhet të bëni një 

përpjekje të vetëdijshme për të përcaktuar se çfarë mendojnë qytetarët në lidhje me politikat 

aktuale dhe shërbimet, duke përfshirë ku ata mendojnë se shërbimet mund të forcohen dhe se 

çfarë niveli prioriteti ata i japin shërbimeve të ndryshme. Shpesh, zyrtarët lokalë mbështeten në 

perceptimin e drejtuesve të departamenteve apo qytetarët më të zëshëm për të përcaktuar 

prioritetet e politikës së buxhetit dhe shërbimeve. Në të dy rastet, preferencat e vërteta të 

qytetarëve mund të shtrembërohen. Qasje më sistematike për të kuptuar nevojat e qytetarëve 
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duke përdorur teknika të tilla si mbajtja e seancave dëgjimore për politika buxhetore të veçanta 

dhe prioritetet e shërbimeve.

Një tjetër metodë është që të vizitohen qytetarët. Shpjegimi direkt për llojet e shërbimeve 

për të cilat njësia vendore është përgjegjëse. Diskutimi i politikave fiskale komunale dhe 

politikat e programeve për të marrë reagimin e tyre. Siç përmendet më poshtë, pasi dokumenti i 

buxhetit është të jetë hartuar, vëreni atë në dispozicion të qytetarëve.

PËRGATITJA E DOKUMENTIT TË BUXHETIT PËR PROJEKTET E PLANIFIKUARA

Dokumenti i buxhetit është produkti final i një procesi të gjatë, dhe cilësia e buxhetit 

varet kryesisht nga cilësia e atij procesi. Në çdo fazë të zhvillimit, buxheti merr një formë të 

ndryshme. Kërkesat Buxhetore janë zakonisht versionet më të plota dhe më të mëdha, sepse ato 

përmbajnë informacion të rëndësishëm të vendim-marrjes. Buxheti i miratuar ose përfundimtar, 

nga ana tjetër, mund të jetë një dokument më i vogël përmbledhës që ju përdorni për të 

komunikuar politikën dhe shpërndarjet përfundimtare të buxhetit.

Buxheti është një dokument vendim-marrje: ai është baza pë vendimet të rëndësishme 

fiskale dhe politike. Një dokument efektiv inkurajon debat dhe konsideratën e duhur për çështjet 

buxhetore duke i nxjerrë në dukje çështjet dhe informuar pjesëmarrësit në lidhje me implikimet e 

veprimeve ose mosveprimeve specifike.

Në faza të ndryshme të zhvillimit, buxheti pasqyron kontributin nga qytetarët dhe 

vendimet e marra nga drejtuesit e programeve, kryetari apo administratori, dhe në fund, Këshilli i 

NJQV. Buxheti duhet të pasqyrojë me saktësi rezultatet e këtij procesi. Buxheti shërben si një 

plan zyrtar veprimi për menaxherët dhe stafin të ngarkuar me kryerjen e funksioneve dhe 

programeve të qeverisë.

Në fund të fundit, dokumenti i buxhetit është mjeti për të informuar publikun, biznesin 

dhe komunitetet e investimit, qeverinë qendrore, dhe të tjerët në lidhje me politikat dhe 

prioritetet e investimeve të komunitetit tuaj. Duhet ta formatohet dhe printohet dokumenti i 

buxhetit në një mënyrë që lehtëson të kuptuarin dhe rrit dobishmërinë e buxhetit për qytetarët. 

Dokumenti duhet të jetë tërheqës, i qëndrueshëm, dhe orientuar drejt nevojave të lexuesve. 

Buxheti duhet t’i lejojë lexuesit të kuptojnë shërbimet që ju ofroni, koston e këtyre shërbimeve, 

si dhe përfitimet që ata do të marrin nga këto shërbime.
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Finalizimi dhe Miratimi i Buxhetit

Pasi ta keni të paraqitur buxhetin e propozuar, dhe Këshilli i NJQV (dhe publiku i gjerë) 

ta shqyrtojë atë, ai ka të ngjarë të pësojë më shumë ndryshime derisa të miratohet Këshilli i 

NJQV. Miratimi i buxhetit të propozuar nga Këshilli i NJQV vendos autoritetin ligjor për 

zyrtarët e administratës që të bëjnë shpenzime në vitin fiskal. Miratimi i buxhetit të propozuar 

është kulmimi i një analizave të shumta të propozimeve buxhetore nga ana e Këshilli i NJQV dhe 

kryetari i NJQV.

Ekzekutimi dhe Monitorimi i Buxhetit

Qëllimet kryesore të ekzekutimit të buxhetit janë për të bërë të shpërndarje të autorizuara 

në buxhetin e miratuar dhe për të monitoruar shpenzimet. Qëllimet e ekzekutimit të buxhetit 

janë: 

(1) të sigurojë për një qasje të rregullt për të arritur qëllimet dhe objekti vat buxhetore;

(2) të sigurojë që fondet janë shpenzuar vetëm në aktivitetet e miratuara dhe 

(3) të kemi kujdestarin e duhur  mbi burimet financiare që na janë besuar.

Përgjegjësia për ekzekutimin e buxhetit i takon departamenteve komunale apo 

ndermarrjeve. Ata kanë përgjegjshmërine për shpenzimet dhe produktet e programit. Përgjegjësia 

për monitorimin mund të qëndrojë tek nëpunësit e buxhetit, nëpunësi autorizues, apo 

nën/kryetarin e NJQV, në varësi organizimit të qeverisjes tuaj vendore.

Ju duhet të keni një sistem raportimi që krahason shpenzimet dhe produktet fakti ke kundrejt 

planeve buxhetore. Për shumicën e NJQV, sistemi juaj duhet të gjenerojnë raporte të tilla mujore. 

Personi përgjegjës për monitorimin e buxhetit duhet të identifikojë ndonjë problem dhe duhet të 

takohet me departamentin e duhur për të identifikuar shkaqet dhe zgjidhjen e problemeve. Roli i 

këtij personi është që të sigurojë asistencë teknike dhe mbështetje në mënyrë që departamentet 

mund të marrin veprime korrigjuese.
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KONKLUZION

 Materiali i lartcekur sqaron formen dhe hapat për të cilët duhet ndjekur gjatë  përgaditjes, 

miratimit dhe monitorimit të buxhetit si mekanizëm për planifikim dhe menaxhim financiar 

Buxhetor Afatmesëm (PBA) ku në të shtjellohen procedurat dhe në vete përmban finalizimin e 

fazës së procesit të përgatitjes së buxhetit në bazë të  kerkesave buxhetore afatmesme.

Buxhetimi I kapitalit është process I vlerësimit dhe seleksionimit të investimeve afatgjata 

, që përputhen me qellimin e shoqërisë dhe objektiv duhet ta kenë rritjen e vlerës kapitale.

Pra buxhetimi I kapitalit duhet të ketë focus zbatimin e qendrimit klasik të teorisë 

ekonomike sipas së cilës duhet të veprojë në menyrë që fitimet marzhinale të jenë të barabarta 

me koston marzhinale.

 Si cdo vit i gjithë procesi duhet të drejtohet dhe koordinohet nga Grupi për 

Menaxhimin Strategjik (GMS), i cili duhet ta ketë qdo shoqeri qofte publike apo private po ashtu 

edhe institucionet shtetërore për përgaditjen, miratimin dhe monitorimin e buxhetit .

 

Dokumenti i PBA duhet të paraqet në detaje qëllimet, objektivat dhe produktet e 

programeve të secilës prej dikastereve për ndërmarrjen në fjalë. Kështu, ky dokument duhet të 

orientojë palet se si ka mundesi të realizoje planifikemet buxhetore për një periudhë afatmesme, 

lidhjet mes qëllimeve dhe objektivave të politikave, me shpërndarjen e burimeve buxhetore, 

përkatësisht në nivel programi. 

 

Është e rëndësishme për t’u theksuar fakti se, me rritjen progresive të vëmendjes kushtuar 

procesit të Programit Buxhetor Afatmesëm, kapaciteti i menaxhimit mundet të përmirësohet 

vazhdimisht me kalimin e kohës. Gjithashtu, Sistemi i Planifikimit të Integruar dhe veçanërisht 

Strategjia në nivel ekspertesh për Zhvillim dhe Integrim, janë bazat e forcimit të vazhdueshëm të 

procesit të PBA, nëpërmjet sigurimit të informacionit të nevojshëm në nivel strategjik.  

Andaj qdo shoqeri, kompani, korporat apo edhe vet shteti nuk mendohet të funksionojë 

pa plan buxhet prandaj kjo duhet të bazohet në systemin e të hyrave publike të bazuara me ligjet 

apo rregulloret e një vendi.
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ABSTRAKT

Liria e shprehjes është një nga liritë më të rëndësishme në shoqëritë demokratike dhe 

sistemet ligjore. Si i tillë, ajo garantohet me legjislacionin e brendshëm, duke përfshirë 

kushtetutën kombëtare, por gjithashtu është e garantuar nga instrumenti ndërkombëtar i të 

drejtave të njeriut, si Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike dhe Konventa 

Europiane për të Drejtat e Njeriut. Megjithatë, kjo liri nuk është absolute dhe i nënshtrohet 

kufizimeve. Këto kufizime kërkohen të përcaktohen me ligj dhe janë të nevojshme në një shoqëri 

demokratike për të mbrojtur vlera të caktuara, të drejtat dhe liritë si dhe reputacionin e të tjerëve.

Në Maqedoni, liria e shprehjes është gjithashtu e kufizuar dhe nuk mund të përdoret për të nxitur 

diskriminimin ose për të sjellë ngacmime. Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi 

kërkon që të mos bëhet diskriminimi në media si dhe ne informacionin publik. Autori i këtij 

artikulli bën një shpjegim të tërësishëm të lirisë së shprehjes dhe kufizimeve të tij nga njëra anë 

dhe abuzimit të mundshëm të kësaj lirie që mund të sjellë diskriminim, veçanërisht në nxitjen e 

diskriminimit ose ngacmimit, nga ana tjetër. Autori analizon rastet specifike në Maqedoni që 

janë konstatuar se përbëjnë diskriminim në media. Autori vë në pah punën e Komisionit për 

mbrojtjen nga diskriminimi dhe rolin e tij në gjetjen e këtyre formave të abuzimit me lirinë e 

shprehjes që sjell diskriminim.

Fjalët kyçe: Liria e fjalës, diskriminimi, nxitja për diskriminim, ngacmimi.
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HYRJE  

Diskriminimi si fenomen negativ është karakteristik për çdo shoqëri. Si i tillë, 

diskriminimi bie ndesh me një nga parimet themelore të ndërtimit të shoqërive demokratike, dhe 

ai është parimi i barazisë. Nga ana tjetër, barazia rrjedh nga universalizmi i të drejtave të njeriut, 

që kërkon çdo qenie njerëzore të ketë të drejta, detyrime dha status të barabartë me të tjerët. E 

kundërta e barazisë, pra diskriminimi, nxit pabarazi, promovon koncepte që i ndajnë njerëzit në 

grupe të ndryshme,1 me të drejta dhe detyrime jo të barabarta. 

Në shoqëritë e ndryshme, qoftë nëse analizojmë në mënyrë historike, por edhe nëse 

analizojmë në mënyrë krahasuese, diskriminimi paraqitet në forma të ndryshme, gjë që varet 

edhe nga zhvillimi i shoqërisë, nga përbërja e popullsisë së saj, si dhe nga faktorë tjerë. Format e 

diskriminimit mund të jenë sipas bazave diskriminuese (diskriminimi racor, etnik, gjinor, sipas 

paaftësisë, moshës, orientimit seksual, statusit shoqëror dhe të ngjashme); mund të jetë sipas 

formave të veçanta të diskriminimit (diskriminim direkt, indirekt, shqetësim, viktimizim, 

instruksion ose nxitje e diskriminimit); ose së fundi, diskriminimi mund të dallojë edhe sipas 

fushave në të cilat paraqitet (diskriminim në marrëdhënie të punës, arsim, shëndetësi, mbrojtje 

sociale, qasje deri te shërbimet publike, media, strehim dhe të ngjashme). 

Dike i pasur parasysh këto forma të diskriminimit dhe mënyra të paraqitjes së tij, për çdo 

shoqëri mund të jetë specifik ndonjë formë e veçantë e diskriminimit, gjë që varet nga më tepër 

faktorë. Mund të dominojë për shembull, diskriminimi racor në arsim, ose diskriminimi etnik në 

marrëdhënie të punës, ose diskriminimi sipas moshës në të gjitha fushat e lartpërmendura, ose 

diskriminimi sipas orientimit seksual në media.2 

Në Republikën e Maqedonisë ekziston diskriminim si në çdo shoqëri tjetër. Sipas bazave 

diskriminuese, në Republikën e Maqedonisë dominon diskriminimi etnik dhe diskriminimi sipas 

1 Një koncept i tillë i njohur është koncepti i superioritetit të racave, që parasheh se njëra racë ka më tepër prirje për 

qeverisje nga raca tjetër, dhe që ka qenë baza filozofike e holokaustit, si një nga shkeljet më të rënda të të drejtave të 

njeriut të njohura në historinë e njerëzimit. 
2 Natyrisht, në një shoqëri ku ekziston diskriminim ndaj ndonjë grupi të caktuar, diskriminimi në parim paraqitet në 

të gjitha fushat, që edhe janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Për shembull, diskriminimi ndaj një grupi etnik nuk 

paraqitet i izoluar vetëm në arsim, por do të paraqitet edhe në marrëdhënie të punës, edhe në qasje deri te të mirat 

publike dhe ashtu me radhë. 
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bindjes politike.3 Nga ana tjetër, sipas fushës, sipas parashtresave të paraqitura te Komisioni për 

mbrojtje nga diskriminimi, dominon diskriminimi në marrëdhënie të punës.4 

Raste të diskriminimit në mediume në Republikën e Maqedonisë janë më të rralla. 

Megjithatë ekzistojnë dhe paraqiten në formë të veçantë, dhe atë në formën e shqetësimit dhe 

nxitjes së diskriminimit. Diskriminimi në mediume është ngushtë i lidhur me lirinë e shprehjes, 

një liri themelore në korpusin e lirive dhe të drejtave civile dhe politike. Për këtë arsye, kur 

flasim për diskriminimin në medime, domosdoshmërish duhet të analizojmë edhe lirinë e 

shprehjes të garantuar me akte ndërkombëtare dhe nacionale, si dhe mundësitë e kufizimit të saj. 

Në fakt, një nga format e kufizimit të lirisë së shprehjes është pikërisht ndalimi i nxitjes së 

diskriminimit në media dhe ndalimin e shqetësimit/ngacmimit (harassment). 

1. STANDARDET NDËRKOMBËTARE QË KANË TË BËJNË ME LIRINË E 

SHPREHJES DHE DISKRIMINIMIN NË MEDIUME

Nga instrumentet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut që e garantojnë lirinë e shprehjes, 

duhet të përmenden Pakti ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike, Konventa evropiane për 

të drejtat e njeriut, Karta e Unionit Evropian për të drejtat themelore dhe Direktiva e Unionit 

Evropian për shërbimet audio-vizuale dhe të mediumeve.

Pakti ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike5 e garanton lirinë e shprehjes në 

nenin 19 të tij. Sipas Komitetit për të drejtat e njeriut, organit që kujdeset për implementimin e 

Paktit, shtetet-palë kanë detyrim të marrin masa të domosdoshme të sigurojnë mediume të 

pavarura dhe mediume që garantojnë pluralizëm në informim, si formë e mbrojtjes së të drejtave 

3 Jasmina Mihajllovska, Misha Popoviq, BAROMETËR PËR MUNDËSI TË BARABARTA, Shkup, 2013, faqe 11. 
4 Për vitin 2014, te Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi, nga 112 parashtresa, 42 janë nga fusha e 

marrëdhënieve të punës. Për vitin 2015, nga 78 parashtresa, 30 prej tyre janë nga fusha e marrëdhënieve të punës. 

Shiko, Raport vjetor i Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi për vitin 2015, faqe 9. Raporti i qasshëm te 

www.kzd.mk (qasur për here të fundit më date 12.07.2017). 
5 Pakti ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike (International Covenant on Civil and Political Rights), Nju-

Jork, 16 dhjetor 1966, United Nations, Treaty Series vol. 999, p.171. Me status të muajit shtator 2017, Pakti ka 169 

shtete-palë, ndërsa Republika e Maqedonisë e ka ratifikuar më 18 janar 1994. 

http://www.kzd.mk/
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të shfrytëzuesve të shërbimeve të mediumeve, të drejtën për të pranuar një rreth të gjerë të 

informacioneve dhe ideve, sidomos për pjesëtarët e grupeve minoritare gjuhësore dhe etnike.6 

Nga ana tjetër, në nenin 19, paragrafi 3, Pakti përcakton se liria e shprehjes përmban në 

vete detyrime dhe përgjegjësi speciale. Për këtë arsye, liria e shprehjes mund të kufizohet, përveç 

tjerash, edhe për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve.7 Nënkuptohet, çdo kufizim i lirisë 

së shprehjes duhet të justifikohet me testin e përbërë prej tre elementeve (parashikimi me ligj, 

ekzistimi i një qëllimi legjitim, dhe nevoja e ekzistimit të proporcionalitetit/domosdoshmërisë).Si 

shembull, liria e shprehjes mund të kufizohet kur me të cenohen të drejtat e pjesëtarëve të 

grupeve të caktuara, si grupe fetare ose etnike.8 

Pikërisht në këtë pjesë vjen në shprehje edhe ndalimi i diskriminimit. Pra, me vetë faktin 

që liria e shprehjes mund të kufizohet për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të të tjerëve, është 

plotësisht e arsyeshme që në një kontekst të dhënë të ndalohet nxitja e diskriminimit dhe 

shqetësimi që mund të bëhet duke abuzuar lirinë e shprehjes. 

Konventa evropiane për të drejtat e njeriut9 gjithashtu e garanton lirinë e shprehjes, në 

nenin 10 të saj. Sipas këtij neni, përveç lirisë të shprehet mendimi lirshëm, liria e shprehjes 

përfshin edhe lirinë të pranohen dhe të barten mendime, informata dhe ide, pa kufizime arbitrare. 

Këtu ndërlidhet edhe roli i mediumeve, si pjesë përbërëse e çdo shoqërie demokratike, nëpërmjet 

të së cilave realizohet kjo liri, edhe në pjesën e shprehjes së mendimeve, por sidomos në pjesën e 

pranimit dhe bartjes së ideve, mendimeve dhe informacioneve. 

Edhe Konventa Evropiane, njësoj  si Pakti ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike, 

lirinë e shprehjes e garanton si liri që mund të kufizohet. Pra, liria e shprehjes nuk është absolute, 

por është objekt i limitimeve për arsye të, përveç tjerash, edhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave 

të të tjerëve (pra, personave tjerë). Edhe Gjykata evropiane për të drejtat e njeriut  konsideron se 

6 Komiteti për të drejtat e njeriut, Komenti i përgjithshëm 34, Liria e mendimit dhe shprehjes, Zhenevë, 2011, 

paragrafi 14. 
7 Komiteti për të drejtat e njeriut, Komenti i përgjithsëm 34, paragrafi 21. 
8 Komiteti për të drejtat e njeriut, Komenti i përgjithsëm 34, paragrafi 28. 
9 Konventa Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, 4 nëntor 1950, ETS 5. 
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“neni 10 i Konventës nuke garanton lirinë e shprehjes të pakufizuar, madje edhe kur bëhet fjalë 

për informacione në mediume për pytje serioze të interesit të përgjithshëm”.10

Nga aspekti i mos-diskriminimit, liria e shprehjes mund të kufizohet në raste kur e njëjta 

keqpërdoret dhe shkakton diskriminim. Ndërsa format e diskriminimit të cila paraqiten më së 

shpeshti me abuzimin e lirisë së shprehjes janë pikërisht nxitja e diskriminimit dhe 

ngacmimi/shqetësimi. 

Në rastin Jerslid,11 Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut analizon nëse dënimi i një 

gazetari në Danimarkë për publikimin e një interviste të disa të rinjve që kanë shprehur ide 

raciste (si formë e kufizimit të lirisë së shprehjes), është në përputhje me kufizimet e mundshme 

të lirisë së shprehjes nga paragrafi 2 i nenit 10 të Konventës. Në rastin konkret, Gjykata gjen 

cenim të Konventës dhe konsideron se gjykatat nacionale pa të drejtë e kanë kufizuar lirinë e 

shprehjes së gazetarit. Pra, edhe pse në rastin konkret është konstatuar shkelje e lirisë së 

shprehjes, qëndrimi i Gjykatës është i rëndësishëm kur konsideron lirinë e shprehjes si liri e cila 

duhet të përdoret me përgjegjësi, sidomos kur mund të ketë për qëllim promovimin e ideve dhe 

qëndrimeve raciste.12 

Në një rast tjetër, pra rastin Vejdeland and others v Suedisë,13 Gjykata Evropiane nuk 

gjen shkelje të nenit 10 të Konventës kur autoritetet e Suedisë i kanë dënuar aplikantët për 

shpërndarjen e qindra fletushkave me përmbajtje fyese ndaj homoseksualëve. Sipas Gjykatës 

Evropiane, “sulmet ndaj personave të bëra me fyerje, përqeshje ose shpifje të grupeve të veçanta 

të popullatës, mund të jenë të mjaftueshme që autoritetet të favorizojnë luftimin e fjalimit me 

përmbajtje raciste, në raport me lirinë e shprehjes të realizuar në mënyrë të papërgjegjshme”.14 

Pra, shihet qartë se qëndrimi i Gjykatës Evropiane është në favor të kufizimit të lirisë së 

shprehjes, kur e njëjta abuzohet me qëllim të promovimit të nxitjes së diskriminimit ose kryerjes 

së veprimeve tjera që kanë pasoja diskriminuese. 

10 Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut, rasti Fuentes Bobo v Spain, App. No. 39293/98, Judgment of 29 

February 2000 paragrafi 45. 
11 Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut, rasti Jerslid v Denmark, App. No. 15890/89, Judgment of 23 September 

1994. 
12 Jerslid v Denmark, paragrafi 31. 
13 Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut, rasti Vejdeland and others v Sweden, App. No. 1813/07, Judgment of 

09.05.2012. 
14 Vejdeland and others v Sweden, para. 55. 



