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Lindja e MesMe, historia dhe qytetëriMi

Gadishulli Arabik dhe gjendja politike e tij para shpalljes së 1. 
fesë islame.

Gadishulli arabik” është i vendosur në regjionin qendror, në të cilin 
pleksen territore dhe popullsi që shtrihen pjesërisht në azi, pjesërisht 
në afrikë dhe pjesërisht në evropë.

Ky gadishull është i përbërë në disa zona. ndër këto zona ishte hixhazi, 
i cili shtrihej gjatë bregut të detit të Kuq. qytetet kryesore përgjatë këtij deti 
ishin Mekkeja, Medina (Jethribi) dhe Taifi.

ndër pjesët më të rëndësishme të Gadishullit arabik ishte dhe jemeni 
(ahkaf), që ndodhet në jug. jemeni është provinca më e pasur me resurse 
ekonomike e Gadishullit arabik. Gjithashtu, jemeni përbën edhe pjesën më të 
qytetëruar të tij. jemeni ka qenë edhe zone e zhvilluar e tregtisë në Gadishullin 
arab. Prej shekujsh jemeni është njohur për tregtimin e gurëve te çmuar dhe 
prodhimeve aromatike.

Popujt në Gadishullin arabik, ndonëse kanë fondament identiteti, gjuhe 
dhe besimi të njëjtë, sikundër ndajnë vlera e interesa të përbashkëta, ndërmjet 
tyre kanë pasur gjithnjë probleme e konflikte të ndryshme. Konfliktualiteti i 
brendshëm është kështu një nga dukuritë themelore të shoqërisë së hershme 
arabe, që vijon deri në ditët tona në formën e grindjeve të brendshme.

të jetuarit në mënyrë nomade, pra, si endacakë nga një vend në tjetrin 
ishte karakteristikë e vjetër e popujve arabikë. Për arabët ishte gjë e papreferuar 
jeta e qëndrueshme rezidenciale në zona të qëndrueshme urbane. ata bënin 

Prof. Dr. Lisen BASHKuRti 
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një jetë bredharake, duke u endur nga një vend në tjetrin e me vështirësi 
ngujoheshin në zona ku kishte ujë dhe vegjetacion. 

nga periudha përpara formimit të fesë islame, Gadishulli arabik mbeti 
shumë i izoluar, prandaj pjesa tjetër e botës dinte fare pak rreth këtij vendi. i 
shtrirë si një “buffer zone” Gadishulli arabik, pavarësisht se gjendej ndërmjet 
dy perandorive të mëdha të lashtësisë, Perandorisë Bizantine dhe Persiane, 
izolimi dhe mosnjohja e tij lidhet nga njëra anë me vështirësitë klimaterike, 
nga ana tjetër me mungesën e integrimit të popujve arabë ndërmjet tyre me 
një pushtet qendror, i cili do të mund t’i siguronte unitetin politik, rendin e 
brendshëm, qetësinë dhe sigurinë. Popujt arabë, përafërsisht si popujt sllavë 
të Jugut në Mesjetën e mesme, ishin të ndarë në fise të shumta, ç’ka nxiti 
pamundësinë e një pushteti qendror, roli i të cilit do të siguronte unitetin dhe 
integritetin mbarë arabik të Gadishullit. 

“Veçoria e parë që tërheq vëmendjen ishte ndarja e arabëve në grupe të 
shumta, të gjithë të qeverisur nga kodi i njëjtë i nderit dhe i moralit... të cilët, 
edhe pse flasin të gjithë të njëjtën gjuhë, ju mungonte parimi i bashkimit. Ata 
ishin gati përherë në luftë me njëri-tjetrin edhe pse të afërt në lidhje gjaku…” 
(William Muir, “Life of Mohamed”)

2- Filozofia politike në doktrinën islame 

Filozofia politike e popujve arabikë mbështet te feja islame. feja islame u 
themelua nga Profeti Muhamed (578- 632). Profeti Muhamed e parashtroi 
doktrinën e tij profetike islame të pleksur me një sërë principesh morale, 
politike, sociale dhe fetare. Në tërësinë e tyre dhe si një e vetme, mësimet e 
Profetit Muhamed me kohë përbënë bazat e civilizimit arab dhe islamik, 
si dhe patën një ndikim të gjerë dhe dinamik në historinë e civilizimeve 
të njerëzimit mbarë botëror. 

Filozofia politike që buron nga doktrina islame, ndryshe nga filozofia 
politike kristiane, ngrihet mbi parimin e njësimit të fesë me politikën dhe 
të institucioneve fetare me shtetin. ndryshe nga besimi kristian, i cili mbas 
reformacionit luterian e në vijim është zhvilluar i shkëputur si doktrinë dhe 
si institucion nga politika dhe shteti, besimi islam unifikon fenë me politikën 
dhe institucionet islame me shtetin, pra, në bazë të filozofisë politike islame, 
politika dhe shteti ngrihen mbi bazë të fesë dhe të njësuar me të. Kështu, 
islami ngre shtetin fetar, ku ligji islam përbën bazën e legjislacionit, bazuar në 
ligjet fetare dhe në ligjet jo fetare, por që krijohen nga legjislativët mbi bazat 
filozofike fetare. 
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Parimet kryesore mbi të cilat ngrihen bazat e filozofisë politike në 
fenë islame janë: a) Gjykimi mbi bazat e ligjin që ka shpallur zoti në 
Kuran; b) Barazia ndërmjet njerëzve, feja islame deklaron vëllazërinë e 
myslimanëve dhe hodhi poshtë dallimet klasore, të ngjyrës dhe të racës; 
c) Drejtësia; d) Miratimi popullor; e) Bindja ndaj udhëheqësve të shtetit 
islam (Khalifit).

Sipas bazave politike Khalifi është përfaqësuesi më i lartë i pushtetit 
(Khalifatit), i cili zëvendëson rolin e profetit në çështjet politike. Pra, Khalifi 
ishte pasues i profetit. Ai ishte figura e përfaqësimit të shtetit islam.

3- Mjedisi historiko-politik i Lindjes së Mesme deri 
     në shekullin e 17-të

Feja islame, me filozofinë politike që përfaqësonte solli një përvojë të re 
në zhvillimet politike për atë kohë. Për herë të parë u krijua në Gadishullin 
arabik, në Medinë, qytet-shteti i parë në historinë arabe dhe islame, ku 
kryetari i parë i këtij shteti ishte vetë profeti Muhamed, qëllimi kryesor i të 
cilit ka qenë që të organizojë bashkësinë islame e jo të themelojë shtet. shteti 
për të ka qenë vetëm mjet dhe jo qëllim.

Primati i fesë islame, Muhamedi e krijoi pushtetin e tij moral dhe 
legjislativ duke formuluar urdhra dhe udhëzime, të bazuara gjithnjë 
në parimet dhe vlerat që buronin nga faqet e Librit të tij të Shenjtë, 
Kur`anit. Kështu, Muhamedi shkroi Kushtetutën islame. sipas ligjeve të 
vendosura nga Muhamedi, drejtësia kaloi nga individët dhe fiset e veçanta të 
fragmentarizuara, në duart e pushtetit qendror unitar. Muhamedi e ndryshoi 
ekzistencën dhe funksionimin e pushteti dhe përmes rolit rregullator të tij 
ndryshoi dhe përmirësoi gjendjen ekonomike dhe sigurinë e qetësinë e vendit 
dhe popullit. shteti islam i krijuar nga Profeti Muhamed organizoi një sërë 
institucionesh, ndërmjet të cilëve edhe shërbimin e vet diplomatik, ushtarak 
dhe atë informativ.

Koha e qeverisjes së Muhamedit shënoi qëndrueshmëri, zhvillim dhe 
zgjerim të ndjeshëm kufijsh. Gjithashtu, gjatë qeverisjes së Muhamedit u shtri 
shumë influenca e tij, e besimit islam dhe e shtetit të tij në të gjithë Gadishullin 
arabik. sipas burimeve të kohës, pak kohë përpara se të vdiste Muhamedi, po 
përgatitej që të shtrinte sundimin e tij edhe mbi sirinë.

Vdekja e Profetit Muhamed (632) u pasua për një periudhë me 
ndryshime në krye të shtetit që ai themeloi. nga viti 632-661, në krye të 
pushtetit u vunë me radhë shokë e besimtarë të Muhamedit. të tillë ishin 

Lisen Bashkurti : Lindja e Mesme, historia dhe qytetërimi
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Khalifet (të quajturit pasues të Profetit Muhamed): Abu Bakri (632-634); 
omari (634-644); osmani (644-656); Aliu (656-661). Gjithë këto khalifë 
vazhduan rrugën e Muhamedit, me qëllimin e vetëm forcimin dhe zgjerimin e 
Khalifatit. Nën udhëheqjen e tyre, Khalifati i zgjeroi kufijtë e tij në territoret e 
dy perandorive të mëdha të kohës, të Bizantit dhe të Persisë. Khalifati pushtoi 
me radhe egjiptin, sirinë, irakun dhe Palestinën. Këto pushtime u shoqëruan 
me asimilimin e kulturave, gjuhëve dhe traditave, duke i arabizuar ato. Pas 
pushtimit të këtyre territoreve, shteti islam pati një zhvillim të dukshëm 
ekonomiko-tregtar. Gjatë kësaj periudhe u përdorën për herë të parë si valuta 
zyrtare dirhami dhe dinari. 

Pas vrasjes së imam aliut (661), shteti islam kaloi nën udhëheqjen e 
dinastisë emevite (661-750) me kryeqendër damaskun. Gjatë kësaj dinastie 
Khalifati e humbi vlerën e vet fetare, duke zbatuar për herë të parë të drejtën 
natyrore të trashëgimisë së pushtetit. Fillimi i pushtetit të trashëgimisë 
natyrore dhe dobësimi i Khalifatit i hapi rrugë një lufte të ashpër politike 
ndërmjet popujve arabë. Kulmi i konfliktit ushtarak ishte Lufta e Qerbelasë 
(680). Pasojë direkte e kësaj lufte ishte ndarja në tre shkolla të mendimit 
politik brenda hapësirës gjeopolitike e gjeokulturore arabe: 

së pari, mendimi politik Suni (dinastia emevite dhe në vazhdim);
së dyti, mendimi politik Shiite, që kishin ndikim kryesisht në Persi;
së treti, shkolla demokrate, e cila refuzonte pushtetin qendror, shkollë 

e cila është asimiluar.
Shkaku kryesore për dobësimin dhe rënien e Dinastisë emevite 

qëndronte te zbatimi i të drejtës natyrore të trashëgimisë në pushtet. 
ishte një nga shkaqet kryesore të dobësimit dhe rënies së kësaj dinastie. 
Pavarësisht kësaj rënie, serish mund të thuhet se dinastia emevite ka 
kontribuar në zgjerimin e territoreve të shtetit islam, duke i zgjeruar kufijtë e 
tij në të gjithë afrikën Veriore dhe Gadishullin iberik. Pas rënies së emevijve 
në vitin 750, Khalifati u nda në dy pjesë: 

Pjesa e parë: Khalifati i Lindjes apo shteti abbasij me qendër në Bagdat;
Pjesa e dytë:  Pushteti i Marokut apo shteti emevij, i cili u themelua në 

Andaluzi, me kryeqendrën e saj, Kordovën.

shtetet e Bagdatit dhe Andaluzisë - shkëlqimi dhe rënia

Abasitet lejuan dhe përkrahën forcimin e pozitave të dinastive lokale, si 
ajo e Fatimive dhe e Memalukëve në egjipt, siri e Palestinë. Ata u shquan 
dhe për tolerancën fetare dhe në respektimin e të drejtave të popullsisë 
joarabe të shtetit të tyre.
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“Gjatë periudhës të halifeve njerëzit e ditur të kristianëve dhe hebrenjve 
jo vetëm që u vlerësuan, por edhe u caktuan nëpër poste me përgjegjësi të 
madhe dhe madje u ngjitën edhe nëpër poste të larta në qeveri... Ai (halifi) 
kurrë nuk e merrte parasysh se nga cili vend ishte një person i ditur apo se 
cilës fe i përkiste, por çfarë ishte më me rëndësi ishte vetëm aftësia e tij sipas 
specialitetit.” (dr. Uilliam draper “historia e Zhvillimit intelektual të evropës)

Gjatë kësaj periudhe kultura, arti dhe shkenca njohën një hov të madh 
zhvillimi. në qendrat e mëdha si Bagdadi, Kajroja dhe damasku ishin qytetet 
e pallateve, xhamive, bibliotekave, shkollave, universiteteve dhe spitaleve 
nga më modernet të asaj kohe.

Pushteti i Marokut dhe emevij ndërtoi në mjedisin evropian andaluzinë, 
që shumë shpejt u njoh si një nga shtetet më të organizuar në kontinent. 
shteti i andaluzisë përfshinte në vetvete spanjën, Portugalinë dhe Francën 
jugore. në periudhën e fundit të sundimit të tij përfshinte vetëm mbretërinë 
e Granadës, banorët e të cilës filluan të quheshin Maur, e cila është një fjalë 
e transformuar, që u referohet njerëzve nga Maroku. Kristianët e Gadishullit 
Iberik filluan të përdornin këtë term Maur veçanërisht për myslimanët, mbasi 
ato humbën kontrollin administrativ mbi pjesët veriore të spanjës dhe të 
Portugalisë.

Arabët dhe Berberët nga Afrika Veriore arritën në fillim në Spanjë në 
711 e.r. Brenda dy dekadash një shumicë e banorëve të andaluzisë e pranuan 
islamin. Në vitin 770 e.r. njerëz nga të gjitha racat, nga Afrika e Veriut 
dhe Arabia, emigruan në Andaluzi. Ata u përzien me kombet e ndryshme, 
përfshi këtu edhe vendasit spanjollë-myslimanë. Në këtë kohë, Spanja u 
bë një shembull i shkëlqyer në gjithë evropën për civilizimin dhe ngritjen 
intelektuale. 

arti, literatura dhe shkenca asokohe në spanjë ecën përpara, duke u 
krahasuar me vendet e tjera të europës. Matematika, astronomia, botanika, 
historia, filozofia dhe jurisprudenca mund të mësoheshin shkëlqyer vetëm 
në spanjë. Spanja u bë kështu djepi i Rilindjes së evropës, e cila kishte 
arritur thellësitë më të errëta të injorancës në kohën kur qytetet e andaluzisë 
ishin qendrat e civilizimit dhe veprimtarive intelektuale. trashëgimtarë 
të myslimanëve të Spanjës ishte dhe Shkolla e oksfordit, ku shumë 
intelektualë europianë mësuan gjuhën arabe dhe shkencat arabe. 

Ndër figurat më të spikatur të asaj kohe ishte Gerberti i Aurillacut, murgu 
francez që më vonë u bë Papa Silvester ii, kaloi tre vjet në andaluzi, ku 
studioi shkencat arabe, matematikën dhe astronominë. ai ishte përgjegjës për 
dërgimin e shumë grupeve Benediktine të studimit në andaluzi gjate viteve të 
fundit të shekullit të dhjetë.

Lisen Bashkurti : Lindja e Mesme, historia dhe qytetërimi
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Por të dyja këto shtete, si pasojë e grindjeve të brendshme dhe të sulmeve 
të mongolëve nga Lindja dhe kryqëzatave nga Perëndimi, u dobësuan dhe u 
shkatërruan. Bagdati ra në duart e mongolëve në vitin 1258, ndërsa andaluzia 
ra në duart e europianëve në vitin 1492. Kjo solli përfundimisht largimin e 
arabëve nga udhëheqja e shtetit islam.

dalja në skenë e Perandorisë Osmane 

Pas rënies së Khalifateve, Bagdatit dhe andaluzisë, vendet arabe u 
udhëhoqën nga mbretëri lokale, siç ishte ajo e abasive dhe Memalukëve dhe 
gradualisht ranë nën sundimin e Perandorisë Osmane. 

në vitin 1565, turqit osmanë kontrollonin detin e Kuq, morën asenin 
dhe jemenin. Marina turke operonte në Gjirin Persik, Bregdetin indian dhe 
azinë jug-lindore. turqit kontrollonin më shumë se 4,000,000 milje katrorë 
në evropë, afrikë dhe azi, të organizuar në 21 provinca dhe 250 sanxhakë.

ndërkohë që në Persi u themelua nga shah ismail savavi, i cili mbretëroi 
në vitet 1501-1524 dinastinë savavite, ku shi`izmi u shpall fé zyrtare.

4- Civilizimi Arab dhe ndikimi i tij në Civilizimin Modern europian

në Mesjetën e hershme popujt arabë njihen si ndër kontributorët më të 
mëdhenj, krahasuar me popujt e civilizimet e tjera. Popujt arabë kontribuan 
dukshëm progresit e përparimit të njohurive kulturore, shkencore dhe 
njerëzore. Mesjeta e hershme quhet ndryshe “Periudha e artë të civilizimit 
arab”. Gjatë asaj periudhe të lavdishme tek arabët u ruajt e u zhvillua më 
tej mendimi filozofik dhe shkencor i grekëve dhe romakëve.

“Materiali grek i marrë prej arabëve nuk iu kalua thjesht të tjerëve që 
erdhën pas tyre. Ky material ka një jetë të vërtetë dhe një zhvillim në rrethinat 
arabe. Në astronomi dhe matematikë, veprat e shkencëtarëve grekë dhe atyre 
indianë u përpiluan dhe kështu ndodhi një përparim i madh. Arabët jo vetëm 
që zgjeruan atë çfarë kishin marrë nga grekët, por kërkuan dhe korrigjuan 
edhe regjistrime të vjetra.” (de Laci o’Liri në “Mendimi arab në histori”).

Civilizimi arab kontribuoi shumë në fushën e shkencave. Madje, mund 
të thuhet se tek shkencat qëndron kontributi më i madh i civilizimit arab ndër 
shekujt e Mesjetës, që shërbyen edhe si bazë për botë moderne. Për pesë 
apo gjashtë shekuj librat në gjuhën arabe dhe veçanërisht ato në disiplina 
të ndryshme kanë qenë gati i vetmi burim i mësimdhënies në universitetet 
evropiane. dijetarët e mëdhenj evropianë dhe botërorë siç ishin roxher 
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Bakon, Leonard, erno al Felkuni, raymond Lot, shen thoma dhe azfonish 
Kashani kanë qenë mbështetur shumë në librat arabë. 

Krahas rrezatimit të dijeve shkencore, bota arabe i dha evropës edhe 
shumë ndikime të tjera të jetës. elementet më të ndritur të kulturës, dijes 
dhe shkencës arabe, në tërësi të Civilizimit arab sollën mjaft ndikime në 
zhvillimet pas Mesjetës së hershme në kontinentin evropian.

dijetarë të mëdhenj arabë me ndikim ndërkombëtar 

Një nga përfaqësuesit më të famshëm të Civilizimit Arab ishte ibn Sina, 
i njohur në Perëndim me emrin Avicena (981-1037). Vepra e tij mjekësore 
më e rëndësishme është “Kanuni” dhe një përmbledhje rreth ilaçeve të 
zemrës. Vepra e parë është një enciklopedi e pafundme e mjekësisë. Përmban 
disa nga mendimet më të ndritura që i përkasin dallimit të mediastinitisit nga 
pneumonia; natyra ngjitëse e fthisis; përhapjes së sëmundjeve me anë të ujit 
dhe tokës; përshkrime të kujdesshme rreth sëmundjeve të lëkurës, sëmundjeve 
seksuale dhe shqetësimeve nervore. Për plot gjashtëqind vjet punimet e tij 
mbizotëruan nëpër institucionet edukative në europë. 

një tjetër dijetar, ibn Rushd, ka dhënë një ndihmesë të madhe në filozofi, 
logjikë, mjekësi dhe ligj. Veprat e tij numërohen në më tepër se 20,000 faqe, 
prej të cilave më të famshmet janë të lidhura me filozofinë, mjekësinë dhe 
ligjin. ai shkruajti 20 libra për mjekësinë. është konsideruar një nga 
mendimtarët dhe shkencëtarët më të mëdhenj të shekullit të 12-të. sipas 
Filip Hittit, Ibn Rushdi influencoi Perëndimin nga shekulli i 12-të deri në 
shekullin e 16-të. Librat e tij janë përfshirë në shumë universitete perëndimore, 
deri në ardhjen e shkencave eksperimentale moderne. 

shkencëtarët arabë hodhën bazat e matematikave dhe të shkencave 
ekzakte. në fushën e trigonometrisë, teoria e sinusit, Kosinusit dhe tangenteve 
është e lënë trashëgim brez pas brezi tek arabët. epokat e shndritshme të 
Peurbashit, të regiomontanusit, të Kopernikut, nuk mund të përmenden pa 
na sjellë ndërmend punën përgatitëse dhe fondamentale të matematicienëve 
arabë. adoptimi i shenjës së zeros ishte një shkallë e rëndësisë së lartë, që 
të udhëhiqte tek e ashtuquajtura “aritmetika e pozicioneve”. Me ndihmën e 
sistemit arab të numrave, metodat elementare të llogaritjes u perfeksionuan; 
doktrinat e provave dhe lidhjes midis të barabartës dhe jo të barabartës dhe 
numrave primarë, katrorëve dhe kubave u zhvilluan; algjebra u pasurua prej 
zgjidhjes së gradës së tretë dhe asaj të katërt, me ndihmën e gjeometrisë dhe 
kështu me radhë. 

themelimi i algjebrës moderne mban vulën e emrit të ndritur të 
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shkencëtarit arab Al-Khuarizmit (780-850). Vepra e tij nga shkrimtarët 
latinë të perëndimit, përmendet me termin “algorizëm”. simbolet algjebrike 
të numrave të tij përmbajnë mundësitë e infinitit. Rëndësia e algjebrës 
së Khuarizmit u njoh nga perëndimi në shekullin e 12-të – kur Zherardi i 
Kremones përktheu tezat e tij në latinisht. deri në shekullin e 16-të, ky version 
u përdor në universitetet europiane si libri matematikor kryesor. Por influenca 
e Khuarizmit arriti shumë më larg se sa universitetet. Këtë influencë e gjejmë 
në veprat matematikore të Leonardo Fibinacit si ajo e Pizës, Mjeshtri jakob 
i Firences.

Në fushën e shkencave historike një figurë me përmasa botërore është 
arabi ibn Khalduni (1331-1406). ai njihet tanimë si historiani kryesor i 
kohës së tij, duke e studiuar historinë me koncept filozofik. Khalduni theksoi 
se ndryshimi i klimës dhe i kushteve fizike të tokës është një nga faktorët 
kryesorë në përcaktimin e veçorive mendore, fizike dhe morale të njerëzve. 
Me një inteligjencë të rralle ai vuri në dukje se themeli i perandorive nuk 
është gjë tjetër veçse njëjtësimi i interesave të popullit me ato të sovranit. 
idetë e tij u shtjelluan më vonë nga oswald sprengler.

si përfundim, mund të themi se Civilizimi arab është përcjellë natyrshëm 
te qytetërimi europian, duke marrë këtë karakter universal dhe duke kapërcyer 
të gjitha fazat fillestare të evolucionit. Kështu, mund të thuhet se në themelet 
e civilizimit europian ka mjaft aspekte të rëndësishme, ku është i pranishëm 
ndikimi me shumë vlerë i civilizimit dhe kulturës arabe.

5- interesat e fuqive europiane, Nacionalizmi Arab 
    dhe krijimi i shteteve arabe

Kriza Lindore që u karakterizua nga dobësimit i Perandorisë osmane në 
shekullin e 18-të dhe fuqizimi i fuqive të reja europiane si: Franca dhe Britania 
e Madhe, filloi që të shtojë interesimin e këtyre të fundit ndaj zonës së Lindjes 
së Mesme. Britania e madhe, nga ana e saj, për realizimin e planeve të veta, 
përkrahu lëvizjen fetare dhe politike të Vehabizmit, lëvizje e themeluar 
nga Muhamed Abdul Vehabi (1703-1791). Kjo u bë për dy arsye, që në thelb 
ishin në interesin ishte në interesin e Britanisë së Madhe:

Së pari: duke qenë se kjo ishte një lëvizje fetare me mendime ekstremiste 
dhe radikale ajo solli përçarje në mes myslimanëve arabë (divide et impera 
continues).

Së dyti: kjo lëvizje synonte shkëputjen nga Perandoria osmane dhe 
krijimin e shtetit  islamik saudit.
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Krahas ambicieve britanike, nga ana tjetër, në vitin 1798, Bonapardi 
ndërmori një ekspeditë në egjipt, ku u detyrua që të kapitullonte përpara 
sulmeve të forcave të përbashkëta anglo-osmane në gusht të vitit 1801. 
Ndonëse në francë perandori e paraqiti veten si triumfator, vetëm për 
imazhe.

në qershor të vitit 1802 u nënshkrua traktati i amienit, në të cilin u 
vendos që egjipti t’i rikthehej sovranitetit osman. Britania e Madhe, nga ana e 
saj, në vitin 1807 pushtoi përkohësisht aleksandrinë, por dështoi në pushtimin 
e egjiptit.

Pas Kongresit të Vjenës (1815), filloi një bashkëpunim në politikën 
ndërkombëtare ndërmjet Francës, Britanisë së Madhe dhe Fuqive të tjera 
evropiane në kuadër të Konceptit të evropës. rezultat i këtij bashkëpunimi 
ishte angazhimi sidomos i Francës dhe Britanisë në problemin e pavarësisë së 
greqisë dhe në pranimin e pushtimit të Algjerisë nga Franca, në vitin 1830. 
Franca, gjithashtu, pushtoi Tunizinë dhe Marokun, në vitin 1881.

Britania e Madhe, nga ana tjetër, në vitin 1840 nënshkroi me Turqinë 
”Traktatin e Londrës”, në bazë të të cilit Jemeni kalonte nën kontrollin e saj. 
Ky traktat i dha dorë Britanisë për të zgjeruar zonën e influencës së saj në 
gadishullin Arabik.

Në vitin 1880 u vu nën kontrollin britanik Bahrejni. në vitin 1892 
sunduesi i Abu Dhabit firmosi një marrëveshje me Britaninë, në të cilën u 
vendos që ai nuk do të hynte në marrëdhënie me shtetet e tjera, pa marrë 
pëlqimin e saj. Britania, nga ana tjetër, e ndihmoi për zgjerimin e sundimit 
të tij me dubain dhe disa vende të tjera.

të njëjtën marrëveshje, Britania e Madhe nënshkroi në janar të vitit 
1899 dhe me Sheikun e Kuvajtit.

Britania, gjithashtu, në rivalitet me Francën për kontrollin e Kanalit të 
Suezit në 13 gusht të vitit 1882, zbarkuan në Egjipt me kërkesën e mbretit 
Teufik. Por, pavarësisht se ishin të pushtuara, shumica e territoreve arabe 
vazhdonin të qëndronin nën sovranitetin e Perandorisë osmane, si pjesë e 
Khalifatit islam.

Gjatë Luftës së Parë Botërore, kërcënuar nga ambicia ruse dhe 
gjermane për Mesdheun, Britania e Madhe preferoi si zgjidhje më 
oportune të përkrahte dhe të mbronte lëvizjen e nacionalizmit arab. 
qëllimi ishte që të ruante interesat e veta, duke treguar gatishmërinë e 
saj për njohjen e pavarësisë së arabëve. 

themeluesi i lëvizjes nacionaliste arabe ishte nexhib azuri. në vitin 
1904 në Paris ai botoi librin me titull “lindja e nacionalitetit arab”. Më 
tej, formoi edhe një shoqatë nën emrin “liga Arabe”. “Liga arabe” botoi 
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revistën mujore të quajtur “Pavarësia Arabe”. Botimin e kësaj reviste ai e 
bënte në bashkëpunim të ngushtë me francezin, Eugene Jung, i cili shkruajti 
dhe librin me “revolta arabe”. disa nga çështjet që vazhdimisht rriheshin në 
librin e lartpërmendur ishin:

- dallimet racore, politike dhe kulturore ndërmjet arabëve dhe turqve;
- ngjarjet që kishin të bëjnë me superioritetin e arabëve ndaj turqve; 
- nevoja për ndarjen e arabëve nga Perandoria osmane. 
ngritja e Sherif Huseinit (husejn ibn ali 1885-1931), kundër turqve 

ishte pasojë e mbështetjes së drejtpërdrejtë të Britanisë. ndërmjet huseinit 
dhe gjeneralit anglez Kitchner (Kiçner) u lidh një komunikim i tërë dhe i 
drejtpërdrejtë. Kitchneri u premtoi përkrahje përpjekjeve arabe për pavarësi, 
si dhe u angazhua që khalifati i myslimanëve të transferohet prej turqve tek 
arabët. Ndërsa Sherif Huseini u zgjodh në postin e Khalifit të ri.

Gjenerali anglez Mc Mahon (Mek Mahoni) i dërgoi një letër sherif 
Huseinit, që ndodhet edhe sot në arkivin e Foring Ofisit Britanik, në të cilën 
theksohet: “Sherifi Husein është faktori vendimtar në luftën për pavarësi të 
popullit trim arab”.

Më 21 korrik 1915, sherif huseini i dërgoi një letër gjeneralit anglez Mc 
Mahonit, me të cilën kërkonte përkrahjen e britanezëve për kërkesat arabe për 
khalifatin e tyre. Më 10 qershor 1916, nën udhëheqjen e Sherif Huseinit, filloi 
kryengritja kombëtare arabe e ndihmuar me armatim, municion, si dhe me 
përkrahjen e gjerë politike të Britanisë. Këshilltarë kryesorë i kryengritësve, 
të cilët i udhëhiqte djali i Sherifit, Feisali Huseini ishte guvernatori anglez T. E. 
Lawrence, i njohur ndryshe dhe si ”lorenci i Arabisë”. 

Kështu përfundoi lufta e arabëve për pavarësi, që u nxit nga nacionalizmi 
e që ishte nën mbrojtjen ushtarake të Britanisë. Mirëpo, ndërsa Franca dhe 
Britania e Madhe i nxitnin arabët në luftë për pavarësi, ato përgatitën 
terrenin për ndarjen e territoreve arabe dhe për krijimin e Izraelit, me 
marrëveshjen e sykes-Picot (sajks-Pikotit) dhe me deklaratën e Balfourit.

Konferenca e San Remos 1920
Konferenca e san remos, në prill të vitit 1920, vendosi: 
- të kalonte nën mandatin e Francës algjerin, tunizin dhe Marokun, 

sirinë dhe Libanin; 
- të kalonte nën mandatin e Britanisë së Madhe egjiptin, sheikatët e Gjirit 

Persik dhe irakun.
- të kalonte nën mandatin e italisë Libinë.
Britania e Madhe dhe Franca morën përsipër përgjegjësitë që të kujdeseshin 

e të ndihmonin derisa popujt e mandateve mund të vetëqeveriseshin.
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Pavarësia e egjiptit dhe Kanali i suezit - Anglia
 Në 28 shkurt të vitit 1922, Britania nënshkroi me nacionalistët egjiptiane 

pavarësinë e egjiptit. sipas marrëveshjes dypalëshe, mbrojtja e egjiptit do 
të vazhdonte të ishte nën mbrojtjen e Britanisë. anglia, nga ana e saj, do të 
vazhdonte të kontrollonte rrugët e komunikimit, në veçanti Kanalin e suezit. 

Pavarësia e irakut-Anglia
në vitin 1930 u nënshkrua traktati anglo-irakian, ku Britania e njihte 

pavarësinë e irakut, duke ruajtur praninë e trupave britanike. ndërkohë që u 
shpall e pavarur dhe arabia saudite.

Pavarësia e sirisë dhe libanit - Franca 
Kurse Franca njohu shtetin e sirisë, në rajonet bregdetare të tij, ku jetonte 

shumica kristiane, krijoi shtetin e Libanit. 
ndërkohë që algjeria, Maroku dhe tunizia ishin koloni pa të drejta.

6-  zhvillimi i mendimit politik në vendet arabe gjatë 
 shekujve 19-20-të

Me konsolidimin kolonial europian në vendet arabe u zhvilluan tre 
shkolla mendimi: 

e para:
- K ishte doktrinë e reformimit të shoqërisë myslimane, duke u mbështetur 

te mësimet tradicionaliste të islamit, sidomos në ato të themeluesit të tij. sipas 
kësaj shkolle, parimet e islamit mund të harmonizohen me konceptet bazë të 
arsimit, punës dhe shoqërisë. Kjo ide tradicionaliste u quajt ”Selefi” dhe e 
kishte burimin nga lëvizja ”Vehabiste”.

Këto ide nisën në shekullin e 19-të, nga mendimtari islamik Xhemal al din 
(1839-1879), i quajtur al afgani. al afgani konsiderohet themelues i idesë së 
Pan-Islamizimit, i unitetit kulturor dhe politik i të gjithë myslimanëve kudo 
që janë. një pasues tjetër ishte Muhamed abdu nga egjipti (1849-1905), si 
dhe siriani Muhamed rashid rida (1865-1935).

Bazuar mbi këto, në egjipt do të krijohej më 1928 nga hasan el-Bena [1906-
1949], organizata politike ”ihuanul-Mulsimun” (Vëllezërit Myslimanë) një 
grup islamik, i cili do të kundërshtonte tendencat dhe korrupsionin sekularist 
të shtetit dhe shoqërisë që ekzistonte. organizata theksuar restaurimin e 
vlerave dhe mënyrës islame të jetës. 
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në vitin 1931 u krijua shoqata e “Algjerianëve Myslimanë” (aUMa), e 
udhëhequr nga sheiku abd-al-hamid Bej Badis.

e dyta:
-shkollë besnike ndaj islamizmit. Por pasuesit e saj mendonin se 

përpjekjet e tyre do të kishin sukses vetëm nëse do të viheshin në zbatim në 
jetë dhe ide afetare, siç ishte pluralizmi partiak, i cili është i papranueshëm 
në mendimin politik islam. ata kishin bindjen se krijimi i organizatave dhe i 
partive nacionaliste është një faktor i rëndësishëm në luftën antiimperialiste. 
Kjo shkollë ishte eventualisht më e fuqishme se e para.

Bazuar mbi mendimin politik të shkollës së dytë, u formuan partitë e 
para politike në vendet arabe, siç ishte Partia nacionaliste (Vakf) në egjipt, 
(“tunizianët e rinj”) dhe Partia “dosture” (Ligji) në tunizi.

 
e treta:
-Kjo shkollë insistonte në laicitetin e shoqërisë dhe politikës arabe, duke 

konstatuar se Khalifati nuk ishte i domosdoshëm. Kjo shkolle e konsideronte 
islamin thjesht si fe apo besim, duke bërë ndarjen ndërmjet politikës dhe fesë 
dhe ishte shkollë e mirëfilltë evropiane politike. Përfaqësuesi kryesor i kësaj 
shkolle të mendimit është ali abdu razik (1888-1966).  

7- zhvillimet politike dhe historike në Lindjen e Mesme 
    gjatë Luftës së ftohtë

Antikolonializmi
Pas Luftës së Dytë Botërore Franca dhe Anglia e kishin humbur ndikimin 

e tyre në vendet arabe, vende të cilat filluan të kërkojnë pavarësinë e tyre nga 
fuqitë koloniale.

Popujt arabë u hodhën në revolta, të cilat morën herë forma kulturore 
e herë forma politike-luftarake. qëllimi i këtyre lëvizjeve ishte krijimi i 
shteteve të tyre dhe për t’u shkëputur nga sistemi protektorial, në të cilin i 
kishin vënë anglia dhe Franca. Me këto lëvizje të fuqishme popujt arabë ia 
arritën qëllimit. 

Antisemitizmi
Krahas antikolonializmit dhe fuqizimit të nacionalizmit arab, përgjithësisht 

gjatë Luftës së Ftohtë në Lindjen e Mesme, krahas kryengritjes kundra fuqive 
koloniale do të ravijëzohen gjithnjë e më shumë dukuritë antisemitike dhe 
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veprimet e shteteve arabe kundra shtetit të sapokrijuar, izraelit. sipas shteteve 
arabe, krijimi i Izraelit fill mbas Luftës së Dytë Botërore ishte krijesë artificiale 
dhe, si i tillë, i paligjshëm.

Modelet politiko-shoqërore
Gjatë Luftës të Ftohtë në vendet arabe doli gjithnjë e më evident problemi 

i sistemit të qeverisjes. dy ishin sistemet politike kryesore mbi të cilat u ndanë 
arabët:

1. sistemi monarkik i qeverisjes. (arabia saudite dhe vendet e tjera të Gjirit.)
2. sistemi nacionalist. 
Përveç arabisë saudite, në shumicën e vendeve arabe dhe të disa 

shteteve të tjera të Gadishullit arabik, të cilat ishin të mbështetur në fuqitë 
perëndimore, qeverisja ra në duart e nacionalistëve. shumë herë këto grupe u 
përplasën me njëri- tjetrin. Këto përplasje u shpërdoruan konjukturalisht nga 
Fuqi të caktuara, të cilat kishin si qëllim që të shfrytëzonin pasuritë natyrore 
të Lindjes së Mesme. në atë rajon ndodhet rreth 68% e sasisë nëntokësore të 
naftës për të gjithë botën.

Mbas Luftës së dytë Botërore dhe gjatë gjithë Luftës së Ftohtë, vendet 
arabe do të përballen me dy çështje kryesore:

1-Krijimi i një identiteti.
2-Mosvarësia nga Perëndimi.

8- Përpjekjet e identitetit arab

Çështja e identitetit arab lidhet direkt me formën e qeverisjes së këtyre 
vendeve. Kjo ushqeu disa rryma politike në këto vende. të tilla ishin:

- panislamizimi, 
- panarabizimi, 
- nacionalizmi 
- socializmi arab.

Panarabizimi bazohej në idetë se të gjithë arabët kishin një histori 
dhe kulturë të përbashkët dhe pavarësisht nga feja të cilën kishin, duhet t’u 
bashkonin në një shtet të madh, shtetas të cilit të jenë të gjithë arabët. Kjo 
rrymë do të gëzonte përkrahje të madhe gjatë viteve ‘50 dhe ‘60, sidomos 
në egjipt, ku do vijë në pushtet një nga personalitetet më të mëdha arabe, 
Xhamal abdel nasser. nasseri u përpoq të simbolizonte identitetin e një 
Kombi arab. 

Lisen Bashkurti : Lindja e Mesme, historia dhe qytetërimi
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në 23 korrik të vitit 1952, nasseri udhëhoqi kryengritje për rrëzimin e 
Mbretërisë së Farukut, duke e kthyer egjiptin në republikë demokratike. 
nasseri u bë i pari President i republikës. Me diplomacinë që e karakterizoi, 
nasseri arriti të bëhej personaliteti më i rëndësishëm në botën arabe dhe me 
ndikim të madh ndërkombëtar. 

Kriza e Suezit (1956)
në vitin 1956, nasseri shtetëzoi Kanalin e suezit, që zyrtarisht i takonte 

anglisë. Kjo gjë u bë shkak i luftës, që mbeti e njohur si ”Kriza e suezit”, ku 
aleatët anglezë, francezë e izraelitë hynë në egjipt.

në pikun e krizës ndërhynë shBa-së dhe Bs. Përballë dy superfuqive, 
fuqitë evropiane u detyruan të tërhiqen, duke ia lënë kanalin egjiptit. 

nAM dhe nasserizmi
nasseri ishte frymëzuesi i dy lëvizjeve. njëra ishte lëvizje ndërkombëtare 

dhe do të quhej “Lëvizja e të Paangazhuarve”. në të bënin pjesë shtetet që 
ndiqnin politikë të pavarur nga dy Blloqet e Luftës së Ftohtë. Midis tyre 
ishin egjipti, india, jugosllavia etj. Lëvizja tjetër ishte tipike e nacionalizmit 
të Kombit arab. ishte lëvizje rajonale me bazë egjiptin. U quajt “Lëvizja 
nasserizmi”. thelbi i doktrinës së Nasserizmit ishte pleksja e panarabizimit 
me socializmin. 

Tentativat për shtete Federalë Arabë
në vitin 1958 ideja e panarabizimit dukej se po bëhej realitet kur nasseri 

krijoi Shtetin e Bashkuar Arab, ku merrte pjesë Siria me egjiptin. Por 
ky shtet jetoi vetëm tre vjet, sepse në vitin 1961 siria vendos të tërhiqet nga 
Federata, me arsyetimin se nuk pajtohej me sundimin e naserit. 

Po në vitin 1961 do të krijohet përsëri Shteti i Bashkuar Arab midis 
egjiptit dhe Libisë. edhe ky shtet tentativë federal nuk pati jetë të gjatë. 
në 1967 do bëhet ”Lufta e aqabas”, në të cilën forcat izraelite me një sulm 
ushtarak të rrufeshëm do të mundin forcat siriane dhe egjiptiane. Kjo ishte një 
nga dështimet kryesore të nasserit dhe të panarabizimit. 

Vdekja e Naserit dhe e doktrinës së tij (1970)
në 1970 nasseri vdiq dhe bashkë me të edhe “ëndrra e tij e panarabizimit 

socialist”. Presidenti pasues i nasserit, anver sadat, me zhdërvjelltësi 
diplomatike shfytëzuar konjukturat e krijuara në marrëdhëniet ndërkombëtare 
të kohës për të orientuar vendin drejt kapitalizmit dhe shteteve të Bashkuara 
të amerikës. 
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Paqja Egjipt - Izrael (1978) dhe atentati mbi Sadatin (1981)
në vitin 1978 egjipti nënshkroi paqen me izraelin. Ky akt tepër i avancuar 

dhe i guximshëm në rrethanat e acaruara të antisemitizmit në gjithë regjionin 
arabik i kushtoi jetën sadatit. atë e vranë me një atentat të organizuar nga 
organizata ekstremiste “Xhihadi islamik” në vitin 1981.

Panarabizmit të nasserit iu kundërvunë me gjithë mjetet nacionalistët 
arabë. ato përkrahnin idenë se çdo shtet arab ka identitetin e vet dhe si të 
tillë duhet të jenë të pavarur nga shtetet e tjera. Kjo frymë, pra, e identitete të 
veçuara të shteteve arabe mbizotëron edhe sot në vendet arabe.

doktrina socialiste arabe
ndërsa doktrina socialiste arabe, e ndikuar shumë kryesisht nga socializmi 

sovjetik i Luftës së Ftohtë, por edhe nga modeli i socializmit kinez, përbënte 
aplikimin e nacionalizmit, pra, të çdo shteti arab më vete, me ideologjinë 
marksiste në realitetin arab. Kjo rrymë, nacional-socialiste arabe, pati 
përkrahje në siri (hafez al asad), aktualisht djali i tij (Beshar al asad), në 
Irak (Sadam Huseini) dhe në Libi. Në këtë të fundit Presidenti Kolonel Kadafi 
u përpoq të kombinonte socializmin me islamin. Kjo rrymë përfaqësohej 
nga partitë, me të njëjtin emër B.a.th. Por, ndonëse këto tre udhëheqës 
udhëhiqeshin dhe përkrahnin të njëjtën ide, kishin të njëjtën ideologji, ato 
kishin mosmarrëveshje interesash me njëri-tjetrin.

 
iraku i sadam Huseinit
sadam huseini erdhi në pushtet në irak mbas gjeneralit të sëmurë ahmad 

hasan al-Bakr. huseini ndërmori reforma të mëdha. ai krijoi para së gjithash një 
aparat të pamëshirshëm sigurie. Më 1972, në kulm të Luftës së Ftohtë, sadami 
e orientoi vendin drejt Bashkimit sovjetik. iraku nënshkroi një marrëveshje 15 
vjeçare me Bashkimin sovjetik. Kështu u bë edhe shtetëzimi i Kompanisë irakiane 
të Vajgurit, e cila ishte ngritur nën administrimin britanik dhe po furnizonte 
perëndimin me naftë të lirë. Të ardhurat e larta nga nafta, të fituara nga kriza e 
naftës e vitit 1973, u investuan në industri, arsim, shërbimin shëndetësor, duke 
ngritur nivelin e jetesës së irakianëve në më të lartin në botën arabe. 

në vitin 1979 sadam huseini u shpall President i irakut. Pavarësisht 
bashkëpunimit me Bs, për arsye të peshës së lartë të energjetikës së këtij 
vendi, sadami përmirësoi marrëdhëniet edhe me Perëndimin. 

Konflikti Irak-Iran dhe Perëndimi
Perëndimi përkrahu irakun gjatë gjithë luftës iran-irak të viteve ’80-të. 

Duke qenë i frikësuar nga fitorja e Revolucionit Islamik në Iran, i cili kishte 
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zëvendësuar shahun reza Pahlavi, shBa e hoqën irakun nga lista e saj e 
shteteve që mbështesnin terrorizmin më 1982, duke e mbështetur kundër 
iranit. dy vjet më vonë, iraku rivendosi lidhjet diplomatike, të cilat ishin 
ndërprerë që nga lufta arabo-izraelite e vitit 1967. 

Britania, Franca dhe shBa-ja e furnizuan irakun me armë dhe pajisje 
ushtarake, ndërsa shBa bashkëpunonte me regjimin e sadam huseinit në 
fushën e zbulimit.

Por skandali iran-Contra dhe publikimi i njoftimeve se shBa i kishte 
shitur iranit armë fshehtas, me shpresën që të siguronte lirimin e pengjeve që 
mbaheshin në Liban, shkaktoi fërkime midis shBa-së dhe Bagdadit. 

Kriza e Kuvajtit
Marrëdhëniet ndërmjet Perëndimit dhe irakut u tensionuan gjatë krizës 

ndërmjet Kuvajtit nga Irakut, i cili kurrë nuk i ka pranuar kufijtë e caktuar nga 
Britania, me të cilët u krijua Kuvajti si shtet i pavarur. Kriza u shoqërua me 
pushtimin e Kuvajtit nga iraku. U krijua një koalicion ndërkombëtar dhe në 
rajon u përqendruan qindra mijëra trupa. shBa hartoi një plan lufte, me në 
krye gjeneralin norman schwarzkopf, kryekomandant i Komandës qendrore 
amerikane.

në nëntor 1990, pasi u braktisën përpjekjet diplomatike për zgjidhjen e 
krizës, oKB-ja i caktoi irakut një afat për tërheqje nga Kuvajti dhe autorizoi 
përdorimin e “të gjitha mjeteve” për të detyruar irakun që të respektonte këtë. Më 
17 janar 1991, filloi operacioni i forcave aleate, i quajtur ”Stuhia e Shkretëtirës”, 
i cili zgjati deri në nënshkrimin e armëpushimit në 28 shkurt 1991.

edhe pas këtij operacioni, shBa dhe Britania e Madhe përdorën zonat 
e ndalimit të fluturimit bashkë me sanksionet ekonomike dhe inspektimet e 
armëve si politikë të “izolimit” të mbështetura nga oKB.

9- Përpjekjet për pavarësi nga Perëndimi

Pavarësimi nga Perëndimi te arabët njësohet me problemin e izraelit duke 
marrë pamje antisemite. Për arabët, izraeli është “sateliti i shBa-s” në Lindjen 
e Mesme. Kështu, në ditët e sotme, janë njësuar fryma antiperëndimore me 
frymën antiizraelite. Pothuajse në të gjitha shtetet arabe të Lindjes së Mesme 
zgjidhja e çështjes së Palestinës përbën qëllimin kryesor të politikës së tyre të 
jashtme. Palestina është kauzë e përbashkët e arabëve. 

që në muajin e parë të krijimit të shtetit të izraelit (1948), arabët jo vetëm 
nuk e mirëpritën atë, por i shpallën luftë. izraeli, nga ana e tij, tejkaloi vendimin 
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e oKB-së për krijimin e tij vetëm në ½ e territorit të Palestinës, ndërkohë që 
ai ka okupuar fact accompli për rreth 2/3 e territoreve palestineze. 

Konflikti arabo-izraelit mori përmasat e katër luftërave kryesore të 
mëdha: 

1-Lufta e viteve 1948-1949. në atë luftë arabët e Lindjes së Mesme 
sulmuan izraelin dhe dështuan, sepse izraeli kishte armatim më të modernizuar 
se arabët.

2-Kriza e Kanalit të suezit, ku izarelitët u përfshinë kundër egjiptit. në 
këtë luftë doli fitimtar Egjipti, i udhëhequr nga Nasseri.

3-Lufta e Gjashtë ditëve. në 5 qershor të vitit 1967, izraeli në befasi të 
plotë sulmoi egjiptin, sirinë dhe jordaninë, luftë gjatë së cilës pushtoi gjithë 
Gadishullin e sinait, rripin e Gazës, lartësitë Golan, Bregun Perëndimor të 
lumit jordan dhe pjesën lindore të jeruzalemit. Kjo luftë solli si pasojë krizën 
ekonomike të 1972-shit për europën, pasi arabët disa muaj mbas kësaj lufte 
vendosën embargo në eksportin e naftës, për shkak se akuzonin perëndimin 
se nuk mori masa ndaj izraelit.

4-në 1973 egjipti me sirinë sulmuan izraelin, si hakmarrje për humbjen e 
vitit 1967, ku pati shumë viktima nga të dy palët. Presidenti i egjiptit, sadati, 
e kuptoi se nga luftërat me Izraelin Egjipti nuk kishte asnjë përfitim dhe që 
atëherë vendosi të ndjekë politikën e bashkëpunimit dhe të mirëkuptimit. Kjo 
armiqësi me Perëndimin dhe izraelin, por dhe fenomene të tjera shoqërore 
e historike, kishin si pasojë zhvillimin e fanatizimit antiperëndimor dhe 
antiizraelit në vendet arabe, pasojat e të cilit nuk po i vuajnë vetëm ato, por 
dhe pjesa tjetër e globit.

Ndërkohë mund të thuhet se gjendja konfliktuale dhe luftime të pjesëshme 
midisi izraelit dhe palestinezëve, izraelit dhe organizatave terroriste ka 
vazhduar deri në ditën tonë. duke kulmuar sërish me luftën e izraelit kundër 
Libanit (2006) me arsyetimin se prej andej organizata terroriste e hezbullahut 
sulmon izraelin dhe ka rritur shkallen e pasigurisë në vend. si pasojë e këtij 
konflikti midis Libisë dhe Izraelit u vendosën zonat e sigurisë që përfshijnë 
distancat e raketave me reze të mesme veprimi (të cilat mendohet se i posedon 
hezbullahu), si dhe nën drejtimin e Francës i instaluan Forcat e Kombeve të 
Bashkuara. 

Konflikti në Lindjen e Mesme me qendër atë izraelito-palestinez vërtitet 
rreth qarkut të mbyllur nga pikëpamje negociatore. Palestinezët kërkojnë 
territore për të ofruar siguri. izraelitet kërkojnë garanci sigurie për të liruar 
territoret. Me gjithë vështirësitë, mund të thuhet se sërish procesi ecën përmes 
negociatave, zhvillimeve politike në të dy kampet, sikundër zhvillohet edhe 
përmes aksioneve mjaft të rënda e shpesh tragjike në terrenin e ngjarjeve. 
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Kjo zonë, sipas gjithë ekspertëve të krizave dhe analistëve të çështjeve 
ndërkombëtare përbën një nga konfliktet rajonale më serioze dhe kërcënuese 
ndërkombëtare. 
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Ndërkombëtare dhe Diplomacisë.

toLeranCa dhe harMonia Fetare 
në shqiPëri

Pyetja e parë e çdo të huaji, që viziton për herë të parë shqipërinë, dhe 
njihet me faktin e prezencës të dukurisë të multikonfesionalitetit, në një 
vend kaq të vogël si shqipëria, është:

si ka mundur të mbijetojë ky vend e ky popull, i ndarë në disa besime 
fetare të ndryshme? 

është fakt se, ndonëse shqipëria trashëgon një diversitet të theksuar fetar, 
bashkekzistenca, harmonia dhe toleranca midis feve dhe besimeve të ndryshme 
kanë karakterizuar si të kaluarën, ashtu edhe të sotmen e shqiptarëve. Për më 
tepër, kjo vlerë e çmuar historike konsiderohet sot si kontributi kryesor dhe 
modeli, që shqipëria dhe populli shqiptar u afron popujve të tjere, në luftën 
kundër intolerancës, fanatizmit dhe ekstremizmit, të maskuar me mbulesë 
fetare. 

toleranca fetare, e pranishme në shqipëri gjatë shekujve të Mesjetës, u 
ruajt edhe gjatë përhapjes së islamizmit në hapësirën shqiptare, sepse vazhduan 
të veprojnë thuajse të njëjtët faktorë konvergjentë: territori i përbashkët, gjuha, 
traditat etnokulturore si dhe marrëdhëniet shpirtërore. 

“Populli shqiptar, - ka theksuar Papa Gjon Pali ii, gjatë vizitës së bërë në 
shqipëri, është për t’u marrë si shembull, në këtë kuptim. që të tre komunitetet 
fetare mbajnë një raport respekti reciprok dhe të një bashkëpunimi të 
njerëzishëm. duhet mësuar mire arti i dialogut dhe i të dëgjuarit, qoftë edhe 
ne rastin kur kjo duket si e pamundur. Uroj që shqipëria të bëhet, përherë e 
më tepër, atdheu i ekumenizmit dhe i dialogut ndërfetar.

Bashkim RAMA: Toleranca dhe harmonia fetare në Shqipëri



The Heritage Nr.3 / 201124

a ka lëvdatë më të denjë për ju, sesa të tregoheni me gisht nga evropa 
dhe mbarë bota, si shembull dialogu, mospërdorimi të dhunës dhe të një 
mirëkuptimi fetar të ndërsjelltë?” 

sigurisht, që me përhapjen e fesë islame në viset shqiptare, gjatë sundimit 
osman, u thellua më tej diversiteti fetar, gjë që, potencialisht, krijonte kushte 
për përçarjen dhe shpërbërjen e kombit shqiptar. Por një gjë e tillë nuk 
ndodhi, sepse realiteti i ri fetar ishte një mozaik i vendosur mbi një terren të 
fuqishëm, të përforcuar përgjatë rrjedhës se historisë nga veprimi i faktorëve 
të konvergjencës, të përmendur më lart. nga ana tjetër, ashtu si Krishtërimi 
(ortodoks apo katolik) edhe islami mbeti, pergjithesisht, për shqiptarët, një fe 
“popullore”, larg intolerancës dhe fanatizmit doktrinor. ndërkohë, përhapja 
në viset shqiptare e sekteve të ndryshme islamike krahas islamizmit sunit, e 
zbuti së tepërmi klimën e marrëdhënieve ndërfetare në trevat shqiptare. një 
rol specifik në këtë drejtim luajti urdhri bektashian, i cili, duke qenë i afërt me 
të dyja besimet kryesore, me Krishterimin dhe me islamin, duke predikuar 
tolerancën dhe mirëkuptimin ndërshqiptar, kontribuoi në frenimin e prirjeve 
ndarëse në gjirin e popullsisë dhe në fuqizimin e lidhjeve të unitetit mbi baza 
etnike dhe kombëtare. 

të dhënat e dokumentacionit historik janë vërtetimi më i sigurt për 
ekzistencën e tolerancës dhe të bashkëjetesës pa probleme të shqiptarëve të 
besimeve të ndryshme. 

Burimet historike të shek. XVii - XViii “ofrojnë” të dhëna interesante, 
sipas të cilave, vajza të krishtera martoheshin me djem të islamizuar, te  cilët, 
në kundërshtim me rregullat fetare të kohës, kërkonin që edhe fëmijët e lindur 
nga këto martesa të përziera, të pagëzoheshin në kishë. 

në një raport të tij, dërguar selisë së shenjtë të romës, më 1638, një 
misionar katolik, jo pa habi, theksonte: “Meqenëse rrinë vazhdimisht bashkë, 
shumë sende nxënë të krishterët nga të pafetë (lexo: myslimanët) si p.sh., me 
kremtue ditën e premte që asht festa kryesore e turqve (lexo: myslimanëve) dhe 
bestytni të pafund. turqit (myslimanët), si të rrjedhun nga të krishterët, ruajnë 
shumë zakone të të krishterëve: për sa u përket festave, ftojnë njeni-tjetrin 
ndër morte, ndër kremtime dhe kur bajnë dasma. shumë nga këta të krishterë 
tue marrë e dhanë me ta, besojnë se edhe ata shelbohen (shëndetësohen), në 
qoftë se kryejnë disa të këqia”. 

një dukuri të tillë e vinte në dukje edhe bashkëshortja e ambasadorit 
britanik në stamboll, Montagy, e cila më 1717 shkruante: 

“Këta njerëz, që jetojnë midis të krishterëve dhe muhamedanëve dhe që 
nuk ua “kanë marrë dorën” mosmarrëveshjeve (fetare), deklarojnë se nuk 
janë aspak në gjendje të gjykojnë, se cili besim është më i miri. Por, për hir 
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të së vërtetës, ata i ndjekin me dëshirë, të dy besimet: shkojnë në xhami, të 
premteve dhe në kishë të dielave, duke nxjerrë si “argument”, se në ditën e 
gjykimit do të kenë mbrojtjen e profetit të vërtetë, duke lënë të kuptojnë, se 
nuk janë në gjendje të përcaktojnë se cili është ky profet, në këtë botë”. 

duke analizuar faktorët, që patën ndikim në kultivimin dhe ruajtjen 
e tolerancës dhe të harmonisë fetare në shqipëri, nuk mund të lëmë pa 
përmendur rolin që luajtën ideologët e rilindjes, të cilët u përpoqën ta 
zhvillonin më tej tolerancën fetare, duke e vënë atë në shërbim të çështjes 
kombëtare shqiptare. 

rilindasi i shquar sami Frashëri shprehte bindjen se politika e përçarjes 
fetare dështoi përballë atdhedashurisë së shqiptarëve, të cilët, në dallim nga 
popujt e tjerë, e sidomos nga ata të Lindjes, që në përgjithësi vendosin besimin 
përpara kombësisë, shprehen se janë shqiptarë, para se të jenë myslimanë a 
të krishterë.

sentenca lapidare “feja e shqiptarit është shqiptaria”, e lëshuar në formën 
e një kushtrimi nga një tjetër figurë e shquar e Rilindjes, Pashko Vasa, dhe 
që përshkoi letërsinë historike, politike dhe artistike jo vetëm të rilindjes 
shqiptare, por edhe të periudhave pasardhëse, ishte pa dyshim një qëndrim 
politik, që i kundërvihej qartazi përçarjes dhe synonte bashkimin e shqiptarëve, 
pavarësisht nga përkatësia e tyre fetare. 

të bashkuar dhe jo të ndarë nga besimet fetare, shqiptarët vepruan edhe në 
aktin e shpalljes së Pavarësisë, më 28 nëntor 1912. si në Kuvendin e Vlorës, 
ashtu edhe në qeverinë e parë shqiptare të dalë prej tij, u përfaqësuan të gjitha 
besimet, duke u bërë, në në këtë mënyrë, një shprehje e qartë e tolerancës, 
harmonisë, respektit dhe mirëkuptimit ndërfetar. 

solidariteti dhe toleranca midis shqiptarëve të besimeve të ndryshme u 
shfaqën me një shkëlqim të veçantë edhe në periudhat e mëvonshme. Priftin 
katolik Luigj Bumçi, Mehdi Frashërin, Mihal turtullin, hoxhë Kadrinë, 
Luigj Gurakuqin, Fan nolin dhe Faik Konicën i shohim të gjithë së bashku, 
në shqipëri apo jashtë saj, në mbrojtje të çështjes shqiptare. 

“Muhamedanët nuk janë këtu muhamedanë të vërtetë, - theksonte Konica, 
- ashtu si edhe të krishterët, nuk janë krejt të krishterë”. 

atë Luigj Bumçi, i cili në dhjetor të 1919-s shkoi në Vatikan për të 
kërkuar mbështetje për çështjen shqiptare, i tha Papës se shumica e anëtarëve 
të delegacionit shqiptar që ndodhej në Paris, ishin myslimanë dhe se e kishin 
zgjedhur atë, kryetar të tyre dhe e kishin dërguar atje (në Vatikan) për t’i 
kërkuar shenjtërisë së tij, të ndihmonte shqipërinë. 

ishte, pikërisht ky realitet fetar, që tërhoqi dukshëm vëmendjen e 
diplomatëve të huaj në aktivitetet ndërkombëtare të organizuara për shqipërinë 

Bashkim RAMA: Toleranca dhe harmonia fetare në Shqipëri
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në fillim të viteve ‘20. Duke e marrë fjalën në Gjenevë, më 17 dhjetor 1920, 
kur diskutohej çështja e pranimit të shqipërisë në Lidhjen e Kombeve, 
delegati indian u shpreh, se ”kur në botë zhvillohen ende luftëra ndërfetare, 
në shqipëri, myslimanët, katolikët, ortodoksët jetojne në harmoni dhe se ky 
është një fakt i shkëlqyer, për një vend me shumicë dërmuese të popullsisë 
myslimane, të përfaqësohet këtu, nga një i krishterë dhe pikërisht një prift” 
(ishte fjala për Fan nolin që kryesonte delegacionin shqiptar). 

edhe Mbreti, Zogu i, në ceremoninë e shpalljes së tij si mbret (1 shtator 
1928), bëri betimin, duke vendosur njërën dorë mbi Bibël, ndërsa tjetrën mbi 
Kuran, duke premtuar kështu, se do të mbronte unitetin kombëtar. 

duhet thënë se periudha e sundimit komunist ka qenë e egër dhe 
armiqësore për sa u përket sjelljeve dhe qëndrimeve ndaj fesë. diktatura u 
përpoq të asgjësonte besimin dhe të ngrinte në kult ateizmin. Feja u ndalua 
me ligj, ndërsa institucionet fetare u mbyllën. sigurisht, një aventurë e tillë 
solli dëme të mëdha, ndonëse besimi mbeti i gjallë, në shpirtrat e njerëzve, 
për t’u rizgjuar me një fuqi të re në vitet postkomuniste. 

Me rënien e komunizmit në shqipëri u rihapën institucionet fetare. 
Myslimanë, ortodoksë dhe katolikë morën pjesë, së bashku, në ceremonitë 
fetare të zhvilluara anembanë vendit. 

Por me hapjen e Shqipërisë paskomuniste ndaj botës dhe fitoren e lirisë 
së besimit, para nesh shfaqen probleme e sfida të reja. 

sot, kur e gjithë bota e civilizuar është duke luftuar kundër terrorizmit 
të mbuluar me petk fetar, shqiptarët duhet të vetëdijësohen që të luftojmë 
më shumë për fuqizimin e faktorëve, që ndihmojnë dhe ushqejnë harmoninë 
dhe bashkëjetesën paqësore fetare, e kultivuar historikisht, duke luftuar dhe 
shmangur ndikimet negative që mund t’u imponohen atyre kryesisht nga 
jashtë shqipërisë.
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Dr. Shpëtim CAMi
Lektor i Shkencave Politike, 
Universiteti Ndërkombëtar Strugë 

dinaMiKat KoMPLeKse të haPësiraVe 
të LiriVe PoLitiKe 

Abstrakt

qëllimi i këtij studimi është të paraqes gjendjen e shkencave politike 
në shqipëri, një historik të shkurtër dhe gjendjen aktuale. Cilat 
janë ritmet e zhvillimit të kësaj shkence dhe cilët janë kontributorët 

kryesorë? sigurisht, në një material aq të shkurtër nuk mund ta japësh të plotë 
këtë pamje, por është një përpjekje që të mund t’i japë rëndësinë e duhur kësaj 
shkence. Pothuajse  çdo krizë politike apo marrëveshje politike varet nga 
vullnetet politike të palëve pjesëmarrëse, që, sigurisht, janë parti politike ose 
grupe interesi. Cili është formimi i tyre politik? sot shpesh dëgjojmë të thuhet 
që shBa ose ndonjë shtet tjetër si Kina drejtojnë botën apo i diktojnë botës 
politikat e tyre. Po si është arritur kjo? nuk është rastësi kjo arritje e tyre. 
Fakti që në shBa krijohet organizata e parë e shkencave politike, e pasuar 
nga Kanadaja apo Kina, janë e argumentojnë këtë rezultat politik botëror. Po 
vendet e vogla si këto të Ballkanit, çfarë duhet të bëjnë? në një takim të një 
force politike, drejtuesi kryesor ju thoshte të pranishmëve: “Mos dëgjoni çfarë 
thotë bota, por luftoni fort! Keni dëgjuar ju, të pyesin amerikanët apo anglezët 
se çfarë thonë ndërkombëtarët?” - vazhdonte drejtuesi politik. Po si mund 
të pyesin amerikanët apo anglezët? ata nuk kanë nevojë të pyesin! Popujt e 
vegjël kanë nevojë të pyesin, kanë nevojë për aleatë të mëdhenj, kanë nevojë 
të njohin mirë diplomacinë dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, kanë nevojë të 
njohin shkencat politike. nuk është rastësi që prezenca e Fan nolit të madh 
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pranë familjes Willson ndikoi në mbrojtjen e shqipërisë kur ajo kërcënohej 
nga të gjitha anët. ishin njohuritë e tij të pakrahasueshme që ndikonin tek çdo 
bashkëbisedues për të ndryshuar rrjedhën e ngjarjeve të historisë. një popull 
i vogël dhe i paditur ka vetëm një rrugë, pushkën në krah. ndaj ky studim 
është edhe një apel për të njohur më shumë shkencat politike, marrëdhëniet 
ndërkombëtare dhe diplomacinë.

