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StUDIMEt E DoKtoRAtURËS NË 
UNIvERSItEtIN NDËRKoMBËtAR NË StRUGË 

Sipas www.eust.edu.mk  17.08.2011

Përgatiti për botim: 
Kandidat për PhD, shpëtim Cami, Kryeredaktor i revistes “The Heritage” 

Duke pasur parasysh faktin se, gjenerata e parë e Magjistrantëve të Universitetit 
Ndërkombëtar në Strugë i përfunduan studimet e tyre posdiplomike,paraqitet 
nevoja për organizimin dhe akreditimin e Ciklit të Tretë të studimeve 

(studimet e doktoraturës), në kuader të Universitetit Ndërkombëtar në Strugë, me 
qëllim që ti mundësohet magjistrantëve të diplomuar edhe më tej të vazhdojnë procesin 
e promovimit dhe avancimit të edukimit dhe arsimimit të tyre dhe të arrijnë shkallën 
shkencore, titullin Doktor shkence.

Universiteti Ndërkombëtar në Strugë edhe më tej, duke participuar në përgatitjen 
e gjeneratave të reja për jetesë, vendosi të përgatisë Elaborat për organizimin e Ciklit 
të Tretë të studimeve në bazë të Ligjit të ri për arsim të lartë. Programet studimore të 
cilat do të jenë të propozuara në këtë Elaborat do të jenë të përcaktuara për avancimin   
dhe  përparimin akademik të kuadrove nga lemia e së drejtës, diplomacisë dhe 
marrëdhënjeve ndërkombëtare dhe ekonomi, gjegjësisht ekonomistë dhe doktorë të 
ardhshëm të shkencës, të profiluar për nevojat që kanë kuadrot ekonomike, juridike 
dhe politike që të munden në mënyrë kompetente të përballojnë sfidat e kohës. 

Nisur nga fakti se, arsimi i lartë ka një rol kyç në hapjen e horizonteve të reja dhe 
për inkurajimin e ndryshimeve dhe zhvillimit të shoqërisë në sferën ekonomike, politike 
dhe juridike, asnjë shtet nuk mund të sigurojë zhvillim të vërtetë evoluiv pa arsimim të 
lartë kualitativ dhe insitucione kualitative të arsimit të lartë të cilët, orientimet e veta i 
bazojnë në qëllimet shoqërore dhe nevojat e tregut të punës.  Për këtë qëllim, Universiteti 
Ndërkombëtar në Strugë (UNS), vendosi bashkëpunim të gjërë me Insitutcione 
dhe Universitete të dalluara, të pranuara ndërkombëtarisht. UNS në mënyrë aktive 
bashkëpunon me American Heritage University, USA, London City College nga 
Britania e Madhe, Kensington College of Business - Britania e Madhe, Universiteti 
Ndërkombëtar Shiller, Universiteti i tiranes, fAMA Universiteti-Kosovë, New york 
Univerisity Shkup, Universiteti i Sarajevës, Universiteti i Gjilanit-Kosovë, Albanian 
Diplomatic Academy, British Business Group, Hy Grade International. 
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Gjithashtu, Universiteti Ndërkombëtar në Strugë është akredituar nga qendra e 
testimit EBC*L. EBC*L është qendër e pranuar gjërësisht dhe e vërtetuar në punën e 
saj duke nxjerrë çertifikata me të cilat vërtetohet se poseduesi i çertifikatës i plotëson 
kushtet kyç, të nevojshme dhe të përshtatshme për të kryer punën konkrete për të cile]
ën e ka marrë çertifikatën. Më tej, poseduesi i çertifikatës mund të marrë pjesë në jetën 
ekonomike,, të udhëheq me departamente të veçanta, të marrë vendime profesionale, 
të kontrollojë dhe udhëheq me trendet finansiare dhe të shfrytëzojë teknologji të reja 
të biznesit. 

Si rezultat i bashkëpunimit ndërkombëtar aktiv të Universitetit Ndërkombëtar në 
Strugë dhe American Heritage University nga Kalifornija-SHBA, në R.Maqedonisë 
për herë të pare u jepen Diploma Amerikane studentëve tanë që kanë përfunduar 
programe studimore të caktuara në këte Univeristet.

Që para pak kohësh, Universiteti Ndërkombëtar në Sturgë është anëtar i programit 
të Komisionit Evropian për shkëmbim studentësh Erasmus, qëllimi i të cilës është 
globalizimi i arsimimit evropian.

Në fillimin e mileniumit të ri, arsimi i lartë përballet me sfida të mëdha të reformave 
të thella anë e mbanë botës që rezultojnë nga zhvillimi i shpejtë i sistemit teknologjik, 
të telekomunikacionit dhe informacionit, përparimit enorm të shkencës dhe zhvillimit 
të diciplinave të ndryshme akademike, e të tjera. 

Jetojmë në kohën e të drejtës, diplomacisë, marrëdhënjeve ndërkombëtare, 
ekonomisë, biznesit, marketingut dhe finansave,të cilat zënë një vend qëndror në 
zhvillimin botëror. Bëhet fjalë për dy pjesë të lidhura dhe të varura njëra nga tjetra. 

Pa dyshim, kjo problematikë pjesërisht mësohet edhe në disa prej Universiteteve 
egzistuese (Fakulteti Ekonomik, Politk dhe Juridik) por jo ashtu sistematikisht si 
mësohet në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë, ku një kujdes të veçantë i dedikohet 
marrëdhënjeve ndërkombëtare dhe diplomatike në nivel qëndror dhe lokal si dhe 
zhvillimit ekonomik të shtetit.

1. BAzA JURIDIKE PËR oRGANIzIM tË CIKLIt tË tREtË tË StUDIMEvE 
NË UNIvERSItEtIN NDËRKoMBËtAR NË StRUGË 
•	 Baza	 juridike	për organizimin e Ciklit të tretë të studimeve në kuadër  të 

Universitetit Ndërkombëtar në Strugë, janë dispozitat e neneve 3, 12, 28, 93 dhe 96 i 
Ligjit për Arsimin e Lartë, si dhe dispozitat e neneve 6, 8, 178, 197 dhe 223 nga Statuti 
i Universitetit Ndërkombëtar në Strugë si dhe neni 14,15,16 dhe 17 nga Rregullorja 
për normativat dhe standartet për themelimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe për 
kryerjen e aktivitetit arsimor (Gazeta Zyrtare e RM 103, nga 30 korrik 2010) që kanë të 
bëjnë me rolin dhe detyrat e Insitutcioneve të arsimit të lartë, përgjegjësitë e të njëjtëve 
dhe mundësitë dhe kushtet për organizim të Ciklit të tretë të studimeve.

• Në bazë të dispozitave ligjore, Universiteti Ndërkombëtar në Strugë organizon 
studime në përputhshmëri  me  programet studiomore të ciklit të parë, të dytë dhe të 
tretë të studimeve. Studimet e Doktoratures zgjasin, në bazë të rregullave, tre vjet dhe 
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sjellin 180 EKTS kredi. Me mbrojtjen publike të punimit të doktoraturës fiton emërtim 
shkencor Doktor shkence (dr.sc) gjegjësisht Doktor i arteve (dr.art).

Baza fillestare e procesit të organizimit të Ciklit të tretë të studimeve është Deklarata 
e Bolonjës dhe të gjitha dokumentet relevante lidhur me të, përvojat nga më shumë 
universitete të UE-së e sidomos të insitucineve partnere të UNS-së, gjendjet dhe proceset 
reale në arsimin e lartë të R.Maqedonisë dhe mënyra e dinamika e tranformimit të tij në 
përputhshmëri me Deklaratën e Bolonjës dhe standartet evropiane të arsimit të lartë. 

• Në bazë të Ligjit për Arsim të Lartë të R.Maqedonisë: cikli i tretë i studimeve 
univerzitare janë studimet e doktoraturës që zgjasin sipas rregullave, tre vjet dhe sjellin 
180 EKTS. Për më tepër, në studimet e doktoraturës mund të regjistrohen kandidatë 
pas përfundimit të ciklit të dytë të studimeve akademike. Universiteti me akt të 
përgjithshëm e rregullon përfitimin e EKTS kredive për studimet e doktoraturës dhe i 
rregjistron EKTS kreditë e nevojshme për paraqitje të Punimit të Doktoraturës.

• Studimet e Doktoraturës përfundojnë me dhënjen e të gjitha provimeve, 
përpunimit dhe mbrojtjes të doktoraturës (disertacionit). Me mbrojtjen publike të 
punimit të doktoraturës, merret titulli akademik Doktor i shkencës (dr.sc).

Udhëheqja dhe Menaxhimi me Studimet e Doktoraturës në Universitetin 
Ndërkombëtar në Strugë 

Cikli i tretë i studimeve do të organizohet në tre njësi të Universitetit Ndërkombëtar 
në Strugë dhe atë në: Fakultetin e Shkencave Ekonomike, Fakultetin e Shkencave 
Juridike dhe Fakultetin e Shkencave Politike. 

 Për realizimin e programit studimor të ciklit të tretë të studimeve-studimet e 
Doktoraturës, në Universitet formohen organe akademike në dy nivele dhe atë: 
 KËSHILLI PËR STUDIME TË DOKTORATURËS NË NIVEL 

UNIVERSITETI
 KËSHILLI PËR STUDIME TË DOKTORATURËS NË NIVEL TË 

NJËSISË NË UNIVERSITET
Këshilli i studimeve të doktoraturës në nivel Universiteti përbehet nga: 

(1)  Udhëheqesit e studimeve të doktoraturës në Njësite e Universitetit 
(2) Prorektorët kompetent 
(3) Tre anëtarë nga lëmi shkencore të ndryshme që me propozim të Rektorit nga 

radha e profesorëve të regullt i zgjedh Senati i Universitetit
  me mandat nga 3 ose 4 vjet.
  Mandati i anëtarëve të tjerë në Këshillin e studimeve të doktoraturës të 

Universitetit zgjat në përputhshmëri me kryerjen e funkioneve të tyre.
Me Këshillin kryeson prorektori për mësimmbajtje. 
Këshilli për studime të doktoraturës në nivel të Njësisë të Universitetit 

përbëhet nga:

Studimet e doktoraturës në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë 
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 5 profesorë nga njësia e Universitetit që i zgjedh KSHA (këshilli shkencoro-
arsimor)

 2 profesorë nga radhët e profesorëve nga lëmia e cakutar shkencore e  
Universitetit, i cili, me propozim të KSHA-së i zgjedh Këshilli për studimet e 
doktoraturës në kuadër të Universitetit.

 Udhëheqesi dhe Sekretari i studimeve të doktoraturës të njësisë të universitetit 
që e zgjedh KSHA-ja, ka mandat  prej tre vitesh.

 Mandati i anëtarëve të Këshillit zgjat tre vjet.
 Kryeson Udhëheqësi.
Logjistika Administrative: 
Përkrahja administrative e studimeve të doktoraturës dhe njësive akademike do të 

kryejnë shërbime dhe atë: 
- Në nivel Universiteti 
- Në nivel të Njësisë të Universitetit 
Struktura e studimeve të doktoraturës:
Studimet e doktoraturës mund të jenë vetëm akademike dhe të njëjtat përbëhen 

nga dy faza:
1. Faza e trajnimit kërkimor
2. Faza për përpunimin e disertacionit të doktoraturës
Faza e parë-trajnimi kërkimor përfshin:
• Lëndët
• Seminaret e Doktoraturës
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OF  SEISMIC EVENTS

This study deals with the digitalization of the information on seismic 
sources in the Dibra region over a period of several years. By such 
a digitalization it is possible to present seismological activity in the 

studied region, which itself constitutes the key parameter of the seismic 
risk, which means that it is possible to identify the potential for eventual 
earthquakes in future. A great deal of analogue seismic information has been 
collected over years by the seismological network in Albania. The data show 
that the region has undergone several serious earthquakes. This is because 
the Dibra region is part of the strongly seismogenic zone of Korce-Oher-
Peshkopi (Drini Alignment Zone). This is the reason why the study was 
undertaken in this region. The digitalization allows us to proceed in two main 
directions: first, to understand the seismic activity for the region, and, second, 
to assist in evaluating the expectation of eventual future seismic activity in 
the region. This can be accomplished by developing a relational and integral 
database. One of the main function of this database will be data manipulation: 
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coordinates, time of event, magnitude, intensity, depth of source etc. Several 
queries have been established based on these data upon the request of their 
users and graphs have been also plotted, which can be updated at the moment 
of the data manipulation. Queries and graphs make possible to analyze the 
seismic situation in the Dibra region. This paper is also applicable in future 
research studies and is a good start, especially in precising the historical 
seismicity of our country. 

Key words:    seismic situation, seismic events, Dibra  region,  digitalization, 
magnitude, intensity, depth of source

Introduction

The aim of this study is to digitalize the analogue information about 
earthquakes in Albania. 

Albania is divided in many Areas. These areas lie in different seismic 
belts in Albania [3][4]. The Dibra region is part of the strongly seismogenic 
zone of Korce-Oher-Peshkopi (Drini Alignment Zone) [2][3][4]. This region 
has undergone several serious earthquakes over a period of several years. 
This is the reason why the study was undertaken in this region. A great deal 
of analogue seismic information in this area has been collected over years by 
the seismological network in Albania [1][5].

The digitalization of all this abundant information allows us to proceed 
in two main directions: first, to understand the seismic activity for the region, 
and, second, to assist in evaluating the expectation of eventual future seismic 
activity in the region. 