                                                                                                                                The Heritage 17
ISSN 1857-7482, Nr. 17, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

112
LIRIA E SHPREHJES DHE DISKRIMINIMI NË MEDIUME NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Karta e Unionit Evropian për te drejtat themelore15 është e rëndësisë së veçantë pasi 

paraqet pjesë të burimeve primare të UE-së, pasi bëhet pjesë integrale e Traktatit të Lisbonës.16 

Karta përmban klauzolë anti-diskriminuese në nenin 21, paragrafi 1. Nga ana tjetër, Karta e 

garanton lirinë e shprehjes në nenin 11. Sipas këtij neni, liria e shprehjes përfshin të drejtën 

personi të ketë një mendim të caktuar, mendimi të mund të shprehet, si dhe të mund të përcillen 

dhe të pranohen informacione dhe ide. Në të njëjtin nen, Karta insiston në lirinë dhe pluralizmin 

në mediume. Sipas nenit 52 të Kartës, liria e shprehjes mund të kufizohet në raste kur duhet të 

mbrohen liritë dhe të drejtat e të tjerëve, me kusht që ky kufizim të jetë i paraparë me ligj dhe të 

plotësojë kushtin e domosdoshmërisë.17 

Pra, edhe Karta e UE-së për të drejtat themelore e parasheh lirinë e shprehjes si liri të 

kufizuar, që duhet gjithmonë të përdoret me kujdes pa cenuar liritë dhe të drejtat e të tjerëve. 

Meqë diskriminimi paraqet shkelje të të drejtave të njeriut, liria e shprehjes që nxit diskriminim, 

që ka përmbajtje raciste ose homofobike, që shqetëson/ngacmon personat sipas ndonjë baze 

diskriminuese, do të jetë në fakt abuzim dhe do të mund të kufizohet/limitohet (qoftë në formën e 

ndalesës së një emisioni televiziv, pengimit të një fjalimi, ndëshkimit të një gazetari ose 

politikani, konfiskimit të materialeve me të cilat është realizuar liria e shprehjes si gazeta, 

doracakë ose libra, dhe të ngjashme). 

Së fundi, si instrument ndërkombëtar i rëndësishëm pikërisht për lirinë e shprehjes dhe 

diskriminimin në mediume është Direktiva e Unionit Evropian për shërbimet audio-vizuale dhe 

15 Karta e të drejtave themelore e Unionit Evropian (Charter of Fundamental Rights of the European Union, Solemn 

Proclamation by the Presidents of the European Parliament, the European Commission and the Council of Ministers, 

Nice, (Dec. 7, 2000) OJ C364/1). Karta e UE-së për të Drejtat Themelore është nënshkruar dhe solemnisht miratuar 

nga ana e kryetarëve të Parlamentit Evropian, Këshillit dhe Komisionit Evropian më 7 dhjetor 2000, në emër të të tre 

institucioneve. Përpilimi i Kartës u inicua në Këshillin Evropian nga Kelni dhe Tampere me qëllim të drejtat e 

njeriut të bëhen më të dukshme për qytetarët e Unionit.  
16 Traktati i Lisbonës (Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the 

European Community, O.J. C 306/01 (13 December, 2007). Kjo marrëveshje është në fuqi nga 01.01.2010, pas 

ratifikimit të saj nga të gjitha shtetet anëtare të UE-së. Teksti i Traktatit të Lisbonës ndodhet në faqen http://eur-

lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:EN:HTML (qasur here të fundit më 14 korrik, 2017). 
17 Karta e të drejtave themelore e UE-së, neni 52, paragrafi 1. 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:EN:HTML%20(qasur
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:EN:HTML%20(qasur
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të mediumeve.18 Kjo Direktivë në mënyrë eksplicite kërkon që dhënësit e shërbimeve të 

mediumeve të jenë të kujdesshëm në lidhje me mbrojtjen nga diskriminimi dhe gjuhën e 

urrejtjes. Më konkretisht, Direktiva kërkon nga shtetet palë të marrin masa adekuate që të 

sigurojnë se shërbimet audio-vizuale dhe të mediumeve nuk do të përmbajnë në vete çfarëdo 

forme të nxitjes së urrejtjes në bazë të racës, gjinisë, besimit fetar ose shtetësisë.19 Nga ana tjetër, 

Direktiva gjithashtu insiston që shtetet palë të sigurojnë që porositë publicistike (komerciale) 

mos përmbajnë ose mos nxisin çfarëdo diskriminimi në bazë të gjinisë, prejardhjes racore ose 

etnike, shtetësisë, besimit fetarë dhe ndërgjegjes, handikapit, moshës ose orientimit seksual.20

2. KORNIZA LIGJORE NACIONALE QË GARANTON LIRINË E SHPREHJES 

DHE MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI NË MEDIUME

Sa iu përket akteve ligjore nacionale që trajtojnë lirinë e shprehjes dhe mbrojtjen nga 

diskriminimi në mediume, domosdoshmërish duhet të përmendet Kushtetuta e RM-së, Ligji për 

parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, si dhe ligjet speciale që trajtojnë punën e 

18 Directive 2010/13/ЕU of the European Parliament and the Council of 10 March 2010 on the coordination of 

certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision 

of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive), Official journal of the European Union L 

95/1 of 15.04.2010. Direktiva e qasshme te http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.095.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2010:095:TOC [qasur për herë të fundit 

12.07.2017].
19 Direktiva për shërbimet audio-vizuale dhe të mediumeve, neni 6. 
20 Direktiva për shërbimet audio-vizuale dhe të mediumeve, neni 9, paragrafi 1, pika (c)(ii). Jo rastësisht Direktiva 

insiston në këto baza diskriminuese. Me Traktatin e Amsterdamit, në nenin 13, Unioni Evropian shpreh 

gatishmërinë të ofrojë mbrojtje nga diskriminimi të bazuar në gjini, prejardhje racore dhe etnike, besim fetar dhe 

ndërgjegje, handikap, moshë dhe orientim seksual. Neni 13 i Traktatit të Amsterdamit lexon: “Pa efekt ndaj 

dispozitave tjera të këtij Traktati dhe në kufijtë e kompetencave që i janë dhënë Unionit, Këshilli, duke vepruar 

njëzëri, me propozim të Komisionit dhe pas konsultimeve me Parlamentin Evropian, mund të ndërmarrë masa 

përkatëse të luftojë diskriminimin e bazuar në seks, prejardhje racore ose etnike, fe ose besim, handikap, moshë 

ose orientim seksual”. Shiko më gjerësisht te Bekim Kadriu, Mbrojtja nga diskriminimi në të drejtën 

ndërkombëtare dhe R e Maqedonisë, Tetovë, 2015, faqe 172 dhe në vazhdim. 
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mediumeve, veçanërisht Ligji për mediumet dhe Ligji për shërbimet audio dhe audio-vizuale dhe 

të mediumeve. 

2.1. Kushtetuta e RM-së dhe dispozitat e saj

Sa i përket Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë,21 ajo përmban një klauzolë të 

barazisë në nenin 9 të saj. Në anën tjetër, në nenin 16 paragrafi 1 “garantohet liria e besimit, 

ndërgjegjes, mendimit dhe shprehjes publike të mendimit”, ndërsa në nenin 16, paragrafi 2 

“garantohet liria e shprehjes, paraqitjes publike, informimit publik dhe themelimit të lirë të 

institucioneve për informim publik”. Sa i takon kufizimit të lirisë së shprehjes, në nenin 54, 

paragrafi 4, Kushtetuta parasheh se kufizimet e të drejtave të njeriut nuk mund t’iu bëhen disa të 

drejtave, ndër të cila është edhe liria e shprehjes. 

Këto dispozita të Kushtetutës që kanë të bëjnë me lirinë e shprehjes janë joparimore. 

Nëse dispozitat në fjalë interpretohen në mënyrë tekstuale, sipas tyre liria e shprehjes garantohet 

si liri absolute dhe nuk mund të kufizohet as në raste të gjuhës së urrejtjes, nxitjes së 

diskriminimit, shpifjes dhe të ngjashme. Kjo qasje e Kushtetutës së RM-së shkon edhe në 

kundërshtim me Konventën Evropiane të të drejtave të njeriut, ku liria e shprehjes garantohet si e 

drejte përkatësisht liri që mund të kufizohet në kushte të caktuara. Duke e ditur që marrëveshjet 

ndërkombëtare janë pjesë e sistemit të brendshëm ligjor,22 e ndajmë mendimin se liria e 

shprehjes e garantuar me Kushtetutë duhet të trajtohet si liri e kufizuar, në përputhje edhe me 

standardet ndërkombëtare dhe evropiane të të drejtave të njeriut, përkatësisht Pakti ndërkombëtar 

për të drejtat civile dhe politike (neni 19) dhe Konventa evropiane për të drejtat e njeriut (neni 

10). 

2.2. Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi

Ligji për parandalimi dhe mbrojtjen nga diskriminimi (LPMD)23 është i miratuar në vitin 

2010, ndërsa zbatohet nga viti 2011. LPMD-ja është ligji i përgjithshëm kundër diskriminimit, që 

e ndalon diskriminimin në numër të gjerë të bazave diskriminuese dhe në shumë fusha si 

21 Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 52/1991.
22 Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, neni 119. 
23 Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 

50/2010.
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marrëdhëniet e punës, arsim, shëndetësi, sigurim social, shërbime sociale, administratë publike, 

qasje deri te shërbimet e karakterit publik, strehim, kulturë, sport, mediume dhe informim publik 

dhe të tjera.24 Kjo nënkupton se të gjitha format e diskriminimit, si diskriminimi direkt, ai 

indirekt, shqetësimi/ngacmimi, viktimizimi nxitja e diskriminimit janë të ndaluara në të gjitha 

fushat e lartpërmendura. Në kontekst të mediumeve, kjo nënkupton se mediumet gjatë kryerjes 

së funksionit të tyre në shoqëri, megjithatë nuk guxon të diskriminojnë, të ngacmojnë ose të 

nxisin diskriminim. Këto dispozita të LPMD-së janë të rëndësishme sepse plotësojnë zbrazëtirën 

që ekziston në ligjet tjera partikulare dhe në Kushtetutë, në të cilat akte nuk ekziston dispozitë 

eksplicite që e ndalon diskriminimin në mediume. Këto dispozita të LPMD-së iu japin mandat 

institucioneve në RM (Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi dhe gjykatat) që të shqyrtojnë 

raste të diskriminimit të paraqitur në mediume. 

Një dispozitë problematike e LPMD-së në kontekst të ndalimit të diskriminimit në 

mediume, e që është refleksion i Kushtetutës dhe dispozitave të saj për lirinë e shprehjes, është 

ajo në nenin 14, paragrafi 1, pika 7 në të cilin thuhet se “nuk do të llogaritet diskriminim 

realizimi i parimit të garantuar kushtetues të lirisë së shprehjes, paraqitjes publike, mendimit dhe 

informimit publik.25 Ky përjashtim i diskriminimit është shumë problematik pasi që, njësoj si 

Kushtetuta, ndërsa në kundërshtim me standardet ndërkombëtare dhe evropiane të të drejtave të 

njeriut, e trajton lirinë e shprehjes si liri absolute. Kjo nënkupton se çfarëdo që dikush të thotë, 

nuk mund të trajtohet si nxitje e diskriminimit, si shqetësim/ngacmim, si gjuhë e urrejtjes, madje 

edhe si shpifje, ofendim, fyerje dhe ashtu me radhë. Për këtë arsye, kjo dispozitë e LPMD-së 

duhet të pësojë ndryshime ose tërësisht të fshihet. Duhet të kuptojmë se liria e shprehjes duhet të 

mund të kufizohet. Në një shoqëri demokratike, liria e shprehjes duhet të balancohet me vlera 

tjera në shoqëri, pra nuk guxon liria e shprehjes të abuzohet dhe të cenoje vlera tjera, të drejtat 

dhe liri të individëve ose madje edhe reputacionin e tyre. 

2.3. Ligje partikulare që kanë të bëjnë me mediumet 

Nga ligjet partikulare që trajtojnë në veçanti materien e mediumeve, të rëndësisë së 

veçantë janë Ligji për mediume dhe Ligji për shërbimet audio dhe audio-vizuale dhe të 

mediumeve. 

24 LPMD, neni 4. 
25 LPMD, neni 14, paragarfi 1, pika 7. 
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Me Ligjin për mediumet26 përcaktohen parimet themelore dhe kushtet që duhet t’i 

plotësojnë publikuesit e mediumeve.27 Ky ligj zbatohet si ndaj mediumeve të shkruara, ashtu 

edhe nda atyre elektronike. Me nenin 3 të Ligjit për mediumet garantohet liria e shprehjes dhe 

liria e mediumeve që përfshin përveç lirinë e shprehjes së vetë mediumit, edhe pavarësi, mbledh, 

hulumtim dhe publikim të informacioneve, pluralizëm dhe llojllojshmëri të mediumeve, shtyp 

dhe shpërndarje, themelim të mediumeve dhe të ngjashme.28

Dispozitë e rëndësishme e Ligjit për mediumet është ajo e nenit 4 ku ndalohet nxitja dhe 

përhapja e diskriminimit, mos-durimit ose urrejtjes në baza racore, gjinore, fetare ose 

nacionale.29 Kjo dispozitë numëron vetëm disa baza diskriminuese (raca, gjinia, besimi fetar dhe 

përkatësia nacionale), por nëse lexohet në mënyrë komplementare me dispozitat e LPMD-së i cili 

zbatohet edhe në fushën e mediumeve dhe informimit publik, padyshim që për mediumet 

ekziston obligim i qartë mos nxisin dhe përhapin diskriminim edhe sipas bazave tjera 

diskriminuese të numëruara në nenin 3 të LPMD-së. Ky qëndrim forcohet edhe me Ligjin për 

ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për mediumet të vitit 2014 me të cilin parashihet që ndalesa e 

nxitjes së diskriminimit nga neni 4 të jetë në përputhje me praktikën gjyqësore të Gjykatës 

Evropianë për të drejtat e njeriut.30 

Me Ligjin për shërbimet audio dhe audio-vizuale dhe të mediumeve31 përcaktohen të 

drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e radiodifuzerëve, dhënësve të shërbimeve audio-vizuale dhe 

të mediumeve, si dhe të operatorëve të rrjeteve publike elektronike të komunikacionit, që i 

emitojnë ose ri-emitojnë shërbimet programore të radiodifuzerëve. Edhe ky ligj përmban 

dispozitë eksplicite me të cilën ndalohet që shërbimet audio-vizuale dhe të mediumeve të 

përmbajnë programe me të cilat nxitet ose përhapet diskriminim, urrejtje ose mosdurim në bazë 

të racës, gjinisë, përkatësisë fetare ose nacionale.32 Edhe kjo dispozitë, nëse lexohet në mënyrë 

komplementare me LPMD-në, nuk duhet të lej përshtypje se vetëm katër baza diskriminuese janë 

26 Ligji për mediume, Gazeta Zyrtare e RM-së numër 184/2013. 
27 Ligji për mediumet, neni 1. 
28 Ligji për mediumet, neni 3, paragrafi 2. 
29 Ligji për mediumet, neni 4. 
30 Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mediumet, Gazeta Zyrtare e RM-së numër 13/2014, neni 4. 
31 Ligji për shërbimet audio dhe audio-vizuale dhe të mediumeve, Gazeta Zyrtare e RM-së numër 184/2013. 

32 Ligji për shërbimet audio dhe audio-vizuale dhe të mediumeve, neni 48. 
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të mbrojtura, por përkundrazi, shërbimet audio dhe audio-vizuale dhe të mediumeve nuk guxon 

të kenë përmbajtje diskriminuese sipas të gjitha bazave të numëruara në nenin 3 të LPMD-së. 

Edhe ky ligj në vitin 2014 ka pësuar ndryshime de plotësime me të cilat kërkohet që 

ndalesa e diskriminimit në mediume të jetë në përputhje me praktikën e Gjykatës Evropiane për 

të drejtat e njeriut.33 Me këtë, edhe më tepër forcohet dispozita që ndalon diskriminimin dhe 

pavarësisht përmbajtjes tekstuale të saj, ndalesa ka kuptim më të gjerë, ndërsa nga ana tjetër liria 

e shprehjes së mediumeve definohet si liri e kufizuar që nuk guxon të kalojë në diskriminim, 

ashtu si Gjykata Evropiane e interpreton nenin 10 të Konventës. 

2.4. Kodeksi i gazetarëve të RM-së

Kodeksi i gazetarëve është miratuar nga Këshilli për etikë në mediume si organizatë 

joqeveritare. Nga aspekti juridik, kodeksi paraqet të drejtë “të butë”, por meqë në Këshillin për 

etikë marrin pjesë pjesa më ee madhe e televizioneve nacionale, ky akt paraqitet si i rëndësishëm 

nga aspekti praktik. Sipas kodeksit të gazetarëve, “gazetari nuk guxon me vetëdije të krijojë ose 

përpunojë informacione që i cenojnë të drejtat dhe liritë e njeriut, nuk do flasë me gjuhën e 

urrejtjes dhe nuk do të nxisë dhunë dhe diskriminim sipas cilësdo baze diskriminuese (përkatësi 

nacionale,fetare, racore, gjinore, sociale, gjuhësore, të orientimit seksual, politike).34

3. FORMAT E DISKRIMINIMIT NË MEDIUME DHE PARAQITJA E TYRE NË 

REPUBLIKËN SË MAQEDONISË

Diskriminimi në mediume në Republikën e Maqedonisë paraqitet si dukuri, dhe atë 

paraqitet në dy forma. Së pari, paraqitet në formën e nxitjes ose përhapjes së diskriminimit. Së 

dyti, paraqitet edhe në formën e shqetësimit/ngacmimit. 

Nxitja e diskriminimit është formë e veçantë e diskriminimit që LPMD-ja e ndalon me 

nenin 9. Sipas këtij neni, “si diskriminim llogaritet edhe çdo aktivitet me të cilin një person, 

direkt ose indirekt, thërret, inkurajon, jep udhëzime ose nxit person tjetër të kryej diskriminim”.35 

33 Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbimet audio dhe audio-vizuale dhe të mediumeve, Gazeta 
Zyrtare e RM-së numër 13/2014. 
34 Kodeksi i gazetarëve, pika 10. Kodeksi i qasshëm te www.znm.orgmk/drupal-7.7/mk/node/440 (qasur herë të 
fundit 10.08.2017). 
35 LPMD, neni 9. 

http://www.znm.orgmk/drupal-7.7/mk/node/440
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Pra, në mediume, duke abuzuar lirinë e shprehjes, mund të rriten paragjykimet ndaj grupeve të 

caktuara (etnike, fetare, gjuhësore, sociale, të moshës etj.) dhe me këtë edhe të nxitet përkatësisht 

të përhapet diskriminimi. Kjo është shumë e natyrshme, madje mediumet kanë efekt shumë më të 

madh për të nxitur diskriminim, sesa personat individualisht. 

Në anën tjetër, në mediume mund të shfaqet edhe shqetësimi/ngacmimi, si formë 

gjithashtu e veçantë e diskriminimit. Shqetësimi/ngacmimi definohet si sjellje e padëshiruar “që 

ka për qëllim ose si pasojë cenimin e dinjitetit të individit ose krijimin e ambientit kërcënues, 

armiqësor, ofendues ose degradues”.36 Kjo formë e diskriminimit paraqitet kur në programet e 

ndryshme të mediumeve elektronike, qofshin lajme ose programe tjera, ose në mediumet e 

shkruara, informacioni që del mund të ketë për qëllim ose si pasojë krijimin e një ambienti 

kërcënues, armiqësor, ofendues ose degradues për pjesëtarët e një grupi të caktuar. Shpeshherë 

ndodh që pjesëtarët e grupit LGBTI të jenë viktima të kësaj forme të diskriminimit, pra 

shqetësimit/ngacmimit në mediume. 

Sa iu përket rasteve të paraqitura të diskriminimit në mediume në Republikën e 

Maqedonisë, përpara Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi, nga viti 2011 prej kur ekziston 

ky Komision, dhe deri në gusht të vitit 2017, janë paraqitur gjithsej 38 ankesa. Sipas viteve, në 

vitin 2001 është paraqitur vetëm 1 parashtresë; në vitin 2012 janë paraqitur 8 parashtresa; në 

vitin 2013 janë paraqitur 2 parashtresa; në vitin 2014 janë paraqitur 7 parashtresa; në vitin 2015 

janë paraqitur 3 parashtresa; në vitin 2016 janë paraqitur 8 parashtresa; dhe në vitin 2017 (deri në 

gusht), janë paraqitur 9 parashtresa.37 

Nga gjithsej 38 parashtresa, Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi ka konstatuar 

diskriminim të formave të ndryshme në 4 raste. Si studime rasti, në punim do të elaborohen dy 

raste dhe atë, një rast i shqetësimit/ngacmimit dhe një rast i nxitjes së diskriminimit.