1. Zhvillimi i Shkencave politike para 1989, pas 1989, influenca 
    e SHBA dhe Be dhe trashëgimia komuniste

shqipëria hyri në rrjedhën e zhvillimeve demokratike pas vitit 1990. deri 
në këtë kohë historia e saj ka përshkuar një rrugë të gjatë dhe të vështirë, 
duke kaluar në sisteme të ndryshme politike, që nga shpallja e Pavarësisë në 
vitin 1912. nga pushtuesit e saj nuk trashëgoi asnjë sistem arsimor. shqiptarët 
arsimoheshin jashtë vendit dhe vetëm pas dobësimit të perandorisë turke, 
filluan lëvizjet nga intelektualët shqiptarë për pavarësi kombëtare dhe arsimim. 
shqiptarë të arsimuar jashtë shqipërisë apo ish funksionarë të perandorisë 
turke morën përgjegjësinë e krijimit të kulturës, arsimit e të shtetit shqiptar. 
Kongresi i Manastirit vendosi krijimin e alfabetit shqip dhe më tej filluan 
përpjekjet për hapjen e shkollave në gjuhën shqipe. të pajisur me një kulturë 
politike shumë heterogjene, shumica të shkollës turke, por edhe të tjerë të 
arsimuar në austri, itali, rumani, Bullgari, etj., sollën me vete koncepte të 
ndryshme mbi shtetin, por dhe influenca të arsimimeve të tyre. Konferenca 
e ambasadorëve më 1913 dhe përdorimi i trojeve shqiptare për të realizuar 
ekuilibër ballkanik apo më gjerë si dhe Lufta e Parë Botërore ishte zhgënjimi 
i parë i rilindjes shqiptare pas pavarësisë.

rigjallërimi i klasës politike dhe rikrijimi i shtetit shqiptar në vitet 1920-
1939, krijoi njëkohësisht një shtresë të arsimuar dhe lindjen e pluralizmit 
politik. Lufta e dytë Botërore 1939-1944 dhe rreshtimi i shqipërisë në 
bllokun antifashist për shkak të pushtimit italian dhe atij gjerman e vuri atë 
nën influencën komuniste ruso-jugosllave, influencë e cila zgjati deri në vitet 
’60, pas prishjes së marrëdhënieve me Brss. Më tej lidhjet me komunistët 
kinezë dhe prishja përsëri edhe e kësaj marrëdhënie vetëm për arsye politike, 
e dërgoi vendin në vetizolim të plotë.

ndikimi i gjatë komunist zhduku çdo gjurmë të pluralizmit, duke aplikuar 
një sistem mono-partiak. Politika ishte monopol vetëm i komunistëve. duke 
filluar që nga arsimi para universitar dhe ai universitar, tekstet mësimore, 
botimet shkencore apo letrare, arti dhe kultura, gazetat dhe tV në mënyrë 
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kategorike pasqyronin vetëm ide dhe zhvillime nga marksizëm-leninizmi, 
duke himnizuar epërsinë e atij sistemi. Çdo teori tjetër vlerësohej si 
revizioniste dhe kapitaliste dhe në dëm të zhvillimit të vendit. informacioni 
rreth botës që na rrethonte ishte i ndaluar. askush nuk lejohej të dëgjonte apo 
të shikonte Radio dhe TV nga stacione të huaja. Edhe në një libër ku flitej 
për një shpikje, theksohej që ajo ishte bërë nën frymëzimin dhe mësimet e 
marksizëm-leninizmit. e gjithë struktura shtetërore, akademia e shkencave 
dhe universitetet, bënin politikën e partisë-shtet dhe luftonin për krijimin e 
bindjes absolute mbi sistemin komunist.

Universiteti i parë në shqipëri është hapur në tiranë në vitin 1957 dhe më 
pas u krijua akademia e shkencave në vitin 1972 me përpjekjet e Profesor 
aleks Budës, i cili u emërua edhe kryetar i parë i saj. në shkollën e mesme dhe 
në universitet studiohej historia e Partisë Komuniste, marksizëm-leninizmi, 
materializmi dialektik dhe historik. Funksiononte instituti i studimeve 
Marksiste-Leniniste dhe shkolla e Partisë “Vladimir iliç Lenin”. nuk lejohej 
hyrja e literaturës jo komuniste. Futja apo përdorimi i kësaj literature ishte 
e dënueshme. në këto kushte, rënia e sistemit komunist e gjeti shoqërinë 
shqiptare të papërgatitur për të përballuar pluralizmin politik dhe ekonominë 
e tregut. Të ndodhur në liri të pakufizuar, të gjithë filluam të merreshim me 
politikë. Metodologjia e shkencave politike bëhej sipas modelit njëpartiak 
komunist. Klasa politike vinte nga shkolla komuniste dhe pa përvojë dhe 
kulturë demokratike pluraliste. të arsimuar jashtë shtetit në shkenca politike 
nuk kishte asnjë politikan e, për pasojë, filloi zbatimi i sistemit pluralist me 
mendësi komuniste. 

sipas Prof. aleksandër Kocanit, nisma për ngritjen e shkencave politike në 
Shqipëri si disiplinë akademike u forcua nga fillimi i viteve ’90, me ardhjen në 
shqipëri të ekipeve të pedagogëve të shkencave politike të ardhur nga ireX, 
institut pranë departamentit të shtetit të shBa, si dhe projekti teMPUs. 
ata ndihmuan për ndërtimin dhe institucionalizimin e shkencave politike si 
disiplinë akademike në Universitetin e tiranës. Këto ekipe organizuan dy 
konferenca shkencore në këtë fushë. 

në vitin akademik 1993-‘94, në planin mësimor - sipas Prof Kocanit - 
ishin përfshirë disa lëndë të shkencave politike, me synimin që të shërbenin si 
bërthamë për veçimin më vonë të shkencave politike si një drejtim më vete. 
rreth vitit 1996 – thekson Prof Kocani, - erdhën në shqipëri dy profesorë 
nga universitete gjermane me idenë e fillimit të një bashkëpunimi, por që 
nuk funksionoi. në kuadrin e projektit teMPUs, një numër lektorësh të 
Departamentit të Filozofi-Sociologjisë u dërguan në universitete të ndryshme 
europiane si qendra e sylabuseve në CeU, në Pragë, me qëllim njohjen, 

Shpëtim CAMI: Dinamikat komplekse të hapësirave të lirive politike
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studimin dhe sjelljen në shqipëri të programeve të universiteteve europiane 
dhe përvojat e mësimdhënies. Pas shumë përpjekjesh të Fakultetit të shkencave 
sociale të Universitetit të tiranës me vendim të Ministrisë së arsimit datë 
20.06.2000 u hap dega e shkencave Politike me 30 studentë. Po sipas prof 
Kocanit, tashmë kjo degë ka rreth 380 studentë.

Pavarësisht problemeve organizative dhe funksionale të Universitetit 
Publik dhe mungesës së universiteteve private, shumë familje shqiptare 
i dërguan fëmijët e tyre për studime në shkencat politike jashtë vendit. 
Gjithashtu, në mungesë të vendeve të punës edhe persona të diplomuar në 
shkenca ekonomike, mjekësore, inxhinierike etj., aplikuan dhe ndoqën 
studimet në nivele master dhe Phd për shkenca politike, duke krijuar në këtë 
mënyrë një bashkësi të konsiderueshme të diplomuarish në këtë fushë. në 
mungesë të hapësirave akademike të mësimdhënies, shumë të diplomuar për 
shkenca politike filluan të krijojnë shoqata apo organizata joqeveritare me 
fokus këtë shkencë. një numër i madh botimesh dolën në treg si: libra, revista 
dhe gazeta, të cilat prezantonin një nivel shumë më të lartë kualifikimi, analize 
dhe metodologjie.

në vitet 2003-2005 u ndryshua ligji mbi arsimin e lartë, duke lejuar hapjen 
e shkollave dhe universiteteve private. një shpërthim vullkanik ka pasuar deri 
më tani. janë hapur rreth 30 shkolla të larta dhe universitete private. nga 
degët e kërkuara është edhe ajo e shkencave politike. 

2. Studimet në Shkencat Politike dhe pjesët përbërëse të saj

dr. hysamedin Feraj në librat e tij “shkenca Politike” dhe “skicë 
e mendimit politik shqiptar” trajton të gjithë elementët e nevojshëm të 
studimeve të kësaj disipline, si dhe na jep një tablo të zgjeruar të lindjes, 
zhvillimit dhe ndikimeve në mendimin politik shqiptar. ai shpjegon metodat 
epistimiologjike, antropologjinë dhe ontologjinë e shkencave politike, si dhe 
metodat dhe procedimet shkencore.

Literatura e rekomanduar për studim është e pakufizuar dhe një numër 
i madh librash të kësaj kategorie janë në qarkullim dhe në përdorim të 
studentëve dhe studiuesve të kësaj fushe.

një nga institucionet kërkimore shkencore më të rëndësishme në 
shqipëri është instituti i historisë, si pjesë e akademisë së shkencave. 
Ky institut ka nxjerrë në qarkullim në vitin 2002, botimin me 4 volume të 
“historisë së Popullit shqiptar” me angazhimin dhe kontributin e një grupi 
të madh historianësh me tituj shkencorë dhe akademikë si: (Vëllimi i) Prof.
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dr. skënder anamali, Prof.as.dr.Kasem Biçoku, Prof.as.dr. Ferit duka, Prof. 
selim islami, Prof.dr. Muzafer Korkuti, dr.stavri naçi, Prof. Frano Prendi, 
Prof.dr, Selami Pulaha, Prof.as.dr. Pëllumb Xhufi, (Vëllimi II) Prof. Aleks 
Buda, Prof.dr. Kristo Frashëri, Prof.dr. hysni Myzyri, Prof. stefanaq Pollo, 
Prof.dr. Kristaq Prifti, Prof.dr. Gazmend shpuza, prof.dr. Petrika thëngjilli 
dhe rreth 20 autorë të tjerë të vëllimit të tretë dhe të katërt. një numër i 
madh studimesh janë kryer me financimin e fondacionit SOROS, USAID, 
etj,

3. Mësimdhënia në Shkencat Politike

në Universitetin publik të tiranës, departamenti i shkencave Politike i ka 
fillimet tij në vitin akademik 2000-2001. Ai u miratua si departament më vete 
në korrik të vitit 2008, pas kërkesave të vazhdueshme të Këshillit të Fakultetit të 
shkencave sociale. në vitin 2008 u diplomuan 70 studentë në sistemin 4 vjeçar, 
70 studentë në sistemin 3 vjeçar dhe 70 studentë të degës Politikë e qeverisje në 
sistemin 3 vjeçar. Ky departament jep dy diploma: 1-Politikë dhe qeverisje dhe 
2- shkenca Politike. (Prof. ass aleksandër Kocani, alkocani@gmail.com). 

Universiteti “UFO” filloi aktivitetin e tij në vitin akademik 2004-2005. 
(www.ufouniversity.al). dega e shkencave Politike u hap në vitin 2005-
2006, në përbërje të departamentit të shkencave Politike dhe administrative. 
Drejtues i këtij departamenti është Dr. Gjon Boriçi. Më 15 Janar 2009 filluan 
edhe studimet pasuniversitare në nivelin Master të nivelit të parë dhe të dytë 
për Marrëdhënie ndërkombëtare si dhe Masteri i nivelit të dytë “Politikë e 
jashtme dhe diplomaci “. Ky studim zgjat një vit dhe përfshin 60 kredite. 
Lëndët që studiohen janë:

1-teoria e Marrëdhënieve ndërkombëtare , 2-Politika e jashtme e 
shqipërisë, 3-Politika dhe institucione të Be, 4-Globalizim dhe Gjeopolitikë, 
5- diplomaci, Modele diplomatike, shërbim diplomatik, 6-Çështje të mëdha 
të Politikës Ndërkombëtare, 7-Diplomacia e konfliktit, krizës dhe luftës, 8-E 
drejtë ndërkombëtare publike. aktualisht, fakulteti emërtohet “Fakulteti i 
shkencave shoqërore” dhe përbëhet nga disa programe studimi, ndër të cilat 
“Marrëdhënie ndërkombëtare” dhe “administrim Publik”.

në Universitetin “Marin Barleti”, sipas studiueses ajola Xoxa, dega e 
shkencave Politike funksionon që prej tre vitesh, që me themelimin e tij në 
vitin akademik 2005-2006. të gjitha kurrikulat janë marrë duke u bazuar në 
kurrikula të universiteteve më të mira evropiane e amerikane. në përfundim të 
tre viteve akademike, departamenti i shkencave Politike ofron mundësinë që 
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studenti të ketë grumbulluar 180 kreditet që nevojiten për të fituar diplomën 
universitare. nga këto, 140 kredite i takojnë formimit bazë të studentit në 
politologji dhe 40 i përkasin formimit plotësues (minor) në një fushë apo 
drejtim komplementar ose jo me atë të formimit bazë. Falë kombinimit të 
përshtatshëm mes formimit bazë dhe atij plotësues, departamenti i shkencave 
Politike ofron për të interesuarit disa diploma Bachelor. Ky universitet boton 
revistën “Gjeopolitika”. 

në Universitetin europian të tiranës, dega “shkenca Politike” është pjesë 
e Fakultetit të Shkencave Sociale, në stafin akademik të së cilit numërohen 
emra si: Prof.dr. romeo Gurakuqi (dekan), Prof. dr. artan Fuga, Prof. dr. 
Ferit duka, dr. tomi treska, dr. Ledi shamku shkreli, dr. albert doja, dr. 
ermal hasimja, doktorant Blendi Kajsiu, doktorant henri Çili, doktorant 
elvis hoxha, Ma enri hide, Ma sonila danaj, Ma enzo shijaku.

synimi i Uet është që studentët të jenë të përgatitur për degëzime të 
ndryshme profesionale si për një karrierë në sektorin publik, ashtu dhe në atë 
privat. Ka shumë studentë të cilët, nëse i pyesim sot, duan të bëhen politikanë, 
analistë politikë, pedagogë, të punojnë në organizata joqeveritare apo ka edhe 
nga ata të cilët ende i kanë idetë të paqarta dhe po studiojnë mundësitë.

departamenti i shkencave Politike (kryesisht) është gjithashtu përgjegjës 
edhe për një publikim të përhershëm të Uet, revista “PoLis”, i cili 
është një material i punuar me shumë seriozitet e përkushtim, që i ofron 
studentëve pikëvështrime të ndryshme mbi fenomene politike (por jo vetëm) 
të specialistëve më të mirë të fushave përkatëse. Kryesisht janë pedagogët 
që marrin pjesë në formulimin e tij, por edhe vetë studentët janë të ftuar 
(materialet më të mira do të botohen).

sipas Prof dr. Pajtim ribaj, një kontribut me vlerë është edhe përvoja 
e akademisë së Mbrojtjes, e cila në kurrikulat e saj ka të përfshirë fushën e 
sigurisë Kombëtare. akademia e Mbrojtjes organizon Kolegjin e Mbrojtjes, 
në të cilin kualifikohen politikanë, deputetë, punonjës të administratës së lartë 
si dhe ushtarakë të lartë. Janë mundësuar gjithashtu kualifikime të ushtarakëve 
në qendra me eksperienca të mëdha në këtë fushë si qendra e studimeve 
europiane të sigurisë “Xhorxh Marshall”, Kolegji i nato-s etj. 

Kjo përvojë pozitive është implementuar për herë të parë në arsimin e 
lartë në shqipëri, nga Universiteti “UFo”, i cili në vitin akademik 2010-2011 
ka hapur degën Master për siguri Kombëtare nën kujdesin e Prof dr. Pajtim 
ribaj. interesi për këtë fushë ka qenë i lartë dhe po merr gjithnjë e më shumë 
rëndësi në kushtet e një bote globale.

Përse siguria Kombëtare merr aktualisht këtë rëndësi? Prof. ribaj thekson 
se: siguria nuk është vetëm një term i thjeshtë në fushën e marrëdhënieve 



33

ndërkombëtare, por është një faktor vendimtar, i cili ndikon jo vetëm politikën 
në të gjithë spektrin e saj, por i shtrin efektet në psikologjinë, jetën dhe 
mirëqenien e çdo individi apo shoqërie. 

Globalizimi i shton rreziqet e pasigurisë ndaj futja e kësaj disipline si 
pjesë e kualifikimit të lartë bëhet domosdoshmëri për të studiuar shkaqet e 
pasigurisë dhe për të përcaktuar politikat më të mira për minimizimin e këtyre 
rreziqeve. 

një nga universitetet më të rinj është edhe Universiteti Mesdhetar i 
shqipërisë me themelues profesorët anastas angjeli dhe Lisen Bashkurti. në 
këtë universitet funksionon Fakulteti i Marrëdhënieve ndërkombëtare dhe 
diplomaci dhe ai i shkencave Politike. në programin e shkencave Politike 
përfshihen historia dhe teoritë Politike dhe sociale, duke u lidhur ngushtë 
me ekonominë, administrimin, sociologjinë, studimet europiane dhe 
ndërkombëtare. shkencat Politike dhe të administrimit Publik, të vendosura 
në qendër të programit, zhvillohen në sinergji me degët e tjera të shkencave 
sociale.

4. Përfaqësimi kombëtar dhe bashkëveprimi ndërkombëtar

deri në vitin 1997 edhe pse në demokraci, shtypi nuk ishte i lirë. U 
burgosën gazetarë dhe u dogjën redaksi gazetash (rasti i gazetës “Koha jonë). 
Kishte më shumë gazeta politike se sa të pavarura, gazeta e opozitës pengohej 
me çdo mjet. 

Pas vitit 1997 ligji për mediat ka vetëm një nen: “shtypi është i lirë”. 
shpërthimi mediatik ishte i paimagjinueshëm. Gazetat e pavarura morën 

rolin kryesor në informacionin e përditshëm. aktualisht gazetat kombëtare 
të pavarura “shqip”, “shekulli”, “Panorama”, “Korrieri”, “Koha jonë”, 
“standard”, “tirana observer”, “Metropol” etj., si dhe gazetat e partive 
politike “rd”, “Zëri i Popullit” “republika”, integrimi” i japin qytetarit 
shqiptar një informacion të konsiderueshëm me ngjarje, analiza dhe opinione 
të një niveli shumë më të lartë se më parë.

që në vitin 2000 është krijuar “shoqata e shkencave Politike shqiptare” 
(aLPsa), (albanian Political science association). është një organizatë e 
pavarur, joqeveritare dhe jofitimprurëse. Objektivi i saj është të inkurajojë 
dhe të zhvillojë shkencat politike dhe lidhjet reciproke me disiplinat e tjera, 
të organizojë konferenca dhe takime, të botojë revista, gazeta, libra dhe të 
organizojë shkolla verore me këtë fokus. sipas faqes së saj të internetit: www.
alpsa.org në vitin 2005-2006, bordi i saj përbëhej nga: Mirela Bogdani, henri 
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Çili, arolda elbasani, Blendi Kajsiu, altin ilirjani, Leon Malazogu, ridvan 
Peshkëpia, shinasi rama, enis sulstarova, Bernard Zeneli. Kjo shoqatë 
është e lidhur me Universitetin e europës qendrore në hungari. në mënyrë 
periodike që nga viti 2005, kjo shoqatë boton çdo vit revistën: “albanian 
journal of Politics” me editor altin ilirjani, arolda elbasani dhe ridvan 
Peshkëpia. (http:/ajp.alpsa.org/)

instituti i sociologjisë është organizatë joqeveritare me objekt studime e 
veprimtari shkencore, sondazhe të opinionit publik, trajnime, botime librash 
e revistash, ekspertizë dhe pjesëmarrje në hartimin e politikave. ajo boton 
revistën periodike “Politika dhe shoqëria” (Politics & society), themeluar 
që në vitin 2000 si dhe revistën “studime sociale”. në internet gjendet në 
adresën www.instituti-sociologjise.org. drejtues i saj është zoti Lekë sokoli, 
isokoli@hotmail.com.

akademia e diplomacisë shqiptare është një institucion tjetër me kontribut 
në arsimimin e personave të interesuar për marrëdhënie ndërkombëtare 
dhe diplomaci. ajo është anëtare e Forumit ndërkombëtar për trajnime 
diplomatike që prej shtatorit 2002. Boton revistën periodike “diPLoMaCy”. 
Stafi i saj drejtues përbëhet nga Prof. Lisen Bashkurti, Dr. Bashkim Rama. 
adresa e saj në internet është www.albdiploacademy.com 

në fushën e studimeve të sigurisë Kombëtare një kontribut me vlerë jep 
edhe instituti për demokraci dhe ndërmjetësim me revistën e tij “Çështje të 
sigurisë”.

një ndër autorët më produktivë në fushën e botimeve të kësaj kategorie 
pas vitit 2000 është akademiku artan Fuga (shih www.artanfuga.com). Para 
vitit 2000 botimet e tij janë artikuj në gjuhën frënge të botuar në revista 
shkencore franceze apo në konferenca shkencore të zhvilluara në Paris, 
Bruksel, Sofie. Në librin e tij “Media, politika, shoqëria” ai apelon kundër 
një politike që aplikon çdo ditë Legjendën e rozafës, Kalasë së shkodrës. 
Nga ky botim bëhet e domosdoshme nevoja e një klase politike të kualifikuar 
shkencërisht, e edukimit të një brezi politologësh dhe politikanësh që të çojnë 
drejt progresit .

 Botimet e shumta të Prof. dr. Lisen Bashkurti, rektor i Universitetit 
ndërkombëtar të strugës (Fyr of Macedonia) janë një tjetër kontribut i 
rëndësishëm në fushën e shkencave politike, marrëdhënieve ndërkombëtare 
dhe diplomacisë. Botime të tilla si: “shqiptarët në rrjedhat e diplomacisë” 
- 2002, “Diplomacia Shqiptare në fillimet e Luftës së Ftohtë” - 2003, 
“diplomacia e Vetizolimit”- 2004, “albanian diplomacy between the past 
and the future” - 2004, “Political dynamics within the Balkan countries” - 
2004, “Kosova përballë vetvetes” - 2004, “identiteti, imazhi, diplomacia” 
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- 2005, “Diplomacia shqiptare” (3 vol) - 2005, “Evropa, Ballkani dhe Sfida e 
Kosovës” - 2006, “e drejta ndërkombëtare dhe organizatat ndërkombëtare” 
- 2006, “national and european identity of albanians” - 2006, “negociatat 
-historia, teoria dhe Praktika” - 2006, “studime, artikuj, ese” - 2006, “oKB 
dhe rendi i ri Botëror” - 2008, “institucionet ndërkombëtare dhe nismat 
rajonale” - 2010, “national identity, international Values”-  2010, janë një 
kontribut që rrallë studiues shqiptar i kohëve tona na e ofron. ne, ballkanasve, 
vërtet na konsiderojnë një popull luftëdashës (Ferdinand schevill, “Ballkani 
historia dhe qytetërimi”), por Ballkani i epokave helenike, romake, bizantine 
dhe otomane, si mund të jetë ndryshe. shekullin e XX dhe XXi  schevill 
e quan për Ballkanin, “epoka e çlirimit” dhe le të shpresojmë që qytetarët 
ballkanas do të dinë të gëzojnë lirinë e tyre të fituar vetëm me luftë. Tashmë 
fjalën e ka diplomacia, ndaj kontributi i Prof. Bashkurtit vjen në kohën e 
duhur. 

5. Perspektivat, sfidat dhe mundësitë

studiuesja ajola Xoxa në një intervistë me studentët e saj të Universitetit 
“Marin Barleti” arrin në konkluzionin se: “shumë prej tyre duan të punojnë 
në fushën e diplomacisë, të punojnë në Ministrinë e Punëve të jashtme, të 
udhëtojnë me misione diplomatike; shumë pak prej tyre janë drejtpërdrejt 
të interesuar për t`u bërë politikanë”. ndërsa në komunikim me studentët e 
“Universitetit europian të tiranës” numri i të cilëve është gjithnjë në rritje, 
Ma. ajola Xoxa, konkludon se: “është nevoja e tregut ajo që dikton këtë rritje 
të numrit të studentëve”. në analizën e saj evidenton dy faktorë kryesorë: 1- 
Punëdhënësit e konsiderojnë si një shkollim të përshtatshëm për vende pune 
të ndryshme dhe 2- si një profil në modë, përgjatë studimeve studentët lexojnë 
shumë, kanë akses në një informacion të pafund, marrin pjesë në aktivitete 
kombëtare apo ndërkombëtare, mësohen ta formulojnë dhe ta shprehin qartë 
mendimin e tyre.

Kjo dëshirë e madhe për të studiuar në shkenca politike vjen edhe për 
faktin që duke qenë një vend i izoluar prej shumë vitesh, etja për të mësuar 
për botën që na rrethon është akoma e madhe. një arsye tjetër është lejimi me 
shumë vonesë (2000-2005) i hapjes së universiteteve private dhe mosdëshira e 
organizmave qeveritare për të hapur degën e hkencave politike në Universitetin 
shtetëror të tiranës. 

Këto faktorë sollën për pasojë këtë shpërthim vullkanik të dëshirës për të 
studiuar në shkenca politike. 
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Kjo energji njerëzore që po shpenzohet për të studiuar në shkenca politike 
do të sjellë si rezultat një shoqëri më të emancipuar, më transparente, më të 
orientuar dhe më punëtore. 

tashmë qytetarët e Ballkanit mund të lëvizin lirisht nëpër europën e 
qytetëruar pa viza. Le të mësojmë prej saj, le të përfitojmë nga liria! 
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“ProtoKoLLi i diPLoMaCisë”

1.Protokolli diplomatik

në pajtim me marrëdhëniet ndërkombëtare në shqipëri dhe në 
Maqedoni jeton një komunitet i tërë diplomatik. aktiviteti i tij dhe 
raportet e vendosura me shtetin shqiptar rregullohen në bazë të një sistemi 

normash protokollare, të fiksuara ndërkombëtarisht në konventat e Vjenës “Për 
Marrëdhëniet diplomatike” dhe “Për Marrëdhëniet Konsullore”, në marrëveshjet 
dy dhe shumëpalëshe ndërmjet shteteve dhe mbi bazën e reciprocitetit. 

Ky sistem është përmbledhur në kodin e sistemit diplomatik dhe parashikon 
formalitetet që respektohen për hapjen dhe mbylljen e misioneve diplomatike, 
ardhjen dhe largimin nga shqipëria të funksionareve diplomatike, veçoritë e 
statusit të tyre, imunitetet, privilegjet, aktivitetin jetësor dhe sjelljen, si dhe 
modalitetet e sigurimit të tyre.

2.Misionet Diplomatike 1

tiparet e misioneve diplomatike që veprojnë në shqipëri janë:
ambasada (mision diplomatik permanent i vendosur në kryeqytetin e 1. 
një shteti, për të realizuar përfaqësimin më të plote ëte një shteti tjetër 
dhe që ofron shërbimet më të gjera diplomatike, përfshirë dhe ato 
diplomatike dhe konsullore).
nunciatura apostolike (mision diplomatik i përdorur nga selia e 2. 
shenjtë).

Nora MALiqi 
Dorian LeKA 
Asistent i Shkencave Juridike, 
Universiteti Ndërkombëtar, Strugë 

1. Le protocole et les usages, Jean serres, paris
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Misioni Permanent (mision diplomatik i një organizate të madhe 3. 
ndërkombëtare).
Konsullata e Përgjithshme (mision diplomatik i vendosur në një 4. 
qytet të rëndësishëm, i cili ofron shërbim të plotë diplomatik dhe 
konsullor).
Konsullata (mision diplomatik, i cili vendoset në një qytet, por që nuk 5. 
ofron shërbim të plotë diplomatik).
Konsullata e Nderit (mision diplomatik me përfaqësim të kufizuar).6. 

sigurisht që jeta diplomatike njeh dhe forma të tjera përfaqësimi si:
a. komisioni i lartë (formë ambasade në vendet e komonuelthit); 
b. legata (mision i një forme të vjetër i drejtuar nga një diplomat i nivelit 

ministër).

3. Mbërritja në Shqipëri e shefit të misionit

Mbërritja në shqipëri e një ambasadori të ri është objekt i zbatimit të 
rregullave të mirësjelljes diplomatike, të cilat ndiqen rigirozerisht nga 
Protokolli i shtetit. në pajtim me Kushtetutën e republikës së shqipërisë dhe 
praktikat ndërkombëtare, ambasadori i ri është përfaqësues i kreut të shtetit të 
tij të akredituar pranë kreut të shtetit shqiptar.

data dhe ora e mbërritjes së ambasadorit regjistrohet saktësisht, sepse 
përcakton edhe radhën e paraqitjes së letërkredencialeve. që prej këtij momenti 
ai konsiderohet si ambasador i emëruar dhe brenda dhjetë ditëve drejtori i 
Protokollit të shtetit e pret për të marrë kopjet e letërkredencialeve. Gjatë kësaj 
kohe ambasadori i ri mund të takojë funksionarë të trupit diplomatik, duke 
filluar nga Dekani, zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Jashtme, por i sugjerohet 
të mos kërkojë takim me anëtarët e Këshillit të Ministrave, Parlamentit dhe 
Presidencës.

Me përcaktimin nga Presidenca të datës së ceremonisë së kredencialeve, 
Protokolli i shtetit informon ambasadorin për zhvillimin e ceremonisë, 
vendin ku do të zhvillohet, gjuhën që do të përdoret, veshjen e përcaktuar dhe 
rrugëkalimin. Zakonisht në shqipëri ceremonia e kredencialeve zhvillohet 
një herë në muaj dhe përfshin dy ose tre ambasadorë.

që nga momenti i pranimit të letërkredencialeve nga Presidenti i 
republikës, ambasadori i ri gëzon statusin e tij diplomatik. Lajmi i akreditimit 
të tij botohet menjëhere në botimin e radhës të Gazetës Zyrtare.

Kur ambasadori largohet për periusha të shkurtëra ose kur posti i tij mbetet 
vakant, misioni duhet të informojë për këtë Protokollin e shtetit me anë të një 
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note verbale, ku të tregohet data nisjes së tij dhe emri i të ngarkuarit me punë 
që e zëvendëson. Menjëherë pas kthimit të Shefit të Shtetit duhet informuar 
përsëri për datën e rimarrjes së funksioneve të tij.

Me fillimin e detyrës ambasadori i ri bëhet objekt i kortezisë diplomatike 
nga autoritetet shqiptare dhe nga kolegët e tij. Ministri i jashtëm shtron një 
drekë kortezie për nder të tij, por edhe autoritete të tjera të Presidencës, 
Kryeministrisë dhe të Parlamentit takohen dhe e nderojnë atë formalisht.

4. Paraqitja e kredencialeve Presidentit të Republikës 2

Protokolli i shtetit njofton ambasadën përkatëse për datën, orën dhe 
vendin e paraqitjes së kredencialeve Presidentit të republikës nga ana e 
ambasadorit përkatës. Menjëherë ditën dhe orën e caktuar në vendin ku është 
akomoduar ambasadori (jo në selinë e tij), paraqitet makina ceremoniale, e 
cila në eskortën e dy motoçikletave ceremoniale drejtohet për në Pallatin e 
Brigadave. diplomatët që shoqërojnë ambasadorin zënë vend në makinën e 
dytë, të përfaqësisë diplomatike, e cila ndjek makinën ceremoniale.

Makinat ndalojnë në hyrjen kryesore të Pallatit të Brigadave dhe me daljen 
e ambasadorit nga makina ceremoniale, komandanti i truprojës së nderit, të 
përbërë nga tetëmbëdhjetë ushtarë ceremonialë, jep komandën për nder arme. 
ambasadori i ri përshëndet me një tundje të lehtë të kokës rojen e nderit dhe 
ngjitet shkallëve në krye të të cilave e pret drejtori i Protokollit të shtetit dhe 
së bashku shkojnë në një mjedis, ku qëndrojnë për pak kohë derisa ceremonia 
të bëhet gati. Më pas drejtori i Protokollit e drejton ambasadorin drejt sallës 
kryesore ceremoniale.

në ceremoninë e paraqitjes së kredencialeve marrin pjesë gjithashtu 
zëvendësministri i Punëve të jashtme, këshilltari diplomatik i Presidentit, 
drejtori i Protokollit të shtetit si dhe diplomatët që shoqërojnë ambasadorin.

Pasi hyn në sallën e diplomacisë ambasadori ndalon 2.5 metër larg 
Presidentit të republikës, i cili tashmë ka mbërritur. shoqëruesit e Presidentit 
qëndrojnë një hap prapa dhe vendosen sipas kësaj skeme: 

 në të djathtë - zëvendësministri i Punëve të jashtme, 
 në të majtë - këshilltari diplomatik. 
Po kështu qëndrojnë edhe shoqëruesit e ambasadorit. nëse është e 

nevojshme prania e përkthyesve, ata qëndrojnë në të majtë, pas personalitetit 
që përkthejnë.

i pari përshëndet shkurtimisht ambasasdori, Presidenti i kthen 
përshëndetjen dhe pas kësaj, ambasadori bën dy hapa dhe i dorëzon Presidentit 

2.  rregullore e Ceremonialit Zyrtar te rsh, v.k.M nr.229, data 23.04.2004
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të republikës kredencialet dhe letërthirrjen e paraardhësit (nëse ai nuk e ka 
dorëzuar vetë më parë). Presidenti i merr dhe ia dorëzon dokumentet drejtorit 
të Protokollit të shtetit, shtrëngon dorën me ambasadorin e ri dhe e prezanton 
me shoqëruesit e tij. ambasadori nga ana e tij i prezanton Presidentit të 
republikës diplomatët që e shoqërojnë.

Ceremonia vijon me një bisedë të shkurtër 15-20 minuta dhe në mbarim 
të këtij intervali, i pari ngrihet Presidenti i republikës dhe e shoqëron 
ambasadorin deri në fund të sallës së ceremonisë, ku dhe ndahet prej tij duke 
i shtrënguar dorën. drejtori i Protokollit të shtetit e shoqëron ambasadorin 
deri tek makina ceremoniale, ku dhe ndahet prej tij. truproja e nderit merr 
përsëri qëndrimin nder armë.

ambasadori hipën në makinën ceremoniale i shoqëruar nga zyrtari përkatës 
i protokollit dhe i shoqëruar nga dy motoçikleta të policisë, të cilët e kthejnë në 
vendin ku u nis. Kjo ceremoni e lartë i jep të drejtën ambasadorit të konsiderohet 
përfaqësues zyrtar i lartë i shtetit të tij. Ky moment i jep vendin që i takon në 
listën diplomatike sipas ditës dhe orës së paraqitjes së kredencialeve.

Ceremonia ndiqet nga fotografi e kameramani zyrtar, të cilët ndërhyjnë 
në çastin e dorëzimit të kredencialeve, përshëndetjet dhe shtrëngimit të 
duarve. Presidenti i republikës i dërgon ambasadorit 2-3 foto të ceremonisë 
me firmën e tij.

Pas paraqitjes së letërkredencialeve ambasadori i ri njofton dekanin 
e Trupit Diplomatik dhe gjithë misionet e huaja për fillimin e kryerjes së 
funksioneve të tij.

aktiviteti diplomatik i ambasadorit është shumë i gjerë, por hapat e parë 
që ai ndërmerr janë:

1. Bën kërkesë zyrtare për takim kortezie, në fillim me Ministrin e Punëve 
të jashtme dhe pastaj me Kryetarin e Kuvendit, Kryeministrin, anëtarët 
e Këshillit të Ministrave dhe Kryetarin e Bashkisë së kryeqytetit.

2. Pranon ftesën e Ministrit të jashtëm për një darkë kortezie.
3. Njofton Dekanin dhe kolegët e tij të Trupit Diplomatik për fillimin e 

detyrës dhe kërkon prej tyre të marrin pjesë në pritje kortezie apo ta 
presin në rezidencat e tyre për vizitë.

4. shefat e misioneve më të ulët në gradë se ambasadori i ri i bëjnë atij 
vizitë, sidoqoftë nëse ai jep një pritje kortezie për të gjithë trupin 
diplomatik, vizitat e tjera mund të mos jenë të domosdoshme.3

Bashkëshortja e ambasadorit të ri, nga ana e saj, i kërkon një takim kortezie 
bashkëshortes së Ministrit të jashtëm dhe më pas bashkëshortes së Presidentit 

3.  etiquette, emily post, N.J
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ose në mungesë të saj, bashkëshortes së Kryeministrit. Bashkëshortja e 
Presidentit në disa raste brenda vitit i thërret për takim kortezie në grupe, nga 
dy ose tre, bashkëshortet e ambasadorëve të rinj.

Ceremoniali diplomatik përcakton dhe procedurën protokollare të 
akreditimit të atasheut ushtarak, shefit të postit konsullor, shefit të misioneve 
të organizatave ndërkombëtare, diplomatëve dhe të konsujve të nderit.

edhe largimi përfundimtar i një ambasadori është subjekt i një protokolli 
të veçantë.

Pasi bëhet njoftim për largimin e tij si dhe për emrin e diplomatit që do 
ta zëvendësojë në drejtimin e misionit, është detyrë e Protokollit të shtetit që 
t’i japë atij ndihmën e duhur për të realizuar takimet formale të lamtumirës, 
me autoritetet kryesore shqiptare, Presidentin e republikës, Kryeministrin, 
Ministrin e Punëve të jashtme dhe personalitete të tjera që ai shpreh dëshirën 
për t’i takuar.

sipas rastit, nderimi protokollar parashikon aktivitete lamtumire, dhurata 
simbolike dhe në raste të veçanta edhe dekorim. Ministri i Punëve të jashtme 
ose ndonjë prej zëvendesve të tij i japin shefit të misionit që largohet një darkë 
lamtumire. etiketa diplomatike zbatohet rigorozisht deri në largimin e plotë 
të tij.

5. Komunikimi diplomatik me institucionet shtetërore

Misionet e huaja diplomatike mbajnë lidhje me administratën shtetërore 
shqiptare nëpërmjet Ministrisë së Punëve të jashtme për kontaktet që 
dëshirojne të kryejnë me funksionarët e administratës shtetërore dhe për të 
gjitha çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet dypalëshe ose probleme me 
interes të përbashkët.

diplomatët, specialistët dhe ekspertët e huaj mund të komunikojnë 
drejtpërdrejt me homologët e tyre shqiptarë në administratën shtetërore 
vetëm kur bëhet fjalë për marrëdhënie shoqërore, të kortezisë apo probleme 
të veçanta midis ekspertësh.

Postet Konsullore që kanë njoftuar me shkrim Ministrinë e Punëve 
të jashtme mbi juridiksionin e veprimtarisë së tyre konsullore, mund të 
komunikojnë drejtpërdrejt me autoritetet vendore, brenda të cilave shtrihet 
veprimtaria e tyre konsullore.

Përfaqësitë diplomatike të akredituara në republikën e shqipërisë kryejnë 
një aktivitet të gjerë dhe të gjithanshëm, duke filluar nga pritjet zyrtare me 
rastin e festave kombëtare dhe deri tek evenimentet e tjera festive, politike, 
shkencore dhe shoqërore. edhe në të tilla raste kontaktet mbahen me zyrën e 
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Protokollit të shtetit në Ministrinë e Punëve të jashtme.4

Misionet diplomatike marrin pjesë në të gjitha festat dhe aktivitetet zyrtare 
që zhvillohen në shqipëri dhe për të cilat dërgohen ftesat përkatëse. si rregull 
trupi diplomatik ftohet të marrë pjesë në këto ceremoni kryesore zyrtare:

• Hapja e sezonit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.
• Seanca e Kuvendit ku kreu i Këshillit të Ministrave parashtron 

programin e qeverisë që kryeson.
• Ceremonia e fillimit të punës së kabinetit të ri qeveritar.
• Seanca e Kuvendit ku bëhet votimi për zgjedhjen e Presidentit të 

republikës.
• Ceremonia që zhvillohet me rastin e marrjes së detyrës nga Presidenti 

i ri i republikës.
• Ceremoniali përkujtimor i Ditës së Dëshmorëve.
• Festimet për Ditën e Pavarësisë Kombëtare.
• Ceremonia solemne në Pallatin e Brigadave me rastin e Festës 

Kombëtare.5

• Parada ushtarake jubilare.
• Ceremonia në Pallatin e Brigadave me rastin e Vitit të Ri 

diplomatik.
• Në aktivitetet vjetore që planifikon Ministria e Punëve të Jashtme.
• Në funeralet shtetërore.

6. Pritja diplomatike

Pritja diplomatike është një lloj i veçantë pritjeje zyrtare, forma, përmbajtja 
dhe qëllimi i së cilës lidhet me politikën e jashtme dhe heshtje të veçanta të 
marrëdhënieve ndërkombëtare dhe individët që janë pjesë e këtij teatri.

Pritja diplomatike jepet nga autoritetet e larta të shtetit, nga titullarë të 
Ministrisë së Punëve të jashtme dhe nga titullarë të përfaqësive diplomatike 
të akredituar në shqipëri. shumëllojshmeria e përmbajtjes së tyre shtrihet 
që nga festat kombëtare, pritjet për nder të vizitorëve të lartë të huaj, raste 
të veçanta që nderojnë kombin në planin ndërkombëtar dhe deri për arsye 
shtetërore specifike.

si rregull, Presidenti i republikës jep mesatarisht dy të tilla në vit.
Pritjen për vitin e ri diplomatik, në gjysmën e parë të muajit janar dhe 

pritjen për festën kombëtare në fund të nëntorit.
Pritja diplomatike ka karakter të theksuar zyrtar. Frekuentimi i saj nga 

4.  rregullore e Ceremonialit Zyrtar te rsh, v.k.M nr.229, data 23.04.2004
5.  kushtetuta e republikes se shqiperise
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zyrtarët e lartë nuk varet vetëm nga dëshirat e tyre personale apo raportet 
që kanë krijuar me titullarë të ndryshëm të trupit diplomatik. në pajtim me 
rregullin se “ftohet rangu jo individi”, pjesëmarrja në to është një çështje 
shtetërore dhe, si e tillë, i përcakton shtetit të përcaktojë se kush duhet të marrë 
pjesë. në shqipëri, kompetencën e ndjekjes së kësaj detyre e ka Ministria e 
Punëve të jashtme nëpërmjet Protokollit të shtetit, i cili bën vlerësimin dhe 
jep sugjerimet përkatëse.

Mbështetur në natyrën e raporteve ndërshtetërore të krijuara midis 
vendeve dhe të normave ndërkombëtare të pranuara me marrëveshje nga 
të gjithë shtetet, qëndrimi që duhet mbajtur ndaj prirjeve që jepen nga trupi 
diplomatik ose me pjesëmarrjen e tij, duhet të jetë miqësor i njëvlefshëm dhe 
më tepër i kujdesshëm njëkohësisht. 

në pritjet e dhëna nga autoritetet shqiptare, trupi diplomatik ftohet si i 
tërë. asnjë përfaqësi nuk harrohet, asnjë nuk nënvlerësohet. Ftesat dërgohen 
edhe në rastin kur dihet se nuk do të ketë pjesëmarrje për shkak të mungesës. 
Me të njëjtin vlerësim priten edhe ftesat e dërguara nga përfaqësitë e huaja 
diplomatike, por, njëkohësisht, pjesëmarrja në to kushtëzohet nga disa faktorë 
të rëndësishëm si: 

• Parimi i reciprocitetit, i cili përbën kriterin kryesor që respektohet nga 
përfaqësuesit e çdo shteti për të formuluar qëndrimin e tyre ndaj një 
ftese të këtij karakteri;

• Niveli i marrëdhënieve publike midis dy vendeve, që do të thotë se 
qëndrimi që do të mbahet varet nga shkalla e pajtueshmërisë së politikës 
së jashtme të të dy vendeve dhe e interesave të tyre të ndërsjella;

• Qëllimi politik që synohet të arrihet. Shpesh me anën e një evenimenti 
të tillë synohet që nëpërmjet rangut të pjesëmarrjes, të jepet ndonjë 
mesazh i veçantë diplomatik për të ardhmen e marrëdhënieve midis 
dy shteteve.

Ministri i jashtëm është autoriteti më i afërt i trupit diplomatik, por edhe 
ai, për shkak të angazhimeve që ka, nuk mund t’i ndjekë në përgjithësi të 
gjitha aktivitetet që organizohen. në të tilla raste është e këshillueshme që 
bashkëshortja e tij të mos mungojë në asnjë prej tyre. organizimi i një pritje 
diplomatike ndjek në përgjithësi të njëjtën procedurë si edhe pritjet e tjera, 
por disa nga momentet kryesore që duhen konsideruar janë:

• Ftesat duhen dërguar rreth dy javë para aktivitetit;
• Është e domosdoshme të konfirmohet pjesëmarrja; 
• Organizatoret formojnë radhën e pritjes për të përshëndetur të ftuarit;
• Nëse konfirmon pjesëmarrjen një personalitet i lartë, duhet të dihet 

saktë koha e mbërritjes së tij;
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• I ftuari i lartë vjen i fundit dhe largohet i fundit;
• Stafi i organizatës i pritjes ose protokolli kanë për detyrë zbavitjen e 

të ftuarve gjatë gjithë kohëzgjatjes së pritjes.
si rregull, autoriteti kryesor i shtetit (edhe qeverisë)6 nuk merr pjesë në 

pritjet e dhëna nga trupi diplomatik për festën kombëtare (përveç rasteve 
kur ka një arsye të veçantë shtetërore)7. Këto pritje janë aq të shpeshta sa 
është e pamundur të mos shkelet agjenda e tij e punës. nga ana tjetër, përpara 
tij të tërë ambasadorët (d.m.th shtetet që ata përfaqësojnë) janë njëlloj të 
respektueshëm, kështu që ai nuk mund të privilegjojë publikisht një pjesë ose 
disa prej tyre në raport me të tjerët për të njëjtën veprimtari. Për të treguar 
konsideratat zyrtare dhe personale, sugjerohet që të mbahet një qëndrim tjetër. 
Vetë autoriteti i lartë fton ambasadorë të ndryshëm individualisht ose në grupe 
të vogla sipas preferencave të tij të funksioneve të tjera formale, qoftë edhe 
për të kaluar fundjavën. 

shpesh përdoren edhe rrugë të tjera më diplomatike për të treguar 
konsideratën apo preferencë zyrtare. në të tilla raste autoritetet shtetërore 
dërgojnë përfaqësues të tyre ose edhe bashkëshortet, që bëhen bartës të një 
vlerësimi të caktuar. 

7. Ndihma për diplomatët 

Protokolli i shtetit përveç të tjerash ndihmon dhe trupin diplomatick 
për çështje të ndryshme që mund të lidhen me punën, jetesën ose ndonjë 
fatkeqësi të mundshme. sigurisht, kjo ndodh brenda një kuadri të caktuar, 
të cilit i lejohet për të ndihmuar diplomatët, por edhe familjet e tyre. Për 
këtë ndihmesë, natyrisht, funksionon një zyrë përkatëse e protokollit, e cila 
kujdeset që diplomatët dhe familjet e tyre të kenë mjedise të përshtatshme për 
të jetuar, për të kryer pazaret e nevojshme, për mësimin e gjuhës në mënyrë 
që ata të adaptohen sa më mirë në atë ambient, udhëtimet, aktivitetet artistike, 
shërbime shëndetësore, shkolla për arsimimin e fëmijëve dhe kërkesa të tjera 
të ngjashme me këto sipas kërkesës së tyre.Përveç këtyre ndihmave, zyra e 
posaçme e protokollit i ndihmon diplomatit dhe familjes dhe në ndonjë rast 
fatkeqësie si për ato natyrore dhe për ndonjë vdekje të papritur. Lajmërimet 
në të tilla raste i bën misioni diplomatik dhe ia drejton Ministrisë së Punëve 
të jashtme.8  Pavarësisht nga rangu i diplomatit ajo ofron ndihmë zyrtare, por 
edhe humanitare në formën e asistencës dhe orientimit. nëse është e nevojshme 

6.		Office	of	Protocoll,	State	Departament	of	US,	Washington,	D.C.
7.  il Cerimoniale Moderno e il protocollo di stato, Massimo sgrelli
8.		Protocol,	Mary	Jane	McCaffree	and	Pauline	Innis,	Washington,	D.C.
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ajo mobilizon spitalin, mjekët dhe mjetet më të shpejta për transport. Mbas 
këtij hapi, n.q.s diplomati ndërron jetë përgatitet një letër ngushëllimi që 
Ministri i Punëve të jashtme ia dërgon të vesë të ambasadorit të ndjerë dhe, 
gjithashtu, dhe një telegram ngushëllimi, i cili i dërgohet Ministrit të Punëve 
të jashtme të shtetit të të ndjerit. Më pas normalisht bëhet njoftimi i lajmit në 
të gjithë komunitetin diplomatik dhe këtë lajmërim e kryen dekani i trupit 
diplomatik. Mbas lajmërimit normalisht do të organizohet dhe ceremonia 
funebre, por gjithmonë kjo kushtëzohet nga dëshira e familjarëve të  të ndjerit 
dhe i shtetit dërgues. n.q.se ceremonia pranohet, atëherë drejtori i Protokollit 
të shtetit dhe dekani i trupit diplomatik përcaktojnë ceremoninë funebre. 
i njëjti qëndrim mbahet n.q.se ndërron jetë një diplomat i vendit tonë gjatë 
kohës që është në detyrë në një shtet tjetër. Por me një ndryshim, pasi trupi i 
tij nuk gjendet në vend, së pari ai duhet të sillet dhe si fillim pritet në aeroport 
nga Ministra e Punëve të jashtme dhe Protokolli i shtetit.9 ashtu si edhe në 
rastin e parë, ceremonia organizohet dhe zhvillohet nga Ministria e Punëve 
të jashtme. nëse diplomati është ambasador, atëherë edhe homazhet do të 
bëhen në hollin e Ministrisë së Punëve të jashtme nga prej do të përcillet në 
banesën e fundit.

8. Shkëmbimi zyrtar i dhuratave 

shkëmbimi i dhuratave është tashmë traditë nga shtetet në raste festash 
zyrtare dhe private, vizita dhe takime të rëndësishme. Kjo traditë është më 
shumë e përhapur sidomos në vendet e lindjes, të cilat nuk mund ta konceptojnë 
vendosjen e raporteve të caktuara shtetërore apo dhe personale pa e finalizuar 
me dhuratën përkatëse. Ky gjest, i cili nuk kryhet vetëm nga vendet e lindjes, 
por dhe të tjera tregon një shenjë mirësjelljeje, respekti zyrtar e shoqëror e 
për këtë arsye konsiderohet dhe si një akt shumë i rëndësishëm protokollar. 
në shqipëri, në kohën e regjimit komunist, kjo gjë është parë si tabu. atëherë  
ndalohej rreptësisht që funksionarët e shtetit të pranonin dhurata nga shtetet 
e huaja. Por akoma më tabu ka qenë për vendet të cilat konsideroheshin si 
vende jomiqësore. Por përjashtojmë disa raste të cilat kanë qenë të nivelit 
të lartë zyrtar dhe me shumë rëndësi për vendin prej të cilëve janë pranuar 
dhurata, të cilat më pas regjistroheshin dhe ktheheshin në pronë të shtetit. 
Por parashtrohet dhe pyetja se çka synohet që të arrihet me anë të këtyre 
dhuratave? si me rastet e komunikimeve të përditshme në mes njerëzve, 
edhe në rang të shteteve përmes dhuratave dëshirohet të dëshmohet vullneti 
i mirë, të tregohet se sa dashuri e respekt gëzon ai ose ajo si vendor zyrtar 

9.  diplomatic hand Book, r.g. Feltham, Londer
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apo si mysafir zyrtar. Pikë së pari dhuratat flasin edhe për vetë dhuruesin. Për 
zgjedhje të qëlluar tradicionale (nga folklori, ndonjë e arritur bashkëkohore 
e zhvillimit të shtetit në fushën e artit të pikturës, muzikës ose në teknologji, 
traditës së prodhimit të verës, përkatësisht të shteteve me traditë për cilësi 
të “verës”, të bodrumeve të saja etj)10. Momentalisht në protokollin zyrtar 
të pakta janë rastet kur dhënia e dhuratave është e parekomandueshme. Kjo 
ndodh vetëm në këto raste:

• Kur takimi zyrtar është thjesht i karakterit teknik;
• Kur marërdhëniet e krijuara nuk paraqesin asgjë pozitive në të 

ardhmen;
• Në raste festash për dreka ose darka zyrtare;
• Kur vendoset paraprakisht nga palët se vizita zyrtare nuk do të ndiqet 

me shkëmbim dhuratash;
• Një rang më i lartë nuk mundet të shkëmbejë dhurata me një rang më 

të ulët.
shkëmbimi zyrtar i dhuratave në shqipëri rregullohet nga Ceremoniali 

Zyrtar.11 sipas Ceremonialit Zyrtar Presidenti, Kryetari i Kuvendit, 
Kryeministri dhe Ministri i Punëve të jashtme në shenjë mirësjelljeje mundet 
të shkëmbejnë dhurata vetëm me personalitete të huaja homologe dhe këto 
dhurata nuk shkëmbehen vetëm në rastet për të cilat kanë rënë dakort se do 
të jetë ashtu. Por, gjithashtu, parashihet se personaliteteve të larta mund t’ju 
jepen dhurata nga njerëzit dhe nga institucionet. Por ka disa shtete, të cilat e 
parashohin me legjislacion limitet e vlerës së dhuratave dhe ata mund ta quajnë 
shkelje ligji n.q.s këto limite tejkalohen. Prandaj dhe dhuratat e drejtuara 
nga palët për njëra-tjetrën nuk duhet të kalojnë kufijtë e mirësjelljes dhe 
limitet ligjore. Për çdo dhuratë të dhënë hartohet një dokumentacion përkatës 
përshkrues, pasi kjo do ju duhet personaliteteve në rastet e bërjes së deklarimit 
të pasurisë. sipas Ceremonialit Zyrtar, i cili vepron aktualisht në shqipëri, vlera 
e dhuratave parashihet deri në 25.000 lekë për çdo rast. Përjashtohen rastet 
për personat të cilët zënë një pozicion shumë të rëndesishëm për shqipërinë.
sipas dokumentacionit, të cilit regjistrohet dhurata, duhet të tregojë për datën 
e dhurimit, natyrën e saj, vendin dhe arsyen për të cilën dhurohet. në raste 
të cilat pranohen dhurata me shumë më të madhe se limitet e përcaktuara për 
arsye të mos ofendojmë shtetin të cilin kemi vendosur raporte dhe kjo ndodh 
në raste të veçanta, atëherë kjo dhuratë bëhet pronë e shtetit shqiptar dhe 
bëhet pjesë e inventarit të institucionit i cili e ka pranuar. ajo ekspozohet në 

10.  Fadil Maxhuni, “protokolli”, prishtinë, 2005, fq.45.
11.  vkM nr.229, date 23.04.2004, kap. 4, pika 5
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vendin e duhur, bashkangjitur dhe sqarimet. të gjitha dhuratat e prokuruara 
me fonde publike duhet të mbeten në pronësinë e shtetit. dhuratat përbëjnë 
një provë të historisë kombëtare, të ecurisë së saj ndër vite, që për të vërtetën 
e faktit i mungon institucioneve tona zyrtare.

9. imuniteti diplomatik

imuniteti diplomatik është parim i së drejtës ndërkombëtare sipas të cilës 
funksionarët diplomatikë janë të paprekshëm nga legjislacioni e organeve të 
rendit, gjykatës, prokurorisë dhe autoritetve të tjerë. Kjo ndodh për arsye që të 
krijohet një klimë marrëdhëniesh të lira dhe respekt midis shteteve. Kurse për 
diplomatët mbrohen nga disa të drejta, të cilat i fitojnë prej imunitetit dhe ata 
janë të mbrojtur nga çdo ndërhyrje dhe presion që mund t’ju bëhet. republika 
e shqipërisë njeh dhe respekton veprimin e saj, por dhe njëkohësisht dhe 
faktin se kjo e drejtë nuk i përjashton dhe personat të cilët gëzojnë imunitet dhe 
nga respektimi i rregullave dhe ligjeve të shtetit shqipetar. Gjithashtu, lidhur 
me imunitetin diplomatik është hartuar dhe Konventa e Vjenës, Konventa 
për Marrëdhëniet Konsullore, Ceremoniali Zyrtar i Shqipërisë fikson se 
“imuniteti dhe paprekshmëria diplomatike shtrihet mbi përfaqësitë e huaja, 
rezidencat private, diplomatët, aktivitetin e plotë të tyre, korrenspodencën, 
arkivat dokumentare dhe çdo lloj pronësie tjetër që gëzojnë për shkak të 
detyrës dhe në emër të shtetit dërgues”.12 Por lind pyetja çfarë ju sigurohet 
diplomatëve nga ky imunitet? atëherë imuniteti i siguron diplomatëve:

të mos ndalohet, hetohet dhe as të arrestohet;• 
të mos paraqitet në gjyq as si i akuzuar e as si dëshmimtar;• 
Paprekshmëria e antarëve të familjes dhe banesës së tij.• 

Por imuniteti ndryshon dhe në varësi të statusit të punonjësit diplomatik. 
Me imunitet të plotë diplomatik janë vetëm bartësit e kartës diplomatike të 
qëndrimit. Kurse për sa u përket atyre që janë shtetas shqiptarë ose kanë 
dyshtetësi të huaj dhe shqiptare, ata që kanë leje qëndrimi të përhershme, 
imuniteti shtrihet vetëm në fushën e detyrës specifike që janë ngarkuar të 
kryejnë, por jo në apekte të tjera të jetës së tyre. Por diplomati mundet që të 
zhvishet nga imuniteti n.q.se këtë gjë e vendos shteti i tij, sepse para ligjeve 
të vendit të tij diplomati nuk ka imunitet. n.q.s një diplomat shpallet si i 
padëshiruar në një shtet, atëherë merret vendimi, i cili i detyrohet dhe vendit 
i cili e ka dërguar atë diplomat që të tërheqë personin nga kufijtë në kohën e 
caktuar.

12.  Ceremoniali Zyrtar i shqiperise
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Konkluzioni 

Protokolli diplomatik është një qelizë në literaturën të cilën na është 
servirur ndryshe “Politika ndërmjet Kombeve”, material tek i cili as me 
këtë term nuk vjen në shprehje, por megjithatë me hulumtimet e kryera nga 
literatura e dr. nasi Mitrojorgji në veprën e tij “Protokolli” mësojmë se në 
shqipëri jeton një komunitet i tërë diplomatik. aktiviteti i këtyre dhe raportet 
e vendosura me shtetin shqiptar rregullohen në bazë të një sistemi normash 
protokollare të fiksuara ndërkombëtarisht, në konventa ndërkombëtare.

që nga momenti i pranimit të letërkredencialeve nga Presidenti i 
republikës, ambasadori gëzon statusin e tij diplomatik. Lajmi i akreditimit të 
tij botohet menjëherë në botimin e radhës të Gazetës Zyrtare. informacion ky 
i siguruar nga rregullorja e ceremonialit zyrtar, i cili na tregon legjitimitetin e 
postit të ambasadorit sipas procedurave dhe rrregullores të ceremonialit zyrtar 
(kryesisht të shqipërisë).

Kurrsesi s’mund të japim një konkluzë definitive të opinionit tonë rreth 
kësaj teme, sepse tashmë është e rregulluar me kushtetutë dhe pa vakume 
diskutimesh, të cilave iniciuar dhe nga përgatitja tonë rreth kësaj teme do 
të ishte e padobishme ndërhyrja. Mjaftohemi me literaturën e dhënë si një 
pasqyrë sublime dedikuar këtij procesi unanim, i cili servir të normuar stadet e 
fitimit dhe dorëzimit të gradës Ambasador në pajtueshmëri dhe zbatueshmëri 
të protokollit diplomatik.

nga historia mësojmë se pas Kongresit të Vjenës 1815 u normalizua 
një sistem diplomacie i përhershëm si aspekt i rëndësishëm në marrëdhëniet 
midis shteteve. Fuqitë e mëdha shkëmbenin ambasada dhe ambasadorë, 
ndërsa marrëdhëniet midis fuqive më të vogla zhvilloheshin nëpërmjet 
legatave dhe ministrave të plotfuqishëm. doli profesioni i njohur i diplomatit, 
i karakterizuar nga aristokracia e anëtarëve dhe fshehtësia e metodave të tij. 
Kemi hasur një masë të gjerë diplomacish, europiane, amerikane, aziatike, 
etj., por përsëri procedurat e zgjedhjes së ambasadorit në pajtueshmëri me 
protokollin kanë orientim të kithet me këndvështrimin e tij personal, duke 
konsideruar protokollin si subsid.

Literatura e përdorur:
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“iMUNiteti dipLoMatik”

HyRje

Me qëllim që të kryhen me sukses detyrat, të cilat janë vënë në misione 
diplomatike, Konventa e Vjenës Mbi marrëdhëniet diplomatike 
dhe konsullore parasheh privilegje dhe imunitet, që u përkasin sa 

përfaqësisë diplomatike (objektin, eksteritorialiteti), ashtu edhe përfaqësuesve 
diplomatikë, të cilat i jep shteti pranues. Privilegjet dhe imuniteti janë detyrime, 
të cilat shteti pranues është i obliguar t’i përmbushë.

termi imunitet dhe privilegj, janë të gërshetuar njëri me tjetrin, ashtu që 
është e vështirë edhe ndarja e tyre.

Me imunitet para së gjithash nënkuptohet lirimi në të drejtën 
ndërkombëtare, në rastin konkret nga juridiksioni i organeve shtetërore, në 
shtetin pranues. Pra, imuniteti parakupton që përfaqësuesi diplomatik jovetëm 
të mos fyhet e të mos kërcënohet, por të mos bëhet edhe objekt i zbatimit të 
juridiksionit të shtetit ku është akredituar (pranuar).

Me privilegje nënkuptohen qëllimet apo synimet e ndryshme, të cilat u 
jepen misioneve diplomatike dhe personelit të tyre nga ana e shtetit pranues.

termi privilegj është me kuptim më të gjërë dhe e absorbon termin 
imunitet, pasi termi imunitet ka kuptim më të ngushtë. 1

Privilegjet në pjesën më të madhe varen nga e drejta e brendshme e shtetit 
pranues, ndërsa imuniteti është në përputhshmëri me të drejtën e brendshme. 

Nurten KALA
International University of Struga
Assistant of Law

1- Nahlik s. developement of diplomatic Law, recueil des cours, academie de droit 
    international,  1990, iii, tome 222, faqe 218-19
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në doktrinën diplomatike është vënë imuniteti dhe privilegji si një synim, që 
nënkupton një sistem masash, që ka për qëllim të sigurohet mbrojtja e pozitës 
së organeve të komunikimit diplomatik dhe misionit diplomatik.2

iMuNiteti i PëRfAqëSueSVe DiPLoMAtiKë

Duke filluar nga rregullat e Konventës së Vjenës, me ndryshimet e fundit 
dhe implementimi praktik i imunitetit të përfaqësuesve diplomatikë, akredituar 
në shtetin pranues, në këtë rast republika e Maqedonisë, në ligjdhënësin e 
vet taksativisht e ka paraparë në përmbajtjen e saj. ashtu që, përfaqësuesi 
diplomatik akredituar në vendin tonë gëzon:

a) imunitet penal; dhe b) imunitet civil. 3

iMuNiteti PeNAL

imuniteti penal është i paraparë qysh në shekullin e XVii, i cili në kohën 
tonë vlen për të gjitha veprat.

agjenti diplomatik nuk mund të jetë penalisht përgjegjës në shtetin ku 
është akredituar, si dhe ndaj tij nuk mund të ngrihet apo inicohet procedurë 
penale në shtetin e akredituar.

Ligji jonë për procedurë penale, me ndryshimet dhe plotësimet që 
iu bënë në tetor 2004, parasheh se në r.Maqedonisë vlejnë rregullat e së 
drejtës ndërkombëtare, para së gjithash mendohet në Konventën e Vjenës për 
marrëdhënie diplomatike v.1961, më saktësisht në rregullën e saj të paraparë 
në n.31 alinea e 1, ku thuhet se përfaqësuesit e huaj nuk mund të penalizohen 
në shtetin ku akreditohen, si dhe Konventa e Vjenës për marrëdhënie 
Konsullore v.1963. Vendimi i tillë, para së gjithash, te ne pranohet pasi e 
drejta ndërkombëtare është burim i ligjit të brendshëm.

shërbyesi diplomatik, për veprën penale të kryer, nuk mund t’i merret 
(hiqet) liria, të dërgohet në polici apo procedurë gjyqësore.

organet e sigurisë, pasi të vërtetojnë identitetin e shërbyesit diplomatik, 
për veprën penale të kryer, janë të obliguar të japin raport te Ministri i Punëve 
të jashtme, e cila mund të ndërmarrë masat adekuate.

Për vepra të rënda penale të kryera, përfaqësuesi diplomatik shpallet 
persona non grada, ndërsa shteti akreditues (me kusht që vepra të jetë 
paraparë si vepër penale edhe me ligjin e saj), do të ngrejë padi penale kundër 
tij. edhe pse ky obligim i shtetit emërues ekziston, në praktikë shumë rrallë 

2- p.vadimir& a.Lupço “Дипломатско и конзуларно право” shkup 2008 fq.117
3- v. pivovarov, diplomatsko konzularni pretstavnishtva, shkup 2006 fq.35

Nurten Kala: Imuniteti diplomatik
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ndodh shërbyesi diplomatik, të jetë nxjerrë para gjykatave të shtetit që ka 
akredituar.

në rast se shteti emërues, shërbyesit të saj diplomatik për veprën e kryer 
ia merr imunitetin, atëherë ai mund të dënohet në bazë të dispozitave ligjore 
të r.Maqedonisë.

Pa marrje të imunitetit shërbyesit diplomatik në asnjë rast nuk mund 
të ngrihet procedurë penale, kundër të njëjtit person, në përputhshmëri me 
dispozitat tona ligjore. 4

është e mundur situacion komplet i kundërt, prej rastit të parë më lart, kur 
shërbyesi diplomatik mundet në çdo kohë të ngrejë procedurë gjyqësore, që 
automatikisht do të thotë se heq dorë nga imuniteti i vet.