This information consist in the: Event number, Date, Exact Time, Event 
Latitude, Event Longitude, Depth, Magnitude ML (Richter), Intensity (Ball), 
Epicentre, Area, Belts in which this Area lies [1][5]. With this program the 
users can make an infinite number of searches and this data searched can 
also be viewed in graphical view in order to understand better the seismic 
situation. This program is very useful because it can be used for every Area 
in Albania.

Analyzing the database

We have analyzed the problem to be solved [7]. We have builded the 
algorithm. We have determined which data must be digitalized and how they 
are related to each other. This program will be used by different users. So we 
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planned a simple way to add and edit all this abundant data. We have also 
designed the form of the Search in order that users can search every data they 
need without any limit. We concluded that the best way was to include all the 
data in an infinite number of searches and to present them in a graphical view 
also. 

Construction of the database

Design of tables and their relationships

This information consist in the: Event number, Date, Exact Time, Event Latitude, Event 
Longitude, Depth, Magnitude ML (Richter), Intensity (Ball), Epicentre, Area, Belts in which 
this Area lies [1][5]. With this program the users can make an infinite number of searches and 
this data searched can also be viewed in graphical view in order to understand better the 
seismic situation. This program is very useful because it can be used for every Area in 
Albania. 

Analyzing the database 

We have analyzed the problem to be solved [7]. We have builded the algorithm. We have 
determined which data must be digitalized and how they are related to each other. This 
program will be used by different users. So we planned a simple way to add and edit all this 
abundant data. We have also designed the form of the Search in order that users can search 
every data they need without any limit. We concluded that the best way was to include all the 
data in an infinite number of searches and to present them in a graphical view also.  

Construction of the database 

design of tables and their relationships 

We have designed four tables which contain all the data needed [9]. This tables are related 
between them with one to many relationships (Fig. 1). The basic table is the Event table, 
which contains all the information about the events in the Dibra region. One of this 
information, the Area_Id is related with the Area_Id in the table Area with a one to many 
relationship.  So one Area_Id can be found many times in the Event table, because many 
events occur in one area. The table Area contains all the information about different Areas in 
Albania. This table contains also information about the belts in which this Areas lie. Because 
in the table Area we have two Belts, we have to add another table named Belts_1 above table 
Belts, which has the same data of table Belts. Belts and Belts_1 has two properties Belt_ID 
and Belt_Name.  Belt_ID is related with the Area_Belt_1 and Area_Belt_2 in table Area with 

Fig. 1 Relationship of the tablesFig. 1 Relationship of the tables

We have designed four tables which contain all the data needed [9]. This 
tables are related between them with one to many relationships (Fig. 1). The 
basic table is the Event table, which contains all the information about the 
events in the Dibra region. One of this information, the Area_Id is related 
with the Area_Id in the table Area with a one to many relationship.  So one 
Area_Id can be found many times in the Event table, because many events 
occur in one area. The table Area contains all the information about different 
Areas in Albania. This table contains also information about the belts in which 
this Areas lie. Because in the table Area we have two Belts, we have to add 
another table named Belts_1 above table Belts, which has the same data of 
table Belts. Belts and Belts_1 has two properties Belt_ID and Belt_Name.  
Belt_ID is related with the Area_Belt_1 and Area_Belt_2 in table Area with a 
one to many relationships. So one Belt_ID can be found many times in table 
Area. This is because many Areas can lie in the same belt.
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Design of queries

We have builded many 
queries [6] (Fig. 2). A lot of 
them are in SQL language 
[8].

First of all, we have 
builded a query which gives 
us which Areas lie in two 
given Belts (Fig. 3). This 
is done by using a where 
condition with different 
operators such as And and 
Or. So if we give two belts, 
we find areas which have 
Belts_1 equal to the first 
belt we give or equal to the 
second belt we give, and 
Belts_2 equal to the first 
belt we give or equal to the 
second belt we give.

We have also builded a query which gives us which Areas lie in one given 
Belt (Fig. 4). This is done by using a where condition with different operators 
such as And and Or. So if we give one belt, we find areas which have Belts_1 
equal to the belt we give or Belts_2 equal to the belt we give.

a one to many relationships. So one Belt_ID can be found many times in table Area. This is 
because many Areas can lie in the same belt. 

design of queries 

We have builded many queries [6] (Fig. 2). A lot 
of them are in SQL language [8]. 
First of all, we have builded a query which gives 
us which Areas lie in two given Belts (Fig. 3). 
This is done by using a where condition with 
different operators such as And and Or. So if we 
give two belts, we find areas which have Belts_1 
equal to the first belt we give or equal to the 
second belt we give, and Belts_2 equal to the first 
belt we give or equal to the second belt we give. 
We have also builded a query which gives us 
which Areas lie in one given Belt (Fig. 4). This is 
done by using a where condition with different 
operators such as And and Or. So if we give one 
belt, we find areas which have Belts_1 equal to 
the belt we give or Belts_2 equal to the belt we 
give.

Fig. 2 Queries 

Fig. 3 Search Area by Belts 

Fig. 4 Search area by one belt 
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In another search we find in which belts lies a given area (Fig. 5). 
Then we designed complicated queries to find every data the user wants.
One of these queries is the query Search Event (Fig. 6). This query 

searches all the events information occurred in a given date interval, latitude 
interval, longitude interval, depth interval, Magnitude Ml (Richter) interval 
and Intensity (Ball) interval. These data are ordered by date, then by hour and 
finally by ID. 

Another query is the Search by two Belts query (Fig. 7). This query 
searches every event properties in a given date interval, latitude interval, 
longitude interval, depth interval, Magnitude Ml (Richter) interval, Intensity 
(Ball) interval, occurred in every area lying in two belts given. These data are 
ordered by date, then by hour and finally by ID. Another Query is the query 
Search by One Belt (Fig. 8) which searches every event properties in a given 
date interval, latitude interval, longitude interval, depth interval, Magnitude Ml 
(Richter) interval, Intensity (Ball) interval, occurred in every area lying in one 
belt given. These data are also ordered by date, then by hour and finally by ID.

In another search we find in which belts lies a given area (Fig. 5).  

Then we designed complicated queries to find every data the user wants. 
One of these queries is the query Search Event (Fig. 6). This query searches all the events 
information occurred in a given date interval, latitude interval, longitude interval, depth 
interval, Magnitude Ml (Richter) interval and Intensity (Ball) interval. These data are ordered 
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belts given. These data are ordered by date, then by hour and finally by ID. Another Query is 
the query Search by One Belt (Fig. 8) which searches every event properties in a given date 
interval, latitude interval, longitude interval, depth interval, Magnitude Ml (Richter) interval, 
Intensity (Ball) interval, occurred in every area lying in one belt given. These data are also 
ordered by date, then by hour and finally by ID. 
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In another search we find in which belts lies a given area (Fig. 5).  

Then we designed complicated queries to find every data the user wants. 
One of these queries is the query Search Event (Fig. 6). This query searches all the events 
information occurred in a given date interval, latitude interval, longitude interval, depth 
interval, Magnitude Ml (Richter) interval and Intensity (Ball) interval. These data are ordered 
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belts given. These data are ordered by date, then by hour and finally by ID. Another Query is 
the query Search by One Belt (Fig. 8) which searches every event properties in a given date 
interval, latitude interval, longitude interval, depth interval, Magnitude Ml (Richter) interval, 
Intensity (Ball) interval, occurred in every area lying in one belt given. These data are also 
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The query Search by Area (Fig. 9) searches all the Event information in a given area and in a 
given date interval, latitude interval, longitude interval, depth interval, Magnitude Ml 
(Richter) interval and Intensity (Ball) interval. The query Search by Epicentre (Fig. 10) 

Fig. 7 Search by two Belts 

              Fig. 9  Search by Area 

        Fig. 10 Search by Epicentre 

           Fig. 8  Search by One Belt 
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Fig. 7 Search by two Belts

Fig. 8  Search by One Belt

  Fig. 9  Search by Area

  Fig. 10 Search by Epicentre

The query Search by Area (Fig. 9) searches all the Event information in 
a given area and in a given date interval, latitude interval, longitude interval, 
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depth interval, Magnitude Ml (Richter) interval and Intensity (Ball) interval. 
The query Search by Epicentre (Fig. 10) searches all the Event information 
occurred in a given Epicentre of a given Area, and in a given date interval, 
latitude interval, longitude interval, depth interval, Magnitude Ml (Richter) 
interval and Intensity (Ball) interval. We give both the Epicentre and Area 
because the same Epicentre can be in different Areas. So in order to give the 
exact Epicentre, we must give also the Area. The query Search by Event ID 
(Fig. 11) finds all the events information for a given year and ID interval. In 
order to compare the given year with the Event year in the database, we must 
use the formula (Format([Event.Date],”yyyy”)) to take only the year in the 
Event.Date. These data is ordered only by Event_ID.

Design of forms and Reports

We have designed 
the basic form called 
Home [6] (Fig. 12) where 
we can see the map of 
Albania and two buttons. 
The button Add or Edit 
Data is connected with 
the form “Add or Edit” 
where are found three 
buttons (Fig. 13). The 
button Add or Edit Belts 
is connected with the 
form “Belts” (Fig. 14/a) 
where all the Belts can 
be added or edited. The 
button Add or Edit Area 

searches all the Event information occurred in a given Epicentre of a given Area, and in a 
given date interval, latitude interval, longitude interval, depth interval, Magnitude Ml 
(Richter) interval and Intensity (Ball) interval. We give both the Epicentre and Area because 
the same Epicentre can be in different Areas. So in order to give the exact Epicentre, we must 
give also the Area. The query Search by Event ID (Fig. 11) finds all the events information 
for a given year and ID interval. In order to compare the given year with the Event year in the 
database, we must use the formula (Format([Event.Date],"yyyy")) to take only the year in the 
Event.Date. These data is ordered only by Event_ID. 
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can see the map of Albania and two 
buttons. The button Add or Edit Data 
is connected with the form “Add or 
Edit” where are found three buttons 
(Fig. 13). The button Add or Edit 
Belts is connected with the form 
“Belts” (Fig. 14/a) where all the 
Belts can be added or edited. The 
button Add or Edit Area (Fig. 14/b) 
is connected with the Area Form 

where the data about Areas such as Name and Belts 
where they lie, are added or edited. The other button Add 
or Edit Event is connected with the Form Event (Fig. 15) 
where the data about the events are added or edited. 

The button Search in the Form Home is connected with the Form Search (Fig. 16), which 
contains all the different Searches. 
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Fig. 11 Search by Event ID
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(Fig. 14/b) is connected 
with the Area Form where 
the data about Areas such 
as Name and Belts where 
they lie, are added or edited. 
The other button Add or Edit 
Event is connected with the 
Form Event (Fig. 15) where 
the data about the events are 
added or edited.

The button Search in the 
Form Home is connected 
with the Form Search (Fig. 
16), which contains all the 
different Searches.
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The first Search is the search by Belts. In one search we give two belts in 
the combo boxes and we find all the Areas which lie in these two belts (Fig. 
17). If one Area lies in only one Belt, in the first combo box we choose the 
belt and in the other combo box we choose “No Belt”. In the other search we 
give one belt and we find all the areas which lie in this belt (Fig. 18).

            Fig. 14/a Form “Belts”                                     Fig. 14/b Form “Area” 

                Fig. 15 Form “Event” Fig. 15 Form “Event”

The first Search is the search by Belts. In one search we give two belts in the combo boxes 
and we find all the Areas which lie in these two belts (Fig. 17). If one Area lies in only one 
Belt, in the first combo box we choose the belt and in the other combo box we choose “No 
Belt”. In the other search we give one belt and we find all the areas which lie in this belt (Fig. 
18).

The second search is the search by Area (Fig. 19), where we choose one area in the combo 
box and we find in which Belts this area lies. Another Search is the Search Event (Fig. 20) 
where we can search all the events information occurred in a given date interval, latitude 
interval, longitude interval, depth interval, Magnitude Ml (Richter) interval and Intensity 
(Ball) interval. These data are ordered by date, then by hour and finally by ID. Latitude cannot 
exceed the interval 1-100. Longitude and Depth also. Magnitude and Intensity cannot exceed 
the interval 0-10. So we put this numbers as default values for every search in order to find all 
information. Then if you need more detailed information you simply change this interval and 
you can find data exactly in this interval. you can change all the intervals for one search. In 
every Search form we have three buttons in order to view the searched information in a Form 
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Fig. 16 Form Search

Fig. 17  Search Area  by Belts
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The second search is the search by Area (Fig. 19), where we choose one 
area in the combo box and we find in which Belts this area lies. Another Search 
is the Search Event (Fig. 20) where we can search all the events information 
occurred in a given date interval, latitude interval, longitude interval, depth 
interval, Magnitude Ml (Richter) interval and Intensity (Ball) interval. These 
data are ordered by date, then by hour and finally by ID. Latitude cannot 
exceed the interval 1-100. Longitude and Depth also. Magnitude and Intensity 
cannot exceed the interval 0-10. So we put this numbers as default values for 
every search in order to find all information. Then if you need more detailed 
information you simply change this interval and you can find data exactly in 
this interval. you can change all the intervals for one search. In every Search 
form we have three buttons in order to view the searched information in a 
Form View, Graph View or Print Report View. In the Form view (Fig. 21) of 
every Search we can find Event number, Date, Exact Time, Event Latitude, 
Event Longitude, Depth, Magnitude ML (Richter), Intensity (Ball), Epicentre, 
Area, Belts in which this Area lies.