1. Rasti i parë i sqaruar në këtë artikull, ku bëhet fjalë për shqetësim/ngacmim, është 

iniciuar përpara Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi me parashtresë me numër 94/1 nga 

36 LMPD, neni 7. Për një definicion të ngjashëm shiko edhe Direktiva e UE-së për krijimin e kornizës së 

përgjithshme për trajtim të barabartë në punësim dhe profesion (Council Directive 2000/78/EC of 27 November 

2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation), 2000, OJ L 303/16, neni 

2, paragrafi 3. 
37 Të dhënat janë të marura nga Raporti vjetor i Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi për vitin 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, si dhe direkt nga Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi. Raportet vjetore janë të 

shpallura te www.kzd.mk (qasur herë të fundit më 15.07.2017). 
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18.04.2017, ndërsa mendimi i Komisionit është miratuar më datë 13.07.2017. Bëhet fjalë për një 

portal në Republikën e Maqedonisë që ka publikuar tekst me titull “Studimi: Homoseksualizmi 

është sëmundje. Përdoret nga njerëzit e dobët për të korrur sukses”. Sipas ushtruesit të 

parashtresës, me këtë tekst janë përdorur studime të njëanshme që e definojnë homoseksualizmin 

si sëmundje, si dhe është nxjerrë një konkluzion irracional se gjoja personat homoseksualë janë 

të sëmurë, pervers dhe të dëmshëm. Në vazhdim, sipas ushtruesit të parashtresës, teksti përfshin 

edhe qëndrime ofenduese që e cenojnë dinjitetin e personave LGBTI, duke i definuar ata si 

“bartës pervers të infeksioneve, HIV-së dhe sëmundjeve tjera të bartura me marrëdhënie 

seksuale”.38  

Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi niset nga vetë definicioni i 

shqetësimit/ngacmimit dhe thekson se shqetësimi/ngacmimi paraqitet pavarësisht vullnetit dhe 

qëllimit të personit, por mjafton që pasoja nga teksti i shkruar të jetë cenim i dinjitetit të individit 

ose krijimi i një ambienti kërcënues, armiqësor, ofendues ose degradues. Në anën tjetër, sipas 

Komisionit, shqetësimi/ngacmimi do të ekzistojë edhe kur nuk goditet një person i vetëm, por 

grupi si tërësi, që në fakt përfshin të gjithë pjesëtarët e grupit, në rastin konkret LGBTI. 

Përfundimisht, Komisioni konstaton ekzistimin e shqetësimit/ngacmimit për shkak se 

teksti në tërësi duket i njëanshëm dhe ka për qëllim t’i definojë personat homoseksual si të 

dhunshëm, të dëmshëm për shoqërinë dhe bartës të sëmundjeve të rrezikshme. Për të arritur këtë 

qëllim, teksti përdor studime të vjetra dhe të njëanshme, pa u thirrur në studime tjera që i 

mohojnë këto teza, me qëllim që të arrihet konkluzioni i dëshiruar. Gjithashtu, teksti nuk e merr 

parasysh qëndrimi zyrtar të Organizatës ndërkombëtare të shëndetësisë sipas të cilës 

homoseksualizmi nuk është sëmundje, dhe kjo bëhet përsëri me të njëjtin qëllim. Në këtë formë, 

sipas Komisionit, krijohet ambient shqetësues në shoqëri, si dhe mbështeten stereotipat dhe 

paragjykimet ndaj pjesëtarëve të grupit LGBTI.39 Pra, Komisioni konstaton ekzistim të 

diskriminimit në formën e shqetësimit/ngacmimit dhe kërkon nga portali në fjalë të bëjë 

tërheqjen e tekstit diskriminues si dhe të jetë i kujdesshëm në të ardhmen në publikimin e 

teksteve objektive, që nuk mbështesin dhe nxisin stereotipa dhe paragjykime.  

38 Mendim numër 94/1 i Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi i datës 13.07.2017, faqe 1. Mendimi i Komisionit 

i qasshëm te autori. 
39 Mendim numër 94/1 i Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi i datës 13.07.2017, faqe 3-4. Mendimi i 

Komisionit i qasshëm te autori.
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2. Rasti i dytë ka të bëjë me nxitjen e diskriminimit dhe është iniciuar me parashtresë 

114/1 nga data 23.05.2017. Parashtresa është ushtruar nga organizata joqeveritare që merren me 

mbrojtjen nga diskriminimi. Sipas ushtruesit të parashtresës, një nga Televizionet nacionale të 

Republikës së Maqedonisë, në një raport lajmesh ka nxitur diskriminim sipas përkatësisë etnike 

pasi që raporti është titulluar “Gjithnjë më të shumtë dhe më të dhunshëm janë Jevgjit në 

udhëkryqe”. Ky raport është emituar në lajme të ditës 15 maj 2017. Në raport përveç tjerash 

thuhet se “agresiv dhe të dhunshëm, fëmijë dhe të rritur, Romët në semaforë çdo ditë i 

keqtrajtojnë qytetarët...”. I gjithë raporti në lajme ka për pasojë që Romët si një grup etnik të 

definohen si të dhunshëm, agresiv, sikur i keqtrajtojnë qytetarët, se vetëm Romët lypin në 

udhëkryqe. 

Këtë qëndrim e pranon edhe Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi, si dhe Agjencia 

për shërbime audio vizuale dhe të mediumeve. Kjo Agjenci ka përgatitur raport special40 për këtë 

raport të lajmeve dhe ka konstatuar nxitje të diskriminimit. Arsyeja kryesore për konstatim të 

nxitjes së diskriminimit është se i gjithë grupi etnik goditet sikur të ketë karakteristika të 

caktuara. Pra, i gjithë grupi definohet si i dhunshëm, si agresiv, që keqtrajton qytetarët. Kjo qasje 

është qasje raciste dhe nuk duhet të tolerohet. Në anën tjetër, në këtë formë ende ushqehen 

stereotipat dhe paragjykimet që ekzistojnë ndaj Romëve si grup i margjinalizuar në Republikën e 

Maqedonisë. Tema të këtilla jo që nuk mund të trajtohen, por duhet të kihet kujdes që raportet të 

jenë objektive, të trajtojnë një dukuri si të tillë (për shembull lypjen), në formë neutrale, dhe jo të 

ndikojnë që qytetarët të fitojnë përshtypje se vetëm pjesëtarët e një grupi janë të këtillë ose atillë. 

Kjo nxit diskriminim dhe paraqet shkelje të nenit 9 të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga 

diskriminimi si dhe nenit 48 të Ligjit për shërbime audio dhe audio vizuale dhe të mediumeve. 

 KONKLUZION

Diskriminimi në mediume paraqet një nga sfidat më të reja për Republikën e Maqedonisë 

dhe institucionet që merren me mbrojtjen nga diskriminimi. Paraqet hap pozitiv fakti që 

paraqiten dhe pranohen parashtresat e para të diskriminimit në mediume. Kjo do të ndihmojë që 

edhe gazetarët të sensibilizohen për mënyrën e përgatitjes së lajmeve dhe të kuptojnë që liria e 

shprehjes nuk jep mundësi të thuhet gjithçka. Si thotë edhe Gjykata Evropiane për të drejtat e 

40 Agjencia për shërbime audio vizuale dhe të mediumeve, Raport i shkruar për kontroll të kryer programor, 

23.05.2017, i qasshëm te www.avmu.mk/images/TV_Alfa_23.05.2017.pdf. 

http://www.avmu.mk/images/TV_Alfa_23.05.2017.pdf
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njeriut, liria e shprehjes në vete bart edhe përgjegjësi. Pra, liria e shprehjes domosdoshmërish 

duhet të balancohet me vlera tjera në shoqëritë demokratike, siç është barazia dhe mbrojtja nga 

diskriminimi. Dhe kjo sidomos kur flasim për mediumet, të cilat kanë mundësi shumë të madhe 

të arrijnë deri te veshi i qytetarëve. Kjo edhe më tepër e rrit përgjegjësinë e mediumeve dhe 

gazetarëve për kujdesin që duhet ta kenë mos shkaktojnë diskriminim dhe mos i ushqejnë ende 

stereotipat dhe paragjykimet që mund të ekzistojnë në një shoqëri. 
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ABSTRAKT

Subjektiviteti ndërkombëtar i Maqedonisë ka qenë çështje politike në dhjetëvjeçarin e 

parë pas pavarësimit të shtetit nga ish Federata Jugosllave.  Por, moszgjidhja e këtij problemi, 

dhe sidomos ndikimi që ai ka në proceset aktuale integruese të Maqedonisë, duket se e kanë 

rikthyer në debat përsëri.  Ky artikull trajton përpjekjet për njohjen e subjektivitetit ndërkombëtar 

të Maqedonisë, që nga pavarësimi e deri në ditët e sotme, dhe përpiqet të tregojë se njohja 

ndërkombëtare e shteteve, edhe krahas thirrjes në argumenta juridikë, rezulton të jetë një vendim 

politik i bazuar në të drejtat diskrecionale të shteteve.  Ai trajton në mënyrë të hollësishme 

procesin e anëtarësimit të Maqedonisë në OKB përmes rezolutave respektive, Marrëveshjen e 

përkohshme ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë nga viti 1995, si dhe hapat e marrë nga klasa 

politike në drejtim të definimit të politikës së jashtme dhe ndërtimit të strategjisë në favor të 

njohjes ndërkombëtare të Maqedonisë.  Duke u rikthyer në pengesat rreth integrimit 

ndërkombëtar të Maqedonisë dhe vetos së aplikuar nga ana e Greqisë për të penguar 

anëtarësimin e shtetit në NATO në vitin 2008, ky artikull përqëndrohet edhe në Vendimin e 

Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë nga viti 2011, si vendim i cili favorizon argumentat 

Maqedonisë në betejat e saj politike ndërkombëtare me Greqinë.

Artikulli konstaton se mosnjohja e plotë e subjektivitetit ndërkombëtar të Maqedonisë më 

shumë se dy dekada pas pavarësimit, është provë tipike se vendimi për njohjen është politik, 

shpeshherë subjektiv, pothuajse asnjëherë (me përjashtime) parimor, dhe ekskluzivisht i bazuar 

në vlerësimin politik dhe vendimin diskrecional të shtetit i cili bën njohjen.  
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jashtme.

HYRJE

Maqedonia shpalli pavarësinë nga Federata Jugosllave më 8 shtator 1991, përmes mbajtjes së 

një referendumi popullor me ç’rast shumica e popullsisë1 kishin votuar në favor të krijimit të 

Republikës së Maqedonisë si një shtet sovran, i pavarur dhe demokratik. Ndërkohë që tensionet e 

brendshme me popullatën e dytë për nga madhësia- shqiptarët etnikë, lidhur me dilemën 

themelore se cilët ishin popujt trashëgimtarë të shtetit të ri të shkëputur nga Federata Jugosllave, 

do të vazhdonin edhe përgjatë dekadës së parë të ekzistimit të Maqedonisë, procesi i shpalljes së 

pavarësisë dhe sigurimit të mëvetësisë duket se u zhvillua kryesisht në raportin maqedonas 

etnikë – autoritete qendrore në Beograd – komuniteti ndërkombëtar. Më 17 nëntor 1991, 

Parlamenti i Maqedonisë miratoi edhe Kushtetutën e re, me të cilën Maqedonia proklamohej si 

shtet sovran, i pavarur, demokratik dhe social.  

Greqia, fqinji jugor i Maqedonisë, menjëherë kishte kundërshtuar emrin kushtetues të 

Maqedonisë, duke pretenduar se Maqedonia është një nocion gjeografik që përfshin një territor të 

madh të Greqisë veriore, dhe se Maqedonia, duke përdorur këtë emërtim, në fakt, shprehte 

1 Shqiptarët etnikë, populli i dytë për nga madhësia në territorin e Maqedonisë, kishin refuzuar të votonin në 

referendumin për pavarësinë e Maqedonisë.  Klasa politike shqiptare asokohe, në shenjë pakënaqësie për shkak të 

refuzimit nga ana e klasës politike maqedonase për të adresuar kërkesat politike të shqiptarëve, kishte ftuar qytetarët 

me përkatësi etnike shqiptare që të bojkotonin referendumin për pavarësi.  Kjo, sidoqoftë, nuk e pengoi 

udhëheqësinë e atëhershme politike maqedonase që ta mbante referendumin, si dhe të festonte rezultatin pro 

pavarësisë së shtetit të ri.  Mbajtja e referendumit për pavarësinë pa pjesëmarrjen e shqiptarëve ishte një 

paralajmërim për tensionet dhe turbulencat e brendshme politike që do të përsonin gjatë viteve në vijim.  Shqiptarët 

atëherë kishin bojkotuar edhe regjistrimin e popullsisë, por edhe votimin- miratimin e Kushtetutës së Maqedonisë së 

pavarur në Parlament.  Ky bojkot i institucioneve, gjegjësisht i politikave të institucioneve vinte si rezultat i 

mungesës së dialogut dhe gatishmërisë së maqedonasve etnikë për të vendosur për zgjidhje çështjet e hapura të 

komunitetit shqiptar në Maqedoni.  Maqedonasit, duke e shpallur vetveten si i vetmi komb titullar dhe trashëgimtar i 

shtetit të ri të dalë nga njësiti federativ, kishin zgjedhur që ta ndërtonin shtetin pa pjesëmarrjen e shqiptarëve, duke 

imponuar një model politik të etnisë dominante ndaj etnive të margjinalizuara.  Për pasojë, polarizimi dhe 

fragmentarizimi po rriteshin, e pakënaqësitë po gjeneronin mllef.  Rezultati ishte shpërthimi i konfliktit në vitin 

2001 në Maqedoni, i cili përfundoi vetëm pas arritjes së Marrëveshjes së Ohrit.
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aspiratat territoriale ndaj Greqisë.  Fqinji lindor i Maqedonisë, Bullgaria, kontestonte ekzistencën 

e një kombi maqedonas dhe pretendonte se gjuha maqedonase, në fakt, është vetëm një dialekt i 

gjuhës bullgare, ndërkaq fqinji verior, Serbia, kontestonte ekzistencën e Kishës Autoqefale 

Ortodokse Maqedonase. Këto konteste bilaterale vazhdojnë të rëndojnë mbi shtetësinë e 

Maqedonisë edhe sot, por kontesti i cili ka shkaktuar më së shumti pasoja në ndërtimin dhe 

njohjen e subjektivitetit ndërkombëtar të Maqedonisë, është pikërisht çështja e pazgjidhur e emrit 

me Republikën e Greqisë.  Përgjatë viteve, Maqedonia, si rezultat i presionit dhe duke qenë Shtet 

jo i barabartë me Greqinë në sferën ndërkombëtare, ka bërë dhe koncesione të cilat janë përjetuar 

si shumë të mëdha nga ana e qytetarëve. Kështu, në vitin 1992, Maqedonia ndryshoi Nenin 3 të 

Kushtetutës, i cili përcaktonte territorin e Shtetit të ri. Amendamenti kushtetues theksonte se: 

“Territori i Republikës së Maqedonisë është i pandashëm dhe i patjetërsueshëm.

Kufiri ekzistues i Republikës së Maqedonisë është i pacenueshëm.  

Republika e Maqedonisë nuk ka pretendime territoriale ndaj vendeve fqinje.

Kufiri i Republikës së Maqedonisë mund të ndryshohet vetëm konform Kushtetutës, dhe mbi 

parimin vullnetar konform normave të pranuara ndërkombëtare.”2

Në vitin 1994, e ballafaquar me embargon ekonomike dhe tregtare të vendosur nga ana e 

Greqisë për shkak të simboleve të përzgjedhura shtetërore, para se gjithash për shkak të flamurit 

me yllin e Verginës, që Greqia e konsideron si simbol të Greqisë antike, Maqedonia u detyrua që 

të ndryshonte edhe flamurin shtetëror. Ndryshimi i flamurit shtetëror ishte parakusht për heqjen e 

embargos dhe parakusht për vijimin e përpjekjeve të mëtejshme për të arritur drejt një zgjidhjeje 

të pranueshme për të dyja palët.

Vitet e para pas pavarësimit të Maqedonisë ishin vite depresioni për qytetarët. Pasaporta e 

shtetit të ri nuk njihej ndërkombëtarisht dhe kjo kufizonte lirinë e lëvizjes. Shteti kishte një 

valutë të përkohshme me të cilën talleshin edhe vetë politikanët. Furnizimi me karburant 

nënkuptonte pritjen në radhë të gjata në pikat e shitjes, dhe shpresë për ta mbushur makinën 

përpara se të harxhohej furnizimi. Duke qenë me subjektivitet të cunguar, në Maqedoni nuk 

2 Neni 3 i amenduar i Kushtutës së Republikës së Maqedonisë: “Ustav na Republika Makedonija”, JP Slluzhben 

Vesnik na Republika Makedonija, Shkup, 2004
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përdoreshin as kartelat e kredisë dhe as format tjera të pagesave elektronike, sepse Maqedonia 

nuk mund të bëhej palë në qarkullimin financiar ndërkombëtar. Në rrethana të këtilla, ishte 

shumë e natyrshme që lidershipi i Maqedonisë do të duhej të negocionte me Greqinë nga pozita e 

pabarabartë, dhe të pranonte kushtet e vendosura në shkëmbim të ekzistencës së shtetit.

1. DEFINIMI I POLITIKËS SË JASHTME TË MAQEDONISË

Politika e jashtme e Maqedonisë në vitin 1991-1993 ishte formuluar duke u bazuar në tre 

shtylla themelore: a) NATO dhe Bashkimi Evropian si qëllime strategjike; b) domosdoshmëria e 

shmangies së luftës në Maqedoni dhe Jugosllavi; dhe mundësisht, c) ruajtja e sa më shumë 

elementeve të bashkëpunimit ndërmjet shteteve të ardhshme sovrane.3  Ministri i punëve të 

jashtme gjatë viteve të para të pavarësimit të Maqedonisë, Denko Maleski, kujton se si në 

vazhdimësi kishte bërë përpjekje që politikës së nacionalizmit që kishte shpërthyer ndërmjet 

klasave politike t’i përgjigjej duke argumentuar për përparësitë e jetës së përbashkët, për 

zhvillimin dhe përparësitë që kishte pasur Federata Jugosllave karshi tendencave secesioniste që 

kishin marrë hov në rajon. Për fat të keq, shembulli i ish Jugosllavisë është vetëm edhe një 

ilustrim se diskursi nacionalist ka fuqi shumë më të madhe mobilizuese dhe përgjigje ndaj tij 

pothuajse asnjëherë nuk mund të jetë politika paqësore, toleranca ndaj tjetrit apo bashkëjetesa 

mes të ndryshmëve. Ndërkohë që mendjet e moderuara bënin thirrje për paqe, urrejtja etnike 

kishte marrë përmasa dramatike dhe lufta po përhapej me shpejtësi në Slloveni, Kroaci dhe 

Bosnje e Hercegovinë. Rreziku që Maqedonia do të ishte objektivi i radhës ishte real. Prandaj, 

“poqe se dialogu ndërmjet republikave nuk ka sukses, atëherë Maqedonia vazhdon të ekzistojë si 

shtet sovran dhe do të kërkojë njohje ndërkombëtare... Me qëndrimet tona gjatë krizës fituam 

kredibilitet në botë. E tillë është përshtypja ime nga bisedat me diplomatë dhe delegacione të 

huaja.  Ata, gjithsesi, i kishin informuar Qeveritë e tyre lidhur me qëndrimet e Maqedonisë. 

Ç’është e vërteta, mungesa e krismave na bën joatraktivë për mediet, sikur ai vendi “i 

mërzitshëm” që e përmendin - Zvicra!”4 Në rrethana të tilla, kur ushtria kishte ngelur pa 

udhëheqësi politike dhe po vetëkomandohej, kur Parlamenti i Federatës ishte paralizuar dhe 

3 Formulimi i politikës së jashtme është përshkruar në kujtimet e Ministrit të parë për Punë të Jashtme të 

Maqedonisë në vitet 1991-1993, Denko Maleski: “Bebeto od katran: Makedonija vo Megunarodnite Odnosi (1991-

1993), Kultura, Skopje, 2012, fq. 80-86
4 D. Maleski: “Bebeto od katran: Makedonija vo Megunarodnite Odnosi (1991-1993), Kultura, Skopje, 2012, fq.84
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Qeveria ekzekutive kishte humbur legjitimitetin, autoritetet në Maqedoni vendosën për shpalljen 

e referendumit për pavarësi, për të rikthyer sovranitetin e deleguar në federatën jugosllave në 

vitin 1945. Kështu, më 8 shtator 1991, Maqedonia mban referendumin dhe shpall pavarësinë e 

saj. Republikat tjera, ndërkohë, ishin në luftë.

Muajt e fundit të vitit 1991 shënojnë përpjekje të shtuara nga ana e Komunitetit Evropian, 

Konferencës për Siguri e Bashkëpunim Evropian, SHBA-ve por edhe të Rusisë, për të ndërprerë 

gjakderdhjen që kishte marrë hov në Ballkan. Lordi Karington kishte hartuar planin paqësor të 

cilin ua prezantonte kryetarëve të ish republikave Jugosllave. Derisa në tavolinë po negociohej, 

lufta po merrte përmasa tmerruese dhe kishte filluar madje edhe bombardimi dhe shkatërrimi 

edhe i trashëgimisë kulturore e historike siç është qyteti bregdetar i Dubrovnikut në Kroaci. 

Planin paqësor të Lordit Karington që kishte rezultuar nga Konferenca për Jugosllavinë, në fund 

e kishin firmosur të gjithë presidentët e republikave, përpos Sllobodan Millosheviqit, i cili 

asokohe kishte mbajtur qëndrim se vetëm qytetarët e Jugosllavisë kishin të drejtë të vendosnin 

për fatin e shtetit të tyre, se Jugosllavia kishte qenë për shtatëdhjetë vite shtet, dhe se zgjidhja për 

Jugosllavinë, duhej të ishte edhe juridike por edhe e drejtë. Fill pas Konferencës, Maqedonia 

kishte vendosur që në formë zyrtare të kërkonte nga krerët e shteteve dhe qeverive në botë të 

kërkonte njohjen e pavarësisë së saj.

1.1.  Fushata diplomatike në kërkim të njohjes së shtetësisë së Maqedonisë

Ministri i parë i Punëve të Jashtme të Maqedonisë, Denko Maleski, kujton se më 2 dhjetor 

1991, Presidenti i atëhershëm Kiro Gligorov, dhe ai personalisht, në cilësinë e Ministrit të 

Jashtëm, u kishin dërguar letër shefave të shteteve dhe qeverive në botë me këtë përmbajtje:

“Shkëlqesi, 

Po ia dorëzoj Shkëlqesisë Suaj vullnetin tonë që Republika e Maqedonisë të njihet si shtet 

i pavarur.
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Më lejoni të them se kjo është një çështje e cila kërkon vëmendjen Tuaj urgjente dhe 

bashkëpunim për të gjetur një zgjidhje për konfliktin, i cili i ka shkaktuar dëm rajonit tonë dhe i 

cili po kanoset që të përhapet edhe në pjesët tjera të Ballkanit.