Për një gjë të tillë, shërbyesi diplomatik në këtë situacion duhet të 
kërkojë të lirohet nga imuniteti nga shteti që e ka emëruar dhe pas pranimit 
të deklaratës me shkrim të shtetit se është dakorduar dhe është liruar nga 
imuniteti (që është kusht bazë) procedura penale mund të rifillojë.

Me vetë rifillimin e procedurës penale, shërbyesi diplomatik nuk mund të 
thirret në n.32 al.3 të Konventës së Vjenës për marrëdhënie diplomatike, ku 
thuhet: tërheqja nga imuniteti gjyqësor, në rastet e padive civile ose kërkesës 
në procedurë administrative, nuk konsiderohet se bën tërheqje nga imuniteti 
në pikpamje të masave për përfundim të gjykimit, për çka është e nevojshme 
tërheqje e veçantë. 5

Me fjalë të tjera, diplomatët nuk janë të obliguar të dëshmojnë. ndaj tyre 
nuk mund të merren masa ekzekutive të asnjë lloj natyre, përveç disave të 
fushës civile. diplomati i nënshtrohet gjykimit penal vetëm mbas heqjes dorë 
prej imunitetit. heqja e imunitetit nuk bëhet individualisht, por vetëm me 
pëlqimin e shtetit të vet, sepse shteti imunitetin ia ka dhënë për të përfaqësuar 
interesat e veta.

e vetmja masë penale që shteti territorial mund ta marrë ndaj diplomatit 
të huaj është masa e përzënies nga territori, duke e shpallur person të 
padëshiruar.

diplomatët, gjithashtu, nuk dëshmojnë dhe nuk ofrojnë ekspertizë për 
gjyqe. Vetëm mbas lutjes nga autoritetet e drejtësisë të shtetit territorial dhe 
miratimit nga qendra e tyre, diplomatët mund të kontribuojnë në ndihmë të 
drejtësisë të shtetit të akredituar. ndihmesa mund të bëhet me gojë ose në 
formë të deklaratës me shkrim.

4-	C.	Petrovski	&	V.Zafirovski	“Priracnik	za	postapuvanje	na	rabotnicite	na	policiata	kon	
licata so diplomatski ili konzularen status” shkup 1995 fq.17-18.
5- v.pivovarov& L.arsovski “diplomatsko i konzularno pravo” shkup 2008 fq.124
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iMuNiteti CiViL

imuniteti civil respektohet që nga shekulli XViii, ndërsa sot mbështetet në 
rregulla pozitive të së drejtës ndërkombëtare, siç janë Konventa Panamerikane 
e v.1928 (n.19) dhe Konventa e Vjenës (n.31).

shikuar në aspektin juridik, imuniteti civil dhe ai penal kanë dallim. 
imuniteti penal është absolut, kurse ai civil nuk është absolut. 6

në Konventën e Vjenës janë parashikuar rastet se kur nuk vlen imuniteti 
civil për diplomatin. Këto raste janë:

- për rastet e aktpadisë reale, që i referohet pasurisë private të patundshme 
të shtetit territorial. Përjashtim bën rasti kur pasuria e patundshme e 
diplomatit mbahet për llogari të shtetit ose për nevojat e misionit;

- në rastet e aktpadisë që i referohet trashëgimisë në të cilën diplomati 
paraqitet si zbatues i testamentit, administrator, trashëgimtar ose 
përfaqësues ligjor në cilësi private jo të shtetit që e ka akredituar;

- në aktpadi që i referohen profesioneve të lira të tij, të cilat janë jashtë 
funksioneve diplomatike, për të cilat ai është akredituar në shtetin 
territorial. 7

Përfaqësuesi diplomatik mund të heqë dorë vetë nga imuniteti civil. Këtë 
mund ta bëjë formalisht ose në heshturazi me mosveprim. sikundër mund të 
hyjë në proces gjyqësor civil përkundër ligjeve të shtetit territorial. 8

në procesin gjyqësor, shkresat shërbyesit diplomatik i dërgohen në rrugë 
diplomatike, atëherë kur shërbyesi diplomatik është palë në procesin gjyqësor, 
me kusht që shteti pranues dhe shteti emërues, në marrëveshje bilaterale atë 
nuk e kanë zgjidhur në mënyrë tjetër.

Lidhur me dëshminë, shërbyesi diplomatik nuk është i obliguar të 
dëshmojë.

Kur organet gjyqësore të r.Maqedonisë, kanë nevojë për të thirrë si 
dëshmitar shërbyesin diplomatik, ata atë duhet ta bëjnë në rrugë diplomatike, 
ndërmjet Ministrisë të Punëve të jashtme.

shërbyesi diplomatik mund të dëshmojë në gjyq vetëm atëherë kur 
shteti emërues e liron nga imuniteti. në këtë situatë, përderisa përfaqësuesi 
diplomatik deklaron (supozon) me shkrim, prej shtetit që e ka emëruar, 
gjyqtari mund të dëgjojë përfaqësuesin diplomatik si dëshmitar në hapësirat e 
eksterritorialitetit ose në banesën e tij. 9

6 - v.pivovarov&L.arsovski “diplomatsko i konsularno pravo” shkup 2008 fq.124
7 - vienska konvencia za diplomatski odnosi” v.1961
8 - B.rama “Leksione të autorizuara” i.U.s-struge, 2008, fq. 87
9	-	C.	Petrovski&V.Zafirovski	“Priraçnik	za	postapuvanje	na	rabotnicite	na	policiata	
      kon licata so diplomatski ili konzularen status” shkup 1995 fq.19
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Përderisa në një procedurë përfaqësuesi diplomatik është tërhequr nga 
imuniteti diplomatik, ai për rastin konkret kurrë më nuk mund të thirret në 
imunitetin që ka gëzuar më parë.

imuniteti diplomatik vlen edhe për personelin administrativo –teknik, por 
vetëm për vepra të cilat lidhen me funksionet e tyre shërbyese.

iMuNiteti Në ÇëSHtje PoLiCoRe

Përfaqësuesit diplomatikë janë përjashtuar nga pushteti policor në shtetin 
ku janë akredituar, që nënkupton se urdhërat dhe rregullat policore të shtetit 
pranues nuk shtrihen mbi përfaqësuesit diplomatik.

Por kjo nuk do të thotë se përfaqësuesit diplomatik veprojnë kundër 
rregullave, por ato i respektojnë me vullnetin e tyre të lirë.

Pra, ndonëse diplomatët repektojnë rregullat si janë: shpejtësia, vend-
parkingu etj., cenimi i këtyre rregullave nuk mund të ndëshkohet nga policia 
vendase, siç ndodh me të huajt e zakonshëm.

Në rastet flagrante, policia vendase njofton shtetin akreditues për veprimet 
e parregullta të diplomatit pa i cenuar paprekshmërinë diplomatike.

Kjo do të thotë se e drejta ndërkombëtare respektohet në të drejtën 
kombëtare me takt dhe diskrecion, sepse e drejta ndërkombëtare i imponon të 
drejtës kombëtare më tepër tolerancë në rastin e imuniteteve të diplomatit.

iMuNiteti i MiSioNit DiPLoMAtiK

në n.23 të Konventës së Vjenës është sanksionuar shprehimisht se misioni 
diplomatik është përjashtuar nga fiskaliteti, nga taksat e shtetit ku është 
akredituar, qofshin këto shtetërore, regjionale, komunale apo personale.

nga lirimi përjashtohen detyrimet e pagesave për ujë, rrymë, telefon e 
shërbime tjera, për të cilat misioni nevojitet të paguajë.

Mirëpo, edhe nëse si paguan, asnjë masë penale nuk mund të ndërmerret 
nga shteti ose kompania përkatëse shërbyese, vetëm mund të ndërpritet 
shërbimi për mision.

Ky imunitet i delegohet shtetit akreditues dhe kurrsesi një personi apo 
institucioni të tretë. 10

Lirimi fiskal sipas n.23.al.2 nuk ndryshon, taksat dhe tatimet e tilla, në 
bazë të ligjdhënësit të shtetit tek i cili është akredituar, ato bien në ngarkesë të 
personave që janë kontraktues të shtetit që akrediton ose shefit të misionit.11

10- B.rama “Leksione të autorizuara” i.U.s. –struge, 2008, fq. 89
11 - vienska konvencia za diplomatski odnosi, v.1961
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iMuNiteti i PeRSoNeLit të MiSioNit

sipas ambasadorit B. rama diplomatët janë të përjashtuar nga detyrimet 
fiskale e taksat e çfarëdolloji, shtetërore, regjionale, komunale apo 
personale.

Përjashtim bëjnë vetëm rastet taksativisht të pararapara në konventë:
a) tatimet e tërthorta, të cilat janë përfshirë në çmimet e mallrave ose të 

shërbimeve;
b) tatimet dhe taksat në prona private të patundshme në shtetin e 

akredituar, përveç rasteve kur diplomatët i mbajnë për arsye vetiake 
dhe jo për nevojat e shtetit akreditues;

c) taksat për trashëgimi, të cilat i mbledh shteti territorial nën rezervën e 
pikës 4, n.39;

d) tatimet e taksat në të ardhura personale që rrjedhin nga shteti në të 
cilin është akredituar diplomati dhe tatimi mbi kapitalin, që paguhet 
për investime të bëra nga sipërmarrje tregtare, të cilat selinë e kanë në 
shtetin ku janë akredituar diplomatët;

e) Taksat për detyrim për regjistrim gjyqësor dhe fiskal, kur është fjala 
për pasuri të patundshme, siç është paraparë në n.33 në Konventën e 
Vjenës.12 

në rast të vdekjes së anëtarit të misionit, i cili nuk është shtetas në shtetin 
e akredituar ose nuk ka vendbanim të përhershëm apo ndonjë anëtar i familjes 
së tij i cili banon me të, shteti tek i cili akreditohet ia pranon (lejon) të marrë 
sendet e tundshme të të ndjerit, përjashtim bëjnë vetëm sendet që lidhen për 
atë shtet, kur transportimi i tyre është i ndaluar në momentin e vdekjes.

nuk do të paguhen taksa të trashëgimisë të pasurisë së tundshme, e cila 
ndodhet në shtetin tek e cila akreditohet, vetëm për shkak të saj se i ndjeri 
gjendej në atë shtet si person i misionit apo si anëtarë i familjes.13

iMuNiteti DoGANoR

shërbyesit diplomatikë janë të liruar nga të gjitha taksat shtetërore, 
regjionale, si dhe nga taksat në raport me vendet e marra me qira, taksat 
katastrale, si dhe vendet ku pronar është shteti emërues ose shefi i misionit.

shteti pranues është obliguar të lejojë import të lirë të të gjitha mjeteve të 
nevojshme për punë të misionit diplomatik dhe të njëjtat t’i lirojë nga pagesa 

12 - vjenskakonvencia zadiplomatski odnosi v. 1961 n. 34
13 - v.pivovarov “diplomatsko konzularni pretstavnishtva” shkup 2006
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e taksave ose çfarëdo tatimi tjetër, përveç çmimit të depove, transportit si dhe 
shërbimeve të ngjashme si dhe tatimet e tërthorta, të cilat për nga natyra e tyre 
janë përfshirë në çmimin e mallit dhe shërbimeve. 14

të gjitha të hyrat që do të mbledhë misioni diplomatik në bazë të taksave, 
që paguhen për dokumente të ndryshme, fletudhëtimi, etj., janë liruar nga 
pagimi i tatimeve në shtetin pranues.

anëtarët e misionit diplomatik si dhe familjarët që jetojnë me to, janë 
të liruar nga obligimet doganore, por me kusht të mos jenë shtetas të vendit 
pranues.

sipas udhëheqësisë doganore, shteti pranues është i obliguar të lejojë 
sjelljen e mallrave për nevojat e diplomatëve, pa bërë pagesa të obligimeve 
doganore, me kusht që anëtarët e misionit diplomatik dhe familjarët e tyre, 
administrata dhe shërbyesit teknikë, të mos jenë shtetas në shtetin pranues.

Lirimi doganor për sendet e bartura në shtetin pranues, nga ana e 
anëtarëve të misionit diplomatik dhe anëtarëve të tjerë, si dhe për nevojat 
e vet misionit, rregullohen me protokoll të paraqitur ndërmjet Ministrisë së 
Punëve të jashtme, në shtetin pranues dhe shtetin emërues.

shteti pranues mund të vërtetojë sasinë dhe vlerën e mallit, përkatësisht 
limitin e tyre se sa mund të sjellë personeli i misionit diplomatik pavarësisht 
nga nevoja e tyre. Gjithashtu, shteti pranues mund të caktojë se në ç’afat 
kohorë mund të lirohen nga obligimi doganorë sendet e nevojshme.

Bagazhi personal i përfaqësuesit diplomatik, si dhe anëtarët e familjeve të 
tyre, të cilët nuk janë shtetas të shtetit pranues, lirohen nga kontrolli doganor, 
përjashtimisht vetëm në rastet kur ekziston dyshimi i bazuar për vepër penale, 
ose sendet të cilat nuk janë zhdoganuar, mund t’i bëhet kontroll bagazhit edhe 
atë në prezencë të përfaqësuesit diplomatik ose në prezencë të personit të 
autorizuar nga ana e tij. 15

sendet që blihen për arsye të misionit diplomatik apo personale nuk 
taksohen nga dogana, por ato përjashtohen nga e drejta e rishitjes në shtetin 
ku janë akredituar diplomatët. 16

te lirimi doganor, në raport me mallin që janë sende të sjellura në shtetin 
pranues, vihet në pamje pika kryesore, se malli i vihet nënklauzolë “të lejuara 
për t’u mbartur” dhe raporti i sasisë së mallit të mbartur nën klauzolën “në 
sasi të mjaftueshme”. 

Më së shpeshti automobilat e sjellë në shtetin pranues nga ana e 
përfaqësuesve diplomatik janë nën regjim të veçantë, në tjetërsimin e tyre 

14 - v.pivovarov & N.Bogdanovski “Finansisko pravo” shkup 2007 fq 163
15 - vladimir p.&Lupço a “diplomatsko i konsularno pravo” shkup 2008 fq.127-28
16 - B.rama “Leksione të autorizuara” i.U.s 2008
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shtetasve të shtetit pranues, ku tatimet dhe lirimet doganore, janë të lidhura 
në afate të caktuara kohore, të cilin përfaqësuesi diplomatik për makinën 
e bartur duhet ta ketë kaluar në shtetin pranues, pastaj me kalimin e afatit 
mjeti mund të tjetërsohet (shitet). Ky afat kohor për tjetërsimin e mjeteve nga 
ana e përfaqësuesve diplomatikë të akredituar në shtetin pranues, është në 
bazë të marrëveshjes ndërmjet shtetit emërues dhe atij pranues, gjegjësisht 
funksionon sipas parimit të reciprocitetit. 

shteti pranues miraton dispozita relative lidhur me imunitetin dhe 
privilegjet diplomatike, ndërsa shërbimet protokolare të Ministrisë së Punëve 
të jashtme mbajnë evidencë për mallrat e bartur nga ana e secilit diplomat, me 
qëllim që mos kalohet limiti i paraparë për lirim nga obligimi dogamor.17 

KoHA e iMuNitetit DiPLoMAtiK DHe PëRfuNDiMi i tij

sipas të drejtës ndërkombëtare pozitive, privilegjet dhe imuniteti 
diplomatik vlejnë për një kohë të caktuar.

Privilegjet dhe imuniteti fillojnë të hynë në fuqi nga momenti i hyrjes në 
territorin e shtetit të akredituar, kuptohet për ato që shkojnë për herë të parë. 
Për ato që ndodhen në shtetin territorial, privilegjet dhe imuniteti hynë në 
fuqi në momentin kur kryhet notifikimi emërimit nga Ministria e Punëve të 
jashtme ose nga ndonjë Ministri tjetër e autorizuar.

Privilegjet dhe imuniteti pushojnë se ekzistuari, sipas rregullit, në 
momentin kur diplomati apo personi i imunizuar përfundon misionin e tij.

Për arsye të praktikës transferuese lihet një periudhë kohore e arsyeshme 
që të bëhet transferimi. Kjo kohë lihet edhe për familjarët edhe për stafin 
administrativo-teknik, si dhe në raste lufte për diplomatë të vrarë ose të 
vdekur, ku parashihet një kohë e caktuar transferimi.

Gjatë kësaj kohe transferimi, familja apo personeli tjetër gëzon imunitet 
dhe privilegje si më parë.18

imuniteti përfundon me përfundimin e misionit diplomatik.
rastet që llogariten se ka përfunduar misioni diplomatik janë paraparë 

taksativisht në Konventën e Vjenës, siç janë:
1. kryerja e misionit të caktuar;
2. me përfundimin e afatit të akreditimit;
3. revokimi që mund të bëjë vendi akreditues;
4. ngritjen e përfaqësuesit diplomatik në rang më të lartë, rast në të cilin 

duhen letra kredenciale të reja;

17 - v.pivovarov& L.arsevski “diplomatsko i konsularno pravo” shkup 2008 fq. 129
18 - v.pivovarov& L. arsevski “diplomatsko i konsularno pravo” shkup 2008 fq 131-32
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5. ndërrimin e shefit të shtetit në rast vdekje, abdikimi, përfundim 
mandati ç’ka bën të domosdoshme marrjen e letrave kredenciale të 
reja;

6. ndryshimet revolucionare në shtete, ç’ka parasheh ndërrimin e 
përfaqësuesve diplomatikë dhe pajisje me kredenciale të reja;

7. ndërprerja e mundësive për të mbajtur marrëdhënie diplomatike 
(shkrierja apo zhdukja e shteteve);

8. ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike kur fillon lufta midis dy 
shteteve;

9. vdekja e përfaqësuesit diplomatik. 19

nga përfundimi i misionit diplomatik për arsye të ndryshme, shteti 
territorial është i detyruar të respektojë privilegjet dhe imunitetin e diplomatit 
dhe anëtarëve të familjes së tij, derisa të largohen nga territori i shtetit ku ishin 
akredituar. Madje shteti ndihmon që me lehtësi të mund bëhet transferimi 
në atdhe i diplomatit dhe familjarëve të tij, për një kohë praktikisht të 
mundshme.20

KoNKLuzioNi

Gjatë studimit të temës së paraqitur më lart në lidhje me imunitetin 
diplomatik,  konkludohet se:

I gjithë personeli diplomatik gëzon imunitet të garantuar me Konventën 
e Vjenës së v.1961 dhe 1963, me të drejtën pozitive ndërkombëtare, si dhe 
me ligjislacionin e shtetit shtetas i së cilit është dhe shtetit më të cilin është 
akredituar.

Përderisa ndodhet nën imunitet personeli diplomatik, ndaj tij nuk mund 
të fillojë procedurë gjyqësore, pasi imuniteti i jepet në interes të shtetit që 
përfaqëson e jo në interes të tij si individ.

Në rastet kur nuk sillet në bazë të normave juridike të konvetave apo shtetit 
që e ka akredituar, shteti pranues merr masë ndaj tij duke shpallur perso 
non grata, ndërsa në anën tjetër, shteti emërues mund t’ia marrë imunitetin 
diplomatik duke shkarkuar nga funksioni që i kishte dhënë.

Po ashtu, përfaqësuesi diplomatik që ka kryer vepër penale gjatë gëzimit 
të imunitetit diplomatik, nuk do të përgjigjet për të përderisa qëndron në 
shtetin pranues, por as më vonë pas tërheqjes së imunitetit kur do të vijë në 
këtë shtet për vizitë private.

19 - vienska konvencia, Za diplomatski odnosi v.1961
20 - B. rama “Leksione të autorizuara” i.U.s –strugë, 2008, fq. 94
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Në rastet kur dyshohet se përfaqësuesi diplomatik duke shfrytëzuar 
imunitetin e tij do të bartë mall të ndaluar me ligj, atëherë bëhet kontrolli nga 
ana e doganës së shtetit pranues. Mirëpo, kjo nuk nënkupton se i është cënuar 
paprekshmëria diplomatike.

Gjithashtu, është parë edhe afati kohor i imunitetit, me qëllim që të 
ushtrohet funksioni dhe të shfrytëzohet imuniteti në batë të kornizave ligjore.

Këtë imunitet të garantuar përfaqësuesi diplomatik e gëzon prej momentit 
të emërimit nga shteti i tij dhe akreditimit të shtetit pranues, ndërsa do të 
përfundojë me përfundimin e misionit diplomatik. 
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GLoBaLiZMi, një historiK i shKUrtër 
rreth Këtij FenoMeni KoMPLeKs

në këtë punim do të paraqiten disa detaje të dukurisë së globalizmit. 
Çfarë është globalizmi, zanafilla dhe historia e tij dhe si ndikon ai në 
kulturat e vendeve të ndryshme?

Gjithashtu, do të përmendim efektet e dukurisë së globalizmit në gjuhën 
shqipe, sfidat që po përballon gjuha dhe shoqëria jonë. A është “globalizmi” 
emërtimi i saktë për këtë dukuri kaq komplekse? Ç’është e vërteta ekzistojnë 
shumë përkufizime për atë ç’ka është në të vërtetë globalizmi dhe lirisht mund 
të thuhet se këto përkufizime në të shumtën e rasteve janë tepër subjektive 
dhe varen nga pozita dhe përvoja e përkufizuesit nëse ai ka mendime apo 
qëndrime pro apo anti-globaliste. duke u mbështetur në këtë punim mund 
të themi se globalizmi është një term përfaqësues për një seri komplekse 
të ndryshimeve ekonomike, sociale, teknologjike, kulturore dhe politike që 
vërehen në ndërvarësinë, integrimin dhe ndërveprimin gjithnjë e në rritje 
midis shteteve të ndryshme të botës. 

Globalizimi, mit apo realitet? 

Nёse sot ka njё debat pёr tё cilin opinionet dhe qёndrimet janё tё shumta 
e mjaft tё ndryshme, ky ёshtё padyshim “efekti i dukurisë tё globalizmit nё 
ekonomitё dhe kulturat kombёtare”. Gama e opinioneve fillon me vlerёsimin 
se globalizmi pёrbën “një mundësi historike për zhvillimin” dhe pёrfundon 
me konkluzionin se ai po prodhon “shkatёrrimin e kulturave dhe tё produkteve 
nё shumicёn dёrrmuese tё vendeve tё botёs, si pasojё e konkurrencës 
ndёrkombёtare dhe dominimit tё disa vendeve mbi tё tjerat”. Opinione tё 
drejta apo tё gabuara? Vёshtirё se mund tё jepet njё pёrgjigje a priori pёr kёtё 

Doktorante  KRiStiNA AjAzi
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dukuri kaq komplekse. Vetё fakti se nё tё gjithё botёn, çdo ditё, çdo muaj 
“çёshtja globalizёm” vazhdon tё debatohet, tё vlerёsohet e tё rivlerёsohet 
dёshmon sesa gjithёpёrfshirёse ёshtё kjo dukuri. 

Nё konceptet dhe nё pёrkufizimet e sotme, termi “Globalizim”, i parё 
nё tёrёsinё e tij, nёnkupton zhvillimin e lidhjeve dhe tё marrëdhёnieve tё 
ndёrsjellta ndёrmjet njerёzve, ideve dhe informacionit, aktiviteteve ekonomiko-
financiare e tregtare, atyre politike e kulturore nё shkallë planetare.1 Si pasojё 
e pёrhapjes dhe e pranisё gjithnjё e mё tё gjerё tё kёsaj dukurie nё çdo aspekt 
të jetёs sё secilit, Planeti Tokë,  po konsiderohet gjithnjё e mё tepёr si njё 
“fshat planetar”, ku ndërthuren e bashkёveprojne ide, ekonomi, kultura e 
mjedise tё ndryshme. Por, megjithatё, ekziston njё pikёpyetje e madhe në 
mendjet e tё gjithёve: Globalizmi ёshtё njё fenomen real apo thjesht njё mit 
i krijuar nga njeriu?

Qё nga shfaqja e parё e tij nё vitin 1962, termi “globalizim” ka kaluar nga 
statusi i pёrdorimit tё pёrditshёm si zhargon nё statusin e njё klisheje. Revista 
e njohur “the economist”2 e ka quajtur “… si fjalёn mё tё konsumuar dhe tё 
shpërdoruar tё shekullit tё XX dhe XXI” .

Eshtё e qartё pёr tё gjithё se nё historinё e njerёzimit asnjё fjalё e vetme 
nuk ka sintetizuar mё shumё dukuri, njerёz e territore sesa kjo fjalё magjike. 

Kur Princesha e Uellsit, Lady Diana, humbi jeten nё mёnyre tragjike 
nё aksidentin e Parisit nё 31 Gusht 1997, u gjet pёrsëri njё mёnyrё pёr tё 
implikuar globalizimin si sintezë nё pasqyrimin e kёsaj ngjarjeje. Ja si e 
ilustron globalizmin nё editorialin e saj revista “Alternatives Economiques”3  
“…globalizmi ёshtё njё princeshë angleze dhe miku i saj egjiptian qё humbёn 
jetën nё njё tunel francez, ndёrsa po udhёtonin nё njё veturё gjermane me 
motor holandez, që kishte njё shofer belg, ndёrkohё qё po ndiqej kёmba-
kёmbёs nga paparacё italianё tё hipur mbi një motor të prodhimit japonez”. 

Globalizimi na është paraqitur gjerësisht si një proces i përshpejtuar i 
bashkëveprimit ekonomik ndërmjet vendeve dhe kulturave, i cili është 
mbështetur edhe nga teknologjia e komunikimit. Parë nga një këndvështrim 
pozitiv mund të themi se nëpërmjët procesit të globalizmit progresi dhe 
mirëqënia do të mbërrijë dhe në vendet më të prapambetura dhe niveli i jetesës 
do të rritet kudo dhe për këdo. 

Globalizmi, gjithashtu, na paraqitet edhe si një proces natyral në 
këndvështrimin se ai i bindet ligjeve të tregut ekonomik. Gjithsesi, ekzistojnë 
disa hezitime në lidhje me rezultatet e mundshme të këtij procesi. 

1.  Civici adrian “globalizmi – ante portas” tirane 2010 fq 9-13
2.  the economist, 19 November 2009 “the globalization wars” 
3.  alternatives economiques ,No. 170, May 1999 “how globalization really works” 
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Këto hezitime kanë si bazë tre pika kryesore:
a) Ky proces është shumë i madh, shumë i shpejtë dhe jashtë kontrollit të 

njeriut;
b) Për qytetarët e thjeshtë globalizimi nënkupton t’i hapim dyert botës 

dhe si pasojë dhe problemeve që ekzistojnë në botë, probleme që 
shpesh janë rezultati i historive të gjata dhe të komplikuara dhe nuk 
janë aspak të thjeshta për t’u kuptuar. sapo vihen në dijeni të këtyre 
problemeve, njerëzit kanë frikë se do ndihen përgjegjës për zgjidhjen 
e tyre. 

c) ndërshkëmbimi i objekteve, njerëzve dhe ideve krijon një situatë 
konfuze, në të cilën njerëzit përjetojnë humbjen e traditave të tyre, 
p.sh., humbjen e asaj që ata e quajnë identitet kulturor.

Shumё ekspertё dhe studiues tё fenomenit tё globalizmit dhe tё shtrirjes 
së tij kanë dhёnё e vazhdojnё tё japin pёrkufizime domethёnёse nё lidhje me 
gjerёsinё dhe kompleksitetin e kësaj fushe. Nё librin “Globalizmi virtual”4  
autorёt e shikojnё “…globalizmin kudo… pёr t`u bindur pёr kёtё mjafton 
tё ndezёsh njё televizor ose njё kompjuter, tё hysh nё njё McDonald ose tё 
vishesh tek GaP-i. nga programet informatike windows te seritë televizive, 
nga hamburgeri tek xhinset, globalizimi shfaqet nё tё gjitha format, materiale 
dhe virtuale. Ai shpёrndan ide, koncepte, inovacione dhe simbole që statistikat 
e kanё tё vёshtirё t`i pasqyrojnё. 

edhe sipas Pierre Calame5 autor i shumë librave mbi globalizimin dhe 
qeverisjen globale “…shkalla e ndёrvarёsisё qё lidh njerëzit, diferencat 
kulturore dhe gjithё biosfera ka ndryshuar rrënjёsisht gjatё dy shekujve tё 
fundit. Ajo qё ndodh nё njё cep tё planetit ka ndikim nё gjithё pjesёt e tjera 
tё botёs, sepse informacioni, njerёzit, stilet e jetës dhe grupe tё ndryshme tё 
popullsisё qarkullojnё dhe lidhen ndёrmjet tyre si kurrё ndonjëherё mё parё. 

Historia e Globalizmit. Proto-Globalizmi

A ka moshё globalizmi? Nё fakt, atё kuptim dhe pёrmbajtje qё ne i japim 
sot konceptit “globalizёm”, ai qё sot cilёsohet si “globalizmi i parё” i ka fillesat 
nё mesin e shekullit XIX nё valёn e zhvillimeve dhe tё efekteve tё revolucionit 
industrial, tё zhvillimit tё tregtisё etj. Por ekonomistёt, historianёt, sociologёt 
ose gjeografёt i japin shtrirje tё ndryshme, mjaft mё tё hershme atij. Secili e 
shikon nga kёndvёshtrimi i vet momentin se kur mund ta ketё “ditëlindjen” 

4.  holmes, david “virtual globalization” august 8, 2001routledge pg. 72-81
5.		 Calame,	Pierre	“Redefining	global	governance	to	meet	the	challenges	of	the	21st	

century” october 12, 2001 pg 36-43
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globalizmi, por, nё pёrgjithёsi, tё gjithё e pranojnё se ai ka filluar shumё kohё 
mё parё. Madje, shumë mё pёrpara se tё lindte vetё fjala “botё” ose “glob”, 
qё i dha emrin kёtij procesi.

Procesi i globalizmit ka filluar qё nё antikitetin e largёt. Disa historianë 
i referohen faktit se “…ishin lundёrtarёt dhe kёmbimet e para tё fenikasve 
nё tё gjithё Detin Mesdhe ata qё ndihmuan nё njёrin nga globalizmiet e 
para nё botё, shumё pёrpara grekёrve dhe romakёve”, pёr tё vazhduar mё 
vonё me krijimin e Perandorisё Perse, e cila shёrbeu si urё lidhёse ndёrmjet  
kolonive greke e fenikase me qytetet indiane, duke krijuar kёshtu njё hapёsirё 
komunikimi. Krijimi i mjaft qyteteve kozmopolitane tё tipit “Aleksandri” tё 
populluara nga popuj tё ndryshёm, krijimi i nje kulture universale tё bazuar 
nё kulturёn dhe gjuhёn greke, e cila  bёhet “lingua franca” pёr tё gjithё kёtё 
hapёsirё, zhvillimi i vrullshёm i tregtisё, pёrhapja e inovacioneve teknike nё 
fushёn e qeramikёs, armёve, transportit, etj., janë disa nga elementёt qё i 
japin kёsaj periudhe trajtёn e njё lloj “proto-globalizmi”. 

Nga pikёpamja zyrtare fillimi i globalizmit identifikohet me vitin 1492, 
udhёtimin e parё tё Kristofor Kolombit drejt “Botёs sё re”, kontinentit qё u 
quajt Amerikё. Pikёrisht nё kёtё vit, njё gjeograf gjerman, i quajtur Martin 
Behaim, ndёrtoi pёr herё tё parё njё glob pёr ilustrimin e botёs. Situatёn e 
veçantё qё krijoi zbulimi i Amerikёs e mishёron mё sё miri dhe shprehja e 
famshme e filozofit francez tё shekullit tё XVI Michel de Montaigne qё thotё 
se: “…bota jonё tashmё gjeti njё botё tjetёr”. Evropa e shekullit te XVI ishte 
e ndёrgjegjshme pёr ekzistencёn e njё hapёsire tjetёr, krejtёsisht e ndryshme 
me civilizimin e saj, njё hapёsirё me tё cilën ajo po pёrgatitej tё fillonte 
marrёdhёnie tё ngushta ekonomike, politike, kulturore, duke shёnuar kёshtu 
njё hap tё madh drejt globalizimit tё botёs. 

Globalizmi dhe gjuhët 

Procesi intensiv i globalizimit ka shtruar shumë çështje për diskutim 
edhe në rrafshin gjuhësor. duke qenë i lidhur ngushtë me zhvillimin tekniko-
teknologjik, me zhvillimin informativ-komunikues, globalizimit i referohen 
edhe ndryshimet që po ndodhin në hartën gjuhësore të botës. 

tokat shqiptare nuk janë as të mëdha e as të zhvilluara, madje mund të 
thuhet se në hierarkinë e shumë përmasave zhvillimore në raport me botën 
e zhvilluar zënë pozita të papërfillshme. Zëri i shqiptarëve pro dhe kundër 
globalizimit është tepër i vogël ose mungon fare. në shtete të ndryshme 
çështja e globalizimit trajtohet si çështje e ditës, shumë aktuale, në të gjitha 
fushat e jetës njerëzore (informatikë, teknologji, ekonomi, gjeo-politikë, 
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arsim, arte, semiotikë, etnologji, kulturologji e të tjera). në këtë kontekst janë 
të pranishme si idetë globofilike, si ato globofobike, natyrisht të parat kanë 
më shumë përkrahës. 

në aspektin e gjuhëve, ana e mirë e globalizimit qëndron në përpjekjet 
zyrtare, të proklamuara, për ruajtjen dhe kultivimin e shumëgjuhësisë, ndërsa 
ana negative qëndron në faktin se këto parime të shumëgjuhësisë jo gjithmonë 
zbatohen në mënyrë parimore. 

situata botërore gjuhësore dhe ndryshimet që shfaqen sot janë të kushtëzuara 
sidomos nga mbizotërimi i gjuhës globale – anglishtes. Globalizmi madje sot 
ka krijuar simbolin e vet dhe ky është gjuha angleze. anglishtja është gjuha e 
komunikimit ndërkombëtar në të gjitha fushat kryesore të zhvillimit shoqëror, 
politik, ekonomik, teknik-teknologjik, informatik, kulturor, medial etj. sa për 
ilustrim, po përmendim se në rrjetin botëror të internetit mbizotëron gjuha 
angleze. sipas rezultateve të projektit Web Characterization6  të oCLC-së të 
realizuar në vitin 2002, deri 72% e përmbajtjeve tekstore në faqe të ndryshme 
interneti janë në gjuhën angleze.

Globalizmi dhe shqipja

Situata jonë gjuhësore flet se në mjedisin tonë globalizimi kuptohet 
në mënyrë të gabuar. në të vërtetë po keqkuptohet dhe si pasojë e kësaj 
po zhvillohen një varg procesesh rrënuese për gjuhën shqipe, për kulturën 
shqiptare dhe, madje, për identitetin shqiptar. Këto procese janë:

- statusi i shqipes në hapësirën shqiptare, brenda dhe, sidomos, jashtë 
kufijve, ashtu si edhe statusi i shqipes në vendet e huaja, ku numri i shqiptarëve 
me status emigranti ekonomik, politik etj., është shumë i madh, ndërsa shqipja 
si gjuhë amtare paraqitet e rrezikuar për arsyet e njohura; 

- mungesa e ligjit për gjuhën. Përpjekjet që të krijohen mekanizma të 
efektshëm që do të rregullonin përdorimin publik të shqipes standarde në 
gjithë hapësirën shqiptare mbeten vetëm projekt i dashamirësve të gjuhës;

- depërtimi i shpejtë pothuajse strikt i fjalëve të huaja, sidomos i 
anglicizmave në gjuhën shqipe. Përdorimi i madh përgjithësisht i fjalëve dhe 
i elementeve të huaja, sikur po lëkund a dobëson strukturat gramatikore të 
shqipes; problemet në rrafshin e terminologjisë duken të pakapërcyeshme 
në këtë shkallë të zhvillimit të gjuhës dhe në këtë shkallë të përpjekjeve 
institucionale e individuale për ta trajtuar problemin seriozisht e me 
ndjeshmëri; hartimi i fjalorëve terminologjikë është shumë i paktë, ndonëse 
ky problem nuk zgjidhet vetëm me hartimin e fjalorëve dhe krijimin e 

6.		 Online	Computer	Library	Center	“Web	Characterization”	2002



65

komisioneve; problemet në këtë fushë i ka shtuar e ndërlikuar interneti me 
“super invazionin” e termave të tij;

- depërtimi i gjuhëve dhe i shkrimeve jo shqipe në sferën e përdorimit 
publik të gjuhës në gjithë hapësirën shqiptare - në firma, reklama, media e 
të ngjashme, dhe shmangia e shqipes nga kjo sferë e përdorimit. anglishtja 
ka fituar një status epërsie edhe në këtë fushë të përdorimit publik të shqipes 
standarde dhe nga ky aspekt mund të thuhet se globalizimi ka bërë punën 
e vet – ka njëjtësuar botën më lehtë se në çdo fushë tjetër; mbishkrimet e 
reklamat e njëjta i gjen në krejt qytetet e botës.

Dilema: globalizim apo amerikanizim?

Në shumё raste e pёr shumё autorё qё analizojnё fenomenin e globalizimit, 
ekziston shpesh edhe njё dilemё: A duhet konsideruar dhe vlerёsuar procesi 
i sotёm i globalizimit si njё amerikanizim i globit? A mund të vihet shenja 
e barazisё ndёrmjet pёrhapjes dhe pranisё sё globalizimit me imponimin e 
amerikanizimit ose tё asaj qё pёrgjithёsisht quhet  ”kulturë perёndimore”. 
Theksi vihet në avancimin e dukshёm tё dominimi ekonomik e kulturor qё 
perёndimi i udhёhequr nga SHBA-ja, duket se po pёrpiqet tё pёrfundojё 
procesin e kolonizimit të botёs tё nisur pesё shekuj mё parё me Kristofor 
Kolombin. 

Portreti i globalizimit aktual na krijon shumё pikёpyetje pёr vetё konceptin 
e zhvillimit, tё cilin njё pjesё e madhe e popullsisё sё globit e koncepton si  
”stadi suprem i imperializmit ekonomik”. Kjo plotёsohet mё sё miri dhe nga 
shprehja cinike e henry Kissinger7 se ”globalizmi nuk ёshtё gjё tjetёr vecse 
emri i ri politik i hegjemonisё amerikane”. 

Diversiteti kulturor dhe historik, i sjellё nga emigrantёt e tё gjitha 
llojeve qё erdhёn nё tokёn amerikane, u shkri nё tё famshmen ”melting pot”, 
domethёnё, krijimin e njё shoqёrie homogjene tё mbёshtetur nё tre kolona 
bazё: demokracinё, lirinё individuale dhe pёrgjegjёsinё civile. Parё nё kёtё 
kёndёvёshtrim, problemi thelbёsor i globalizmit sot qёndron nё faktin se 
”shumё popuj nuk besojnё mё se mund tё pёrfitojnё prej tij”, por, pёrkundrazi, 
ndihen të shfrytёzuar nё favor të disa vendeve e kombeve tё fuqishme qё e 
kanё vёnё globalizimin nё shёrbim tё pasurimit tё tyre botёror. Nga ana tjetёr 
dhe presioni gjithnjё nё rritje i ”kulturёs hollivudiane” dhe ”mac-donalizmi” 
i jetës sё pёrditshme nё gjithё kontinentet e botёs po sjell reagime tё ashpra. 
Globalizimi i industrisё kulturore nё shumё raste po shihet dhe barazohet 
me ”perёndimizimin” e pashmangshëm tё të gjithё globit. Vlerёsohet se 

7.  kissinger henry “globalization and its discontents” Norton 2003 pg. 54-60
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aktualisht ¾ e gjithё imazheve qё shfaqen nё kinematё dhe televizionet e 
botёs janё prodhim amerikan. Ai po barazohet gjithnjë e mё shumё me ”njё 
rul rrafshues” tё kulturave e tё zakoneve botёrore drejt njё banori botёror 
standard njё ”yankee obez i veshur me pantallona xhins, me një coca-cola 
dhe hamburger në dorë, me njё çantё me dvd plot me filma me personazhe 
amerikanё si S.Stallone, T.Cruise, De Niro... Por a janё tё gjithё nё njё mendje 
me kёtё?

PeRfuNDiMe

Mund të themi se procesi i globalizimit është një dukuri e cila nuk i ka 
qartësisht të përcaktuara fillesat e saj. Por mbi të gjitha mund të themi se 
dimensionet e kësaj dukurie do të vazhdojnë të thellohen dhe të depertojnë 
edhe më shumë në të gjitha kulturat dhe hapësirat. Megjithëse fenomeni i 
globalizimit të jetës në tërësinë e aspekteve të tij ka edhe  aspekte negative, 
thelbi i tij është zhvillues dhe pozitiv. shqipëria, si një vend në tranzicion, po 
e ndjen mjaft këtë dukuri.  Globalizimi i jetës politike, ekonomike, kulturore 
dhe sociale shihet dhe mbetet i pashmangshëm, pasi edhe vendi ynë është 
pjesë e kësaj dukurie universale.

Globalizimi dhe përshtatja e të gjitha strukturave shqiptare në të njëjtat 
nivele me ato botërore shfaqet si domosdoshmeri për integrimin dhe përfshirjen 
e vendit tonë në instancat politike, ekonomike dhe social-kulturore globale.

Por përfundimin dhe pёrmbledhjen mё tё mirё duket se e pёrkufizon 
Laurent Barroue8  qё vlerёson se: ”... globalizmi aktual, ky proces gjeohistorik 
i pёrhapjes progresive tё kapitalizmit nё shkallё planetare, ёshtё nё tё 
njёjtёn kohё: njё ideologji- liberalizimi, njё monedhё – dollari, njё model – 
kapitalizmi, njё sistem politik – demokracia, njё gjuhё – anglishtja. 

Literatura:

Chanda, nayan 2005 ”study of Globalization”• 
revista ”alternative economiques” no.59• 
Kissinger, henry ”Globalization and its discontents” norton 2003• 
stiglitz e. joseph ”Making Globalization Çork” 2006 norton & Company• 
Barrou,  jacques  ”Mondalisation – globalization” 2006• 
Cohen, daniel, ”Globalization and its enemies” • 
Civici, adrian ” Globalizimi, ante Portas” 2010, shtepia Botuese Uet/Press• 
holmes, david   ”Virtual Globalization” routledge; 1 edition (august 8, 2001)• 
Calame, Pierre “Redefining global governance to meet the challenges of the 21-st • 
century” october 12, 2001

8.  Barrou, Jacques “Mondalisation – globalization” 2006 “revue de presse” 



67

roLi i diPLoMaCisë Për reaLiZiMin e 
PoLitiKës së jashtMe

Politika e jashtme përfshin ose nënkupton një tërësi qëllimesh, rreth të 
cilave një shtet i veçantë do të bashkëveprojë me shtete të tjera të botës 
dhe në një masë të vogël edhe me aktorët jo qeveritarë. 

Politika e jashtme përfshin fusha të ndryshme në aktivitetin e saj si 
Politikën e sigurisë, Politikën e jashtme ekonomike, si dhe Politikën e 
jashtme Kulturore. Politika e jashtme e një shteti ndikohet nga një numër 
i madh faktorësh. Ndër to vendimtarë janë veçanërisht pozita gjeografike, 
popullsia, fuqia, përkatësisht zhvillimi tekniko-ushtarak dhe ekonomik, si 
dhe niveli i shkollimit të popullsisë së vendit.

Kombet e mëdha nuk janë bërë vetëm duke iu përkushtuar zhvillimeve 
të brendshme, por veçanërisht përmes rritjes së rolit të tyre në marrëdhëniet 
me jashtë. Vetëm një politikë mjeshtërore e jashtme, një politikë e veprimeve 
domethënëse, mundëson një politikë të brendshme, frytdhënëse. Midis 
shteteve nuk ka miqësi, por vetëm interesa.  

Politika e jashtme shënjon atë çfarë duhet bërë, atë që duhet arritur. Por, 
se si do të arrihet kjo, mjetet, mënyrat, taktikat dhe strategjitë i zgjedh dhe i 
përdor si instrumente të vetat, për përmbushjen e këtyre detyrave që burojnë 
nga politika e jashtme - diplomacia. 

Për të studiuar Politikën e jashtme duhet të përqendrohemi në tri sfera, 
të cilat përkojnë me tri qasje të ndryshme: qasja e ndryshme në sjelljen e 
vendimeve të politikës së jashtme (argumentet se si individët dhe grupet 
e zhvillojnë politikën e jashtme); qasja sistemore (si sistemi anarkik 
ndërkombëtar ndikon në mendimin e individëve, të cilët sjellin vendime dhe 
çfarë efekti ka kjo në politikën e jashtme) dhe qasja shoqërore (ndikimin e 
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strukturave politike të vendit, grupet e interesit, mendimin publik dhe kulturën 
kombëtare të politikës së jashtme). 

diplomacia është, në thelb, një aktivitet politik dhe komponent i 
rëndësishëm, i menduar mirë dhe i stërholluar i fuqisë. synimi kryesor 
i saj është t’u bëjë të mundshme shteteve të realizojnë qëllimet e veta të 
politikës së tyre të jashtme pa përdorimin e forcës, propagandës ose ligjit. 
Pra, diplomacia përbëhet nga komunikimi ndërmjet zyrtarëve, të cilët janë të 
ngarkuar të inkurajojnë politikën e jashtme me anë të marrëveshjes formale 
ose ambientimit të heshtur. ndonëse përfshin edhe aktivitete të veçanta siç 
janë: mbledhja e informative, shpjegimi i synimeve, krijimi i simpative dhe 
negocimi.  diplomacinë nuk e zhvillojnë vetëm diplomatët dhe agjentët 
diplomatikë profesionistë, por edhe zyrtarë dhe persona privatë nën udhëheqjen 
e zyrtarëve dhe përmes kanaleve të tjera të shumta. (G.R.Berige Diplomacia 
Teori dhe Praktik, bot. Universiteti Viktoria Prishtinë, 2008 faqe 18)

në evropën e shekullit të nëntëmbëdhjetë, nga revolucionet lindën 
dy koncepte mbi shtetin dhe marrëdhëniet e tij me jashtë: rendi absolutist 
i kushtëzuar nga kufizimet dhe nacionalizmi. Të dy këto koncepte ndikuan 
në mënyrë thelbësore në profilimin e politikës së jashtme të shteteve të 
mëdha, që përcaktonin dhe vendosnin në të gjithë sistemin e marrëdhënieve 
ndërkombëtare të kohës. sistemi i ekuilibrit të fuqisë solli një periudhë paqeje 
relative në evropë, ndërsa elitat e vendeve të ndryshme bashkoheshin dhe 
bashkëpunonin nga frika që ato kishin nga masat brenda vendeve të tyre, duke 
i dhënë kështu më shumë rëndësi politikës së brendshme, sesa politikës së 
jashtme. në ruajtjen e ekuilibrit të forcës në evropë ndikoi edhe imperializmi 
evropian në Azi dhe në Afrikë, ku respektoheshin zonat e influencave dhe te 
interesave. nga forcimi i aleancave midis këtyre vendeve u prishën ekuilibrat 
dhe kjo çoi në fillimin e Luftës së Parë Botërore. 

Por edhe pas zhvillime të vrullshme e të larmishme në marrëdhëniet 
e aktorëve gjeostrategjik, apo të marrëdhënieve ndërkombëtare në tërsi 
diplomacia u mbijetoi sulmeve të shumta që i vinin nga të gjitha anët  “dhe  
vazhdoi të zhvillohej në një shkallë të tillë dhe në mënyrë aq krijuese sa që në 
fillimin e shekullit të XXI-të mund të flitet me bindje për një sistem botëror 
diplomatik me fuqi të pa hasur më parë” (G.R.Berige Diplomacia Teori dhe 
Praktik, bot. Universiteti Viktoria Prishtinë, 2008 faqe 19-20)

Komunikimi i shtuar, i sigurt dhe i shpejt në të gjitha sferat e jetës njerëzore, 
shpërndarja e federative multi-nacionale dhe ekulibrimi i forcave midis 
shumë shteteve, tolerance kulturore, fetare dhe ideologjike e kanë shndërruar 
diplomacinë në mjetin më të rëndësishëm, me anë të së cilës shtetet ndjekim 
dhe realizojnë politikat e tyre të jashtëme. sigurishte formati dhe performanca 
e diplomacive të shteteve është e ndryshme dhe proporcioanle me objektivat 
në politikën e jashtme të secilit shtet. diplomacia amerikane e ngarkuar me 
misionin e realizimit të objektivave globale të politikës së jashtëme të saj, 
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shënon aktualisht arritjet më të larta dhe përdorimin në perfeksion të këtij 
mjeti nga politikbërësit dhe vendimmarrësit amerika. efektet në sistemin 
botëror dhe profili i spikatur në çdo periudhë të ushtrimit të diplomacisë 
amerikane është kodifikuar si doktrinë që mbanë emrat e doktrinarve politik 
nga trumani e deri ne ditët tona, me doktrinën Bush. (Glenn P. Hastedt, 
Politika e Jashtëme Amerikane)

në botën e sotme fuqia ekonomike hegjemone dhe sunduese është 
zhvendosur drejtë një epoke të rënies, rishpërndarjes dhe barazisë ekonomike; 
instrumentet e politikës së imponimit që ishin të efektëshme në epokën e 
Luftës së Ftohtë, nuk mund të përdorën më me të njejtën lirshmëri si më 
parë pasi efektet nuk mund të kalkuloheshin në mënyrë të përpiktë dhe 
mund të krijonin në vend të zgjidhjeve komplikacione. Po ashtu teknikat e 
administrimit të krizave ndërkombëtare, sistemet e aleancave ushtarake, 
veprimi i fshehtë dhe transferimi i armëve, ishin të përdorshme në kontekste 
të posaçëm dhe kishin bazë logjik të tyre ekzistencën e rivalitetit global 
amerikano-sovjetik. në epokën e pas Luftës së Ftohtë, kur përkundër 
rreziqeve globale, edhe problemet e sigurië janë bërë globale, nevoja e shtimit 
të bashkëpunimit në marrëdhënieve ndërkombëtare ka bërë të domosdoshmë 
zgjedhjen e kujdeshme të instrumenteve më të përshtatshme për të realizuar 
një paket objektivash të përbashkuara, apo globalizuara. instrumetet e “buta” 
apo jo substanciale të forcës gjithnjë e më shumë po bëhen mjete parësorë 
që përdorin shtetet për të realizuar objektivat dhe ndikimin e tyre.4 (Glenn P. 
hastedt, Politika e jashtëme amerikane) Këto “softinstrumeta”, zëvëndësojnë 
politkën e vrazhdët që nënkuptonte në vetvete simbole konvencionale armësh 
apo flurudha raketash me format e larmishme të diplomacisë, nga Diplomacia 
dypalëshe, diplomacia shumëpalëshe, diplomacia e takimeve të nivelit të 
Lartë, diplomacia e Konferencave, diplomacia e Kombeve të Bashkuara,  
diplomacia Publike, diplomacia e të drejtave të njeriut etj.

Por gjithçka që listohet në objektivate e politikës së jashtëme, që 
nënkuptojnë detyra e programe pune për diplomacinë, nga nivelet e larta 
të politikëbërjes me të drejtën e vendimmarrjes. efektiviteti i aktivitetit 
dhe veprimtarisë së instrumenteve diplomatikë do të varet esencialisht nga 
modeli dhe cilësia e vendimmarrjes. Modelet më të njohura të vendimmarrjes 
janë modeli racional,  zyrtar/ekzekutiv dhe pluralist. realistët, liberalët dhe 
radikalët e shohin procesin e vendimmarrjes krejt ndryshe nga njëri-tjetri.

Modeli racional 
Realistët dhe shumica e politikanëve fillojnë me modelin racional, në të 

cilin politika e jashtme konceptohet nga qeveria kombëtare si tërësi veprimesh 
të zgjedhura, që avancojnë më tej qëllimet dhe objektivat e saj strategjike. 
shteti konsiderohet si një aktor unitar me synime të caktuara, një numër 
alternativash dhe një sistem rregullash përllogaritjeje, për të vendosur se cila 
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alternativë i përgjigjet apo i shërben më së miri qëllimeve të tij. Procesi është 
relativisht i drejtpërdrejtë.

në kohë krizash, kur politikanët përballen me një zhvillim të papritur 
e kërcënues dhe kanë vetëm një kohë të shkurtër për të marrë vendim se si 
të kundërpërgjigjen, atëherë përdorimi i modelit racional si mënyrë për të 
vlerësuar sjelljen e palës tjetër është zgjedhja e duhur.

nëse një shtet di shumë pak rreth proceseve të brendshme të një shteti 
tjetër–si në rastin e shteteve të Bashkuara ndaj Kinës gjatë kohës së Mao 
Ce dunit – atëherë vendimmarrësve nuk u mbetet shumë alternativa, por të 
mendojnë se shteti tjetër do të ndjekë modelin racional.

në të vërtetë, shumica e vlerësimeve amerikane rreth vendimeve të marra 
nga Bashkimi sovjetik gjatë Luftës së Ftohtë, në mungesë të informacionit 
më të mirë, bazoheshin në modelin racional: Bashkimi sovjetik kishte një 
qëllim, alternativat e tij ishin paraqitur qartë dhe vendimet ishin marrë për të 
maksimalizuar arritjet e qëllimit të tij. Vetëm me hapjen e arkivave qeveritare 
pas Luftës së Ftohtë, historianët zbuluan se në fakt sovjetikët nuk kishin plane 
konkrete për kthimin e Polonisë, hungarisë, rumanisë dhe vendet e tjera 
evropianolindore në diktatura komuniste apo ekonomi socialiste, siç besonin 
shtetet e Bashkuara.

dukej se sovjetikët janë udhëhequr nga ngjarjet që ndodhnin në rajon e 
jo nga një plan racional i veçantë apo ideologji. shtetet e Bashkuara nuk ishin 
të sakta në atribuimin e modelit racional vendimmarrjes sovjetike, por në 
kushtet e mungesës së informacionit, kjo ishte mënyra më pak e rrezikshme 
për të amortizuar anarkinë e sistemit ndërkombëtar. (Karen A. Minsk, Bazat e 
Marrëdhënieve Nderkombetare, bot AIIS Tiranë, 2010)

Modeli burokratik/organizativ 
në modelin zyrtar/ekzekutiv, vendimet shihen si produkte të organizmave 

qeveritare të nivelit të dytë kombëtar ose burokracive (departamenteve apo 
ministrive të qeverisë). Politika administrative e vë theksin në procedurat dhe 
proceset e një organizmi që operojnë sipas standardesh. Vendimet që vijnë 
nga proceset ekzekutive varen shumë nga standardet; ndryshime të mëdha në 
politikë nuk janë të mundura. 

nga ana tjetër, politika burokratike, zhvillohet ndërmjet pjesëtarëve të 
administratës që përfaqësojnë interesa të ndryshme. Vendimet e përcaktuara 
nga politika burokratike rrjedhin nga politika se kush të tërheqë më shumë pas 
vetes, si gara e tërheqjes së litarit ndërmjet këtyre departamenteve, grupeve apo 
individëve. në cilindo skenar politik, vendimi përfundimtar varet nga fuqia 
relative e lojtarëve të veçantë ekzekutivë ose organizmit që ata përfaqësojnë. 

Politika e tregtisë siguron një fushë të gatshme për të parë modelin 
burokratik/organizativ të vendimmarrjes në punë. (Për shembull, tregjet 
jug-koreane të bujqësisë ishin tradicionalisht të mbyllur ndaj importeve 
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nga jashtë… situata jo-krizë, si çështja e politikës së tregtisë me jashtë e 
Koresë së jugut, janë të përshtatshme për të pasqyruar modelin burokratik /
organizativ.) Kur koha nuk përbën një kufizim real, grupe dhe departamente 
jozyrtare burokratike kanë kohë të mobilizohen. ata zhvillojnë takime, duke 
përpunuar qëndrime që kënaqin të gjitha interesat e ndryshme. Vendimet që 
arrihen nuk janë gjithmonë më racionalet; më së shumti ata janë vendime që 
kënaqin elementë të ndryshëm, pa përjashtuar asnjë.

Veçanërisht liberalët i adresohen vazhdimisht këtij modeli vendimmarrjeje 
në analizat e tyre, pasi për ta shteti është vetëm fusha e lojës, kurse aktorët 
janë interesat konkurruese në administratë dhe organizma.

Modeli është më i përshtatshëm për vendet e mëdha demokratike, të cilët 
zakonisht kanë struktura institucionale shumë të ndara për vendimmarrjen. 
Për shembull, shumica e vendimeve për tregtinë me jashtë që merren nga 
shtetet e Bashkuara, japonia apo qeveri të vendeve të Bashkimit evropian 
i përafrohen shumë modelit burokratik/ organizativ. Por, për të përdorur 
këtë model, kërkohet njohje e hollësishme e strukturave dhe administratës 
së politikës së jashtme të një vendi. në mungesë të një informacioni të tillë, 
modeli racional është e vetmja alternativë.

Modeli pluralist 
Modeli pluralist ua atribuon vendimet negociatave të zhvilluara mes 

aktorëve të brendshëm – publikut, grupeve të interesit, lëvizjeve të masave 
dhe korporatave shumëkombëshe. në situatë jo-krize si edhe për çështje të 
veçanta, veçanërisht ekonomike, grupet shoqërore mund të luajnë rol shumë 
të rëndësishëm. askush nuk vë në dyshim fuqinë e lobeve të fermerëve të 
orizit si në japoni, ashtu edhe në Korenë e jugut, në pengimin e importit të 
orizit të lirë amerikan; suksesin e prodhuesve francezë të verës në pengimin 
e importimit të verërave të lira greke apo spanjolle; fuqinë e prodhuesve 
amerikanë të këpucëve, në mbështetje të kufizimeve të importimit në Shtetet e 
Bashkuara të këpucëve të prodhuara në Brazil, me gjithë iniciativat qeveritare 
amerikane për të lejuar importet e prodhimeve nga vendet në zhvillim.

Grupet shoqërore kanë një larmi mënyrash për të imponuar vendime 
në favor të tyre. ato mund të mobilizojnë median dhe opinionin publik, 
të ushtrojnë ndikim mbi institucionet qeveritare përgjegjëse për marrjen e 
vendimeve, të ndikojnë në organizmat e përshtatshme përfaqësuese (Kongresi 
amerikan, asambleja Kombëtare Franceze, Parlamenti japonez... Vendimi i 
marrë do të pasqyrojë këto interesa dhe strategji të ndryshme shoqërore – 
rezultat që përshtatet veçanërisht me mendimin liberal. Kështu, lëvizja për të 
ndaluar minat tokësore në vitet ’90-të është shembull i një vendimi pluralist 
për politikën e jashtme mbi baza shoqërore.

ndërsa realistët pranojnë modelin racional të vendimmarrjes në politikën e 
jashtme, dhe liberalët modelet burokratik/organizativ dhe pluraliste, shumica e 
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radikalëve nuk besojnë që vendimmarrësit shtetërore kanë realisht alternativa. 
sipas pikëpamjes radikale, interesat e shteteve kapitaliste përcaktohen nga 
struktura e sistemit ndërkombëtar dhe vendimet e tyre diktohen nga kërkesat 
ekonomike të klasës sunduese. 

secili model alternativ ofron një thjeshtëzim të procesit të vendimmarrjes 
në politikën e jashtme. secili siguron një dritare mbi mënyrën e ndikimit të 
këtyre grupeve (qeveritare dhe joqeveritare) në procesin e politikës së jashtme. 
Por këto modele nuk mund sigurojnë përgjigje për çështje të tjera serioze. ato 
nuk na thonë bie fjala përmbajtjen e vendimeve specifike dhe as na tregojnë 
efektivitetin me të cilin u zbatua politika e jashtme. (Karen A. Minsk, Bazat e 
Marrëdhënieve Nderkombetare, bot AIIS Tiranë, 2010)

Elitat e Politikës së Jashtme: individë që kanë rëndësi
a kanë rëndësi individët në ndërtimin e Politikës së jashtme? 
Kurdo që ndodh ndonjë ndryshim në udhëheqjen e ndonjërës prej fuqive 

të mëdha, si shtetet e Bashkuara apo rusia, lindin gjithnjë spekulime rreth 
ndryshimeve të mundshme në Politikën e jashtme të vendit. Kjo pasqyron 
bindjen e përgjithshme se udhëheqësit e veçantë dhe cilësitë e tyre personale 
kanë ndikim në politikën e jashtme dhe, për rrjedhojë, në marrëdhëniet 
ndërkombëtare.

Për shembull, në mars 1965 nikolae Ceausescu [Çaushesku] u bë 
udhëheqësi i ri i Partisë Komuniste të rumanisë. Gjatë njëzet e dy viteve si 
kryetar i shtetit të rumanisë, kursi i politikës së sigurisë së rumanisë ndryshoi 
në mënyrë domethënëse, duke pasqyruar preferencat dhe aftësitë e vetë 
Çausheskut. Politika e sigurisë e rumanisë u bë më e pavarur nga Bashkimi 
Sovjetik, shpesh duke sfiduar këtë fqinj më të madh e më të fuqishëm. Me 
gjithë kritikën sovjetike, rumania mbajti marrëdhënie diplomatike me izraelin 
edhe pas Luftës arabo-izraelite të vitit 1967. Po atë vit, rumania vendosi 
marrëdhënie diplomatike me Gjermaninë Perëndimore, përpara se Bashkimi 
sovjetik të binte dakord me Perëndimin për pajtim... Çaushesku mbajti lidhje 
të ngushta me Kinën, me gjithë marrëdhëniet armiqësore në rritje të kësaj të 
fundit me Bashkimin sovjetik.

Mund të themi se Çaushesku, një udhëheqës i fortë, ndryshoi dukshëm 
politikën e jashtme të rumanisë, duke e zhvendosur atë në një drejtim që 
devijonte nga preferencat e aleatit të saj më të ngushtë.

edhe udhëheqësit sovjetik Mihail Gorbaçov është shembull që tregon se 
udhëheqësit mund të shkaktojnë ndryshim të vërtetë në politikën e jashtme.

Pas ardhjes në pushtet në vitin 1985, Gorbaçovi analizoi shkaqet e 
dështimeve të Bashkimit sovjetik në afganistan dhe performancën e mjerë 
të ekonomisë sovjetike. Ai, duke identifikuar problemin e sigurisë sovjetike 
si pjesë e problemit më të madh të dobësisë në ekonominë sovjetike, përmes 
një procesi eksperimentimi, arriti në një konceptualizim tjetër të problemit 



73

të sigurisë së Bashkimit sovjetik. ai përcaktoi se sistemi ekonomik duhej 
reformuar në mënyrë që të përmirësohej siguria e vendit. Për të filluar 
këtë ndryshim në politikë, ai duhej të vendoste kur dhe si duhej të ndodhte 
ndryshimi, si dhe sa larg do të shkonte.

elitat e veçanta janë gjithashtu të rëndësishme për qasjen konstruktiviste. 
Konstruktivistët ia atribuojnë ndryshimin në politikë në Bashkimin sovjetik 
drejt një “Mendimi të ri” jo vetëm ndryshimeve të parashikuara sipas 
përllogaritjeve të bëra nga vetë Gorbaçovi, por, në mënyrë edhe më të detajuar, 
ndryshimeve të shkaktuara nga sipërmarrësit politikë, nga rrjetet e reformistëve 
me orientim perëndimor dhe nga ekspertët e çështjeve ndërkombëtare, të cilët 
promovonin ide të reja. 

Për konstruktivistët, si robert herman, ky është shpjegimi i përshtatshëm 
për ndryshimet e mëdha në Bashkimin sovjetik.

sipas realistëve dhe radikalëve, struktura e sistemit ndërkombëtar është 
më e rëndësishme se individët. ata argumentojnë se udhëheqës të caktuar nuk 
sjellin ndonjë ndryshim të madh në politikën e jashtme.

Megjithatë, politika e jashtme nuk është gjithnjë e njëllojtë: Glasnosti 
dhe Perestrojka u implementuan në Bashkimin Sovjetik duke filluar nga viti 
1986; rumania ndërtoi gjatë viteve ’70-të një qëndrim në politikën e jashtme 
të pavarur nga Bashkimi sovjetik; ndërsa Kuba dhe shtetet e Bashkuara, 
dikur aleatë, u bënë armiq për vdekje në vitet ’60-të.