The first Search is the search by Belts. In one search we give two belts in the combo boxes 
and we find all the Areas which lie in these two belts (Fig. 17). If one Area lies in only one 
Belt, in the first combo box we choose the belt and in the other combo box we choose “No 
Belt”. In the other search we give one belt and we find all the areas which lie in this belt (Fig. 
18).

The second search is the search by Area (Fig. 19), where we choose one area in the combo 
box and we find in which Belts this area lies. Another Search is the Search Event (Fig. 20) 
where we can search all the events information occurred in a given date interval, latitude 
interval, longitude interval, depth interval, Magnitude Ml (Richter) interval and Intensity 
(Ball) interval. These data are ordered by date, then by hour and finally by ID. Latitude cannot 
exceed the interval 1-100. Longitude and Depth also. Magnitude and Intensity cannot exceed 
the interval 0-10. So we put this numbers as default values for every search in order to find all 
information. Then if you need more detailed information you simply change this interval and 
you can find data exactly in this interval. you can change all the intervals for one search. In 
every Search form we have three buttons in order to view the searched information in a Form 
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Fig. 18 Search Area by one belt

Fig. 19   Search Belts by Area

View, Graph View or Print Report View. In the Form view (Fig. 21) of every Search we can 
find Event number, Date, Exact Time, Event Latitude, Event Longitude, Depth, Magnitude 
ML (Richter), Intensity (Ball), Epicentre, Area, Belts in which this Area lies. 
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View, Graph View or Print Report View. In the Form view (Fig. 21) of every Search we can 
find Event number, Date, Exact Time, Event Latitude, Event Longitude, Depth, Magnitude 
ML (Richter), Intensity (Ball), Epicentre, Area, Belts in which this Area lies. 

          Fig. 21 Form View  

 Fig. 20 Search Event 

Fig. 21 Form View

In the graph view (Fig. 22) of every search we can see the graph of Magnitude and Intensity 
by Month and year for every data searched. All these graphs are updated at the moment of the 
data manipulation 

In the Report View [6] (Fig. 23) for every search we can view all the information: Event 
number, Date, Exact Time, Event Latitude, Event Longitude, Depth, Magnitude ML 
(Richter), Intensity (Ball), Epicentre, Area, Belts in which this Area lies in a Print Preview 
form, grouped by month. In the end of every month we can find the number of events and in 
the end of the report we can find the total of events for that search. All this information can be 
directly printed. 

           Fig. 23 Report View  

            Fig. 22 Graph View  Fig. 22 Graph View

In the graph view (Fig. 22) of every search we can see the graph of 
Magnitude and Intensity by Month and year for every data searched. All these 
graphs are updated at the moment of the data manipulation

In the Report View [6] (Fig. 23) for every search we can view all the 
information: Event number, Date, Exact Time, Event Latitude, Event 
Longitude, Depth, Magnitude ML (Richter), Intensity (Ball), Epicentre, Area, 
Belts in which this Area lies in a Print Preview form, grouped by month. In 
the end of every month we can find the number of events and in the end of the 
report we can find the total of events for that search. All this information can 
be directly printed.
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If we want more detailed information we use the Search Event plus the other Search, such as 
Search by Two Belts, Search by One Belt (Fig. 24), Search by Area (Fig. 25) and Search by 
Epicentre (Fig. 26). To use these searches in these pages of the Form Search we must always 

fill the Search Event Form with the interval Date and the other text boxes for more detailed 
information. In the Search by Event_ID (Fig. 27) the difference is that you don’t have to fill 
the Search Event Form. 

Finally, you can use a more simple way to search data for a given area. In the Home Form, 
you just click in one area (Fig. 28) and all the events information for this area will appear in a 
Report View Form (Fig. 29) grouped by month. In the end of every month you will find the 
number of events for this month. In the end you will find the total number of events for this 
Area. These data can be easily printed. 
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Fig. 26 Search by Epicentre 
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don’t have to fill the Search Event Form.
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In the Home Form, you just click in one area (Fig. 28) and all the events 
information for this area will appear in a Report View Form (Fig. 29) grouped 
by month. In the end of every month you will find the number of events for 
this month. In the end you will find the total number of events for this Area. 
These data can be easily printed.

Fig. 23 Report View

Fig. 24  Search by Belt
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Conclusions 

This database: 
Helps to understand the seismic activity for one region  
Assist in evaluating the expectation of eventual future seismic activity in the region.  
Helps different users to add and edit data about events, simply and in a friendly way 
by using interactive forms 
Finds every needed information by the user in a very fast way, by using many 
different queries and forms 
Displays all the needed information in a graph view to see the frequency of events and 
their Magnitude and Intensity, and to make an expectation for the future seismic 
activity in the region 
Displays all the needed information in a form or report view 
Prints any information searched by users 
Finds every event information in one area by simply clicking one area in the map 
Can be used for every Area in Albania 
Is compatible with other software 

          Fig. 28 Map of Albania 

     Fig. 29 Search by Map 

Fig. 25  Search by Area

Fig. 26 Search by Epicentre

Fig. 27 Search by Event  ID

Fig. 28 Map of Albania
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Conclusions

this database:
• Helps to understand the seismic activity for one region 
• Assist in evaluating the expectation of eventual future seismic activity in 

the region. 
• Helps different users to add and edit data about events, simply and in a 

friendly way by using interactive forms
• Finds every needed information by the user in a very fast way, by using 

many different queries and forms
• Displays all the needed information in a graph view to see the frequency 

of events and their Magnitude and Intensity, and to make an expectation 
for the future seismic activity in the region

• Displays all the needed information in a form or report view
• Prints any information searched by users
• Finds every event information in one area by simply clicking one area in 

the map
• Can be used for every Area in Albania
• Is compatible with other software
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Dr. fatmir tARtALE 
Ma. Gerti tARtALE

PAVARËSIA E INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE 
DHE KONSOLIDIMI I SISTEMIT DEMOKRATIK NË 
SHQIPËRI SI KUSHT PËR INTEGRIMIN EVROPIAN

Abstrakt

Ka lindur nevoja për një reformë, të ardhur tashmë nga ligjet elektorale 
në zbatim të standardeve që aplikohen nga të gjitha vendet e 
Bashkimit Evropian dhe ndërhyrjet e të njëjtave organe kushtetuese 

si: Presidenti, Parlamenti e Qeveria dhe e forcave politike në vend pozitë e 
opozitë. Reforma që do të ndikojnë si për eficencën më të madhe të shtetit, 
ashtu dhe për shtimin e maturisë demokratike të vendit, që i afrohet gjithnjë 
e më shumë demokracive të tjera evropiane. Krijimi i mendësive të reja 
si: respektimi i institucioneve shtetërore dhe të pavarura, rritja e besimit të 
qytetarëve si dhe reformat e nevojshme për konsolidimin e sistemit demokratik 
si kushte drejt integrimit evropian janë objekti i këtij studimi shkencor.

Hyrje

Kriza politike dhe ajo e institucioneve tashmë është bërë një temë ndër më 
të prekshmet, që diskutohet nga të gjithë qytetarët e vendit tonë, nga analistë, 
politikanë, diplomatë e parlamentarë shqiptare e të huaj. Kriza të cilat duhet 
të menaxhohen me shumë kujdes dhe me mjete demokratike, që kërkon një 
terapi urgjente rrënjësore, gjithnjë duke pasur sundimin e ligjit e zbatimin e 
tij në çdo aspekt të jetës dhe në çdo vendimmarrje.

Në Shqipëri kriza politike vazhdon dhe ngërçi politik po mban peng 
kursin e reformave në vend. Në raportin e tij, ambasadori i larguar i OSBE-së, 
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Robert Bosh, përpara Këshillit të Përhershëm të OSBE-së në Vjenë ndër të 
tjera ka raportuar se: “… Situata politike ka pasur pasoja në jetën e shumë prej 
institucioneve të rëndësishme të vendit, ku Kuvendi nuk ka arritur të miratojë 
ligje të rëndësishme, apo punën e disa prej institucioneve të pavarura kushtetuese, 
siç janë Gjykata e lartë, Gjykata Kushtetuese apo Avokati i Popullit..” 1)

Nisur nga situata në vijim dhe deri më sot, ky konkluzion është evident. 
Institucionet e shtetit shqiptar duhet të rimarrin veten, duke funksionuar sipas 
kompetencave dhe vetëm duke zbatuar ligjin me korrektesë në çdo veprim e 
vendim. Kjo e keqe që i ka zënë ato, duke mosfunksionuar siç duhet, duhet 
kapërcyer nëpërmjet funksionimit të ligjit dhe kompromiseve të forcave 
politike, pasi mosfunksionimi siç duhet i tyre ndikon në jetën e tërë shoqërisë 
shqiptare. Pra, është në interes të të gjithëve ta zgjidhin këtë situatë të krijuar 
me jete ligjore dhe demokratike. 

Respektimi i institucioneve shtetërore dhe të pavarura dhe rritja 
e besimit të qytetarëve.

Kriza politike dhe ajo institucionale nuk duhet të kalohet duke bërë sikur 
nuk është e nuk ka kapur shoqërinë e organet e shtetit shqiptar. Duhet të 
kemi kurajën që qytetarët, paçka se ata e përjetojnë atë çdo ditë me kurajë, 
të njoftohen për gjendjen që kriza ka krijuar në Shqipëri, veprim i cili duhet 
të bëhet me vendosmëri e kurajë, me qëllim që pasojat e saj të mund të 
kapërcehen shkallë-shkallë dhe gjërat të funksionojnë ashtu si duhet në shërbim 
të qytetarëve të këtij vendi. Kjo terapi duhet të kryhet ashtu si mjekohet e 
shërohet një sëmundje. Që ajo të jetë e kontrollueshme, të merren masa sa 
më efektive, duke shkulur rrënjët e krizës, shkakun e shfaqjes së saj, duke 
larguar njëkohësisht dhe dhimbjet e shoqërisë, për të forcuar e përmirësuar 
demokracinë e brishtë që kemi vendosur në vend pas shumë sakrificash të 
bëra nga breza me radhë.

Demokracia në Shqipëri këto 20 vjet pas rënies së diktaturës komuniste, 
mbahet si rezultat i një Kushtetute bashkëkohore evropiane, e gjitha e drejtuar 
për konsolidimin e një demokracie, nëpërmjet rritjes së pjesëmarrjes së 
qytetarëve si individë apo komunitet në drejtimin e vendit, duke u mbështetur 
në atë çka është parashikuar në nenin 2/1 të Kushtetutës së Republikës së 
Shqipërisë se: “Sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i përket popullit”. 2) 

Sëmundja, në rastin tonë, është e keqja që ka goditur organet tona 

1. Raporti i ambasadorit Robert Bosch përpara Këshillit të Përhershëm të OSBE-së në Vjenë, shtator 
2010.

2. Kushtetuta e Republikes së Shqipërisë, neni 2/1, Tiranë 2010.

F. Tartale, G. Tartale:  Pavarësia e institucioneve kushtetuese dhe konsolidimi i sistemit demokratik 
  si kusht për integrimin evropian
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thelbësore të shtetit, ato që ndërtojnë bazën mbi të cilën është modeluar jeta 
e tërë shoqërisë. Ligjvënësi, referuar nenit 7 të Kushtetutës së Republikës së 
Shqipërisë, ka parashikuar se: “Sistemi i qeverisjes në Republikën e Shqipërisë 
bazohet në ndarjen e balancimin ndërmjet pushteteve ligjvënës, ekzekutiv dhe 
gjyqësor”. 3)  Këtyre tre fuqive tradicionale, ai u ka parashikuar detyra precize 
dhe atribute, të cilat askush prej tyre nuk mund t’i kapërcejë, duke i dhënë 
një pozicion me epërsi parlamentit, sepse ai është shprehje e drejtpërdrejtë 
e sovranitetit të popullit. Ky parim i ndarjes dhe balancimit të pushteteve 
si një nga bazat kryesore të shumë kushtetutave moderne, u jep mundësi të 
tri degëve të qeverisjes, jo vetëm të respektojnë njëri tjetrin në ushtrimin 
e funksioneve të tyre, por edhe të kontrollohen e ndihmohen në mënyrë të 
ndërsjellë, me qëllim të funksionimit sa më mirë të sistemit të qeverisjes. Në 
rrjedhën gati të një 20 vjeçari, shteti demokratik, i konceptuar si dhe shtetet e 
tjera demokratike në botë, ka rezistuar edhe në kohë të këqija pavarësisht nga 
përplasjet politike e sociale të partive politike të krijuara lirisht nga qytetarët, 
për realizimin e sistemit demokratik dhe mirëfunksionimin e tij.