Shpërbërja e sistemit ekonomik dhe politik të Jugosllavisë prodhoi një vakum të 

qeverisjes, i cili u plotësua me luftë etnike, të pasuar me një krizë dhe rrënim të autoritetit të 

shtetit, me kërcënime për shkatërrim ekonomik.

Maqedonia, e cila përherë është angazhuar për parimin e vetëvendosjes paqësore, 

refuzon të marrë pjesë në luftë. Ne konsiderojmë se përdorimi i forcës ushtarake në një bashkësi 

komplekse shumënacionale, problemet e së cilës mund të zgjidhen me sukses vetëm përmes 

dialogut politik, çon drejt eksplodimit të pakënaqësive dhe shkatërrimit.

Duke refuzuar të bëhemi pengje të një gjendjeje e cila është jashtë kontrollit tonë, 

ndërkohë që bazohet mbi parime që janë në kundërshtim me ato për të cilat angazhohemi ne, ne 

po e marrim fatin në duart tona, duke lëvizur drejt qëllimit tonë – sovranitetit të plotë.

Maqedonia e ka deklaruar të drejtën e saj për pavarësi më 25 janar 1991, ndërkohë që 

Referendumi i mbajtur më 8 shtator, me një shumicë dërrmuese e ka miratuar qëllimin për 

pavarësi, me mundësi për hyrje në aleanca me shtete të tjera.

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e ka shpallur sovranitetin tonë më 17 shtator, 

ndërkohë që procesi i emancipimit kombëtar është finalizuar me Kushtetutën e re, e cila e shpalli 

Maqedoninë shtet më vete më 17 nëntor 1991...

...Njohja zyrtare do t’i mundësojë shtetit maqedonas5 të mbajë raporte me vende të tjera 

mbi baza të sinqerta dhe stabile. Ajo, gjithashtu, do të jetë mesazh drejtuar atyre më pak 

paqësorëve, se territori i shtetit të njohur maqedonas nuk është i lirë për t’u marrë.  Ky do të 

ishte sinjal i qartë që do t’i dekurajojë tentimet për ndryshime kufijsh përmes forcës. Është 

trishtuese që një mesazh i këtillë është i nevojshëm në rajonin në të cilin ne jetojmë, por para 

faktit të këtillë nuk duhet mbyllur sytë.

5 Referenca “shteti maqedonas” është forma e përdorur në letrën origjinale dhe nuk reflekton qëndrimin apo 

pikëpamjet e autorit të këtij disertacioni.  Koncepti i shtetit maqedonas apo shtetit të Maqedonisë akoma sot paraqet 

çështje kundërthënëse ndërmjet maqedonasve etnikë dhe shqiptarëve etnikë, sepse shqiptarët mbajnë qëndrimin se 

shteti nuk mund të identifikohet vetëm me komunitetin dominant, pra maqedonasit, ose nocioni “maqedonas” duhet 

të ndryshohet dhe t’u referohet në kontekst identitar të gjitha grupeve etnike që jetojnë në Maqedoni.
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Prandaj bëjmë thirrje për njohjen zyrtare të pavarësisë së Maqedonisë dhe ekzistencës së 

saj si një shtet i cili e përbën territorin dhe popullin që deri më tani njihej si Republika e 

Maqedonisë.

Maqedonia i plotëson të gjitha kushtet juridike për njohjen e shtetshmërisë së saj.

Territori i saj është qartë i përcaktuar me Greqinë në jug, Bullgarinë në lindje, 

Shqipërinë në perëndim dhe me Serbinë në veri. Ne, po ashtu, në Deklaratën e Parlamentit, kemi 

deklaruar se kufijtë ekzistues të Maqedonisë nuk do të tejkalohen dhe çdo veprim në atë drejtim 

nuk do të tolerohet.  

Popullata jonë është e qëndrueshme dhe stabile, shumica janë maqedonas etnikë dhe 

flasin gjuhën maqedonishte, njërën nga gjuhët zyrtare të Jugosllavisë. Kombësitë tjera të cilat e 

përbëjnë popullsinë e saj gëzojnë të drejta të barabarta dhe marrin pjesë plotësisht në jetën 

politike dhe në ekonominë e Maqedonisë.

Qeveria aktuale e Maqedonisë, e zgjedhur në zgjedhje demokratike shumëpartiake, është 

vazhdimësi e një sërë qeverish të cilat kanë pasur pushtet efektiv në Maqedoni, edhe pse deri 

vonë në një rregullim federativ me shtetet tjera jugosllave (Slloveninë, Kroacinë, Bosnje e 

Hercegovinën, Serbinë dhe Malin e Zi).

Maqedonia është e aftë për të hyrë në marrëdhënie me shtete të tjera dhe tanimë është 

duke e bërë këtë përmes kontakteve me Qeveri të shumta në botë, gjithmonë duke insistuar që 

marrëdhëniet ndërmjet shteteve duhet të jenë në frymën e miqësisë dhe bashkëpunimit.

Sipas kësaj, kërkesa jonë për njohje si shtet i pavarur bazohet mbi të drejtën e thjeshtë – 

ta mbajmë fatin tonë në duart tona, dhe mbi dëshirën që populli ynë t’i bashkohet familjes së 

Kombeve në një përpjekje konstruktive për paqe, stabilitet dhe prosperitet...”6

Siç mund të vërehet, në këtë letër autorët e ndërtojnë argumentin në favor të njohjes duke u 

thirrur pikërisht në plotësimin e kritereve të shtetshmërisë të përkufizuara në Konventën e 

Montevideos.  Ata arsyetojnë ekzistimin e popullsisë, të territorit, të qeverisë, si dhe aftësinë për 

të hyrë në marrëdhënie me shtete të tjera, pikërisht siç përcakton Deklarata e Montevideos.  Kjo 

do të ishte periudha më sfiduese në kuptimin e angazhimit diplomatik dhe politik për të siguruar 

kufijtë e Maqedonisë së pavarur. 

6 Fragment nga letra zyrtare drejtuar shefave të shteteve dhe qeverive nga ana e Presidentit Gligorov dhe Ministrit të 
Jashtëm Maleski, më 2 dhjetor 1991.  Letra e plotë është e dokumentuar në Memoaret e Ministrit Maleski: D. 
Maleski, “Bebeto od katran: Makedonija vo Megunarodnite Odnosi 1991-1993), Kultura, Skopje, 2012, fq.167-170
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2. PRANIMI I MAQEDONISË NË OKB DHE MARRËVESHJA E PËRKOHSHME 
ME GREQINË

Maqedonia është bërë anëtare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 8 prill 1993, me 

Rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme A/RES/47/225, sipas së cilës Asambleja e Përgjithshme:

- Pasi ka pranuar rekomandimin nga ana e Këshillit të Sigurimit të datës 7 prill 1993 sipas 
të cilit Shteti, aplikacioni për anëtarësim i të cilit është përmbajtur në Dokumentin 
A/47/876-S/25147, duhet të pranohet për anëtarësim në Kombet e Bashkuara;

- Pasi ka shqyrtuar aplikimin për anëtarësim të përmbajtur në Dokumentin A/47/876-
S/25147;

- Vendos që ta pranojë Shtetin, aplikacioni i të cilit është përmbajtur në Dokumentin 
A/47/876-S/25147 si anëtar në Kombet e Bashkuara, ky Shtet për të cilin përkohësisht, 
për të gjitha nevojat e Kombeve të Bashkuara, do të përdoret referenca “ish Republika 
Jugosllave e Maqedonisë”, deri në zgjidhjen e dallimit të shfaqur lidhur me emrin e atij 
Shteti.7

Marrëveshja e përkohshme mes Maqedonisë dhe Greqisë e vitit 1995 është e regjistruar në 

Sekretariatin e Kombeve të Bashkuara dhe publikohet nga ana e tij,8 konform dispozitave të 

Nenit 102 të Kartës së Kombeve të Bashkuara.  Kjo Marrëveshje është nënshkruar në New York 

më 13 shtator 1995, nga ana e Ministrave Karolos Papoulas, si përfaqësues i Palës së Parë, dhe 

Stevo Cërvenkovski, si përfaqësues i Palës së Dytë. Nevoja për arritjen e saj, përmbajtja si dhe 

qëllimi i saj, edhe sot prodhojnë kundërthënie në debatin politik në Maqedoni, sidomos edhe për 

shkak se më shumë se njëzet vite nga arritja e saj, ajo nuk ka prodhuar efektin e pritur, 

gjegjësisht të premtuar nga klasa politike asokohe. Gjithsesi, edhe kritikët edhe mbrojtësit janë 

dakord se kjo Marrëveshje i hapi rrugë anëtarësimit të Maqedonisë në OKB si dhe në organizatat 

tjera me rëndësi ndërkombëtare siç është Këshilli i Evropës.

7 Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të OKB – UN A/RES/47/225: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/240/37/IMG/N9324037.pdf?OpenElement 
8 Marrëveshja e Përkohshme Maqedoni- Greqi është e regjistruar në Sekretariatin e OKB dhe e publikuar në 

dokumentin: “United Nations – Treaty Series”, Vol.1891 (1995),  I-32193, fq. 4-11

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/240/37/IMG/N9324037.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/240/37/IMG/N9324037.pdf?OpenElement


                                                                                                                                The Heritage 17
ISSN 1857-7482, Nr. 17, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

132
MAQEDONIA – SHPALLJA E PAVARËSISË DHE PËRPJEKJET PËR NJOHJE

Përmbajtja e këtij traktati sjell në sipërfaqe dallimet në pozicione gjatë negociatave ndërmjet 

një vendi- anëtar të organizatës së Kombeve, me një histori e traditë relativisht të gjatë në 

marrëdhëniet ndërkombëtare bashkëkohore – Greqia, dhe një vendi të ri, të dobët në resurse, të 

saposhkëputur nga një Federatë komuniste, dhe pa ndonjë traditë të theksuar të shtetshmërisë apo 

institucioneve demokratike – Maqedonia. Për më shumë, një shteti të vogël që aspiron të bëhet 

pjesë e organizatës së Kombeve. Që në start, duket se pozicionet negociuese mes dy palëve nuk 

janë tërësisht të barabarta, dhe me të drejtë është krijuar perceptimi se kjo Marrëveshje ka 

favorizuar më tepër Greqinë se Maqedoninë.

Kështu, në Dispozitat e Përgjithshme të radhitura në pjesën deklarative të Traktatit, palët janë 

deklaruar dhe dakorduar si vijon:

- Duke rikujtuar parimet e pacenueshmërisë së kufijve dhe të integritetit territorial të 

Shteteve të inkorporuar në Aktin Final të Helsinkit të Konferencës mbi Sigurinë dhe 

Bashkëpunimin në Evropë, të nënshkruar në Helsinki;

- Duke pasur parasysh dispozitat e Kartës së Kombeve të Bashkuara, dhe në veçanti ato që 

i referohen detyrimit të Shteteve që të përmbahen në marrëdhëniet e tyre ndërkombëtare 

nga kërcënimi apo përdorimi i forcës kundër integritetit territorial apo pavarësisë 

politike të cilitdo Shtet;

- Të udhëhequr nga fryma dhe parimet e demokracisë dhe lirive fondamentale dhe respekti 

për të drejtat dhe dinjitetin e njeriut, në pajtueshmëri me Kartën e Kombeve të 

Bashkuara, si dhe me Aktin Final të Helsinkit, Kartën e Parisit për Evropën e Re, dhe 

aktet përkatëse të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë;

- Duke marrë parasysh interesin e tyre të përbashkët për ruajtjen e paqes dhe sigurisë 

ndërkombëtare, sidomos në rajonin e tyre;

- Duke dashur që të konfirmojnë kufirin aktual ndërmjet tyre si kufi të përhershëm 

ndërkombëtar;

- Duke përkujtuar detyrimin e tyre për të mos intervenuar, me çfarëdo preteksti apo në 

çfarëdo forme, në çështjet e brendshme të tjetrit;
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- Duke kuptuar se bashkëpunimi ekonomik është element i rëndësishëm për zhvillimin e 

raporteve të ndërsjella mbi një bazë stabile dhe të qëndrueshme, si dhe duke dashur që të 

zhvillojnë dhe të promovojnë bashkëpunimin në të ardhmen;

- Duke dëshiruar që të arrijnë disa marrëveshje të përkohshme të cilat do të çojnë drejt 

krijimit të bazës për të negociuar një marrëveshje të përhershme...9

Problemi i njohjes së Maqedonisë nga ana e Greqisë është adresuar më tej në Nenin 1 të 

Marrëveshjes së Përkohshme, i cili përcakton se: “Me hyrjen në fuqi të kësaj Marrëveshjeje të 

Përkohshme, Pala e parë e njeh Palën e dytë si shtet të pavarur dhe sovran, nën përcaktimin 

provizor të paraqitur në një letër drejtuar nga Përfaqësuesi i Palës së Parë, me datën e kësaj 

Marrëveshjeje të Përkohshme, dhe Palët, në një afat sa më të shkurtër kohor, do të vendosin 

marrëdhënie diplomatike në nivelin e dakorduar me qëllim përfundimtar vendosjen e 

marrëdhënieve në nivel ambasadash”10 Siç mund të vërehet, dhënia e njohjes nga ana e Greqisë 

nuk është e plotë por është e kufizuar dhe, përkundër përcaktimeve në dispozitat themelore, ajo 

nuk krijon bazën për marrëdhënie të barabarta ndërshtetërore mes dy vendeve fqinje. Më tej, 

Neni 1 parashikon si vijon: “Përfaqësuesi i Palës së Parë, sa më shpejtë do të themelojë Zyrë për 

ndërlidhje në Shkup, kryeqytetin e Përfaqësuesit të Palës së Dytë, dhe Përfaqësuesi i Palës së 

Dytë sa më shpejtë do të themelojë Zyrë për ndërlidhje në Athinë, kryeqytetin e Përfaqësuesit të 

Palës së Parë.”11 Ky formulim me të drejtë parashtron dilemën lidhur me formën e 

marrëdhënieve të vendosura si dhe me formën e njohjes së dhënë Maqedonisë nga ana e Greqisë. 

Njohja diplomatike është definuar si formë e njohjes ndërkombëtare të një shteti e cila efektuohet 

në momentin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Në aspektin formal, 

mund të thuhet se me Marrëveshjen e Përkohshme janë vënë bazat për vendosjen e 

marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve, por Zyra për ndërlidhje nuk ka statusin e 

Ambasadës, dhe për këtë arsye interpretimet kundërthënëse në opinion fitojnë legjitimitet.

9 Marrëveshja e Përkohshme Maqedoni- Greqi: “United Nations – Treaty Series”, Vol.1891 (1995),  I-32193, fq. 4-

11
10 Neni 1, paragrafi 1, Marrëveshja e Përkoshme Maqedoni – Greqi: “United Nations – Treaty Series”, Vol.1891 

(1995),  I-32193, fq. 4-11
11 Neni 1, paragrafi 2, Marrëveshja e Përkohshme Maqedoni- Greqi: “United Nations – Treaty Series”, Vol.1891 

(1995),  I-32193, fq. 4-11
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Nenet 2, 3 dhe 4 të Marrëveshjes e trajtojnë çështjen e ruajtjes së kufijve ekzistues dhe 

përmbajtjen nga përdorimi i forcës apo kërcënimi i tjetrit, që ka qenë dhe ngelet shqetësimi 

kryesor i Greqisë që nga pavarësimi i Maqedonisë.  

Neni 5 përcakton kornizën për vazhdimin e negociatave nën mbikqyrje të Sekretarit të 

Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara konform Rezolutës 845 (1991) të Këshillit të Sigurimit 

me qëllim të arritjes së marrëveshjes lidhur me dallimet lidhur me emrin e vendit. Dispozitat e 

këtij neni po ashtu përcaktojnë se palët në proces zotohen që t’i marrin përsipër detyrimet që 

burojnë nga Marrëveshja e Përkohshme. Kjo praktikisht nënkupton zotimin e të dyja palëve për 

të bashkëpunuar pavarësisht dallimeve rreth emrit. Çështjet siç janë rregullimi i dokumenteve, 

tregtia dhe shkëmbimi i mallrave, duhet të zhvillohen konform qëndrimeve të të dyja palëve 

lidhur me emrin e Palës së Dytë, dhe dallimi lidhur me emrin e Palës së Dytë “nuk do ta pengojë 

apo të ndërhyjë në tregtinë dhe ekonominë normale ndërmjet Përfaqësuesit të Palës së Dytë dhe 

palëve të treta.”12  

Neni 6 i Marrëveshjes i referohet detyrimeve të Maqedonisë si Palë e Dytë dhe ndryshimeve 

kushtetuese që ka bërë për të demonstruar se nuk ka aspirata territoriale dhe as pretendime për 

ndryshim të kufijve politikë të Shtetit të ri, Ndërsa Neni 7 detyron palët që të përmbahen nga 

çfarëdolloj formash të aktiviteteve armiqësore apo përdorimit të propagandës nga ana e agjencive 

shtetërore apo publike për të nxitur dhunë, urrejtje apo armiqësi kundër palës tjetër.

Traktati po ashtu rregullon çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat njerëzore dhe kulturore, 

duke përcaktuar se në trajtimin e këtyre çështjeve Palët do t’u referohen dokumenteve dhe 

instrumenteve themelore dhe më të rëndësishme ndërkombëtare, që nga Karta e Kombeve të 

Bashkuara, Deklarata Universale mbi të Drejtat e Njeriut, Konventat Evropiane për të drejtat e 

njeriut, e deri tek dokumentet bazë të Organizatës për Siguri e Bashkëpunim në Evropë.  

Neni 11 i Marrëveshjes së Përkohshme paraqet thelbin për sa i përket subjektivitetit 

ndërkombëtar të Maqedonisë në raport me përcaktimet bazë të klasës politike dhe të popullit të 

12 Neni 5, Alinea 2, Marrëveshja e Përkohshme Maqedoni- Greqi: “United Nations – Treaty Series”, Vol.1891 
(1995),  I-32193, fq. 4-11
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Maqedonisë, që nga pavarësimi i saj, e që është integrimi në organizatat ndërkombëtare, para se 

gjithash në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kështu, Neni 11 parasheh si vijon: “Me hyrjen 

në fuqi të kësaj Marrëveshjeje, Përfaqësuesi i Palës së Parë pajtohet që të mos pengojë aplikimin 

për, ose anëtarësimin e Përfaqësuesit të Palës së Dytë në organizatat ndërkombëtare, 

multilaterale apo regjionale dhe në institucionet në të cilat Përfaqësuesi i Palës së Dytë është 

anëtar; megjithatë, Përfaqësuesi i Palës së Parë ruan të drejtën që të kundërshtojë çdo formë 

anëtarësimi të referuar më lartë poqe se, dhe në shkallën në të cilën Përfaqësuesi i Palës së Dytë 

do të referohet në atë organizatë apo institucion ndryshe nga Paragrafi 2 i Rezolutës 817 (1993) 

të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.”13

Për më shumë, Alinea 2 e po këtij Neni përcakton që Përfaqësuesi i Palës së Parë, pra Greqia, 

obligohet që ta mbështesë Përfaqësuesin e Palës së Dytë, pra Maqedoninë, në zhvillimin e saj 

ekonomik dhe në ndërtimin e raporteve ekonomike në kuadër të Hapësirës Ekonomike Evropiane 

dhe me Bashkimin Evropian.

Në ndërkohë, në Dispozitat përmbyllëse të Marrëveshjes, në Nenin 21 përcakohet zgjidhja e 

kontesteve që mund të shfaqën gjatë zbatimit të saj. Më saktësisht, alineja 2 e këtij Neni 

parashikon që, në rast të kontestit lidhur me implementimin e Marrëveshjes, cilado nga palët do 

të mund t’i referohet Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, përpos në lidhje me dallimet lidhur 

me përdorimin e emrit kushtetues të Maqedonisë. Duke iu referuar kësaj dispozite, Republika e 

Maqedonisë, në vjeshtën e vitit 2008, vendosi që të padiste Republikën e Greqisë përpara 

Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për shkelje të Marrëveshjes Ndërkombëtare, gjegjësisht të 

Nenit 11, sipas të cilit Përfaqësuesi i Palës së Parë nuk do ta pengojë aplikimin apo anëtarësimin 

e Përfaqësuesit të Palës së Dytë në organizatat apo institucionet ndërkombëtare apo rajonale. Ky 

vendim erdhi si pasojë e bllokadës së anëtarësimit të Maqedonisë në NATO gjatë Samitit të 

Bukureshtit në vitin 2008, kur Greqia përdori fuqinë e saj të vetos dhe pamundësoi Maqedoninë, 

që bashkë me Shqipërinë dhe Kroacinë, të bëhej pjesë e Aleancës së Veriut.

13 Neni 11, Alinea 1, Marrëveshja e Përkohshme Maqedoni- Greqi: “United Nations – Treaty Series”, Vol.1891 

(1995),  I-32193, fq. 4-11
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3. ANËTARËSIMI I MAQEDONISË NË ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE

Maqedonia është bërë anëtare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në vitin 1993.  

Pavarësisht se sot akoma ka dallime lidhur me atë nëse ky anëtarësim është kuptimplotë apo i 

pjesshëm për shkak të faktit se entiteti njihet me një referencë të përkohshme dhe jo me emrin 

kushtetues, është i pamohueshëm fakti se Maqedonia sot është pjesë e organizatës, ka misionin e 

saj diplomatik në selinë e OKB-së, një shtetas i Maqedonisë në vitin 2007 ka qenë Kryetar i 

Asamblesë së Përgjithshme, dhe Maqedonia po ashtu kontribuon edhe në misionet paqeruajtëse 

të Organizatës.  

Që nga viti 1995, Maqedonia është edhe vend anëtar i Këshillit të Evropës, organizatës më të 

vjetër Evropiane të themeluar qysh në vitin 1949. Maqedonia ka qenë edhe Kryesuese e Këshillit 

të Ministrave, dhe anëtarë të delegacionit të Parlamentit të Maqedonisë në Asamblenë 

Parlamentare të Këshillit të Evropës kanë shërbyer edhe si nënkryetarë të Asamblesë. Po ashtu, 

Maqedonia ka gjyqtarin përfaqësues në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg.