Çfarë i shkaktoi këto ndryshime? a ishin individët përgjegjës për to apo 
udhëheqës të caktuar thjesht qëlluan të ishin personat e duhur në atë kohë? 
në të njëjtën situatë, a do të kishin marrë vendime të ndryshme udhëheqës 
të tjerë, duke përcaktuar kësisoj një kurs të ndryshëm në marrëdhëniet 
ndërkombëtare?

disa objektivat të diplomacisë shqiptare  në stadin aktual të integrimit
nga përfaqësuesit e trupit diplomatik kërkohet shumë përkushtim, 

përgjegjësi, profesionalizëm dhe atdhedashuri. Ministria e Punëve të jashtme 
dhe Misionet tona diplomatike jashtë, ndërtojnë vizione dhe strategji 
afatmesme dhe afatgjata jo vetëm për të përfaqësuar dhe mbrojtur interesat e 
vendit tonë, por sidomos për t’i siguruar atij pozicionin që meriton në rajon, 
në europë e në Botë, në nato e në Bashkimin europian.

diplomacia shqiptare duhet t’u përshtatet zhvillimeve dhe dinamikës 
së marrëdhënieve ndërkombëtare aktuale. sistemi klasik i marrëdhënieve 
dypalëshe pothuajse nuk qëndron më.  Zhvillimi dhe sfidat janë rajonale dhe 
globale. teknologjia dhe komunikimi nuk janë më monopol, ashtu si edhe 
konkurrenca dhe krizat e mundshme.  Potencialet dhe energjitë tona, aftësitë 
dhe profesionalizmin tonë, mundësitë dhe ekonominë tonë, duhet t’i përdorim 
vetëm për të përmbushur misionet tona strategjike integruese. qëllimet dhe 
aktiviteti diplomatik i shqipërisë, duhet të shikojnë drejt Brukselit, të shtojnë  
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kontaktet me nato-n dhe Bashkimin europian, të përballen me sukses me 
dinamikën integruese dhe t’i ofrojnë politikës shqiptare modele, standarde 
dhe programe zhvillimi për një shqipëri të integruar.

të zhvillojmë marrëdhëniet me vendet fqinjë sipas vizionit europian të 
politikave të përbashkëta të mirëkuptimit, të bashkëpunimit dhe të integrimit. 
qëllimit të përbashkët për t’u integruar në strukturat evropiane dhe 
euroatlantike, duhet t’i shërbejnë politikat lokale e rajonale për paqe, stabilitet 
dhe zhvillim të qëndrueshëm. shqipëria dhe shqiptarët do të vazhdojnë të 
luajnë rolin e rëndësishëm moderues ndaj ngjarjeve në rajon. shqipëria mbetet 
aleate e besueshëm e zbatimit të politikave për zhvillim, siguri e integrim, që 
projektohen në tryezat e nato-s, apo të Bashkimit europian. ngjarja më 
e madhe në historinë moderne të shqiptarëve, pavarësia e Kosovës, fitorja 
e të vërtetës historike, u prit nga shqipëria me gëzim dhe realizëm. Lufta e 
vazhdueshme që shqiptarët bënë ndaj padrejtësisë, ndaj dhunës dhe gjenocidit 
etnik, kalbëzimi i sistemit diktatorial jugosllav dhe angazhimi serioz i aleatëve 
euroatlantikë, kulmuan logjikshëm me shtetin e ri të Kosovës. Ky realitet i ri 
gjeopolitik, përfaqëson një investim dyplanësh. Zgjidhi përfundimisht krizën 
e përgjakshme jugosllave dhe hapi kapitullin e fundit integrues për vendet e 
Ballkanit Perëndimor. 

Sfida e procesit të njohjes së Kosovës, është detyrim për diplomacinë 
shqiptare. të ndërtojmë strategji të përbashkëta me diplomacinë e re kosovare 
dhe me aleatët tanë në shërbim të kësaj çështje të rëndësishme, në interes të 
sigurisë, paqes dhe të ardhmes së rajonit.

shërbimi me jashtë i republikës së shqipërisë i nevojitet një strategji 
e re për diasporën shqiptare në botë, diasporën e re dhe atë të vjetër. detyrë 
parësore është mbrojtja e interesave dhe dinjitetit të shtetasve tanë në vendet 
ku ata kanë shkuar për një jetë më të mirë, ndjekja dhe zgjidhja e vështirësive 
që ata dhe familjet e tyre hasin, mbështetja ndaj nevojave që ata kanë për 
ruajtur identitetin, kulturën dhe gjuhën tonë. ndërtimi i menjëhershëm i 
qendrave kulturore shqiptare, sidomos në ato vende ku numri i shqiptarëve 
është i konsiderueshëm është ndoshta edhe më i rëndësishëm se ndërtimi i 
një shkolle apo i një biblioteke në shqipëri. shqipëria është një vend, i cili, 
më shumë se 25 për qind të popullsisë së vet e ka diasporë të re, ndaj duhet 
patjetër të përgjigjet për të dhe të ardhmen e saj.
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PËRMBLEDHJE

një rritje takse për llogari të elasticitetit të kurbave përballohet 
njëkohësisht prej shitësve dhe prej konsumatorëve dhe jo vetëm 
prej këtyre të fundit. në këtë shkrim ne kemi marrë në analizë 

ndryshimin e çmimit të karburantit duke aplikuar një taksë prej 5 lekë për 
litër. do përcaktojmë teorikisht se kush duhet ta përballojë barrën e kësaj 
takse, sa duhet të përballojë shitësi dhe sa konsumatori. Këtë analizë do ta 
bëjmë sepse jo vetëm për karburantet por edhe për lloje të tjera mallrash kjo 
lloj takse vendoset e gjitha mbi çmimin e shtijes duke u përballuar vetëm 
prej blerësit, ndërkohë që ajo duhet të ndahet midis shitësve dhe blerësve dhe 
është pikërisht elesticiteti kurbave ai që e përcakton këtë raport. Konkluzionet 
e këtij studimi duhet ti kenë në konsideratë tregëtarët e karburanteve si ata të 
pakicës ashtu edhe ata të shumicës, punonjësit e fushës fiskale dhe veçanërisht 
politikëbërësit dhe qeveritarët.

Politikëbërësit kur rrisin ose aplikojnë taksa të reja duhet të marrin 
në konsideratë koefiçientët e elasticitetit të mallrave përkatës. Kjo është e 
rëndësishme sepse kemi të bëjmë me interesa jo të një grupi individësh por të 
gjithë shoqërisë dhe komunitetit të biznesit. të dhënat e shkrimit janë marrë 
nga ekonomia shqiptare por sigurisht duke u përshtatur për efekt studimor.

Fjalë kyç. Taksë, koeficient elasticiteti, humbje neto e prodhuesit dhe e 
konsumatorit, tepëricë prodhuesi dhe konsumatori, etj. 
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SuMMARy
 
We con say that a tax increase at the expense of curve elasticity is 

met by sellers and buyers. A price encrease is met only buy buyers and net 
losses in this case tend to encrease ten times hileconsummers losses are 
dubled compered with the first case. That is why the government should 
take several measures to hinder the price encrease for goods which have a 
direct effect in a series of for goods of sectors and which directly touch the 
interests of the whole society. 

Policy- makers, when they encrease or aplly new taxes, should take 
into consideration the elasticity coeficients of the respective goods. 

HyRje

Me kalimin e ekonomisë shqiptare nga një ekonomi e centralizuar të 
bazuar mbi pronën shoqërore mbi mjetet e prodhimit në një ekonomi tregu 
të hapur të bazuar në pronën private mbi mjetet e prodhimit lindën një sërë 
fenomenesh, problemesh dhe dukurish të pa njohura më parë. Kështu 
koncepte të tilla si papunësi, inflacion, taksa, tatime, etj që dikur 
konsideroheshin si plagë të rënda të sistemit kapitalist po ndesheshin edhe 
në Shqipëri që në ditët e para të përmbysjes së sistemit  ekonomik të 
socializmit. Përmbysja e sistemit dhe vala e futurizmit popullor bëri që të 
shkatëroheshin me mijra objekte prodhuese dhe të infrastrukturës. Këto 
shkatërime dhe ndryshimi i sistemit sollën për pasojë një sërë  problemesh 
të pa njohura më parë. 

Shqipëria dhe shqiptarët të pa mësuar me dukuri të tilla që për botën 
perëndimore ishin normale reaguan në mënyrë të menjëherëshme. Niveli i 
papunësisë u zbut jo prej shtimit të vendeve të punës por prej largimit të 
qindramijra shqiptarëve refugjatë në vendet e Europës perëndimore. Niveli i 
çmimeve nuk u rrit për mallrat e shportës prej ndërhyrjes së qeverisë 
nëpërmjet çmimeve tavan dhe jo prej përplasjes së kërkesës me ofertën, etj. 
Filloi aplikimi i politikës fiskale dhe monetare. U vendosën një sërë taksash 
e tatimesh të pa njohura më parë. Kjo u bë në mbështetje të sistemeve 
tatimore të vendeve  perëndimore.

Politika fiskale ka dy komponentë të saj: shpenzimet qeveritare dhe 
atë të taksa –tatimeve. Në këtë shkrim do trajtojmë vetëm komponentin e 
dytë. Kjo analizë dhe këto konkluzione që dalin në material janë të 
ngjashme dhe të vlefëshme edhe për ekonomi të tjera që kanë përshkruar 
rrugën e ekonomisë shqiptare. Në këtë mënyrë teknika e ndarrjes së barrës 
së taksës mund të studjohet dhe aplikohet fare mirë edhe prej biznesit 
maqedon ose prej politikëbërësve apo ekzekutivit të tij.
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Çfarë janë taksat dhe sa lloje i kemi ato. 
Taksat janë detyrime monetare të subjekteve ekonomike ndaj gjithë 

shoqërisë. Taksat realizohen nëpërmjet pagesave që bëjnë subjektet 
ekonomikë për llogari të buxhetit të shtetit. Prej tyre nuk përjashtohet 
askush me përjashtim të rasteve të njohura me ligj. 

Taksat sipas shpërndarjes i diferencojmë në dy grupe të mëdha. Taksa 
indirekte dhe taksa direkte. 
Në grupin e taksave indirekte përfshihen ato taksa që rëndojnë kostot e 
produkteve ndërsa në grupin e taksave direkte përfshihen ato që nuk e 
rëndojnë koston e produkteve. Kështu në grupin e parë përfshijmë taksën e 
tokës, TVSH etj. Në grupin e dytë përfshijmë tatim mbi të ardhurat, tatim 
fitimi etj. 
Taksat dhe tatimet në raport me rritjen e të ardhurave të  tatueshme i 
diferencojmë në : 
-Taksa fikse -Taksa proporcionale -Taksa progressive dhe taksa regresive. 
Në ekonominë shqiptare përgjithësisht aplikohet një taksë e thjeshtë prej 
10%. 

Roli dhe rëndësia e taksave. Sistemi kapitalist karakterizohet nga një 
buxhet taksativ. Kjo do thotë që pjesa kryesore e të ardhurave të buxhetit 
sigurohet prej taksave dhe tatimeve. Roli dhe rëndësia e tyre përmblidhet në 
disa  drejtime. Nëpërmjet tyre: 

-Bëhet e mundur realizimi i përgjegjësisë dhe detyrimeve financiare 
të çdo subjekti ekonomik ndaj gjithë shoqërisë interesat e së cilës 
reflektohen në buxhetin e shtetit. 

-Krijohet një farë barazie në detyrimet ndaj shoqërisë në përgjithësi. 
-Stimulohet biznesi për nxitjen e rritjes ekonomike. 
-Realizohet rishpërndarja e të ardhurave prej shtresave taksapaguese 

ndaj shtresave me të ardhura të pakta. 
-Realizohen shpenzime për investime e infrastrukturë duke bërë të 

mundur rritjen e GDP dhe uljen e normës së papunësisë. 
-Realizohen shpenzimet operative që çojnë në rënien e përkohëshme 

të papunësisë. Shpenzimet operative për punët publike konsiderohen edhe si 
stabilizues aktivë në periudhat ekstreme të fluktacioneve ekonomike. 

-Bëhet i mundur një farë barazimi në nivelet e pagave të përafërta 
etj. 

-Krijohen kushtet për stabilizimin e çmimeve dhe të një norme të 
kënaqëshme të rritjes ekonomike 

-Taksat luajnë rolin e stabilizuesve automatikë për zbutjen e fazave 
ekstreme të fluktacionit ekonomik. Në këtë grup ndër të tjera përfshijmë 
taksat mbi të ardhurat personale, taksat e sigurimeve shoqërore dhe taksat 
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mbi fitimin e koorporatave. Përfshihen edhe transfertat e pagesave të cilat 
sigurohen pikërisht prej taksave. 

Si duhet kuptuar ky rol i tyre? 
Këto taksa dhe transferta varen prej nivelit të realizimit të të ardhurës 

kombëtare. Pra këto taksa futen në grupin e atyre që i klasifikuam në 
funksion të rritjes së të ardhurave të tatueshme. Ato në mënyrë automatike 
veprojnë mbi bustin e ciklit të biznesit. Ato janë ngritur  brenda ekonomisë 
dhe veprojnë në mënyrë automatike. Në këtë kuptim mekanizmi i tyre 
funksionon mbi bazë të vendimeve të marra vite më parë. Këto taksa nuk 
mund të parashikojnë bumin apo recesionin e ciklit të biznesit por ndikojnë 
në zbutjen e ekstremeve të tij. Ato mbrojnë ekonominë prej tyre. Kështu në 
periudhën e rritjes mbi produktin potencial drejt pikut ato rriten në mënyrë 
automatike në funksion të rritjes së të ardhurës kombëtare dhe ulen në 
periudhën e rënies drejt recesionit apo depresionit. Po të njëjtin rol luajnë 
edhe transfertat e pagesave. Kështu në periudhën e rritjes ekonomike kemi 
rënie të normës së papunësisë për rezultat rënie të transfertave në përgjithësi 
dhe rritje të tyre për çdo individ. E kundërta ndodh në periudhën e rënies. 
Me rënien e prodhimit rritet norma e papunësisë, për rezultat kemi edhe 
rritje të tyre. Kështu ato ndikojnë të dyja në mënyrë direkte edhe në  
situatën ekonomike të buxhetit të shtetit. Kur jemi drejt pikut kemi buxhet 
të balancuar ose sufiçitar ndërsa kur jemi drejt recesionit kemi deficit. 

Pasojat negative të taksave. Krahas rëndësisë dhe rolit të tyre të 
rëndësishëm në ekonomi ato kanë edhe një sërë pasojash negative. 
Konkretisht: 

-Në shumë momente ato nuk bëhen nxitëse ose stimuluese të rritjes së 
prodhimit dhe të rënies së normës së papunësisë. 

-Marrja e ndihmave në lekë dhe në të mira materiale i bën të varfërit 
indiferentë ndaj punës duke shtuar gjithnjë e më shumë numrin e tyre. 

-Në vendet e zhvilluara si Italia apo Gjermania ka rritur në mënyrë 
artificiale normën natyrore të papunësisë. 

-Politika e taksave shpesh sjell edhe poshtërime për të varfërit. Ata 
vuajnë edhe prej diskriminimit të minoriteteve, pronësisë së pakët, 
edukimit, begraundit të tyre etj. 

-Mund të bëhet thjesht një administrim i Zyrave të përkrahjes sociale  
pranë Bashkive apo Komunave të rretheve. 

-Vendosja e sistemit korent të përkrahjes ul stimujt për punësim etj. 
Kush i paguan taksat. Nga pagesa e tatimeve (fjalën tatime e 

përdorim kryesisht për tatim page) nuk përjashtohet askush me përjashtim 
të rasteve të njohura me ligj, siç është rasti i pensionistëve, i veteranëve të 
luftës, invalidëve etj. Ndërsa kur bëhet fjalë për taksat indirekte ato 
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përballohen prej të gjithëve si prej shitësve ashtu edhe prej blerësve. Ato  
rëndojnë kostot e produkteve për rezultat ato rëndojnë çmimet e mallrave 
dhe të shërbimeve. Kështu prej tyre nuk veçohet askush, as të punësuarit e 
as të papunësuarit, as  të moshuarit dhe as fëmijtë, as punonjësit buxhetorë 
dhe as ata që punojnë në ndërmarje private. Blerja nuk përjashton askënd. E 
rëndësishme është të specifikohet se cilin do rrëndojnë më shumë këto taksa 
konsumatorin apo prodhuesin. 

Prandaj nuk është kaq e thjeshtë rritja e tyre si në numër apo edhe në 
përqindje. Pse? Sepse kemi shumë shtresa të pambrojtura që një pjesë të 
taksave duhet ti përballojnë ato. Përcaktimi i përballimit të ngarkesës së 
taksave është i lidhur me elasticitetin e kurbave të kërkesës dhe të ofertës së 
mallrave të ndryshëm. 
 

-Çfarë kuptojmë me elasticitet dhe nga se përcaktohet ai?
Me elasticitet kuptojmë shkallën e reagimit të subjekteve ekonomike 

ndaj ndryshimit të kushteve të tregut, domethënë si reagojnë shitësit dhe 
blerësit ndaj ndryshimit të çmimeve, të ardhurave, çmimeve të mallrave të 
lidhur etj. Elasticiteti gjen shprehjen e vet në koefiçientin e elasticitetit i cili 
shpreh shkallën e reagimit në përqindje të një varjabli ndaj një përqind 
ndryshim të një varjabli tjetër. Konkretisht mund të shprehi se sa përqind do 
ndryshojë sasia e kërkuar për domate për një përqind ndryshim të çmimit të 
saj. 

Elasticiteti i kurbave të kërkesës dhe të ofertës përcaktohet nga një sërë 
faktorësh ndër të cilët mund të veçojmë: 

-Egzistenca e mallrave zëvëndësuese të afërta. Një pjesë e mallrave 
kanë zëvëndësues të afërt ndërsa një pjesë e tyre jo. Kështu karburantet 
kanë zëvendësues të afërt qymyrin, drutë e zjarrit, gazin e lëngët etj. Duke 
pasur zëvëndësues të afërt ato e kanë kurbën elastike. Pse? Sepse duke rritur 
çmimin e karburanteve (të naftës dhe benzinës) blerësit i drejtohen energjisë 
nukleare, bioenergjisë, gazit të lëngët, qymyrit etj. Prandaj sasia e kërkuar 
është e ndjeshme ndaj çmimit. Një ndryshim i vogël në çmim ul sasinë e 
kërkuar. 

E kundërta ndodh me mallrat që nuk kanë zëvëndësues të afërt siç është 
rasti i bukës. Buka nuk ka zëvëndësues të afërt sepse nuk mund të 
zëvëndësohet as me mish dhe as me zarzavate. Një rritje në çmimin e bukës 
do ndikojë pak në ndryshimin e sasisë së kërkuar të saj. Prandaj ajo e ka 
kurbën e kërkesës inelastike. 
Të njëjtën gjë mund të themi edhe për mallrat e luksit dhe mallrat e 
domosdoshëm. Mall luksi konsiderojmë përshembull një helikopter, një 
skaf ose një gjerdan me gurë të çmuar, etj. 
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-Egzistenca e mallrave të lidhur. Këtu veçojmë mallrat normal dhe 
inferior si dhe mallrat zëvëndësues dhe plotësues. Më lartë analizuam 
mallrat zëvëndësues por të njëjtën gjë mund të themi edhe për mallrat 
plotësues. Në këtë rast si shembull tipik kemi automjetet dhe karburantin. 
Nëse çmimi automjeteve bie rritet kërkesa për karburante, ose nëse bie 
dukshëm çmimi karburanteve rritet kërkesa për automjete. 

-Të ardhurat në buxhetin e subjekteve ekonomike. Rritja e të ardhurave 
për konsum sjell rritje të elasticitetit të kërkesës. Kështu kërkesa për 
automobila bëhet elastike me rritjen e të ardhurave. 

Si ndikon elasticiteti i kurbave në shpërndarjen e taksës midis 
shitësve dhe blerësve. Taksa indirekte ndahet midis shitësve dhe blerësve 
ndërsa taksa direkte është nominale dhe nuk ndahet. Kështu nuk ka si të 
rëndojë koston tatimi i fitimit apo tatim mbi të ardhurat. Atë e rëndon tatimi 
për njësi të shitur, TVSH. Pikërisht këto përballohen prej shitësve dhe prej 
blerësve. Këto diferencime i kemi interpretuar nëpërmjet dy grafikëve që 
paraqesin dy struktura tregu individual. 

Fig.1.Treg individual me kurbë kërkese inelastike dhe kurbë oferte 
elastike 
           P(çmimi)      D            S1 
 
           Pk                       E1                  S 
 
           Pe                       E 
           Ps                  
 
 
            0                 Q1  Qe                       Q   (Sasia e mallit në njësi) 
 

Fig.2 Treg individual me kurbë kërkese elastike dhe oferte 
inelastike. 
      P  (çmimi)       S1                 S 
                                            
     Pk                E1 
     Pe                          E 
                                             D 
 
     Ps 
 
        0          Q1      Qe                        Q (Sasia e mallit në njësi) 

Në grafikun e parë kemi kurbën e kërkesës joelastike ndërsa kemi 
kurbën e ofertës elastike. Një aplikim takse bën që pjesa më e madhe e saj 
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(drejtëkëndëshi me pika) të përballohet prej konsumatorëve dhe vetëm një 
pjesë e vogël (drejtëkëndëshi me ngjyrë të zezë) të përballohet prej shitësve 
ose prodhuesve. Kjo do thotë se kemi të bëjmë me një mall  të 
domosdoshëm ose që nuk ka zëvëndësues të afërt. 
Në grafikun e dytë kemi kurbë kërkese elastike dhe kurbë oferte joelastike. 
Në këtë situatë aplikimi i një takse do bëjë që pjesa më e madhe e saj të 
përballohet prej shitësve (kuadrati i madh poshtë) dhe vetëm një pjesë e 
vogël (kuadrati  i vogël, i bardhë me pika) të përballohet prej blerësve. Kjo 
do thotë që kemi të bëjmë përgjithëesisht me një mall luksi. 

Prandaj është e domosdoshme që qeveria para se të aplikojë një taksë të 
re apo të rrisi një egzistuese duhet të marri në konsideratë elasticitetin e 
kurbave të kërkesës dhe të ofertës. Në kushtet e sotme të ekonomisë 
shqiptare ku një pjesë e mirë e familjeve shqiptare jetojnë me të ardhura nën 
minimumin e nivelit jetik nuk mund që qeveria të mos e marë në 
konsideratë këtë fakt. 

Çfarë roli luajnë koefiçientët e elasticitetit për llogaritjen e 
funksionit të kurbave të kërkesës dhe të ofertës. Në këtë analizë do tju 
referohemi të dhënave të marra nga statistikat shqiptare si dhe do veprojmë 
me koefiçientë elasticiteti të marrë për ekonominë amerikane për tregun e 
karburanteve. Këtë do ta bëjmë duke analizuar efektin monetar të aplikimit 
të taksës “Majko” e cila është një taksë mbi njësi të produktit të shitur. Ky 
model takse dhe llogaritje mund të aplikohet për çdo mall tjetër veç 
karburanteve që ne do shikojmë në analizën tonë. Taksa “Majko” 
presupozon 5 lekë për çdo litër karburant të shitur. Duke aplikuar këtë taksë 
në kushtet e tregut të karburanteve do llogarisim ngarkesën e taksës që do 
përballojnë prodhuesit dhe  ngarkesën e taksës që do përballojnë blerësit.  

Afërsisht në një vit në Shqipëri tregëtohen 1 milionë ton karburante 
prej të cilëve 300 mijë ton të prodhuara në  vend  dhe 700 mijë ton të 
importuara nga jashtë. Kemi marrë një çmim mesatar 80 lekë për një litër. 
k = -0.428, koeficienti elesticitetit të kurbës së kërkesës dhe s = 0.355, 

koeficienti i elasticitetit të kurbës së ofertës (koeficientë të ekonomisë 
amerikane meqënëse në Shqipëri nuk ka të llogaritur). Çmimin dhe sasinë e 
dhënë më sipër do ti konsiderojmë si sasi dhe çmim ekuilibër. Duke marrë 

në konsideratë koefiçientët e elasticitetit mund të themi se kur : 1
s

k  

ngarkesa e taksës do rëndojë më tepër mbi konsumatorin dhe e kundërta kur 
raporti është më i madh se 1 ngarkesa do rëndojë më shumë mbi 
prodhuesin. Në rastin konkret  raporti është më i madh se 1 prandaj 
ngarkesa e taksës do rëndojë më shumë mbi prodhuesin (0.428:0.355=1.2) 
dhe më pak mbi konsumatorin.  
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Për të llogaritur konkretisht  shpërndarjen e saj do përdorim dy mënyra:  
Mënyrën direkte nëpërmjet funksionit të kurbave të kërkesës dhe ofertës 

si dhe mënyrën indirekte nëpërmjet koefiçientëve të elasticitetit të kurbave 
të kërkesës dhe të ofertës. Në bazë të të dhënave të mësipërme llogarisim 
funksionet e kurbave. 

Qd = a0 - a1Pd     
Qs = b0 + b1Ps 

Siç shihet na nevojiten koeficientët a0, a1, b0 dhe b1 (a0 dhe b0 janë pika 
prerje të kurbave të kërkësesës dhe ofertës individuale me boshtin e x-eve, 
a1 dhe b1 janë koeficientë ndjeshmërie). Për llogaritjen e tyre nisemi nga 
formula e koeficientit të elasticitetit. Kështu do kemi: 

,
80

1000
*428,01...,1...,1 adhe

P

Q
kaku

Q

P
ak a1=-5.35. Pasi llogaritëm a1 

llogarisim  edhe a0 nëpërmjet formulës së funksionit të kurbës së kërkesës.  
Qd = a0 - a1Pd   ku a1 = -5.35. –a 0 = -Qd - a1Pd  ose a0 = Qe + a1Pe , 1000 = 
a0 -5.35*80, 1000 = a0 - 428  a0 = 1000 + 428  a0 = 1428  Përfundimisht 
funksioni i kurbës së kërkesës do shkruhet: 
qd = 1428 - 5,35Pd. Në po të njëjtën mënyrë llogarisim edhe funksionin e 
kurbës së ofertës: 
Qs = b0 + b1Ps . Dimë që:  

6.6450,...80*43.401000

43.41,...80*1355

,...
1000

80
*1355.0,...*1

bb

bb

b
Q

P
bs

 

Pas këtyre rezultateve mund të shkruajmë  funksionin e kurbës së ofertës si 
më poshtë: 

qs = 645,6 + 4,43Ps 
Pasi llogaritëm funksionet e kurbave të kërkesës dhe të ofertës mund të 
shtrojmë  problemin në këtë mënyrë: 

 Na janë dhënë funksionet e kurbave të kërkesës dhe ofertës. Të 
gjendet sasia dhe çmimi në ekuilibër. Të aplikohet një taksë 5 lekë për një 
litër karburat dhe të llogariten. 
   a) Ndarja e barrës së taksës për një litër midis shitësve dhe blerësve. 

b) Të llogariten të ardhurat që do grumbullojë shteti prej shitësve 
dhe prej blerësve për llogari të aplikimit të kësaj takse. 

c) Të llogariten humbjet neto të shitësve dhe të blerësve. 
Pasi të kemi kryer këto llogaritje do vazhdojmë  përllogaritjet edhe 
nëpërmjet koefiçientëve të elasticitetit për të provuar të njëjtin konkluzion. 
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qd = 1428 - 5,35Pd 
qs = 645,6 + 4,43Ps 
Në kushtin e ekuilibrit kemi Qs = Qd si dhe Pd = Ps. 
1428 - 5.35Pe = 645,6 + 4.43Pe 
9.78Pe = 782,4  Pe = 782,4/9,78   Pe = 80 lekë litri 
Qe = 1428 - 5.35*80  Qe = 1428 - 428 
qe = 1 000 000 ton karburante 
Llogaritjet e mësipërme treguan që  funksionet e kurbave janë përcaktuar 
saktë. 
Vazhdojmë më poshtë me aplikimin e një takse 5 lekë për 1 litër karburant. 
Dimë që Td = Ts + T ose mund të shkruajmë Td = Ts + 5. Këtë barazim e 
zëvëndësojmë  në funksionin e kërkesës dhe do llogarisim çmimin që do 
përballojë prodhuesi. Nëse e aplikojmë në funksionin e ofertës do gjejmë 
çmimin që do përballojnë blerësit. 
Qd = 1428 -5.35Pd  Qd = 1428 - 5.35(Ps + 5), 
Qd = 1428 - 5.35Ps - 26,75  Qd = 1401,25 - 5.35Ps 
I barazojmë anë për anë funksionin e kurbës së kërkesës me taksë dhe 
funksionin e kurbës së ofertës pa taksë dhe do kemi: 
1401,25 - 5.35Ps = 645,6 + 4.43Ps 
9,78Ps = 755,65   Ps = 77,26 lekë/litër 
Duke e zëvëndësuar në funksionin e ofertës do kemi: 
Ps = Pd - 5 dhe Qs = 645,6 + 4.43(Pd - 5) Qs = 645,6 + 4.43Pd - 22,15  Qs 
= 623,45 + 4.43Pd. 
Duke  barazuar anë për anë funksionin e ri të ofertës me atë ekzistues të 
kërkesës do kemi: 
623,45 + 4.43Pd = 1428 - 5.35Pd 
9,78Pd = 804,55  Pd = 82,26 lekë/litër 
Çmimi që do përballojë konsumatori mund të llogaritej edhe nëpërmjet 
shtesës së taksës ndaj çmimit që do përballonte prodhuesi kështu do kishim 
77,26 + 5 = 82,26 lekë/litri 
Duke marë në konsideratë çmimin mesatar me 80 lekë litri dhe dy çmimet e 
rezultuara më sipër mund të llogarisim edhe  sa do përballojë shitësi dhe 
blerësi nga taksa për një litër karburant. 
80 -77.26 =  2.74 lekë litri do përballojë  shitësi 
82,26 - 80 = 2.26 lekë litri do përballojnë blerësit e karburantit. Niveli i ri 
ekuilibër do jetë: 645,6 + 4.43Ps = Qs , Ps = 77.26 l/litri   645,6 + 
4.43*77,26 = 987,9 

Qs =  987900 ton. Pra do ulet me 12100 ton. 
Këtë rezultat për përballimin e normës së taksës që realizuam me mënyrën 
direkte mund ta llogarisim edhe me mënyrë indirekte duke përdorur 
koefiçientët e elasticitetit. 

Alqi Naqellari, Almarin Naqellari: Politika e taksave...



The Heritage Nr.3 / 201184

FTK

FTK
ks

s

FTP

FTP
sk

k

4533.0

783.0

355.0

428.0355.0

355.0
,...

5466.0

783.0

428.0

355.0428.0

428.0
,...

 

Me k dhe s kemi shënuar koefiçientin e elasticitetit të kurbës së 
kërkesës dhe të ofertës.  

FTP- kemi shënuar fraksionin e taksës që duhet të përballojë 
prodhuesi. 

FTK- kemi shënuar fraksionin e taksës që duhet të përballojë 
konsumatori ose blerësi.  
Duke i kthyer dy rezultatet në përqindje do kemi: 
54.66% të taksës do përballojë prodhuesi  
45,33% të taksës do përballojnë blerësit 
54.66*5 = 2.74 lekë /litër prodhuesi ose shitësit
45.33*5 = 2.26 lekë/litër konsumatorët 

Për sa kemi aritur deri tani mund ti ilustrojmë edhe grafikisht me një 
treg individual karburantesh: 

 
Fig.3 Treg individual karburantesh me aplikimin e një takse. 
  P(lekë) 
                      D                             S1               

            S 
 
Pk 82,26                        E1                              Taksë 5 lekë 
                   1                
Pe 80                               M   E 
                  2                 
Ps 77.26                          N 
 

0                   645,6    987,9   1000            1428  Q(në mijë ton) 
 
Në boshtin e X-eve kemi vendosur  sasinë në mijë ton. Në boshtin e 

Y-eve kemi vendosur çmimin lekë për litër. Niveli fillestar i sasisë ekuilibër 
është 1 milionë ton ndërsa çmimi tregut 80 lekë për litër. Nga aplikimi i 
taksës  niveli ekuilibër u ul në 987900 ton ndërsa çmimi tregut u rrit në  
82,26 lekë litri. 
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Siç shihet  taksa 5 lekë nuk ju shtua  çmimit ekzistues 80 lekë litri. 
Nëse do ti shtohej asaj çmimi do shkonte 85 lekë litri dhe do përballohej 
plotësisht prej konsumatorve. Është pikërisht elasticiteti i kurbave ai që 
përcakton ndarjen e ngarkesës së taksës. Kështu në këtë rast më shumë do 
përballojë prodhuesi prej saj se sa do përballojë konsumatori. Në dukje 
barra e taksës është e vogël por nëse marrim në konsideratë sasinë që 
tregëtohet atëherë ndikimi dhe pasojat në treg janë të dukëshme. 

Më poshtë do tu japim përgjigje të gjitha atyre pyetjeve që kemi 
shtruar më sipër. Për këtë në grafik diferencojmë një sërë figurash:  

- Sipërfaqja e drejtkëndëshit 1 na jep të ardhurat që do grumbullojë 
qeveria prej konsumatorëve. 
2260 x 987900 = 2.232.654.000 lekë 

- Sipërfaqja e drejtkëndëshit 2 na jep të ardhurat që do grumbullojë 
qeveria prej prodhuesve.  
2740 x 987900 = 2.706.846.000 lekë 

- Gjithsej të ardhurat që duhet të grumbullojë shteti nga aplikimi i 
një takse prej 5 lekë për litër duhet të jenë  4.939.500.000 lekë 

-Sipërfaqja e trekëndshit E1ME  na jep humbjen neto të 
konsumatorve. 
2260/2*12100 = 13.673.000 lekë 

- Sipërfaqja e trekëndshit  MEN na jep humbjen neto të prodhuesve 
ose të shitësve. 
2740/2*12100 = 16,577.000 lekë 

Sipërfaqja e trikëndëshit me vija vertikale na jep tepëricën e 
konsumatorit pas aplikimit të taksës 

Sipërfaqja e trapezit me vija vertikale na jep tepëricën e prodhuesit 
pas aplikimit të taksës. 

Përfundimisht të  ardhurat që do sigurohen prej shtetit të gjitha do 
përballohen prej shitësve dhe konsumatorëve. Masa e përballimit të taksës 
edhe teorikisht edhe me të dhëna nga ekonomia shqiptare u nda midis 
përfaqësuesve të ofertës dhe përfaqësuesve të kërkesës në bazë të 
elasticitetit të kurbave të kërkesës dhe të ofertës. Në këtë mënyrë do kemi 
rënie të mirëqënies së tyre pasi do zvogëlohet tepërica konsumatore dhe 
tepërica  prodhuese. 

Për sa shpjeguam më lartë është e domosdoshme të kuptohet prej 
hartuesve dhe zbatuesve të politikave fiskale se vendosja e taksave të reja 
ose rritja e tyre nuk është thjesht një çështje arithmetike, një rritje me 5 apo 
10 lekë por është e lidhur ngushtë me interesa dhe grupe të gjera shoqërore. 
Është e lidhur jo vetëm me situatën ekonomike të biznesit aktual por në 
mënyrë të veçantë me perspektivën e tij. Kjo sepse politika e taksave nuk ka 
për synim rëndimin e biznesit por nëpërmjet taksave të stimulojë rritjen e 

Alqi Naqellari, Almarin Naqellari: Politika e taksave...



The Heritage Nr.3 / 201186

tij. Është e domosdoshme që specialistët e fushës fiskale të njihen me 
elasticitetet e kurbave të kërkesës dhe ofertës  për një sërë mallrash të tjera 
dhe jo vetëm për karburantet. Kështu e nevojëshme është për kushtet e 
Shqipërisë të njihen koefiçientët e elasticitetit të karburanteve, të gazit të 
lëngët, të energjisë elektrike dhe  të një sërë mallrave të  tjera të konsumit të 
gjerë sepse në këtë mënyrë qeveria do mundësojë ndërhyrjen e saj në 
momente të duhura në mbrojtje të intereave të konsumatorve. 

Pasi shpjeguam se çfarë pasojash ka rritja e një takse në uljen e 
përdorimit të një malli pavarësisht prej të ardhurave që do grumbulloj shteti, 
më poshtë do sqarojmë edhe se çfarë pasojash ka në treg rritja e çmimit të 
një malli. Kjo vetëm në atë rast kur rritja e çmimit të një malli ka ardhur si 
rezultat i rritjes së kostos së këtij malli dhe jo si rezultat i rritjes së sasisë së 
kërkuar për të. Këtë do ta shikojmë më me hollësi sepse është thuajse i 
njëjtë me problemin që ne trajtuam më sipër. Kështu pasojat në treg janë të 
njëjta, si të rrisësh çmimin prej rritjes së kostos ashtu edhe të rrisësh një 
taksë për një njësi prodhimi të shitur. Ndryshimi është se ndërsa në rastin e 
parë qeveria do grumbullonte të ardhura për gjithë diferencën e çmimit me 
nivelin e ri ekuilibër, në rastin e dytë do kemi përballimin e kostos, dhe kjo 
vetëm prej blerësve. 

Në ekonominë shqiptare niveli i çmimeve të karburanteve është i 
importuar sepse fuqinë tregëtare e kanë karburantet e importuar. Çmimet e 
tyre ndryshojnë aq herë sa ndryshojnë çmimet në bursa, në këtë mënyrë ky 
është një nga produktet që ka frekuencën më të lartë të ndryshimit të 
çmimeve. Nga 2003 deri sot çmimi i tyre ne ekonominë shqiptare gati është 
dyfishuar. Karakteristikë e këtyre çmimeve është se tregëtarët nëse i rrisin 
lehtësisht çmimet nuk i ulin ato edhe kur kemi rënie të dukëshme të kuotave 
në bursë. Kjo është e provuar prej rritjes së çmimeve të tyre në Luftën e 
Gjirit dhe së fundi u provua edhe nga zhvlerësimi i dollarit dhe rritja në 
2008 në 147$barela e naftës. 

Pasojat e rritjes dhe rënies se çmimeve reflektohen direkt në 
kërkesë. Konsumatorët në rastin e rritjes së çmimeve do të humbasin më 
tepër dhe njëkohësisht do kemi edhe rritje të humbjeve neto. Humbje nga 
kjo rritje nuk do kenë vetëm përdoruesit e automjeteve por humbje më të 
madhe do të psojnë fermerët shqiptar, ashtu sikundër ka ndodhur në fakt, 
sektorët e tjerë që kanë si lëndë djegëse bazë karburantet si sektori 
peshkimit etj. Tashmë mjetet në Shqipëri nuk përfshihen në kuadrin e të 
mirave të luksit por ato janë bërë pjesë e realizimit të proceseve të punës, 
ato janë bërë faktorë të realizimit të produktit. 

Për ta frenuar këtë rritje nga ana e qeverisë së Shqipërisë u 
ndërmorën një sërë veprimesh. Gjykoj se këto veprime kanë qënë të 



87

pasuksesëshme derisa qeveria u detyrua të përcaktojë kuota fikse për 
akcizat.  

Në këtë pikë e mundëshme ishte edhe vendosja e një çmimi tavan 
nëse komuniteti biznesit nuk do të reflektonte që në koston fillestare 
modelin e analizuar më sipër. Çfarë do ndodhte në treg nëse qeveria do 
aplikonte një çmim tavan? Le ta ilustrojmë konkluzionin e mësipërm me 
shifrat konkrete  të rastit të Shqipërisë . 
Fig.Nr. 4  Struktura e tregut të karburanteve në Shqipëri 
           P 
                      D                             S1               

            S 
 
Pk 82,26                        E1                              Taksë 5 lekë 
                   1                
Pe 80                               M   E 
                  2                                                                             
Ps 77.26                          N                                                         Niveli çmimit 
tavan 
                                                                                                  

 0                   645,6    987,9   1000            1428  Q 
 
Nëse qeveria do aplikonte një çmim tavan do stimulohej kërkesa nëpërmjet 
rënies së çmimeve në nivelin e poshtëm të llogaritjes sonë. Teorikisht do 
rritej sasia e kërkuar por do të ulej sasia e ofruar. Ky çmim tavan nuk do 
sillte gjë tjetër veç amulli në treg dhe nxitjen e tregut të zi. 
 Përfundimisht në këtë analizë ne treguam metodën e ndarjes së 
taksës në funksion të elasticitetit të kurbave të kërkesës dhe ofertës. Nuk 
morrëm përsipër të përcaktojmë se si do llogaritet aktualisht çmimi në 
fushën e karburanteve në Shqipëri. Të përcaktosh këtë çmim , të cilin ne 
nuk e kishim objekt, është e domosdoshme që veprimin që ne bëm mbi 
taksën e shtuar për njësi ta realizosh që në momentin fillestar pas kostos 
fillestare të produktit. Kështu ky veprim kërkon një analizë tjetër me të 
njëjtën teknikë por tashmë në bazë dhe jo në krye. 
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ZBatiMi i PariMeVe të KoMitetit të BaZeLit 
Për MBiKëqyrje eFeKtiVe dhe rreGULiMi i 

siteMit BanKar

Rreth Komitetit të Bazelit

Komiteti Bazel i Mbikëqyrjes siguron një përmbledhje për bashkëpunim 
të rregullt në çështjet e mbikëqyrjes bankare. objektivi i tij është 
për të rritur të kuptuarit e çështjeve kyçe të mbikëqyrjes dhe për të 

përmirësuar cilësinë e mbikëqyrjes bankare në mbarë botën. ajo kërkon ta 
bëjë këtë duke shkëmbyer informacion mbi çështje kombëtare mbikëqyrëse, 
qasjet dhe teknikat, me qëllim të promovimit të mirëkuptimit të përbashkët. 
në disa raste, Komisioni e përdor këtë mirëkuptim të përbashkët për 
zhvillimin e udhëzimeve dhe standardeve mbikëqyrës në zonat ku ata janë të 
konsideruar të nevojshme. në këtë drejtim, Komisioni është i njohur mirë për 
standardet e saj ndërkombëtare të mjaftueshmërisë së kapitalit; parimet bazë 
për efektivitet të mbikëqyrjes bankare dhe marrëveshjeve mbi mbikëqyrjen 
bankare ndërkufitare. 

anëtarët e Komitetit, të cilët janë: argjentina, australia, Belgjika, Brazili, 
Kanada, Kinë, Francë, Gjermani, hong Kong sar, india, indonezia, italia, 
japonia, Korea, Luksemburgu, Meksika, holanda, rusia, arabia saudite, 
singapor, afrika e e jugut, spanja, suedia, Zvicra, turqia, Mbretëria e 
Bashkuar dhe shtetet e Bashkuara. Kryetari aktual i Komisionit është z. nout 
Wellink, Presidenti i Bankës holandës. 

Komiteti mundëson kontaktet dhe bashkëpunimin ndërmjet anëtarëve të 
saj dhe autoriteteve të tjera mbikëqyrëse bankare. sekretariati i Komisionit 
është i vendosur në Bankën ndërkombëtare Bazel, Zvicër dhe staf profesional 

jeton SHAqiRi, 
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kryesisht nga eprorët me transferim nga vendet anëtare të institucioneve të 
përkohshme. Përveç kësaj, për të ndërmarrë punën e sekretarisë për Komitetin 
e shumë ekspertëve të saj nën-komitete, ajo është e gatshme për të dhënë 
këshilla për autoritetet mbikëqyrëse në të gjitha vendet. Walter Z. stefan është 
sekretari i Përgjithshëm i Komitetit të Bazelit.

Komisionet si ekspertë kryesorë të mbikëqyrjes

Puna e Komisionit është e organizuar në katër nën-komisione kryesore si 
më poshtë:

* Grupi për implementimin e standardeve
* Zhvillimi i Politikave të Komitetit
* detyra e nënkomisionit të Kontabilitetit
* Grupi Konsultativ i Bazel

* Grupi për implementimin e Standardeve (GiS) u themelua në fillim 
për të ndarë informacion dhe për të promovuar konsistencë në zbatimin e 
Kornizës Basel ii. në janar të vitit 2009, mandati i tij ishte zgjeruar dhe u 
përqendrua në zbatimin e udhëzimeve Komitetit të Bazelit dhe të standardeve 
në përgjithësi. drejtohet nga z. roldán josé María, drejtori i Përgjithshëm i 
Bankave rregullores në Bankën e spanjës.

aktualisht grupi për implementimin e Standardeve ka dy nëngrupe 
që shkëmbejnë informacione dhe diskutojnë mbi çështjet specifike të lidhura 
me zbatimin e Bazel ii. nëngrupi Vlerësimi shqyrton çështjet në lidhje 
me vlefshmërinë e sistemeve të përdorura për të gjeneruar vlerësimet dhe 
parametrave që shërbejnë si kontribut në qasjet e brendshme per reitingun 
dhe bazës së riskut të kredisë. Grupi kryesohet nga z. hoffman alvir alberto, 
zëvendësguvernator në Bankën qendrore të Brazilit.

nëngrupi adreson çështje të lidhura me rrezik operativ, kryesisht me 
zbatimin e bankave të qasjeve të matjes të avancuara për rrezikun operacional. 
Z. Kevin Bailey, zëvendëskontrollor, Zyra e Kontrollorit të Valutës, shtetet e 
Bashkuara, kryesues i këtij grupi.

* zhvillimi i Politikave të Komitetit
objektivi kryesor i zhvillimin e Politikave të Komitetit është të 

mbështesë Komitetin, duke identifikuar dhe shqyrtuar çështje të reja 
mbikqyrëse dhe, kur është e përshtatshme, duke propozuar dhe zhvillimin e 
politikave që nxisin një sistem bankar të shëndoshë dhe të standardeve të larta 
mbikëqyrëse. Grupi kryesohet nga z. stefan Walter, sekretari i Përgjithshëm 
i Komitetit të Bazelit. 
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shtatë grupet punuese i raportojnë Grupit të zhvillimit të Politikave të 
Komitetit: Menaxhimi i rrezikut dhe Modelimi Grupi (rMMG), detyrat e 
grupit të kërkimeve (RTF), Grupi i Punës për Likuiditetit, Definimi i kapitalit 
nëngrupi, një ii monitorimit Basel Capital Group, libri Grupi trading (tBG) 
dhe ndërkufitare Banka Rezoluta Group. 

Menaxhimi i rrezikut dhe Modelimi Grupi shërben si pikë të Komitetit 
të kontaktit me industrinë në progreset e fundit në matjen e rrezikut dhe 
menaxhimit dhe kryesohet nga z. Mark White, asistent superintendent në 
Zyrën e superintendent të institucioneve Financiare. ai përqendrohet në 
vlerësimin e praktikave të industrisë dhe menaxhimit të rrezikut dhe zhvillimin 
e udhëzimeve mbikëqyrëse për të nxitur rritjen e praktikave të menaxhimit të 
rrezikut. 

detyrat e grupit të kërkimeve shërben si një forum për ekonomistë 
kërkimorë nga vendet anëtare të institucioneve për të shkëmbyer informacionin, 
si dhe në angazhimin në projekte kërkimore mbi çështjet e stabilitetit 
mbikëqyrës dhe financiar. Ajo, gjithashtu, vepron si një mekanizëm për të 
lehtësuar komunikimin midis ekonomistëve në institucionet anëtare dhe në 
sektorin e akademik. ajo drejtohet nga z. Peter Praet, drejtor ekzekutiv në 
Bankën Kombëtare të Belgjikës dhe anëtar i Komitetit drejtues i Bankave, 
Financave dhe sigurimeve të Komisionit, Belgjikë. 

Grupi i Punës për likuiditetit shërben si një forum për shkëmbimin 
e informacionit mbi qasjet kombëtare të rrezikut të likuiditetit, rregullimit 
dhe të mbikëqyrjes. në shtator 2008, Grupi i Punës nxori parimet për 
menaxhimin e likuiditetit, rrezikut dhe mbikëqyrjes, standardet globale për 
menaxhimin e riskut të likuiditetit dhe të mbikëqyrjes. Grupi Punues bën, 
gjithashtu, shqyrtimin e hapësirave për hapa shtesë për të nxitur më fuqishëm 
dhe ndërkombëtarisht qasje të qëndrueshme të likuiditetit të bankave. Grupi 
është i bashkëkryesuar nga z. thomas Wiedmer, zëvendësdrejtor në Bankën 
zvicerane kombëtare, dhe z. Marc saidenberg, zëvendëspresident i Lartë në 
Grupin e Mbikëqyrjes Bankare të Bankës rezervës Federale të nju jorkut, 
shtetet e Bashkuara. 

* Detyra e nënkomisionit të Kontabilitetit
detyra e nënkomisionit të Kontabilitetit punon për të siguruar që 

standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe auditimit dhe praktikat e 
menaxhimit të shëndoshë e rrezikut të promovuar në institucionet financiare, 
mbështet disiplinën e tregut nëpërmjet transparencës dhe forcon sigurinë dhe 
qëndrueshmërinë e sistemit bankar. Për të përmbushur këtë mision, forca e 
posaçme e zhvillon kujdesshëm udhëzimin e raportimit dhe merr një rol aktiv 
në zhvillimin ndërkombëtar të kontabilitetit dhe auditimit të standardeve. Ms 
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sylvie Mathérat, drejtor i stabilitetit Financiar, Banka e Francës, kryeson 
atF. 

* Grupi Konsultativ Basel
Konsultativ Basel Group (BCG) siguron një forum për thellimin e 

angazhimit të Komitetit me mbikëqyrësit nga gjithë bota për çështjet e 
mbikëqyrjes bankare. ai lehtëson dialogun e gjerë mbikëqyrës me vendet jo-
anëtare të Komitetit mbi iniciativat e reja në fillim të procesit, duke mbledhur 
përfaqësues të lartë nga vende të ndryshme, institucionet ndërkombëtare dhe 
grupe rajonale të mbikëqyrësve bankarë, që nuk janë anëtarë të Komisionit. 
BCG është kryesuar nga z. Karl Cordewener, zëvendëssekretari i përgjithshëm 
i Komitetit të Bazelit.

Parakushtet për një mbikëqyrje efektive të sistemit bankar

Parimi 1
një sistem efektiv i mbikëqyrjes bankare përcakton përgjegjësi dhe 

objektiva të qartë për çdo individ ose agjenci të përfshirë në mbikëqyrjen 
e institucioneve bankare. Çdo agjenci ose individ duhet të ketë pavarësinë 
operacionale dhe burime të mjaftueshme. Për mbikëqyrjen bankare është 
e nevojshme vendosja e një kuadri të përshtatshëm ligjor, duke përfshirë 
këtu dispozitat që lidhen me autorizimin e institucioneve bankare dhe me 
mbikëqyrjen në vazhdimësi të tyre; autoritetin për të trajtuar dhe zgjidhur 
zbatueshmërinë e ligjeve dhe mbrojtjen ligjore të inspektorëve; vendosjen e 
rregullave për shkëmbimin e informacionit midis inspektorëve dhe ruajtjen e 
sekretit të një informacioni të tillë.

Parimi 2
duhet të përcaktohen qartë aktivitetet e lejuara të institucioneve, që janë 

licencuar dhe që janë subjekt i mbikëqyrjes si banka; duhet të kontrollohet, sa 
të jetë e mundur më shumë, kuptimi i përdorimit të fjalës “bankë”.

Parimi 3
autoriteti i licencimit duhet të vendosë kritere dhe të anulojë aplikimet 

për institucionet, që nuk plotësojnë standardet. Minimumi i kërkesave të 
licencimit duhet të konsistojë në një vlerësim të pronësisë së institucionit, 
të planit të veprimtarisë dhe të kontrollit të brendshëm të tij, të parashikimit 
të gjendjes financiare të tij, përfshirë këtu edhe kapitalin bazë të tij dhe kur 
pronari ose institucioni mëmë është bankë e huaj, duhet të merret miratimi 
paraprak nga autoritetet mbikëqyrëse vendase.
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Parimi 4
Mbikëqyrësit bankarë duhet të kenë autoritetin të shqyrtojnë dhe të anulojnë 

çdo propozim për transferime të rëndësishme të pronësisë të aksionerëve, që 
kontrollojnë interesat në bankat ekzistuese të palëve të tjera.

Parimi 5
Mbikëqyrësit bankarë duhet të kenë autoritetin të përcaktojnë kriteret për 

analizimin e saktë të përfitimeve dhe të investimeve kryesore, për t’u siguruar 
se filialet ose strukturat e korporatës nuk e ekspozojnë bankën ndaj rreziqeve 
të tepërta ose pengojnë mbikëqyrjen efektive.

Parimi 6
Mbikëqyrësit bankarë duhet të vendosin një minimum të mjaftueshëm, 

të detyrueshëm kapitali për bankat, që reflekton rreziqet që bankat do të 
ndërmarrin dhe duhet të përcaktojnë elementet përbërëse të kapitalit, duke 
pasur parasysh aftësitë e tyre për të mbuluar humbjet. Për bankat me aktivitet 
ndërkombëtar, këto minimume të detyrueshme nuk duhet të jenë më pak se 
ato të vendosura në Marrëveshjen e Kapitalit të Komitetit të Bazelit.

Parimi 7
Pjesë e rëndësishme e çdo sistemi mbikëqyrës është vlerësimi i politikave, 

i praktikave dhe i procedurave të bankës, që lidhen me dhënien e huave 
dhe marrjen pjesë në investime, si dhe i administrimit në vazhdimësi, si të 
portofolit të huasë ashtu dhe të atij të investimeve.

Parimi 8
Mbikëqyrësit bankarë duhet të binden se bankat jo vetëm që kanë 

vendosur, por edhe zbatojnë politika, procedura dhe praktika të mjaftueshme 
për vlerësimin e cilësisë së aktiveve dhe mjaftueshmërinë e provigjoneve dhe 
të rezervave për humbjet nga huatë.

Parimi 9
Mbikëqyrësit bankarë duhet të binden se bankat kanë sisteme të 

administrimit të informacionit, që u japin mundësi drejtuesve të identifikojnë 
përqendrimet Brenda portofolit si dhe mbikëqyrësve, të vendosin kufij, për 
të kufizuar ekspozimin e bankës ndaj huamarrësve të vetëm ose grupeve të 
huamarrësve.

Parimi 10
Më qëllim që të parandalohen abuzimet, që lindin nga huatë e lidhura, 
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mbikëqyrësit bankarë duhet të vendosin kërkesa, që sigurojnë se bankat u 
japin hua kompanive dhe individëve të lidhur, mbi baza jopreferenciale; që 
aktivitete të tilla kredidhënieje administrohen në mënyrë efektive dhe që; për të 
kontrolluar dhe zvogëluar rreziqet janë marrë masa të tjera, të përshtatshme.

Parimi 11
Mbikëqyrësit bankarë duhet të sigurohen që bankat kanë politika dhe 

procedura të mjaftueshme për identifikimin, administrimin dhe kontrollin e 
rreziqeve të vendit; transferimit të rrezikut të aktiviteteve të investimit dhe të 
kredidhënies ndërkombëtare dhe për të mbajtur një rezervë të mjaftueshme 
kundrejt rreziqeve të tilla.

Parimi 12
Mbikëqyrësit bankarë duhet të binden që bankat kanë vendosur sisteme 

që matin, administrojnë dhe kontrollojnë në mënyrë të mjaftueshme rreziqet 
e tregut; mbikëqyrësit duhet të kenë të drejtën të propozojnë kufij të veçantë 
dhe/ose një rezervë kapitale të veçantë për ekspozimin ndaj rreziqeve të 
tregut, në qoftë se justifikohet.

Parimi 13
Mbikëqyrësit bankarë duhet të binden që bankat administrojnë në mënyrë 

të gjithanshme rrezikun, për të identifikuar, matur dhe kontrolluar të gjitha 
rreziqet e tjera të konsiderueshme.

Parimi 14
Mbikëqyrësit bankarë duhet të përcaktojnë nëse drejtuesit e bankës kanë 

zbatuar sisteme të kontrolleve të brendshme, që janë të përshtatshme për natyrën 
dhe për shkallën e aktivitetit të tyre. Këtu duhet të përfshihet qartë marrëveshja 
për delegimin e autoritetit dhe të përgjegjësisë; ndarja e funksioneve.

Parimi 15
Mbikëqyrësit bankarë duhet të verifikojnë nëse bankat kanë politika, 

praktika dhe procedura të mjaftueshme në përdorim, duke përfshirë rregulla 
të përcaktuar “si të njohësh klientin”, të cilët nxisin standarde të larta etike 
dhe profesionale në sektorin financiar dhe parandalojnë që banka të përdoret, 
me qëllim ose pa qëllim nga elementë kriminalë.

Parimi 16
një sistem mbikëqyrës efektiv bankar duhet të sigurojë një ndërthurje të 

mbikëqyrjes në vend me analizën.
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Parimi 17
Mbikëqyrësit bankarë duhet të kenë kontakte të vazhdueshme me 

administratorët e bankave, për të njohur kështu gjendjen e tyre.

Parimi 18
Mbikëqyrësit bankarë duhet të kenë të dhënë një grup raportesh të 

analizuara dhe të shqyrtuara si dhe të dhëna statistikore nga bankat në bazë 
unike dhe të konsoliduar.

Parimi 19
inspektorët bankarë duhet të jenë të pavarur në shqyrtimin e informacionit 

mbikëqyrës, si nga ekzaminimet në vend, ashtu dhe nëpërmjet kontrolleve të 
brendshme.

Parimi 20
një element i rëndësishëm i mbikëqyrjes bankare është aftësia e 

inspektorëve të mbikëqyrin grup bankash në mënyrë të konsoliduar.

Parimi 21
Mbikëqyrësit bankarë duhet të sigurohen se çdo bankë mban të dhëna të 

mjaftueshme në bazë të politikave dhe të praktikave unike kontabile. Këto u 
lejojnë mbikëqyrësve të krijojnë një përfytyrim të saktë të gjendjes financiare 
të bankës dhe eficiencën e biznesit të saj. Gjithashtu, duhet të sigurohen se 
bankat publikojnë periodikisht deklaratën e gjendjes financiare, që reflekton 
saktësisht gjendjen e vërtetë të bankës.

Parimi 22
Mbikëqyrësit bankarë duhet të kenë në dispozicion të tyre mjete të 

mjaftueshme mbikëqyrëse për të marrë masa korrektuese në kohën e duhur, 
në rastet kur bankat nuk arrijnë të zbatojnë kërkesat e rregulloreve (si për 
shembull, norma e mjaftueshmërisë së kapitalit), kur ka shkelje të rregulloreve 
ose kur depozituesit janë të kërcënuar në ndonjë formë tjetër. në rrethana 
ekstreme, kjo duhet të përfshijë të drejtën për t’i revokuar licencën ose të 
rekomandojë revokimin e saj.

Parimi 23
Mbikëqyrësit bankarë duhet të praktikojnë mbikëqyrje të konsoliduar 

globale mbi organizatat bankare me aktivitet ndërkombëtar, mjaftueshmëri 
administrimi dhe zbatimi të normave të kujdesshme, të përshtatshme për të 
gjitha aspektet e aktivitetit të kryera nga këto organizata bankare me përmasa 
ndërkombëtare, kryesisht në degët e tyre të huaja, bashkimeve apo bija 
(filiale).
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Parimi 24
një element kyç i mbikëqyrjes së konsoliduar është krijimi i kontakteve 

dhe shkëmbimi i informacionit me mbikëqyrës bankarë të vendeve të tjera, 
kryesisht të autoriteteve mbikëqyrëse të vendit-mëmë për bankën.

Parimi 25
Mbikëqyrësit bankarë duhet të kërkojnë që operacionet lokale të bankave 

të huaja të kryhen sipas atyre standardeve të larta, të njëjta siç kërkohen nga 
institucionet vendase dhe duhet të kenë të drejtën të shkëmbejnë informacionin, 
që kërkohet nga mbikëqyrësit bankarë vendas të këtyre bankave, për qëllimin 
e kryerjes së mbikëqyrjes së konsoliduar.

Mbikëqyrje efektive dhe rregullimi i sistemit bankar

“Loja e investimit profesional është jashtëzakonisht e mërzitshme dhe 
lodhëse për këdo që nuk zotëron instiktin e kumarit; ndërkohë ai që zotëron 
këtë cilësi është i prirur të paguajë faturën e saj.” Keynes (1936). akordi i ri 
i kapitalit (Bazel ii) i paraprin një ndryshimi të rëndësishëm në rregullimet 
tërësore të institucioneve financiare. Ndërsa është konceptuar si një strukturë 
rregullatore për institucionet më të mëdha financiare dhe për klientelën e tyre 
po aq të gjerë, duket se do të zbatohet edhe brenda kufijve të vendeve evropiane, 
pavarësisht nga madhësia e institucioneve financiare dhe e klientëve apo nga 
niveli i zhvillimit të vendit. Ky zgjerim i kuadrit të rregullimeve ndërkombëtare 
mbi kapitalin ka kaluar pothuajse pa u vënë re, edhe pse ndërlidhjet e këtij 
kuadri me stabilitetin financiar, me ndërmarrjet e vogla dhe të mëdha dhe 
politikën monetare janë të mëdha. qëllimi ynë është të analizojmë disa nga 
ndikimet e Bazel-ii, duke u fokusuar në rezultate të ngjashme. në pamje të 
parë rregullimet bankare kanë dy qëllime kryesore: mbrojtjen e konsumatorit 
dhe stabilitetin financiar ose e thënë me terminologjinë e Crockett (2000) 
përkatësisht kuadri mikroprudent dhe makroprudent. nga këto të fundit ka 
më shumë natyrë të brendshme, rregullimi i treguesve mikroprodentë, të 
kufizuar kjo për arsye të rrezikut moral 1 . Interesi ynë është kuadri i treguesve 
makroprudentë, qëllimi i të cilëve është të parandalojnë panikun dhe krizat e 
sistemit dhe të sigurojnë një ambient të qëndrueshëm biznesi, duke i mbajtur 
këto rregullime sa më larg ndërhyrjeve e duke i bërë ato sa më transparente 
dhe eficiente që të jetë e mundur. Për mbikëqyrësit bankarë, të cilët duhet të 
projektojnë mekanizmat rregullatorë, kjo shpesh është një detyrë jo shumë 
shpërblyese, sepse ata marrin shumë pak merita kur sistemi financiar ecën 
shumë mirë dhe, në të kundërt, kritikohen shumë kur diçka nuk shkon mirë. 
Për rrjedhojë, mbikëqyrësit duhet të sigurojnë një ekulibër midis qëllimeve 
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të ndryshme, për shembull: t’i mbajnë rregullimet efektive dhe eficiente, si 
dhe të zvogëlojnë rrezikun moral, arbitraritetin dhe kufizimet rregullatore, 
ndërkohë që duhet të parandalojnë edhe kolapsin politik. duke qenë se shpesh 
ka diskutime të ngatërruara rreth rregullimeve financiare, është me interes të 
përmendim se çfarë ndodh jashtë kuadrit të rregullimeve financiare. Shembujt 
përfshijnë parandalimin e falimentimit të bankave individuale, mbrojtjen 
e aksionerëve dhe të investitorëve të tjerë (përveç sigurimit të kufizuar të 
depozitës) dhe parandalimin e panikut, për aq kohë sa vendet me panik ia 
dalin mbanë më mirë, pasi stabiliteti i lartë është një produkt i rregullave të 
fortë qeverisës, të cilët mbysin rritjen dhe përparimin. Vendet me rregulla 
imponues si India dhe Bashkimi Sovjetik gëzojnë stabilitet financiar, por 
vuajnë nivelet e ulëta të zhvillimit të ekonomisë, ndërkohë që vendet me 
regjime më liberale rregullatore vuajnë nga kriza sporadike, por ecin më mirë 
ekonomikisht në periudha afatgjata.

Baza e regjimit aktual rregullator është detyrimi për kapitalin. ne mbrojmë 
tezën se aforizma e kërkesës së një niveli maksimal të kapitalit, për çdo lloj 
rreziku, është zbatuar brenda strukturave moderne rregullatore, ndoshta 
me një zell paksa të tepruar. Pavarësisht se është normale që institucionet 
individuale financiare të mbajnë rezerva dhe që mbikëqyrësit t’i kërkojnë ato 
për mbrojtjen e klientit, lidhja midis rezervave dhe stabilitetit financiar ose 
treguesve makroprudentë pothuajse nuk ekziston. Si fillim, duke u fokusuar 
vetëm në dështimin e tregut të perceptuar si rrjedhojë e një rreziku më të madh 
të ndërmarrë nga ana e bankave, harrohen dështimet e tjera të mundshme të 
tregut. Por më keq akoma, një fokusim i ngushtë mbi një lloj dështimi të tregut, 
mund të përkeqësojë një tjetër. në vitin 1996, Komitetit i Bazelit propozoi 
një ndryshim në përdorimin e niveleve më të ulëta shtesë të kapitalit, si një 
arsye për të adoptuar modelet e brendshme për matjen e rrezikut të tregut. Kjo 
përfaqëson një ndryshim rrënjësor në konceptin rregullator. Komiteti i Bazelit 
po ndjek kryesisht përsosjen e metodologjisë të administrimit të rrezikut, të 
përdorur me sukses për administrimin e brendshëm të rrezikut në sistemin 
financiar, në përgjithësi. Kështu, siç argumentohet edhe nga Danielsson 
and Zigrand (2003), Komiteti injoron faktin se, nëse sistemi bankar sillet 
vazhdimisht në të njëjtën mënyrë, ashtu siç ndodh rëndom në rastin e një 
regresi ekonomik dhe veçanërisht të një krize financiare, modelet e rrezikut 
të brendshëm krijojnë një eksternalitet të gjerë për sistemin. Me fjalë të tjera, 
një institucion financiar që kërkon të shesë një aktiv me rrezik në kohën e një 
regresi ekonomik, me qëllim që të zhbllokojë pak kapital, nuk do të gjejë një 
kundërparti në treg. Për më keq akoma, kur shumë institucione që gjenden 
në të njëjtën situatë, kërkojnë të gjitha të shesin të njëjtat aktive, atëherë 
krijohet një rënie në çmimet e tregut dhe, në të njëjtën kohë, shkaktohet një 
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destabilizim financiar. Në këtë rast, investitorët nuk mund të shesin aktivet 
e tyre, sepse tregjet nuk funksionojnë. nëse investitorët kërkojnë të shesin 
disa aktive për të shlyer disa detyrime shtesë apo detyrime të tjera, mbyllja e 
tregut për disa aktive dhe pamundësia për të tërhequr depozitat e tyre mund 
të shkaktojë efekte të falimentimit. Çelësi i këtij skenari fatkeq dhe shkëndija 
fillestare e mekanizmit të transmetimit gjendet në faktin që, nëse tregjet nuk 
funksionojnë në mënyrën e duhur, transaksionet të cilat nevojiten për të 
siguruar pozicionin financiar dhe për të mbajtur likuide firmat dhe institucionet 
financiare, nuk mund të kryhen me një çmim të arsyeshëm ose me çdo lloj 
çmimi. në qoftë se kjo situatë vazhdon, do të vazhdojnë, gjithashtu, edhe 
efektet reale të përmendura më sipër. në këtë mënyrë, tendenca aktuale e 
kuadrit të rregullimeve të administrimit të rrezikut injoron faktin që rreziku i 
tregut ndikohet nga standardet rregullatore. duke diktuar nivele kapitali më 
të ndjeshme ndaj rrezikut, pa pasur një mekanizëm që ta përdorë me të vërtetë 
kapitalin si një zbutës në kohë kritike, krizat e vogla mund të kthehen në një 
dështim të madh, për aq kohë sa çdo institucion financiar reagon në të njëjtën 
mënyrë ndaj tronditjeve që prekin sistemin. në të vërtetë, rreziku endogjen 
i propozuar nga danielsson dhe shin (2003) dobëson strukturat rregullatore. 
së dyti, në qoftë se llogaritja e niveleve të kapitalit bëhet e reduktuar ose e 
kufizuar (shiko për shembull Danielsson, 2002), rezultati do të sjellë nivele 
kapitali që krijojnë stimuj jo të shëndoshë për funksionimin e institucioneve 
financiare. Kjo është sidomos e vërtetë, nëse objektivat e përcaktuar pikërisht 
për institucionet financiare nuk përputhen me qëllimet makroprudente. Kjo 
çështje mund të ilustrohet me një ngjarje të njohur të një fabrikë vidash 
në Bashkimin sovjetik, e cila nxjerr në dukje rreziqet e trashëguara nga 
rregullimet për administrimin e rreziqeve. Punëtorët në fabrikë paguheshin 
për punën e tyre në varësi të prodhimit që realizonin. Mungesa e vlerësimit 
të tregut të vidave në sistemin sovjetik të komanduar, bënte që prodhimi të 
matej në terma fizikë, duke përdorur peshën e vidave. Megjithatë, duke marrë 
parasysh stimujt, administrimi filloi të zëvendësojë metalet e prodhimit dhe 
vidat fituan peshë, dhe kështu u rrit kostoja e zbatimit dhe e prodhimit. Me 
fjalë të tjera, rregullimi që duket i ndjeshëm në fillim, mund të sjellë rezultate 
jo shumë të ndjeshme për shkak të stimujve që ato japin.