Vendi ynë është duke përjetuar një moment delikat të funksionimit të 
demokracisë, kur dihet fakti se ajo është ende e re. Republika mbahet nga 
një kushtetutë e fortë, e gjitha e drejtuar në favorizimin e pjesëmarrjes 
së qytetarëve, si persona të vetëm ose si shoqëri, në drejtimet e vendit. 
Ndryshimet në vite të situatës së brendshme pas rënies së sistemit komunist 
dhe me spostimin që e ndoqi në kuadrin politik, për më tepër nisur dhe nga 
nevoja e rritjes së mirëqenies ekonomike dhe sociale që nga viti 1990 e më tej 
u shfuqizua Kushtetuta e vitit 1976 dhe u miratuan dispozitat kushtetuese me 
Ligjin Nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”4)  si dhe 
në vitet në vazhdim 1991, 1992 dhe 1993 mbi të cilat u mbështetën të gjitha 
ligjet e tjera kryesore për funksionimin e shtetit të ri demokratik, duke çuar 
hap pas hapi dhe në ndryshimet ligjore për t’ju përshtatur këtyre ndryshimeve 
deri në miratimin me Referendum Popullor të Kushtetutës së Republikës së 
Shqipërisë në dt. 28.11.19985), për të përballuar dhe për t’ju përgjigjur kërkesave 
e nevojave te reja. Është konfirmuar nevoja për t’i dhënë edhe me shumë 
hapësirë iniciativës private ndaj ndërhyrjes publike në sektorin e ekonomisë e 
nevoja për t’i dhënë një hov të ri decentralizimit administrativ. Nga të gjithë 
faktorët e brendshëm dhe të jashtëm është paralajmëruar urgjenca për t’i 
dhënë qeverisë vlerësim nga krizat e vazhdueshme që pengojnë veprën e që 
prishin programet, pra, stabiliteti i nevojshëm. Si partnerët evropianë dhe ata 

3. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë neni 7, Tiranë 2010.
4. Ligji Nr.7491 dt 29.04.1991“Për Dispozitat Kryesore Kushtetuese”.
5. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Tiranë, 28.11.1998.
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amerikanë kanë kërkuar e sugjeruar për zgjidhjen e krizës, kompromisin dhe 
bashkëpunimin pozitë - opozitë. “...ne tani duhet të kërkojmë nga udhëheqësit 
politikë të Shqipërisë të zgjidhin në mënyrë paqësore ngërçin e gjatë politik 
në atë vend dhe të rivendosin Shqipërinë në rrugën e procesit të anëtarësimit 
në BE...” - deklaroi Ministri për Evropën David Lidington në shkurt 2011.6)  

Ka lindur nevoja për një reformë, të ardhur tashmë nga ligjet elektorale në 
zbatim të standardeve që aplikohen nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian 
dhe ndërhyrjet e të njëjtave organe kushtetuese si: Presidenti, Parlamenti e 
Qeveria dhe e forcave politike në vend pozitë e opozitë. Reformat që do të 
ndikojnë si për eficencën më të madhe të shtetit, ashtu dhe për shtimin e maturisë 
demokratike të vendit, që i afrohet gjithnjë e më shumë demokracive të tjera 
evropiane. Reformimi i ligjit elektoral do të bëhet në zbatim të kërkesave OSBE 
ODHIR. Për të dalë nga kjo situatë politike e krijuar duhen pasur parasysh 
rekomandimet e dhëna nga Kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian 
për Evropën Juglindore Eduard Kukan, i cili ndër të tjera ka sugjeruar se: 
“Për të vazhduar rrugën e saj evropiane Shqipëria duhet të gjejë një zgjidhje 
politike. Prandaj është e domosdoshme që në Kodin Elektoral të Shqipërisë të 
plotësohen të gjitha sugjerimet gjithsej 31, të OSBE/ODHIR.” 7)

Ndër propozimet e panumërta, ka që thonë që ndërhyrja e sistemit të 
qeverisë presidenciale ku kryetari i shtetit është dhe kryetari i ekzekutivit, 
pra, i qeverisë në të cilën nuk ekziston asnjë kontroll nëpërmjet parlamentit 
dhe presidentit, këta nuk i nënshtrohen besimit të parlamentit e të dy organet 
veprojnë në kushte reciproke paqortueshmërie.

Në kuadrin e diskutimeve për organizimin shtetëror në Shqipëri ka 
mendime të ndryshme. Disa mendojnë si të përshtatshëm sistemin e qeverisë 
presidenciale, ku kryetar i shtetit është dhe kryetar ekzekutivit, pra, i qeverisë 
në të cilën nuk ekziston asnjë kontroll nëpërmjet parlamentit dhe presidentit, 
që nuk i nënshtrohen besimit të parlamentit e të dy organet veprojnë në kushte 
reciproke paqortueshmërie. Ka që mendojnë se me oportune është një zgjerim 
i fuqive të kryetarit të shtetit të zgjedhur drejtpërdrejt nga zgjedhësit, ka që 
janë të mendimit që të jetë organizimi i sotëm i shtetit, siç e kemi aktualisht, 
ka mendime që të adaptohet sistemi mazhoritar, që siguron një lidhje të 
ngushtë ndërmjet zgjedhësve dhe të zgjedhurit, që pengon fraksionimin e 
partive, lehtëson hyrjen në parlament të personaliteteve të mëdha dhe kalon 
defektet e përfaqësimit proporcional, i cili inkurajon imponimin partive, 
shtimin e listave e pengon formimin e qeverive me stabilitet e të forta, ka që 
mendojnë që sistemi aktual proporcional rajonal është një sistem zgjedhor 

6. David Lidington Ministër për Europën  Gazeta MAPO dt. 17.2.2011
7. Eduard Kuka, Kryetar i Delegacionit të Parlamentit Europian Shkurt 2011
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i duhur. Edhe për këtë sistem dhe Kodin tonë elektoral janë bërë një sërë 
sugjerimesh nga OSBE/ODHIR, të cilat duhen pasqyruar në të, që sistemi 
zgjedhor dhe zgjedhjet të respektojnë standardet e shteteve demokratike 
evropiane dhe të evitohen kontestimet e zgjedhjeve pas përfundimit të tyre, 
kur ato të zhvillohen të lira e të ndershme, me pjesëmarrjen e tërë qytetarëve 
të këtij vendi, për të ushtruar të drejtën e tyre të garantuar nga Kushtetuta për 
të votuar për kandidatin e programin që ata e gjykojnë se do t’ju shërbejë për 
një jetë më të mirë e të begatë. 

Në një masë të mjaftueshme, nevojitet një program elektoral në të cilin 
qytetarët të kenë besim për çka premtohet të bëhet, mjetet e realizimit dhe 
realizmin e këtyre premtimeve dhe të mos jenë të rëndësishëm vetëm në 
momentin e votimit.

Kushtetuta aktuale ka çuar përpara vendin politikisht, nga pikëpamja 
sociale dhe ekonomike dhe kur ka qenë e nevojshme janë bërë ndryshime 
në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, dhe kur të jetë e domosdoshme 
ajo mund të plotësohet apo me ndonjë amendament të ndryshohet ndonjë 
dispozitë e saj, por duke rekomanduar që nevojitet që të vihet dorë në reformat 
me kujdesin e nevojshëm e pa u ngutur.

Pavarësisht ndryshimeve që kanë rënë dakord, që janë votuar nga 
gjithë aktorët politikë të mazhorancës dhe të opozitës, deri në kohën kur 
parlamenti zhvillonte seancat edhe me praninë e opozitës, ndërmjet tyre ka 
kohë që ka plasur një seri gati të përhershme të shkëmbimit të kallëzimeve 
dhe të akuzave reciproke. Kësaj situate duhet t’i jepet fund dhe debati për 
çdo reformë apo ligj të bëhet në parlament dhe jo jashtë tij, si institucioni 
në të cilin përfaqësohen zgjedhësit dhe interesat e tyre, në vendimmarrjen 
e parlamentit për çdo problem që ka të bëjë me vendin dhe plotësimin e 12 
kërkesave të dhëna nga Komisioni Evropian për integrimin e Shqipërisë në 
BE “ … integrimi në BE kërkon për t’u plotësuar detyrimet me vepra e jo me 
fjalë” ka theksuar edhe Ambasadori i BE Etore Sequine Shkodër.8) Kjo situatë 
krize, normalisht e quajtur krizë institucionale, ka dhënë një kontribut të fortë 
të përcaktuar të ashtuquajturës partitokraci, lindur nga fakti që partitë politike 
kanë marrë një fizionomi e një funksion ndryshe nga ato që duhet të kenë 
në një regjim demokratik të shëndoshë. Kushtetuta jonë është konceptuar në 
mënyrë që t’i besojë parlamentit, ndërmjet partive që e përbëjnë, zgjidhjen e 
të gjithë problemeve të shoqërisë.

Frika, e eksperimentuar nën diktaturën komuniste, që të drejtohesh nga 
një ekzekutiv i fortë e i pakontrolluar, arbitër i fatit të vendit e jo të gatshëm të 
japë llogari për vendimet e tij, shtyu ligjvënësit drejt një zgjidhje të kundërt: 

8. Nga fjala e Ambasadorit të BE Etore Sequi ne Shkoder 22 shkurt 2011
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të diskutohej çdo çështje ndërmjet partive e favorizohej zhbllokimi i çdo 
kontrasti në parlament.

Konstatojmë, përkundrazi, në shtrembërimin të funksionit të partive, në 
degradimin e tyre, kryesisht nga arsyet e mëposhtme :

Shpesh kanë ideologji dhe programe të përafërta në mos identike.
Pas vitit 1990 e më tej, nuk kuptohet pse partitë nuk lidhin aleanca solide 

elektorale, nuk rigrupohen ose nuk mbështetin njëra-tjetrën ose edhe kur janë 
të grupuara kanë ose lindin konflikte në fillim të marrjes së pushtetit ose gjatë 
legjislaturës, duke ndryshuar dhe ndarjen e posteve në qeverinë në qendër 
e në bazë si me anëtarët e koalicioneve apo të vetë partisë më të madhe në 
koalicion.

- Pluhurizimi i llojit të tyre pengon kushtetutën e qeverive të forta e me 
stabilitet e provokon, përkundrazi, rënien, siç ka ndodhur në të kaluarën, edhe 
përgjatë po të njëjtës legjislaturë. Ky jostabilitet gjeneron dëme të rënda, 
përveç veprimit të qeverisë, edhe imazhit të vendit, provokon zhgënjim tek 
njerëzit e pakëson te qytetarët interesin për fatin e vendit;

- Kanë përvetësuar fuqinë duke pushtuar çdo fushë të çdo institucioni tjetër 
e pengojnë organet e administratës publike që të marrin përsipër përgjegjësitë 
e tyre e të bëjnë zgjedhjet e nevojshme. Ndërhyjnë ndërmjet organizmave 
të krijuara për këtë qëllim, në drejtimin e ndërmarrjeve të kontrolluara nga 
shteti, duke ndërhyrë edhe në marrjen në punë të personelit, pa u preokupuar 
për ekonominizimin e strukturave dhe eficencën e tyre. “Shërbimi publik është 
shume i politizuar. Ka mungesa të transparencës në emërime dhe përkufizohet 
nga zëvendësime të mëdha të stafit”9) - konstaton edhe Opinioni i Komisionit 
Evropian. Ndajnë ndërmjet tyre, pra, duke parcelizuar të gjitha vendet e 
drejtimit. Asgjë nuk bëhet pa miratimin e partive, ndërhyrja e të cilave arrin 
deri në dhënien e posteve më të ulëta, të detyrave më të thjeshta në qytezën 
më të humbur të vendit.

- Ka ndodhur që janë ndarë ndonjëherë në gjirin e tyre në rryma dhe 
nënrryma, që luftojnë ndërmjet tyre me shume seç bëjnë me partitë 
kundërshtare;

 - Për rritjen e peshës së tyre politike nuk ekziston zbritja në kompromis 
që çorodisin origjinën e tyre ideologjike e tradhtojnë etikën ndaj të cilës thonë 
që duan t’i përshtaten;

- Në parlament përqendrohen shpesh në diskutime të pakuptueshme për 
qytetarët që presin, në vend të oratorive verbale dhe të pakuptimta, zgjidhjen 
efektive e problemeve të përditshme të shumta; janë bërë që të dëmtohen e 

9. Opinioni i Komisionit Europian për Shqipërinë.Gazeta Shqip dt 5.11.2010.
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goditen me njëri-tjetrin për të fituar vota e nganjëherë duke çuar në mistifikimin 
e fakteve ose për çështje tashmë që i përkasin të shkuarës, duke i interpretuar 
sipas pëlqimit, me qëllim që të mbizotërojnë mbi kundërshtarin;

- Duke mbrojtur me çdo mjet praktikën e vjetër të historisë 20 vjeçare 
e duke konfirmuar në drejtimin e tyre gjithmonë pothuajse të njëjtët njerëz 
e lejojnë vetëm rrallë që të dalin në skenën politike forca dhe personazhe të 
rinj. Ky mentalitet konservator shkakton ngrirjen e klasës politike, gjithmonë 
e njëjtë dhe e pandryshuar, përjashton ndërmjet gjeneratës së vjetër dhe të re, 
ndalon zhvillimin e ideve të reja e lejon formimin e klientelave jo gjithmonë 
të kuptueshme. Lind, kështu, kategoria e politikanëve që çojnë në humbjen e 
aftësisë për të interpretuar nevojat e ndryshme të qytetarëve. 

- Duke imponuar, ndërmjet grupeve parlamentare, njerëzit që duhet të 
formojnë qeverinë, ushtrojnë faktikisht fuqitë me të vërtetë, duke çuar kështu 
në një konfuzion të politikës me fuqinë;

- Fraksione partish të frymëzimeve të ndryshme apo kalime deputetësh 
nga një grup parlamentar në një tjetër, fillojnë të lidhen ndërmjet tyre duke 
formuar të ashtuquajturat parti të ndërmjetme, që vendosin të arrijnë qëllime 
në kundërshtim me përfundimet e ndjekura nga partitë e veçanta nga të cilat 
vijnë të njëjtat fraksione apo deputetë të tyre; me konfuzion të mëtejshëm të 
paraqitjes politike e me pasimin e çorientimit të elektoratit.

Nuk përballohen me të njëjtën qëndrueshmëri problemet e vërteta të 
shoqërisë; ato të papunësisë të përhapur; të kriminalitetit të organizuar apo 
jo, të përhapjes së keqbërësve minorenë, të gatshëm për të zënë vendin e 
keqbërësve të rritur, të korrupsionit të infiltruar deri në administratën publike, 
të fenomenit të drogës gjithmonë e më të shtrirë, e të evazionit fiskal. Në 
parlament, partitë është e domosdoshme që të merren me këto probleme; dhe 
ato duhet t’i kushtojnë vëmendje zgjidhjeve të pranueshme.