Që nga pavarësimi i saj, “Maqedonia është bërë anëtare e shumë organizatave ndërkombëtare 

dhe regjionale, e njohur me emrin e saj kushtetues nga më shumë se 130 shtete në botë. Për më 

shumë, me vetë faktin se vendi ka nominuar dhe ka arritur mbështetje unanime për zgjedhjen e 

një shtetasi të Maqedonisë për President të Asamblesë së 62 të Përgjithshme të OKB-së në vitin 

2007, me faktin se ka kryesuar me Komitetin e ministrave të Këshillit të Evropës në Strasburg në 

vitin 2010, si dhe me faktin që vendi është zgjedhur me mandat tre vjeçar për anëtar të Këshillit 

për të drejtat e njeriut të OKB-së në Gjenevë në vitin 2013, tregon se Republika e Maqedonisë 

nuk është vetëm anëtar/shfrytëzues i shërbimeve të organizatave ndërkombëtare, por është edhe 

kontribuues në veprimtarinë dhe ndërtimin e politikave të këtyre organizatave ndërkombëtare. 

Megjithatë, mbajtja edhe më tej e kontestit të imponuar nga ana e Greqisë dhe pamundësia që për 

këtë shkak të vazhdojë integrimi në UE dhe NATO, paraqet një precedent të llojit të vet i cili për 

më shumë është edhe barrë në shpinën e Maqedonisë në marrëdhëniet e saj ndërkombëtare.”14 

 

14 Intervistë e autores për nevojat e këtij punimi me Antonio Milloshoski, ish Ministër i Punëve të Jashtme të 

Maqedonisë, 2006-2011.
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3.1. Vetoja greke

Në vitin 2008, Aleanca Veriatlantike – NATO, mbajti Samitin e quajtur “Samit i Zgjerimit” 

në Bukuresht, Rumuni. Gjatë punimeve të këtij Samiti, Aleanca zyrtarisht ftoi për t’u bërë 

anëtare të saj edhe Shqipërinë dhe Kroacinë. Ndërkohë, Maqedonia, edhe pse pjesë e nismës së 

quajtur “Karta e Adriatikut” – një udhërrëfyes për reforma që do të rezultonin me pranimin në 

NATO të Maqedonisë, Shqipërisë dhe Kroacisë së bashku, nuk mori ftesë, për shkak të 

kundërshtimeve të palës greke. Ky kundërshtim nga ana e Greqisë u justifikua me përdorimin e 

të drejtës së vetos nga ana e një vendi anëtar të Aleancës.  

Anëtarësimi në Aleancën e Atlantikut të Veriut është rregulluar me Nenin 10 të Traktatit të 

Uashingtonit, gjegjësisht Traktati i Atlantikut të Veriut, i cili përcakton se: “Palët munden, me 

marrëveshje unanime, të ftojnë cilindo Shtet tjetër Evropian i cili është në gjendje t’i avancojë 

më tej parimet e këtij Traktati dhe të kontribuojë për sigurinë e hapësirës së Atlantikut të Veriut, 

të aderojnë drejt këtij Traktati. Secili Shtet i ftuar mund të bëhet Palë në Traktat përmes 

depozitimit të instrumentit të aderimit me Qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 

Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do ta informojë secilën nga Palët lidhur me 

depozitimin e secilit instrument të aderimit.”15 Kjo dispozitë përkufizon qartë se çështja e 

pranimit të anëtarëve të reja në organizatë është objekt i vullnetit unanim të anëtarëve të vjetra 

dhe poqe se vetëm një vend anëtar, për ndonjë arsye ka kundërshtime, atëherë nuk do t’i bëhet 

ftesë për aderim shtetit aplikues.  

Vetoja, gjegjësisht e drejta e vetos, nënkupton ndalesë. Në gjuhën politike dhe të qeverisjes, e 

drejta e vetos përshkruhet si fuqi për të refuzuar lejimin që diçka të ndodhë.16 Një ndalesë të 

këtillë, mes tjerësh, sot e posedojnë pesë vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 

Bashkuara, Presidenti i SHBA-ve, por edhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian.  Autori 

Jonathan B. Slapin thotë se privilegji i vetos i vesh të gjitha vendet anëtare të Bashkimit 

15 Traktati i Washingtonit mbi themelimin e NATO-s mund të sigurohet në: 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm 
16 Ekzistojnë shumë definicione lidhur me nocionin dhe konceptin e vetos.  Autorja i është referuar definicioneve 

nga Fjalori i Cambridge-it, në: http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/veto 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm
http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/veto
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Evropian me të drejta të barabarta gjatë negocimit të traktateve. Sipas tij, ky lloj privilegji 

zakonisht u ka shërbyer vendeve të vogla gjatë procesit të negocimit të traktateve dhe në 

përplasjet e interesave të shteteve të mëdha në kuadër të Bashkimit.17 Së fundmi, Kroacia, Shteti 

më i ri anëtar i Bashkimit i pranuar në vitin 2013, ka kërcënuar se do të bllokojë me veto hapjen 

e negociatave para-aderuese për Serbinë, për shkak të mosplotësimit nga ana e kësaj të fundit të 

kërkesave të Kroacisë për bashkëpunim me Tribunalën e Hagës për Krime Luftë në ish-

Jugosllavi, për shkak të moszbatimit të vendimeve të Tribunalës, si dhe për shkak të kërkesës për 

përkujdesje më të madhe institucionale për minoritetin kroat në Serbi.18 Në ndërkohë, vetë 

Kroacia ishte kërcënuar nga ana e Sllovenisë me veto ndaj anëtarësimit të saj për shkak të 

kontestit bilateral lidhur me gjirin e Piranit në bregdetin Adriatik. Megjithatë, të dyja kontestet 

kanë arritur të tejkalohen si rezultat i zbatimit të parimit të negociatave të dyfishta: negociata për 

zgjidhjen e kontesteve bilaterale paralelisht me negociatat për aderim në Bashkimin Evropian.  

Ndërsa Maqedonia, nuk ka arritur të bëjë lëvizje përpara nga shkaku i kërcënimit permanent 

nga ana e Greqisë për të bllokuar perspektivën euro-atlantike të saj: “Presidenti Grek Prokopis 

Pavlopoulos ka thënë se qëndrimi i Greqisë lidhur me kontestin aktual rreth emrit me ish 

Republikën Jugosllave të Maqedonisë është i panegociueshëm. Gjatë vizitës së varreve 

maqedonase të Lefkadianëve, afër Naoussas, lideri grek ka thënë se ata të cilët e kontestojnë 

identitetin grek të Maqedonisë nuk mund të presin që Greqia të tërheqë veton e saj dhe të lejojë 

pranimin e tyre në Bashkimin Evropian apo Aleancën Veri Atlantike.”19 Për më shumë, ish 

Ministrja e Punëve të Jashtme të Greqisë, Dora Bakoyannis, protagonistja kryesore e vetos greke 

në Samitin e Bukureshtit, kishte deklaruar para fillimit të punimeve të Samitit se kontesti mes dy 

vendeve nuk kishte të bënte vetëm me emrin e shtetit të Maqedonisë. Asokohe ajo i kishte 

deklaruar BBC-së se “qeveria në Shkup e konsideron provincën greke të Maqedonisë si territor 

të okupuar dhe ka refuzuar që të tërheqë pohimet dhe deklarimet e tilla nga librat shkollorë, 

17 J.B. Slapin, “Veto Power: Institutional Design in the European Union”, New Comparative Politics, University of 

Michigan Press, October 2011, Imprint: University of Michigan Press
18 https://europeanwesternbalkans.com/2016/05/27/kovac-solution-close-for-june-opening-of-chapter-with-serbia/ 
19 http://greece.greekreporter.com/2016/05/08/president-pavlopoulos-greek-veto-on-fyroms-eu-nato-bid-is-non-

negotiable/#sthash.9k9fYRtz.dpuf 

https://europeanwesternbalkans.com/2016/05/27/kovac-solution-close-for-june-opening-of-chapter-with-serbia/
http://greece.greekreporter.com/2016/05/08/president-pavlopoulos-greek-veto-on-fyroms-eu-nato-bid-is-non-negotiable/#sthash.9k9fYRtz.dpuf
http://greece.greekreporter.com/2016/05/08/president-pavlopoulos-greek-veto-on-fyroms-eu-nato-bid-is-non-negotiable/#sthash.9k9fYRtz.dpuf
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fjalimet, hartat apo dokumentet nacionale.”20  Për pasojë, Deklarata Finale e vendeve anëtare në 

përfundim të Samitit, përmbante këtë formulim lidhur me aspiratat integruese të Maqedonisë: 

“Ne e njohim punën e vështirë dhe përkushtimin e demonstruar nga ana e ish Republikës 

Jugosllave të Maqedonisë ndaj vlerave të NATO-s dhe operacioneve të Aleancës.  Ne 

përshëndesim përpjekjet e tyre për të ndërtuar një shoqëri multietnike. Në kornizat e KB, shumë 

aktorë kanë punuar fuqishëm për të zgjidhur çështjen e emrit, por Aleanca me keqardhje vëren se 

këto bisedime nuk kanë prodhuar një zgjidhje të suksesshme. Prandaj ne jemi dakorduar që ish 

Republikës Jugosllave të Maqedonisë ftesa do t’i drejtohet sapo të jetë arritur një zgjidhje e 

pranueshme për të dyja palët lidhur me çështjen e emrit. Ne inkurajojmë vazhdimin e 

negociatave pa vonesa dhe presim që ato të përfundojnë sa më shpejtë që të jetë e mundur.”21

Periudha që pësoi pas Samitit, ndryshe nga ç’ishte pritur e menduar, nuk ishte shfrytëzuar për 

të krijuar një bazë për ndërtimin e mirëbesimit ndërmjet dy vendeve fqinje. Retorika armiqësore 

sa vinte e ashpërsohej dhe vendet ranë në kurthin vicioz të aksioneve e reaksioneve regresive të 

cilat në vend se të hapnin perspektivë, mbyllnin të gjitha kanalet e komunikimit. Kjo atmosferë 

ishte veçanërisht devastuese (shkatërruese) për Maqedoninë e cila, duke mos arritur të bëhej 

anëtare as e NATO-s as e Bashkimit Evropian, me çdo hap të ndërmarrë e bënte perspektivën e 

anëtarësimit akoma më të largët për shtetin dhe qytetarët e tij.22 Në aspektin politiko-diplomatik 

por edhe juridik, Qeveria e Maqedonisë, vendosi t’i drejtohej Gjykatës Ndërkombëtare të 

Drejtësisë në Hagë.

20 http://news.bbc.co.uk/2/hi/7326017.stm 
21 Pika 20, Deklarata Finale e Samitit të Bukureshtit, 2008: 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm 
22 Qeveria, si pasojë e vetos greke, shkoi në zgjedhje të parakohshme të cilat me një fitore absolute i fitoi partia 

nacionaliste në pushtet VMRO-DPMNE, e cila pas rinovimit të mandatit nisi një fushatë të ashpër të rishkrimit të 

historisë dhe ridefinimit të identitetit të maqedonasve etnikë, duke i shpallur ata si komb antik dhe në mbështetje të 

këtij predikamenti nisën një sërë projektesh të sponsorizuara nga Qeveria, ndër ta më dramatiku është “Shkupi 

2014”, i cili, përmes ndërtimit të godinave me arkitekturë klasike e vendosjes së qindra busteve në qendër të qytetit 

duhet të shëruejë si provë për lashtësinë dhe vazhdimësinë e kombit maqedonas me maqedonasit antikë.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7326017.stm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm
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4.VENDIMI I GJYKATËS NDËRKOMBËTARE TË DREJTËSISË

Më 17 nëntor 2008, Republika e Maqedonisë23 në cilësinë e Aplikantit, paraqiti për relatë 

përpara Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, padinë kundër Republikës Helene në cilësinë e 

Respondentit, lidhur me një “kontest lidhur me interpretimin dhe implementimin e Marrëveshjes 

së Përkohshme të hyrë në fuqi më 13 tetor 1995.”24  Më 5 dhjetor 2011, Gjykata shpalli 

vendimin e saj lidhur me padinë e Maqedonisë. Në aplikacionin e paraqitur përpara Gjykatës, 

Maqedonia, në cilësinë e Aplikantit, i kishte kërkuar Gjykatës si vijon:

- Të hedhë poshtë kundërshtimet e Respondentit lidhur me juridiksionijuridiksionin e 

Gjykatës dhe lidhur me pranueshmërinë e pohimeve të Aplikantit;

- Të gjykojë dhe të shpallë se Respondenti, përmes organeve dhe agjentëve të tij shtetërorë, 

ka shkelur detyrimet nga Neni 11, paragrafi 1, nga Marrëveshja e Përkohshme;

- Ta urdhërojë Respondentin që menjëherë të ndërmarrë masat e duhura që të përmbushë 

detyrimet nga Neni 11, paragrafi 1, nga Marrëveshja e Përkohshme, dhe të ndërpresë 

dhe të pushojë së kundërshtuari në çfarëdo mënyre, qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose 

jo, anëtarësimin e Aplikantit në Organizatën e Atlantikut të Veriut, dhe/ose në cilado 

organizata tjera multilaterale apo ndërkombëtare në të cilat Respondenti është anëtar, në 

rrethana kur Aplikantit ato organizata i referohen me emërtimin e përkufizuar në 

Paragrafin 2 të Rezolutës 817 (1993) të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara;25

Greqia, nga ana tjetër, në cilësinë e Respondentit, gjegjësisht palës së paditur, i kishte 

kërkuar Gjykatës të prononcohej lidhur me këto çështje:

- Se rasti i paraqitur nga ana e Aplikantit përpara Gjykatës nuk bie në juridiksionin e 

Gjykatës dhe se pohimet e Aplikantit janë të papranueshme;

23 Në komunikimin zyrtar të Kombeve të Bashkuara përdoret emërtimi Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, i cili 

u arrit si kompromis i cili mundësoi edhe arritjen e Marrëveshjes së Përkohshme të vitit 1995
24 Zbatimi i Marrëveshjes së Përkohshme të 13 shtatorit 1995 (ish Republika Jugosllave e Maqedonisë v. Greqia), 

Vendimi i 5 dhjetorit 2011, Raportet e GJND 2011, fq. 644
25 Zbatimi i Marrëveshjes së Përkohshme nga 13 shtatori 1995 (ish Republika Jugosllave e Maqedonisë kundër 

Greqisë), Vendimi i 5 dhjetorit 2011, Raportet e GJND, 2011, fq.644
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- Në rast se Gjykata gjen se ka juridiksion dhe se pohimet janë të pranueshme, atëherë 

pohimet e Aplikantit janë të pabaza;26

Gjykata, duke votuar 15 vota në favor dhe një kundër, shpalli vendimin sipas të cilit 

Republika Helene, duke kundërshtuar pranimin e ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë në 

NATO, ka shkelur detyrimin e saj nga Neni 11 paragrafi 1, nga Marrëveshja e Përkohshme e 13 

shtatorit 1995.27

Në pjesën hyrëse, Gjykata bën një përmbledhje të zhvillimeve historike të cilat kanë 

prodhuar kontestin bilateral ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, përpjekjet për anëtarësim në 

Organizatën e Kombeve të Bashkuara gjatë vitit 1993, kundërshtimet e Greqisë, si dhe 

kompromisi i arritur në vitin 1995 përmes Marrëveshjes së Përkohshme, e cila parashikonte që 

Maqedonia, në marrëdhëniet ndërkombëtare të saj, do të përdorte referencën Ish Republika 

Jugosllave e Maqedonisë, ndërsa Greqia, në shkëmbim, nuk do të bllokonte anëtarësimin e 

Maqedonisë nëpër organizatat ndërkombëtare. Republika e Maqedonisë, në cilësinë e Aplikantit, 

ka njohur juridiksionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, duke iu referuar  Nenit 21 

paragrafi 2 nga Marrëveshja e Përkohshme e vitit 1995, sipas së cilës: “Çdo lloj dallimi apo 

kontesti që shfaqet ndërmjet Palëve lidhur me interpretimin apo implementimin e kësaj 

Marrëveshjeje mund të parashtrohet nga cilado Palë përpara Gjykatës Ndërkombëtare të 

Drejtësisë, përveç lidhur me dallimin të cilit i referohet Neni 5 parafrafi 128. Greqia, në cilësinë e 

Respondentit, është deklaruar se Gjykata nuk ka juridiksion për të vendosur lidhur me këtë 

çështje dhe se Aplikacioni është i papranueshëm për shkak të disa arsyeve:  së pari, Respondenti 

është deklaruar se kontesti ka të bëjë me dallimin rreth emrit të Aplikantit të referuar në Nenin 5 

paragrafi 1 i Marrëveshjes së Përkohshme dhe për pasojë, përjashtohet nga juridiksioni i 

Gjykatës. Së dyti, Respondenti ka deklaruar se kontesti ka të bëjë me sjelljen që i atribuohet 

NATO-s dhe vendeve anëtare të saj, gjë që nuk është objekt i juridiksionit të Gjykatës në rastin e 

dhënë. Së treti, Respondenti ka pohuar se vendimi i Gjykatës nuk mund të zbatohet në vendimet 

26 Po aty.
27 Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece), 

Judgement of 5 December 2011, I.C.J. Reports 2011, p. 644
28 Fjala është për dallimin rreth emrit i cili përshkruhet në Nenin 5 paragrafi 1 të Marrëveshjes së Përkohshme.
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e marra nga NATO-ja dhe prej këtu nuk do të mund të ketë zbatim efektiv, dhe së katërti, 

Respondenti ka thënë se vendimi nga ana e Gjykatës do të ndërhyjë në negociatat e vazhdueshme 

ndërmjet Palëve për të gjetur një zgjidhje të pranueshme për të dyja Palët.

Duke iu referuar Nenit 11 paragrafi 1 nga Marrëveshja e Përkohshme, sipas të cilit Pala e 

parë (në këtë rast Greqia) dakordohet që të mos pengojë anëtarësimin në organizata 

ndërkombëtare të Palës së dytë (në këtë rast Maqedonisë), Gjykata përkujton se palët janë dakord 

se kjo dispozitë i imponon Greqisë detyrimin për të mos kundërshtuar anëtarësimin e 

Maqedonisë në organizatat ndërkombëtare në të cilat Greqia tanimë është anëtare, përfshirë dhe 

NATO-n.

Në parashtresën përpara Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, Republika e Maqedonisë 

kishte kërkuar dy masa si mjet juridik ndaj shkeljes së Marrëveshjes së Përkohshme që kishte 

bërë Greqia. Së pari, që Gjykata të prononcohej se Respondenti ka vepruar në kundërshtim me 

ligjin, dhe së dyti, që Gjykata të lëshonte një formë urdhërese e cila do ta detyronte Greqinë që 

në të ardhmen të përmbahej nga çdo veprim i cili i shkel detyrimet e saj nga Neni 11, paragrafi 1 

i Marrëveshjes së Përkohshme. Në raport me kërkesën e parë, Gjykata deklaron se, me vetë 

konstatimin e Gjykatës për shkelje të detyrimeve nga Neni 11, paragrafi 1 nga pala greke, 

deklarimi i tillë praktikisht është plotësuar, ndërsa në raport me kërkesën e dytë, Gjykata 

konstaton se, “si rregull e përgjithshme, nuk ka arsye të supozohet se një Shtet, veprimi apo 

sjellja e të cilit është deklaruar si i gabuar nga ana e Gjykatës, do ta përsërisë atë lloj veprimi apo 

sjelljeje në të ardhmen, ngaqë duhet supozuar vullneti i mirë i tij.”29 Sipas kësaj, Gjykata 

përfundon se gjetja e saj se Respondenti ka shkelur Nenin 11, paragrafi 1, përbën satisfaksionin e 

duhur.