Në skicimin e një strukture eficiente rregullatore, është e rëndësishme 
të merret në konsideratë dështimi aktual i tregut që kërkon një rregullim, 
e në veçanti nocioni i krizave të sistemit. Pavarësisht se ekzistojnë shumë 
interpretime të këtij koncepti, shpesh të mjegullta, nga pikëpamja jonë është 
e rëndësishme të bëhet një përkufizim konkret. Duke marrë në konsideratë 
literaturën akademike dhe rregullatore mbi këtë koncept, ajo çfarë shumica 
e njerëzve ka në mendje është dështimi i tregjeve, i cili sjell me vete edhe 
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kolapsin e sistemit financiar për shkak të paaftësisë paguese, që çon në 
mbizotërimin e efektit të kolapsit (rënies). Kostot e një ngjarjeje të tillë, 
megjithëse është e vështirë të përcaktohen, janë mjaft të mëdha dhe ndikojnë 
drejtpërdrejt në sektorët e prodhimit dhe të konsumit të ekonomisë (shih de 
Band & hartmann 2000, për për një anketim). Kjo është çështje e një rëndësie 
të veçantë, sidomos për ekonomitë e vogla të hapura si dhe për tregjet në 
tranzicion, të cilat janë më të prirura të preken nga çrregullimet e jashtme 
si për shembull, çrregullimet në kursin e këmbimit dhe likuiditetin, i cili 
ka Si fillim, duke u fokusuar vetëm në dështimin e tregut të perceptuar si 
rrjedhojë e një rreziku më të madh të ndërmarrë nga ana e bankave, harrohen 
dështimet e tjera të mundshme të tregut. Por më keq akoma, një fokusim 
i ngushtë mbi një lloj dështimi të tregut, mund të përkeqësojë një tjetër. 
në vitin 1996, Komitetit i Bazelit propozoi një ndryshim në përdorimin e 
niveleve më të ulëta shtesë të kapitalit, si një arsye për të adoptuar modelet 
e brendshme për matjen e rrezikut të tregut. Kjo përfaqëson një ndryshim 
rrënjësor në konceptin rregullator. Komiteti i Bazelit po ndjek kryesisht 
përsosjen e metodologjisë të administrimit të rrezikut, të përdorur me sukses 
për administrimin e brendshëm të rrezikut në sistemin financiar, në përgjithësi. 
Kështu, siç argumentohet edhe nga danielsson and Zigrand (2003), Komiteti 
injoron faktin se, nëse sistemi bankar sillet vazhdimisht në të njëjtën mënyrë, 
ashtu siç ndodh rëndom në rastin e një regresi ekonomik dhe veçanërisht të 
një krize financiare, modelet e rrezikut të brendshëm krijojnë një eksternalitet 
të gjerë për sistemin. Me fjalë të tjera, një institucion financiar që kërkon të 
shesë një aktiv me rrezik në kohën e një regresi ekonomik, me qëllim që të 
zhbllokojë pak kapital, nuk do të gjejë një kundërparti në treg. Për më keq 
akoma, kur shumë institucione që gjenden në të njëjtën situatë, kërkojnë të 
gjitha të shesin të njëjtat aktive, atëherë krijohet një rënie në çmimet e tregut 
dhe, në të njëjtën kohë, shkaktohet një destabilizim financiar. Në këtë rast, 
investitorët nuk mund të shesin aktivet e tyre, sepse tregjet nuk funksionojnë. 
nëse investitorët kërkojnë të shesin disa aktive për të shlyer disa detyrime 
shtesë apo detyrime të tjera, mbyllja e tregut për disa aktive dhe pamundësia 
për të tërhequr depozitat e tyre, mund të shkaktojë efekte të falimentimit. Çelësi 
i këtij skenari fatkeq dhe shkëndija fillestare e mekanizmit të transmetimit 
gjendet në faktin që, nëse tregjet nuk funksionojnë në mënyrën e duhur, 
transaksionet të cilat nevojiten për të siguruar pozicionin financiar dhe për të 
mbajtur likuide firmat dhe institucionet financiare, nuk mund të kryhen me një 
çmim të arsyeshëm ose me çdo lloj çmimi. në qoftë se kjo situatë vazhdon, 
do të vazhdojnë gjithashtu, edhe efektet reale të përmendura më sipër. 

në këtë mënyrë, tendenca aktuale e kuadrit të rregullimeve të administrimit 
të rrezikut, injoron faktin që rreziku i tregut ndikohet nga standardet 
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rregullatore. duke diktuar nivele kapitali më të ndjeshme ndaj rrezikut, pa 
patur një mekanizëm që ta përdorë me të vërtetë kapitalin si një zbutës në 
kohë kritike, krizat e vogla mund të kthehen në një dështim të madh, për aq 
kohë sa çdo institucion financiar reagon në të njëjtën mënyrë ndaj tronditjeve 
që prekin sistemin. në të vërtetë, rreziku endogjen i propozuar nga danielsson 
dhe shin (2003) dobëson strukturat rregullatore. së dyti, në qoftë se llogaritja 
e niveleve të kapitalit bëhet e reduktuar ose e kufizuar (shiko për shembull 
danielsson, 2002), rezultati do të sjellë nivele kapitali që krijojnë stimuj jo të 
shëndoshë për funksionimin e institucioneve financiare. Kjo është sidomos e 
vërtetë, nëse objektivat e përcaktuar pikërisht për institucionet financiare nuk 
përputhen me qëllimet makroprudente. Kjo çështje mund të ilustrohet me një 
ngjarje të njohur të një fabrike vidash në Bashkimin sovjetik, e cila nxjerr në 
dukje rreziqet e trashëguara nga rregullimet për administrimin e rreziqeve. 
Punëtorët në fabrikë paguheshin për punën e tyre në varësi të prodhimit që 
realizonin. Mungesa e vlerësimit të tregut të vidave në sistemin sovjetik 
të komanduar, bënte që prodhimi të matej në terma fizikë, duke përdorur 
peshën e vidave. Megjithatë, duke marrë parasysh stimujt, administrimi filloi 
të zëvendësojë metalet e prodhimit dhe vidat fituan peshë, dhe kështu u rrit 
kostoja e zbatimit dhe e prodhimit. Me fjalë të tjera, rregullimi që duket i 
ndjeshëm në fillim, mund të sjellë rezultate jo shumë të ndjeshme për shkak të 
stimujve që ato japin. Në skicimin e një strukture eficiente rregullatore, është 
e rëndësishme të merret në konsideratë dështimi aktual i tregut që kërkon një 
rregullim, e në veçanti nocioni i krizave të sistemit. Pavarësisht se ekzistojnë 
shumë interpretime të këtij koncepti, shpesh të mjegullta, nga pikëpamja 
jonë është e rëndësishme të bëhet një përkufizim konkret. Duke marrë në 
konsideratë literaturën akademike dhe rregullatore mbi këtë koncept, ajo 
çfarë shumica e njerëzve ka në mendje është dështimi i tregjeve, i cili sjell me 
vete edhe kolapsin e sistemit financiar për shkak të paaftësisë paguese, që çon 
në mbizotërimin e efektit të kolapsit (rënies). Kostot e një ngjarjeje të tillë, 
megjithëse është e vështirë të përcaktohen, janë mjaft të mëdha dhe ndikojnë 
drejtpërdrejt në sektorët e prodhimit dhe të konsumit të ekonomisë (shih de 
Band & hartmann 2000, për një anketim). Kjo është çështje e një rëndësie 
të veçantë, sidomos për ekonomitë e vogla të hapura si dhe për tregjet në 
tranzicion, të cilat janë më të prirura të preken nga çrregullimet e jashtme si 
për shembull, çrregullimet në kursin e këmbimit dhe likuiditetin, i cili ka qenë 
më i brishtë për shkak të një tregu më të dobët. Përfundimisht, ne mendojmë 
se struktura rregullatore e Bazel-ii përmban dy boshllëqe të kuadrit modern 
të administrimit të rrezikut: duke qenë më i brishtë për shkak të një tregu 
më të dobët. Përfundimisht, ne mendojmë se struktura rregullatore e Bazel-ii 
përmban dy boshllëqe të kuadrit modern të administrimit të rrezikut:
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1. injorimi i ndikimit negativ të gjendjes së përkeqësuar të një institucioni 
financiar mbi një tjetër institucion financiar;

2. Shpërfillja e aspekteve makro të rregullimit të kujdesshëm mikro.

ndaj, ka shumë gjasa që këto dy boshllëqe, nëse mbeten dhe në Bazel 
ii, mund të ndikojnë seriozisht mbarëvajtjen e ekonomive të vogla të 
hapura. së pari, duke injoruar ndikimin negativ të gjendjes së përkeqësuar 
të një institucioni financiar mbi një tjetër institucion financiar; dhe, së dyti, 
duke shpërfillur aspektet makroprudente në rregullimet mikroprudente. Pra, 
detyrimi i institucioneve financiare që ta mbajnë në minimum kapitalin e 
vlerësuar sipas rrezikut, nuk është vetëm prociklik, por mund të jetë edhe 
destabilizues në kohë pasigurie dhe njëkohësisht krijon kontradiktë me 
makroprudencialitetin e rregullimeve financiare.

MeKANizMi i RReGuLLiMeVe fiNANCiARe

nga Bazel i tek Bazel ii.
Tradicionalisht institucionet financiare janë rregulluar në nivel lokal 

dhe kombëtar. Kjo ishte e mirë për aq kohë sa institucionet financiare ishin 
të vogla, por globalizimi dhe përmirësimet teknologjike rritën kërkesat 
për harmonizimin dhe shembjen e mureve kundër “sëmundjeve ngjitëse” 
financiare. Falimentimi i bankave “Bankhaus Herstatt” në vitin 1974 dhe 
Banco “ambrosiano” në vitin 1982, shërbeu si thirrje për mbikëqyrësit 
që të kuptonin se bankingu është një biznes ndërkombëtar, i cili kërkon 
bashkëpunim ndërkombëtar për të siguruar një mbikëqyrje efektive. Përpjekja 
e parë u realizua nga Komiteti i Bazelit, themeluar nga guvernatorët e bankave 
qendrore të vendeve të G10, në vitin 1974. në vitin 1988 komiteti vendosi të 
paraqesë një sistem të matjes të kapitalit, që në përgjithësi njihet si akordi i 
Kapitalit të Bazelit. Ky sistem parashikon zbatimin e një kuadri të matjes të 
rrezikut të kreditit me një standard të kapitalit minimal prej 8 për qind deri në 
fund të vitit 1992. që prej vitit 1988 ky kuadër është prezantuar vazhdimisht 
jo vetëm në vendet anëtare, por gjithashtu edhe në shumë vende të tjera me 
banka aktive në tregjet ndërkombëtare.

një veçori kryesore e akordit të vitit 1988 është vlerësimi i kapitalit 
sipas rrezikut, një veçori kjo që ka mbetur pjesë përbërëse e propozimeve të 
vazhdueshme rregullatore. Megjithatë, mbështetja në kapitalin e bankës si 
mjet rregullator është një nocion më i hershëm sesa u përmend më sipër. ideja 
që institucionet financiare kanë nevojë të kenë disa rezerva për t’u mbrojtur 
nga humbjet e mundshme të kredisë, është më e vjetër. Menjëherë pas Bazel i, 
boshllëqet e tij u bënë shumë të qarta dhe sidomos fakti që kapitali rregullator 
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nuk pasqyron mjaftueshëm rrezikun. Për shembull, kreditë dhënë firmave 
private duke filluar nga fastfood-et deri te Microsoft, mbartin të njëjtin rrezik, 
ndërsa kreditë dhënë qeverive të oeCd (Meksikë, turqi dhe japoni) nuk 
mbartin rrezik. Për më tepër, sipas Bazel I, institucionet financiare fokusohen 
gjerësisht në administrimin e kapitalit rregullator. 

si përfundim, Bazel i fokusohet mbi rrezikun në nivel institucional 
dhe jo mbi rrezikun e sistemit. në vitin 1996, Komiteti i Bazelit propozoi 
një ndryshim duke përdorur nivele më të ulëta shtesë mbi kapitalin, me 
qëllim adoptimin e modeleve të brendshme që matin rrezikun e tregut. Ky 
përfaqëson një ndryshim themelor në mendimin rregullator. Komiteti i 
Bazelit po zbatonte kryesisht përsosjen e metodologjisë të administrimit të 
rrezikut, të përdorur në mënyrë të suksesshme për administrimin e brendshëm 
të rrezikut në sistemin financiar, në përgjithësi. Suksesi i arritur në ndryshimin 
e vitit 1996 si dhe të metat e tjera të dukshme të akordit të Parë, e shtynë 
Komitetin e Bazelit të zbatonte metodologjinë e rregullimeve të bazuara mbi 
rrezikun duke konsideruar rrezikun operacional dhe të kreditit. në vitin 1999, 
Komiteti i Bazelit propozoi një kuadër të ri për mjaftueshmërinë e kapitalit 
për të zëvendësuar marrëveshjen e vitit 1988. 

Kjo marrëveshje bazohet në tre shtylla kryesore:
nevoja për kapital minimal bazohet në faktin se një bankë është e aftë të 

prezantojë te mbikëqyrësit, nëpërmjet një numri, nivelin e saj të përgjithshëm 
të rrezikut. rishikimi i procesit mbikëqyrës është i skicuar për të siguruar 
që ky numër, që prezanton rrezikun, të vlerësohet dhe të përcaktohet në një 
mënyrë të pranueshme.

disiplina e tregut varet nga komunikimi më i gjerë i statistikave kyçe 
komunitetit. Teorikisht institucionet financiare mund të zgjedhin nga tërësia e 
modeleve të matjes së rrezikut, të paraqitura në figurën 1.

Metoda e avancuar e 
bazuar	në	klasifikimet	
e brendshme

rreziku i kreditit rreziku i tregut rreziku operacional

tabela 1: Modelet e Bazel ii
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Pas një procesi të gjatë konsultues, Komiteti i Bazelit krijoi një dokument 
përfundimtar në vitin 2003, me një këndvështrim që do t’i paraprinte kuadrit 
të ri në fund të vitit 2006 ose të ashtuquajturit Bazel ii.

në qendër të procesit Bazel - ii është nocioni i trajtimit rregullator të 
bankave individuale, të cilat shfaqin rrezikshmëri. domethënë që bankat 
me rrezik të lartë duhet të mbajnë një nivel më të lartë kapitali dhe ndoshta, 
duhet të jenë objekt i një mbikëqyrjeje të kujdesshme. Në zbatimet specifike 
mbikëqyrësit kërkojnë nga institucionet financiare që ato të masin dhe të 
grupojnë rreziqet e tyre, si dhe të raportojnë një pjesë të tyre tek autoritetet 
dhe komuniteti financiar. Brenda këtij sistemi, bankat kanë liri veprimi në 
mënyrën e përcaktimit sesa të ndjeshme do të jenë sistemet e tyre rregullatore 
ndaj rrezikut. Bankat më të vogla synojnë më shumë modelet standarde të 
matjes së rrezikut dhe bankat më të mëdha synojnë modelet e brendshme, të 
cilat hartohen nga vetë banka dhe miratohen nga mbikëqyrësit.

Procesi i Bazel ii fokusohet më shumë mbi institucionet sesa mbi sistemin, 
i cili sipas mendimit tonë nuk korrigjon të metat kryesore të Bazel i. Bazel 
ii duket se është hartuar duke patur parasysh bankat e mëdha ndërkombëtare 
të investimeve, duke ndjekur ekspertizën e tyre teknike, bazën e klientelës 
dhe llojshmërinë e aktiv/pasiveve. Parimi “një model u përshtatet të gjithëve” 
është kritikuar, si për shembull nga davies (2002), që në atë kohë merrej 
me administrimin (monitorimin) e rrezikut të tregut me pakicë në bankën 
“Barclays”. ai sugjeron që kërkesa për të adoptuar modelin e rrezikut të Bazel 
ii parashtron një dilemë serioze për ato institucione, të cilat tashmë kanë një 
administrim rreziku të një cilësie të lartë, por të ndryshëm nga ai në fjalë. a 
do të jenë në gjendje këto banka të zbatojnë dy sisteme paralelisht apo duhet 
të braktisin sistemin ekzistues në favor të modelit të Bazel ii?

ndërsa Bazel ii është hartuar nga bankat qendrore të G10, ai vetëm 
përcakton direktivat, ndërsa mënyra dhe vendimi për zbatimin janë lënë në duart 
e rregullatorëve vendas (kombëtarë). Mbi bazën e kësaj, shBa deklaroi në shkurt 
të vitit 2003 se Bazel ii do të aplikohej vetëm në 10 bankat më të mëdha, të cilat 
zotërojnë 95 për qind të aktiveve të huaja dhe 69 për qind të aktiveve të brendshme. 
arsyeja e këtij vendimi ishte se këto banka zotërojnë më shumë se 8 për qind të 
kapitalit të detyruar dhe se ato përmbushin kushtet e mbikëqyrjes, të përcaktuara 
nga Bazel ii. një faktor i rëndësishëm që ndikoi në marrjen e këtij vendimi, ishte 
shqetësimi i mbikëqyrësve amerikanë rreth ndikimit të Bazel ii mbi ndërmarrjet 
e vogla dhe të mesme (SME) dhe institucionet e vogla financiare.

Brenda Bashkimit Evropian, rregullimet financiare përfshihen në direktivat 
mbi mjaftueshmërinë e kapitalit (Cad), aktualisht në rishikimin e dytë Cad2. 
Bashkimi evropian ende nuk ka përcaktuar zyrtarisht preferencat e veta, por 
pritet që të zbatojë Bazel II në një formë strikte në sistemin financiar, pavarësisht 
sesa të përshtatshme janë këto rregullime për institucionet e vogla në Cad3.
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Ndërlikimet e Bazel II dhe qëllimi i rregullimeve financiare.
Sipas këndvështrimit tonë, qëllimi kryesor i rregullimit financiar është 

stabiliteti financiar, domethënë parandalimi i hershëm i rrezikut të tepruar 
të sistemit dhe përhapjes së mëtejshme të episodeve të rreziqeve të sistemit. 
Por Bazel ii dështon në ndjekjen e këtij qëllimi, duke injoruar rrezikun e 
likuiditetit, i cili është më sistematiku (i pranishmi) nga gjithë kategoritë e 
rreziqeve. Fakti që një bankë shkel Var2 e saj prej 99 për qind tregon shumë 
pak për shansin e saj për të falimentuar ose për shfaqjen e një ngjarjeje të 
sistemit. Për më tepër, kjo anashkalon faktin që fokusi është akoma mbi 
nivelin institucional të rrezikut, që efektet e pasojave shpërfillen, dhe që ai 
mbështetet në korrelacionet, të cilat flasin pak për varësinë në kohë krizash.

në Bazel ii, mundësia për prociklizëm minimizohet nga Komiteti i 
Bazelit (2002), kur deklaron se “për të ndihmuar në zgjidhjen e shqetësimeve 
mbi ciklicialitetin e metodave të bazuara në klasifikimet e brendshme (IRB)”, 
bankat duhet të kryejnë stress test. Mënyra më e mirë do të ishte zbatimi 
i stress testeve për gjithë sistemin. Kjo mënyrë është marrë në konsideratë 
nga Komiteti, por kohët e fundit është hequr dorë prej saj. “Grupi arriti në 
konkluzionin që në kushte ideale stress testet për sistemin mbartin mundësi 
për të siguruar informacion me vlerë në shumë fusha. Por, grupi vë në dukje 
faktin se është ende e paqartë nëse ekzistojnë këto lloj kushtesh ideale.” 

qëllimi i akordit të Bazelit është që t’i japë më pak rëndësi ngjarjeve 
me frekuencë të lartë por me ndikim të vogël në lidhje me rrezikun e kreditit 
dhe më shumë rëndësi ngjarjeve të rralla, me ndikim të madh në lidhje me 
rrezikun operacional. Metoda e propozuar për vlerësimin e këtyre rreziqeve 
është një supozim mbi raportin e drejtë midis rreziqeve dhe madhësisë së 
bankave, shtimit të nivelit të kapitalit për llojet e ndryshme të rrezikut dhe 
vlerësimit të humbjeve të papritura si shumëfish i humbjeve të parashikuara. 
Komiteti kërkon ta mbajë pak a shumë të pandryshuar nivelin e përgjithshëm 
të kërkesave mbi kapitalin, dhe nëse zbatohen siç kërkohet në shumicën e 
metodave, llogaritjet do të justifikonin jo vetëm kërkesat e papërfillshme të 
kapitalit për rrezikun e zakonshëm, por ndoshta edhe kërkesat e mëdha të 
kapitalit për rreziqet e jashtëzakonshme.

e meta e dytë e rregulloreve mbi rrezikun ishte injorimi i ndërlidhjes 
makroekonomike me kapitalin e bankës. është e vërtetë që humbjet nga rreziku 
operacional që pësojnë institucionet individuale, janë rezultat i mjedisit ku 
ato punojnë për shembull, një treg mashtrues, ngjarjet terroriste, një proces 
ligjor jo i plotë. a duhet që një situatë e tillë të ndikojë në nivelet e kërkuara 
të kapitalit? Gjithsesi, humbjet që mbartin më shumë rrezik për sistemin 
financiar dhe ekonominë janë të prirura të bëhen sistematike, në rastin e një 
rënieje ekonomike. nëse bankat vuajnë nga një përkeqësim i bilancit të tyre, 
që sjell edhe rënie të kapitalit të tyre, ato kanë dy rrugë zgjidhje: 
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(1) duhet të pakësojnë huadhënien për të shpëtuar aktivet bazë të tyre dhe 
më pas të rrisin raportet e kapitalit; ose (2) të përpiqen të shtojnë kapitalin. 
Megjithatë, kur bankat ndodhen para një përvojë të tillë, është shumë e 
vështirë për to të shtojnë kapital me kosto të arsyeshme. Pra, përgjigja 
tipike e bankave është zgjedhja e (1) e cila ngadalëson aktivitetin ekonomik. 
nivelet e propozuara të kapitalit për të monitoruar rrezikun operacional nuk 
e ndryshojnë këtë skenar, për aq kohë sa të mos jenë bërë parashikime për 
rezerva të kapitalit, të cilat nevojiten të përdoren në kohërat e turbullirave 
ekonomike.

shkurtimisht, sistemi rregullator i Bazel ii na jep tregues të fortë që 
përcaktojnë sjelljen e institucioneve financiare. Ky sistem rrit ndjeshmërinë 
e tyre ndaj rrezikut si dhe rrit varësinë e tyre në teknologjinë matëse 
rregulluese, statistikore dhe administruese. ashtu siç çdo strukturë tjetër 
rregullatore, edhe Bazel II ka fitues dhe humbës. Ne mendojmë e fituesit do 
të jenë bankat e mëdha, korporatat e mëdha, si dhe liderë të tjerë, përfshirë 
këtu dhe universitetet. humbësit do të jenë bankat e vogla dhe të mesme, si 
dhe sipërmarrjet e vogla dhe të mesme, madje mbase dhe vetë shoqëria. një 
anketim). Kjo është çështje e një rëndësie të veçantë, sidomos për ekonomitë 
e vogla të hapura si dhe për tregjet në tranzicion, të cilat janë më të prirura 
të preken nga çrregullimet e jashtme si për shembull, çrregullimet në kursin 
e këmbimit dhe likuiditetin, i cili ka qenë më i brishtë për shkak të një tregu 
më të dobët. Përfundimisht, ne mendojmë se struktura rregullatore e Bazel-ii 
përmban dy boshllëqe të kuadrit modern të administrimit të rrezikut:

RReGuLLiMi i RReziKut DHe LiKuiDiteti i tReGjeVe 
fiNANCiARe

Prociklizmi dhe likuiditeti
nocionet e prociklizmit dhe të likuiditetit janë themelore për një analizë 

ekonomike të bankingut dhe të rregullimeve bankare. Për fat të keq nuk ka 
përkufizime të sakta të këtyre termave. Në rastin e prociklizmit, ai i referohet 
tendencës të institucioneve financiare që të rrisin kreditimin gjatë rritjes 
ekonomike dhe të reduktojnë kreditimin gjatë rënies ekonomike, duke bërë 
të mundur kështu, amplifikimin e ciklit të biznesit. Prociklizmi, gjithashtu, 
mund t’i referohet edhe sjelljes së institucioneve financiare gjatë një krize 
financiare, e cila nga natyra është më e shkurtër në kohë dhe zakonisht zgjat 
vetëm pak ditë, në të cilën lëvizja për të siguruar aktive nga ana e institucioneve 
financiare është, gjithashtu, prociklike (Danielsson & Zigrand, 2003.) Si 
rezultat, bankingu është prociklik dhe rregullimet bankare janë të tilla, meqë 
inkurajojnë sjelljen prociklike të bankave.
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Nocioni i likuiditetit është më i vështirë për t’u përkufizuar. Aktivi likuid 
është një aktiv, të cilin individët mund ta shesin dhe blejnë, siç dëshirojnë 
me çmimet e tregut. Ky nocion i likuiditetit sugjeron që shumë tregje janë 
likuide nga perspektiva e investitorëve të vegjël, duke qenë se çmimet nuk 
ndryshojnë shumë, nëse gjithçka i përgjigjet tregtisë (transaksionit/eve) së 
dëshiruar prej tyre. Kjo lidhet me përkufizimin e Komitetit mbi Sistemin 
Global Financiar të dhjetorit të vitit 1997. “një treg likuid është ai treg në të 
cilin vëllimi i lartë i tregtisë (transaksioneve) mund të ekzekutohet menjëherë 
me një ndikim minimal mbi çmimet”.

 Kufizimet kapitale dhe likuiditeti i tregut.
siç argumenton Mares (2001), nocionet e prociklizmit dhe të likuiditetit 

janë të ndërlidhura, meqenëse janë të dyja rezultat i ndërmjetësimit financiar 
në një treg dytësor. Kështu, kosto e krijimit të burimeve likuide është shuma e 
kapitalit që një dealer, me një nivel të caktuar teknologjie, kërkon të garantojë 
që firma e tij të kuotohet fifty-fifty në të njëjtën kohë. Ideja kryesore që 
parashtrohet këtu është që, sa më e lartë të jetë shkalla e likuiditetit në treg, 
aq më pak kapital shtesë do të kërkohet për të prodhuar njësinë marzhinale 
të likuiditetit dhe, për këtë arsye, kostoja mesatare e prodhimit të çdo njësie 
do të jetë më e ulët, meqë rritet sasia e përgjithshme. Me qëllim që të kryhen 
transaksionet, duhet të ekzistojë një palë e tretë (kundërparti) e gatshme për 
këtë. agjenti i parë është konsumatori i likuiditetit, i dyti është prodhuesi 
(krijuesi) ose siguruesi. siguruesi, duke rënë dakord të hyjë në një transaksion 
financiar, bie dakord, sipas përkufizimit, të ekspozohet edhe ndaj një rreziku 
financiar. Aftësia e tij për të hyrë në një transaksion varet nga kapitali i tij 
bazë.

Nga kjo mund të nxjerrim një lidhje trefishe midis prociklimit, kapitalit të 
bankës dhe likuiditetit. Kapitali i bankës përbën një prej elementeve kryesore 
të likuiditetit të tregut, si nëpërmjet kreditimit me aktive financiare si kolateral, 
ashtu dhe nëpërmjet funksionimit si mbrojtës ndaj rrezikut, që veprojnë si 
bërës tregu të rëndësishëm. Kosto e sigurimit të burimeve likuide është më 
e ulët gjatë periudhave të rritjes ekonomike, ku çmimet e aktiveve rriten dhe 
mundësitë për fitime janë të mëdha e kështu spekulatorët vërshojnë në tregje. 
Gjatë periudhave të rënies ekonomike, ku tregjet tkurren, blerësit pakësohen 
dhe nevoja për likuiditet i adresohet në mënyrë intensive kapitalit të bankës. 
Pikërisht gjatë kësaj kohe, kapitali i bankës dhe thithja e rrezikut nga ana e 
institucioneve financiare bëhet një faktor kritik. Megjithatë, pikërisht në këtë 
kohë bankat synojnë të zvogëlojnë kapitalin për shkak të rënies ekonomike 
dhe të humbjeve të mundshme. në bazë të këtij skenari, kërkesat e kapitalit të 
Bazel ii mund të bëhen detyruese dhe të ndëpresin sigurimin e likuiditetit. 
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rregullimi i kapitalit të bankës sjell pasoja të rëndësishme për tregjet 
financiare dhe ekonominë në përgjithësi, për shkak të prociklizmit. Procesi i 
Bazel ii ka të paktën dy ndikime mbi sjelljen e bankës gjatë një krize. së pari, 
harmonizon sjelljen e bankës, duke e detyruar ligjërisht të mbajë raportin 
minimal të mjaftueshmërisë së kapitalit në 8 për qind, gjë që e bën bankën 
të tërhiqet nga aktivitetet me rrezik të lartë. Kjo përforcohet me rregullat 
mekanikë të sjelljes, të cilat hyjnë në veprim në periudhën kur tregu devijon 
nga mjedisi i përcaktuar për shembull, për shkak të modelimit të rrezikut dhe 
kufijve të rrezikut. Për më tepër, Bazel II harmonizon njohuritë, meqenëse 
sipas këtij të fundit bankat janë të detyruara të përdorin modelet e sofistikuara 
të rrezikut, të bazuara zakonisht mbi teknikat standarde të autorizuara. Pra, 
dëshira për të shitur aktive të njëjta në të njëjtën kohë do të sillte rezultate të 
papëlqyeshme në likuiditetin e tregut.

Detyrimet mbi rrezikun, likuiditeti, volatiliteti dhe tendenca gjatë 
krizave financiare. 

danielsson dhe Zigrand (2003) analizojnë ndikimin e rregullimit të rrezikut 
të kapitalit mbi çmimet e tregut, likuiditetin, volatilitetin dhe ekuilibrimin e 
tregut me një model të përgjithshëm ekuilibri. Modeli i tyre është një model 
standard i përgjithshëm ekuilibri. efektet e detyrimeve të rrezikut, të imponuara 
nga jashtë, analizohen duke marrë si subjekt disa institucione financiare, por 
jo të gjitha sipas detyrimeve të rrezikut të tipit Var. ndërkohë që, pritet që 
një model i detyrueshëm i ekulibrit të përgjithshëm do të prodhojë rezultate 
cilësisht të ndryshme nga një model jo i detyrueshëm, disa nga ndikimet që 
rrjedhin nga detyrimet e rrezikut janë me shumë interes. 

në teori, nocioni i krizave të sistemit duhet të sugjerojë disa forma optimale 
të rregullimeve. Megjithatë, danielsson dhe Zigrand (2003) janë fokusuar 
në kuadrin e përgjithshëm të ndryshimit (amendamentit) të vitit 1996 dhe 
propozimeve të Bazel II (VaR) dhe kufizojnë numrin e agjentëve të rrezikshëm që 
mund të godasin tregun. duke pasur parasysh që këto rregullime të rreziqeve janë 
mjaft kufizuese, ato mund të reduktojnë në mënyrë efektive, madje të eleminojnë, 
rrezikun e sistemit të shkaktuar nga sipërmarrja e tepruar e rrezikut. 

Zbatimi i detyrimeve të tipit Bazel, sjell pasoja reale mbi rezultatet dhe 
një kuptim i mirë i këtyre ndikimeve dytësore është thelbësor për vlerësimin 
efektiv të pro-ve dhe kundra-ve të strukturës rregullatore të zgjedhur. në 
një ekonomi ku zbatohen kufizime të detyruara të ndërmarrjes së rrezikut, 
ndikohen si ndarja e rrezikut, çmimi i rrezikut, volatiliteti, likuiditeti, lëvizja e 
njëhershme e çmimit të aktiveve dhe kleringu (kompensimi ose rikompensimi) 
i tregut. Për më tepër, sa më i madh të jetë kufizimil, aq më i madh bëhet edhe 
ndikimi. 
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Çmimet e tregut dhe kosto e likuiditetit do të jenë më të ulëta në një 
ekonomi të rregulluar, ku volatiliteti dhe kthimi mbi kapitalin është më i lartë. 
Në rezultatet e tyre finale, ata tregojnë që kufizimet e rrezikut mund të pengojnë 
arritjen e ekuilibrit në treg, në rrethana të caktuara. Për më tepër, mundësia 
që tregjet të mos pastrohen rritet me shtrëngimin e detyrimeve të kufizimit 
të rrezikut. rruga e vetme për të siguruar një pastrim tregu në çfarëdolloj 
rrethane është të çlirohen disa institucione nga detyrimet e rrezikut. Mbetjet e 
këtij efekti mundet të jenë të pranishme gjatë krizave të LtCM.

RReGuLLiMi i RReziKut, eKoNoMitë e VoGLA 
të HAPuRA DHe tReGjet Në tRANziCioN

të gjitha gabimet e Bazel ii, të përmendura më sipër, janë më të qarta 
kryesisht në tregjet në tranzicion si dhe në vendet e vogla të hapura, ku 
nuk ka kufizime të lëvizjes së monedhës. Arsyet janë të dyfishta. Së pari, 
tregjet e vogla, zakonisht, janë më të ndjeshme ndaj ekonomive joformale të 
shkallës dhe provigjoneve (rezervave) të likuiditetit. Për këtë arsye, aspektet 
strukturore afatgjata të Bazel ii janë më të pafavorshme se në tregjet e mëdha. 
së dyti, ekonomitë në tranzicion, veçanërisht ato që varen nga eksportet, janë 
më tepër të prirura drejt cikleve të biznesit. Për më tepër, në zonat e vogla të 
hapura, ku nuk ka kufizime të lëvizjes së monedhës, një pjesë e mirë e aktiveve 
dhe pasiveve në sektorin bankar janë kryesisht në valutë të huaj (kredi direkte 
ose obligacione në valutë). Prandaj, detyrimet kapitale të Bazel ii duken se do 
të jenë detyruese gjatë ciklit të biznesit me efekte të pavaforshme në ecurinë 
(performancën) ekonomike.
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asPeKte teoriKe dhe PraKtiKe 
të KriMit eKonoMiK dhe FinanCiar. 

PastriMi i ProdUKteVe të KriMit.  

 

Kuptimi i “pastrimit të parasë”

Pastrimi i parase” quhet objekt i tillë, sepse përshkruam në mënyrë 
perfekte dhe origjinale atë që ndodh, para të paligjshme ose të pista i 
nënshtrohen një cikli transaksionesh, duke u “larë” ose e ligjshme. Me 

fjalë të tjera, burimi i fondeve të siguruara në mënyrë të paligjshme errësohet 
nëpërmjet një sërë transfertash dhe marrëveshjesh, me qëllim që të njëjtat 
fonde eventualisht të shfaqen si të ardhura të ligjshme. 

Pastrimi i parave është procesi nëpërmjet të cilit autorët e veprave 
penale perpiqen të fshehin ose mbulojnë origjnën e vërtetë dhe pronësinë 
e përfitimeve (pasurive) të vëna gjatë aktiviteteve kriminale, me qëllim 
shmangien e procedimit penal, ndëshkimin për krimin e kryer dhe rrezikut të 
konfiskimit të pasurisë kriminale  (përfitimet e mësipërme nga krimet serioze 
kthehen në pamje të jashtme si përfitime nga burime financiare legjitime.

Fshehja ose maskimi i natyrës së vërtetë të burimit, vendndodhjes, 
tjetërsimit, lëvizjes dhe të drejtat lidhur me përkatësinë e pronës, duke e ditur 
që një pronë e tillë rrjedh nga krime të ndryshme (kryesisht të rënda).

Pastrimi i parave është procesi nëpërmjet të cilit sasive të mëdha parash 
të siguruara nga krimi (trafik droge, aktivitete terroriste ose krime të tjera) u 
jepet aparenca e rrjedhjes nga burime të lighshme.

MA. edlir AjAzi
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Pse lind nevoja për pastrim parash?

Paraja përbën “gjakun jetësor” të aktiviteteve kriminale për fitime 
financiare, pasi mbulon shpenzimet e aktiviteteve dhe financimin e krimeve 
të tjera fitimprurëse, blen shërbimin e zyrtarëve të korruptuar për t’i shpëtuar 
ndjekjes dhe çon më tej interesat e ndërmarrjeve të paligjshme për të 
shpërndarë paratë në këto forma ku është e nevojshme që paratë e paligjshme 
të duken si të ligjshme.

Mbajtja e parava nga aktiviteti kriminal mund të përbëjë një provë inkriminuese 
– kriminaliteti, duhet t’i fshehë ose t’i maskojë burimet e pasurisë ose pronësisë 
mbi to për t’u siguruar që këto të ardhura nuk do të shërbejnë për ndjekjen e 
tij penalisht.të ardhurat nga krimi shpesh bëhen objekt/shënjestër hetimi dhe 
sekuestrimi. Për t’i shmanguar fitimet e paligjshme nga dyshimi dhe konfiskimi 
duhet fshehur ekzistenca e tyre ose duhen bërë të duken të ligjshme.

Kush ka nevojë për “pastrim parash”?

Pastrimi i fondeve të fituara nga veprimtaria kriminale përbën zinxhirin 
e të gjithë veprimtarisë kriminale me vetë qëllimin për të cilin është kryer 
krimi.

Pastrimi i parave ka lidhje kryesisht me krimet e mëposhtme:
• Krimi i organizuar tradicional
• Aktivitete që lidhen me lëndët narkotike.
• Kriminaliteti zyrtar (ekonomiko – financiar)
• Personat e korruptuar, ryshfetet për kontratat, pagesat e harcit etj.
• Blerja e politikanëve / kontributet e paligjshme
• Manipulatorët e letrave me vlerë.
• Falimentet bankare.
• Skemat mashtruese piramidale, veprimtaritë bankare.
• Shantazhistët, rrëmbyesit, grabitësit e bankave etj.

Morali i “pastrimit të parave”.
• Paratë e pastruara janë më të vlefshme se paratë e “pista”.
• Paratë e pastruara mund të investohen në aktivitete fitimprurëse pa 

rrezik të kriminalizimit të kriminelëve.
• Paratë e “pista” mund të investohen/shpenzohen në mënyra më pak 

fitimprurëse dhe me rrezik të ndëshkimit të kriminelëve.
• Paratë e “pista” mbartin rrezikun që të përdoren si provë të një krimi 

paraprirës ose krimi kryesor.

Edlir Ajazi: Aspekte teorike dhe praktike të krimit ekonomik dhe financiar
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• Ndëshkimi i pastrimit të parave ul ndjeshëm ineteresin për kryerjen e 
krimeve nga të cilat ato burojnë. 

Objektiva kryesore të “pastrimit të parave”.
• Për të përligjur të ardhurat që dalin nga burime të paligjshme (nëpërmjet 

biznezeve, investimesh).
• Të zvogëlosh përmasat e monedhës – të shkëmbesh sasi të mëdha me 

sasi të vogla kartmonedhash ose me çeqe noteriale.
• Konvertimi i monedhave në artikuj të përdorimit të gjerë si: ar, argjent, 

diamante, piktura, antikuare etj.
• Tregtimi i mallrave, pajisjeve të transportit për të çuar më tej aktivitetin 

kriminal dhe përdorimi i fondeve që andej.
• Për të shmangur pagimin e taksave (lëvizja e parave drejt parajsave 

fiskale dhe përdorimi i fondeve që andej).

Rrezikshmëria e “pastrimit të parave”.
• Në aspektin juridik – rrit rrezikun që vjen nga krimet e rënda (trafiku 

i drogës, armëve, shfrytëzimi i prostitucionit etj.,) duke lehtësuar kryerjen e 
këtyre krimeve, si dhe duke mundësuar sigurimin e fondeve për riinvestim 
(lejon sipërmarrjet kriminale të vazhdojnë operacionet e tyre).

• Në aspektin ekonomik – zvogëlon të ardhurat nga tatim-taksat, sepse 
krijon ekonomi paralele me përmasa të konsiderueshme (ekonomi virtuale), të 
cilat asfiksojnë biznezet e ligjshme dhe destabilizojnë sektorët dhe institucionet 
financiare/konsolidon pushtetin ekonomik të organizatave kriminale.

• Në aspektin politik – dobëson institucione demoklratike dhe qeverisjen 
e drejtë, sepse nxit korrupsionin publik nëpërmjet mitmarrjes, kontributeve 
financiare të paligjshme në fushata elektorale, përvetësimit të taksave dhe 
pagesave për leje/licensa.

Efekte të “pastrimit të parave”.
• Ndikimi në biznes cenon biznesmenin e ndershëm që duhet të nxjerrë 

fitime që të mbijetojë, ndërko që ai që pastron para, thjesht ka nevojë që 
biznesi i tij të duket i suksesshëm.

• Lejojnë kriminelët të shijojnë “frutet” e krimeve të tyre, duke i bërë 
këto të fundit më tërheqëse dhe lejon organizatat kriminale të financojnë 
aktivitetete të tjera kriminale.

• Dëmton integritetin e sistemit financiar si dhe sjell efekte negative 
makroekonomike (prek kursin e valutës, shtrembëron, raportin kërkesë– 
ofertë si dhe shpërndarjen e pasurive).

• Mund të çojë në mosbindje të ligjit, duke nxitur krimin ekonomik 
si p.sh mashtrimet, shkëmbimet financiare të pakontrolluara, evazioni fiskal 
etj.
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• Pastrimi i parave lehtëson korrupsionin – përqendrimi i pushtetit 
ekonomik dhe financiar në duart e politikanëve të inkriminuar dhe organizatave 
kriminale dëmton ekonominë kombëtare dhe sistemin demokratik.

Ku pastrohen para?
• Kudo ku ka nevojë për përfitime që rrjedhin nga veprimtari kriminale 

të tjetërsohen ose të bëhen në dukje si përfitime të ligjshme.
• Kryesisht në vende me rrezik të vogël për t’u zbuluar, vende dhe 

sisteme të dobëta dhe jo efektive kundër pastrimit të parave.
• Fazat e pastrimit - vendosja / shtresëzimi / integrimi.
• Pastruesi klasik i parave është çdo person që ka të ardhura të paligjshme 

(shpërndarës droge, mashtrues, hajdutë etj).
• Frika e ndëshkimit për evazion fiskal nëse nuk arrihet të provohet nga 

aktivitetet kriminale të fshehura.

Procesi i “pastrimit të parave”.

Pastrimi i parave nuk është një akt / veprim vetëm, por në fakt është një 
proces i cili synon jo vetëm fshehjen e origjinës dhe pronësisë mbi asetet e 
një krimi, por shpreh dhe nevojën për të mbajtur nën kontroll produktet e 
aktiviteit kriminal.

Ky proces realizohet nëpërmjet tre fazave bazë që janë:
Vendosja.
Kjo është faza në ciklin e pastrimit “larjes”. Pastrimi është një biznes 

intensiv me bazë të – cash – që gjeneron sasi të mëdha parash nga aktivitetet e 
paligjshme. (p.sh. shpërndarja e drogës në rrugë, ku pagesa bëhet në cash dhe 
në sasi të vogla). Paratë futen në sistemin financiar ose në ekonominë formale 
ose kontrabandohen “eksportohen” jashtë shtetit. qëllimi i pastruesit është të 
zhvendosë paranë nga vendi ku ajo është siguruar në mënyrë të paligjshme 
për të shmangur rrezikun e detektimit nga autoritetet dhe për t’u transfromuar 
më pas në forma të tjera asetesh me vlerë të madhe si sende / materiale të 
çmuara, çeqe udhëtarësh etj.

Shtresëzimi.
Bëhet përpjekja e parë për fshehjen ose maskimin e burimit të fondeve, 

duke krijuar shtresëzime komplekse transaksionesh financiare për të mos 
lejuar ndjekjen / auditin e parasë dhe për të siguruar anonimitet. qëllimi është 
për të ndarë paratë e pista nga burimi kriminal, duke krijuar rrjete komplekse 
transaksionesh financiare që synojnë fshehjen nga çdo audit / ndjekje si dhe të 
burimit dhe të përkatësisë së fondeve.Zakonisht, shtresëzimet krijohen duke 
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lëvizur paratë në drejtim dhe prej llogarive të bankave off shore (transferim 
elektronik i fondeve – eFt), llogari të cilat u takojnë mbajtësve ose ortakëve 
të kompanive guaskë të krijuara për këtë qëllim.

Çdo ditë në botë kryhen më shumë se 500 000 transferta elektronike (me 
vlerë mbi 1 trilion dollarë) me shumicë para legjitime dhe nga kjo kuptohet 
se nuk mund të ketë shumë informacion për çdo transaksion sesa e pastër ose 
e pistë është paraja që leviz, duke krijuar kështu një ambient të përkryer për 
pastruesit që lëvizin para.

Integrimi.
Hapi final në të cilin paraja integrohet në ekonominë legjitime / sistemin 

financiar dhe asimilohet bashkë me asetet e tjera në sistem, integrimi i parasë 
së pastër në ekonomi është realizuar në këtë moment dhe shume e veshtire ta 
dallosh pasurine e ligjshme nga ajo e paligjshme.

Metodat më popullore në këtë fazë:
- Krijimi i kompanive anonime, ku është e garantuar e drejta e sekretit 

dhe nga ku mund t’i sigurosh vetes kredi nga paratë e pastruara në rrjedhën e 
një transaksioni ligjor të ardhshëm.

- dërgesa/ përdorimi i faturave false import – eksporti me mbivlerësimin 
e mallrave i lejon pastruesit të lëvizin para nga një kompani / vend në tjetrin, 
ku faturat shërbejnë për të verifikuar origjinën e parave të vendosura në 
institucionet financiare.

Pastrimi klasik i parave.

• Nëse të ardhurat e paligjshme nuk janë të mëdha nuk është e nevojshme 
të bësh pastrim parash – mbulimi me shpenzimet e përditshme (rasti i një të 
punësuari që paguan tatimet mbi të ardhurat personale).

• Është e vështirë për organet e zbatimit të ligjit të provojnë se shpenzimet 
në cash një personi tejkalojnë të ardhurat e siguruara në rrugë legjitime.

• Të ardhurat e paligjshme më të mëdha – rreziku që të vijnë në vëmendje 
të organeve ligjzbatuese gjatë shpenzimit ose investimit të tyre.

• Duhen variante biznesi, të cilat e bëjnë të pamundur për organet e 
zbatimit të ligjit të provojnë biznesin që ti bën dhe për të cilin paguan 
tatime.

• Biznese të përshtatshme si një bar (nuk mund të provohen të gjitha 
pijet që shiten) lavanteritë me monedha ose lavazhet e makinave janë forma 
klasike për një proces të tillë. 

• Krijimi i një biznesi për t’u përdorur si burim të ardhurash të paligjshme. 
Gjatë ditës biznesi funksionon normalisht – në fund të aktivitetit ditor shton të 
ardhura të paligjshme, duke pretenduar se ato janë siguruar gjatë ditës.
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• Paguhen rregullisht tatimet dhe perceptimi është që kemi të bëjmë me 
një biznes të suksesshëm.

“Pastrimi modern i parave”.

• Sasi të mëdha të ardhurash të paligjshme në cash për të cilat duhet shmangur 
informimi ose vëmendja e organeve ligjzbatuese (shpesh edhe larg vëmendjes së 
personave që mund të kenë pretendime si kreditorë bashkëshort etj.)

• Në këtë process qëllimi është së pari që paratë t’i zhdukësh ose 
t’i fshehësh si dhe përdorimi i bankave, kompanive fantazëm ose shelf 
companies.

• Së dyti, nevoja për t’i riparuar këto para në mënyrë graduale për të 
mos tërhequr vëmendjen e personave nga të cilët duhet të fshihemi.

• Kontarbandimi i parave cash po bëhet gjithnjë e më shumë i zakonshëm 
për shkak të suksesit të rregullave antipastrim.

• E vështirë për t’u kapur, pasi kufijtë janë shumë të gjerë.
• E vështirë për t’u realizuar për shkak se paratë kanë volum (1 milion 

me kartmonedha 20 – she peshon 45 kg dhe është 5.5 m e gjatë.

Pastrimi me bazë tregtie.

• Shkëmbimi i parave në tregun e zi
• Mbivlerësimi dhe nënvlerësimi i dërgesave tregtare ndërkombëtare 

ose faturimi i dyfishtë, ku zakonisht përfshin metalet e çmuara dhe tregtarët e 
bizhuterive.

• Kompanite guaskë. Kjo metodologji është në procesin e pastrimit si 
plotësim i parimit “knoë your customer”.

• Kazinotë, në ndryshim nga skemat e tjera të pastrimit të parave, 
qëllimi është që paratë të raportohen si te fituara, duke i dhënë paraqitjen e të 
ardhurave të ligjshme.

• Edhe kazinotë kanë filluar të jenë pjesë e rregullave kundër pastrimit 
të parave. Kartat me vlerë të depozituara po bëhen një teknikë e re.

zhdukja e parave.

• Mënyra më e lehtë, sidomos kur janë cash (në ndryshim p.sh kur janë 
lingota floriri) depozitimi në një kuti depozite të sigurt (humbja e interesave, 
por para të sigurta).

• Nëse duhet t’i krijoni vetes mundësinë e investimit të parave, atëherë 
së pari dërgojini jashtë shtetit (off – shore  parajsa fiskale). 
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• Bankat janë mënyra më e shpejtë për të marrë ose dërguar sasi 
parash në mënyrë të shpejtë dhe të fshehtë, por ligjet kundër pastrimit e kanë 
vështirësuar këtë mënyrë (një bankier nuk do të dëshironte të shkonte në burg 
për shkak të klientit të tij).

• Mënyra tjetër është nëpërmjet mashtrimit në fatura. Krijohet një 
biznes që importon ose eksporton mallrat e caktuara dhe përdoren fatura të 
mbivlerësuara, nënvlerësuara me çmim të zvogëluar eksporti (marrëveshje 
me një bashkëpunëtor jashtë shteti është nevojshme).

Rishfaqja e parave.

• Nëse keni një kuti depozite sigurie ose një çantë me para poshtë 
krevatit, ajo që duhet bërë është të ngrini standardin e jetesës - në mënyrë 
graduale rritet sasia e kursimeve nga ndonjë burim i ligjshëm dhe përdoret 
cash– i  për të mbajtur standardin e jetesës (paratë e fshehura kthehen në 
kursime).

• Nëse paratë janë jashtë shtetit duhet të futen në ndonjë mënyrë që 
të duket e ligjshme. Mënyra më e mirë është të krijosh një kompani jashtë, 
që gjoja të punëson për një punë të caktuar, ju kryeni punën dhe dërgoni një 
faturë kurdoherë që keni nevojë për cash, duke e fryrë vlerën e punës tuaj.

• Nëse paratë do t’i shhaqni në një mënyrë më të shpejtë përdorni 
mashtrimin në kazino. Blihet një sasi chipsash, luhet me një risk të vogël në 
mënyrë që të dilet me të njëjtën sasi monedhash dhe në përfundim kthehen në 
cash përsëri, duke pretenduar se keni pasur fat në kazino.

Rreziqet kryesore të identifikuara.

• Institucionet hyrëse/pranuese, Zyrat e këmbimit valuator, të 
sigurimeve, të bonove etj.

• Bizneset e shërbimit të parave (transportime money gram, western 
union etj)

• Kontrabanda masive e parave në cash.
• Pastrim parash në bazë tregtie
• Kompanitë fantazmë
• Kazinotë, sigurimet
• Kartat me vlera të ruajtuara.

Përdorimi i sistemit financiar në pastrimin e parave

“nëse dikush dëshiron të vjedhë, atëherë të blej një bankë- Bertlort 
Brecht”.

The Heritage Nr.3 / 2011114
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Metoda më e mirë për të vjedhur dhe pastruar para është të kesh një 
bankë. edhe pse bankat futen në “institucione risku” për pastruesit lidhur 
me pranimin e depozitave dhe çeljen e llogarive, përsëri nëse banka është 
ndërkombëtare dhe me klientë nga vende të ndryshme të botës, atëherë asgjë 
nuk mund të bëhet për të ndaluar fenomenin.

Pastrimi i parave bëhet një proces shumë i thjeshtë për t’u realizuar nëse ke 
bashkëpunimin e një institucioni bankar dhe një kategori kryesore nënpunësish 
të saj. në disa vende të europës Lindore është shumë e thjeshtë të blesh një 
bankë për një shumë relativisht të vogël parash dhe një pjesë të mirë të tyre 
kanë akses bankar elektronik në sëiFt (shërbimi kryesor ndërkombëtar për 
trafik transfertash elektronike që inicion transferimin e fondeve - shoqëri e 
vendosur në Belgjikë). 

ëndrra më e keqe e autoriteteve për të ardhmen është pikërisht posedimi 
nga krimi i organizuar i bankave në gjendje të pastrojnë sasi të mëdha parash 
dhe jo vetëm për vete, por edhe për organizata të tjera kriminale.

aktualisht në rusi mendohet se grupet kriminale kontrollojnë më shumë 
se 400 banka dhe gjithmonë e më shumë ka përpjekje nga organizata kriminale 
për t’u infiltruar në sistemin banker Rus.

Sistemi financiar duhet të ketë parasysh disa momente për të qenë i 
suksesshëm:

- Identifikimi i klientëve dhe personave që përfitojnë 
- Mbajtja e regjistrimeve / transaksioneve për një kohë të caktuar për 

t’u përdorur nga agjensitë e zbatimit të ligjit.
- raportimi i transaksioneve sipas detyrimeve të ligjit për pastrimin e 

parave.
- Mbrojtja dhe vënia përpara përgjegjësisë e punonjësve nga ku del dhe 

nevoja për persona përgjegjës me inetgritet nëpër banka.
- Mosparalajmërimi i klientëve sipas hartimit të programit antipastrim.
- Bashkëpunim me autoritetet gjyqësore dhe me policinë.

Sektori financiar.

Institucionet financiare janë në pararojë të betejës kundër pastrimit të 
parave, sikurse ato afektohen nga procesi i pastrimit të parave në dy aspekte.

1. në aspekin ligjor, për shkak të obligimeve që burojnë nga 
legjislacioni.

2. Financiarisht, për shkak të nevojës për përputhshmëri (need for 
compliance) procedurat e verifikimit të klientit, mbajtja e evidencave për 
transaksionet dhe klientët, krijimi i procedurave të brendeshme të raportimit, 
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trajnimi i punonjësve për detyrimet ligjore, njohjen dhe raportimin e rasteve 
të pastrimit të parave.

- Integriteti i shërbimeve bankare dhe financiare varet shumë nga 
perceptimi se ato funksionojnë brenda kornizave ligjore, profesionale dhe 
etike.

- reputacioni i mirë është një nga kapitalet më të vlefshme të 
institucioneve bankare.

- Suksesi afatgjatë i sektorit financiar varet shumë nga tërheqja apo 
mbrojtja e fondeve legjitime.

- Mbrojtja e sistemit financiar është e nevojshme, pasi ndihmon 
autoritetet në zbulimin dhe ndëshkimin e pastruesve të parave.

Kompanitë offshore
• Një kompani offshore është një kompani e cila nuk kryen biznes 

substancial në vendin e saj të regjistrimit.
• Zakonishtr një kompani është e autorizur të bëjë biznes në një vend të 

ndryshëm nga ai ku është dokumentuar quhet kompani e huaj.

Tre karakteristikat e kompanive offshore:
1. duhet të regjistrohet sipas rregullave përkatëse të juridiksionit relevant 

offshore.
2. duhet gjithashtu të regjistrohet nga themeluesit / ortakët edhe jashtë 

juridiksionit offshore, ku është regjistruar fillimisht.
3. nuk duhet të kryejë veprimtari substanciale biznesi brenda juridiksionit 

offshore ku është regjistruar.

Avantazhet / Benefitet:
Kompanitë offshore mund t’u sjellin një numër avantazhesh/ benefitesh 

një numër individesëh ose kompanive.
- Taksimi – biznesi mund të strukturohet në mënyrë që të minimizohet 

përgjegjësia e plotë fiskale.
- Thjeshtësia - përveç bankave dhe institucioneve të tjera financiare, 

disa juridiksione ofrojnë lehtësi në krijimin dhe mbajtjen e kompanive të 
regjistruara.

- Mbrojtje ligjore – disa juridiksione kanë rregulla shumë strikte 
lidhur me lejimin e gjykatës për të “grisur velin e kompanisë” dhe në shumë 
raste rregullat për drejtimin e koorporatës kërkojnë aplikimin e ligjeve të 
juridiksionit, ku shoqëria është krijuar (offshore) në vend të rregullave të 
juridiksionit ku ajo është paditur.

- Pagesat / tarifat – disa juridiksione vendosin tarifa shumë më të larta 
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për regjistrimin sesa të tjerët. ato mund të vendosin njëkohësisht edhe tarifa 
më të larta për rinovimin e përvitshëm të licansave të kompanive.

- Mbrojtja e aseteve – është e mundur që astetet dhe transaksionet të 
organizohen në mënyrë të tillë që mbrohen / mbulohen nga detyrimet në të 
ardhmen.

- Anonimiteti – nëpërmjet kryerjes së transaksioneve në emër të 
kompanive private, emri i kompanisë kryesore mbahet larg pasqyrimit nëpër 
dokumente.

- Asistenca financiare – kompanitë offshore zakonisht nuk ndalohen të 
sigurojnë asistencë financiare për të garantuar aksionet e tyre.

disavantazhet:
- Kompanitë offshore zakonisht ndalohen të kryejnë biznes substancial 

ose të mbajnë të punësuar në juridiksionet ku ato janë krijuar.
- Për arsye rregullatore shpesh ndeshen kufizime në llojet e biznesit 

që një kompani offshore mund të përfshihet p. sh., është e zakonshme që të 
ndeshen ndryshime të përgjithshme në këto kompani që të angazhohen në 
biznes bankar apo biznes sigurimesh.

- Për shkak të informacionit të pakët publik lidhur me kompanitë 
offshore, këta të fundit ndeshin probleme për shkak të diligjencës të zgjeruar 
që zbatohet mbi to (hapja e një llogarie për një kompani të tillë shoqërohet me 
shumë kërkesa dhe vërtetime).

- Shumë shtete kanë legjislacione “anti – parasje fiskale”, të cilat e 
bëjnë shumë të vështirë kryerjen e biznesit në këto vende, duke përdorur një 
kompani offshore; p.sh rregullat për tregjet e kapitalit në Francë ndalojnë 
përdorimin e një kompanie offshore për t’u angazhuar në biznes të tillë.

Juridiksione offshore.
Disa juridiksione offshore:
- india, anguila, Bahamas, Barbados, Bermuda;
- ishujt e virgjër në angli, ishuj Cayman, ishujt “Cook”
- Kosta rika, qipro, delaëare, dubai, Gjibratar, Guernsey.
- honk Kong, ishulli i Burrit, jordania, Libani, Mauritania, Monako;
- antiler hollandeze, Panama etj.

Ligji 9917, dt. 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave”
• Ky ligj përcakton masat parandaluese që duhet të ndërmerren nga 

institucionet financiare për të mos lejuar përdorimin e dëmshëm të këtyre 
subjekteve në aktivitetin e pastrimit të parave / financimin e terrorizmit.

• Identifikon subjektet raportuese të transaksioneve të vlerave dhe ato të 
dyshimta pranë autoriteve Përgjegjës.

Edlir Ajazi: Aspekte teorike dhe praktike të krimit ekonomik dhe financiar
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• Kategorinë e klientëve ndaj të cilëve subjektet e këtij ligji kushtojnë 
një kujdes të zgjeruar.

• Mënyrën e raportimit dhe afatet e tij.
• Bashkëpunim nëpërmjet institucioneve shqiptare dhe atyre të huaja në 

fushën e pastrimit të parave / financimit të terrorizmit.
• Masat ndëshkuese në rast mosraportimi apo moszbatimit të masave të 

parashikuara në këtë ligj.

risitë
- ripërcaktimi i qëllimit të projektligjit, duke e zgjeruar atë krahas 

parandalimit të pastrimit të parave dhe në parandalimin e financimit të 
terrorizmit.

- Ripërkufizim i disa termave dhe koncepteve të reja për qëllim të 
zbatimit të këtij projektligji si “banke guacke” , “bankë korrespondente”, 
“financim terrorizmi”, “instrumenta të negociueshme të mbajtësit”, “persona 
të ekspozuar politikisht”, “shërbim i transfertës së parasë ose vlerës”, 
“vigjilencë e zgjeruar ndaj klientit”, “transaksion”, “transaksione të lidhura”, 
“pronar përfitues”, “trust” etj.

- shtimi i autoriteve raportuese, pra, autoritetit Përgjegjës si shoqëritë 
e kursim – kreditit, bursat dhe çdo subjekt tjetër në lidhje me emetimin, 
këshillimin, ndërmjetësimin, financimin dhe çdo shërbim tjetër që ka lidhje 
me tregtimin e titujve, agjentët e pasurive të paluajteshme dhe ekspertët e 
vlerësimit të pasurive të paluajtshme etj.

- shtimi i kërkesave ndaj subjekteve raportuese përsa i takon kujdesit 
ndaj klientit.

- Ndaj subjekteve raportuese vendoset detyrimi për verifikimin e 
identitetit të klientit dhe pronarit përfitues para se të vendosin një marrëdhënie 
biznesi, kur ka dyshime lidhur me vërtetësinë e të dhënave të identifikimit të 
klientit të marra më parë si dhe të gjitha rastet kur ka dyshim për pastrim 
parash ose financim terrorizmi.

- detyrimi per monitorimin e vazhdueshem te mardhenies se biznesit me 
klientet, ushtrimi i vigjilences se zgjeruar duke detyruar subjektet raportuese 
te percaktojne kategorite e klienteve dhe trasaksioneve ndaj te cilave duhet 
zbatuar vigjilence.

- Detyrimi për identifikimin e dërguesit të parave ose letrave me vlerë si 
kusht për kryerjen e shërbimit të transferimit, detyrimin për përfshirjen e këtij 
informacioni në formularin e mesazhit që shoqëron transfertën etj.

- Përcaktimi dhe specifikimi i mënyrës, rasteve dhe rëndësisë së 
raportimit tek Autoritet përgjegjës.

- Parashikimi i përjashtimit nga përgjegjësia ligjore për dëmet e 
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shkaktuara si pasojë e përmbushjes së detyrimit ligjor dhe raportimin pranë 
autoritetit 

- Përgjegjës (neni 14)
- detyrimit të subjekteve raportues për ruajtjen e të dhënave mbi klientët 

ose transaksionet për një periudhë të caktuar (neni 16).
- Parashikimi i detyrimit për raportim i organeve doganore, organeve 

tatimore, Zyra Vendore për regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme, duke i 
përcaktuar ato si institucione partnere të rëndësishme në luftën e pastrimit të 
parasë (nenet 17, 18, 19).

- Parashikimi i ushtrimit të vigjilencës së zgjeruar ndaj organizatave 
jofitimprurëse, duke i konsideruar këto të fundit si entitete të cilat paraqesin 
mundësi potenciale për t’u shfrytëzuar për pastrim parash dhe financim 
terrorizmi.

- ripërcaktimi i detyrave dhe funksioneve të dPPP – se duke u sjellë 
detyra dhe funksione të reja si mbikqyrja e zbatimit të detyrimeve për raportim 
nga subjektet raportuese, duke përfshirë dhe inspektimet në vend si dhe 
publikim i një raporti publik vjetor me statistika të hollësishme mbi origjinën 
e raporteve të marra dhe rezultatet e rasteve të parashtuara në prokurori (neni 
22).

- Përcaktimi i autoriteve mbikqyrëse të subjekteve raportuese si dhe 
detyrave dhe funksione e tyre.