Më pas parlamenti duhet të zgjedhë linja kryesore të politikës që duhet 
ndjekur, duke i lënë zbatimin organeve të ndryshme të administratës publike, 
të cilave partitë nuk duhet t’i ndërhyjnë, pa i asfiksuar me presionet ose të 
influencojnë në vendimet e tyre.

Në fund, parlamenti, si përfaqësues i sovranitetit të popullit, ka për detyrë 
që të informojë sa më mirë qytetarët për veprimet që ndërmerr, në mënyrë 
për t’i lejuar të gjithëve të ndjekin aktivitetin e përfaqësueseve të tyre, për të 
kuptuar, në momentin e votimit, konsekuencat e mundshme. Me fjalë të tjera, 
kështu realizohet ndërmjet trupit zgjedhor dhe organit që shpreh sovranitetin 
e popullit një lidhje imediate dhe e vazhdueshme, në mënyrë që të mund të 
jenë të bindur që sistemi demokratik, me gjithë defektet e tij, është gjithmonë i 
preferuar, se çdo sistem tjetër jo demokratik. Por nuk është e drejtë që, i gjithë 



31

faji i rënies së përgjithshme t’i ngarkohet vetëm partive. Ato nuk janë tjetër 
vetëm shprehja, në konture politike-organizative, e ne qytetarëve që çojmë 
përpara interesa të veçanta, duke pretenduar nganjëherë të drejta, por shumë 
shpesh pa mbështetje juridike fare. Shoqëria aktuale, të synojë, të rrisë vlerat 
morale, parimet e respektit për pasardhësin, ata të shenjtësisë së familjes, 
të respektit për fjalën e dhënë, të nderit për korrektësinë në përgjithësi, 
nevojshmërisht për t’i pasqyruar ato mentalitete të saj në organizimet politike, 
duke i mbivendosur interesit të veçantë, privat ose personal të personit 
interesin e përgjithshëm, për të mirën e përgjithshme. Pra, duhet pranuar që 
secili nga ne duhet të bëjë detyrën e tij dhe do respektojë parimet kryesore 
që rregullojnë jetën e shoqërisë civile, dhe strukturat politike mund te hyjnë 
tamam në shtratin e tyre e t’i përshtaten prirjeve të një shoqërie që do të 
ndërtojë një të ardhme më të mirë. Kësaj pune, të rizbulimit të vlerave të 
vjetra, që kanë bërë ecjen përpara të shoqërisë njerëzore, si familja dhe shkolla 
duhet të japin një kontribut të pazëvendësueshëm.

Në këtë klimë krize e shpresash jo të plotësuara, ka ardhur duke u rritur kriza 
e institucioneve dhe ajo e drejtësisë.  “... Shqetësim serioz mbetet funksionimi i 
përgjithshëm, efikasiteti dhe pavarësia e gjyqësorit. Ka mungesë transparence 
në emërimin, promovimin, transferimin dhe vlerësimin e gjykatësve.

Rastet e mosrespektimit të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese nga qeveria 
gjatë viteve të fundit dhe politizimi i votës ndaj emërimeve të Presidentit 
për Gjykatën Kushtetuese dhe Gjykatën e Lartë, përbëjnë shqetësim, pasi 
ato sfidojnë parimet thelbësore si pavarësia e gjyqësorit dhe respektimi i 
shtetit ligjor”10) . Referuar këtij opinioni dhe gjendjes aktuale të krizës, atë e 
analizojmë nën një aspekt të dyfishtë: 

a) si institut, pra, krizë në raport ndërmjet institucioneve kushtetuese dhe 
krizë në raport ndërmjet gjyqësorit dhe organeve të shtetit; b) si funksion, pra, 
si mosfunksionim të shërbimit gjyqësor.

Duke u marrë me aspektin e parë, duhet pranuar që kohët e fundit janë 
intensifikuar përplasjet mes institucioneve kushtetuese.

Rast sinjifikativ ka qenë Marrëveshja e nënshkruar ndërmjet Republikës 
së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë “Për delimitimin e zonave të tyre 
përkatëse, të shelfit kontinental dhe zonave të tjera detare që u përkasin në 
bazë të së drejtës ndërkombëtare” në kufirin detar me Greqinë. Marrëveshja 
e sipërme, u konstatua si e papajtueshme me Kushtetutën dhe u shfuqizua 
nga Gjykata Kushtetuese me Vendimin Nr. 15 dt 15.04.2010, ku ndër të tjera 
ajo ka arritur në konkluzionin e këtij vendimi: “Në mungesën e plotfuqisë 
së Presidentit të Republikës së Shqipërisë për grupin negociator shqiptar 

10. Opinioni i Komisioni Europian,Gazeta Shqip dt 05.11.2010
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gjatë bisedimeve dhe lidhjes së marrëveshjes për delimitimin e zonave detare 
midis Shqipërisë dhe Greqisë…. Presidenti i Republikës është përfaqësuesi 
më i lartë i shtetit shqiptar në marrëdhëniet me jashtë, në kuptim të nenit 86/1 
të Kushtetutës dhe ka autoritetin për të lidhur marrëveshje ndërkombëtare 
si përfaqësues legjitim i shtetit, sipas nenit 92/ë të Kushtetutës. Nga kjo 
rezulton se, ose vetë ai duhet të kishte marrë pjesë në lidhjen e marrëveshjes 
ose nëpërmjet plotfuqisë, duhej të kishte autorizuar grupin negociator.”11) Në 
ngjarjet e dhunshme në demonstratën e dt 21.01.2011, kur nga ana e Prokurorisë 
janë lëshuar 6 urdhër ndalime për 6 punonjës të Gardës së Republikës, nga 
ana e ekzekutivit është refuzuar zbatimi i këtyre urdhrave. Edhe pse policia 
kishte detyrim ligjor për t’i zbatuar ato urdhra të Prokurorisë, ligjshmëria e 
bazueshmëria e tyre në ligj sipas ligjit në fuqi, Kodit të Procedurës Penale, 
nenit 228,229,230,244 të tij12), nuk është në tagrat e policisë, por është vetëm 
në kompetencë të  të gjykatës që i shqyrton dhe i vlerëson të drejta apo 
jo dhe çfarë mase sigurimi do të kërkojë në gjykatë të caktohet për ata të 
ndaluar apo të arrestuar nga policia në zbatim të urdhrit të prokurorit dhe 
jo organet e policisë, siç u veprua në fakt me moszbatim të tyre dhe këto 
urdhra nuk u zbatuan veçse pas ditësh dhe jo për të gjithë që ishin nxjerrë 
ato, por vetëm për disa prej tyre, që tregon se konflikti Qeveri-Prokurori e 
Përgjithshme i kaloi caqet e ushtrimit të kompetencave të përcaktuara nga 
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, nenet 95e148,13) të saj, ku ky i fundit, 
kompetencat për të ushtruar ndjekjen penale ia ka përcaktuar prokurorisë. 
Ndaj Prokurorisë është ushtruar presion dhe ajo nuk është lejuar fillimisht 
të kryente detyrën e saj, fakt të cilin e kanë nënvizuar dhe analistë, juristë, 
diplomatë dhe përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare në Shqipëri, që 
kanë rekomanduar që prokuroria të lihet e lirë të hetojë e të mos pengohet në 
ushtrimin e detyrës së saj si institucion i pavarur. Edhe Zv.sekretari amerikan 
i Shtetit, James Stainberg, në Konferencën e dt 25.02.2011, ndër të tjera ka 
theksuar se: “Kushtetuta juaj garanton një proces të pavarur hetimor nëpërmjet 
Prokurorisë së Përgjithshme dhe ne mendojmë së është shumë e rëndësishme 
që pavarësia e këtij hetimi të mbrohet”14)  Kushtetuta i cakton funksionin 
gjyqësorit dhe organit që e drejton, pra K.L.D., për më tepër ai i limiteve 
brenda të cilave Këshilli duhet të veprojë pa pushtuar fushën e rezervuar për 
fuqitë e tjera të shtetit.

11. Vendimi i Gjykates Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë Nr.5,dt 15.04.2010
12. Kodi i Procedures Penale i R.SH,Tirane 2011
13. Kushtetuta e RSH,nenet 95,148,Tirane 2010
14. Gazeta Panorama, dt. 26.02.2011
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Konsolidimi i sistemit demokratik dhe sundimi i ligjit si kusht 
drejt integrimit evropian

Në nenin 145 te Kushtetuta është përcaktuar që: “Gjyqtarët janë të 
pavarur dhe u nënshtrohen vetëm Kushtetutës dhe ligjeve”.15) Kryetari i 
KLD në mbledhjen e dt. 16.2.2011 ka kërkuar nga KLD që ajo së bashku 
me shoqatat e gjyqtarëve të hartojnë një ligji që të parashikohet kufizimi i 
imunitetit të gjyqtarëve që sipas tij: “.. .Kjo do të çlironte gjyqësorin, do të 
çlironte marrëdhëniet, do të bënte që ne të vepronim drejtpërdrejtë, për të bërë 
dhe transparencën e punës së çdo gjyqtari që vjen e paraqitet në Këshillin e 
Lartë të Drejtësisë...”16). Këto mendime të shfaqura në mbledhjen e KLD për 
kufizimin e imunitetit të gjyqtarëve nuk na duken të drejta dhe në koherencë 
me legjislacionin aktual shqiptar në fuqi, si Kushtetutën e Republikës së 
Shqipërisë neni 137/3 e147/6, Ligji Nr.8678 dt 14.05.2001 “Për Organizimin 
dhe Funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë” ndryshuar17), Ligji Nr.9877, 
dt. 18.02.2008 “Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e 
Shqipërisë”18) dhe Ligji Nr.8811 dt. 17.05.2001 

“Për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë” i 
ndryshuar. Referuar këtyre akteve ligjore në fuqi, në të gjitha rastet që gjyqtari 
ka kryer vepër penale ose kanë filluar hetimet, gjithmonë kur Prokuroria ka 
kërkuar në KLD heqjen e imunitetit të gjyqtarit, KLD nuk ka nguruar t’ia heqë 
atë dhe organi i procedimit penal ka vënë gjyqtarë nën akuzë, ka marrë edhe 
masa sigurimi. Gjykatat, pasi kanë zhvilluar gjykimin e këtyre procedimeve 
penale, sipas bindjes së tyre, të krijuar nga provat e shqyrtuara në seancë 
gjyqësore, kanë dhënë vendime fajësie apo pafajësie. Në asnjë rast nuk pasur 
asnjë vështirësi, as për t’i shqyrtuar në KLD, as për t’i ndëshkuar, kur ka 
qenë e drejtë kërkesa, jo vetëm me heqjen e imunitetit, por edhe për masat 
e tjera, që parashikohen në ligjet e sipërme. Në asnjë rast nuk janë cenuar 
marrëdhëniet, raportet e këtij organi që shqyrton dhe kur ka pasur raste që 
KLD ka marrë vendime në kundërshtim me Kushtetutën, faktet, vendimet e 
marra nga gjyqtarët. Vendimet antikushtetuese të KLD dhe të Kolegjeve të 
Bashkuara i ka vënë në vend Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, 
duke i deklaruar ato në papajtueshmëri me Kushtetutën dhe u ka dhënë të 
drejtë gjyqtarëve në disa raste. Pra, ideja e hartimit të këtij ligji, për kufizimin 
e imunitetit të gjyqtarëve, nuk është i nevojshëm dhe nuk është risi pozitive 

15. Kushtetuta e Republikes se Shqiperise,neni 145,Tirane 2010
16. Gazeta MAPO 17 shkurt 2011
17. Ligji Nr.8678.dt.14.05.2001”Per organizimin dhe Funksionimin  Ministrise se Drejtesise”i ndryshuar
18. Ligji Nr.9877 dt18.02.2008 “Për Organizimin e Pushtetit Gjyqesor në Republiken e Shqiperise”
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në legjislacionin tonë, në lidhje me këtë institucion të pavarur, gjyqësorin, që 
qytetarët pavarësisht nga vërejtjet që kanë për atë, kanë besim dhe i drejtohen 
për drejtësi, në konfliktet që kanë, si garant i të drejtave të tyre të parashikuara 
nga Kushtetuta e RSH. Për më tepër, për imunitetin e gjyqtarëve është shprehur 
edhe Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë me Vendimin Nr.14 dt 
22.05.200619), në të cilën shqyrtohej edhe imuniteti i anëtarëve të KLD dhe 
ajo është shprehur se: “Mosdhënia e këtyre garancive argumentohet me vetë 
konceptimin e kushtetutbërësit që nëntë anëtarët e zgjedhur nga gjyqësori, 
duke qenë në përbërje të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, vazhdojnë të punojnë 
efektivisht si gjyqtarë dhe si të tillë ata gëzojnë ,sipas nenit 137 të Kushtetutës, 
imunitetin si të gjithë gjyqtarët e tjerë”.