KONKLUZION

Rasti i Maqedonisë është një ndër shembujt që provojnë se vendimi për njohjen është 

politik, shpeshherë subjektiv, pothuajse asnjëherë (me përjashtime) parimor, dhe ekskluzivisht i 

29 Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece), 

Judgement of 5 December 2011, I.C.J. Reports 2011, p. 644, fq.101
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bazuar në vlerësimin dhe vendimin diskrecional të shtetit i cili bën njohjen. Siç është thënë më 

lartë, Komuniteti Evropian kishte hezituar dhe për pasojë nuk kishte arritur që t’i jepte 

Maqedonisë njohjen bashkë me tre republikat tjera ish Jugosllave- Slloveninë, Kroacinë dhe 

Bosnje e Hercegovinën, për shkak të kundërshtimit nga ana e Greqisë, edhe pse Komisioni i 

Badinterit i formuar enkas për të vlerësuar përmbushjen e kritereve për shtetshmëri, kishte 

konstatuar se edhe Maqedonia ishte e gatshme për të qenë shtet i pavarur: “Maqedonia, me 

republikat tjera, e ndiqte radhitjen e propozuar nga Karington, që në fund të konferencës t’i 

nënshtroheshim procedurës përmes së cilës do të shpreheshim nëse duam të jemi shteti i pavarur 

dhe sovran. Erdhi dhe ai moment. Vendimi i komisionit të Arbitrazhit duhej publikuar në fillim 

të janarit 1991. Në opinionin numër 6, Komisioni konstaton se Maqedonia  “...i plotëson kushtet 

nga Udhëzimet ... dhe nga Deklarata për Jugosllavinë...”  Duke iu referuar çështjes së 

kundërshtimit grek ndaj përdorimit të emrit “Maqedonia”, komisioni i Arbitrazhit vë theksin në 

garancitë kushtetuese dhe politike me të cilat vendi ynë heq dorë nga pretendimet territoriale dhe 

dakordohet që të përmbahet nga propaganda armiqësore kundër cilitdo shtet fqinj. Prej këtu del 

se “...përdorimi i emrit “Maqedonia” nuk paraqet kurrfarë kërkese territoriale  nga ana e një 

shteti tjetër.”30 Maleski pohon se mendimi juridik i komisionit të Arbitrazhit asokohe kishte 

hapur rrugët për njohjen e Republikës së Maqedonisë si vend i pavarur dhe sovran nga ana e 

vendeve anëtare të shoqërisë ndërkombëtare, por edhe ai e pranon se fitorja e madhe juridike 

ishte vetëm një verifikim në letër i aspiratave shtetformuese dhe paqedashëse të Maqedonisë, dhe 

këto, për fat të keq, ishin të dobëta karshi fuqisë diplomatike dhe ndikimit të Greqisë në kuadër 

të Komunitetit Evropian. Duke u nisur nga parimi i ruajtjes së unitetit (për të cilin kishte folur 

Ministri francez Bose), Maleski shpjegon se vendet anëtare të KE-së kishin ndjekur shembullin e 

Gjermanisë, duke bërë njohjen e Sllovenisë dhe Kroacisë, por duke refuzuar që të bënin edhe 

njohjen e Maqedonisë, për shkak të pretendimeve të Greqisë, e cila tanimë kishte përçarë thellë 

Komunitetin. Në ruajtje të këtij kohezioni dhe në mbrojtje të parimit të solidariteti ndërmjet 

vendeve anëtare, mbase duhet shikuar edhe Deklarata e Lisbonës, e cila me të drejtë trajtohet si 

një ndër dokumentet ndërkombëtare më të pafavorshme për Maqedoninë, e përpiluar në frymë të 

njëanshme dhe në mbrojtje pothuajse ekskluzivisht vetëm të qëndrimeve të Greqisë.  Maleski e 

quan përmbajtjen e kësaj deklarate të komunikuar pas samitit të Lisbonës më 26 dhe 27 qershor 

1992 “goditje finale” për Maqedoninë, duke qenë se ajo paraqiste kryekëput solidarizim me 

30 Po aty, fq.200
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kërkesat e politikës së jashtme greke.  Kjo deklaratë “katastrofale për Maqedoninë”, siç e quan 

Maleski, e përsëriste gatishmërinë e vendeve anëtare të KE-së për njohje, por ato kishin 

përforcuar kushtëzimin e njohjes me konstatimin se një akt i tillë do të ndodhte “me një emër i 

cili nuk do ta përmbajë fjalën Maqedoni.”31

Më shumë se dy dekada më vonë, ky kontest bilateral vazhdon të jetë i pazgjidhur ndërsa 

perspektivat për një zgjidhje të mundshme dhe njohje eventuale të Maqedonisë nga ana e 

Greqisë, në kuptimin e plotë të njohjes, ngelin edhe më tej të zbehta. Pas shumë negociatash, 

palët në kontest janë dakorduar me emërtimin kompleks “ish Republika Jugosllave e 

Maqedonisë”, referencë me të cilën Maqedonia sot është e anëtarësuar në OKB, në Këshillin e 

Evropës dhe njihet në përgjithësi në komunikimin dhe veprimtarinë ndërkombëtare.  

doli përballë zhvillimeve të rrezikshme: paralajmëroi mbledhje të re në Bruksel, në të cilën 

do të shqyrtoheshin çështjet lidhur me njohjen e shteteve të reja në Evropën Lindore, Bashkimin 

Sovjetik dhe në Jugosllavi.”32

Historia e këtyre viteve turbulente tregon se as politika evropiane, dhe as politika e Shteteve 

të Bashkuara në këtë drejtim nuk kishin arritur të jenë më rezistuese ndaj ndikimit grek, sidomos 

për shkak të fuqisë së komunitetit emigrant grek në SHBA. Pa gjykuar nëse bëhet fjalë për një 

qasje selektive apo zbatim të kritereve të njëanshme për të bërë njohjen e subjektivitetit 

ndërkombëtar të një entiteti, ngelet përshtypja e hidhur se kur bëhet fjalë për njohjen e shteteve, 

nuk janë argumentet juridikë ato që mbisundojnë gjatë procesit të vendimmarrjes.

31 D. Maleski, “Bebeto od Katran: Makedonija vo megjunarodnite odnosi 1991-1993”, Kultura, Shkup, 2012, fq.310
32 D. Maleski, “Bebeto od katran: Makedonija vo Megunarodnite Odnosi 1991-1993), Kultura, Skopje, 2012, fq.176
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ABSTRACT

The research conducted will seek to bring to light the issue and recommend public policy 

solutions for Macedonia’s air pollution problem. Air pollution has had an effect on the health 

care of citizens and impact on several of Macedonia’s economic sectors. Mitigating the 

economic risks of air pollution must be done through identification of the root problem. The root 

problem in Macedonia can be found in the lack of innovation and technological solutions in the 

residential and commercial sector. Lack of investment in filters, renovation in the ferroalloy 

industry and outdated vehicles in the transportation sector have contributed to the current 

situation. 

The solution to the air pollution problem in Macedonia focuses around new legislation 

that will bring clean energy vehicles to the road and technology in industry to mitigate the 

pollution that has caused increased health care costs and cancer causing pollutants. Strong 

informational, regulatory, and incentive based programs can create a low emission transportation 

sector along with a minimally polluting industry. By being the first to implement the required 

legislation outlined in the Paris Agreement, Macedonia can become a regional leader in the 

world battle against pollution and climate change. 

To achieve the goal of a minimally polluting country, relevant institutions and partners 

must be approached from the public and private sector. Public partners include the government 

institutions such as the Energy Agency, Ministry of Health, and Ministry of Environment and 

Physical Planning. Private sector partners range from small and medium enterprises to large 

companies such as REK Bitola, Jugohrom Ferroalloys and REK Oslomej to raise the awareness 

mailto:v.stefan07@eust.edu.mk
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of citizens to mitigate the risk. The collaboration can be an opportunity for the larger companies 

to build credibility and connect with citizens by communicating that they are doing their part in 

lowering the pollutants in the air.

Keywords: Air pollution, economic impact, health care.

INTRODUCTION

Since the industrial revolution humanity has struggled to mitigate the risks of air 

pollution. As developed countries make attempts to limit the health risks and economic 

consequences of a polluted environment, developing countries with high economic growth start 

to pollute through the development of their own industry. Given the circumstances, the scientific 

community has agreed that humankind has been a contributor towards climate change. The 

effects of climate change can be felt more and more each year through the rising sea levels, 

intense storms, and severe droughts that have significantly impacted the world economy.

Air pollution has been impacting and starting to become a major problem in the larger 

cities across Macedonia. Heavy ferroalloy industry, outdated transportation sector, and non-

efficient household heating methods have led to the current situation. Primary goal will be to 

determine the impact air pollution has on the Macedonian economy and health care system. 

Through the identification of the primary causes, program suggestions will be presented to 

mitigate the risks and lower the pollutants that are causing health problems to citizens across the 

country. 

AIR POLLUTION IMPACT ON THE MACEDONIAN ECONOMY AND HEALTH 

CARE SYSTEM

As a developing country, Macedonia is experiencing issues with providing clean air to 

citizens. Particulate matter from air pollution in Macedonia accounts for 1350 deaths, an 

alarming statistic that ranks fifth in Europe according to a recent World Bank report in March of 

2014. A large portion of the health impact can be found in Skopje and several other production 
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zones by accounting for 45% of health related problems58. The two types of particulate matter 

found in Macedonia are PM10 and PM2.5. PM10 particulate matter is small particles less than 

10 micrometers in diameter while PM2.5 is fine particles less than 2.5 micrometers in diameter. 

PM10 particles are much more dangerous than PM2.5 particles due to their size. PM10 particles 

can easily get inside lungs and possibly bloodstream causing premature death in people with 

heart and lung disease, nonfatal heart attacks, irregular heartbeat, aggravated asthma, decreased 

lung function, and increased respiratory symptoms such as irritation of the airways, coughing or 

difficulty breathing. PM2.5 particles create reduced visibility and a haze that can make lakes and 

streams acidic, change the nutrient balance of river basins, deplete the nutrients in the soil, 

damage forests and farm crops, affect the diversity of the ecosystem, and cause acid rain 

depending on their chemical composition59.

The research outlines that majority of particulate matter in Macedonia comes from 

ferroalloy production and public electricity and heat production. Overall analysis includes the 

following contaminants based on percentages60:

 Ferroalloy Industry - 44%

 Public Electricity and Heat Production - 17%. 

 Combustion in Non-Ferrous Metal Production - 14%

 Road Paving with Asphalt- 10%, 

 Residential - 8%

 Other - 7%

Economically, the effects of air pollution translate to thousands of work days lost on an 

annual basis and 253 million euros. The figure accounts for 3.2% of GDP61. The lack of 

implementation of new technologies in industry and residential sector has led to the economic 

losses. This has occurred due to the absence of government intervention to stimulate and 

58 Source: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/949621468090285546/pdf/ACS81790ESW0wh0h0Country0Assessment
.pdf
59 Source: https://www.epa.gov/pm-pollution/health-and-environmental-effects-particulate-matter-pm
60 Source: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/949621468090285546/pdf/ACS81790ESW0wh0h0Country0Assessment
.pdf
61 Source: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/949621468090285546/pdf/ACS81790ESW0wh0h0Country0Assessment
.pdf
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encourage companies to innovate. Government intervention is needed to incentivize the 

companies and households to implement the new technologies. Currently, programs regarding 

funding or lending related to implementation of modern equipment in industry are non-present. 

Also, programs are absent in stimulation of households to innovate by purchasing new stoves 

that are more energy efficient. The programs are needed to provide clean energy solutions in 

order to displace the overwhelming use of wood for household heating purposes. Minimal use of 

natural gas and a regulated electricity market has kept prices low continuing to limit the 

incentive for innovation in multiple sectors of the economy. 

PROGRAM SUGGESTIONS FOR AIR POLLUTION MITIGATION

A solution to the air pollution problem can be explored through adequate programs that 

will increase the awareness of citizens and companies regarding the risks associated with air 

pollution. Non-government organizations have started to take action regarding the issue in one of 

the larger cities in the country, Bitola. The informal organization “Za Nas Se Raboti” has signed 

a memorandum with the municipality of Bitola for the chemical analysis of pollutants and the 

adoption of responsive measures62. They have also been active through creation of a 

documentary called “BT-TOXIC” that has raised awareness through interviews and analysis of 

the situation by consulting with experts and government institutions in the field of environmental 

and health safety63. These are steps in the right direction, but further action is needed by 

government institutions to mitigate the risks. Financial institutions can start to finance equipment 

modernization projects required for the ferroalloy industry to limit the amount of pollution 

produced by the manufacturers. Residential sector impact can be made through subsidization of 

households for purchase of pellet heating stoves. Further programs that can be implemented 

include:

Social Media Marketing – Utilization of social media is an effective tool to relay informative 

messages to a large audience of people in a particular area. Government institutions can start to 

use social media outlets to create awareness and protect citizens of the dangers of air pollution. 

Use of social media can also relay the messages of the actions the government is taking to help 

62 Source: https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/case-study_Macedonia_Open-Data.pdf
63 Source: http://civil.today/bt-toxic-detoxification-of-the-public-awareness-of-the-people-of-bitola/
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improve the situation regarding the problem. Large state and private companies can build a 

closer relationship with citizens to showcase their own battle to increase efficiency, productivity, 

make a social impact and mitigate air pollution throughout the country. 

Equipment Modernization Funding and Loans – Providing funding and support to the 

ferroalloy and energy industry will allow for modernization of the outdated equipment that has 

plagued the efficiency and productivity of companies. The three large companies that account for 

92% of air pollution are REK Bitola, REK Oslomej and Jugohrom Ferroalloys. Through funding 

of the modernization of equipment such as low energy scrubbers, sealed furnaces, conveyor 

systems, dust collectors, fabric filters, abatement equipment, and fuel switching, 80 percent of 

particulate matter pollution can be reduced64.

Pellet Heating Subsidization – Households in Macedonia use wood and electricity as a primary 

source for heating. Through a government subsidization program for pellet stoves, households 

can reduce carbon monoxide, volatile organic compounds, and particulate matter through the 

efficiency of the stoves that reaches 80 – 90 percent65. The program can focus on subsidizing 300 

euros or 50 percent of the cost of the stove. Alleviating the investment citizens have to make 

increases the likelihood of them purchasing a more energy efficient stove.  

Transportation Sector Modernization – Outdated cars and buses can be seen everywhere on the 

roads of Macedonia. Making investments in the modernization of the transportation sector 

through either subsidization of electric or hybrid vehicles will start to lower emissions and air 

pollution. Current lack of technicians in the field has held back the implementation of electric 

vehicles. A government program stimulating the modernization of the public transportation 

sector will help mitigate the risks of air pollution caused by growing demand for private vehicles.

Natural Gas and Renewable Energy Implementation – The limited use of natural gas in the 

Macedonian economy has held back economic growth and investments. Recent investment in 

developing the infrastructure for natural gas is yet to fully materialize. From an economic 

standpoint, natural gas is 92 percent efficient when used directly in households and businesses66. 

Connecting Macedonia to a natural gas pipeline will lower the dependency on lignite coal and 

64 Source: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/949621468090285546/pdf/ACS81790ESW0wh0h0Country0Assessment
.pdf
65 Source: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/949621468090285546/pdf/ACS81790ESW0wh0h0Country0Assessment
.pdf
66 Source: https://www.aga.org/PGCReport/americas-record-natural-gas-resources
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mitigate the air pollution caused by the energy production plants. In the meantime, projects such 

as solar farms, wind farms, hydro power plants, and other forms of renewable energy sources can 

be implemented through government programs that will streamline permitting and allow for 

faster implementation of the technology. 

CONCLUSION

Air pollution has plagued Macedonia’s economy and health care of citizens. Providing 

energy efficient and renewable energy solutions to outdated problems in the economy will help 

lower the negative effects of carbon emissions and particulate matter. Through lowering air 

pollution levels to those of European Union standards, Macedonia would avoid 800 deaths and 

thousands of working days lost throughout the year. This would include health care savings of 

151 million euros to the Macedonian health care system and citizens67. From the lowered air 

pollution and implementation of the programs we can expect the following effects:

- Higher quality of life. Lower air pollution means higher quality of life for citizens. The clean 

air would allow for better conditions to be active and reduce the health problems regarding 

respiratory and other issues that may have been caused from the particulate matter and carbon 

emissions.

- Decreased healthcare costs. Current healthcare costs would be lower due to less doctor visits 

and medication required for asthma and other respiratory issues caused from the air pollution. 

Heart related illnesses would be less frequent including sudden heart attacks and irregular heart 

beat that may be caused from prolonged PM10 inhalation. 

- Decreased transportation costs. Modernization of the transportation sector including rail, 

public, and private transportation will lead to lowered costs for fuel and travel across the country. 

The modern vehicles will further lower the particulate matter and carbon emissions.

 

67 Source: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/949621468090285546/pdf/ACS81790ESW0wh0h0Country0Assessment
.pdf
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- Aware citizens. A population that is aware of the risks associated with air pollution can start to 

take action through organizations and public protest. Understanding the future implications on 

the youth and elderly of Macedonia will lead to further government action to mitigate the 

harmful effects. 

- Increased economic productivity. Lost work days from air pollution have a toll on the 

economy productivity of the country. There have been times that have led to closure of 

manufacturing companies for several days to stabilize the harmful effects of air pollution. 

Actions taken towards mitigating air pollution to stable levels with modernized equipment and 

active measures will have a positive effect on the economy through increased efficiency and 

profits. Developing a natural gas pipeline and renewable energy sources have a labor intensive 

character leading to further employment and lowering of the unemployment rate.

Immediate action must be taken towards mitigating air pollution in Macedonia. Through 

implementation of the measures suggested and others, a large part of the air pollution will be 

mitigated to levels that are tolerant. The health care costs will be lowered and economic 

productivity increased in Macedonia that will lead to further economic growth and prosperity. 
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ABSTRAKT

Bashkimi Evropian sot nuk ka ndonjë definicion adekuat për rregullimin e vet politik dhe 

juridik sepse nuk ngjason me asnjë gjë tjetër, ajo nuk mund të quhet organizatë (si p.sh. OKB-ja) 

por as nuk mund  të quhet shtet federativ (si p.sh. SHBA-ja). Me këtë mund të themi se është 

institucion suigeneris i cili gërsheton një model të veçantë të krijimit dhe funksionimit. Bashkimi 

Evropian në përbërjen e saj ka pesë institucione kryesore që përbëjnë arkitekturën e vet si 

organizim, filluar nga: Këshilli Evropian, Këshilli, Parlamenti Evropian, Komisioni Evropian 

dhe Gjykatën Evropiane të së drejtës. Në këtë punim hulumtues do të shtjellojmë rolin, 

funksionimin kompetencat, përbërjen dhe vendimet e Gjykatës Evropiane të së drejtës dhe për tu 

njohur më për së afërmi me këtë institucion.

Siç do ta shohim, Gjykata Evropiane e së Drejtës është gjykata më e lartë e Bashkimit 

Evropian. Ajo është formuar në vitin 1952 me formimin e Traktatit të Parisit apo Tri 

Komuniteteve për thëngjill dhe çelik dhe selia e saj gjendet në Luksemburg. Detyra e saj është të 

siguroj që e drejta e BE-së të interpretohet dhe të zbatohet në mënyrë uniforme në të gjitha shtete 

anëtare. Sipas disa mendimeve pos si institucion që vepron në kuadrin e sistemit komunitar. 

Fushëveprimi i këtij institucioni është ngushtësisht i përcaktuar, pra vetëm në organizmin e 

brendshëm politik të Bashkimit Evropian dhe nuk kapërcen për të qenë institucion që pranon 

ankimime edhe jashtë anëtarëve të BE-se, sikurse mund të jenë shtetet tjera evropiane të cilat 

gjeografikisht janë pjesë e Evropës, por jo edhe e BE-së si organizimit në radhë të parë politik. 

Gjykata Evropiane e së  Drejtës, mund të cilësohet në dy forma, pasi ajo vepron edhe si gjyq 

ndërkombëtarë si dhe si gjykatë e brendshme e shteteve anëtare. Kjo është “dega gjyqësore” e 
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Bashkimit Evropian dhe dallon nga institucionet e tjera politike, dhe ndryshe quhet edhe si 

“organ gjyqësor i BE-së”.

Fjalë kyçe: Gjykatë e BE-së; acquis communautaire; 

HYRJE

Gjykata Evropiane e së  Drejtës është gjykata më e lartë e BE-së dhe përfaqëson nivelin 

më të lartë gjyqësor. BE nuk organizmin e vet gjyqësor, nuk ka mekanizma tjerë gjyqësor sikurse 

ka Gjykatën Evropiane të së Drejtës. Ajo është formuar në vitin 1952 me formimin e Traktatit të 

Parisit apo Tri Komuniteteve për thëngjill dhe çelik dhe selia e saj gjendet në Luksemburg. 

Detyra e saj është të siguroj që e drejta e BE-së të interpretohet dhe të zbatohet në mënyrë 

uniforme në të gjitha shtete anëtare. Sipas disa mendimeve të cilat trajtojnë sistemin e 

organizimit të BE-së në përgjithësi, e në mënyrë të veçantë për mënyrën e organizmit dhe 

funksionimit të Gjykatës Evropiane të së Drejtës, përmendin se Gjykata pos si institucion që 

vepron në kuadrin e sistemit komunitar, Gjykata Evropiane e së  Drejtës vepron edhe si gjyq 

ndërkombëtarë si dhe si gjykatë e brendshme e shteteve anëtare.Kjo është “dega gjyqësore” e 

Unionit Evropian dhe dallon nga institucionet e tjera politike, dhe ndryshe quhet edhe si “organ 

gjyqësor i BE-së”.1

Gjykata Evropiane e së  Drejtës ka rol primar në krijimin e sistemit të Bashkimit 

Evropian dhe në veçanti në inaugurimin e të së ashtuquajturës doktrinë të efektit direkt të së 

drejtës së BE-së, me të cilat obligonte vendet anëtare që ti zbatojnë pa përjashtim rregullat 

juridike të BE-së në territorin e vet.2 Marrë parasysh se në gjeografinë Evropiane funksionojnë 

edhe Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, institucion ky që është organ i Këshillit të 

Evropës, Gjykata Evropiane e së Drejtës njihet ndryshe edhe Gjykata e BE-së.

1 Doutriaux, Yves, Institucionet e Bashkimit Evropian, Tiranë : Papirus, 2007, përktheu nga frëngjishtja Petraq 

Pojani, f. 45
2 Blerim Reka, E drejta e Unionit Evropian, KEAI, Prishtinë 2000

javascript:open_window(%22http://80.80.164.14:8991/F/DN32ENL29P2Q74TE9QHVREGUN19UB2RH71S3JEFQAR9AN7MVPY-05444?func=service&doc_number=000029092&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://80.80.164.14:8991/F/DN32ENL29P2Q74TE9QHVREGUN19UB2RH71S3JEFQAR9AN7MVPY-05445?func=service&doc_number=000029092&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://80.80.164.14:8991/F/DN32ENL29P2Q74TE9QHVREGUN19UB2RH71S3JEFQAR9AN7MVPY-05445?func=service&doc_number=000029092&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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GJYKATA EVROPIANE E SË DREJTËS SI INSTITUCION I PAVARUR GJYQËSOR

Kompetenca lëndore e Gjykata Evropiane e së  Drejtës është e gjerë dhe  vepron dhe 

vendos në raste gjyqësore midis: a) Institucioneve të BE-së dhe shteteve anëtare të BE-së; b) 

Individëve nga vendet anëtare të BE-së dhe punëdhënësve të tyre; c) Vendos për çështjet e tjera 

gjyqësore dhe d) Jep mendime lidhur me përputhshmërinë e akteve juridike të BE-së me traktatet 

themelore të BE-së.3 Përveç autorizimeve të cilat gëzojnë instancat e rregullta gjyqësore në 

shtetet të cilat e përbëjnë BE-në, Gjykata e BE-së gëzon një juridiksion të zgjeruar të 

kompetencave të cilat mund t’i gjykojë. Ajo shqyrton dhe jep vendime edhe për kërkesat 

shtetërore të cilat paraqiten nga shtetet në rastet kur ato mund të kenë mëdyshje në lidhje me 

harmonizimin e rendit juridik brenda BE-së, por edhe me kërkesat individuale të paraqitura nga 

individët shtetas të shteteve të cilat janë pjesë e BE-së. Pra, siç mund të shihet  Gjykata 

Evropiane e së  Drejtës ka dy funksione: a) Funksioni gjyqësor, si një lloj gjykate supreme e BE-

së dhe b) funksioni i një gjykate kushtetuese të BE-së

Mund të thuhet se Gjykata Evropiane e së  Drejtës është institucioni qendror gjyqësor i 

cili ndikoi në krijimin e kësaj dege të veçantë të së drejtës  dhe në përgjithësi në zhvillimin e një 

sistemi të veçantë juridik të BE-së.4 Rëndësia të cilën e ka Gjykata është e fundamentale, ajo ka 

ndërtuar standarde të rëndësishme për vet të drejtën e BE-së, duke deklaruar një mori aktesh në 

kundërshtim me aktet themeltare të BE-së, duke mos lejuar në këtë mënyrë të prishet balanca dhe 

harmonia juridike brenda sistemit juridik të BE-së. Duke qenë në pozicionin qendror si organ 

kryesor gjyqësor, gjykata ka dhënë vendime të rëndësishme për vet qenien e BE-së, duke 

përcaktuar qartë vizionin dhe vlerat të cilat i ka organizata që mban në gjirin e saj 28 shtete 

anëtare.