- e drejta e a. Përgjegjës për t’i kërkuar a. Mbikqyrës përkatës të 
kufizojë, pezullojë ose revokojë licensën e dhënë kur ka të dhëna se ky 
subjekt është përfshirë në pastrim parash ose në mënyrë të përsëritur kryen 
kundravajtje administrative ( 26).

- Detyrim për ruajtjen e konfidencialitetit / informacionit nga ana e 
subjekteve raportuese, duke mos lejuar spekulimin me sekretin professional 
apo përfitimit që rrjedhin prej tij (27).

- nxjerrjen e rregullave të hollësishme mbi format, metodat dhe 
procedure raportuese tew autoriteve të cituara new nenin 28.

Edlir Ajazi: Aspekte teorike dhe praktike të krimit ekonomik dhe financiar



The Heritage Nr.3 / 2011120

ZhViLLiMet MaKroeKonoMiKe Gjatë 
tranZiCionit në rePUBLiKën e Maqedonisë

në fillim të viteve të 90-të të shekullit të kaluar, Maqedonia filloi 
transformimin politik, ekonomik, shoqëror etj., drejt ekonomisë së 
tregut. Qëllimi final ishte integrimi i vendit në strukturat ndërkombëtare 

politike, ekonomike, ushtarake e kulturore e në veçanti integrimi në Bashkimin 
europian.

Parimi bazë i transformimit ishte liberalizimi dhe privatizimi i 
ekonomisë, i mbështetur në një terren makroekonomik të qëndrueshëm. Gjatë 
tranzicionit, Maqedonia ka patur mjaft zhvillime pozitive, por edhe dështime. 
Kriza ekonomike-financiare është vënë nën kontroll nëpërmjet hartimit 
dhe zbatimit të programeve emergjente stabilizuese. Për konsolidimin dhe 
ruajtjen e stabilitetit janë hartuar programe të ndryshme të cilat konsistonin 
në kryerjen e reformave të thella strukturore, ligjore, institucionale dhe 
administrative, të cilat do të siguronin kushtet për konsolidimin e arritjeve në 
fushën makroekonomike (rritje relativisht e lartë ekonomike, inflacion i ulët, 
vendosje e disiplinës fiskale e monetare etj.).

stabiliteti makroekonomik në të gjitha vendet në tranzicion kryesisht 
është identifikuar si një ndër objektivat kryesorë të politikave ekonomike 
kombëtare dhe si parakusht themelor për zbatimin e reformave strukturore 
dhe arritjen e normave të mjaftueshme të rritës ekonomike. 

Procesi i  deritashëm i tranzicionit  në ekonomi të ndryshme tranzitore ka 
nxjerrë në sipërfaqe korrelacionin e lartë të rezultateve të arritura të ekonomive 
me vullnetin dhe aftësinë e autoriteteve kombëtare që të projektojnë dhe 
zbatojnë politikat e stabilizimit ekonomik dhe të reformave strukturore, me 

Mr. Mahije MuStAfi
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ose pa përkrahjen e FMn dhe Bankës Botërore si dhe të institucioneve të tjera 
ndërkombëtare.  

Po ashtu, mund të theksoj se Maqedonia, për të ekzistuar si shtet demokratik, 
me qëllim të orientimit drejt integrimit në strukturat euro-antlantike duhet:

• Që të implementohet marrëveshja kornizë e Ohrit 
• Të kemi rritje të treguesve makro-ekonomikë
• Të përmirësohen marrëdhëniet  ndëretnike,  dhe
• Luftimi i kriminalitetit

Analiza e PBB në periudhën e tranzicionit

stabilizimi makroekonomik është parakusht mjaft i rëndësishëm për 
realizimin e një rrite të qëndrueshme makroekonomike. Bruto produkti i 
mbrendshëm është tregues kryesorë i ekonomisë së një vendi. dinamika e 
PBB pasqyrohet në grafikun e më poshtëm:  

 2
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ndërmarra gjatë kësaj periudhe.  
         Mirëpo kriza e vitit 2001 shkaktoi rënie të PBB me normë 1%, e cila 
paralajmëroi një hendek të madh për ekonominë, me pasoja të cilat edhe më tutje 
ishin prezente, ndërsa në vitin 2002 kishim një stabilizim të ngadalshëm ku u 
evidentua rritje e PBB me një normë 4%. Mund të vërehet që gjatw këtyre viteve, me 
disa përjashtime gjatë vitit 2001, kemi rritje të prodhimit të brendshëm bruto. Mirëpo 
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mesatarisht rreth 1828 $.)1. 
        Si shkaqe të cilët kanë ndikuar në rritën ekonomike mund të numërohen: 
kapacitetet e pamjaftueshme zhvillimore të sektorit real të ekonomisë, investimet 
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nga përqindjet e realizuara të rritjes së produktit të brendshëm bruto, shihet 
se që nga viti 1991, përjashtuar vitin 2001, ekonomia e r. së Maqedonisë në 
mënyrë të vazhdueshme ka njohur përqindje të larta rritjeje. ecuria e rritjes 
ekonomike gjatë gjithë periudhës së tranzicionit është rrjedhojë e strukturës 
së ekonomisë së Maqedonisë të trashëguar dhe pa dyshim edhe e politikave 
dhe reformave të ndërmarra gjatë kësaj periudhe. 
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Mirëpo kriza e vitit 2001 shkaktoi rënie të PBB me normë 1%, e cila 
paralajmëroi një hendek të madh për ekonominë, me pasoja të cilat edhe më 
tutje ishin prezente, ndërsa në vitin 2002 kishim një stabilizim të ngadalshëm 
ku u evidentua rritje e PBB me një normë 4%. Mund të vërehet që gjatë 
këtyre viteve, me disa përjashtime gjatë vitit 2001, kemi rritje të prodhimit të 
brendshëm bruto. Mirëpo këto rezultate të arritura në krahasim me ekonomi të 
tjera tranzitore janë mjaft të dobëta. republika e Maqedonisë karakterizohet 
me shkallë të ulët të zhvillimit.

Produkti i brendshëm bruto për çdo banor në periudhën e analizuar arrin 
shumën mesatarisht rreth 1828 $.)1

si shkaqe të cilët kanë ndikuar në rritjen ekonomike mund të numërohen: 
kapacitetet e pamjaftueshme zhvillimore të sektorit real të ekonomisë, 
investimet simbolike, menaxhmenti jo-reformues, mungesa e menaxhmentit 
korporativ, institucionet e dobta publike, sektori i gjerë joformal si dhe 
evazioni fiskal.

Pikat më të dobëta të periudhës së tranzicionit mund të përmblidhen: 
në një qeverisje joeficiente• 
në mungesën e transparencës dhe të llogaridhënies • 
(përgjegjshmërisë)
në ekzistencën e evazionit fiskal të konsiderueshëm• 
në shkallën e lartë të korrupsionit dhe të kontrabandës• 

   
qëllimet kryesore të procesit të privatizimit në r. e Maqedonisë kanë 

qenë: 

rritja e besimi në reformat dhe përkrahja e tyre• 
tërheqja e kapitalit të jashtëm;• 
Vendosja e një tempoje stabile në lëvizjet ekonomike;• 
Zhvillimi i tregut të kapitalit• 
riaktivizimi i të ashtuquajtura “depozita të ngrira të kursimit” ;• 
shfrytëzimi produktiv i mjeteve të lira monetare të kursyera jashtë • 
sistemit të bankës etj.   

Analiza e sektorëve kryesorë

Gjatë  privatizimit të ndërmarrjeve bujqësore, toka bujqësore nuk ka qenë 
objekt i privatizimit, por vetëm kapitali shoqëror.

1. të dhënat për llogaritjen e produktit të brendshëm bruto mesatarisht për banorë janë marrë 
nga Vjetari statistikor i r. së Maqedonisë, viti 2004-faqe 327.
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dihet se ekonomia e Maqedonisë gjendet në një udhëkryq në rrugën  
zhvillimore të saj. Bujqësia, si një ndër degët më të rëndësishme të ekonomisë, 
ka ndikuar dhe po ashtu do të ndikojë në rritjen ekonomike.  

“Bujqësia e Maqedonisë, në krahasim me bujqësinë e vendeve të tjera të 
zhvilluara, tregon rendimente shumë më të vogla, ku kjo punë përqendrohet 
në sqarimet e këtyre dallimeve në rendimentet, nga prizma e modeleve 
neoklasike të rritjes ekonomike” 2. shkaqet kryesore për dallimet e mëdha 
në produktivitet  në mes shteteve janë locuar në dallimet e kapitalit njerëzor. 
sipas gjithë kësaj, bujqësia ka pësuar ndryshime të rëndësishme në periudhën 
e kaluar. Pjesëmarrja e bujqësisë në Prodhimin e brendshëm bruto  në vitin 
2001 ka qenë  9,8%)3. në vitin 2001 importi për produkte bujqësore ka qenë 
më i lartë se sa eksporti për 25,5 milionë  dollarë4.  

në vitin 2002 ka pasur zvogëlim të prodhimit bujqësor prej 2,3% ndërsa 
si pjesëmarrës në GdP5 ka marrë pjesë me 10%. 

Po ashtu karakteristike është se një numër i madh i produkteve të prodhuara 
bujqësore nga ndërmarrjet e vogla janë konsumuar nga vetë prodhuesit për 
përmbushjen e kërkesave të veta ose direkt janë shitur, kështu që këto sasi nuk 
vërehen dhe nuk janë evidentuar në statistikat zyrtare.

në sektorin bujqësor të r. së Maqedonisë dominon sektori privat. ai ka 
pjesëmarrje  82% nga sipërfaqja e përgjithshme e tokës punuese dhe 99% nga 
numri i gjithmbarshëm i ndërmarrjeve bujqësore 6.

Procesi i privatizimit është kryer me sukses nga një numër i madh i 
ndërmarrjeve të vogla. Me rëndësi të veçantë ka qenë procesi i privatizimit te 
ndërmarrjet e mëdha.

Industria është lëmë mjaft e rëndësishme, e cila ndikon në zhvillimin 
ekonomik të një vendi. Po ashtu edhe në r. e Maqedonisë ajo paraqet lëmin  
kryesor për zhvillimin ekonomik të vendit.

sipas të dhënave statistikore, më 31 dhjetor të vitit 2002, në industrinë e 
r. së Maqedonisë janë evidentuar 18.190 subjekte afariste, që paraqet rritje 
në krahasim me vitin 1992 për pesë herë 7. 

një numër i madh i ndërmarrjeve industriale të republikës së Maqedonisë 

2.   t. Galev,  Zemjodellstvoto i ekonomskiot razvoj: slluçajot na republika Makedonija, 
Zdruzhenie na agroekonomistite na republika Makedonija=skopje, 1999.-isBn 9989-
9578-1-9. –str.97-116.

3. Vjetari statistikor 2004,faqe 329
4. Vjetari statistikor 2004,faqe 329
5. Vjetari statistikor 2004,faqe 32
6. daniella Miteva, Golemite pretprijatija vo ekonomijata na republika Makedonija, skopje 

2003, faqe 135
7. Boris Bllazhevski, Golemite pretprijatija vo ekonomijata na republika Makedonija, 

skopje 2003, faqe 24
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kanë treguar humbje të mëdha. Zvogëlimi i prodhimtarisë në industri, me 
intensitet më të madh  ka qenë në vitet e para të periudhës së tranzicionit.

rënia relativisht e madhe e prodhimtarisë industriale në r. e Maqedonisë 
varet nga problemet me të cilët u ndeshën ndërmarrjet e mëdha: plasmani i 
vështirësuar i produkteve të gatshme, para së gjithash jashtë vendit; shpenzime 
të mëdha të punës dhe konkurrenca e vogël; vjetërsimi i mjeteve në një numër 
të madh te kapaciteteve; shpenzime të mëdha për të ardhura për shkak të 
papunësisë; norma të larta të kamatës dhe grumbullimi i shumë rezervave nga 
shumë lloje të prodhimeve.

në qoftë se shihet pjesëmarrja e industrisë në produktin e brendshëm 
bruto,8 që në vitin 1990 industria merrte pjesë me 29%, apo në vitin 2000 me 
21,7% ndërsa në vitin 2002 me 20,3% , ku shohim se pjesëmarrja e saj në 
produktin bruto të brendshëm është zvogëluar edhe pse statistikat na tregojnë 
rritje të këtij prodhimi në disa vite të periudhës së tranzicionit.  ndryshimet 
strukturale të realizuara në periudhën kalimtare të tranzicionit kanë pasur 
karakter spontan. analizat tregojnë se  kjo ka ndodhur për shkak të vonimit të 
aktiviteve investuese, e posaçërisht dominimit të investimeve të drejtuara për 
përkrahjen projekteve me karakter infrastruktural. 

investimet për shkak të kursimeve të vogla të vendit  në këtë periudhë 
dhe mundësitë e kufizuara për shfrytëzimin e kapitalit të huaj mbahen në 
kufinj të ulët dhe nuk krijojn hapsirë për fillimin e procesit të revitalizimit dhe 
rikonstrukturimit të prodhimit. Për shkak të kësaj, realizohet ngadalë procesi 
i menaxhimit dhe  konsolidimit të organizuar të subjekteve ekonomike, çka 
është me rëndësi të veçantë për rikonstruktuimin e prodhimit dhe ofrimin e 
kushteve për rritjen dhe zhvillimin e ekonomisë nacionale. 

industria karakterizohet  me shkallë të lartë të amortizimit të mjeteve 
kryesore dhe përdorim të teknologjive të vjetra në proceset teknologjike. 
amortizimi i mjeteve themelore mesatarisht është rreth 25 vjet, ndërsa mbi 
80% e prodhimtarisë realizohet me shfrytëzimin e teknologjive të vjetëruara, 
ku në vendet e zhvilluara në shumë pjesë janë hequr nga përdorimi9.

Për shkak të gjendjes së këtillë, eksporti stagnon, kurse rritet importi. Me 
këte rritet deficiti në këmbimin ndërkombëtar që paraqet një faktor limitues 
për zhvillimin e ardhshëm.

në fund, mund të konstatoj se republika e Maqedonisë rritjen e 
prodhimtarisë industriale  duhet që ta realizojë me revizionin e ndërmarrjeve 
ekzistuese dhe me ndërtimin e kapaciteteve të reja  me të cilat do të mundësohen 

8.  Boris Bllazhevski, Golemite pretprijatija vo ekonomijata na republika Makedonija, 
skopje 2003, faqe 30

9.  Boris Bllazhevski, Golemite pretprijatija vo ekonomijata na republika Makedonija, 
skopje 2003, faqe  33
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kushte për finalizim më të madh të prodhimeve dhe për standartizimin e tyre. 
rritja e industrisë dhe sektorëve tjerë ekonomikë do të mundësojnë kushte 
për rritjen e produktit të brendshëm bruto. 

investimet janë çështje bazë që ndikojnë në programin e zhvillimit  
ekonomik të çdo  vendi, e  posaçërisht në vendet e vogla dhe ato më pak të 
zhvilluara. investimet kanë ndikim në rritjen e kapaciteteve prodhuese, në  
ndryshimin e strukturës së ekonomisë, në shtimin e  numrit të të punësuarëve, 
shtimin e prodhimit të brendshëm bruto, respektivisht në zhvillimin e 
përgjithshëm ekonomik.         

Dinamika e investimeve në fondet kryesore  pasqyrohet në grafikun e 
mëposhtëm:  

 5

të madh të prodhimeve dhe për standartizimin e tyre. Rritja e industrisë dhe sektorëve 
tjerë ekonomikë do të mundësojnë kushte për rritjen e produktit të brendshëm bruto.  
         Investimet janë çështje bazë që ndikojnë në programin e zhvillimit  ekonomik të 
çdo  vendi, e  posaçërisht në vendet e vogla dhe ato më pak të zhvilluara. Investimet 
kanë ndikim në rritjen e kapaciteteve prodhuese, në  ndryshimin e strukturës së 
ekonomisë, në shtimin e  numrit të të punësuarëve, shtimin e prodhimit të brendshëm 
bruto, respektivisht në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.          
 ___________________ 
7 Boris Bllazhevski, Golemite pretprijatija vo ekonomijata na Republika Makedonija, Skopje 2003, faqe                                              
24 
8  Boris Bllazhevski, Golemite pretprijatija vo ekonomijata na Republika Makedonija, Skopje 2003, faqe 30 
9    Boris Bllazhevski, Golemite pretprijatija vo ekonomijata na Republika Makedonija, Skopje 2003, faqe  33 
 
Dinamika e investimeve në fondet kryesore  pasqyrohet në grafikun e më poshtëm:   
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pranishme prej vitit 1996  deri në vitin 2000, ku në këtë vit makineritë dhe pajisjet 
merrnin pjesë më 47,28%, punët ndërtimore me 50,44% dhe investimet tjera me 
2,29%. Ndërkaq në vitin 2001  kemi pasur zvogëlim edhe të investimeve  në makina 
dhe pajisje (nga 47,28% sa ishin në vitin 2000 u zvogluan në 44,33%) dhe të 
investimeve në punë nërtimore (prej 50,44% që ishin në vitin 2000 në 47,97%), kurse 

Investimet në fondet kryesore

0 
5000 

10000 
15000 
20000 
25000 
30000 
35000 
40000 
45000 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Inv. në milion 

Grafiku.2. Dinamika e investimeve në fondet kryesore 

Nga grafika 2  shihet se investimet në fondet kryesore prej vitit 1991 
deri në vitin 2002 përjashtuar vitin 2001, kanë pasur tendencë të rritjes. 
Po ashtu mund të thuhet se karakteristikë e ekonomive të vendeve jo mjaft 
të zhvilluara është struktura e pavolitshme e teknike e investimeve, ku në 
ekonomitë e këtyre vendeve dominojnë punët ndërtimore në krahasim me 
pajisjet dhe investimet tjera. Kjo rrjedh nga fakti se për shkak të shkallës 
së ulët të zhvillimit mungon si infrastruktura ekonomike, ashtu edhe ajo 
shoqërore, në të cilat duhet avancuar investime të konsiderueshme me qëllim 
për të krijuar parakushte të zhvillimit.

rritja e strukturës teknike të investimeve në makina dhe pajisje ka qenë 
e pranishme prej vitit 1996  deri në vitin 2000, ku në këtë vit makineritë 
dhe pajisjet merrnin pjesë më 47,28%, punët ndërtimore me 50,44% dhe 
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investimet tjera me 2,29%. ndërkaq në vitin 2001  kemi pasur zvogëlim edhe 
të investimeve  në makina dhe pajisje (nga 47,28% sa ishin në vitin 2000 u 
zvogluan në 44,33%) dhe të investimeve në punë nërtimore (prej 50,44% që 
ishin në vitin 2000 në 47,97%), kurse mjaft rritet pjesëmarrja e investimeve të 
tjera e cila arrin 7,7%. nga struktura e këtillë teknike e investimeve shihet se 
potenciali prodhues i fondeve kryesore që paraqet pjesën më të rëndësishme 
të zhvillimit ekonomik, në kuptimin e  prodhimit të të mirave materiale, në 
ekonominë e r. së Maqedonisë është më e vogël se sa ajo në ndërtim. Prandaj, 
që të krijohen kushte më të mira në të ardhmen për zhvillim sa më dinamik 
duhet të bëhen përpjekje të mëdha për rritjen e madhësisë së përgjithshme të 
investimeve si dhe të ndryshimit të strukturës së tyre. 

në qoftë se i shohim vetëm shumat e rritjes së investimeve në periudhën 
e tranzicionit në fondet kryesore dhe nuk shohim pjesëmarrjen e tyre në 
produktin e brendshëm bruto, do të fitohet një përshtypje e gabuar,  edhe ate 
duke menduar se investimet në r. e Maqedonisë janë rritur prej viti në vit. 

rritjen e investimeve në ekonominë e një vendi nuk e tregon rritja e 
vëllimit të investimeve në një periudhë të krahasuar me periudhën tjetër, por 
mjaft me rëndësi është edhe ecuria e pjesëmarrjes së tyre në PBB.  në qoftëse 
analizojmë investimet në mjete themelore për vitin 2002)10 sipas  formës së 
pronësisë kanë qenë: private 44,9%; shtetërore 22,4%; të përziera 27,5%; 
shoqërore 5,0%; dhe kooperative 0,1%. Kështu si përfundim të kësaj, mund 
të evidentojmë tre faktorë kontribues:

- anemizimi i sektorit privat
- problemet e pazgjedhura strukturore
- udhëheqje korporative e dobët dhe strategjia e marketingut
në fund, po ashtu mund të thuhet se reformat në sektorët ekonomikë 

dhe ato të zhvillimit politik japin kushte dhe përparësi që të rritet interesimi i 
firmave të huaja për investime direkte në ekonomi. Kjo don të thotë se shteti 
edhe shumë gjatë do ta luajë rolin e faktorit për zhvillimin ekonomik në kushte 
të investimeve të ulëta dhe atë të mungesës së ekonomisë të pastrukturuar.

qeveria duhet ta përmirësojë procesin buxhetor, të  bëjë plane të cilat janë 
reale dhe të realizueshme.

Mundësimi i kushteve për rritje  të  vazhdueshme të  punësimit si në çdo 
vend ashtu edhe në r. e Maqedonisë është komponenta themelore e politikës 
dhe modelit për zhvillimin e ekonomisë nacionale. në vendet e zhvilluara, 
sektori i shërbimeve krijon mundësi më të madhe për punësim, mirëpo në r. 
e Maqedonisë për shkak të standardit të ulët jetësor të popullësisë, në vitet e 
para të tranzicionit nuk ka absorbuar  numër të madh të punëtorëve.

10. Vjetari statistikor i r. së Maqedonisë 2004, faqe 378
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Zvogëlimi i punësimit në r. e Maqedonisë është pasojë e struktuimit të 
pronës dhe prodhimit, e kushteve të ashpërsuara të ekonomizimit, e të tjera. 
sipas shënimeve të Komisionit ekonomik, republika e Maqedonisë ka shkallë 
më të lartë të papunësisë nga të gjitha vendet tjera në tranzicion11.

Për rritjen e punësimit duhet të krijohen  kushte për formimin e vëllimit 
të domosdosshëm të investimeve, dhe atë me rritjen e kursimit shtëpiak, duke 
futur edhe kursimin e shtetit, si edhe me shfrytëzimin racional të kapitalit të 
huaj. Për rritjen e punësimit me rëndësi është edhe ekzistimi i kushteve për 
zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe biznesit të vogël. 

Përfundime 

studimi i treguesve makroekonomik kryesorë dhe analiza e këtyre është 
tematikë aktuale e këtij punimi. Vendi ynë në këtë periudhë ka shkuar drejt 
stabilizimit makroekonomik përmes një procesi zik-zakesh, dhe njëherë edhe 
përmes një përmbysje totale të stabilitetit (2001). Kjo tregon se stabiliteti 
makroekonomk paraqitet mjaft i paqëndrueshëm.

Burimet kryesore të paqëndrueshmërisë makroekonomike mund të 
jenë paqëndrueshmëria politike dhe stadi i pamjaftueshëm i reformave dhe 
progresit në sektorin e prodhimit, në forcimin e institucioneve menaxhuese të 
zhvillimit dhe në shkallën e ulët të zbatimit të legjislacionit.

sektorët që kanë kontribuar më shumë në rritjen ekonomike janë sektori i 
shërbimeve dhe industria përpunuese e prodhimeve bujqësore. ende prodhimi 
industrial qëndron në nivele të ulta zhvillim, po të përjashtojmë industrinë 
përpunuese.

ndër faktorët kryesorë me karakter ekonomik që kanë determinuar rritjen 
ekonomike gjatë këtyre viteve janë rritja e investimeve publike dhe private. 
Këto vetë janë rrjedhojë e reformave të kryera (privatizimi dhe liberalizimi i 
ekonomisë) dhe e mbështetjes së konsiderueshme ndërkombëtare me fonde dhe 
projekte, sidomos në drejtim të rehabilitimit dhe ndërtimit të infrastrukturës. 
remitancat nga emigrantët janë nga burimet më të rëndësishme që kanë 
ushqyer rritjen ekonomike të Maqedonisë Perëndimore.

në disa raste, ligjësitë ekonomike nuk kanë arritur të provohen në terrenin 
e vendit tonë. Kjo mund të ketë si arsye stadin ende të ulët të zhvillimit të 
ekonomisë së tregut, ku  janë ende plotësisht forcat e tregut ato që përcaktojnë 
sjelljen e variablave ekonomike, por edhe kufizimet politike, konkurrenca e 
jashtme dhe mungesa e kompetivitetit të produkteve të vendit tonë.  

11.  dr Boris Bllazhevski, Vrabotenosta pomegju potrebite i mozhnostite, Partipacija i krizata 
vo Makedonskata ekonomija, ekonomski institut skopje, 2002, faqe, 201
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Me qëllim të zhvillimit të treguesve makroekonomikë në ekonominë e r. 
Maqedonisë, duhen zhvilluar këto aktivitete:

të projektohen dhe zbatohen politika të stabilizimit ekonomik me ose • 
pa përkrahjen e FMn dhe Bankës Botërore;
hartuesit dhe zbatuesit e politikave tek vendet në tranzicion duhet të • 
punojnë shumë në harmonizimin e koncepteve për rolin e shtetit, i 
cili mbizotëron në shumicën e legjislaturave me rolin e mundshëm të 
shtetit, kushteve të dhëna makroekonomike dhe nivelin e zhvillimeve 
ekonomike dhe institucionale të këtyre vendeve;
zbatim sa më i shpejtë dhe cilësor i reformave institucionale dhe • 
sigurimi i funksionimit të shtetit juridik duhet të jenë parakushte bazë 
për krijimin e ambientit atraktiv të investimeve dhe përparim i mëtej 
i proceseve integruese euratlantike.
gjatë zgjidhjes së krizave financiare duhet që autoritetet kombëtare • 
të marrin parasysh jo vetëm kushtet ekonomike, por edhe mjedisin 
politik dhe shoqëror.
Proceset e transferit të njohurive dhe teknologjive nga vendet e • 
zhvilluara të mundësojnë zhvillimin më të shpejtë të ekonomisë dhe 
privatizimit të ndërmarrjeve në vendet me ekonomi në tranzicion;
të  zhvillohen programe për  ngritjen e afarizit të ndërmarrjeve të • 
veprimtarive të ndryshme;
 të organizohen këshillime, seminare dhe forma të tjera të aftësimit • 
profesional të ndërmarrësve, menaxherëve dhe kuadrove të tjerë 
nga tematika e rritjes së treguesve makroekonomikë në ekonominë 
kombëtare.

Literatura

1 antonija josifovska, Boris Bllazheski, tranzicija vo republika Makedonija,       
nauçen sobir 1997, ekonomski institut skopje

2 Boris BLLaZheVsKi, Vrabotenosta pomegju potrebite i mozhnostite, Partipacija 
i krizata vo Makedonskata ekonomija, ekonomski institut skopje, 2002

3 Bllagoja  naneVsKi, Makroekonomskite dvizhenja na republika Makedonija vo 
usllovi na voenite dejstvija ,ekonomski institut, skopje 2002

4 Boris BLaZhesKi, Vlladimir BLLaZhesKi, Golemite pretprijatija vo 
ekonomijata na republika Makedonija, Zdruzhenie za odrzhlliv razvoj-skopje, 
Ministerstvo za ekonomija, skopje 2003

5 daniella Miteva, Golemite pretprijatija vo ekonomijata na republika Makedonija, 
skopje 2003

6 diana PetroVsKa,stranskiot capital vo funkcija na razvojot na makedonsko 
stopanstvo, spisanie na ekonomski institut skopje, ekonomski razvoj God.5 Br. 
1-2-3 str.271 skopje 2003



129

7 Ksente Bogoev, Makroekonomski pretpostavki za stabillen razvoj na stopanstvoto, 
Prillozi na ManU, odellenie za opshtestveni nauki, XXiX, 1-2, 1998, str. 7-22.

8 Lençe niKoLLoVa-GoGoVa,Golemite pretprijatija vo ekonomijata na   
republika Makedonija,Zdruzhenie za odrzhliv razvoj-skopje, Ministerstvo za 
ekonomija, skopje 2003

9 Lila STOSHIQ,Obemot, strukturata i ekonomskata efikasnost na investicite vo 
republika Makedonija vo periodot na tranzicija, spisanie na ekonomski institut-
skopje, ekonomski razvoj God.5 Br. 1-2-3 str.271 skopje 2003

10 Lençe nikollova-GoGoVa, ekonomija na republika Makedonija vo 2001 godina, 
ekonomski institut skopje, 2002.

11 Milena joviçiç, ekonometrijski Metodi, sa Beograd 1981.
12 Madalla G.s: introdukcion to ekonometrics, Usa 1992.
13 nikolla Uzunov, Pragot na samo razvivanje posebno vo republika Makedonija, 

spisanie na ekonomskiot institut-skopje,ekonomski razvoj God.5 Br. 1-2-3 str.271 
skopje 2003

14 r. dornbush & s. Fisher, Makroekonomia, Botim ndërkombëtar, 2000.
15 selman selmanaj, Globalizimi dhe tranzicioni, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 

2006.
16 snezhana Konstadinoska-MiLLoshesKa, impllikaci od voenite dejstvija vërz 

javnite finansii, Ekonomski institrut ,Skopje, 2002
17  shaban Prevalla, Kapitali dhe stabiliteti makroekonomik,bazë për zhvillimin 

dinamik ekonomik, Universitas-revistë për shoqëri, shkencë dhe Kulturë , Viti iii, 
nr.4&5/qershor 2004, Vjenë

18 taki Fiti, Makro ekonomski koncepci i ekonomskite politiki, skopje 2001.
19 tihomir ançev, Gjorgji Gjorgjevski, Vangel Babinkostov, Zemjodellstvoto 

i ekonomskiot razvoj: slluçajot na republika Makedonija, Zdruzhenie na 
agroekonomistite na republika Makedonija=skopje, 1999.-isBn 9989-9578-1-9. 
–str.97-116.

20  Tihomir Jovanovski, Infllacija-Stabilizacija-defllacija, God. Ekon. Fak., t.35, c. 
379-390 (2000)

Mahije Mustafi: Zhvillimet makroekonomike gjatë tranzicionit në Maqedoni



The Heritage Nr.3 / 2011130

transMisioni ndërKoMBëtar i inFLaCionit, 
teoria e re dhe tradiCionaLe 

e inFLaCionit 

i. tRANSMiSioNi NDëRKoMBëtAR i iNfLACioNit

Kur ne zhvendosemi me kujdes prej një modeli të ekonomisë së 
mbyllur në një model të një ekonomie të vogël të hapur, çështja 
kryesore shtrohet: çfarë janë transmetimet e impulseve inflacionare 

prej një ekonomie të hapur në një ekonomi tjetër të hapur? Modeli skantinav 
mbështetet në lidhjen  direkte të çmimit ndërkombëtar, e cila është një mundësi 
e veçantë në kanalin e transmisionit. Duke ndjekur klasifikimin më të fundit 
të OECD shikojmë kanalet e transmisionit ndërkombëtar të inflacionit, ku në 
sistemin e dhënë me normë këmbimi fikse kemi:

1. Efektet e çmimit – transmisioni direkt i inflacionit nëpër tregun 
ndërkombëtar të të mirave.

2. Efektet e kërkesës – zbrazja e kërkesës së tepërt prej një vendi në një 
vend tjetër.

3. Efektet e likuiditetit – ndryshimi në bilancet e pagesave ndikon në 
ofertën monetare dhe, për pasojë, në të ardhurat monetare.

4. Pritjet ndërkombëtare inflacioniste dhe efektet e “demonstrimit”.

Më poshtë do të analizojmë më hollësisht të gjithë ndikimet e 
mësipërme.

Bsc. Nazmije MeRKo
Pedagoge  në Universitetin 
Ndërkombëtar të Strugës
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1. Efektet e çmimit. 
hipoteza e udhëheqjes së çmimit ndërkombëtar të lidhur me gjendjen e 

arbitrazhit të të mirave për të mirat e tregjeve ndërkombëtare do të barazojë 
çmimin e të mirave të brendshme me çmimet e huaja (i shumëzuar prej normës 
së këmbimit). Kjo hipotezë është përdorur prej monetaristëve në “modeli i 
bilancit të pagesave” si dhe prej “strukturalistëve” skantinavë. duke u bazuar 
në këtë hipotezë Këshilli Gjerman i Këshillit të ekonomisë (German Council 
of economic advisers) argumentoi se drejtimi i çmimit ndërkombëtar lidhet 
me përbërjen dhe burimin e inflacionit të “importuar”, bile edhe kur Bilanci i 
Pagesave ka rezultuar me deficit. Për sistemin me normë këmbimi të fiksuar 
kjo nënkupton që norma e brendshme e inflacionit dhe norma ndërkombëtare 
e inflacionit do të jenë të barazuara ose, përgjithësisht, që normat e inflacionit 
do të konvergjojnë për vende të ndryshme. Arsyet pse normat e inflacionit 
ndryshojnë në botën reale (edhe me kurse të fiksuara këmbimi) është 
ekzistenca e të mirave jo të tregtueshme me normat e ndryshme të inflacionit 
midis vendeve.

 
2. Efektet e kërkesës
shkarkimi i kërkesës së tepërt prej një vendi në një vend tjetër, i cili mban 

norma këmbimi të fiksuara është një element i rëndësishëm në transmisionin 
e inflacionit. Ky proces është analizuar prej Kejnsianistëve në modelin e 
shumëfishuar të ekonomisë së hapur. Një rritje në kërkesën agregate të një 
vendi rrit eksportet e vendeve të tjera që kanë marrëdhënie tregtare me të, 
duke nisur ekspansionin e të ardhurave në këto vende. nëse të gjitha vendet 
operojnë afër nivelit të punëzënies së plotë ata do të përpiqen në devijimin 
e kërkesës për çdo produkt tjetër. Për rezultat kërkesa e tepërt do të jetë 
transmetuar prej një vendi në një vend tjetër nëpërmjet mbajtjes së presionit 
të një kërkese inflacionare mbi eksperiencën ekzistuese të secilit.

3. Efektet e likuiditetit
në “drejtimin monetar” në teorinë e Bilancit të Pagesave vihet theksi 

në drejtimin e lidhjes midis bilancit të pagesave, ofertës monetare dhe të 
ardhurave nominale. Këto modele mbështeten fort në stabilitetin e funksionit 
të kërkesës për para dhe në operacionin e efektit të bilanceve reale.

Në këto modele kërkesa e tepërt është transmetuar nëpërmjet deficitit dhe 
tepricës së bilancit të pagesave. në një ekonomi të mbyllur oferta e tepërt 
e parasë (kërkesë e tepërt për të mira në lidhje me ligjin e Ŵalras) mund të 
jetë eleminuar vetëm prej rritjes në nivelin e çmimeve. në një ekonomi të 
hapur me normë fikse të këmbimit ekzistojnë të tjerë mekanizma rregullatorë. 
Agjentët ekonomikë mund të gjenerojnë deficit në bilancin e pagesave për 
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eleminimin e bilanceve reale të tepërta. në krahun tjetër ato mund të rritin 
bilancet reale prej gjenerimit të tepëricës në bilancin e pagesave.

4. Pritjet ndërkombëtare inflacionare dhe efektet e “demonstrimit”
OECD vazhdon të vendosë theksin në pritjet ndërkombëtare inflacionare. 

Çfarë ndodh në nivelin e çmimit ndërkombëtar dhe a ka mundësi të influencojë 
formacioni i pritshmërisë së çmimit të brendshëm. Edhe në kalimin e kufirit 
të pagës së kontraktuar efekti mundet të veprojë, me anën e rritjes së veçantë 
të pagës në njërin vend që mund të stimulojë pritshërinë në vendet e tjera dhe 
eventualisht mund të bëjë rritje të parashikuar të çmimit dhe të pagës.  njohja 
e këtij efekti në gjendjen e tanishme është bazuar më mirë në vështrimin 
epizodik sesa në kërkimet sistematike dhe rigoroze.

norma e luajtshme e këmbimit
sistemi me normë këmbimi të luajtshme do të parandalojë transmisionin e 

kërkesës së tepërt prej një vendi në një vend tjetër, por ky nuk do të nënkuptojë 
atë që atje do të jetë një inflacion më i ulët se përgjithësisht në botë. Në qoftë 
se vendi do të gjenerojë kërkesë të brendshme të tepërt, shkarkimi jashtë në 
vendet e tjera, nëpërmjet rritjes së kërkesës për importe do të jetë pengesë 
prej zhvlerësimit në normën e këmbimit. Inflacioni në vendet me zhvlerësim 
do të jetë më keq sesa në vendet me normë këmbimi fikse, sepse kërkesa e 
tepërt është e “mbyllur” brenda vendit. Kjo përgjithësisht ka zotëruar pamjen 
e nënkuptuar të situatës së qëndrueshme kur norma e inflacionit të pritshëm 
dhe atij aktual janë të barabarta, prodhimi është në nivelin e punëzënies së 
plotë dhe mungon ndërhyrja e autoriteteve monetare. Fritz Machlup i mëshon 
faktit që sistemi aktual i “manaxhimit” fleksibël nuk mund të eliminojë 
transmisionin e inflacionit në lidhje me katër kanalet e përshkruara më sipër, 
megjithatë ai ka “më shumë reduktim për vendet të cilat preferojnë më tepër 
nivel stabël të çmimit në më shumë stabilitet në normat e këmbimit”.

teoRiA e Re DHe teoRitë tRADiCioNALe 
të iNfLACioNit

në 1963 Martin Bron fenbrenner dhe Franklyn d. holzman dhe harry 
G. Johnson mblodhën teoritë korente të inflacionit. Mund të kuptojmë ndonjë 
gjë nëpërmjet krahasimit të teorisë në dhjetë vitet e kaluara dhe teorive të 
sotme ose mund të përqendrohemi në përmirësimin e të kuptuarit të problemit 
të inflacionit në vendet perëndimore? Teoria e viteve gjashtëdhjetë përpiqet 
të bëjë diferencimet midis dy regjimeve të ndryshme të inflacionit kërkesë 
e rritur dhe kosto e rritur. në këtë formë shfaqja e kërkesës së tepërt bën që 
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të kemi rritje në nivelin e çmimeve dhe, së fundi, një rritje e kostos për njësi 
(pagës, kostos së  materialeve ose shtesës së fitimit) bën që të rritet çmimi. 
Modeli shpreh rregullin e rritjes së izoluar në nivelin e çmimit dhe jo në 
normën e mirëfilltë të inflacionit. Në diagramë me prodhimin real në boshtin 
e X-ve dhe me nivelin e çmimeve në boshtin e y-ve është shfaqur sistemi i 
tregut me kurbën me pjerrësi negative të kërkesës agregate dhe me kurbën me 
pjerrësi pozitive të ofertës agregate. Inflacioni nga kërkesa është shprehur prej 
zhvendosjes autonome në mënyrë verilindore të kurbës së kërkesës, ndërsa 
inflacioni nga kostoja e rritur është shprehur prej zhvendosjes autonome të 
kurbës së ofertës në drejtim të veriperëndimit. Modeli tradicional i inflacionit 
nuk njeh rolin e veçantë të pritshmërisë në procesin e inflacionit. Në pajtim 
me analizën e bërë më lart ne gjejmë që procesi i rregullimit të pritshërisë 
si dhe rritja në ofertën monetare janë marrë të nënkuptuara me një vonim të 
papërcaktuar. Kështu, në rastin e inflacionit nga kërkesa, prodhimi real dhe 
inflacioni për së pari do të rriten (efekti i inflacionit të paparashikuar), më pas 
me rregullimin e pritshmërisë, kurba e funksionit të ofertës do të zhvendoset 
në veriperëndim, kështu që efekti real i shfaqur dhe sistemi do të kthehen 
me të njëjtin kusht, me nivelin e lartë të çmimit. Variablet në figurën 8 dhe 
në figurën 9 janë niveli i çmimit p dhe variabli x, duke shprehur nivelin e të 
ardhurave reale X në përqindje me të ardhurat reale në nivelin e punëzënies 
së plotë X*. oferta agregate s nuk mund të kalojë X* prej përcaktimit dhe 
kështu bëhet vertikal kur x = X/X* që përafrohet 100. Funksionet e D dhe S 
përfaqësojnë kërkesën dhe ofertën agregate.

Figura 8 paraqet grafikun ku kemi një rritje në kërkesë. Sistemi lëviz prej 
pikës a në pikën B (faza ekspansioniste) dhe kthehet prapa në C. Kjo sjell 
zhvendosje vertikalisht lartë të kurbës së ofertës që ka për pasojë procesin e 
rregullimit të pritshëm.
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Figura  9 paraqet modelin e kostos së rritur. Me rregullimin e vonuar të ofertës monetare, 
inflacioni nga kostoja e rritur do bëjë që ekuilibri të zhvendoset nga pika S në S’ si dhe të ketë 
efekte reale, por në këtë rast në uljen e punëzënies dhe të prodhimit. Nëse oferta monetare rritet, 
për këtë arsye kërkesa përsëri do të rritet dhe niveli i formuar i punëzënies do jetë përsëri i rritur 
 Machlup shënon hapur që një rritje në kërkesën efektive ka pasë gjithashtu kushte të 
nevojëshme për një inflacion të pastër nga kostoja. Thjesht ai njeh mirë klasifikimin, që ne mund 
të nëndajmë çdo inflacion të rrjedhur nga kërkesa dhe nga kostoja në kategorinë autonome dhe të 
induktuar. Inflacioni i shkaktuar nga kërkesa autonome është tipi i inflacionit klasik, që do të 
thotë kërkesë e tepërt baraz inflacion. Në qoftë se inflacioni nga kërkesa e shtuar zhvillohet do të 
ketë për pasojë inflacion nga kostoja e rritur. Inflacioni nga kostoja autonome e rritur shkaktohet 
prej rritjes së pagës, të çmimeve, dhe ose të fitimit marxhinal të pavarur në situatën me kërkesë të 
tepërt (Machlup dallon midis kostos “agresive” dhe “mbrojtëse” të inflacionit). Inflacioni i 
induktuar nga kostoja është si pasojë e një rritje në kërkesën agregate në shoqërim të kërkesës së 
tepërt në tregjet e punës. Në qoftë se krahasojmë këtë skicë të shkurtër të teorisë së inflacionit për 
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Figura 9 paraqet modelin e kostos së rritur. Me rregullimin e vonuar 
të ofertës monetare, inflacioni nga kostoja e rritur do të bëjë që ekuilibri të 
zhvendoset nga pika s në s’ si dhe të ketë efekte reale, por në këtë rast në 
uljen e punëzënies dhe të prodhimit. nëse oferta monetare rritet, për këtë 
arsye kërkesa përsëri do të rritet dhe niveli i formuar i punëzënies do jetë 
përsëri i rritur.

Machlup shënon hapur që një rritje në kërkesën efektive ka pasur 
gjithashtu kushte të nevojshme për një inflacion të pastër nga kostoja. Thjesht 
ai njeh mirë klasifikimin, që ne mund të nëndajmë çdo inflacion të rrjedhur nga 
kërkesa dhe nga kostoja në kategorinë autonome dhe të induktuar. Inflacioni 
i shkaktuar nga kërkesa autonome është tipi i inflacionit klasik, që do të thotë 
kërkesë e tepërt baraz inflacion. Në qoftë se inflacioni nga kërkesa e shtuar 
zhvillohet, do të ketë për pasojë inflacion nga kostoja e rritur. Inflacioni nga 
kostoja autonome e rritur shkaktohet prej rritjes së pagës, të çmimeve, dhe ose 
të fitimit marxhinal të pavarur në situatën me kërkesë të tepërt (Machlup dallon 
midis kostos “agresive” dhe “mbrojtëse” të inflacionit). Inflacioni i induktuar 
nga kostoja është si pasojë e një rritje në kërkesën agregate në shoqërim të 
kërkesës së tepërt në tregjet e punës. në qoftë se krahasojmë këtë skicë të 
shkurtër të teorisë së inflacionit për vitet gjashtëdhjetë me teorinë prezente të 
paraqitjes së konceptit të pritjes inflacionare kjo përbën një dukuri themelore. 
Duhet bërë një dallim i mprehtë midis inflacionit të parashikuar dhe inflacionit 
të paparashikuar. efekti real i konceptit të kërkesës së tërhequr, por edhe 
kurba e Philipsit, janë të shpjegueshme si vijon:  një kërkesë autonome e rritur 
ndikon në inflacionin e paparashikuar. Ky ndryshim relativ i çmimeve (pagë 
reale) dhe si rezultat i prodhimit çon në ndryshimin e punëzënies. rregullimi 
i normës së pritëshme të inflacionit shpjegon në këtë analizë zhvendosjen 
e kurbës së ofertës ose të kurbës së Philipsit. si rrjedhojë midis teorisë së 
inflacionit nga kërkesa dhe konceptit të kurbës së Philipsit ekziston një lidhje 
e afërt. Inflacioni nga kërkesa autonome nënkupton në teorinë tradicionale 
zhvendosje  verilindore të kurbës së funksionit të kërkesës ndërsa në analizën 
e kurbës së Philipsit lëvizje përgjatë kurbës në të majtë.

Në vitet gjashtëdhjetë teoria e inflacionit nga kërkesa ka çarë teorinë neo-
Kejnsiane (me theksimin e impulsive jomonetare) dhe teorinë sasiore të parasë 
e cila analizon shkakun e inflacionit me ndryshim në ofertën monetare.  Rritja 
e përkrahur e ofertës së parasë duhet të jetë gjithnjë prezente në inflacionin e 
ndodhur. diskutimi sot është përqendruar realisht vetëm në njohjen e origjinës 
së inflacionit. Detajet e procesit mund të jenë shpjeguar prej dy koncepteve, 
ndikimit fiskal dhe akomodimit monetar të inflacionit në varjantin Kejnsian 
dhe teoria sasiore e parasë. 

Monetaristët, me vështirësi e shtrijnë hipotezën e kërkesës së tepërt me 
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një shtrirje intensive dhe origjinale të ngjashme me analizën e kurbës së 
Philipsit. Konceptet qendrore në këtë shtrirje janë  paraqitja e pritshmërisë 
së parashikuar të inflacionit dhe çmimit të diferencuar midis inflacionit të 
parashikuar dhe të paparashikuar e cila shpjegon si shtohet rritja e normës së 
ofertës monetare me veprim real në sektorin e ekonomisë dhe gjithashtu në 
normën e inflacionit.

Teoritë e reja të inflacionit janë totalisht të rishkruajtura në teorinë 
makroekonomike. niveli i çmimit i cili në vitet gjashtëdhjetë ka qënë ekzogjen, 
në shfaqen e kurbave is-LM të hicksit bëhet endogjen. Modele të ndryshme 
përmbajnë formulimin e procesit të ofertës së parasë si dhe përshkrimin e 
mekanizmit të formacionit të pritshëm. Kështu, teoria e sotme e inflacionit ka 
vazhduar të afrohet me kërkesën e tepërt gjithashtu me modelin neo-Kejnsian 
(kurbën e Philipsit) ose me varjantin monetarist. Modeli i kostos së rritur 
me shpjegimin e ekuacionit  të aukrust në modelin skantinav nuk ka qënë i 
zhvilluar. Kjo është më shumë e mundëshme për faktin se modeli i anës së 
kostos nuk është komplet në shpjegimin e akselerimit të inflacionit i cili ka 
qënë fenomeni dominant deri në fillimin e viteve shtatëdhjetë. Megjithatë 
një nga teoremat e njohura prej viteve gjashtëdhjetë ka qënë e haruar. Kjo 
është teorema që inflacioni nga ana e kostos çon direkt në stagflacion në 
qoftë se është e kufizuar nëpërnjet reduktimit të ekspansionit të ofertës 
monetare. ndërsa ekspansioni autonom i ofertës monetare është quajtur 
shkak i inflacionit të induktuar nga kërkesa. Ekspansioni monetar është faktor 
i pranuar në kontekstin e inflacionit nga ana e kostos. Marrëdhëniet e veçanta 
midis inflacionit nga ana e kostos dhe ofertës monetare janë theksuar më tepër 
prej hicksit për një ekonomi të hapur dhe prej Bronfenbrenner në modelin e 
stagflacionit. Maynard dhe van Rijckeghem e përdorin këtë marrëdhënie për 
performimin e testit “ex post” në ndryshimin midis inflacionit nga ana e ofertës 
dhe inflacionit nga ana e kërkesës. Kur kërkesa agregate është reduktuar prej 
masave fiskale ose monetare, nëpërmjet inflacionit mund të jetë bërë në fund 
shkak për rënie të prodhimit dhe të punëzënies. Ky tip inflacioni mund të 
karakterizohet si inflacion nga kërkesa. Megjithatë nëse reduktimi në kërkesën 
agregate rezulton në rënien e prodhimit dhe të punëzënies dhe spiralja pagë 
çmim vazhdon e pavarur në gjendjen e kërkesës, inflacioni i shkaktuar pej tij 
mund të etiketohet si inflacion nga ana e ofertës.
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rëndesia e daKtiLosKoPisë në LUFtiMin 
e KriMinaLitetit

1. Vështrimi historik rreth zhvillimit të daktiloskopisë

në zhvillimin e daktiloskopisë dallojmë tri periudha: parahistorike, 
empirike dhe shkencore. në bazë të gjurmëve arkeologjike të periudhës 
së hershme historike nëpër mure të ndryshme janë zbuluar shenja nga 

vija papilare, e cila na tregon për interesimin e njeriut të atëhershëm për vijat 
papilare që i kanë përdorur për zbukurimin e punëve të tyre. ekzistojnë dëshmi 
se në Kinë dhe japoni në shekullin e Viii para erës sonë në raste të ndryshme 
në vend që të vendohej nënshkrimi i personit vendoheshin shenjat e gishtit 
apo vijave papilare, por kjo nuk ka pasur karakter shkencor që të shfrytëzohet 
për identifikim, por ka qenë me karakter mistik d.m.th është vendosur gishti 
dhe janë lënë shenjat e vijave papilare, me qëllim gjoja se në atë dokument 
lihej pjesa e vetes së tij. anatomisti i shquar italian Marcello Malpighi (1625-
1694), duke bërë ekzaminime të ndryshme të trupit të njeriut me mikroskop, 
e zbuloi praninë e vijave papilare në majë të gishtave.

Mirëpo, i pari që e përdori këtë si metodë identifikuese ka qenë anglezi 
Uilliam Herschel që punonte si administrator në Bengal. Në vitin 1858 filloi 
shfrytëzimi, duke vendosur vijat papilare të gishtave në kontratat e ndryshme 
ose në pagesat e pensioneve, për shkak se banorët e atij vendi kanë qenë 
analfabetë. Më pas, me arritjen e përvojës në këtë drejtim, vazhdoi që nga të 
gjykuarit me heqje lirie të merren shenjat e gishtave me qëllim të regjistrimit të 
atyre. Më pas kontribut në zhvillimin e kësaj metode ka dhënë biologu anglez 
Galton, i cili u njoftua me punën e herschel-it dhe bëri një studim-hulumtim 
sistematik të vijave papilare, në aspekt të identifikimit në bazë të atyre dhe 

Mr.sc. eMiN HuSeiNi
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nga kjo publikoi veprën e tij me titull “shenjat e gishtave” dhe ka konkluduar 
se vijat papilare nuk janë të trashëgueshme dhe janë të pandryshueshme 
gjatë gjithë jetës së personit1. Sistemin e klasifikimit të Galtonit më vonë e 
plotësoi apo përfundoi ndjekësi i rrugës së i tij eduart henri, i cili në vitin 
1900 publikoi sistemin e tij të klasifikimit të vijave papilare të gishtave dhe 
quajti sistemi Galton Henri, kurse metodën e quajti metoda e identifikimit 
të shenjave të gishtave. Me vendosjen e këtij sistemi kaloi në plan të dytë 
sistemi antropometrik i deriatëherëshëm i francezit Bertillon.

në sferën e organeve të punëve të brendshme për herë të parë daktiloskopia 
si metodë identifikimi është aplikuar në vitin 1891 në Buenos Aires, kurse 
më vonë gjen përdorim edhe në shtete tjera duke vazhduar me anglinë në 
vitin 1901 në austro-hungari 1902, Gjermani 1903, në rusi 1907, kurse në 
Francë, për shkak të kundërshtimit të metodës antropometrike të Bertillonit, u 
aplikua kah viti 1914 pas vdekjes së tij, kurse në ish jugosllavi i pari e përdori 
Zagrebi në vitin 1904, ndërsa në Beograd 1911 2.

2. Rëndësia kriminalistike e daktiloskopisë në identifikimin e 
personave

rëndësia kriminalistike e gjurmëve të gishtave qëndron në atë që në 
bazë të gjurmëve të gishtave të lënë në vendin e ngjarjes bëhet identifikimi 
i personit fajtor, për të dëshmuar se nga i njëjti person janë kryer më shumë 
vepra penale, si dhe për identifikimin e kufomës së ndonjë personi të panjohur, 
nëse i njëjti ka qenë i regjistruar më parë  penalisht. 

Gjithashtu, rëndësia kriminalistike u rritet këtyre gjurmëve kur kemi 
parasysh edhe faktin se këto gjurmë bëjnë lidhjen e kryerësit. në veprën 
e tij penale janë material shumë i çmuar për identifikim e personave, sepse 
prej fillimit të formimit të tyre midis ditës 100-120 të shtatzënisë dhe deri në 
fund të jetës së personit mbesin të pandryshuara. Madje këto vija papilare 
janë individuale unike, nuk ka figura papilare identike dhe te binjakët figurat 
papilare ndryshojnë. Përvoja ka dëshmuar dhe treguar se këto vija apo figura 
papilare nuk prishen, d.m.th edhe në rast se vjen deri te dëmtimi i tyre ato 
rigjenerohen. Identifikimi i personave në bazë të gjurmëve të vijave papilare të 
fiksuara në vendin e ngjarjes ose në objektin që kanë lidhje me veprën penale, 
pa dyshim dëshmojnë te personi i identifikuar ka qenë në vendin e ngjarjes, 
apo gjurmët e vijave papilare që janë gjetur në objekte të ndryshme në vendin 
e ngjarjes si shishe, thika, arma etj., vetë dëshmojnë se ato objekte kanë qenë 
në dorën e personit të identifikuar. Rëndësia kriminalistike e këtyre gjurmëve 

1. Begeja,s., Kriminalistika,Vëllimi i,tiranë, 2001, fq. 107.
2. Latifi V. Kriminalistika, Prishtinë, 2004, fq. 321.
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qëndron në vlerën dhe rëndësinë provuese, sepse në  identifikimin e personit 
mbi bazën e këtyre gjurmëve me padyshim vërtetohet autenticiteti apo burimi 
i tyre. Pra, siç shihet, në aspekt të identifikimit kriminalistik si shenja më të 
rëndësishme fizike të njeriut janë shenjat e vijave papilare të gishtave, pëllëmbës 
dhe shpullës-tabanit. Cilësitë që i posedojnë vijat papilare, mosndrysheshmëria, 
individualiteti, transmetimi d.m.th përcillen me objektet tjera në momentin e 
prekjes, në një spektër të gjerë gjejnë përdorim në identifikimin e personave. 
Ky identifikim realizohet duke bërë grumbullimin e shenjave (gjurmëve) të 
marra nga të dyshuarit dhe në komparimin direkt me gjurmët e vijave papilare 
të gjetura në vendin e ngjarjes arrihet deri te zbulimi i burimit të lënies.

Konstatimi faktik i burimit të gjurmëve të vijave papilare bëhet në dy 
mënyra: e para, kur personi i dyshimtë dihet, në këtë rast verifikohet identiteti 
i atij nëpërmjet përmbledhjes së shenjave, nëse ai më parë ka qenë i regjistruar 
në evidencat daktiloskopike. Mënyra e dytë vjen në shprehje në raste kur 
gjurmët janë gjetur në vendin e ngjarjes dhe nuk është i njohur lënsi i tyre,  
atëherë zbatohet metoda krahasuese e gjurmës së gjetur me shenjat e vijave 
papilare të marra nga personat e dyshimtë me gjurmët e gjetura. në bazë 
të kësaj shihet qartë se shenjat e vijave papilare përdoren për identifikim të 
kryerësve të panjohur të veprave penale, si dhe për verifikimin e identitetit të 
personave që më parë kanë qenë të regjistruar.  

3. Daktiloskopia si metodë studimi

Daktiloskopia është metodë studimi, krahasimi si dhe e klasifikimit 
të vijave papilare, me qëllim identifikimi të personave, në radhë të parë të 
kryerësve të veprave penale, në bazë të karakteristikave individuale që 
ekzistojnë në vijat papilare-kreshtat në lëkurë.3 Kiroskopia merret me studimin 
e pëllëmbës së duarve, pelmatoskopia studion gjurmët e shputave të këmbëve 
të zbathura, si dhe lofoskopia merret me studimin e gjurmëve të gishtave, të 
tria këto si pjesë të daktiloskopisë në bazë të gjurmëve të lëna nga këto tri 
pjesë qoftë gjurmë gishti, pëllëmbe dore apo shputë këmbe, bëjnë plotësisht 
identifikimin e personit që i ka lënë ato.

Gjithashtu, daktiloskopia ndahet edhe në daktiloskopi regjistruese ose 
e përgjithshme, e cila merret me studimin e gjurmëve nga 10 gishtat të 
personit, duke marrë gjurmë nga to, me qëllim që të mundësojë identifikimin 
e personave, si dhe daktiloskopia hetimore apo monodaktiloskopia. Për 
dallim nga daktiloskopia hetimore, daktiloskopia regjistruese nuk përdoret 
ekskluzivisht për ndriçimin e veprave penale, sepse ajo shpeshherë ka 
fushëveprim edhe më të gjerë, pra me orientime humane, duke mundësuar 

3. Latifi. V., Kriminalistika, Prishtinë, 2004, fq. 321.
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identifikimin e personave në përgjithësi (p.sh.: personave që për shkak të të 
metave fizike a psiqike nuk janë në gjendje të japin të dhëna mbi identitetin 
e tyre, e posaçërisht të personave ose kufomave në rastet të jashtëzakonshme 
si që janë fatkeqësitë masive ose katastrofa të ndryshme hekurudhore, 
ajrore, rrugore, tërmete, zjarre etj). sipas kësaj, daktiloskopia është metodë 
tekniko-shkencore e kriminalistikës e cila merret me studimin, regjistrimin, 
klasifikimin dhe krahasimin e shenjave të vijave papilare të gishtave, 
pëllëmbës dhe tabanit të duarve të njeriut me qëllim identifikimin. Prej futjes 
në përdorim të daktiloskopisë, në praktikën gjyqësore dhe policore, me një 
shpejtësi zhvillimi arriti që të zërë vend shumë të rëndësishëm, si metodë më 
e sigurt te e cila mundësit e gabimit ose hamendjes janë të përjashtuara.  

4. Daktiloskopia si metodë regjistruese

individualiteti i shenjave të vijave papilare na mundëson që të bëjmë 
identifikimim e personit dhe mbi bazën e tyre bëhet regjistrimi i personave, me 
qëllim të regjistrimit të tyre dhe mbajtjes së evidencave të posaçme të cilat quhen 
daktiloskopike. ekzistojnë dy lloje evidencash daktiloskopike e përgjithshme ose 
dekadaktiloskopike dhe monodaktiloskopike. dekadaktiloskopia si metodë është 
shumë e gjerë dhe me detyrë humane, në raste të ndryshme fatkeqësish merret 
me identifikimi e personave. Në disa vende është mbajtur në mënyrë të veçantë 
dhe është thirrur si “përmbledhje daktiloskopike qytetare” në të cilën qytetarët 
në baza vullnetare kanë deponuar shenjat e vijave papilare të tyre që për raste 
nevoje në mënyrë të lehtë që të mundet të sigurohet identifikimi. Daktiloskopia 
e përgjithshme ose përmbledhja dekadaktiloskopike shërben për regjistrimin 
dhe identifikimin e personave,kurse monodaktiloskopia për identifikimin e 
kryerësve të panjohur të veprave penale në bazë të gjurmëve të vijave papilare 
të lënë në vendin e ngjarjes ose të gjetur në objektet që kanë lidhje me veprën 
penale. në rrjedhat e jetës bashkëkohore shpesh paraqitet si nevojë që në mënyrë 
të padyshimtë të verifikohet identiteti i ndonjë personi dhe për këtë është e 
nevojshme dhe e rëndësishme regjistrimi daktiloskopik si metodë më e sigurt 
e identifikimit me një shtrirje më të gjerë a veçanërisht në procedurë penale. 

Fillimisht, veprimet sipas daktiloskopisë regjistruese qëndrojnë në 
marrjen e shenjave të vijave papilare nga të gjitha 10 gishtat dhe vendosen në 
një karton për të bërë klasifikimin e tyre. Kjo metodë regjistrimi quhet edhe 
dekadaktiloskopi për arsye se shenjat merren nga të 10 gishtat sepse fjala 
“deka” është fjalë greke që ka kuptimin dhjetë 10.

regjistrimit daktiloskopik i nënshtrohen: personat që gjenden në 
paraburgim, ato që mbajnë dënimin në shtëpi edukative përmirësuese, vuajtësit 
e dënimit me burgim të burgut komunal dhe të qarkut, mbajtësit e dënimit në 
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shtëpi përmirësuese për të mitur dhe të mitur të rritur, të miturave si kryerës 
të veprave penale që gjenden në shtëpi edukativo-përmirësuese, personave që 
ekziston dyshim i bazuar se mund që të kenë ndonjë vepër penale që ndiqet ex 
ofocio, personat që për shkak të aftësive të tyre fizike dhe psikike të kufizuara  
nuk janë në gjendje që të japin të dhëna për identifikimin e tyre. Si e metë e 
kësaj metode identifikimi fatkeqësisht është ajo se identifikim personit mund 
t’i bëhet vetëm nëse personi është evidentuar në regjistrat daktiloskopik. që 
daktiloskopia të realizojë me sukses detyrat e saja kërkohet, paraprakisht që 
të bëhet përcaktimi i kartonëve daktiloskopik-fisheve, të bëhet përcaktimi i 
kategorisë së caktuar të personave që do të daktiloskopohen, të përcaktohet 
një metodë sa më praktike e marrjes së shenjave nga gishtat e personave, 
të ketë një sistem të përcaktuar të klasifikimit, si dhe sistem dhe vend për 
realizimin e përmbledhjes së përgjithshme daktiloskopike.

Para se një fish daktiloskopik të vendoset në vendin e vet duhet që të 
bëhet krahasim me fishet tjera që posedojnë formulë të njëjtë daktiloskopike, 
pasi që të konstatohet se nuk ekziston fish daktiloskopik identik me fishin që 
komparohet, atëherë ai vendohet në vendin e vet. Por nëse rastësisht gjatë 
kohës së komparimit ndodh që të gjenden dy fishe identike, por me të dhëna në 
ndryshime në emër, mbiemër dhe në gjeneralet tjera, atëherë bëhet lajmërimi i 
organit ku personi gjendet dhe informohet se ai person ka ardhur në paraburgim 
me të dhëna të rrejshme, sepse atij personi më herët i është vërtetuar identiteti dhe 
posedon këto të dhëna identifikimi. Përmbledhjet e përgjithshme daktiloskopike 
shërbejnë për identifikimin e personave në përgjithësi, identifikimin e personave 
të panjohur, identifikimin e personave me të meta fizike apo psikike që nuk janë 
në gjendje të japin të dhëna për identitetin e tyre,, veçanërisht për identifikimin 
e personave të panjohur kryerës të veprave penale në bazë të gjurmëve të vijave 
papilare të gjetura në vendin e ngjarjes. Figurat papilare ndahen në tri zona: 
zona qendrore, bazale dhe zona periferike dhe kjo ndarje nuk është thjeshtë 
vetëm më qëllim teorik, por ndarja e këtillë është me rëndësi praktike. nga të 
tri zonat zona qendrore ka më tepër rëndësi si për identifikim, ashtu edhe për 
përjashtimin e një numri të madh personash, pasi kreshtat papilare të kësaj 
zone formojnë figura të ndryshme: lakore (lakmajtas, lakdjathtas me një 
deltë), harkore (hark i thjeshtë, piramidal pa deltë), rrethore (spirale, formë 
kërmilli, me dy delta), rëndësia praktike qëndron gjatë këqyrjes, se gjurma e 
gishtit është e tipit psh: rrethor, i jep mundësi hetuesit që të kufizojë kërkimet 
te personat që kanë figurë të tillë. 4

Por në asnjë mënyrë nuk dihet me saktësi se veprën penale e ka kryer 
një person, kur tipi i figurës papilare të gishti të caktuar, i zbuluar në këqyrje 
është i ngjashëm me tipin e figurës papilare të një personi të ndryshuar. 

4. Latifi. V., Kriminalistika, Prishtinë, 2004, fq. 320.
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Zgjedhja e kësaj çështje i përket vetëm ekspertit kriminalistik i cili problemin 
e identifikimit e zgjedh në bazë të shenjave individuale që pasqyrohen në 
gjurmë, si shenja të tilla janë fillimi dhe mbarimi i vijës papilare, degëzimi, 
liqeni dhe ishulli, kërraba, pika, vija e shkurtër, kalaja, ura ndërprerja e vijës, 
degëzimi i dyfishtë, këto shenja ndodhen në çdo gisht, por vendosja topografike 
dhe kombinimet e tyre në çdo gisht janë të ndryshme.5 është konstatuar që 
nga fillimi i shërbimeve daktiloskopike dhe në bazë të ekzaminimeve në këtë 
drejtim, se prania e shenjave papilare individuale të lënë në gjurmë është 
e mjaftueshme për identifikimin e personit deri në shkallën minimale të 
pranisë së këtyre shenjave kjo shkallë dallon nga shteti në shtet dhe fillon prej 
8-17 shenja, por në rastet kur shenjat janë pak në numër p.sh.: 6-8 atëherë 
identifikimi do të varet nga cilësia e shenjave. 