Garancitë e autonomisë dhe pavarësisë të dhëna gjyqtarëve, nuk janë 
dhënë për të përfituar vetëm gjyqtarët, por për të gjithë shtetasit. Autonomia 
dhe pavarësia e gjyqtareve përbëjnë garanci efektive për të drejtat e qytetarëve, 
të cilat gjejnë shprehjen e tyre në nenin 147 të Kushtetutës së RSH. Ligjvënësi 
nuk ka dashur t’i bëjë gjyqtarët një kategori të privilegjuar, por ka dashur që, 
duke mbrojtur funksionin e gjyqtarëve, të arrijë mbrojtjen e secilit qytetar, 
kundër abuzimeve ndaj të cilave është i ekspozuar. Garancia e autonomia dhe 
pavarësia e gjyqtarit është përcaktuar veç Kushtetues dhe në nenin 20 te Ligjit 
Nr.9877 dt 18.02.2008 për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën 
e Shqipërisë”20). 

Palëvizshmëria e gjyqtarit, palëvizshmëri që është parashikuar dhe në 
disa Kushtetuta Evropiane si ajo Franceze, Gjermane, Spanjolle, Portugeze, 
që është shprehur dhe Gjykata Kushtetuese e RSH, me Vendimin Nr.21, dt. 
07.06.2007.21)  me të cilin ka shfuqizuar si të papajtueshëm me Kushtetutën, 
nenin 42 pika 5 të Ligjit nr.8436 dt 28.12.1998 “Për organizimin e Pushtetit 
Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” mbi kërkesën e Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Tiranë, nisur nga ankimi që kishte paraqitur një gjyqtar i Gjykatës së 
Apelit Tiranë ndaj Vendimit të KLD Nr.175/2 dt 28.04.2005,22)  për transferimin 
e tij në një Gjykatë të një Rrethit tjetër të shkallës së parë. Këshilli i Larte i 
Drejtësisë kishte bërë dhe vendime të tjera si ky, për të cilin ishin ankuar në 
gjykatë me kërkesë gjyqtarët e transferuar pa të drejte, vendime të cilat siç 
doli nga ky vendim i Gjykatës Kushtetuese vinin ndesh me Kushtetutën e 
Republikës së Shqipërisë. Çdonjëri nga ne duhet të jetë i sigurt që gjyqtari, 
të cilit i beson lirinë e tij, nderin e tij e të mirat e tij, të jetë i mbrojtur nga 

19. Vendimi Nr.14 dt 22.05.2006 i Gjykates Kushtetuese te RSH
20. Ligji Nr.9877 dt 18.02.2008”Per Organizimin e Pushtetit Gjyqesor ne Republiken e Shqiperise”.
21. Vendimi Nr.21,dt07.06.2007i Gjykates Kushtetuese te RSH
22. Vendimi i KLD 175/2 dt 28.04.2005
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influencimet e jashtme, nga presionet e paligjshme e të jetë në gjendje të 
aplikojë ligjin njësoj për të gjithë, pasi transferimi i padrejtë nga vendi ku janë 
i diskriminon ata dhe mund të ndikojë në pavarësinë e tyre në gjykim dhe mbi 
korrektësinë në seancat gjyqësore që ata zhvillojnë si për gjykimet civile dhe 
ato penale. Pasojë e rëndë do të rridhte, nëse gjyqtari do të ishte i ekspozuar 
nga rrymat e politikës e do duhej të ndiqte fatin, gjithmonë heshtje, të kësaj 
apo asaj partie politike, gjë e cila për fat nuk është e tille. Duke iu kthyer 
argumentit për raportin ndërmjet K.L.D. dhe fuqive të tjera të shtetit, ka që 
përkrahin atë që, të drejtosh gjyqësorin do të thotë jo vetëm të vendosësh mbi 
pranimet, mbi transferimet e mbi ngritjet në detyrë të gjyqtarëve, por edhe 
të kesh fuqinë për t’i bërë propozime Ministrit të Drejtësisë për gjithçka që i 
përket organizimit dhe funksionimit të shërbimeve të lidhura me drejtësinë. 
Kjo do të thotë prapë të kesh fuqinë për të sugjeruar zgjedhje të politikës 
gjyqësore dhe të diskutosh mbi vendimet e shprehura, mbi kritikat e drejtuara 
gjyqtarëve të veçantë ose të gjithë gjyqësorit nga organe të tjera të shtetit, 
pra të preokupohesh për të ashtuquajturat ndërhyrje nga jashtë, kur ato mund 
të cenojnë autonominë e sistemit gjyqësor dhe kërcënojnë ta nënshtrojnë 
gjyqësorin ndaj fuqisë politike. Vite më parë tre gjyqtarë të Gjykatës së 
Rrethit gjyqësor Tiranë, si rezultat i zhvillimit të një procesi të parregullt 
ligjor në KLD, për shqyrtimin e disa procedimeve disiplinore të iniciuara nga 
Ministri i Drejtësisë, janë marrë vendime nga KLD për largimin e tyre nga 
puna. Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë 
kanë marrë vendime jo për shfuqizimin e këtyre tre vendimeve sipas kohës 
së marrjes nga KLD, pas ankimimit të depozituar para tyre, prej gjyqtarëve të 
larguar tashmë pa të drejtë nga puna si gjyqtarë, edhe pse ato vendime binin 
ndesh me Kushtetutën, meqenëse ishin rrjedhojë e një procesi të parregullt 
ligjor, që binte ndesh me të drejtat kushtetuese të parashikuara nga ajo dhe 
kërkimet e nenit 6 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut23), për 
zhvillimin e një procesi të rregullt ligjor, por, përkundrazi, i ka lënë ato në 
fuqi. Të tre gjyqtarët ankues ju drejtuan Gjykatës Kushtetuese me ankim ndaj 
këtyre vendimeve, si të Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe të Kolegjeve të 
Bashkuara të Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë. Me Vendimin 
nr.29 dt 30.04.200124)  Gjykata Kushtetuese ka shfuqizuar si antikushtetues 
Vendimin nr.1066 dt. 01.11.2000 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së 
Lartë dhe Vendimit Nr.87dt15.7.2000 të KLD dhe dërgimin për shqyrtim në 
KLD. Gjykata Kushtetuese e Republikës se Shqipërisë me Vendimin Nr.11 dt 
02.04.200325) ka shfuqizuar si antikushtetues Vendimin Nr.125 dt 04.04.2001 
23. Konventa Evropiane e te Drejtave te Njeriut.Botim i Keshillit te  Europes
24. Vendimi Nr.29 dt 30.04.2001 i Gjykates Kushtetuese i RSH
25. Vendimi Nr.11,dt.02.04.2003 i Gjykats Kushtetuese te RSH
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të Kolegjeve të bashkuara të Gjykatës se Larte te RSH dhe Vendimin Nr.99,dt 
20.12.2000 te K.L.D duke urdhëruar kthimin për rishqyrtim në KLD. Me 
Vendimin e Gjykatës Kushtetuese Nr.16,dt27.04.200726)  ka shfuqizuar si të 
papajtueshëm me Kushtetutën Vendimin Nr.15 dt 29.06.2004 të Kolegjeve 
të Bashkuara të Gjykatës së Lartë dhe Vendimin Nr.154/2 dt 31.03.2004 
të KLD duke urdhëruar rishqyrtimin nga KLD. Këto vendime të Gjykatës 
Kushtetuese dhe të tjera si këto kanë evidentuar papajtueshmërinë e procesit 
të rregullt ligjor, të zhvilluar së pari dhe ndaj vetë gjyqtarëve nga KLD dhe 
për më keq edhe Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë të Shqipërisë, nuk 
e kanë kryer detyrën e tyre të përcaktuara në Ligjin Nr.8588, dt. 15.03.2000 
“Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë”27), për ta ndalur këtë 
papajtueshmëri me Kushtetutën për vetë gjyqtarët e lë më pastaj për çështje 
të tjera civile apo penale që ankohen qytetarët në këtë gjykatë si gjykata më 
e lartë e sistemit tonë gjyqësor. Gjithsesi, si rezultat i qëndrimit konsekuent 
ligjor të Gjykatës Kushtetuese, shkeljet e të drejtave kushtetuese të këtyre 
gjyqtareve u ndalën, por e drejta e kërkuar prej tyre nuk u vu në vend, 
pavarësisht se vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë të detyrueshme. Në të 
vërtetë, në kuadrin e mosrespektimit të detyrimeve kushtetuese, si nga ana 
e Presidentit, si drejtues i Këshillit të Lartë të drejtësisë, Qeverisë, si organi 
qendror i ekzekutivit e Ministrit të Drejtësisë si titullar i këtij institucioni të 
rëndësishëm për gjyqësorin, për vite me radhë dhe të vetë Këshillit të Lartë 
të Drejtësisë. Këta gjyqtarë nuk i dëgjonte askush, nga ata që kishin detyrim 
ligjor, jo vetëm për t’i dëgjuar, por edhe për t’u dhënë rrugë kërkesave të 
tyre, për t’u zbatuar vendimet e Gjykatës Kushtetuese, të cilat askush nuk ka 
drejtë të mos i vërë në zbatim. Për vite e vite me radhë nuk morën mundimin, 
as edhe t’i fusnin në procedurën e rishqyrtimit, siç kishte vendosur Gjykata 
Kushtetuese, për secilin prej tyre, tregues ky i krizës së institucioneve 
kushtetuese, që nuk funksiononin siç duhet, kur s’kishte asnjë arsye teknike 
apo ligjore që ata të dëgjoheshin, sipas ligjit nga KLD, meqenëse vendimet 
ndaj tyre, ishin rrjedhojë e një procesi të parregullt ligjor.

Vetëm në fund të vitit 2009 e në fillim të vitit 2010 është bërë e mundur 
që, pas paraqitjes së kërkesës nga Ministri i Drejtësisë, u futën në shqyrtim 
këto procedime disiplinore në KLD, e pasi u dëgjuan gjyqtarët, u vendos 
të kthehen, pas kaq vitesh në detyrën e tyre të mëparshme, si gjyqtarë në 
Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

Mendojmë se do të ishte më mirë për të rritur objektivitetin dhe 
kredibilitetin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, që veç 9 anëtarëve të KLD, 

26. VendimiNr.16,dt.27.04.2007 i Gjykates Kushtetuese te RSH
27. LigjiNr.8588,dt.15.03.2000”Per organizimin dhe funksionimin e Gjykates se Larte”.
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që zgjidhen nga Konferenca e Gjyqësorit, emërimi i 3 anëtarëve të tjerë të 
mos bëhet më nga parlamenti, siç bëhet aktualisht, e që është parashikuar në 
legjislacionin aktual, për të evituar qëndrimet e mazhorancave në parlament, 
por nga Kryetari i shtetit, si përfaqësues i unitetit të popullit, parashikuar 
në nenin 86 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, duke ndryshuar 
kështu nenin 147 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ndryshim i cili 
mendojmë se do të jetë efektiv në punën e këtij organi kushtetues.

Ligjit aktual Nr.8811, datë 17.05.20101 “Për organizimin dhe funksionimin 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë”28) duhet t’i bëhet një amendim, që kryetari i 
shtetit të mos jetë më kryetari i KLD, sepse ai, duke qenë organ kushtetues, 
nuk mund të marrë pjesë në pozita të njëjta me anëtarët e tjerë në aktivitetin 
e Këshillit e t’i nënshtrohet, siç ka ndodhur më parë dhe mund të ndodhë, 
në zbatim të përcaktimeve të bëra në nenin 26 të ligjit, në të cilin është 
parashikuar se: “Këshilli i Lartë i Drejtësisë merr vendimet me shumicën 
e votave të anëtarëve që janë të pranishëm.” Pra, të ndodhë që vendimi të 
merret nga mazhoranca e kundërt ose t’i nënshtrohet rendit të ditës të caktuar 
nga të tjerë.

Mungesa e qartësisë së normave krijon ndërmjet fuqive të shtetit, një 
klimë jo të favorshme në funksionimin e rregullt të raporteve ndërmjet 
institucioneve, klimë që krijon pengesa ndërmjet gjyqësorit dhe fuqive të tjera, 
të gardhëzuar nga pakomunikueshmëria dhe nga një mosbesim reciprok.  

Edhe se ministri i Drejtësisë, të cilit i përket përgjegjësia politike e 
funksionimit të gjyqësorit, të cilit i përket edhe fuqia për të iniciuar procedimin 
disiplinor ndaj gjyqtarëve, që është rrjedhojë e inspektimeve që ai kryen 
nëpërmjet Inspektoratit pranë Ministrisë së Drejtësisë, në KLD, të cilës i 
është dhënë e drejta për të marrë informacion mbi funksionimin e drejtësisë, 
ai ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e KLD, natyrisht pa të drejt vote, 
sipas nenit 24 të ligjit. Por, duke iu referuar Ligjit Nr.8811, datë 17.05.2001: 
“Për Organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, nenit 
28 të tij dhe nenit 4 të Ligjit Nr.8678 dt. 14.05.2008 “Për Organizimin dhe 
Funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë“, ai ka të drejtën e paraqitjes së 
vendeve vakante për gjyqtarë në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Kurse ka 
mendime, që ai mund të ketë të drejtë vote si në emërimin dhe në marrjen e 
masave disiplinore për procedimin disiplinor, që ai ka iniciuar në KLD, gjë 
e cila, nëse pranohet, duhet të shoqërohet me ndryshimet përkatëse në ligjin 
e sipërm. Në kundërshtim me këtë mendim, ka autorë të cilët i qëndrojnë 
mendimit i cili gjen pasqyrim në ligj se: “të drejtën e vendimmarrjes e ka ky 

28. Ligji Nr.8811,dt17.05.2001 “Për organizimin dhe  funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë
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i fundit, e ndan funksionin e “akuzës” apo të propozuesit nga ai i gjykimit 
dhe krijon mundësi më të mëdha që KLD-ja të ruajë paanshmërinë në 
vendimmarrje, parim ky i rëndësishëm për një proces të rregullt ligjor”29). 
Mendimi i fundit mendojmë se sot për sot është më i drejtë dhe i përgjigjet 
gjendjes aktuale në Shqipëri.  