Me ndryshimet e protokollit të statutit të Gjykatës Evropiane të së  Drejtës në vitin 1988 

themelohet edhe Gjykata e Instancës së Parë, kështu që sot në UE kemi dyshkallshmërinë 

gjyqësore. GJED përbëhet prej 28 gjykatësve, nga të një të zgjedhur nga çdo shtet anëtar, me 

mandat 6-vjeçar, si dhe 8 avokatëve të përgjithshëm, pesë prej të cilëve i emërojnë shtetet më të 

mëdha të BE-së, kurse tre të tjerë shtetet e tjera.

3 Doutriaux, Yves, Institucionet e Bashkimit Evropian, Tiranë : Papirus, 2007, f. 46
4 Po aty f. 46

javascript:open_window(%22http://80.80.164.14:8991/F/DN32ENL29P2Q74TE9QHVREGUN19UB2RH71S3JEFQAR9AN7MVPY-05444?func=service&doc_number=000029092&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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Pas hyrjes në fuqi  të Traktatit të Amsterdamit , vetë Gjykata e së drejtës e BE-së kishte 

propozuar të ardhmen  e këtij institucioni në dokumentin e quajtur “e ardhmja e sistemit gjyqësor 

të Unionit Evropian”, me të cilën ishte propozuar ndryshmin në procedurat gjyqësore, në kuptim 

të thjeshtimit të procedurave që nga faza e parë e procedimit gjyqësor. Ndërkaq në Konferencën 

ndërqeveritare të BE-së gjatë vitit 2000, njëri prej drejtimeve të reformimit institucional, ishte 

dhe a i që kishte të bënte me Gjykatën Evropiane të së  Drejtës. Krahas zgjerimit të BE-së  me 

dhjetë anëtarë të rinj më 2004, më 2007 me 2 anëtarë tjerë (Rumania dhe Bullgaria) dhe më 2013 

me një anëtar (Kroacia) ndryshoi edhe përbërja e kësaj gjykate, me këtë rast çdo shtet anëtarë do 

të propozoj nga një gjykatës: pra 28 sish.

Gjyqësinë e BE-së e përbëjnë Gjykata Evropiane e së  Drejtës dhe Gjykata e Instancës së 

Parë nga viti 1988. Që të dyja këto përbëjnë degën gjyqësore të BE-së, që është e pavarur dhe e 

veçantë nga katër institucionet politike të BE-së (Këshilli Evropian, Këshilli, Parlamenti 

Evropian dhe Komisioni Evropian). Gjykata Evropiane e së Drejtës kishte rol primar në krijimin 

e sistemit juridik të BE-së dhe në veçanti në inaugurimin e ashtuquajturës “doktrinë të efektit të 

drejtpërdrejt” të së drejtës së BE-së, me të cilën obligonte vendet anëtare ti zbatonin 

drejtpërdrejt, pa përjashtim, rregullat juridike të BE-së në territorin vet.5

Derisa traktatet themelore rregullojnë në vija të përgjithshme statusin e Gjykatës  

Evropiane të së  Drejtës, statuti i kësaj gjykate dhe rregullorja e saj e punës i përcaktojnë në 

hollësi rregullat mbi statusin e saj, kompetencat, përbërjen, procedurat para saj, mjetet juridike 

etj.6 Burimet themelore të Gjykatës së BE-së të cilat janë traktatet themelore, janë me një vlerë të 

rëndësishme për vet funksionimin e gjykatës, por edhe për raportin që ka ky institucion i pavarur 

me institucionet e tjera në arkitekturën e BE-së si organizatë suprancionale. Përveç burimeve 

primare që paraqiten nëpërmes traktateve, burimet sekondare janë statuti i gjykatës dhe 

rregullorja e punës së gjykatës. Këto akte kanë vlerë të jashtëzakonshme për funksionimin e 

gjykatës dhe për udhëheqjen e procedurave komfor detyrimeve të cilat dalin nga kjo gjykatë.

5 Reka, Blerim. Arta Ibrahimi. Studime Evropiane. Tetovë, 2004, f. 90
6 Po aty, f. 90
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PËRBËRJA E GJYKATËS  EVROPIANE TË SË DREJTËS

Përbërja, organizimi dhe procedurat para Gjykatës  Evropiane të së  Drejtës dhe para 

Gjykatës së Instancës së Parë rregullohen me statutin dhe me rregulloren e punës së tyre. Këto 

gjykata përbëhen nga gjyqtarët, avokatët, gjeneralë, si dhe nga administrata gjyqësore, apo siq 

quhet regjistri. Për tu nxjerr një rast para këtyre gjykatave, nevojitet kërkesa me shkrim drejtuar 

regjistrit gjyqësor. Kjo kërkesë duhet të përmbajë emrin e aplikuesit dhe adresën e tij të 

përhershme, emrin e palës kundër së cilës ushtrohet aplikacioni, objekti apo lënda e kontestit, si 

dhe arsyetimin e bazës mbi të cilën mbështetet kërkesa për tu iniciuar procedura gjyqësore para 

Gjykatës  Evropiane të së  Drejtës.7

PROCEDURAT PRANË GJYKATËS EVROPIANE TË SË DREJTËS

Sa i përket procedurës para Gjykatës  Evropiane të së  Drejtës, ajo mund të jetë e 

dyllojshme: me gojë dhe me shkrim.8

Procedura me shkrim konsiston në kërkesën me shkrim, në komunikimin me shkrim të 

palëve në institucionet  e BE-së, vendimet e së cilave kontestohen në këtë procedurë gjyqësore, 

pastaj në deklaratat me shkrim të palëve, në mbrojtjen me shkrim, në përgjigjet si dhe në 

dokumentet e ndryshme me shkrim që prezantohen gjatë kësaj procedure.9

Procedura me gojë, ndërkaq përmban veprimet orale procedurale para kësaj gjykate, siq 

janë: leximi i raporteve të paraqitura nga gjyqtarët raportues, dëshmitë para kësaj gjykate, 

dëshmitë dhe prezantimet e ekspertëve, si dhe këshillat e mbrojtësve.10

Në procedurën gjyqësore para Gjykatës  Evropiane të së  Drejtës, shtetet dhe institucionet 

e BE-së përfaqësohen nga agjenti i emëruar për secilin rast në veçanti, palët nga një avokatë 

7 Po aty f. 90
8 Po aty, f. 91
9 Zaiti, Bashkim. E drejta evropiane. Prishtinë, 2003, f. 60
10 Po aty, f. 60
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mbrojtës. Statusin e njëjtë të avokatit mbrojtës të palës në këtë procedurë gjyqësore e kanë edhe 

profesorët universitarë, shtetas të shtetit anëtarë të BE-së.11

VENDIMET E GJYKATËS EVROPIANE TË SË DREJTËS

Gjykata  Evropiane e së  Drejtës vendosë në seancë të mbyllur. Mund të votojë vetëm 

gjyqtari i cili ka qenë prezent në procedurën gojore. Vendimi merret me shumicë votash në 

formë aktgjykimi dhe ky vendim gjyqësor është valid vetëm nëse për të votojnë së paku tre nga 

pesë gjyqtarët në kolegjin e të pestëve, përkatësisht së paku pesë nga shtatë gjyqtarët në kolegjin 

e të shtatëve.12 Pra, vendimet merren me shumicën e votave, me kusht që në procedurë të bëhet 

kuorumi i gjykatësve, me qëllim që vendimet të kenë legjitimitet. Varësisht nga përbërja e 

kolegjit, me 5 apo 7 anëtarë, atëherë kërkohet edhe shumica sipas kësaj përbëreje.

Vendimi gjyqësor i Gjykatës  Evropiane të së  Drejtës përmban: deklarimin se është vendim i 

kësaj gjykate, datën e marrjes së tij, emrin e kryetarit dhe të gjyqtarëve që marrin pjesë në 

vendosjen gjyqësore, emrin e avokatit gjeneral, emrin e regjistrit, përshkrimin e palëve, emrin e 

agjentit, deklaratën mbi formën e urdhrit, përmbledhjen e fakteve, deklaratën se është dëgjuar me 

gojë avokati gjeneral, bazat e marrjes së vendimit si dhe vetë vendimi. Ankesa si mjet  juridike 

mund të ushtrohen vetëm ndaj vendimeve të gjykatës së shkallës së parë dhe atë në para Gjykatës  

Evropiane të së  Drejtës dhe atë në tri baza:

1) Shkeljet procedurale nga ana e Gjykatës së Shkallës së Parë, me të cilat shkelen interesat e 

aplikuesit

2) Inkompetenca e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe

3) Infrigjmenti i të drejtës së BE-së nga Gjykata  Evropiane e së  Drejtës.13

Duke shfrytëzuar ankesën si mjet i rregullt juridik kundër Gjykatës  së Shkallës së Parë, pala e 

pakënaqur mund të kërkojë nga Gjykata  Evropiane e së  Drejtës ta shfuqizojë plotësisht apo 

pjesërisht vendimin gjyqësor paraprak të Gjykatës së Instancës së Parë. Ndërsa vetëm 

përjashtimisht, si mjet i jashtëzakonshëm juridik në sistemin gjyqësor të BE-së lejohet kërkesa 

11 Reka, Blerim. Arta Ibrahimi. Studime Evropiane. Tetove, 2004, f. 91
12 Doutriaux, Yves, Institucionet e Bashkimit Evropian, Tiranë : Papirus, 2007, f. 49
13 Reka, Blerim. Arta Ibrahimi. Studime Evropiane. Shkup, 2005, f. 92
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për rishqyrtimin përjashtimor të procedurës dhe atë nga pala e tretë, e cila e konsideron se me atë 

vendim gjyqësor i është prekur ndonjë interes e ajo nuk ka marrë pjesë gjatë procedurës.14 Në 

këtë kërkesë pala e tretë duhet të specifikojë vendimin gjyqësor që kontestohet, deklaratën pse 

vendimi i tillë gjyqësor konsiderohet nga ajo si prejudikues, si dhe arsyet për shkak të të cilave 

pala e tretë nuk ka qenë në gjendje të marrë pjesë në procedurën gjyqësore nga e cila është marrë 

vendimi i tillë gjyqësor.

Gjykata  Evropiane e së  Drejtës do të ketë juridiksion për të marrë vendim preliminar për 

çështjet që kanë të bëjnë me:

1. Interpretimin e Traktatit themeltar të BE-së

2. Interpretimin e validitetit të akteve të institucioneve të BE-së dhe Bankës Qendrore 

Evropiane

3. Interpretimin e statuteve të organeve që themelohen me aktet e Këshillit.15

Nëse njëra nga çështjet e lartpërmendura do të shtrohej para ndonjë gjykate të shteteve anëtare, 

atëherë ajo gjykatë do të kërkonte nga Gjykata e së Drejtës së BE-së një vendim paraprak 

(preliminar). Kur një çështje është shtruar  para gjykatës së shtetit anëtarë, ndërkaq kundër 

vendimit të asaj gjykate kanë shteruar mundësitë e ushtrimit të mjeteve juridike, gjykata e atij 

vendi anëtarë do ta shtronte rastin para Gjykatës Evropiane të së Drejtës.

JURIDIKSIONI DHE PROCEDURAT PARA GJYKATËS EVROPIANE TË SË 
DREJTËS

Juridiksioni i Gjykatës  Evropiane të së  Drejtës shtrihet në tri fusha kryesore:

E para, që njihet edhe si procedim i infigjmentit, në të cilën gjykata mund të iniciojë 

aksion kundër shteteve anëtare për të vërtetuar nëse ato i përmbushin ose jo detyrimet e veta që 

dalin nga Traktati i BE-së dhe nga legjislacioni i tij.16 Kjo lidhet me veprimet e gjykatës ex-

officio dhe nuk ka të bëjë më rolin tipik gjyqësor që bënë një gjykatë, pra gjykimin e çështjes 

pasi që një palë e autorizuar e ngritë para saj. Ky element e bënë këtë gjykatë që të dallojë nga 

14 Po aty, f. 90
15 Po aty, f. 93
16 Doutriaux, Yves, Institucionet e Bashkimit Evropian, Tiranë : Papirus, 2007, f. 53
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gjykatat e rregullta, pasi që edhe funksionet e “akuzës” dhe të të dëshmuarit i ka si prerogativa të 

saj. 

E dyta, që është kompetencë e ngjashme me juridiksionet e gjykatave kushtetuese në 

shtetet sovrane , e ky është shqyrtimi i kushtetutshmërisë apo interpretimi juridik që i bëhet 

legalitetit të akteve që miratohen nga organet e BE-së, si Këshilli, Komisioni Evropian ose 

Parlamenti Evropian, në përputhje me Traktatin e BE-së.17 Në këtë rast gjykata paraqitet si 

autoritet përfundimtar për të interpretuar legjislacionin primar të Bashkimit Evropian për të 

kontrolluar nëse ato janë në përputhje me njëra tjetrën, apo me aktet themeluese dhe traktatet 

kryesore që funksionon Bashkimi Evropian. Në të gjithë rastet kur kjo gjykatë konstaton se kemi 

shpërputhje, është obligim i instancave përkatëse për t’i eliminuar parregullsitë eventuale dhe të 

krijojnë norma juridike që janë në harmoni me njëra tjetrën, ku si kriter përdoret aktet më të ulëta 

duhet të jenë në përputhje me ato me fuqi me të lartë juridike. Pra gjykata e ka për obligim të 

sigurojë një rend juridik harmonik të BE-së.

E treta, e cila tashmë u shqyrtua në shtjellimet e mësipërme që kishin të bënin me 

“vendimet preliminare” të Gjykatës  Evropiane të së  Drejtës në raport me vendimet gjyqësore të 

gjykatave kombëtare të shteteve anëtare.18

Ndërkaq, procedura para Gjykatës  Evropiane të së  Drejtës, ndonëse jo e rëndomtë për një 

procedurë gjyqësore dhe madje e komplikuar nga ato që zhvillohen para gjykatave kombëtare, 

shkurtimisht mund të përmblidhet në pesë faza kryesore.

Kur një rast vjen para Gjykatës  Evropiane të së  Drejtës, ajo e procedon në një procedurë të 

përcaktuar qartë si vijon:19

1. Me të pranuar të rastit në këtë gjykatë, caktohet një avokatë i përgjithshëm dhe një gjyqtarë 

raportues, të cilët duhet të mbledhin informata që lidhen me rastin në fjalë, si dhe të bëjë 

përgatitjet e domosdoshme, për fazat e mëvonshme procedurale. Kjo fazë përfshin fazën 

paraprake, dhe të njëjtit përgatisin për gjykim çështjen. Kjo lidhet me organizmin më të mirë 

që ti bëhet pjesës gjyqësore dhe me qëllim që çështjet themelore të jenë të përgatitura 

maksimalisht dhe të jenë në nivelin më të lartë profesional.

17 Po aty, f. 53
18 Po aty, f. 53
19 Reka, Blerim. Arta Ibrahimi. Studime Evropiane. Tetove, 2004, f. 97
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2. Pas kësaj, mbahet një dëshmi publike, brenda së cilës avokatët që përfaqësojnë palët 

kontestuese paraqesin pikëpamjet e tyre me gojë. Brenda kësaj dëshmie publike, avokatët e 

përgjithshëm dhe gjyqtarët atyre u bëjnë pyetje, që lidhen me rastin në shqyrtim. Gjykata, pra 

e njeh shqyrtimin publik të gjykimit si një garancat themelore në të cilën zhvillohen 

procedurat gjyqësore. Shqyrtimi publik i ka përparësitë e veta të shumta, gjë që legjislacioni 

për këtë gjykatë ka për  të fillur këtë prerogativë.

3. Pas dëshmisë, avokati i përgjithshëm harton dhe i paraqet një raport gjyqtarit raportues, ku 

paraqiten  pikëpamjet e tyre nëse rasti ka të bëjë me të drejtën e BE-së dhe sugjerojnë 

gjykimin e tyre.

4. Mbi bazën e këtij raporti të avokatit të përgjithshëm, gjyqtari raportues ia paraqet 

projektvendimin gjykatës. Në lidhje me këtë projektvendim gjykata nuk është e lidhur, ajo 

është vetëm një propozim, gjë që mund të ndryshojë edhe sipas bindjes së brendshme të vet 

gjykatës dhe të krijohet një vendim i ri sipas fakteve dhe rrethanave të cilat i ka ndriçuar 

gjykata gjatë ushtrimit të punës së saj gjyqësore.

5. Në fund Gjykata merr vendim, në të cilën secili gjyqtarë shpreh mendimin e vet rreth tij. 

Vendimi përfundimtar i gjykatës merret me shumicën e thjeshtë të votave të gjyqtarëve të  

Gjykatës  Evropiane të së  Drejtës. Këtu vlen një rend specifik i votimit, gjyqtarët më të rinj 

votojnë të parët, kurse të fundit votojnë gjyqtarët e vjetër.20 Gjyqtarët mund të shprehin 

mendimet e tyre konkurruese dhe mospajtuese. Pra, vendimet nuk do të thotë të merren me 

shumicë të qind për qind, por mund të merren me shumicë të mjaftueshme sa vendimi të 

fitojë legjitimitet dhe të mos bie në kundërshtim me rregullat themelore të ligjshmërisë në 

vendimmarrje.

20 Po aty, f. 97



                                                                                                                                The Heritage 17
ISSN 1857-7482, Nr. 17, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

163
FUNKSIONIMI I GJYKATËS EVROPIANE TË SË DREJTËS, ME THEKS TË VEÇANTË NË MBROJTJEN E TË 
DREJTAVE TË NJERIUT

MARRËDHËNIET E GJYKATËS EVROPIANE TË SË DREJTËS ME GJYKATËN 

EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE ME SHTETET TJERA JO-

ANËTARE TË BE-SË

Parimisht Gjykata Evropiane e së Drejtës nuk ka asnjë raport lidhshmërie me Gjykatën 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Gjykata Evropiane e së Drejtës është institucion i BE-së dhe 

është përcaktuar të funksionojë vetëm në kuadër të fushëveprimit të Bashkimi Evropian si 

institucion i organizmit politik, ndërsa Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut është 

institucion i cili funksionon në kuadër të Këshillit të Evropës dhe është përcaktuar të funksionojë 

me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut të vitit 1950, Kjo gjykatë gjykon çështjen që 

lidhen me përmbajtjen e të drejtave të njeriut në KEDNJ dhe si shtet palë mund të paraqiten 

vetëm shtetet anëtare të Këshillit të Evropës. Pra, Këshilli i Evropës është institucion që ka në 

vete 47 shtete anëtare dhe dallon nga BE pasi që qëllimi i fundit është vetëm mbrojtja dhe 

promovimi i të drejtave të njeriut. E BE është institucion politik që në vetvete kap shtete vetëm 

që anëtarësohen në këtë organizatë me një procedurë të veçantë integruese për një periudhë 

relativisht të gjatë.

Gjykata Evropiane e së Drejtës nuk ka juridiksion ndaj shteteve të cilat nuk janë anëtare 

të BE-së. Kjo është e përcaktuar me statutin e gjykatës dhe ka mungesë juridiksioni lëndor për ti 

trajtuar dhe çështjet të cilat lidhen me vendet jo-anëtare të BE-së. Mirëpo qytetarët të cilat nuk 

janë shtetas të ndonjë vendi anëtar të BE-së, po pretendojnë se ndonjë nga shtetet anëtare u ka 

shkelur të drejtat e tyre të garantuar me acquis communautaire, atëherë ata kanë të drejtë të 

ngrejë çështjen pranë kësaj gjykate dhe të pres përgjigje, pasi i plotësojnë kushtet e 

pranueshmërisë së kërkesës që gjykata të shqyrtojë pretendimet e tyre ankimore. 