5. Monodaktiloskopia

në bazë të asaj që e prezantuam lidhur me daktiloskopinë mund që të 
konstatojmë se për identifikimin e një personi, parimisht duhet që të kemi në 
dispozicion shenjat e vijave papilare e të gjithë dhjet gishtave dhe në bazë të 
asaj të vijmë deri te formimi i formulës daktiloskopike të plotë. Kështu që 
në raste shumë të rralla dhe në bazë të shumë përpjekjeve dhe të një pune 
të palodhshme do të kishte mundësi të bëhej identifikimi i personit vetëm 
në bazë të disa gjurmëve të vijave papilare të gishtave, a nëse në vendin e 
ngjarjes ka gjurmë vetëm të një gishti atëherë identifikimi sipas daktiloskopisë 
regjistruese do të ishte pothuajse i pamundur. sipas asaj që prezantuam lidhur 
me daktiloskopinë, mund që të konkludojmë se do të ishte shumë e vështirë 
që me anë të kësaj të zbulohej kryerësi i panjohur i veprës penale, sepse 
pothuajse asnjëherë kryerësit nuk lëjnë në vendin e ngjarjes gjurmët e të gjithë 
gishtërinjve që të duket se nga cila dorë dhe cili gisht është, për këtë arsye 
këtë problem e zgjedh daktiloskopia hetuese apo monodaktiloskopia, e cila 
mundëson identifikimin e personit vetëm në bazë të një gjurme të një gishti.

Fjala monodaktiloskopi është e përbërë nga tri fjalë “monos” (një), 
“daktilos” (gisht), “skopien” (inspektoj-shikojmë kujdes, krahasoj, hulumtoj). 
në bazë të kësaj monodaktiloskopia është metodë daktiloskopike që merret me 
hulumtimin klasifikimin dhe regjistrimin individual apo veç e veç të të gjitha 
gishtave me të vetmin qëllim që në mënyrë të suksesshme dhe të shpejt të bëjë 
identifikimin e kryerësve të panjohur të veprave penale në bazë të gjurmëve 
të gjetura në vendin e kryerjes të veprës penale. Pra monodaktiloskopia si 
degë e daktiloskopisë merret me regjistrimin e personave të njohur dhe më 
indetifikimin e kryerësve të panjohur të veprave penale, në bazë të shenjave 
5. Begeja, s., Kriminalistika, Vëllimi i, tiranë, 2001, fq. 114.
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individuale të vijave papilare të gishtit. Përmbledhja monodaktiloskopikë 
është e përbërë prej dy pjesësh apo prej dy përmbledhjesh:

Përmbledhja e shenjave të gishtave të kryerësve të njohur të veprave 
penale, ku çdo gisht posedon kartonin e vet të veçantë.

Përmbledhja e gjurmëve jo të identifikuara të gjetura në vendin e kryerjes 
së veprës penale. 6

Kur në vendin e ngjarjes pas kryerjes të ndonjë vepre penale nga ndonjë 
person i panjohur gjenden gjurmë të gishtave, atëherë në bazë të metodës së 
eliminimit duhet konstatuar se ajo gjurmë nuk është nga viktima, por sipas 
gjitha gjasave është gjurmë e kryerësit të veprës, ato gjurmë duhet të verifikohen 
nëpërmjet përmbledhjes së shenjave të gishtave të personave të njohur me 
qëllim identifikimi dhe pas verifikimit nuk arrihet deri te identifikimi, atëherë 
konstatojmë se kryerësi i asaj vepre ende nuk është regjistruar, dhe sipas kësaj 
këto gjurmë duhet deponuar te përmbledhja e gjurmëve të paidentifikuara ku 
do të qëndrojnë derisa të identifikohet ose deri sa të vijë deri te parashkrimi 
apo vjetërsia e asaj vepre. 

Kur një person pas kryerjes së veprës penale është zbuluar, nga ai merren 
shenjat e gishtave për të formuar një monokomplet të shenjave të gishtave 
nga ky person, dhe më pas mund që të vijë deri te verifikimi nëpërmjet 
përmbledhjes së gjurmëve të identifikuara për të parë se ky person a ka kryer 
veprën penale pas regjistrimit me anë të gjurmës të gjetur në vendin e ngjarjes. 
shenjat e gjurmëve të kryerësve së veprave ruhen deri sa personi të jetë gjallë 
ose të ketë mbushur 70 vjet, dhe më pastaj monokomplet i atij transferohet 
në përmbledhje pasive. Monodaktiloskopimi i personave realizohet në atë 
mënyrë duke marrë shenjat e gishtave të dorës së djathtë dhe të majtës, ashtu 
që çdo gisht e ka kartonin e vet dhe përcaktohet se nga cila dorë është marrë 
dhe cili gisht është duke formuar monokompletin mondaktiloskopik.

Monokompleti është i përbërë nga 10 kartonë me shenjat e çdo gishti 
d.m.th një shenjë gishti një karton. në bazë të rregullores të teknikës 
kriminalistike regjistrimi monodaktiloskopik duhet të përfshijë personat e 
rritur dhe të mitur për të cilët ekziston dyshim i bazuar se kanë kryer ndonjë 
nga këto vepra penale: terrorizëm, vrasje, vjedhje, vjedhje të rëndë, sabotim, 
falsifikim, falsifikim parash dhe shpërdorje të atyre, tregti të palejuar armësh, 
municion dhe eksplozion, tregti të palejuar të mjeteve narkotike, mashtrimi, 
dhuna, fyerja, dhunimi, detyrimi etj.

Meqë jemi duke folur lidhur me identifikimin e personit në bazë të 
shenjave të vijave papilare të gishtave e një rëndësia të veçantë do të ishte 
të flitet edhe ngjajshmëritë e gjurmëve të vijave papilare midis personave. 
ashtu si që kemi pohuar se në botë nuk mund të gjejshë dy persona që kanë 

6. aleksiç, Zh., shkuliç, M., Kriminalistika, Beograd, 2000, fq. 167.

Emin Huseini: Rëndësia e daktiloskopisë në luftimin e kriminalitetit



The Heritage Nr.3 / 2011144

konfigurime apo larase të vijave papilare identike, por shumë shpesh ndodhë 
që të gjejsh persona me shumë ngjajshmëri në konfigurime, të cilat vetëm në 
bazë të disa detaleve dhe karakteristikave mund të dallohen.

Për të arritur deri te identifikimi i një gjurme gishti është e domosdoshme 
që të bëhet krahasimi i shenjave të vijave papilare të kësaj gjurme që është e 
paidentifikuar me shenjat e vijave papilare të një gjurme të tjetër të identifikuar, 
që do merreshte nga fishet daktiloskopike apo nga daktiloskopimi i personave 
të dyshimtë me qëllim që të zbulojmë se nga cili person është lënë apo më 
konkret nga cili gisht. 

Kështu që gjatë procesit të krahasimit vetëm gjurmët identike në shenjat 
e vijave papilare llogariten si gjurmë nga i njëjti burim apo nga i njëjti gisht i 
personit. Për këtë arsye personat që ushtrojnë këtë detyrë domosdoshmërisht 
duhet që të jenë njohës të mirë të kësaj fushe, si dhe të veprojnë me një 
precizitet të jashtëzakonëshëm duke përsëritur disa herë analizat deri sa të 
arrihet te bindja e paluhatur se shenjat janë identike apo jo dhe vetëm në këtë 
mënyrë mund që të arrihet deri te zbulimi i të vërtetës materiale.

Gjatë fazës së krahasimit çështja do të ishte shumë e vështirë në rastin 
me shenjat fragmentare të gishtave. shenjë fragmentare llogaritet shenja tek 
e cila nuk është e mundur që të konstatohet grupa kryesore, nën klasifikimi 
dhe numri i vijave papilare. Regjistrimi penal i fajtorëve, në bazë të figurave 
papilare, kohët e fundit është informatizuar, sistemi dhjetë gishtorë është 
zhvendosur me sistemin një gishtorë ose kartela daktiloskopike manuale me 
kartelën daktiloskopike informatike.7

Konkluzione   

1. studimi i gjurmëve daktiloskopike i ofron mundësinë organit procedues 
që të arrijë deri te nxjerrja e konkluzioneve logjike dhe të mbështetura, lidhur 
me ngjarjen që ka ndodhur, për zhvillimin e saj, për veprimet e kryerësit të 
veprës penale, për numrin e pjesëmarrësve në një vepër penale, për të metat 
fizike të kryerësit, për mjetet dhe mënyrat e përdorura, si dhe për personalitetin 
e kryerësit të veprës penale etj. Vlerësimi i drejtë i këtyre gjurmëve, organin 
procedues e ofron drejt arritjes të zbulimit të shpejtë të kryerësit të veprës 
penale. Gjurmët e dukshme, pak të dukshme dhe të padukshme me sy të lirë 
flasin, por duhet bërë përpjekje për ta kuptuar dhe deshifruar gjuhën e tyre. 
që të arrijmë të marrim informacione nga gjurma, detyra e parë dhe me vlerë 
të çmueshme është ruajtja e saj, përcaktimi i pozicionit të saj në raport me 
gjurmët tjera dhe mjedisin rrethues, fiksimi profesional i tyre me fotografi 
dhe procesverbal, marrja dhe paketimi i tyre në mënyrë sa më të përshtatshme 
për t’i mbrojtur nga dëmtimi eventual, si dhe dërgimi i tyre së bashku me 

7. Latifi. V., Kriminalistika, Prishtinë, 2004, fq. 323.
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modelet përkatëse për ekzaminim krahasues në laboratoret kriminalistik 
ose tekniko-shkencor. Gjurmët në vendin e ngjarjes për organin procedues 
të profesionalizuar luajnë rolin e dëshmitarit, sepse falë dëshmisë së tyre të 
drejtë është e mundur që të zbardhen dhe sqarohen rrethana të rëndësishme të 
një ngjarje- vepre penale.  

2. daktiloskopia si degë e teknikës kriminalistike u shërben organeve që 
kanë në kompetencë luftimin e kriminalitetit që sa më me sukses ta ushtrojnë 
këtë detyrë. duke aplikuar metodat dhe mjetet tekniko-shkencore të kësaj 
disipline zgjerohet mundësia për të hetuar dhe gjykuar në  mënyrë të shpejtë 
dhe të gjithanshme veprën penale. Kjo degë e teknikës kriminalistike nuk do 
të arrinte me sukses që t’i realizonte detyrat e saj pa ndjekjen me konsekuencë 
të zbulimeve të ndryshme tekniko-shkencore, të cilat ndikojnë edhe në 
avancimin e mëtejshëm të saj në drejtim të ngritjes së cilësisë më të madhe 
gjatë procesit të të provuarit.

3. Kriminalistika moderne me anë të teknikës dhe metodikës solide në 
qëllimet e veta strategjike gjithnjë e më shumë i kushton rëndësi hulumtimit 
të gjurmëve materiale, si bazë më e sigurt e procedurës provuese. Kjo arsye 
nxjerr në pah rëndësinë fundamentale që ka daktiloskopia drejt këtij qëllimi 
dhe po kjo arsye ka shërbyer si bazë e intencës për hulumtimin e kësaj teme, 
sepse shkenca mbi gjurmët  përbën themelin mbi të cilin ngrihet zbulimi dhe 
luftimi me sukses i kësaj dukurie kancerogjene. në procedurën provuese, 
për vërtetimin e të vërtetës materiale gjurmët luajnë rol vendimtar dhe këtë 
rëndësi ua japin atyre para së gjithash objektiviteti i lartë i tyre që posedojnë 
lidhur me ngjarjen. Gjurmët ose “dëshmitarët memecë”, ashtu siç i quajnë disa 
kriminalistë, edhe pse nuk flasin për të vërtetën në mënyrë të plotë, megjithatë 
ato flasin vetëm të vërtetën.          

4. diktati i kohës, si dhe nevoja imediate shoqërore për t’u mbrojtur nga 
kriminaliteti, kanë sjellë deri te ndryshimi i koncepteve të legjislaturave penale 
si dhe të metodikës kriminalistike. Zbulimi dhe luftimi i veprave të ndryshme 
penale nuk mund të kryhet me sukses pa zbulimin, fiksimin dh ekzaminimin 
e gjurmëve materiale që janë në lidhje të drejtpërdrejtë me këto vepra.                    
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ZhViLLiMi historiK i ProCesit PenaL 
në  shqiPëri deri në Vitin 1953

Abstrakt

Legjislacioni penal dhe ai procedurial penal vihen në mbrojtje të 
interesave të gjithë shoqërisë, nga këto legjislacione parashikohen 
veprat dhe sanksionet penale, rregullat procedurale të hetimit, gjykimit 

e dënimit të autorëve, ekzekutimit të vendimeve penale, të drejtat e detyrimet e 
organeve dhe subjeteve proceduriale penale. është detyrë kushtetuese e ligjore 
e organeve të ndjekjes penale, të cilat nën autoritetin dhe në emër të shtetit të 
luftojnë kriminalitetin, duke ushtruar ndjekjen penale ndaj autorëve të veprave 
penale në perputhje të plotë me Kushtetutën, legjislacionin penal e konventat 
ndërkombëtare në mbrojtje të drejtave e lirive themelore të individit. 

Legjislacioni procedural penal në republikën e shqipërisë pësoi 
ndryshime rrënjësore me miratimin e Kodit të Procedurës Penale, ligjin nr 
7905 datë 21.03.1995, duke e radhitur atë në sistemet procedurale demokratike 
me karakter akuzator, me barazi të plotë të palëve në gjykim e me të drejta 
me të zgjeruara të organeve të ndjekjes penale gjatë hetimeve paraprake, të 
cilat verifikohen e kontrollohen nga ana e gjykatës. Ky legjislacion bazohet 
në parimet demokratike të dhënies së drejtësisë, të cilat sigurojnë procedime 
penale të drejta e të barabarta, duke siguruar mbrojtjen e lirive themelore dhe 
interesave të ligjshme të shtetasve si dhe forcimin e rendit juridik e zbatimin 
e Kushtetutës e legjislacionit në tërësi.

nga ana e ekspertëve dhe hartuesve shqiptarë të projektit të Kodit 
të Procedurës Penale, janë marrë e përdorur si model normat jurike të 
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legjislacionit procedural penal të shtetit italian, i cili rezultonte me kodin më 
të ri të procedurës penale në europën Perëndimore. 

Legjislacioni procedural penal në vetvete përbëhet nga tërësia e gjithë 
rregullave procedurale që normojnë e rregullojnë gjithë procesin penal, 
duke vendosur një ekuilibër sa më të drejtë midis mbrotjes së interesave të 
shoqërisë, duke luftuar kriminalitetin, nga njëra anë, dhe nga ana tjetër, 
zhvillimin e procesit penal, duke repektuar e mbrojtur të drejtat dhe liritë 
themelore të individit. 

Hyrje

Kriminaliteti si dukuri shoqërore negative ka ekzistuar që me lindjen e 
shtetit dhe çdo shoqëri në etapa të caktuara të zhvillimit saj, ndaj sjelljeve 
që vinin në kundërshtim me interesat e saj, ka reaguar e mbajtur qëndrime 
të caktuara. Historiku i zhvillimit të legjislacionit procedural penal dhe 
sidomos ai i provave penale dhe procesit të provuarit, paraqet rëndësinë e vet 
për ta kuptuar e njohur më mirë këtë proçes. Provat dhe proçcesi i të provuarit 
ka njohur zhvillime sipas marrëdhënieve shoqërore, kushteve politike, 
ekonomike e sociale që kanë ekzistuar në etapa të caktuara të zhvillimit të 
shoqërisë . 

në këtë aspekt, mund të themi se themelet e teorisë së provave dhe procesit 
të provuarit janë hedhur nga romakët e lashtë që në vitin 149 para epokës së 
re, me ligjet Lex Calpurnia, Lex julia judicium publicium që sanksionuan 
rregullat e para  procedurale të shkruara, duke njohur e themeluar sistemin më 
demokratik, atë akuzator. analisti t.Monset1 thotë ndër të tjera se “romanët 
kanë qenë popull me aftësi të jashtëzakonshme në jurispundencë, studiues të 
ndryshëm e kanë konsideruar aftësitë e romanëve si një dhuratë misterioze të 
zbritur nga qielli”. 

në këtë punimi trajtohet zhvillimi historik i legjislacionit procedural 
penal shqiptar, duke u fokusuar kryesisht tek institutet e mjeteve të kërkimit të 
provave, provave penale dhe procesi i të provuarit, gjatë periudhës pushtimit 
otoman dhe zhvillimet e saj gjatë shekullit të kaluar deri në miratimin e 
legjislacionit demokratik në dekadën e fundit të shekullit kaluar.

 
1. Provat penale dhe procesi i të provuarit në periudhën e pushtimit turk 

Në Shqipëri mbas pushtimit turk u vendos dhe filloi të funksionojë e drejta 
e sheriatit, si pjesë e së drejtës islame, e cila e kishte burimin e saj tek Kur’ani. 
normat e sheriatit mbështeteshin në ideologjinë fetare islame, ai përmbante 
1. t. Monset “historia e romës” botim i vitit 1936.
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norma me karakter penal e proceduralo-penal. në kohën e perandorisë turke 
një pjesë e krahinave shqiptare kishin autonomi lokale apo siç mund ta quajmë 
ndryshe, vetqeverisje lokale brenda perandorisë turke dhe nën sovranitetin e 
lartë të sulltanit 2 . 

në këto kushte vazhdoi të zbatohej e drejta zakonore shqiptare për 
konfliktet midis pjesëtarëve të zonave të caktuara dhe gjykimin e konflikteve 
vazhdonte ta bënte pleqësia. Porta e Lartë organizoi sitemin gjyqësor me 
gjyqtarë myslimanë (kaditë) profesionistë, të cilët gjykonin në qendrat 
kryesore të vendit. Kaditë kishin si objekt gjykimi çështjet e rëndësishme dhe 
ato që lidheshin me interesat e vetë administratës osmane, si dhe për çështjet e 
brendshme të krahinave autonome, të cilat kërkonin vullnetarisht që gjykimin 
ta bënte kadiu.  ata gjykonin si gjyqtarë profesionistë, gjykonin të vetëm, 
bazuar në të drejtën e sheriatit dhe precedentin gjyqësor. “Dënimet ishin të 
papërcaktuara, ato jepeshin nga kadiu sipas bindjes tij” 3.

Sistemi procedural gjatë kësaj periudhe ka pasur karakter inkuizitor, me 
elementë të sistemit akuzator gjatë gjykimit që zhvillonte kadiu.

Për efekt studimi dhe ndryshimeve të rëndësishme që u bënë të drejtës 
osmane, mbas reformave të Tanzimatit, kjo periudhë ndahet në faza, në atë 
para këtyre reformave si dhe periudhën mbas viteve 1870. 

në periudhën e parë njihej e drejta e “organeve të sheries, këshillit 
sherjes” e policisë si organe hetimi dhe organeve të administratës ushtarake 
të kryenin hetime e të grumbullonin prova, të cilat konsideroheshin të tilla 
nga ana e kadiut në gjykimin e çështjes. në këto raste për ngjarje të rënda i 
akuzuari mund të burgosej. Në tërësi barrën e provës e kishte akuzuesi. në 
këtë periudhë përdoreshin si prova në procesin penal; pohimi i të pandehurit–
ikrar, dëshmia e dëshmitarit – shehade, ekspertimet–sahibul mesail, sendet, 
shkresat e dokumentet.

a) pohimi i të pandehurit – ikrar. që pohimi i të pandehurit të konsiderohej 
si provë e plotë nga ana e kadiut duhej që i akuzari të ishte madhor (mukellef) 
dhe nuk ishte i sëmurë mendor (akil). në rastet e pohimit të akuzuarit, kadiu 
i kërkonte atij që pohimin ta përsëriste disa herë me qëllimin që të kuptonte 
plotësisht përmbajtjen dhe pasojat e pohimit tij. sipas të drejtës së sheriatit 
ishte e ndaluar përdorimi i dhunës për nxjerrjen e pohimit ndaj të akuzuarit, 
por ka pasur mjaft raste që nga komandantë ushtarakë e imamë, që kanë 
lejuar gjerësisht përdorimin e dhunës e torturave ndaj të akuzuarve, kryesisht 
për krime dhe ngjarje të rënda4. “Pohimi i të akuzuarit si provë nga kadiu 

2. doc. vangjel Meksi “ autonomia e locale e disa krahinave shqiptare gjate pushtimit os-
man” botim i viti 1965 drejtesia popullore Nr 6.

3. dr. prof. ismet elezi “Zhvillimi historik i legjislacionit penal ne shqipëri botim 1997”.
4. Fikret karcic “historia e drejtës sheriatit” botim i vitit 1994.
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vlerësohej në raport edhe me provat e tjera, duke u mbështetur në parimin 
procedural që më mirë të gabohet në falje se sa në ndëshkim” 5.

b) dëshmia e dëshmitarit – shehade. Kjo provë gjatë kësaj periudhe, 
në raport me provat e tjera, ka qenë më e aplikuara. në tërësinë e saj kjo e 
drejtë e mbështet procesin e të provuarit në këtë provë. dëshmitari ishte i 
detyruar të dëshmonte për sa kishte parë në mënyrë të drejtpërdrejt ose për 
ato që kishte mësuar nga të tjerët. Sipas të drejtës së sheriatit në rastet kur 
dëshmitari nuk ka perceptuar vetë të dhënat që dëshmon, pranohej dëshmia e 
tij e bazuar në indiciet, thashethemet 6. Veç kushteve të mësipërme dëshmitari 
duhej që të dëshmonte se nuk kishte interes në çështjen apo të kishte armiqësi 
me atë që gjykohej. Për krimet e parashikuara në Kur’an, femra nuk mund 
të ishte dëshmitare dhe të dëshmonte para kadiut. si dëshmitar para kadiut 
konsiderohej edhe i dëmtuari nga vepra penale, i cili kishte kallëzuar autorin 
për veprën penale dhe dëshmonte rreth atyre që ai dinte dhe kishte konstatuar. 
Kadiu, përpara se të merrte dëshminë e dëshmitarit, kryente verifkimin e 
personalitetit tij (tezkije - kullimi i dëshmitarit). Kadiu e kryen këtë (në mënyrë 
të fshehtë) nëpërmjet një nëpunësi të tij i cili hulumtonte në vendlindjen, 
vendbanimin, xhami etj.. rreth personalitetit të dëshmitarit. Për ta konsideruar 
të provuar fajësinë duhej që të dëshmonin së paku dy dëshmitarë, për krime të 
caktuara me karakter moral jo më pak se katër dëshmitarë në të kundërt akuza 
nuk quhej e provuar.  

Për këtë provë e drejta e sheriatit,  bazohej në parimin fetar se dëshmitari 
betohet në Kur’an e dëshmon para Zotit, i cili i di dhe i shikon të gjitha. nëse 
rezultonte se dëshmitari kishte bërë dëshmi të rreme kjo konsiderohej vepër 
penale dhe ai dënohej, duke dëmshpërblyer vlerën e dëmit, në raste të veçanta 
edhe është burgosur. Ky dëshmitar nuk mund të paraqitej më si dëshmitar 
para kadiut edhe për raste të tjera. 

c) sendet, shkresat e dokumentet. sendet (buyŝte-deneyler), të cilat 
gjendeshin në vendin e ngjarjes apo që lidheshin me veprën penale e autorin, i 
paraqiteshin kadiut nga pala që akuzonte apo përfaqsonte akuzën. Kadiu bënte 
verifikimet e nevojshme dhe i vlerësonte ato në raport me personat që i kishin 
dorëzuar provat. Këto sende, të cilat mund të ishin armët e krimit, sendet e 
vjedhura, plaçkitura etj., mund të gjendeshin edhe si rezultat i kontrollit të 
ushtruar në banesën e personit dyshuar apo vende të tjera.  shkresat (evraklar) 
si prova janë përdorur kryesisht në proceset civile, por në raste të pakta ato 
janë përdorur edhe në proceset penale. në rastet e dokumenteve në gjuhë 
të ndryshme nga turqishtja e vjetër, kadiu kishte të drejtë të caktonte një 

5. dr. ejup sahiti, “procedura gjyqesore sipas te drejtes zakonore shqiptare”, botim i viti 
1999

6. koco Nova “ Zhvillimi historik i gjykimit ne shqiperi” botim i vitit 1965
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përkthyes për përkthimin e dokumentit para kadiut në gjykim, përkthim i cili 
ishte gojor. Megjithatë, shkresat si dokumentet janë përdorur pak në proceset 
penale të asaj kohe, për shkak të analfabetizmit, si dhe faktit që marrëdhëniet 
kishin karakter formal dhe nuk dokumentoheshin në akte apo shkresa.   

d) mendimi i ekspertëve – sahibul mesail. Mendimi i ekspertëve si provë 
merrej me vendim të kadiut, i cili vendoste caktimin dhe thërriste ekspertin 
për të dhënë mendimin e tij në gjykim. ekspertët kryesisht ishin ata individë 
të cilët plotësonin kushtet për të qënë dëshmitarë e për shkak të njohurive 
dhe eksperiencës që kishin caktoheshin si ekspertë. si ekspertë caktoheshin 
ata persona, të cilët kishin njohuri mjekësore, ekonomike, për përcaktimin 
dëmtimeve trupore, dëmeve materiale etj...

sa i takon mjeteve të kërkimit të provave nuk kishte procedurë konkrete 
të përcaktuar, ato mund të zbuloheshin e merreshin në mënyra nga më të 
ndryshmet. Mënyra e marrjes së tyre nuk e kushtëzonte vlerën e provave, 
provat i paraqiteshin kadiut në gjykim. ishte kadiu ai i cili i vlerësonte ato për 
të përcaktuar fajësinë e personit të akuzuar.

hapa të rëndësishëm e themelorë për zhvillimin e shtetit dhe së drejtës 
gjatë pushtimit osman u hodhën në periudhën e dytë si rezultat i reformave të 
Tanzimatit. në vitin 1879 u miratua kodi i procedurës penale, i cili mbështetej 
e përdori si model kodin francez të napoleonit, duke vendosur në themele të 
kësaj procedure parimet demokratike borgjeze. U krijua sistemi i gjykatave 
shtetërore (nizamijet), të cilat vepronin në bazë të ligjeve të reja. në to 
parashikohej dhe njihej ndarja e pushteteve, pavarësia e gjyqtarëve, e kadive 
në dhënien e vendimit, barazia e palëve në gjykim, të drejtën e mbrojtjes me 
avokat, oralitetit, kontradiktoritetet, zhvillimi i gjykimit në mënyrë publike, 
çmuarja e provave bëhej sipas bindjes së brendshme të gjyqtarit, kadiut, u njoh 
e drejta e ankimit etj. në vetevete ky kod përfaqësonte sistemin e përzier, atë 
inkuizitor gjatë hetimeve paraprake dhe me elementë akuzator gjatë gjykimit. 

Ky kod u zbatua edhe në shqipëri jo vetëm gjatë pushtimit turk, por 
edhe pas shpalljes së Pavarësisë dhe krijimit të qeverisë Vlorës, periudhës 
së Mbretërisë shqiptare deri pas të çlirimit vendit. në këtë kod u përcaktua 
në mënyrë të qartë, Prokurori si subjekt që ushtronte dhe drejtonte ndjekjen 
penale, ndërsa hetimet kryheshin, kryesisht nga ana e gjyqtarit hetues, i cili 
njoftohej e caktohej nga prokurori për kryerjen e hetimeve. hetime kryente 
edhe komisari i policisë dhe rojtarët e katundeve. në ngjarje të rënda, veprime 
hetimore mund të kryente në mënyrë te drejtpërdrejtë vetë prokurori. Veprime 
hetimore kryenin edhe komisarët e policisë si dhe rojtarët e katundeve 
dhe pyjeve, të cilët kishin kompetenca të kufizuara hetimore në raport me 
prokurorin apo gjyqtarin hetues. në këtë kod u bënë përcaktime të qarta mbi 
provat e llojet e tyre. si provë mund të shërbente çdo njoftim që lidhej me 
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veprën penale, autorin, pasojën dhe që shërbente për të zbuluar të vërtetën. në 
të u përcaktuan rregullat procedurale të marrjes dhe administrimit të provave 
nga ana e subjekteve të procedimit penal. 

në nenin 32 të këtij kodi parashikohej se “Prokurori do të marrë 
në dorëzim armët dhe çdo gjë që ka shërbyer ose ka qenë e destinuar për 
kryerjen e krimit ose deliktit si dhe çdo gjë që ka qenë produkt i tyre, ashtu 
dhe çdo gjë tjetër që mund të shërbejë për zbulimin e së vërtetës. Do t’i 
kërkojë të dyshuarit që të shpjegojë mbi të gjitha sendet e gjetura dhe të 
mbajë procesverbal përkatës7”

si pjesë e sistemit inkuizitor, një pjesë e provave penale formoheshin që 
gjatë fazës hetimeve, ato merreshin e administroheshin nga ana e gjyqtarit 
hetues ose nga prokurori dhe shërbenin si të tilla në procesin e gjykimit. në 
këtë legjislacion u parashikua forma ligjore e dokumentimit të veprimeve 
procedurale në akte formale të shkruara në gjuhën turke (turqishtja e vjetër). 
Gjithashtu, u parashikuan të drejtat dhe detyrimet e palëve në proces si dhe 
garancitë proceduriale të personave të dyshuar apo të akuzuar.

si prova në procesin penal parashikoheshin: dëshmia (në të cilën përfshihej 
edhe dëshmia e të dëmtuarit) shpjegimet e të akuzuarit, provat materiale e ato 
shkresore (dokumentet) ekspertimit teknik.  në këtë kod nuk janë trajtuar në 
insitute më vete mjetet e kërkimit të provave, sikurse janë trajtuar provat, por 
në dispozita të veçanta parashikohen si mjete të kërkimit provave; këqyerja e 
vendit të ngjarjes, vendeve e personave, kontrolli i vendit të banimit, dyqaneve 
e vendeve të tjera dhe sekuestrimet. 

Këqyerja e vendit të ngjarjes konsiderohej veprim i rëndësishëm 
procedural. ajo kryhej si rregull nga ana e gjyqtarit hetues, i cili njoftohej nga 
prokurori i shtetit. Prokurori vihej në dijeni më parë për ngjarjen që kishte 
ndodhur dhe urdhëronte gjyqtarin hetues që të shkonte në vendin e ngjarjes 
e të kryente veprime, si dhe të merrte në pyetje personat që kishin qenë në 
vendin e ngjarjes apo kishin dijeni, duke i dokumentuar ato në procesverbal. 
Në rastet e ngjarjeve të flagrancës për të cilat ligji material parashikonte 
dënim të rëndë, prokurori shkonte vetë në vendin e ngjarjes, kryente veprime 
dhe merrte deklarata nga personat që kishin dijeni.  sipas nenit 55 të këtij kodi 
prokurori, aktet dhe procesverbalet, ia kalonte gjyqtarit hetues, i cili mund të 
kryente veprime të tjera plotësuese.

në nenin 40 e 41 të këtij kodi parashikohej gjithashtu e drejta që kishte 
prokurori apo gjyqtari hetues që në këqyerjen e vendit krimit, të merrte 
persona të cilët kishin njohuri teknike për shkak të profesionit tyre për të 
sqaruar natyrën dhe rrethanat e krimit. në rastet e vdekjeve të dhunshme 
merrej një mjek për të përcaktuar shkakun e vdekjes. Procesverbalet që 

7. kodi pr.penale i vitit 1870 i perandorise osmane
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mbaheshin nënshkruheshin edhe nga dy dëshmitarë të pranishëm ose nga 
komisari i policisë së nënprefekturës, kryetari i komunës ku kishte ndodhur 
ngjarja etj.

Për kontrollin si mjet për kërkimin e provës, në nenin 33 të këtij kodi 
parashikohej: “Në qoftë se natyra e krimit është e tillë që provat mund të 
dalin nga shkresat ose sendet e tjera në posedim të të akuzuarit, prokurori 
duhet të shkojë menjëherë në shtëpinë e tij për të bërë perkuizimet (kontrollet) 
e këtyre sendeve“. Gjithashtu, në nenin 82 parashikohej delegimi i kësaj të 
drejte nga prokurori tek gjyqtari hetues dhe më konkretisht: “gjyqtari hetues 
nëse urdhërohet prej prokurorit, do të shkojë në banesën e të pandehurit për 
të bërë perkuizimet e shkresave dhe sendeve dhe në përgjithsi të të gjitha 
gjërave që do t’i quajë të dobishme për shfaqjen e së vërtetës. Gjyqtari hetues 
mundet gjithashtu, me shkue në të gjitha vendet e tjera në të cilat prezumohet 
se mund të jenë fshehur sende për të cilat flitet më sipër“.

Marrja e sekuestrimi i provave parashikohet në nenin 34 dhe 35 të këtij 
kodi dhe më konkretisht: “Sendet e gjetura gjatë perkuizimit (kontrollit)  
qoftë shfajësonjëse për të dyshuarin, sekuestrohen nga prokurori ose gjyqtari 
hetues, (rojtarët e katundeve e pyjeve vetëm në ratet e veprave penale 
bujqësore apo pyjore) me procesverbal në të cilin duhet të nënshkruajë edhe i 
akuzuari” . në nenin 35 parashikoheshin rregulla procedurale se si veprohej 
me sendet e sekuestruara, për ruajtjen e vulosjen e tyre, nëse ishte e mundur. 
Për të siguruar të drejtat procedurale të dyshuarit, veprimet e mësipërme 
bëheshin në prani të tij (nëse dëshironte) ose një personi të besuar. në këtë 
kod në kapitullin e parë të titullit iii, parashikoheshin edhe rastet e nulitetit 
(pavlefshmërisë) të veprimeve hetimore, akteve apo vendimeve, nulitet ky që 
lidhej me respektimin e rregullave procedurale për marrjen e administrimin e 
provave nga organet kompetente. 

2 - Provat penale dhe procesi i të provuarit gjatë viteve 1912 – 1953 

Më lart nënvizuam faktin që normat procedurale penale të parashikuara 
nga legjislacioni proçedurial turk, mbi provat penale, mjetet e kërkimit provave 
dhe procesin e të provuarit,  vazhduan të zbatoheshin edhe gjatë funksionimit 
te qeverise Vlorës deri në çlirimin e vendit, kjo për shkak të mungesës së  
legjislacionit në këtë drejtim (neçessitas causa).

“Kështu, me vendim të Qeverisë Vlorës u vendos që do të zbatohej legjislacioni 
i shtetit turk. Gjykatat vazhduan të ndiqnin rregullat e organizimit gjyqësorë të 
perandorisë osmane dhe zbatonin ligjet materiale e procedurale turke8” 

8. Nonda papuli ”organizimi i shtetit të parë shqiptar” drejtësia popullore, botim i vitit 
1962.
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qeveria e Vlorës me ligjin datë 13.05.1913 “për organizimin gjyqësor” 
(kanuni i zhurisë) dhe me akte të tjera qeveritare, vendosi çeljen e gjykatave 
në çdo nënprefekturë (si gjykata të shkallës parë)  me kompetencë gjykimin 
e çështjeve civile e penale (të dëmeve dhe deliktet). U vendos që gjykimet të 
bëhen në gjuhën shqipe, pavarësisht se ky vendim nuk u zbatua menjëherë 
për shkak të mosnjohjes së gjuhës së shkruar shqipe nga ana e gjyqtarëve, 
kadive9. në kanunin e dëmeve, parashikohej procedura që duhej ndjekur në 
rastet e dëmeve të shkaktuara dhe masat që merreshin në këtë rast si dënim 
dhe mënyra e zbatimit tij. Më pas, për organizimin gjyqësor kanë dalë ligje 
e dekrete, të cilat nuk mundën të kishin jetëgjatësi për shkak të mungesës 
pushtetit qendror, pushtimit të vendit e fillimit të Luftës së Parë Botërore. 
Megjithatë, mund të veçojmë ligjin e datës 10 prillit 1914: “Mbi organizimin 
e shtetit shqiptar”. Ky ligj u hartua nga ana e Komisionit ndërkombëtar të 
Kontrollit, i cili ishte ngarkuar nga Konferenca e ambasadorëve të Londrës. 
në këtë ligj shpallej statusi organik i shqipërisë si Principatë Kushtetonjëse, 
sovrane dhe e trashëgueshme nën garancinë e 6 fuqive të mëdha dhe të gjitha 
pushtetet realisht i takonin princ Vidit. në këtë kohë u organizua sistemi 
gjyqësor, i cili përbëhej nga këto hallka gjyqësore: Këshilli i pleqve, Gjykatat 
e paqit, Gjykata e Shkallës së Parë dhe Gjykata e Apelit. 

nga ana e pushtuesve austro-hungarezë në vitin 1916 u organizuan Gjykata 
e shkallës i-rë në nënprefektura dhe një Gjykatë apeli në qytetin e shkodrës. 
nga pushtuesit italianë në 16 maj 1919 u organizuan gjykatat paqtuese dhe 
ato të diktimit në qarqet e durrësit, elbasanit, Beratit e shkodrës, ndërsa në 
zonat malore vazhdonte të zbatohej e drejta zakonore.    

Riorganizimi i hallkave gjyqësore filloi pas Kongresit të Lushnjes, ku me 
dekretin e Këshillit të naltë datë 11.01.1921 u vendos organizimi i sistemit 
gjyqësor, i cili përbëhej nga 18 gjykata paqtuese, 7 gjykata të shkallës parë 
dhe një gjykatë diktimi. në ligjin e datës 27.01.1923 u sanksionuan parimet 
kryesore demokratike, siç ishin ato të pavarësisë gjyqtarëve, sigurimi i të drejtës 
mbrojtjes në proces, i bindjes së brendshme të gjyqtarëve, karakterit publik 
të gjykimeve etj. sipas dekretit “Për organizimin e gjykatave të drejtësisë” 
datë 02.05.1925  sistemi gjyqësor u organizua sipas ndarjes administrative të 
atëhershme. në çdo nënprefekturë u ngritën gjykatat e shkallës parë, ndërsa 
në qendrat e prefekturave u ngritën e funksionuan gjykatat e apelit, si dhe 
një gjykatë diktimi me qendër në tiranë. Më pas ky organizim u ndryshua në 
periudhën e mbretërisë ku u krijuan gjyqet e paqit në nënprefektuara, gjykatat 
e shkallës parë në prefektura, gjykatat e apelit si dhe gjykata e diktimit me 
qendër në tiranë.

9. irakli Nocka “gjyqtarët e shqipërisë gjatë gjysmëshekullit” drejtësia  popullore  Nr 
5-1962 .

Ferdinand  Elezi: Zhvillimi historik i procesit penal në  Shqipëri deri në vitin 1953
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gjatë periudhës së Mbretërisë shqiptare u hartua e miratua statuti 
themeltar i Mbretërisë shqiptare dhe një sërë aktesh ligjore ku më të 
rëndësishmet ishin Kodi Penal dhe ligja mbi aplikimin e Kodit Penal, miratuar 
me dekretet Mbretërore datë 03.06.19279 (hyrë në fuqi më 01.01.1928), 
Kodin Civil, ligjin “Për organizimin e gjykatave të drejtësisë” datë 01.04.1929 
ligjin e datës 05.06.1931 “Për ushtrimin e avukaturës “ etj.

statuti themeltar i Mbretërisë u miratua nga asambleja e dytë Konstituante 
më 01.12.1928, në të cilin parashikohej ndarja e pavarësia e pushteteve. në 
kapitullin e iii të tij parashikoheshin parimet proçeduriale, ai i pavarësisë 
gjykatës, bindjes së brendshme (Gjyqtarët në të dhanunin e vendimeve janë 
të pamvarun dhe udhëhiqen vetëm prej ligjës e ndërgjegjes tyne. art 118) e 
drejta e mbrojtjes detyrueshme me avokat (për veprat që parashikon dënim 
me burgim, art 122 e 128), gjykimi publik (art. 123), detyrimi për arsyetimin 
e vendimeve gjyqësore e dhënien e tyre bazuar në ligj e në prova (art 125)...

Gjatë kësaj periudhe u hodhën thmelet e shtetit te ri modern, bazuar në 
parimet e të drejtës demokratike borgjeze, bazuar në të drejtën kontinentale, 
sidomos ato franceze dhe italiane.

Hetimet drejtoheshin nga ana e prokurorëve të shtetit, të cilët vareshin 
nga Kryeprokurori i shtetit dhe të gjithë prokurorët vareshin nga Ministri i 
drejtësisë. hetimet kryheshin nga gjyqtarët hetues, të cilët në përfundim i 
dërgonin të gjitha materialet hetimore prokurorit të shtetit. Prokurori më pas 
vendoste për mënyrën e përfundimit hetimeve, nëse e dërgonte për gjykim, 
formulonte akt-gjykimin, në të cilën pasqyronte edhe provat mbi të cilat e 
bazonte akuzën konkrete. Veprimet e para hetimore kryheshin nga organet e 
ministrisë kompetente (art 132/2 policia, gjendarmëria apo edhe nga rojet e 
kufinit...).

në këtë kapitull, në artikujt 135 – 137 parashikohej organizimi e 
funksionimi i Gjykatës diktimit (Gjykatës Lartë), e cila gjykonte si shkallë 
e parë veprat penale të kryera nga subjekte të administratës lartë shtetërore 
e oborrit mbetërirë. Megjithatë, duhet theksuar se në aspektin procedural  
(mbi provat penale e procesin e të provuarit) nuk pati rregullime, akte e 
dispozita ligjore të veçanta, kështu që u vazhdua të procedohej sipas praktikës 
procedurale të mëparëshme, të parashikuar nga legjislacioni procedural 
turk.

Në Statusin Themeltar të Mbretërisë Shqiptare në kapitullin që 
parashikonte “të drejtat e qytetasve”, parashikoheshin si të drejta kushtetuese, 
paprekshmëria pronës, banesës dhe fshehtësia e korespondencës, parashikime 
këto të cilat lidheshin në mënyrë të drejtpërdrejtë me burimet e provave dhe 
mjetet e kërkimit tyre në procesin penal. Më konkretisht, në nenin 196 të 
statusit të mbretërisë parashikohej që “Banimi është i padhunueshëm, asnjë e 
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hyme me pahir në banim nuk mund të bahet, veç kur dhe si urdhnon ligja10”.
në artikullin 201/1 të këtij statusi parashikohej që “Mfshehtësia e letrave 

dhe e korrespondencës telegrafike dhe telefonike, është e padhunueshme, 
përveçse në rast lufte, mobilizimi dhe hetime për delikte të randa”. në 
artikullin 205, parashikohej ndalimi i përdorimit të torturës apo të çdo dhunimi 
fizik gjatë hetimeve dhe konkretisht “ç’do mundim trupi (torturë) asht krejt 
i ndaluem”

në lidhje me sekuestrimin në artikullin 208 parashikohej se “Konfiskimi 
asht i ndaluem dhe s’mund të bahet veçse simbas ligjës me vendim gjyqi” 
Gjatë kësaj periudhe, rol të rëndësishëm ka luajtur Gjykata e diktimit 
(Gjykata e Lartë) dhe sidomos vendimet e Këshillit të Përgjithshëm të 
Gjykatës së diktimit që bëri interpretime dhe krijoi praktikë gjyqësore. 
Praktika gjyqësore dhe vendimet e Këshillit të Përgjithshëm të Gjykatës së 
diktimit ishin të detyrueshme për tu zbatuar nga shkallët e tjera të gjyqësorit 
në çështje analoge. 

Gjatë kësaj periudhe nuk u hartuan apo të miratohej legjislacion i mirëfilltë 
procedural penal, por me ligje të veçanta u parashikuan rregulla procedurale 
penale siç ishte ligji “ Mbi ndjekjet e gjykimin kundra nëpunësve civilë të 
shtetit” datë 24.10.1928, ligji datë 19.05.1928 “Mbi pushimin e përvjetshëm 
të gjyqeve drejtësis” ligji datë 21.07.1928 “Mbi shërbimin mjeksuer për 
këqyerjet mjeko ligjore” etj....  

Me pushtimin fashist të Shqipërisë, organizimi gjyqësor u la ai që ishte, por 
u ngritën edhe Gjykatat Ushtarake, të cilat e kryenin veprimtarinë procedurale 
sipas legjislacionit procedural të pushtuesit. Kompetenca e këtyre gjykatave, 
përveç krimeve të luftës u shtrinë edhe në disa vepra të tjera penale, siç ishte 
ajo e mbajtjes së armëve, kundërshtimit të përfaqësuesve shtetërorë etj. hetimi 
i veprave penale në kompetencë të gjykatës ushtarake kryhej nga organet e 
specializuara të administratës ushtarake, ndërsa organet ekzistuese të hetimit 
vazhduan ta ushtrojnë aktivitetin e tyre si më parë. Megjithatë, duhet theksuar 
se kompetencat e këtyre organeve dhe të gjykatës, në mjaft raste shkeleshin 
dhe nuk njiheshin nga ana e administratës ushtarake. ankimet e bëra nga 
ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve në atë kohë, p.sh. tek mëkëmbësi i Mbretit 
V.emanueli, jakomoni nuk merreshin në konsideratë.

Gjatë kësaj periudhe në zonat e çliruara apo që zotëroheshin nga forcat 
nacionalçlirimtare u organizuan e funksionuan edhe gjyqet partizane, të cilat 
bëheshin pa kurrfarë formalitetit dhe gjykoheshin nga partizanë të caktuar nga 
komanda. objekt i këtyre gjykimeve ishin kryesisht veprat të tilla si tradhëtia, 
spiunimi, dezertimi, imoraliteti, vjedhja e plaçkitja etj...

10. statuti theneltar i Mreterise shiptare i vitit 1928

Ferdinand  Elezi: Zhvillimi historik i procesit penal në  Shqipëri deri në vitin 1953



The Heritage Nr.3 / 2011156

nga Komanda e Përgjithshme e U.n.Çlirimtare në nëntor të vitit 1944 u 
miratua rregullorja e funksionimit të gjyqeve ushtarake. në të përcaktoheshin 
strukturat ushtarake gjyqësore dhe kompetencat e tyre.

Sa i takon provave dhe procesit të të provuarit, ky institut nuk njihej dhe 
nuk zbatohej jo vetëm për faktin se nuk kishte dhe nuk zbatohej asnje procedurë 
formale, por personat të cilët kryenin rolin e gjyqtarëve apo prokurorit, nuk 
kishin asnjë njohuri profesionale e juridike. 

Në këto raste gjykimi kishte karakter thjesht llogjik dhe bazohej në 
urdhërat dhe orientimet e komandës partizane. Vendimet e këtyre gjykatave 
ishin të paankimueshme, ato ekzekutoheshin menjëherë. Përjashtime ka pasur 
në rastet e dënimeve me vdekje, të cilat nëse ekzistonte mundësia, gjykoheshin 
edhe nga gjyqi i lartë ushtarak. Kjo rregullore funksionoi deri në maj të vitit 
1945  me daljen e ligjeve nr 59 dhe 60 datë 17.05.1945 “Mbi organizimin e 
përkohshëm gjyqësor”.

Me këto ligje u sanksionuan dhe u ngritën gjykatat popullore, të cilat 
përbëheshin nga gjyqtarë profesioniste dhe jo të tillë të zgjedhur nga organet e 
pushtetit lokal. organizimi gjyqësor u bë në shkallë nënprefekture, Prefekture 
dhe në Gjykatën e Lartë. Gjykata e Lartë përbëhej nga dhjetë anëtarë e 
organizuar në dy kolegje si dhe Këshilli i Përgjithshëm, në të cilin bënin 
pjesë të gjithë anëtarët e saj. ndryshime e rregullime ligjore u bënë edhe me 
ligjin nr. 1284 datë 09.06.1951 në të cilin u përcaktua zgjedhja e gjyqtarëve 
dhe ndihmësgjyqtarëve nga populli me votim, u përcaktuan dhe u kufizuan 
kompetencat e gjykatave ushtarake. Gjykatat popullore gjykonin në shkallë të 
parë, u krijuan gjykatat e qarqeve të cilat gjykon si shkallë e dytë, ndërsa për 
krime të rënda si gjykata të shkallës parë. 

Për këtë periudhë nuk mund të flitet për legjislacion procedural në kuptimin 
e mirëfilltë të tij. Kjo periudhë u karakterizua nga shkelje të rënda të drejtave 
dhe lirive themelore të individëve, që akuzoheshin dhe sidomos kundërshtarët 
politikë apo persona të cilët konsideroheshin si bashkëpunëtorë të regjimeve të 
kaluara, apo si sabotatorë të pushtetit popullor. në këtë kuptim, nuk ka pasur 
asnjë rregullim ligjor specifik për provat penale, mjetet e kërkimit provave dhe 
procesin e të provuarit. organet e gjurmimit, pa kurrfarë procedure formale e 
ligjore, kryenin kontrolle e sekuestrime, veprime këto të cilat kryheshin sipas 
urdhërave të komanadave, forcave të ndjekjes etj., apo në mënyrë sporadike.

Kjo gjendje vazhdoi deri në miratimin e hyrjen në fuqi të Kodit të 
Procedurës Penale të vitit 1953, miratuar me ligjin nr 1650 datë 30.03.1953 
të Kuvendit Popullor të republikës së shqipërisë. 

Ky kod përfaqësonte sistemin inkuizitor, megjithatë duhet thënë që për herë 
të parë u përcaktuan në mënyrë të qartë e të plotë rregullat procedurale penale, 
që rregullonin tërë procesin penal, pavarësisht ndikimeve dhe instituteve të 
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veçanta me karakter të theksuar politik e klasor, si pjesë e filozofisë së shtetit 
totalitar. Ky kod vinte në kundërshtim me parimet kryesore procedurale të 
sanksionuara në të gjitha legjislacionet procedurale penale demokratike të 
europës Perëndimore.

Literatura:

- historia e shqipërisë në dy vëllime 1959, 1963.
- Kanuni i Lekë dukagjinit, tiranë botim i vitit 1993
- Kodi penal i Mbretërisë shqiptare i vitit 1928 
- Ligja mbi aplikimin e K.Penal të vitit 1928.
- statusi themelor i Mbretërisë shqiptare - 1928
- Përmbledhës i legjislacionit të rPssh i viteve 1945-1985 (Vëllimi i dhe ii - botim 

i vitit 1986).
- Kodi Pr. Penale i vitit 1879 i Perandorisë osmane.
- historia e romës .t.Monsset botimi 1936.
- dr.ejup sahiti, “Proçedura gjyqësore në të drejtën zakonore” dhe argumentimi në 

proçedurën penale” Prishtinë 1999.
- Grigor Gjika, “Verifikimi i provave në proçesin penal” dhe “Çmuarja e mendimit të 

ekspertëve në proçesin penal” 
- dr.Prof .ismet elezi, “e drejta zakonore sipas Kanunit të Labërisë” dhe  “Zhvillimi 

i legjislacionit penal shqiptar” botim - 1997.
- Koço nova, “Zhvillimi historik i gjykimit në shqipëri” botim – 1965.
- doc. Vangjel Meksi, “autonomia lokale e disa krahinave shqiptare gjatë pushimit 

otoman” botim – 1965. 
- nonda Papuli, “organizimi i shtetit të parë shqiptarë” botim 1962. 
- irakli noçka, “Gjyqtarët e shqipërisë gjatë gjysmë shekullit” botim – 1962.

Ferdinand  Elezi: Zhvillimi historik i procesit penal në  Shqipëri deri në vitin 1953



The Heritage Nr.3 / 2011158

Милица Денковска 1

ГЕРМАНСКАТА ПОВОЕНА КНИЖЕВНОСТ 1945-1949:
ПОРАЗ И РЕСТАВРАЦИЈА

Апстракт

Денот на капитулацијата на Германија, 8ми мај 1945, го означува 
крајот на Втората Светска Војна и почетокот на нова епоха. 
По дванаесетгодишното владеење на националсоцијалистите, 

Германија беше прекриена со урнатини и пепел. Сепак, до „нулта точка“ 
не дојде ниту во социокултурната сфера, ниту пак книжевноста на 
овој период започна сосема од ново. Повоената книжевност во зоните 
контролирани од западните сили најпрво беше под влијание на автори кои 
држеа до конзервативните естетски традиции, од кои особено успешни 
и влијателни беа оние, кои за време на режимот на Хитлер останаа во 
Германија и по војната беа согледани како претставници на „внатрешната 
емиграција“. Покрај нив дејствуваа и автори кои заминаа во егзил и од 
кои само мал број се вратија во својата нова стара татковина, а дел од 
овие автори беа привлечени од левоориентираната антифашистичка 
политика на советската окупирана зона. Сепак, во западниот дел на 
Германија се вратија млади автори, кои се бореа како војници и кои 
ужасите на војната ги доживеаја на фронтот или во заробеништво. Овие 
автори се претставници на новата повоена книжевност – „книжевноста 
на руините“ (Trümmerliteratur).

Клучни зборови: Германија, повоена книжевност, егзил, внатрешна 
емиграција, книжевност на руините

1.  М-р Милица Денковска, лектор по германски јазик, МИТ Универзитет Скопје
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GerMan LiteratUre aFter WorLd War ii:
deFeat and restaUration

Abstract

the 8th of May, the day of the capitulation of Germany, indicates the end 
of World War ii and the beginning of a new era. Germany was covered with 
ruins and ash after the 20 year possession of the national socialists. however, 
in the field of the social-cultural sphere and literature didn’t come to a com-
plete halt in this new period. the post-war literature controlled by the western 
allies was at first under the influence of authors who were representatives of 
conservative aesthetic traditions. Especially influential were the authors, who 
stayed in Germany in the time of hitler’s rule and during the post-war period 
were seen as representatives of “inner emigration”. apart from them, active 
were also the authors in exile of whom only a few returned in the new home-
land, and a part of these authors were attracted by the left-winged antifascist 
politics of the soviet occupied zone. however, young authors have returned 
in the Western region of Germany, who suffered the horror of war fighting as 
soldiers on the front or in captivity. these authors are representatives of the 
new post-war literature – “rubble literature” (Trümmerliteratur).

Keywords: Germany, post-war literature, exile, Inner Emigration, Trüm-
merliteratur 

ВОВЕД

„Чувството на несигурност е најизострено секогаш кога талогот на 
социјализацијата ја губи својата цврстина – и затоа постоечкиот социјален 
простор ја губи својата транспарентност заедно со својата ограничувачка 
и овластувачка моќ. (...) Без оглед на тоа каква стабилна координација/
сепарација била достигната во минатото помеѓу когнитивното, естетското 
и моралното простирање, сега таа се распаѓа.“2  Зигмунд Бауман во 
својата „Постмодерна етика“ зборува за општествен феномен, кој во 
никаква смисла не е нов: познато е дека се појавува низ историјата како 
последица на војни, насилни револуции, пропаст на империи, или како 
придружба на општествени зафати кои се прешироки или пребрзи за 
да бидат асимилирани од постоечките контролирачки служби. Крајот на 

2.   Зигмунд Бауман, Постмодерна етика, Темплум, Скопје, 2005, с.397

Милица Денковска: ГЕРМАНСКАТА ПОВОЕНА КНИЖЕВНОСТ 1945-1949:
     ПОРАЗ И РЕСТАВРАЦИЈА
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Втората Светска Војна и прераспределувањето кое следуваше во потесни 
(европски) и пошироки (светски) рамки се само понеодамнешни случаи 
на еден повторувачки историски феномен.

РАЗВОЈ НА ПОВОЕНАТА КНИЖЕВНОСТ ВО ЗАПАДНА 
ГЕРМАНИЈА

Првите години по капитулацијата на Германија се политички означени 
со развојот на првично четирите окупирани територии во две одделни 
држави. Настанатиот светски политички конфликт помеѓу големите 
сили суштински влијаеше и врз политиката во Германија. Пресвртници 
беа Потсдамската конференција во 1945 и Лондонската конференција 
во 1948 година, чија последица беше напуштањето на Контролниот 
совет на Алијансата од страна на Советскиот Сојуз. Во западните зони 
следуваше реформа на валутата и Парламентарниот совет заседаваше за 
уставот. 1949 беше оформена Сојузната Република. Соодветни процеси 
водеа и во советската зона кон развој на самостојна држава.

Како и во 1918, така и во 1945 година националната криза во 
Германија не можеше да биде надмината само со сопствени сили. 
Двојното искуство на материјална криза и духовна дезориентација 
беше опфатено со општото расположение на пораз. Но во годините што 
следуваа, енергијата за обнова во западниот дел беше насочена пред сè 
кон обнова на стопанството во своите стари капиталистички структури. 
Западните сили наскоро осознаа, дека стопанството на Западна Европа 
не може да заздрави без итна обнова на Германија. Основните планови 
за реорганизација на социјалните и политичките системи кои требаа да 
стапат на сила, не можеа да бидат тестирани. На тој начин наскоро беше 
надмината материјалната криза, но ситуацијата во однос на историската 
и политичката ориентација не можеше така брзо да закрепне. Токму 
спротивното, свеста за загубата на вредностите и суштината на 
постоењето само се продлабочи: кон крајот на 40-тите години настана 
широка дискусија околу нихилизмот како една општа европска кризна 
појава. Карактеристичниот германски развој од 1933 година беше всаден 
во еден надреден историски процес и со тоа релативизиран во својата 
сопствена проблематика.

Овој процес ја илустрира книжевната историја: доколку првата 
повоена книжевност во најширока смисла се разбере политички, така 
таа во 1949 повторно се повлекува во изолацијата на чистата култура. 
Ако во 1945 како индиција на времето може да се земе списанието „Die 
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Wandlung“3 , тоа во 1948 може да важи за „Statische Gedichte“4  на Готфрид 
Бен. Најзначајниот настан во рамките на овој развој го чини забраната на 
списанието „Der Ruf“5  и основањето на „Групата 47“ во 1947 година. Од 
денешна гледна точка, развојот сам за себе можеби делува консеквентно, 
но овој временски период е сепак полн со очигледни противречности.

Не постои ефикасна централизирана сила која на несигурниот, 
постојано обновуван простор може да му понуди стабилна основа. 
Задачата на конструирање нов, осмислен општествен простор се презема 
поединечно, одделно и колективно. Отсуството на една доволно силна и 
способна координирачка сила „[…] води кон бескрајно мултиплицирање 
на распрскани месни иницијативи, на секоја и`  придава жестокост и 
одлучност, претворајќи ги сите договорени решенија во далечна иднина.“6  
Така три генерации на автори со различни интенции се обидоа да го 
наметнат своето влијание, а своето делување го започнаа во различни 
временски периоди. 

Првото несогласување се заснова врз различните гледишта на 
авторите. Дел од нив ја доживеаја германската катастрофа во егзил и 
се обидуваа да се надоврзат на целите од пред 1933 година. Другите 
пак, кои останаа во земјата, мораа најпрво да се справат со сопствената 
вмешаност во најмладото минато. Овој антагонизам се разгоре преку 
расправијата во врска со враќањето на Томас Ман.

Врз актуелната свест најпрво влијаеја пред сè авторите родени 
пред 1900 година. А со нив, конфликтите од 20-тите години посегнаа 
по времето после 1945: идејата беше да се да се учи од грешките во 
развојот на Вајмарската Република. Во целокупните германски рамки 
делуваа на пр. Томас Ман и Алфред Деблин, автори кои уште во тоа време 
имаа големо влијание врз политичко-книжевната сцена. Истовремено 
во јавноста настапија и автори родени помеѓу 1900 и 1915 година, од 
кои најголем дел на книжевната сцена дебитираа уште пред 1933. Тие 
распадот на Вајмарската Република го доживеаја како младинци и беа 
под влијание на кризната свест од доцните 20-ти години (Гинтер Ајх, 
Ерих Кестнер). Кај оваа меѓу-генерација на 30-40-годишни автори, 
волјата за суштински промени, исто така и во политичко-стопанските 
структури, беше најсилно изразена.

3.   промена, преобразба
4.   „Статични поеми“
5.   „Повик“
6.   Зигмунд Бауман, Постмодерна етика, Темплум, Скопје, 2005, с.398
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Конечно, на крајот на 1946 година настапија навистина млади автори, 
родени на почетокот на 20-тите години. Тие израснаа под режимот на 
националсоцијализмот и за нив 1945 година означуваше распаѓање на 
единствениот свет што го познаваа. Нивните први книжевни обиди, 
како кусите раскази на Хајнрих Бел или радио драмата „Надвор пред 
вратата“ на Волфганг Борхерт, се справуваа со реалноста на војната која 
ја доживеаја врз сопственото тело и ум, без перспективи за иднината. За 
нив светот се наоѓаше во тотален идеолошки сомнеж.

Третиот елемент на неусогласеноста на ова време ја чини рецепцијата 
на странската, пред сè американската и француската книжевност. Од 
една страна постоеше голема дивергенција помеѓу оваа и германската 
самостојна книжевност од времето по 1933 година. Германската 
публика требаше да ја задоволи и надокнади потребата за модерност. 
Хемингвеј и Фокнер детално се читаа и дискутираа како Сартр и Ками. 
Од друга страна, диференцијата постоеше само во модерноста, не и во 
содржајноста. Германскиот читател во својата потрага по ориентација 
можеше подеднакво да се пронајде во светот на Хемингвеј и Фокнер, 
проткаен со историја дефинирана преку насилство и мажествена 
цврстина и истрајност, како и во описот на апсурдноста на Ками или 
егзистенционализмот на Сартр.

Заеднички за традиционалната германска и модерната западна 
книжевност беше скептичниот поглед врз историјата, бидејќи 
германскиот национализам беше само најрадикалната последица 
на вкупниот антидемократски развој на Европа во 30-тите години. 
Италијанскиот фашизам, сталинизмот во Советскиот Сојуз, неуспехот 
на републиканците во шпанската граѓанска војна, конечно и неповолниот 
почетен тек на Светската Војна за сојузниците, ја доведоа западната 
демократска свест во состојба на длабока депресија. За целокупната 
европска книжевна историја, преломот 1945 е помалку важен отколку 
оној во 1930 година. Тогаш беа одредени насоките за наредните децении 
сè до избивањето на новиот конфликт помеѓу истокот и западот.

Нулта точка?

Германскиот филозоф Карл Јасперс во првото издание на списанието 
„Die Wandlung“ (1945) и`  се обрати на германската читачка публика 
со следните зборови: „Загубивме речиси сè: државата, стопанството, 
безбедната состојба на нашето психичко постоење, и уште полошо од 
тоа: важечките норми кои сите нè поврзуваа, моралните вредности, 
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обединувачката самодоверба како народ.“7  Овие зборови го опфаќаат 
општото согледување на состојбата по капитулацијата – историската 
нулта точка. Владееше насилство, многу градови беа разрушени, семејства 
растурени, стопанството претрпе слом во зимата 1945/46, протераните од 
источните области масовно се враќаа во земјата. Секој мораше да се грижи 
за својата непосредна егзистенција. Од друга страна, политичари и водечки 
личности од времето пред 1933 година – како Карл Јасперс – беа подготвени 
да започнат со реорганизацијата на државата. Но, помеѓу сегашноста и 
иднината се провлекуваше сенката на минатото. Населението сега беше 
соочено со настаните, кои во последните години се случуваа во име на 
германскиот народ. Фирерот, со кого луѓето се идентификуваа или кој ги 
принудуваше да се приклучат кон националсоцијалистичката машинерија, 
мораше да се согледа со неговото вистинско лице. И сите Германци беа 
изложени на морална критика, бидејќи победниците ја формулираа тезата 
на колективната вина. Чувството дека се избегало од една диктатура 
дојде во конфликт со обвинувањето дека секој носи одговорност за 
злосторствата на токму таа држава. Така до обнова не можеше да дојде 
без отворена и самокритична обработка на минатото. А тоа не се случи. 
Нимбершките процеси и мерките за „денацификација“ овозможија само 
површно потиснување на чувството на вина и неискреност. Во тие 
услови, потребата за суштинска преобразба не можеше да се исполни.

Во првите години по капитулацијата, во Германија не се врати 
речиси никој од авторите кои заминаа во егзил. Според Томас Ман, кој 
одби враќање во својата татковина, „внатрешната емиграција“8  (поделба 
на свеста: надворешна потчинетост на режимот, но внатрешна слобода) 
на авторите кои не ја напуштија државата за време на диктатурата 
означуваше суштинска црта на германскиот карактер, која го овозможи 
режимот на Хитлер. Расправијата помеѓу авторите во егзил и авторите 
на „внатрешната емиграција“ повторно се разгоре преку рецепцијата на 
романот „Доктор Фаустус“ на Томас Ман три години подоцна, при што не 
беше оспорувана уметничката вредност на делото, туку претставеноста 
на германската историја како последица на пакт со ѓаволот.

7.  joachim Bark, Geschichte der deutschen Literatur / Von 1945 bis zur Gegenwart, ernst 
Klett Schulbuchverlag Leipzig GmbH, Leipzig, 2002, с. 19

8. Делата на авторите на „внатрешната емиграција“ напишани во времето на 
националсоцијалистичкиот режим опфаќаа теми од духовниот свет, христијанската 
религија или магијата на природата. За време на нивното творење, тие го носеа 
обележјето на внатрешниот отпор; по капитулацијата, ја преземаа улогата на 
потиснување на националсоцијалистичкото минато и избегнување дискусии околу 
сопственото однесување за време на Третиот Рајх. Оваа книжевност беше нашироко 
позитивно прифатена и нејзините автори мошне ценети
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Покрај оние на „внатрешната емиграција“ и егзил, во првите 
повоени години се појавија и мал број дела чии автори припаѓаа кон 
групата непосредно засегнати, кои дадоа отпор и мораа да страдаат во 
затвори или концентрациони логори. Во нивните дела, настанати во 
времето на капитулацијата, не станува збор за животот под режимот на 
националсоцијалистите, туку за целите на отпорот како ориентациона 
точка за иднината.