Në situatën aktuale të përcaktuar, për t’u forcuar më tej sistemi 
demokratik, është e nevojshme të bëhet shpejt një qartësim, duke caktuar 
rregullat, të cilave çdo institucion duhet t’u përmbahet për t’i kthyer besimin 
qytetarëve. Veçanërisht tani, që Shqipërisë i është hequr sistemi vizave, është 
punuar intensivisht për inklementimin e legjislacionit me atë evropian dhe 
do të vazhdohet ky inklementim edhe më tej, për të qenë legjislacioni ynë sa 
më kompatibël me atë të vendeve të KE-së, ku aspirojmë të bëhemi anëtarë 
të saj në të ardhmen. Gjyqësori në Shqipëri, gjithsesi gëzon nga respekti i 
vetautonomisë pa asnjë kundërshti nga fuqitë e tjera të shtetit. Gjë që tregon 
se më përpara se të jetë normë e shkruar, parimi i ndarjes së pushteteve, 
ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor, ashtu siç është konceptuar nga themeluesit 
e saj, është shprehje e nevojës natyrale të njeriut, i cili ka eksperimentuar në 
rrjedhën e historisë, edhe tashti vonë, pavarësisht nga vështirësitë që i është 
dashur të përballojë, megjithëse gjyqtarët kanë qenë të zhveshur nga fuqia 
politike.

Për sa i përket aspektit tjetër të krizës, atij funksional, duhet konsideruar 
që rritja e mirëqenies ekonomike dhe rritja civile e sociale e komunitetit, 
kanë bërë më të shpeshtë drejtimin e qytetarëve tek drejtësia. Gjyqësori, është 
munduar të vejë në lëvizje makinën e drejtësisë për t’ju përgjigjur rritjes së 
kërkesës për drejtësi, e cila edhe sot lëviz ngadalë. Vazhdimisht nga KLD 
është tërhequr vëmendja për zgjatjen e proceseve gjyqësore civile e penale, 
ku në këto të fundit, si rrjedhojë e zvarritjeve te organit te akuzues dhe të 
gjykatës, shpie për rrjedhojë në mbarimin e fazës së paraburgimit dhe lirohen 
të arrestuarit pa u dhënë vendimi nga gjykata, siç ka qenë rasti i çështjes së 
Gërdecit, që veç pasojave të tjera ka dhe dhjetëra të vdekur dhe një numër i 
konsiderueshëm të plagosurish pa përmendur dëmet materiale të shkaktuara 
qytetarëve banorë në atë zonë ku ndodhi shpërthimi. Në ditët e sotme zgjatja 
mesatare e proceseve është rritur progresivisht, deri në arritjen e një kohe të 
padurueshme, megjithëse tashmë nuk flitet më për drejtësi të ngadaltë, por për 
drejtësi të mohuar. Në fushën civile, pritja e gjatë e seancës fyen dhe ofendon 
pjesën ekonomike më të dobët që shpesh, vetëm për të nxjerrë zhdëmtim 
qoftë dhe të vogël për dëmin e pësuar, duke mos besuar në një seancë të 
shpejtë, është e detyruar të pranojë një riparim qesharak.

29. Procedura Penale, Grup autoresh,f.55,Tirane,2007
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Moszbatimi i vendimeve gjyqësore civile të formës së prerë është një 
shkelje e të drejtave të njeriut, pasi edhe se kanë kaluar shumë kohë nga marrja 
formë të prerë e tyre, për konflikte të zgjidhura apo detyrime në të holla, nga 
palët private apo publike, si dhe atyre individëve që kanë marrë pafajësi dhe 
duhet të dëmshpërblehen për paraburgimin e padrejtë, ato nuk ekzekutohen 
dhe mbeten vendime të pavëna në ekzekutim, që natyrisht zënë njëra-tjetrën 
dhe evidenton faktin se shteti nuk funksionon siç duhet. Ky shërbim që 
varet nga Ministria e Drejtësisë për pjesën e saj, dhe për një pjesë të tyre në 
raportet individ me individ, e për një të tjerë, detyrimet që kanë institucionet 
shtetit për të dëmshpërblyer gjyqfituesit si dhe thesari i varur nga Ministria 
Financave, nuk po operojnë me operativitet dhe efikasitet, kështu qytetarët, 
humbin besimin se vendimet gjyqësore do të zbatohen, gjë e cila duhet të 
ndryshojë jo vetëm me përmirësimin e legjislacionit, pasi është krijuar dhe 
hallka e zyrës së përmbarimit privat, por edhe me vendosjen në këtë organ të 
njerëzve të kualifikuar e me integritet, për të ndryshuar gjithçka, në favor të 
qytetarëve të këtij vendi si dhe  rritjes së kuotave të përcaktuara në thesarin e 
shtetit për të shpërblyer gjyqfituesit, kur palë e paditur është shteti. Vënia në 
ekzekutim e vendimeve gjyqësore civile të formës së prerë do të rrisë besimin 
e tundur tashmë të qytetarëve tek shteti.

Në fushën penale vonimi i ristabilizimit të rregullit të dhunuar inkurajon 
keqbërësin të bëjë krime të tjera, prek arsyet e pjesës së mbrojtur dhe gjeneron 
deluzionim dhe turbullim ndërmjet qytetarëve. Duhet shtuar që është bërë 
gjithnjë më e vështirë zbulimi dhe kapja e fajtorëve të krimeve më të rënda, 
veçanërisht të vrasjeve, e krimit të organizuar, që me shumë vështirësi po 
verifikohen e kapen autorët tyre, për t’u vënë para përgjegjësisë penale, kur 
janë brenda vendit apo dhe kur janë larguar e fshehur jashtë tij, nëpërmjet 
interpolit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar, me agjencitë e zbatimit të ligjit 
në shtetet e tjera, ku kanë gjetur përkohësisht strehë autorët e këtyre veprave 
penale.

Një situatë e tillë kërkon zgjidhje, të cilat kërkojnë mbështetje si parimore, 
infrastrukturore, ligjore dhe njerëzore.

Ka nga ata që i përmbahen asaj që makina e drejtësisë është vetëm një 
makinë, pra, një instrument i aftë për t’i bërë një shërbim qytetarëve, të 
nevojshëm, por gjithmonë një shërbim të thjeshtë. Të tjerë, janë të bindur që 
drejtësia është më shumë se një shërbim i thjeshtë, është kushti i parë, është 
baza mbi të cilën mbështetet e gjithë shoqëria. Pa drejtësi nuk mund të ketë as 
liri, as demokraci të vërtetë, sepse njëra dhe tjetra mund të realizohen vetëm 
nëse garantohen nga rregulla të njëjta për të gjithë dhe nga gjykatës të lirë të 
aftë për t’i bërë ato të respektohen nga të tjerët. Për të funksionuar më mirë 

F. Tartale, G. Tartale:  Pavarësia e institucioneve kushtetuese dhe konsolidimi i sistemit demokratik 
  si kusht për integrimin evropian



The Heritage Nr.6 / 201140

drejtësia, nevojitet mbi të gjitha të ndryshohet vlerësimi për gjyqësorin dhe të 
shtohet pjesa e tij, kur ato caktohen, kur përpilohet e miratohet buxheti i shtetit 
që miratohet çdo vit, duke ju referuar dhe përvojave pozitive të vendeve të 
tjera. Sigurimi për gjyqësorin, i një buxheti të ndarë nga buxheti i ekzekutivit 
dhe të vetadministrueshëm prej gjyqësorit çon në kushte për pavarësi dhe 
për funksionim me eficencë të tij. Është e nevojshme, pastaj, të përshtatësh 
organikën e gjyqtarëve dhe të personelit administrativ rritjes së popullsisë 
dhe rritjes së kërkesës për drejtësi. Aktualisht organika e gjyqtarëve, në rang 
vendi, është e përbërë nga 377 gjyqtarë.

Ka gjykata që kanë mungesë jo vetëm të gjyqtarëve të nevojshëm, por 
madje edhe të atyre të parashikuar në organike, p.sh. në rrethet e mëdha 
gjyqësore ka mangët gjyqtarë nga organika, por që me ngarkesën që kanë 
gjyqtarët, ajo duhet të shtohet në të ardhmen, pasi mbingarkesa është dhe 
një ndër shkaqet e zvarritjeve të gjykimeve. Nisur nga sa më sipër, duhet 
të rishikohet mundësia e ndryshimeve ligjore, me qëllim që të rritet numri 
i çështjeve civile, që gjykohen nga gjyqtari i vetëm, nga ato që gjykohen 
me trup gjykues të përbërë nga tre gjyqtarë, referuar kërkimeve të nenit 35 
të Kodit të Procedurës Civile30) të ndryshuar, në të cilin është rritur vlera e 
padisë që gjykohen me tre gjyqtarë, nga 10 milionë lekë që ishte më parë, në 
20 milionë lekë. Ngritja e vlerës së padisë ka vështirësuar gjykimet civile të 
sotme, për shkak të domosdoshmërisë ligjore për formimin e trupit gjykues, 
për këto çështje sidomos, kjo vështirësi është në rrethet e mëdha gjyqësore.

Gjyqtarët rekrutohen vetëm pas mbarimit të Shkollës së Magjistraturës 
dhe nga viti në vit kanë ardhur duke u shtuar femrat në gjyqësor. Aktualisht 
nga 377 gjyqtarë në organike në rang vendi, punojnë si gjyqtarë 343, nga 
të cilët në gjykimin në Rrethet Gjyqësore të Shkallës së Parë dhe të Apelit 
janë 146 femra dhe 208 meshkuj, pra, gjyqtarët femra zënë një vend të 
konsiderueshëm të gjithë trupës gjyqësore të këtyre gjykatave.

Prezenca e tyre ndër radhët e gjyqtarëve, në fillim e pranuar me kujdes 
dhe megjithëse me pak mosbesim, doli përkundrazi shumë e vlefshme si për 
kontributin e ofruar nga pikëpamja e përgatitjes, impenjimit dhe rendimentit, 
qoftë për detyrën humane shpirtin e gjerë në punën e përditshme.

Pasja e më shumë gjyqtarëve, nuk do nevojitej shumë nëse atyre nuk do 
t’u jepej një aparat administrativ e teknik i përshtatshëm, i nevojshëm, për ta 
bërë më të mprehtë veprimtarinë e tyre.

Drejtësia penale në këta vitet e fundit është përballur në brendësi të saj 
nga dy nevoja të kundërta. Nga një anë ka qenë nën një shtytje të fortë sociale, 

30. Kodi i Proçedurës Civile i RSH,neni 35,Tiranë 2010
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ka ushtruar presion që institucionet e drejtësisë të marrin një rol aktiv që 
t’i lejonte përballë pamjaftueshmërisë së fuqive të tjera të shtetit të luftojnë 
me energji fenomenet e kriminalitetit të organizuar; nga ana tjetër është bërë 
rrugë, një nevojë garantueshmërie që sjell riafirmimin e pozicionit të tretë të 
gjyqtarit, kundrejt palëve në proces. Kjo tendencë e fundit ka marrë përparësi 
në procesin e ri penal, i cili është i gjithi i drejtuar për të siguruar garancinë 
maksimale në gjykim e t’i atribuojë gjyqtarit rolin e të tretit kundrejt palëve, 
prokurori dhe i pandehuri, të vëna ndërmjet tyre, në një pozicion barazie 
perfekte.

Kjo barazi e palëve në procedimin penal nuk mund dhe nuk duhet të 
kuptohet si bashkëpunim i njëanshëm ndërmjet gjykatës si arbitër me palën 
akuzuese, prokurorin, që po e dëgjojmë të shqiptuar nga individë të ndryshëm 
qoftë dhe me pushtet, se duhet të forcohet bashkëpunimi i prokurorisë me 
gjykatën. Është e vërtetë që Prokuroria është e organizuar e vepron në mënyrë 
simetrike, me sistemin e gjykatave e pranë tyre, por jo brenda pushtetit gjyqësor. 
Koncepti i veçimit të bashkëpunimit të prokurorisë si palë akuzuese dhe 
gjykatës si i tretë apo maja e trekëndëshit, mes prokurorit dhe të pandehurit me 
mbrojtësin e tij, për akuzat e ngritura nga prokurori, në gjykatë e të kundërshtuara 
nga i pandehuri i përket sistemit procedural penal të parashikuar nga Kodi i 
Procedurës Penale i vitit 1979,31) para ndryshimeve demokratike që u bënë në 
vendin tonë dhe para miratimit të Kodit të Procedurës Penale në vitin 1995,32) 
nga Parlamenti Shqiptar. Gjykata nuk bashkëpunon e s’mund të bashkëpunojë 
me asnjë palë me vete. Ajo, duke qenë arbitër, aq sa i takon nga pozicioni i 
saj si i tretë mbi palët, të cilët kanë barazi armësh në proces, mund t’i thërrasë 
të dy palët për t’i dëgjuar gjatë gjykimit të çështjes, që ata të zbatojnë ligjin 
dhe etikën, por kurrsesi ajo të bashkëpunojë me prokurorin, që është akuzuesi 
dhe të lërë mënjanë të pandehurin e mbrojtësin e tij, kur ai e ka shfrytëzuar të 
drejtën kushtetuese për t’u mbrojtur me avokat. Ky bashkëpunim që kërkohet 
në kundërshtim me Kushtetutën dhe K.Pr.P, çon në mënjanimin e balancës së 
drejtësisë, që i ka besuar gjykatës Kushtetuta dhe ligji, që duhet të mbajë në 
raport të barabartë me palët, pasi ndryshe cenon pavarësinë, objektivitetin, 
paanshmërinë dhe në fund të fundit dhënien e drejtësisë.