Është tentuar që të lidhet sidomos praktika e gjykatave ndërmjet veti, duke unifikuar 

rregullat e aplikimit nga njëra anë në tjetrën, mirëpo kjo tani për tani nuk është një objektiv nga 

asnjëra gjykatë, pasi që çdonjëra pretendon që praktika e saj të jetë dominuese për gjithë shtetet 

anëtare dhe të vlejë si rregull më e lartë e zbatueshme.
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KONKLUZION

Kompetenca lëndore e Gjykata Evropiane e së  Drejtës është e gjerë dhe  vepron dhe 

vendos në raste gjyqësore midis: a) Institucioneve të BE-së dhe shteteve anëtare të BE-së; b) 

Individëve nga vendet anëtare të BE-së dhe punëdhënësve të tyre; c) Vendos për çështjet e tjera 

gjyqësore dhe d) Jep mendime lidhur me përputhshmërinë e akteve juridike të BE-së me traktatet 

themelore të BE-së. Përveç autorizimeve të cilat gëzojnë instancat e rregullta gjyqësore në shtetet 

të cilat e përbëjnë BE-në, Gjykata e BE-së gëzon një juridiksion të zgjeruar të kompetencave të 

cilat mund t’i gjykojë. Ajo shqyrton dhe jep vendime edhe për kërkesat shtetërore të cilat 

paraqiten nga shtetet në rastet kur ato mund të kenë mëdyshje në lidhje me harmonizimin e rendit 

juridik brenda BE-së, por edhe me kërkesat individuale të paraqitura nga individët shtetas të 

shteteve të cilat janë pjesë e BE-së. Pra, siç mund të shihet  Gjykata Evropiane e së  Drejtës ka 

dy funksione: a) Funksioni gjyqësor, si një lloj gjykate supreme e BE-së dhe b) funksioni i një 

gjykate kushtetuese të BE-së

Mund të thuhet se Gjykata Evropiane e së  Drejtës është institucioni qendror gjyqësor i 

cili ndikoi në krijimin e kësaj dege të veçantë të së drejtës  dhe në përgjithësi në zhvillimin e një 

sistemi të veçantë juridik të BE-së. Rëndësia të cilën e ka Gjykata është e fundamentale, ajo ka 

ndërtuar standarde të rëndësishme për vet të drejtën e BE-së, duke deklaruar një mori aktesh në 

kundërshtim me aktet themeltare të BE-së, duke mos lejuar në këtë mënyrë të prishet balanca dhe 

harmonia juridike brenda sistemit juridik të BE-së. Duke qenë në pozicionin qendror si organ 

kryesor gjyqësor, gjykata ka dhënë vendime të rëndësishme për vet qenien e BE-së, duke 

përcaktuar qartë vizionin dhe vlerat të cilat i ka organizata që mban në gjirin e saj 28 shtete 

anëtare.Me ndryshimet e protokollit të statutit të Gjykatës Evropiane të së  Drejtës në vitin 1988 

themelohet edhe Gjykata e Instancës së Parë, kështu që sot në UE kemi dyshkallshmërinë 

gjyqësore. GJED përbëhet prej 28 gjykatësve, nga të një të zgjedhur nga çdo shtet anëtar, me 

mandat 6-vjeçar, si dhe 8 avokatëve të përgjithshëm, pesë prej të cilëve i emërojnë shtetet më të 

mëdha të BE-së, kurse tre të tjerë shtetet e tjera.

Gjykata luan një rol të rëndësishëm në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave themelore 

individuale. Ajo ka krijuar praktika të rëndësishme të cilat mund të përdoren si standarde për t’i 

zgjidhur shumë raste. Fakti që pranë gjykatës kanë juridiksion të paraqiten edhe individët, 

gjykatën e ka shndërruar edhe gjykatë të veçantë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut pranë BE-
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së. Edhe pse fushëveprimi i gjykatës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut nuk është i gjerë 

sikurse është rasti i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, por ndikon jashtëzakonisht 

shumë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut edhe me ushtrimin e funksioneve aktuale gjyqësore.
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ALBANIAN RELIGIONS

AND THEIR ROLE IN THE STATE-BUILDING PROCESS             

PhD. Xhavit  SHALA

ABSTRACT

This paper deals with the role and impact of the religious beliefs of Albanians in the 

process of national reconstruction. The paper undertakes to answer the question of what was the 

role and influence of the religious institutions of the main religious beliefs of Albanians and local 

personalities of these institutions in the process of creating an independent state as a political 

solution for Albanians and the first step toward a responsible state building.

In this paper are applied the basic quantitative and qualitative research methods and 

instruments, such as method of analysis and synthesis, comparative analysis, case study, 

historical, legal, comparison and confrontation, observation-observation, statistical evidence etc. 

focused mainly on the period 1912-1924 as a very important period both in the process of state-

building of Albanians and for the juridical and constitutional subjectivity of the religious beliefs 

of Albanians.

At the conclusion of the study it is concluded that, unlike their role in the neighboring 

countries, the central institutions of the main religious beliefs of Albanians in general have been 

against the Albanian political solution to build their own state, although they could not restrain 

the efforts of Albanians even some of their local personalities, to start and continue the national 

building process.

All these stimulated the political elite and lawmakers of the time to think that as long as 

the centers of religious beliefs of Albanians were outside the Albanian territories, there is an 

existential threat to Albania's independence as a political solution and the national security of the 

new Albanian state, thus hindering the process of state building. As a way to neutralize this 

threat, the nationalization of religious beliefs, the strengthening of national identity and the 

protection of religious tolerance were seen above all.
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Keywords: Political solutions, state-building, religious institutions, religious beliefs, national 

security.

ECONOMICALLY UNITED BALKAN

PHD. Cedo DIMOSKI

ABSTRACT

After the dissolution of Yugoslavia six new independent states were created forming own 

newly established systems, which till the dissolution were part of one political, economic, social 

and defense system. With the dissolution traditional markets were lost. Actually what was once 

single market was separated in six different markets and new taxes and tariffs were imposed 

together with recreation of borders. These states are still struggling with their economic growth 

and political stability which, as such, more than often creates preconditions for political, social, 

national, ethnic and religious intolerance resulting in some cases with conflicts.

Having this in mind and based on previous experiences, raises the question if Balkan countries 

will be better off in a form of Union rather than independent? However it must be pointed out 

that we are not talking about attempt of recreation of Yugoslavia, but as argued by Mirčev (2015, 

p.212-215) rather a union of democratic autonomies where special attention will be dedicated to 

the balanced economic development of the region, where countries of the Balkans should be on 

relatively same economic and development level without major differences.

Keywords: Balkan Union, Economy, Cooperation, Development, Politics, EU, Integration, 

Visegrad Group.
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ORGANIC FOOD PERSPECTIVE IN DEVELOPING COUNTRIES: AN OVERVIEW 

OF POLOG REGION AND A CASE STUDY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Ruzhdi MATOSHI

ABSTRACT

Technical and technological advances in food production have brought substantial 

changes in quantity, quality, diversification and availability of food. The food industry is driven 

by business activity and objectives, which in turn have considerably affected consumer behavior. 

While the consumers in general are ready to get adopted and accept the variety of food due to 

business globalization, thus increasing their preferences to the food that was not available to their 

vicinity in the past and to the industrial processing such as additives and flavor for extending the 

duration of consumer durables, a concern has been raised; organic food in a traditional way is 

healthier. State institutions from their own side have passed many regulations to ensure that food 

industry and production meets the needed criteria of safety for consumption while businesses 

compete against each other primarily in making their own way to profit. Yet, an increasing 

number of consumers worldwide, for their own safety, find it more preferable to undertake a 

degree of food processing or preparing it on their own. This paper looks at the trend of this 

consumer behavior in the Polog Region of the Republic of Macedonia, supplemented by a case 

study of an organic food restaurant located in the city of Tetovo.       

Keywords: Organic food, GM food, Polog region, Porter’s five forces, competitive advantage.
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ANALYTIC ACTIVITES IN SECURITY SERVICE

PHD. Arsim AZIRI

ABSTRACT

In this scientific paper is treated the analytical activity of the security services by 

analyzing the diffractive general and specific elements. In the paper is analyzed the theoritical 

and practical function of the analytical segment in the security services. 

According to the model of the significance of the problem, are treated the main problems. 

Ranging from defining the problem of information, receiving information, storage, processing 

and submission. Also in the paper is analyzed the comparison of the concrete forms and 

manners, dealing with information. 

This paper is also treated  in historical moments of evolution of services, which has major 

impact  through the analytical segment of services. In this paper are used illustrations with 

exapmles where as basis are taken cases of the US intelligence and counter intelligence.

Keywords: Analytical activities, security services, intelligence, counter intelligence, information 

etc.

JEL: D13, M13, O13, Q13. 
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EFFECT OF GREEN CLOUD COMPUTING IN ENVIRONMENTAL 

SUSTAINABILITY

PhD. cand. Selami KLAIQI

ABSTRACT 

Cloud computing is growing rapidly, with applications in almost every field, however, 

the growing demand cloud infrastructure has increased dramatically the energy consumption of 

data centers, which has become a critical issue. Data centers, cloud computing applications 

consume large amounts of energy, contributing to higher operating costs. With energy shortages 

and global climate changes pose real concerns, the energy consumption of data centers has 

become a key issue and need treatment. Therefore, the need for a solution and it is Green Cloud 

Computing that can not only save energy, but also reduce operating costs, high energy 

consumption not only translates into higher operating costs, which reduces the margin of 

providers profit Cloud, but also leads to high emissions of carbon which is not environmentally 

friendly. For this reason, the solution will be energy-efficient as are necessary to minimize the 

impact of the cloud on the environment. Using Green Computing to your devices is a low-risk 

way to help not only the environment, but also to reduce costs. Today, it is also one of the 

biggest trends in business. Making a conscious decision to switch to green computing in the 

workplace not only improves your income finals, but has long-term and lasting effects. This 

paper will address the effects of Green Cloud Computing in our environment, ways of using 

Cloud Computing to enhance good effect on the environment, we will discuss the implications of 

these solutions for research that will have in the future on the use of Green Cloud Computing.

Keywords - Green Cloud Computing, Environment, Energy.



                                                                                                                                The Heritage 17
ISSN 1857-7482, Nr. 17, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

172
ABSTRACTS

EARNING THE PROPERTY LAW IN DERIVATIVE AND ORIGINATIVE WAY

PhD candidate, Nurten Kala DAUTI

ABSTRACT  

Property law, as a legal institution, is one of the main institutes of civil law, it has all the 

legal norms that regulate social, legal and civil relations associated to ownership.

The right of ownership in general terms since its source in the Roman law, which is the 

starting point for all subsequent legal systems. Starting my this point, gaining the right of 

ownership is treated by historical perspective, including literature and studies of local and 

international aspect, as well as in legal aspects of civil codes which devote respective countries 

cited in the paper. Among the ways for gaining ownership are chosen the most important and the 

most known ways which are the same ways as they existed during the system of Roman law.

By the multifaceted treatment, which is made by the lawyers of all times, one can see the 

dimension and variety of topics regarding property, in particular of those for gaining property 

titles, reviewed separately by all legal systems. Their classification takes into account the main 

division which aims to demonstrate the background of ownership, being either by source or 

derived and thus the measures taken to achieve the ultimate goal of gaining the right of 

ownership, depending on the required conditions.

Keywords: Receiving the right of property, items, real estate, prescription, loss of property.
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INTER RELIGIOUS COMMUNICATION, RELIGIOUS RADICALISM AND 

SECURITY ISSUES

Dr. Xhavit SHALA

ABSTRACT

The object of study and research in this paper is interrelated communication, religious 

radicalism and tire impact on security issues. The paper undertakes to answer the question of 

how inter religious affects the communication and radicalization of religious beliefs in security 

matters. Their research is of interest to the national, regional and global plan. Lack of interfaith 

communication and dialogue as well as the radicalization of religious beliefs have often led to 

inter-ethnic inter-religious grief, crimes against humanity, genocide, and terrorist acts, thus 

becoming a serious threat to national, regional and global security. The Srebrenica massacre, 

former Afghanistan under the Taliban regime, today's ISIS and current trends in radicalization of 

Balkan Islam best prove this.

The study argues that the efforts of Albanians to create their own national state never had 

religious motives. They not only raised religion, but also stripped the religious division of the 

political party. While radicalization of religious beliefs relocates religious affiliation as a priority 

in relation to national affiliation. But for Albanians, religion is not the determining feature of 

their national identity. 

By defining religion as a priority before the nation, the radicalization of religious beliefs 

can become a danger to our national identity and its lack of freedom can turn it into an existential 

threat to our national security.                           .

            During this paper, the basic quantitative and qualitative research methods and 

instruments, such as method of analysis and synthesis, comparative analysis, historical, juridical, 

comparison and confrontation as well as case studies have been applied.

At the conclusion of the work, it is concluded that interfering communication interference 

weakens religious tolerance and creates spaces for the radicalization of religious beliefs. Not 

securing the radicalization of religious beliefs can turn it into a threat and a threat to our national 

identity and to the very foundations of the Albanian state. 
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For this, the state should not be merely a neutral guarantor for the freedom of religious 

beliefs, but to act as a promoter of these freedoms and pass from the position of passive 

neutrality to that of active secularism.

Keywords: Interreligious communication, religious tolerance, religious radicalism, national 
security, religious exclusivity.

HUMAN RIGHTS UNDER THE PROTECTION OF THE LEGAL SYSTEM

Rudina KAJA, Senada LAÇKA

ABSTRACT

    Human rights have always been studied within the concept of human society 

development is characterized by their universal character. They develop close ties between the 

state within which society exists and forcing the relevant authorities to respect them, to protect 

them and to promote their existing values of society. Human rights, thanks to universalizing as 

well as strong international character consists the most important part of the process called 

"Nationalization” (nationalization)1, which day by day becomes the most central part of the 

systems of domestic law of states.

 Over the past years many reports of local and foreign governmental and non-governmental 

organizations contained harsh criticism towards the conditions of human rights. Definition of 

violation of human rights is nothing but a domesticated form of serious crime that the state 

carries on citizens. 

Violations of human rights as allowed crime, patient, commissioned or protected by 

governments, threatens to a large extent the internal and external peace of a state organization. 

1  Enver Hasani. “Internationalization and Nationalization of legal norms and values “. Lecture held at the University 

of Sarajevo, C.P.I.S in Sarajevo. May 2003.
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The 20th century can be considered as the century when human rights began to be recognized as 

common values of humanity. The obligation and role of the state consists not only in a passive 

position to be respected, but, also, it has the duty and obligation as a primary action to promote 

and protect human rights.

Keywords: Human rights, legal systems, basic documents.

INSTRUMENTS OF THE FOREIGN TRADE POLICY OF THE REPUBLIC OF 

MACEDONIA FOR PROMOTION OF TRADE WITH AGRICULTURAL PRODUCTS

Biljana CIGLOVSKA PhD

ABSTRACT

Starting from 2005, the foreign trade policy of the Republic of Macedonia is 

characterized by several important events, some of which relate and directly affect the 

international positioning of the Republic of Macedonia in the context of the tendencies for 

further development of the regional trade cooperation, as well as the process of integration into 

the European Union.

All this is an additional obligation for the Republic of Macedonia to 

harmonize its foreign trade regime with that of the EU. The customs legislation is largely aligned 

with Aquis, but at the same time guidelines are given for its full adaptation. Macedonia has taken 

the first steps in aligning the national legislation with the EU legislation, as well as building the 

appropriate capacity of the institutions for the implementation of the EU directives that will 

translate into Macedonian legislation.

In addition, the moment of overcoming disagreements among the Doha 

Round negotiators on important issues that are subject of negotiation and completion of it will 

also mean the beginning of creating a new environment in which the trade and agricultural 
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policies of all countries will be reformed and adjusted. It is therefore important for Macedonia to 

use the current greater support that is allowed in agriculture in order to promote and strengthen 

the agricultural sector and increase its competitiveness in order to better accept and adjust the 

new changes that will follow with the completion of the Doha Round of Negotiations.

Keywords: Agricultural trade, EU, foreign-trade policy, instruments.

PREPARATION, APPROVAL AND PERIODIC BUDGETING AS A MECHANISM FOR 

FINANCIAL AND MANAGEMENT PLANNING 

Mr. Remzi LLUMNICA- PHD cand.

ABSTRACT

The purpose of this work is to understand the budget by science and the role of the 

project in an institution or enterprise. From all of the knowledge about the budget so far, a 

conclusion is reached that all incomes are accumulated through various financial instruments 

such as taxes, taxes, customs, public loans used to finance public spending. The summary 

document of public revenue and expenditure is the budget of a state.

So the term Budget has French backgrounds that have the root of Celtic which means 

leather bag. So the budget is a state revenue and expenditure plan that should respond to a certain 

period of time.

The budget may be like the ABC of a state. The cash budget counts the inflows and 

outflows of money as well as made it possible to plan short-term cash needs.

Balancing between inputs and outputs enables maintaining the balance budget. If the 

payments are greater than the cash inflows, funds from other sources to cover the overrun of the 
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expenditures should be provided and if the inflows are greater than the outflows then the funds 

that are presented as waste can be invested in other areas .So the work itself contains chain 

guideline what is the budget and how to start preparations for a functional budget.When pursuing 

a budget plan, we need to set objectives and priorities for a certain period of time.

This work will encourage revenue planning, spending and capital investment 

opportunities by a professional team to be assigned to an enterprise or even to a state government 

for periodic budget preparation and follow-up as a financial planning and financial management 

tool, the budget approval was made to the highest body of the institution, enterprise or state 

itself.

FREEDOM OF EXPRESSION AND DISCRIMINATION IN THE MEDIA IN THE 

REPUBLIC OF MACEDONIA

Doc. Dr. Bekim KADRIU

ABSTRACT

Freedom of expression is one of the most important freedoms in democratic societies and 

legal systems. As such, it is guaranteed by domestic legislation, including national constitutions, 

but also it is guaranteed by international human rights instrument, such as International Covenant 

on civil and political rights and the European Convention on human rights. However, this 

freedom is not absolute and it is subject to limitations. These limitations are required to be 

prescribed by law and to be necessary in a democratic society to protect certain values, such as 

rights and freedoms, as well as reputation, of others. 

In Macedonia the freedom of expression is also limited and cannot be used to incite 

discrimination or to result in harassment. The Law on prevention and protection from 

discrimination requires that no discrimination is committed in media and public information. The 

author of this article makes a cross-explanation of the freedom of expression and its limitations, 

on the one hand, and the possible abuse of this freedom that can result in discrimination, 



                                                                                                                                The Heritage 17
ISSN 1857-7482, Nr. 17, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

178
ABSTRACTS

specifically in incitement to discrimination or harassment, on the other hand. The author analyses 

specific cases in Macedonia that have been found to constitute discrimination in the media. The 

author puts a light on the work on the Commission for protection from discrimination and its role 

in finding these forms of abuse of the freedom of speech that result in discrimination. 

Keywords: Freedom of speech, discrimination, incitement to discrimination, harassment. 

DECLARATION OF INDEPENDENCE AND EFFORTS FOR RECOGNITION

Ermira MEHMETI

ABSTRACT

The international subjectivity of Macedonia has been a challenging political affair in the 

first decade following its independence from the former Yugoslav Republic.  However, the 

failure to resolve it, and in particular the effect it has produced over the current integrating 

processes of Macedonia, seem to have launched this debate yet again.  Following is an article on 

the efforts to secure the international subjectivity of Macedonia, beginning from independence to 

present times, and it argues that the international recognition of states, although based on legal 

arguments, is an ultimate political decision based on discretional rights of respective states.  It 

takes a detailed look into the process of Macedonia’s membership in the United Nations through 

respective resolutions, the Interim Accord between Macedonia and Greece of 1995, as well as 

steps taken by the political class in respect to defining Macedonia’s foreign policy and strategies 

to secure international recognition for the country.  While referring to the obstructions that 

Macedonia has faced in the process of its Euro-Atlantic integration and the application of the 

Greek veto to prevent it from joining NATO in 2008, this article also focuses on the Decision of 

the International Court of Justice of 2011, as a decision that favors Macedonia’s arguments in its 

international political battles with Greece.
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This article concludes that the failure to secure full-fledged recognition for Macedonia’s 

subjectivity more than two decades after independence is a typical proof that the decision to 

recognition is political, often times biased, almost never principled, and based exclusively on the 

political decision and the discretional decision of the recognizing state.

Keywords: Macedonia, international recognition, subjectivity, ICJ, UN, foreign policy.

AIR POLLUTION IN MACEDONIA: MITIGATING THE ECONOMIC RISKS

Stefan VELJANOSKI

ABSTRACT

The research conducted will seek to bring to light the issue and recommend public policy 

solutions for Macedonia’s air pollution problem. Air pollution has had an effect on the health 

care of citizens and impact on several of Macedonia’s economic sectors. Mitigating the 

economic risks of air pollution must be done through identification of the root problem. The root 

problem in Macedonia can be found in the lack of innovation and technological solutions in the 

residential and commercial sector. Lack of investment in filters, renovation in the ferroalloy 

industry and outdated vehicles in the transportation sector have contributed to the current 

situation. 

The solution to the air pollution problem in Macedonia focuses around new legislation 

that will bring clean energy vehicles to the road and technology in industry to mitigate the 

pollution that has caused increased health care costs and cancer causing pollutants. Strong 

informational, regulatory, and incentive based programs can create a low emission transportation 

sector along with a minimally polluting industry. By being the first to implement the required 

legislation outlined in the Paris Agreement, Macedonia can become a regional leader in the 

world battle against pollution and climate change. 

To achieve the goal of a minimally polluting country, relevant institutions and partners 

must be approached from the public and private sector. Public partners include the government 

institutions such as the Energy Agency, Ministry of Health, and Ministry of Environment and 

Physical Planning. Private sector partners range from small and medium enterprises to large 
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companies such as REK Bitola, Jugohrom Ferroalloys and REK Oslomej to raise the awareness 

of citizens to mitigate the risk. The collaboration can be an opportunity for the larger companies 

to build credibility and connect with citizens by communicating that they are doing their part in 

lowering the pollutants in the air.

Keywords: Air pollution, economic impact, health care.

THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE, WITH 

PARTICULAR EMPHASIS ON THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

Fadil BERISHA, PhD candidate

ABSTRACT

 

The European Union today doesn’t have an adequate definition of its own political and 

legal regulation because it does not resemble anything else, it cannot be called an organization 

(as for example the UN) but also cannot be called a federal state ( as the United States). By this 

we can say that it is a sui generis institution which combines a special pattern of creation and 

functioning. The European Union in its composition has five major institutions that compose its 

architecture as an organization, initiated by: the European Council, the Council, the European 

Parliament, the European Commission and the European Court of Justice. In this research paper 

we will outline the role, functioning competencies, composition and decisions of the European 

Court of Justice so we could closely take a look into this institution. As we will see, the 

European Court of Justice is the highest court of the European Union. It was formed in 1952 with 

the formation of the Paris Treaty or the Three Lignite and Steel Communities and its 

headquarters are located in Luxembourg. Its task is to ensure that EU law is interpreted and 

applied uniformly in all member states, according to some opinions except as an institution 

operating within the framework of the community system. The scope of this institution is 

narrowly defined, ie only in the internal political organization of the European Union and does 

not go beyond being an institution that accepts complaints even outside the EU members, as may 
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other European countries which geographically are part of Europe, but not the EU as the first 

political organization. The European Court of Justice can be qualified in two forms, because it 

acts both as an international court and as an internal court of member states. This is the "judicial 

branch" of the European Union and differs from other political institutions, and is also called 

"the EU judicial body".

 

Keywords: EU Court; acquis communautaire;