Книжевност по капитулацијата

Со списанието „Der Ruf“, на книжевно-политичката сцена стапува 
нов начин на размислување. Авторите Алфред Андерш и Ханс Вернер 
Рихтер, припадници на меѓу-генерацијата и воени заробеници во САД, им 
се обратија на младите луѓе кои не можеа или не сакаа да се надоврзат на 
времето пред 1933. Во издание од 1947, Рихтер ја критикува романтиката 
на „внатрешната емиграција“ во контраст со руините на реалноста, како 
и „прогресивната“ книжевност на авторите во егзил, која ја гледа како 
книжевност на стагнација. Потребна беше нова книжевност која ќе биде 
ориентирана кон објективноста и реализмот. „Der Ruf“ повикуваше на 
отворена дискусија за сите општествени прашања, која би овозможила 
самостоен развој на Германија.

Списанието беше забрането во 1947 година од страна на американските 
воени власти поради нихилизам. Причината во суштина не беа книжевно-
филозофските тенденции, туку политичките размислувања, посредувањето 
за демократски социјализам независен од конфликтите помеѓу истокот и 
западот. Последица на тоа беше формирањето на „Групата 47“, книжевна 
група која на почетокот на млади автори им нудеше платформа за обнова 
на германската книжевност, а потоа се разви во влијателна институција на 
културната сфера во Сојузна Република Германија и сè позабележителен 
антагонист на актуелната културна политика.

„TRÜMMERLITERATUR“ – КНИЖЕВНОСТ НА РУИНИТЕ

Во второто издание на списанието „Der Ruf“, Рихтер го поставува 
прашањето: „Зошто молчи младата генерација?“ Со тоа мисли на младите 
војници кои по војната се вратија дома. Неговиот одговор гласи: „Таа 
молчи, бидејќи пресилно ја чувствува дискрепанцата помеѓу пишаниот 
збор и доживеаниот живот.“ 9 Базичната недоверба кон јазикот, да се каже 

9.  joachim Bark, Geschichte der deutschen Literatur / Von 1945 bis zur Gegenwart, ernst 
Klett Schulbuchverlag Leipzig GmbH, Leipzig, 2002, с. 40
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вистината, е една од основните причини за молкот на младите повратници 
во првата година по капитулацијата (Хитлер и Гебелс најпрво завладеаја 
со слободата на јазикот). Рихтер со своите саркастични прашања не ја 
напаѓа само злоупотребата на јазикот во НС-идеологијата, туку и јазикот 
на авторите на „внатрешната емиграција“ и егзилот.

Но младата генерација не молчеше долго. Кон крајот на 1946 своите 
први текстови ги објавија Волфганг Борхерт и Хајнрих Бел.

Волфганг Борхерт: „Draußen vor der Tür“ 10

Личноста и делото на Борхерт може да се смета за претставник на 
целата негова генерација. Емитувањето на неговата драма „Надвор пред 
вратата“ во вид на радио драма во февруари 1947 му донесе неизмерно 
влијание, а реакциите покажаа дека Борхерт го погодил нервот на 
времето. Неговата рана смрт – на 20.11.1947, еден ден пред премиерата 
на драмата во Хамбург – го издигна Борхерт во трагичната фигура на 
целата своја генерација.

Драмата „Надвор пред вратата“ ја прикажува вистината на една 
субјективна свест. Главниот лик во драмата, Бекман, повратник од 
војната, гротескна фигура со војнички мантил и очила од гас-маска, го 
одредува текот на дејството. Доминантен е монологот на јас-раскажувачот, 
прикажаната реалност е нераскинлива целина на сцени од соништа и 
надворешна перцепција. На станиците низ својата потрага по место во 
повоеното општество, Бекман ги насочува своите прашања за моралот и 
одговорноста кон различни типови на личности, кон Бог и кон смртта. На 
крајот останува „надвор пред вратата“, исклучен од општеството кое сака 
да потисне и заборави, и неговите прашања остануваат неодговорени. 
Бекман-генерацијата го преобразува чувството на вина стекнато во текот 
на војната во чувство на жртва, неразбрана и исклучена од социјалната 
сфера.

Текстовите на Борхерт истовремено ја прикажуваат и негираат 
реалноста. Ги изнесуваат на виделина последиците од војната по свеста 
на луѓето и јасно укажуваат на загубата на идентитетот поврзана со 
чувството на вина. Но субјективната драматизација и гротескните 
изобличувања се постапки на книжевна апстракција од надворешната 
реалност. 

10.  „Надвор пред вратата“
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Хајнрих Бел: „Wanderer, kommst du nach Spa...“ 11

Драмата „Надвор пред вратата“ зазема единствено место во првата 
повоена книжевност на младата генерација. Формата, со која се служеа 
младите автори за да го изразат пред сè своето осознавање на себеси 
и светот, беше кусиот расказ. Преку неа можеа да го изнесат своето 
согледување за прекин со традицијата на германската книжевност, 
паралела на германската новела со нејзиниот сезнаен раскажувач, сложен 
јазичен израз и затворена структура. Со кусиот расказ свесно се посегна 
по формата на американскиот „Short Story“. Оваа форма на кус расказ 
се одликува со личен раскажувач, јазикот е близок до секојдневниот, 
структурата е отворена, според германскиот писател Волфдитрих Шнуре 
таа е „делче оттргнато од животот“.12  Во неа се опфаќа еден одлучувачки 
момент за човекот. Целта не е толкување на светот, туку разјаснување 
на егзистенцијата. Може да се објави во весници, да допре до масовна 
публика, не одзема долго време за читање. Форма која се јавува како 
жанр типичен за ерата на демократизација и индустријализација.

Еден од омилените раскази на повоеното време и парадигма на 
модерната прозна уметност е „Патнику, дојдеш ли во Спа...“ од Хајнрих 
Бел, благодарение на неговата строга структура на кус расказ, наметлив 
јазик и симболика, како и тематика. Со нагласено прозаичен, секојдневен 
стил е опишан приемот на еден млад човек, тешко повреден во војната, 
во училиште кое служи како воена болница. Додека јас-раскажувачот 
на носилки е пренесуван низ ходниците до една училница преиначена 
во операциона сала, чекор по чекор му се разјаснува, дека се наоѓа во 
гимназијата која неодамна ја посетувал како ученик. На таблата во 
училницата за уметност препознава дел од текст напишан со неговиот 
сопствен ракопис: Патнику, дојдеш ли во Спа... Стихот на таблата, кој 
Бел го избрал за наслов на својот расказ, е почеток на еден епитаф кој 
се однесува на херојската битка на Спартанците под водство на кралот 
Леонида против надмоќната персиска војска на Ксеркс кај Термопиле 
во 480 година п.н.е.. Во германскиот јазичен простор, овој надгробен 
натпис станал прочуен по преработката на Фридрих Шилер во елегијата 
„Der Spaziergang“13  од 1795: 

11.  „Патнику, дојдеш ли во Спа...“
12.  joachim Bark, Geschichte der deutschen Literatur / Von 1945 bis zur Gegenwart, ernst 

Klett Schulbuchverlag Leipzig GmbH, Leipzig, 2002, с. 45
13.  „Прошетка“
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„Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest
Uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl.“ 14

Митот за благородната смрт на Спартанците и нивната жртва за 
татковината се појавува во бројни агитациони текстови и говори на 
националсоцијалистите. Бел во својот расказ го дехероизира цитираниот 
епитаф и го разоткрива како перфидна фраза, која служи за одвлекување 
на вниманието од фактот дека умирањето во војна е бесмислено.

За разлика од Борхерт, Бел ја историзира катастрофата од 1945 
година и токму во границите на субјективната свест и нејзината вистина 
ги обелоденува историските предуслови за истата.

СОВЕТСКАТА ОКУПИРАНА ЗОНА 1945-1949

По крајот на Втората Светска Војна и поделбата на Германија 
на четири окупирани зони, уште во 1945 година во советската зона 
беа спроведени реформи, кои воведуваа суштински промени во 
политичките, економските и општествените односи. Во оваа прва фаза, 
официјално означена како „антифашистичко-демократски пресврт“, 
имоти и фабрики беа национализирани, доколку сопствениците беа 
обвинети дека биле воени злосторници и водечки националсоцијалисти, 
земјоделски поседи над 100 хектари беа прераспределени и правниот и 
образовниот систем беа реформирани. Еден месец по капитулацијата на 
Германија, советската воена администрација (СМАД15 ) донесе одлука за 
регистрација на антифашистичко-демократски партии и синдикати, при 
што беа формирани КПД16 , СПД17, ЦДУ18  и ЛДПД 19. Со обединувањето 
на КПД и СПД, на 22.04.1946 година настана Партијата за социјалистичко 
единство на Германија (СЕД20), чии органи – Централен комитет, 
Политбиро и Секретаријат – поседуваа апсолутна контрола и власт.

Влијанието на СЕД се зголемуваше не само над останатите партии, 
туку и врз културниот живот. Вонпартиски беше Културниот сојуз за 
демократска обнова на Германија од неговото основање во август 1945 

14.  „Патнику, дојдеш ли во Спарта, објави таму, нè виде дека лежиме тука, како што 
законот нареди.“  Werner Bellmann, Heinrich Böll, Romane und Erzählungen, Reclam, 
Stuttgart, 2000, с. 46

15.  Sowjetische Militäradministration – SMAD
16.  Комунистичка партија на Германија
17.  Социјалистичка партија на Германија
18.  Христијанско-демократска унија
19.  Либерално-демократска партија на Германија
20.  sozialistische einheitspartei deutschlands – sed
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и до 1947 дејствуваше како сегермански, иако уште на почетокот беа 
јасно видливи разликите помеѓу сфаќањата на неговите членови според 
своите претстави за фашизмот и демократијата, а сегермански беше и 
првиот Конгрес на писатели (4.-8.10.1947 во Берлин). За уметничката 
сфера во советската зона беше задолжен одделот за информации на 
СМАД, кој издаваше дозволи за печатење и во сопствената издавачка 
куќа објавуваше советска книжевност. Самите уметници на почетокот 
немаа востановено одреден уметнички правец. Списанието „Обнова. 
Културно-политичко месечно списание“ на издателството „Aufbau-Ver-
lag“ можеше да се спореди со списанието „Der Ruf“ во западниот дел 
на Германија, како според содржините и целите (преродба, информации 
и ориентација), така и според големиот тираж. Во 1946, Лајпцишката 
издавачка куќа „Reclam“ започна со продукција на голем број евтини 
изданија на книжевни класици.

Во почетокот, книгоиздателството во советската зона беше 
ограничено на нови изданија на граѓанско-хуманистички дела од 
таканареченото „национално наследство“, како „Вилхелм Тел“, „Смртта 
на Дантон“, „Ефи Брист“ и сл., како и публикации на антифашистичка 
книжевност на одредени писатели во егзил (Бертолт Брехт, Хајнрих и 
Томас Ман, Јоханес Р. Бехер, Ана Зегерс). Во оваа група на автори сепак 
не беа вклучени имиња како Валтер Бенјамин, Херман Брох, Еден фон 
Хорват, Роберт Музил.

Поголемиот дел од авторите во егзил по крајот на војната се вратија 
во советската зона, така што овие автори се стекнаа со повисоко реноме 
и поголемо книжевно-политичко искуство отколку малиот број автори 
кои се вратија во западните зони. Голем број автори во советската 
зона, повратници од Советскиот Сојуз, САД и Мексико прифатија 
важни функции во културните институции. Антифашистичкиот мит за 
создавањето на Германската Демократска Република, со чија помош 
„поразените“ можеа да се придодадат кон „победниците“ на историјата, 
настана и се втемели во годините од 1945 до 1949. Сè до распадот на ГДР 
сочинуваше совршена почва за политичката, моралната и естетската само-
концепција на источно-германските уметници и интелектуалци, кои во 
западниот дел не гледаа алтернатива за реално постоечки социјализам.

ЗАКЛУЧОК

Крајот на Втората Светска Војна во Германија означуваше само 
историска, но не и социокултурна нулта точка. Доколку преломот не се 
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случи во 1945, тогаш кога? Кога националсоцијалистичката Германија 
стана демократска Германија која денес ја познаваме? И која беше 
улогата на книжевноста и книжевните интелектуалци во создавањето на 
таа Германија?

До одговорот на овие прашања се доближи Хајнрих Бел, кој, како и 
другите млади автори на повоениот период, инсистираше на значењето 
на едноставната, нерафинирана, политизирана, реалистичка книжевност, 
која ќе раскрсти со неполитизираната книжевна традиција за која се 
веруваше дека е делумно одговорна за подложноста на германската 
интелектуала кон партијата на националсоцијалистите. Овие млади 
автори и нивната „книжевност на руините“ беа маргинален феномен за 
време на првата декада на нивното издигнување, но најпосле свеста на 
„нултата точка“ која тие ја застапуваа стана доминантна за книжевноста 
на Сојузна Република Германија.

Нобеловата награда за книжевност во 1946 му беше доделена на автор 
од германското јазично подрачје, но сепак не на еден од припадниците 
на младата генерација. Таа отиде кај Херман Хесе, автор роден во 1887 
и швајцарски државјанин од 1923. Хесе го издаде својот роман „Игра со 
стаклени перли“ во 1943 година и оваа книга заедно со „Доктор Фаустус“ 
(1947) на Томас Ман и „Смртта на Вергилиј“ (1945) на Херман Брох 
стана најзначајното дело на германско-јазичната книжевност од 40-тите 
години.
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Весна Танчева 

ЗНАЧЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИОТ 
ГАСТРОНОМСКИ БРЕНД ВО РАЗВОЈОТ НА 
ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Апстракт

Во светот денес постојат безброј туристички дестинации, меѓу кои 
постои голема конкуренција. За да се издигне некоја туристичка 
дестинација на врвот, треба да се соочи со одредени предизвици 

и да премости големи ограничувања во поглед на нејзиниот маркетинг. 
Трудот елаборира еден од начините како да се справи секоја туристичка 
дестинација во поглед на маркетингот, а тоа е преку процесот на 
создавање национален гастрономски бренд. Република Македонија има 
широка лепеза од предуслови за развој на свој македонски национален 
гастрономски бренд, кој би можел да се промовира преку алтернативните 
форми на туризам.

Клучни зборови: гастрономија, храна, рурален туризам, туристичка 
дестинација, бренд, брендирање.

Abstract

there are many tourist destinations in the world, nowadays, among which 
there is a strong competition. When some of these tourist destinations intends 
to become a successful one, they should face with many challenges and to 
overcome some difficult constraints in the managing their marketing. This 
work elaborates one of the ways of building successful marketing strategy 
through the process of branding or building national gastronomic brand. the 
republic of Macedonia has a wide range of elements and strong potential for 
development of Macedonian Gastronomic Brand, which could be promoted 
by alternative forms of tourism.

Key words: gastronomy, food, rural tourism, tourist destination, brand, 
branding.
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1. СОВРЕМЕНАТА УЛОГА НА ГАСТРОНОМИЈАТА ВО 
ТУРИЗМОТ

Гастрономијата е наука и уметност за храната. Како наука, 
гастрономијата го проучува односот меѓу културата и храната, односно 
различните културни компоненти во кои храната претставува централен 
елемент. Гастрономијата игра важна улога во развојот на туризмот, 
бидејќи храната има централно место во креирање на т.н. „туристичко 
доживување“. Гастрономијата претставува значаен инструмент 
за формирање национален и културен идентитет. Денес, во многу 
туристички развиени држави, добро е позната изреката: „Ние сме 
претставени преку храната што ја консумираме“ или “We are what we 
eat”. Во туристичкиот развој, локалното се глобализира, а глобалното 
се локализира. Ако гастрономијата се поврзе со специфични држави, 
региони и туристички места, таа претставува моќно оружје за маркетинг 
во туризмот. Во туризмот и угостителството, процесот на брендирање 
може да се изврши, исто како и во другите дејности, за што ќе стане збор 
во продолжение.

2. ПРОЦЕС НА БРЕНДИРАЊЕ ВО ТУРИЗМОТ

Конкуренцијата меѓу туристичките дестинации се зголемува од ден 
на ден, а локалната култура прераснува во многу важен извор на нови 
производи и активности кои ги привлекуваат туристите и ги оставаат со 
воздишки. Во современи услови туристичките дестинации се стремат 
да се брендираат. Туристичките дестинации прераснуваат во просторни 
туристички брендови. Такви примери за брендирани туристички 
дестинации на национално ниво се: Бразил, Шпанија, Франција, Италија, 
Мароко, Намибија и други.

Брендираните туристички дестинации денес најмногу се продаваат 
преку специфичната храна и пијалаци. Брендирањето во туризмот 
е важен аспект во маркетингот на туризмот, а најчесто искористени 
во брендираните туристички дестинации се: руралните подрачја и 
традиционалната едноставна автентична локална гастрономија. Во 
една туристичка дестинација постојат многу елементи за брендирање: 
гастрономијата, оддалеченоста од урбаните и загадените простори, 
културата, климата, разни активности, обичаите на локалното население, 
елементите на инфраструктурата и слично.

Во гастрономијата денес, најуспешни примери за гастрономски 
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бренд се пијалаците (коњакот, вотката, узото, мастиката, текилата, 
шампањското, вискито и други). Во гастрономијата можат да се 
брендираат и цели национални кујни. 

Успешни примери за брендирани национални кујни се: француската, 
италијанската, мексиканската, кинеската и други. Покрај националните 
кујни, во гастрономијата можат да се брендираат: состојките во 
сурова состојба, техниките на готвење, зачините и сосовите (Индија), 
приборот за консумирање и приготвување на храната (Кина), готовите 
специјалитети (Италија), ентериерот и декорацијата на просториите во 
кои се консумира храната.

Создавањето гастрономски бренд е долг процес на постојана 
и напорна работа на повеќе генерации. Сон на секоја национална 
гастрономија е да создаде национален гастрономски бренд, кој ќе 
биде заштитен од меѓународните институции, каква што е УНЕСКО. 
По примерот на горенаведените брендирани национални кујни, 
македонската национална кујна има голема потреба да се брендира со 
оглед на поволните предуслови и нејзината долговековна традиција. 

3. ПОТРЕБА ОД МАКЕДОНСКИ ГАСТРОНОМСКИ БРЕНД

Со развивање македонски гастрономски бренд ќе се изврши 
своевидна заштита и развој на националната кујна, а со тоа и 
оригиналната македонска култура  и културното наследство на народот 
во процесот на глобализација и налетот на брзата храна. Покрај оваа 
причина, преку брендот се врши подобрување на уметноста и културата 
во исхраната на човекот со истовремено зачувување на македонската 
традиција. Преку македонскиот гастрономски бренд се зголемува 
економскиот интерес за занимавање со туризам и угостителство преку 
создавање посебен индивидуален идентитет во средина каде што се 
цени диверзитетот, а посебно во Европската Унија.  Со македонскиот 
национален  гастрономски бренд, не треба да се заборави да се каже, дека 
се унапредува квалитетот на гастрономските производи кои се типични 
за  локалното или националното поднебје во туристичките региони во 
Република Македонија. Како последица на ова, се врши подобрување 
на квалитетот на исхраната на туристите и локалното население и 
збогатување на изборот во исхраната со свежи локално произведени и 
приготвени гастрономски производи. Во продолжение ќе се осврнеме 
на предусловите за создавање еден препознатлив гастрономски бренд во 
Република Македонија.



173

4. ПРЕДУСЛОВИ ЗАСОЗДАВАЊЕ ПРЕПОЗНАТЛИВ
МАКЕДОНСКИ ГАСТРОНОМСКИ БРЕНД

Цел на гастрономијата на секоја држава, регион, место или бизнис 
е: креирање на гастрономски бренд, кој ќе биде лесно препознатлив и 
атрактивен не само за локалното население, туку и за туристите. Скоро 
во секоја држава во светот, околу храната и нејзиното приготвување 
и консумирање, секогаш се присутни мноштво интересни ритуали 
и активности, како на пример: танцувањето, драматизирањето, 
архитектонското дизајнирање на просториите, промоцијата и т.н. „фина 
уметност“. Гастрономскиот бренд е дел од концептот за бренд на 
туристичка дестинација.

  Гастономското наследство во една држава е претставено преку:
- регионално/локално произведената храна,
- обичаите и традициите поврзани со послужувањето на
  храната,
- приборот и алатките за приготвување храна. 
Гастрономското наследство треба да биде инкорпорирано во 

туристичката понуда преку т.н. гастрономски бренд. Брендирањето во 
гастрономијата може да се изврши вдолж целиот синџир на исхрана: од 
суровата храна до финалниот производ за консумирање. 

Што значи гастрономскиот бренд? Брендот во гастрономијата значи 
гаранција за квалитет и се користи како средство за самоизразување на 
личноста на консументот. Гастрономскиот бренд е концепт во кој, на 
посебен начин се прави спој меѓу приготвувањето и послужувањето на 
храната од една страна и националниот идентитет или бизнис идентитетот 
од друга страна. Брендирањето во гастрономијата може да биде исто 
толку успешно, колку и во другите области на човековото работење.

Во Република Македонија постојат следниве поволни услови за 
креирање гастрономски бренд, а меѓу нив се:

-  постоење специфична храна која се одгледува и продава само на 
тоа поднебје,  

-  локални пазари на свежи продукти од локалното поднебје, 
- специфични начини на кои се приготвува и консумира храната и 

пијалаците,
- посебните обичаи околу  презентацијата  на храната и
- индивидуалниот пристап кон гостите исполнет со љубезност.
Како историски предуслови за развој на гастрономски бренд во 

Република Македонија можат да се земат следниве:
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- карактеристичната македонска национална кујна во поглед на 
употреба на разни видови свеж и локално произведен зеленчук и овошје 
за подготовка на специјалитети само на ова поднебје (виткалник, зелник, 
соленик, тавче-гравче, пастрма, ѓомлезе, бунгур, бакрдан и други),

- погодната клима за одгледување на специфично овошје, зеленчук 
и добиток,

- просторите на почетоците на македонската национална кујна и 
македонскиот гастрономски бренд, кои се всушност два вида простор: 
селскиот простор (покрај семејното огниште), каде што се служело 
топло млеко, бакардан, аргатска супа, селски домашен леб, пити со зелје, 
варен грав во грне со пастрма или сушено свинско месо, традиционални 
македонски пијалаци и напивки (и други јадења во земјени посатки) и 
манастирите за време на манастирските слави,

- развој на специфични посатки за приготвување и консумирање на 
јадењата и пијалаците: грниња, бардиња, качиња, коблина, црпки, кутел, 
буриња, пагурче, сукала, питуларник,чоканче, „карта“ за вино и ракија 
и други,

- автентични специјалитети, кои се приготвуваат само на одредено 
подрачје: пастрмка на охридски начин, преспански крап, дојрански 
крап, јагула на струшки начин, струшки пастрмајлии, вардарско грне, 
битолско шкембе, прилепски ширден и други,

-  развој на лозарството и производство на високо – квалитетни вина, 
кои се одличен спој со вкусната и квалитетна храна,

- постоењето на македонски автентични пијалаци и напивки: 
матеница, сурутка, серајот, расолницата, велешка жолта, охридска 
комова, струмичка мастика, велгошка ракија од цреши,

- развиени техники за готвење само зa одредени подрачја или региони 
во Република Македонија, како на пример, печење леб, правење ајвар, 
сирење, печење јагне на ражен, варење ракија, производство на вино  и 
други,

- посебното култно место на храната за време на празниците, посните 
поклади и задушници, селските слави, домашните слави, свадбите,  
манастирските слави и ритуалите кои се интересни за туристите, како на 
пример, за Бадник се подготвуваат следниве јадења: незапржен бел грав, 
погача, јаболка, печена или варена тиква, вино и топла ракија и риба, 
за Василица: лукарници, удини, кашаник со трло, виткалник со сирење, 
варено месо со зелка, за Велигден: печено јагне, мазник, вапцани јајца, 
колачиња и други јадења.

Сите овие предуслови можат да резултираат само во успешно 
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креиран македонски бренд, кој понатаму треба да се промовира на сите 
можни начини. Во туризмот, гастрономскиот бренд може најлесно да се 
промовира преку алтернативни форми на туризам.

5. ПРОМОВИРАЊЕ НА ГАСТРОНОМСКИТЕ БРЕНДОВИ 
ПРЕКУ АЛТЕРНАТИВНИТЕ ФОРМИ НА ТУРИЗАМ

Република Македонија изобилува со можности за развој на разни 
видови алтернативни форми на туризам, но најинтересни за промовирање 
на македонскиот гастрономски бренд се: гастрономкиот/кулинарски 
туризам, руралниот туризам, културниот туризам, винскиот туризам и 
еко-туризмот.

Гастрономскиот туризам како нова алтернативна форма на туризам, 
ги опфаќа патувањата на луѓето до одредени туристички дестинации во 
кои локално приготвената или произведена храна и пијалаци се основен 
мотивирачки фактор за патување. Современите  туристи - гастрономи 
бараат поголемо учество во подготовките и славењето за време на 
празниците и ритуалите.

Промоција на македонскиот гастрономски бренд може да се изврши 
и преку саеми, фестивали, настани и со членство во меѓународни 
туристички асоцијации и организации. Таква меѓународна асоцијација 
(здружение) за гастрономски туризам е Асоцијацијата за кулинарски 
туризам – ICTA (International Culinary Tourism Association: www.culinary-
tourism.org) со седиште во Орегон САД и со свое месечно списание во кое 
и Република Македонија може да земе учество со својот Гастрономски 
водич. 
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Сања Николиќ 

УЛОГА И ЗНАЧЕЊЕ НА ДЕЛОВНАТА 
КОМУНИКАЦИЈА И ПОТРЕБА ОД ЛИДЕР ВО 

СОВРЕМЕНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ

rOle And iMPOrTAnCe OF Business COMMuniCATiOn And 
need OF A leAder in MOdern enTerPrise

Апстракт

Секој бизнис има потреба од комуникација и затоа секој бизнис 
има потреба од кадри со добри комуникациски способности. 
Во литературата под комуникациски способности се врбојуваат 

пишување, говорење и слушање. Бројни студии покажуваат дека 
комуникациски способности се најбарани карактеристики на вработените 
во денешните компании. Меѓутоа, голем е бројот на вработени кои не 
комуницираат добро. Со подобрување на комуникациски способноси се 
згомеуваат шансите за напредок во компанијата. Исто така, начинот на 
кој комуницираме создава слика за нас во очите на другите, па според 
тоа добрата комуникација го гради добриот имиџ.

Клучни зборови: потреба од комуникација во бизнисот, слаби 
комуникациски способности, добра комуникација, имиџ

Аbstract

every business requires communication and that is why every business 
requires staff with good communication skills. Literature considers writing, 
speaking and listening as comunication skills. numerous studies show that 
communication skills are required characteristics of most employees in to-
day’s companies. however, there is a large number of employees who do not 
communicate well. With improving the communication abilities, chances for 



177

advancement in the company are increasing. also, the way we communicate 
creates a picture of us in the eyes of others, and therefore good communica-
tion builds up our image.

Keywords: need for communication in business, poor communication 
skills, good communication, image

ВОВЕД

Широката лепезе на дефиниции за менаџментот наметнува и 
разноликост при утврдување на функциите кои ги обавува менаџерот. 
Менаџер е оној кој треба да го „води“ претрпијатието, па според тоа 
листата на функции на менаџерот би требало да опфаќа: 1

- Планирање
- Огранизирање
- Контролирање
- Насочување
- Кадри
- Раководење
- Одлучување
- Мотивирање
- Координирање
- Комуницирање 

- Претставување 
- Активирање
- Оценување
- Испитување
- Иновирање
- Креирање
- Предвидување
- Влијание 
- Преговарање

Како што може да се заблежи од табелата, како функции на 
менаџментот се јавуваат комуницирање и преговарање. 

Секој бизнис има потреба од комуникација и затоа секој бизнис има 
потреба од кадри со добри комуникациски способности.

Менаџерите секојдневно остваруваат контакти со голем број луѓе, 
независно дали се работи за инсајдери или аутсајдери на компанијата. 
За извршување на своите секојдневни задачи, однсоно за донесување 
на вистинските одлуки, за соодветна координација, организирање на 
работите во компанијата, раководење со кадрите, контрола на извршените 
активности итн. менаџерот има потреба од информација, однсно размена 
на информација. Тој потребните информации ги црпи од извештаи, 
интернет, деловни состаноци, неформални разговори, меморандуми, 

1. Бобек Шкулев, „Менаџмент“ 6-то издание, Економски Факултет – Скопје  2009
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дописи, списанија, весници итн. Протокот на информација, однсно 
размена на информација претставува најтесно дефнирање на поимот 
комуникација.  

За успешно водење на компанијата менаџерот треба добро да го 
познава окружувањето во кое работи. Тоа значи дека менаџерот треба да 
биде запознаен со корпоративните вредности и култура. Во овој случај, 
интерпсоналната улога на неформалната комуникацијата доаѓа до израз 
преку неформалните разговори со вработените, слушање на вработнеите 
што имаат да кажат, работа во групи, неформални собири и средби и 
ред други активности со цел добивање на јасна слика за случувањата 
и атмосферата во компанијата. Со познавање на актуланите состојби 
и познавање на разположливиот човечки капитал на компанијата, 
менаџерот може полесно да дејствува во насока на оставрување на 
целите. Исто така, неформалната комуникаци и неформалните средби 
можат да создадат позитвна атмосфера помеѓу вработените и раководните 
структури, која што ќе влијае на зголемување на нивната мотивација.

Добра комуникација подразбира ефективност во однос на меѓусебно 
разбирање на соговорниците, меѓусебна стимулација кон реализирање 
на одредена акција, како и поттикнување на различен начин на 
размислување. Способноста за ефективно комуницирање ја зглемува 
индивидуалната и организациската продуктивност, способноста за 
антиципирање на проблемите, донесување одлуки, координација на 
работата, контролирање на реализацијата на задачите и резултатите, 
развивање на долгорочни односи со клиентите, но и вработените, 
промовирање на организацијата итн. 

Добриот комуникатор влијае врз впечатокот што го остава врз 
своите колеги, вработени, надредени, инвеститори, потрошувачи. Тој е 
способен да одговори на нивните барања и потреби. Без разлика дали 
работи во виртуелна корпорација, сопствен бизнис, инвестира во некоја 
компанија, купува или продава производи, работи во јавни установи, 
или во непрофитни организации, неговите комуникациски способности 
го детерминираат постигнатиот успех.

КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ НА ЛИДЕРОТ КАКО 
НЕОПХОДНОСТ ЗА ПРАВИЛЕН ПРОТОК НА ИНФОРМАЦИИ 

НИЗ ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Луѓето во претпријатието ја чинат движечката сила. Ако тие се 
решителни, добро мотивирани и усмерени кон оставрување на целите, 
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ако тие се идентификуваат со организацијата, сметаат дека нивниот 
придонес е соодветно вреднуван и награден, претпијатието е на добар 
пат. Затоа, на претпријатието му е потребен лидер. Лидерот е менаџер 
со „меки вештини“ – soft skills. Лидерот е оној кој има влијание врз 
другите луѓе. Тој е тимски играч, визионер, мотиватор. Секој менаџер 
не е бидува лидер. Еве груб приказ на што се должи  разликата помеѓу 
„шефот“ и лидерот:

ШЕФОТ...
им наредува на вработените• 
го наметнува својот авторитет• 
секогаш ориентиран кон себе си• 
секогаш го бара виновникот во другите• 
бара вработнеите да му покажуваат почит• 

 
ЛИДЕРОТ...

ги мотивира своите луѓе• 
инспирира добра волја меѓу вработените• 
секогаш ориентиран кон тимот• 
објективно ги согледува грешките, а не го посочува виновникот• 
вработенит го почитуваат поради стручноста, но и личните • 
карактеристики 

Менаџерот и лидерот имаат различни квалитети со кои ги извршуваат 
своите задачи. За менаџерот се вели дека располага со „сурова“ памет, 
додека лидерот има душа. Менаџерот е рационален, упорен и ментално 
силен. Лидерот е визионер, креативен, флексибилен. Менаџерот 
е аналитичен, структуиран, авторитативен, стабилен. Лидерот е 
инспиративен, иновативен, кретивен. Лидерот е храбар и независен. 
Лидерот е страствен. 2

За исполнување на своите задачи, менаџерот однсно лидерот, треба 
да поседува одредени способности. Менаџерот обавува менатлни 
активности кои опфаќаат планирање, анализирање, одлучување итн. 
Од исклучително значење за менаџерот – лидер е поседување на висок 
степен на IQ – коефициент на интелигенција. Високиот IQ придонесува 
кон полесно совладување на проблемите, поголема продуктивност, 
поголема успешност во работата. Меѓутоа, денес експертите се повеќе 

2.  Genevive Capowski, “anatomy of a leader: Where are the leaders of tomorrow?”, Man-
agement review, march 1994
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обрнуваат внимание на коефициентот на емоционанла интелигенција, 
односно EQ. За разлика од IQ, EQ не може да биде измерен и бројчано 
претставен.  Според одредени автори3  целта на емоционалната 
писменот е да им се помогне на луѓето да работат кооперативно едни со 
други, без манипулација и принуда, користејќи ги емоциите емпатично 
за поврзување со другите луѓе и за подобрување на квалитетот на 
заедничкиот живот. За лидерот од особено значење е познавањето на 
петте основни вештини на емоционалната писменост: 4

- Осознавање на сопстевните чувства – доколку не се познаваат 
споствените чувства, не може да се осознае ниту нивното 
влијание

- Добивање на чуватво за емпатија – емпатија претстваува 
доживување на чувствата на другите луѓе, односно „да се 
почувствува“ што чувствуваат другите луѓе. За лидерот е посебно 
значајно, преку емпатија да добие слика за расположението на 
неговите вработени како би можел да дејствува во соодветна 
насока. 

- Управување со сопствените чувства – лидерот треба да биде 
свесен како и кога изразувањето на неговите емоции влијае врз 
другите луѓе. Тој треба да знае да изразува позитивни чувства 
како што се надежта, радоста, љубовта. Исто така, лидерот треба 
да знае како да ги изрази и негативните чувстава како што се 
лутината, стравот, чувството на вина, на безопасен и продуктивен 
начин, или пак како да го одложи нивното изразување за некоја 
друга – посоодветна прилика. 

- Поправување на емоционалната штета – подразбира извинување 
и поправање на направената грешка. Извинувањето и прифаќање 
на одговорноста за вината не се секогаш едноставби задачи. 
Грешките што  нема да бидат признаени тајно ќе ги затрујато 
односите на луѓето.

- Емоционална интерактивност – лидерот треба да се насочи 
на „фрекфенција“ на чувствата на луѓето околу себе , да ги 
почувствува нивните емоционални состојби и начините на кои 
би можел ефикасно, взаемно да дејствува со нив.

Менаџерот, односно лидерот една третина од времето на работа 
поминува во комуницирање. Тој комуницира со своите вработени, но и со 
3.  Клод Стајнер, „Емоционална писменост: интелигенција со срце“ (превод од 

англиски), Магор 2006 год, Скопје
4.  Клод Стајнер, „Емоционална писменост: интелигенција со срце“ (превод од 

англиски), Магор 2006 год, Скопје
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своите соработници надвор од претпијатието. Според тоа, комуникацијата 
на менаџерот може да биде внатрешна – која се однесува на вработнеите 
во организацијата и надоврешна – која се однесува на субјектите надвор 
од претпијатието (соработници, инвеститори, дистрибутери, продавачи, 
потрошувачи, јавноста итн).

Во рамките на едно претпријатие од особено значење е точно и 
прецизно пренесување на информациите. Протокот на информации во 
претпријатието може да одвива на три начини:

- Тек на информациите надолу
- Тек на информациите нагоре
- Хоризонтален тек на информациите
Кај поголемиот дел од претпријатијата успешно функционира 

хиерархиската организациска структура. При тоа, стратешките одлуки 
во претпријатието ги донесува топ менаџментот, менаџментот на средно 
ниво ги координира оддлените сектори во претпријатието, а за решавање 
на секојдневните  проблеми се грижи менаџментот на пониско ниво. 
Информацијата која треба да ја добие еден обичен работник, а потекнува 
од некоја стартегиска одлука донесена од страна на топ менаџментот, 
треба да помине низ среднитот менаџмент и оперативниот менаџмент, 
за да стигне до саканата дестинација. Овој тек на информација, која се 
движи од повисоките хиерархиски нивоа, кон пониските, се нарекува 
тек на информацијата надолу. Значењето на комуникациските вештини 
на менаџерите се огледа во следното:

- Доколку информацијата не биде разбрана нема да биде точно 
пренесена, што нема да резултира во остварување на поставените 
цели. Менаџерот треба јасно, точно и прецизно да им пренесе 
информација на своите подередни така што тие ќе разберат што 
треба да прават, односно што се очекува од нив.

- Во претпријатија со повеќе нивоа на хиерархија постои опасност 
од недоразбирање помеѓу самите менаџери. Со пренесување на 
информацијата од едно на друго менаџмент ниво, можно е да 
дојде до искривување на првобитната информацијата, односно 
информацијата може да добие сосема друго значење.

Топ менаџментот не може да има увид што сé се случува во 
претпријатието. Негова задача е донесување на стратегиски одлуки и 
водење на целокупната политика на претпријатието, а не скеојдневните 
проблеми на обичниот работник. Но, од друга страна, само задоволниот 
и мотивираниот работник ќе работи совесно за своето претпријатие. 
Вработените од пониските нивоа, можат да бидат значаен извор 
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на информации за менаџерите. Точни и навремени извештаи за 
секојдневните проблемите, за растечките трендови, можностите за 
подобрување, жалбите и перформансите му отвараат на менаџментот 
шанси за подобрување на целокупната работа на претпријатието. Текот 
на информациите нагоре треба да одвива непречено. Исто како и кај текот 
на информациите надоле, каде што постои опасност за искривување 
на информацијата, така и во текот на информации нагоре можно е да 
дојде до погрешно пренесување на информацијата. Менаџерот треба да 
знае да го сослуша својот вработен. Слушањето претставува значајна 
комуникациска вештина.

Хоризонтален тек на информацијата подразбира движење на 
информацијата од едно до друго одделение или сектор. Овој тек на 
информации е од особено значење во претпријатијата во кои, одделните 
сектори се меѓусебно тесно поврзани и зависни едни од други. 

Во современата стручна литература, но и во практиката особено се 
актуелизира прблематиката на тимска работа. Постојат бројни примери 
на претпријатија кои наместо хиерахиската организацика структура 
претпочитаат работа во тимови. Кога тимот добро фунционира, тој 
бидува корисен при обавување на задачите. Теоретски, позитивната 
интеракција помеѓу челновите треба да одведува до добри одлуки 
базирани на комбинирана интелигенција на групата. Меѓутоа, во 
практиката не е секогаш така. Се случува луѓето од тимот да имаат 
одредени скриени мотиви, кои за нив во одреден момент се поважни 
отколку заедничката тимска работа и остварување на целите. Некои 
луѓе се суетни, нефлексибилни, сакаат да се докажат, сакаат да им се 
придаде значење, да покажат дека се подобри од другите и на тој начин 
делуваат деструктивно врз целиот тим. Така тимот лесно може да стане 
непродуктивен, фрустрирачки, да донесува лоши одлуки. „Лошиот“ 
играч на тимот ќе се препознае преку тоа што ќе сака да доминара над 
другите, ќе ја одбива соработна со другите челнови на тимот, ќе свртува 
внимание кон себе, ќе дискутира за теми од негов личен интерес, 
ирелевантни за групната задача. Вештиот лидер треба да ги препознае 
проблематичните челнови во тимот и преку соодветна комуникација да 
ја неутрализира нивната негативност кон групата од една страна, а да ги 
извлече потрбните информации кои ќе придонесат кон оставрување на 
поставените задачи. 

Лидерот е оној кој треба да погрижи за правилниот тек на 
информациите во претпијатието. Точната и навремена информација 
доведува до точно и навремено извршување на задачите. Затоа, лидерот 
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треба да работи на промовирање на отворена клима за комуницирање во 
претпријатието. Еден од начините на промовирање на отворена клима 
за комуникација е намалување на бројот на нивоа во организациската 
структура. Помалиот број на врски во комуникацискте канали носи помала 
веројатност за искривување на информациите, однсоно недоразбирање. 
Исто така, потребен е широк распон на контрола кој треба да допринесе 
за помало извртување на информациите. Конторлата е тесно поврзана со 
feedback-от. Постоење на повратната спрега му укажува на менаџментот 
дали неговите насоки се разбрани и дали задачите се извршуваат 
како што е наложено. Feedback – от може да укаже на пропустите во 
комуникациските текови, кои менаџментот може да ги отстарни доколку 
знае дека постојат.    

ЗАКЛУЧОК

Денес пазарите се речиси преполни со разноразни производи кои 
пред десетина години не можеле ни да се замислат, конкуренцијата на 
пазарот е безмилосна и агресивна, потрошувачите се добро информирани, 
а потребите се софистицирани и прецизни. Актуелната состојба на 
пазарот е резултат низа фактори на окружувањето. Напредок на науката 
и технологијата, иновации и пронајдоци, економските сојузи и групации 
во насока на глобализација, актуелните економски текови, промени 
во правната регулатива, промените во социјалниот живот на луѓето, 
промени во однесувањето, навиките, начинот на живот претставуваат 
само мал дел од факторите кои креираат едно комплексно окружување за 
претпријатието. На современиот динамичен пазарот опстануваат само 
„најслините“.

Менаџерот треба да поседува аналитичка, но и синтетичка 
способност. Менаџерот треба да биде способен за анализа на проблемите 
и настанатите стиуации во претпијатието од една страна, но и  да го 
согледа прептијатието како целина, при тоа препознавајќи како одделните 
функции на претпијатието меѓусебно зависат и се надополнуваат, но и 
како самото претпијатие се вклопува во индустирјата во која дејствува, 
општеството, државата, глобалниот пазар. 

Несомнено е дека доброто менаџирање е клуч на успехот на едно 
претпријатие. Во современата стручна литература проблематиката 
на менаџирањето е се поприсутна. Бројни се дефинициите за поимот 
менаџер. Сепак заедничко за сите нив е тоа дека менаџер е оној кој 
раководи со другите луѓе во насока на остварување на целите на 
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претпријатието. Кон остварувањето на целите, менаџерот допринесува 
преку извршување на одредени функции како што се: антиципирање, 
планирање, испитување, координирање, организирање, мотивирање, 
надгледување, преговарање, претставување, контролирање.

За успешно управување со претпријатието, менаџерот треба да 
последува одреднеи способности.5   Пред се, менаџерот работи со луѓе, 
па затоа тој треба да поседува способности да работи ефективно како 
член од група и да гради на напори за соработка во рамките на тимот 
што го води. Оттука произлегува дека менаџерот треба да поседува и 
комуникациска способност. Прененесување на точна информација 
на своите вработени е од особено значење за остварување на целите. 
Доколку вработените не добијат јасна и концизна информација или 
доколку не успеат да разберат што сака менаџерот да ги информира, 
многу веројатно е дека тие нема соодветно да ги извршат задачите. 
Погрешно разбрана информација може многу да го чини претпијатието. 
Покрај несоодветното обавување на задачата, јазот во комуникацијата 
кој може да се испречи помеѓу менаџерот и вработените, честопати 
создава напната и непријатна атмосфера која создава негативно влијание. 
За напредок, на претпијатието му се потребни мотивирани вработени. 
Позитивната атмосфера, како и јасно делегираните задачи – кога секој 
знае што треба да сработи, ја поттикнува мотивацијата меѓу вработените. 
Затоа менаџерот треба да знае како да обезбеди правилен проток на 
информација во своето претпријатие. 
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introduction

“The legitimate defence means the defence which is necessary for a per-
son to drive back from him/herself or a third party an attack which is unfair, 
real and momentary”.

the term “legitimate” is a term that has been used in the russian judi-
cial system, at a time when the relationships and the scientific cooperation 
between the two countries were really closed. in the framework of the align-
ment of the albanian legislation with the eU, it would be fair and appropriate 
for this term to be more aligned with the definitions used in the legislations 
of the western countries which use the term “legitimate defence”, as defence 
provided by the law. however, we may discuss the formal prospective of the 
argument in a second time, focusing in this article, mainly in its content and 
the consequences that these changes have caused to the real execution of this 
provision by the courts.  

in this article, which takes its starting point from the amendments to the 
article 52 (of the criminal italian code) with the addition of the paragraphs 2 
and 3 from the law no. 59, dated 13 February 2006 1, after a general descrip-
tion of the principles that this institution contains in the albanian judicial 
system, and also in the italian judicial system before the amendments (ante 
modifiche), efforts have been made to analyse in details the new concept of 
the right for legitimate defence in the italian judicial legal system, concept 
which toward the codified legitimating of the right to undermine the others 
rights, provides a self defence form which changes the original nature of the 

1.	Published	in	the	Oficial	Gazete	no.	51,	dated		2	march	2006
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provisions, creating a new concept of the legitimate defence which is parallel 
developed in two directions.

A. the fundamental principles of the “legitimate defence” institu-
tion, according to the albanian legislation.

the article 19 of the albanian criminal Code approbates that: “there is no 
penal responsibility for the person that has committed the act who has been 
obliged to defend his life, his health, his rights and his interests or the one of 
another person from an unfair, real and momentary attack, given the condi-
tion that, the defence character should be in accordance with the peril of the 
attack.

the open controversies between them constitute a trespassing of the le-
gitimate defence borders”.

in order to ascertain that a person has acted under the legitimate defence 
conditions, there are some criteria to be fulfilled that are related with the at-
tack and the defence.

in reference to the attack, it needs for the persons actions to be the source 
of the attack, and for the latest to be unfair, momentary and real.

as far as the attack notion is concerned, by this term we will understand 
the human activity which aims to put in direct danger the rights and the inter-
est of another person, protected by law.

in reference to the requirements related to the defence conditions, it needs 
for the anti attack to undermine only the attacker` s rights, and to be focused 
only in the repel of a life, health, rights and interests` attack of that person and 
that the defence should nor trespass the borders of the legitimate defence.  

in reference to the second paragraph of the article 19 p.c., we may say 
that there will be “trespassing of the “legitimate defence borders” in two 
cases: when the defensive character does not openly agree with the peril of 
the attack and when the defence is done after the attack has been committed, 
and does not openly coincide with it.

the person that has acted after the attack has taken place is not under the 
condition of a legitimate defence with the exception of the case when he has 
not understood and did not have the chance to understand that the attack has 
ended. By the time that the attack has ended, the right to be defended it also 
ends, because they cannot stand without each other. the defence exists as ju-
dicial institutions for the purpose of driving back a criminal attack and all the 
damage that is caused to the attacker after the attack has terminated, causes 
penal responsibility.
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B. the legitimate defence according to the italian criminal legisla-
tion.

Let us start with the principles that the jurisprudence has elaborated in 
relation with the article 52 p.c. of the italian criminal code which provides 
the following: 

“it is not punishable the person who has committed an act/ action, because 
being obliged  by the need to defend his or another persons` right against the 
actual peril, of an unfair attack, given the condition for the attack to be in 
proportion with the anti attack”.  2

the italian supreme Court (La Cassazione) has always emphasized in a 
non confoundable way some of the credentials which are decisive to meet the 
conditions provided by the institution of the legitimate defence.

one of the conditions of the legitimate defence is for the target of the at-
tack to defend only a right that is actually undermined by an  unfair offence; 
the attacked person should not have created a dangerous situation intention-
ally and intentionally from which he needed to be legally defended ; the peril 
should be inevitable, thus there should not exist other alternatives/options to 
act for the victim by which the latest should have been defended ,and  lastly  
it needs  compatibility between the (anti) attack to be repelled and the unfair 
attack.

1. in reference to the objective of the attack3  we need to emphasize 
that the analyses of the judge should include the problem related with the be-
haviour of the (anti) attacker. Thus, it needs to be verified whether the latest 
has acted and has caused undesired consequences accepted or not, accepted, 
and provided in an abstract way as a result of the attack, in the continued 
presence of the need to defend one or more rights which have been unfairly 
undermined. it is about an evaluation that the judge has always preliminary 
carried out (ex ante).

Conversely, in reference to the (defence of a right) it should be empha-
sised that the object of the said defence may be any kind of right.

according to the italian author MantoVani4, the rights that fall under 
this category are the rights in the strictly meaning of the word (strictu sensu), 
as well as the interests judicially protected. This thesis has been confirmed 
either by the Italian Supreme Court, which has accepted the efficiency of the 

2. article 52 p. C.,”Legitimate defence” (the text of the article  52, of the italian criminal 
code, before the amendments).

3. the intention is understood also as only a prediction.
4. the Civil right, Mantovani, CedaM pd, 1990, pg. 257
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said institution regarding all the rights, those personal and the one related to 
the property, or the jurisprudence of the country courts5.

the jurisprudence has emphasized that the institution of the “legitimate 
defence6” has been accepted in all those cases where the personal or the prop-
erty rights are attacked in an unfair way facing thus an actual dangerous situa-
tion, and this attack t is to be followed by a defensive (anti) attack, which has 
been created to avoid the return of the latest, or to continue to be a menace of 
the goods which are judicially protected.

as we have said above the offence should be unfair. the unfairness of the 
attack is considered in the wide sense of the word, which includes any kind 
of action that is committed in the non presence of those causes which may 
justify it. For a considerable part of the italian doctrine “the injustice” does 
not mean against the right (contra ius), but instead against the social evalu-
ation of the justice, which constitutes the fundamental essence of the judicial 
system. in fact, the jurisprudence refers to the institution of the “unfair of-
fence” as a “mistake” or “a harmful event”, disregarding the considerations 
strictly judicial - “stricto sensu” - (considering as a mistake even the attack of 
the person which is considered irresponsible, or when it is result of the actions 
that rise from the imprudence).

2. in reference to the concept of “involuntarily risk ”, it has been accept-
ed  by all the principle according to which the person that is being defended 
should have not provoked the attack, by manifesting a behaviour which has 
been the reason of the attack and that is considered as unfair. it is now a con-
solidated thought according to which the involuntary risk, even though has 
been provided expressively only for the “need state” it should be considered 
fundamental also for the “legitimate defence7.

3. as far as the “inevitable risk” is concerned, the incapability of the 
(anti)attacker to act in an alternative way, causing the more consistent dam-
ages then the one caused in case  of defending himself in the actual case. as a 
result, the evaluation of the judge should preliminarily fall on the fact whether 

5. supreme Court, sec.ii, 24/09/1997, no. 4781, Merola vilardi and others, (conf. pen. 
supr. Cou., sec.i, 20/06/1997, n.6979, sergi, Cass. pen., 1998, 2351) and (v. ex plurimis 
trib. trapani, 19/07/1990, Federico, riv. pen., 1991, 933).

6. For the purpose of understanding from this moment we will make the terminology 
equivalence of the term “legitimate defence” provided by the italian criminal code, with 
the “necessary defence” provided by the albanian criminal code.

7.	S.C.	18/06/1985	Mancino,	Crim.	Just.,	1986,	II,	215,	has	reaffirmed	a	principle	according	
to which if the anti attacker has been the one who has created intentionally the dangerous 
situation, the urge for defence does not come from the need but as a consequence of the 
action of the person himself.



189

the (anti) attacker has had or not the possibility to defend himself in other dif-
ferent ways than the one that has used. these possibilities should be practical 
and not theoretical. as such they will be evaluated on case bases and also tak-
ing into account the person, the place and the means at the disposal.

In reference to this argument it has been affirmed the concept that: “Since 
the legitimate defence implicates an actual peril toward an unfair menace 
and consists on an counteraction, whose effectiveness implies the inevi-
table actual risk, the actual need for legitimate defence and the propor-
tion between the latest and the menace, and the committed act will not be 
justified, because the menace has terminated”.

it is evident that the concept of the inevitability is closely connected with 
the incapacity of action.  in fact when the person is in a dispute situation be-
tween two people who are mutually  threatening themselves, none of them 
can dispose of the element of the “legitimate defence” when it  has contrib-
uted in the creation of the dangerous situation and it cannot fall under the 
inevitably character8.

4.  What it has been considered as the week point (punctum dolens) of the 
whole judicial structure of this norm that according to the transparency and  
the conceptual development has been the referee point, and has been copied 
by the judicial systems of many countries.  is the proportionality between 
the anti (attack) to be defended by the unfair aggression. 

through this concept it not only emphasized the need for the existence of 
a balance that would make homogeneous the offence caused and the offence 
threaten, but it has also been included the principle of the lack of alterna-
tives between the counteraction and the reaction (objection), in the sense 
that the offended party who needs the legitimate defence, cannot avoid 
the danger without offending the aggressor9.

however, it is understood that the most important aspects have to do with 
the relation between the damage that is caused to the attacker (by the anti at-
tacker) and the damage/danger that is faced with (the one risked by the attack 
of the attacker), in such a way that would be possible to evaluate whether the 
first damage is smaller, equal to, or larger than the second.

this has always been the parameter used by the italian courts which has 
extended its effects either in the presence of a conflict between the homoge-
neous goods (such as the material goods against the material goods).

8. see the decision of the 1st section of the supreme italian Court, dated 10/10/1995, 
no.11264, Cicconi, pen. Just. 1996, ii, 363.

9. see the decision of the1st  section of the supreme italian Court, dated 21/04/1994, de 
giovanni, Cass. pen., 1995, 1834.
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In the last case, which of course is the most difficult case to be defined, 
we have to say that the discretional evaluation of the judge has a considerable 
power, which was directed to “the hierarchy of the predefined values from the 
judicial system and to the italian Constitution itself”10.

Even with all the difficulties that the discretional judgement  from the side 
of the court comprises, this equation has always guaranteed the correct execu-
tion of this normative, implying also the need that the analyses regarding the 
existence of a justifiable cause (it should never be forgotten that the behav-
iour of the anti attacker even though it would not be considered  punishable, 
thus there will not be applied the predicted punishment provided in theory for 
the committed actions in the actual case, it always contains inside  illegal ele-
ments) does never neglect the principle of the burden of proof including in the 
game different presumptions forms (unacceptable in the penal area).

in accordance with judicial and court culture, it has always been request-
ed to be verified, with the aim of know (the legitimate defence), the presence 
of the proportion between the defence and the attack.

in the cases when this report has not been present, after the attacked person 
has exaggerated  regarding the tools that has used to protect himself, the court 
has the obligation to distinguish between the cases where the exceeding of the 
compounding elements of the anti attack has been executed by the imprudence 
(in its forms either of negligence or the over self confidence), generally guilty 
in reference with the evaluation report that should exist between the offence and 
the defence level, or when this exceed has been done intentionally.

the italian court practice, especially the one of the supreme Court, has 
always emphasizes the importance of the existence of this kind of proportion, 
whose presence or non presence, can easily transform an action (an act) in 
appearance legal, to be transformed in a crime, that is executed subjectively, 
and even intentionally.

Under these circumstances, first of all (in primis), the proportionality 
principle will be taken into consideration, in order to evaluate the actual con-
duct, and the effective consequences caused by the latest, in defence of the 
infringed right, against the unfair and illegal actions which has endangered 
this right.

in the proportionality principle, a special importance has always the es-
calation of the instruments that the opponents have used in the actual case, in 
order to cause material damage. to use a weapon in a case where there is not 
any other possibility of defence, thus against a person who is armed and it is 
clearly seen that will use it against a person, because he is waiving it in the air 

10. MaNtovaNi, Civil right, CedaM pd, 1990, pg. 262
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in a threatening way, or has pointed it toward a person, can be acceptable that 
the defensive tools are in proportion with the directed attack.

C. A new conception of the self defence right in the italian penal leg-
islation11 

In front of a codified legitimacy of the right to infringe the rights of the 
other, article 52 (amended) of the italian12  Criminal Code, provides a form of 
self defence, which changes the original nature of the disposition.

in fact it is about, “the self defence right in a private residence, which 
creates an authentic right, in a subjective judicial situation”13.

In this case, the law does not refer anymore to a conflict of equal rights, 
but it already recognizes  the self defence right, which exceeds the definition 
of the proportionality principle, that is the bases of the discipline that oriented 
the judicial system since before the modification.

With the addition of the paragraphs 2 and 3, the new disposition ratifies 
that in the cases provided by the article 61414  of the italian criminal code, 
the first and the second paragraphs will be considered present the proportion 
11.	The	law	no.	59,	date	13	february	2006,	published	in	the	Official	Gazette	no.	51	dated	

2 march 2006, amends the article 52 of the italian Criminal Code, by the adding of the 
paragraphs 2 and 3 which provide the right of self defense in the private residence.

12. the following paragraphs are added to the  article 52 p.c. :
1.	“In	the	cases	provided	by	the	article	614,	first	and	second	paragraphs	will	be	consid-
ered		as	existing	the	proportional	relation	provided	by	the	first	paragraph	of	this	article,	
in	case	whoever	fines	himself	legally	in	the	above	mentioned	places	mentioned	in	the	
article, uses a weapon legally possessed or any suitable mean in order to defend: 
a) the personal integrity or that  of the other; 
b) his own property or that of the other, when the aggressor does not surrender and there 
is the risk of an attack.
2. the disposition of the second paragraph is applied also in the case where the event has 
occurred inside every place where will be carried out a commercial activity professional 
or business related “.

13. see the summary of the parliamentary session no. 736 dated 24 January 2006 of the 
deputy Chambers at the address  www.camera.it

14.	Article.	614	–Violation	of	the	residence.	Whoever	enters	in	the	residence	of	another	per-
son, or in anther private place against he expressed or the silent will of the person who has 
the right to dispel, or who enters secretly or by the mean of manipulation, is convicted to 
jail up to three years. the person who stays in the above mentioned places against the will 
of the person who has the right to evict it, or stays secretly or by the mean of manipula-
tion is subject to the same punishment.. the criminal act is punishable only based in the 
reporting done by the offended party. the punishment varies from one to 5 years and it is 
preceded mainly in case the acts have been executed by force toward the objects, toward 
the people or if it is visible that the aggressor is armed.
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provided by the first paragraphs of the article 52 of the Italian p.c. in case 
someone is legally present and in the mentioned places uses a weapon, or any 
other object.

it is the law that decides about the existence of the proportion; because 
this is said by the legislator and in an objective way, thus in an abstract way.

under these circumstances every citizen may use a weapon to defend 
a property right and may use it up to the sacrifice of the others life, when 
it is necessary to defend a property right.

The first observation that we make is related to the fact that a defence 
concept has been created which is rapidly developed parallel in two direc-
tions.

From one hand it exists always the general concept provided by the first 
paragraph, such a concept which denies the punishment of a person who has 
committed the act, but who has to demonstrate in the actual case the intensity 
of the anti attack in reference to the proportionality in the actual case.

this concept will be executed in all those cases when the active subject is 
not related to all those cases provided by the article 614 p.C., thus, not to be 
in the presence of the elements predicted/provided by the article “residence 
Violation”.

this means that in case a person reacts – inside his residence – enjoys a 
regime with a mutual opposite direction of the burden of proof, so that the 
one he is being favoured by an orientation with a procedural nature, without 
being obliged to demonstrate that he has been acting in accordance with the 
principle of the proportionality.

the provisions of the paragraphs 2 and 3 of the article 52 of the italian 
p.C..  will be recognized almost automatically, only in case the lack of “re-
signing” and the effective peril of the attack, present elements (in re ipsa) 
in any form of robbery, violent theft or other similar actions and that are ex-
ecuted in closed environments..

this big difference seems very illogical and rises anti constitutional 
doubts (why a retiree which is robbed when he goes out of the post office 
when he has collected his pension cannot be favoured by the “closed environ-
ment” element which a person robbed inside his building can refer to?).

is it acceptable that two exact events (not to say identical as far as their 
integral elements are concerned) should pass through a court investigation 
by the criminal court which has to depend on the actual case to execute the 
administration rules, or the evaluation evidences which are totally opposite 
to each other?

Would it be correct for the burden of proof (l’onus probandi) to be 
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changeable depending on the time and place conditions, when we are facing 
two objectively exact situations?

if we analyze the new drafting of the article 52 we come to the conclusion 
that such formulation is unacceptable.

in fact, as we have mentioned above such an attitude is considered as 
illegal and remains such , but in a exempting way is tolerated in such a way 
for the author not to be subject to the punishment provided by the law for that 
behaviour, only in the presence of the conditions provided by the law, it is 
turned to a legal action, up to that point that it is equalled with the exercising 
of a right that tends to extent, after being subject to the existence of a condi-
tion ,which is the execution of such actions in private environments such as 
may be the private residences, or also inside each place where a commercial, 
professional, business activity can take place.

the new formulation of the article 52 p.c., considers as a main criteria of 
the legitimate defence execution and places it in the first place regarding the 
“way by which some goods may be defended and the boarders within these 
goods can be defended”.

this has not to do with an extension of the cases in which the legitimate 
defence may be executed, but it is more on the creation of a judicial situation,  
that in a visible way changes depending on the judicial goods that are under-
mined and of the places where the aggression takes place by the offenders,  

Under these circumstances, we believe that, by fixing by the law (ex lege) 
an absolute presumption toward an proportionality evaluation (presumption 
which in this case is not any more evaluated by the court) between the de-
fence of a good material and the defence of the person life or the personal 
immunity, is created a norm which seems not logical and in contrast with the 
Constitution.

We cannot yet accept the fact that the condition for legally posses of the 
weapon should be decisive and fundamental, considering legal its use when 
the latest is legally possessed by the competent organs).

it is clear that the legislator regarding the “legally posses” of the weapon 
has meant specifically the type of the weapons that need the permission or an 
authorization of the competent organs, referring especially to the fire weap-
ons.

a judicial problem that rises here is regarding the fact how will be acted 
when the weapon is used in one of the following situations /environment 
provided by the paragraphs 2 and 3 of the article 52 p.c. (amended), but by 
another person and different from the one that is supplied with the permission 
to use it, person that may co live with the person who has the permission or 
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simply a person that is to be found by chance in the scene?!
how will be operated under these circumstances?
according to the article 52, which creates a privileged position by giv-

ing an absolute judicial importance to the fact of legally possessed weapons, 
the fact, that the subject takes the weapon of another person should be ex-
cluded (the latest legally possesses the weapon) to face an unfair, real and 
momentary attack, and should be put in the same illegal plan in which the 
aggressors are situated (or the aggressor)!!! another situation like this, which 
compromises the exercising of the discretional authority of the court, and its 
guarantee role of the latest with the evaluation of the proportionality between 
the action and the reaction.

it is worth it to be mentioned that in this case the novelty that the amend-
ment of the article 52 of the italian criminal law has brought, element that ac-
cording to the legislators consist on the extension of the guarding toward the 
“personal goods or that of the others” (as it is provided by the letter b) of the 
second paragraph of the amended article), cannot be considered as such.

the principle of property protection, in fact has been accepted an recog-
nized since a long time by the italian jurisprudence.

It is sufficient to remember an issued decision from the Section  5-of the 
Criminal supreme Court15, before the entering into force of the amendment 
article 52 of the italian penal code “the use of the force is justified in the cases 
of the legitimate defence , thus in all the cases where the use of the violence 
constitutes the only method to stop the aggression over the property with the 
only condition, of the existence of the proportionality between the damage 
that may be caused by the attack and the one that may be caused as a conse-
quence of the anti attack”.

By this decision the Italian Supreme Court has clarified that the theory 
of the legitimate defence is executed toward the property rights (it has been 
accepted its application  in case of the menace of the fundamental rights such 
as human life) with the only condition, thus the existence of the proportional-
ity between the damage that it may be caused  by the attack, and  the one that 
may be caused as a consequence of the anti attack that was put into life: the 
behaviour of the person that is being defended should constitute the only pos-
sible mean to stop the aggression toward the property, and not to be presented 
as a case for vengeance.

as a conclusion this change, not only has not put into light the cases 

15. decision no. 20727/2003, of the section of the supreme Criminal Court, session dated 
14/03/2003.
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where the legally possessed weapons may be used in a legitimate way with 
the aim of defending the personal and property rights of the same person 
or of a third person, from the subjective prospective that are victims of the 
criminal attacks, but also extents the circle of the insecurities activating a 
prediction which as we have mentioned above, repeats the concepts accepted 
by the doctrine and by the jurisprudence. at the same time are undermined 
such elements like civilisation which characterizes the institution before the 
amendments, and that was constituted by the evaluation of the proportionality 
between the two different behaviours, criteria and rule by which we cannot 
give up and it is at the same time irreplaceable by the above mentioned prin-
ciples.

taking into account the presumption that the reaction of the offended 
person, when the event has taken place in his work place is always, and in all 
the cases is proportional with the menaced attack, is also considered that the 
automatic presumption takes the court the possibility to evaluate the propor-
tion between the attack and the defence (anti attack) and reduces the time and 
the way of the facts evaluation. 

For these reasons, we are of the opinions that the amendment of the ar-
ticle 52 was not necessary,  because in this way the principle of the burden of 
proofs, creates that double track that we have mentioned above which gives 
an unequal treatment between the same cases occurred in different places.

it would have been better if we have refereed to the principles provided 
by the article 30 of the project “nordio”16, regarding the legitimate defence, 
which cites: 

“the person that has  been obliged by legitimately defend one of his 
rights or of the another person,  toward the danger of an unfair attack is 
not be incriminated always in case the defence is proportional with the 
attack taking into account the objects in a conflict, the means that the 
victims disposes and the actual methods of attacking.

there will be incriminated all the actions of the people which have 
caused the state of danger by which the legitimate defence rises”.

16.  it is about the project of the reform of the italian criminal code, prepared by the Com-
mission of the Laws directed by Carlo Nordio, Commission appointed by the inter minis-
terial act, dated 23 november 2001, which as Nordio expresses himself in a declaration in 
november of the year 2005, it was meant to fail.
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