Gjykata, kur jep vendimin, udhëhiqet nga bindja e brendshme, pas 
shqyrtimit të provave në seancë gjyqësore dhe nuk bashkëpunon me asnjërën 
prej palëve pjesëmarrëse në proces. Më tej ky bashkëpunim i njëanshëm, që 
kërkohet, cenon besimin e qytetarëve për drejtësinë e vendimit, të dhënë nga 
gjykata.

31. Kodi i Procedures Penale i RPSSH,Tirane 1982
32. Kodi i Procedures Penale i RSH,Tirane 2010
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Nisur nga sistemi procedural që kemi, referuar kërkimeve të K.Pr.P 
të miratuar në vitin 1995, u zgjidh problemi i provës, i cili është ndër më 
delikatet të procesit penal dhe që i jep masën e shkallës së qytetërimit një 
kodi. Në kodin e vjetër, të vitit 1979, prova formohej në fazën hetimore. 

Hetuesit e prokurori kishin detyrën të mblidhnin në një hetim, pjesërisht 
sekrete, elementet e provës që ishin përcaktuar në shkresa, që më vonë 
lexoheshin ose merreshin si të lexuara në shqyrtimin gjyqësor. Kjo pastaj 
kryhej nëpër vite nga dëshmitë e siguruara, kur dëshmitarët kishin humbur 
kujtimin e saktë të fakteve dhe kufizoheshin në konfirmimin e deklaratave. 
Mungesa e një dialektike të ndërmjetme të prokurorit dhe të akuzuarit, e 
pas vitit 1966, pa avokat mbrojtës, pasi u suprimua avokatia, me arsyetimin 
absurd, si i panevojshëm, pasi mbrojtjen e bënte prokurori dhe gjykata, e 
vinte këtë të fundit në një situatë të vështirë, që të mos organizonte plotësisht 
mbrojtjen e tij dhe gjyqtari nuk mund të bënte gjë tjetër, përveç se të përdorte 
ekskluzivisht provat e mbledhura në fazën e hetimit, pa kontrollin e drejtë të 
palëve.

Përkundrazi, në Kodin e ri të miratuar në vitin 1995, prova nuk formohet 
më gjatë hetimit, por në debat, përballë të gjithë të interesuarve, ku palët 
ofrojnë elementet që i lejojnë gjyqtarit, si i tretë, duke dëgjuar palët e tjera, 
të formojë bindjen e tij. Kjo nevojë garantueshmërie, që do të konkurrojë 
për të përmirësuar cilësinë e procesit penal, duhet shoqëruar, nga nevoja e 
shpejtësisë në proces, pra, për përcaktimin e tij në kohë të shkurtër. Duket e 
vështirë në praninë e një sistemi procedural i drejtuar fillimisht nga ndodhja 
e veprës penale, në prezumimin e pafajësisë, në kalimin në të gjitha seancave 
gjyqësore në të gjitha shkallet e gjykimit, t’i bësh të bashkëjetojnë garantimin 
me shpejtësinë e procesit. Në të gjithë rastet procesi vazhdon për gjykim 
në seancë gjyqësore të zakonshme. Zgjatja e tij, në këtë mënyrë, shkon 
më shumë, përveç rasteve të gjykimeve të posaçme,33) nëpërmjet të cilave 
shkurtohet koha e gjykimit dhe e dhënies së vendimit të cilat është evidentuar 
rezultat pozitiv ne gjykime. Në gjykimin e shkurtuar i jepet një e treta e 
dënimit të dhënë nga gjykata, kur ky rit kërkohet të aplikohet në gjendjen 
që janë aktet e pranohet nga gjykata. Në gjykimin e drejtpërdrejtë gjykimi 
fillon menjëherë pa u rikthyer fashikulli në prokurori nga dhe ka ardhur, duke 
shkurtuar kohën që të fillojë debati e të shqyrtohen provat si në gjykimin e 
zakonshëm. Këto gjykime të posaçme, për të funksionuar me efikasitet e për 
të dhënë rezultate përshpejtuese, duhet të përkrahen nga një mentalitet i ri, 
që duhet të përfshijë të gjitha palët në proces, që në të vërtetë i ka përfshirë, 

33. Kodi i Procedures Penale i RSH .Tirane, 2010.
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por, duke anuar më shumë nga gjykimi i shkurtuar se nga ai i drejtpërdrejtë 
që aktualisht aplikohet shumë më pak nga ai i shkurtuar. Me qëllim që të 
rritet shpejtësia në gjykim, gjykatat duhet të aplikojnë më shumë dhe me një 
organizim më të mirë, gjykimin pandërprerë, me qëllim që gjykimet të jenë sa 
më të shpejta dhe vendimet e dhëna të ndikojnë pozitivisht në luftën që bëhet 
kundër kriminalitetit në përgjithësi dhe atij të organizuar në veçanti.

Legjislatori duhet të parashikojë dhe procedime të tjera të posaçme siç janë 
ato të parashikuara nga Kodi i Pr.P.Italiane dhe nga përvoja efektive amerikane 
të ujdisë (plea-bargaining), që kryhet mes prokurorit dhe të pandehurit “... në 
90% të rasteve akuza dhe mbrojtja arrijnë në marrëveshje”34), për veprën dhe 
dënimin, kur janë ngritur akuzat ndaj të akuzuarit nga prokurori, marrëveshje 
të cilën e miraton gjykata në seancë gjyqësore, pasi shqyrton nëse janë 
respektuar të drejtat e të akuzuarit.

Nevojitet një disponim më i madh i shtetit në drejtim të bilancit të 
Ministrisë së Drejtësisë me qëllim që ajo t’i realizojë detyrat që parashikon 
ligji, me efektivitetin e duhur. Nëse do të ketë më shumë gjyqtarë e nëse 
puna e tyre do të lehtësohej nga një legjislacion më i qartë, që ata të jenë të 
vetëdijshëm e më të përpiktë në drejtim të interesave të vërteta të qytetarëve, 
do të kishim një drejtësi më të shpejtë, qytetarët do të përfitojnë mbrojtjen e të 
drejtave të tyre e do të stabilizohen kushtet e sigurisë e të qetësisë, aktualisht 
nga çdo palë e thirrur. Do të gjejnë aplikim të plotë parimet mbi të cilat mbahet 
shoqëria civile, pra, drejtësia dhe liria, vlera që mund të humbin lehtësisht e 
për këtë arsye ruhen me kujdes dhe çdo ditë fitohen.

Gjyqësori ka nevojë për mbështetje, inkurajim, ndihmë e mbrojtje në 
realizimin e misionit të tij të vështirë e delikat për të luftuar kriminalitetin, për 
të zgjidhur konfliktet sociale, për të dhënë një drejtësi të barabartë para ligjit, 
të ndershme e profesionale, duke i shërbyer sundimit të ligjit dhe përmirësimit 
të mëtejshëm të demokracisë. 

Pavarësisht nga gjendja aktuale e krizës, gjyqtarët shqiptarë ndihen 
gjyqtarë të lirë dhe të pavarur, duke kryer detyrën e tyre fisnike në interes 
të një shoqërie të lirë e demokratike. Ata kanë folur, flasin e duhet të flasin 
me një zë përballë ekzekutivit e legjislativit, për problemet madhore të 
gjyqësorit, që lidhen sidomos me pavarësinë e paanësinë e tij, me integritetin 
profesional e moral e me rritjen e eficencës së sistemit dhe besimin e publikut 
tek drejtësia.

34. Magjistratura në demokracinë bashkëkohore,   C. Guarnieri, P. Pederzoli, faqe 88 Tirane 2004.

F. Tartale, G. Tartale:  Pavarësia e institucioneve kushtetuese dhe konsolidimi i sistemit demokratik 
  si kusht për integrimin evropian



The Heritage Nr.6 / 201144

Literatura

1. Raporti i ambasadorit Robert Bosch përpara Këshillit të Përhershëm të OSBE në Vjenë, 
shtator 2010.

2. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, neni 2/1, Tiranë 2010.
3. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë neni 7, Tiranë 2010.
4. Ligji Nr.7491“Për Dispozitat Kryesore Kushtetuese”29.04.1991
5. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Tiranë, 28.11.1998.
6. David Lidington Ministër për Evropën Gazeta MAPO dt. 17.2.2011.
7. Eduard Kuka, Kryetar i Delegacionit të Parlamentit Evropian Shkurt 2011. 
8. Nga fjala e Ambasadorit të BE Etore Sequi në Shkodër 22 shkurt 2011.
9. Opinioni i Komisionit Evropian për Shqipërinë. Gazeta “Shqip” dt 5.11.2010.
10. Opinioni i Komisioni Evropian,Gazeta “Shqip”, dt.   05.11.2010.
11. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë Nr.5,dt 15.04.2010.
12. Kodi i Procedurës Penale i R.SH, Tiranë 2011.
13. Kushtetuta e RSH, nenet 95,148, Tiranë 2010.
14. Gazeta “Panorama”, dt. 26.02.2011. 
15. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, neni 145, Tiranë 2010.
16. Gazeta “MAPO” 17 shkurt 2011.
17. Ligji Nr.8678.dt.14.05.2001”Per organizimin dhe Funksionimin Ministrisë së Drejtësisë”i 

ndryshuar.
18. Ligji Nr.9877 dt18.02.2008 “Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë”.
19. Vendimi Nr.14,dt22.05.2006 i Gjykatës Kushtetuese i RSH.
20. Ligji Nr.9877 dt 18.02.2008”Per Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë”.
21. Vendimi Nr. 21, dt. 07.06.2007 i Gjykatës Kushtetuese i RSH 
22. Vendimi i KLD 175/2 dt. 28.04.2005.
23. Konventa Evropiane e te Drejtave te Njeriut. Botim I Këshillit të Evropës.
24. Vendimi Nr.29 dt 30.04.2001 i Gjykatës Kushtetuese i RSH.
25. Vendimi Nr.11,dt.02.04.2003 i Gjykatës Kushtetuese i RSH.
26. VendimiNr.16, dt.27.04.2007 i Gjykatës Kushtetuese të RSH. 
27. LigjiNr.8588,dt.15.03.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë”.
28. Ligji Nr.8811,dt17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë”. 
29. Procedura Penale, Grup autoresh, f.55,Tiranë,2007.
30. Kodi i Procedurës Civile i RSH, neni 35, Tiranë 2010.
31. Kodi i Procedurës Penale i RPSSH, Tiranë 1982.
32. Kodi i Procedurës Penale i RSH, Tiranë 2010.
33. Kodi i Procedurës Penale i RSH .Tiranë, 2010.
34. Magjistratura në demokracinë bashkëkohore,  C. Guarnieri, P. Pederzoli, Tirane 2004



45
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Shef Departamenti në AM “Spiro Moisiu” Tiranë.

GJEOPOLITIKA E BALLKANIT

Ballkani përfaqëson një mozaik të larmishëm identitetesh historik, 
gjuhësor, fetar, traditash, kulturash, zakonesh, politike, shtetërore, etj., 
të cilat në momente të caktuara kanë sjellë përplasje të dhunshme jo 

vetëm ndërmjet shteteve dhe popujve që kanë banuar në këtë rajon, por edhe 
atyre që kanë pasur interesa politike, strategjike, ekonomike në Ballkan. Të 
gjithë këto identitete përfaqësojnë “identitetin kombëtar” për të cilin Rexhep 
Qose ka cituar se, “kemi identitet të veçantë dhe identitet të përgjithshëm, 
identitet vetjakë dhe identitet kolektiv, identitet konvencional dhe identitet të 
ri, identitet historik dhe identitet kulturor, identitet politik dhe identitet mendor, 
identitet fetar dhe identitet shtetërore e të tjera. Të gjitha këto identitete që janë 
identitete më pak a më shumë të veçanta, të një rrafshi të ngushtë, bashkohen 
në një përgjithësi, në një të tërë që do t’i themi “identiteti kombëtar”1).  

Shtetet dhe popujt e Ballkanit nën ombrellën e ruajtjes dhe forcimit të 
“identitetit kombëtar”, egos së dominimit të rajonit dhe në disa raste strategjive 
për krijimin e “shteteve të madha”, në mënyrë të drejtë apo të pa drejtë (por 
më shumë mbizotëron kjo e dyta), kanë kërkuar të përfitojnë në kurriz të 
fqinjit të tyre. Nuk janë të pakta rastet kur këto ambicie janë transformuar në 
programe politike dhe janë ekzekutuar me një agresivitet, dhunë, urrejtje dhe 
gjenocid të pa parë.

Kjo ka qenë dhe një nga faktorët kryesor që Ballkani gjatë shekujve 
të XIX-XX ka regjistruar një mori konfliktesh të pa krahasueshëm për nga 
hapësira gjeografike dhe popullsia që përfaqëson. Kështu, rajoni i Ballkanit 

1. Kristo Frashëri, Identiteti kombëtar shqiptar dhe çështje të tjera, Tiranë 2006, f.33.
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ka prodhuar tre luftëra lokale siç janë Lufta I Ballkanike, Lufta II Ballkanike, 
ka provokuar Luftën I Botërore, ka marrë pjesë në Luftën II Botërore dhe së 
fundi beri një shpërbërje të dhunshme plot konflikte e luftëra në ish-Jugosllavi, 
pa lënë mënjanë konfliktin etnik në Maqedoni.

Gjithë kjo histori e dhunshme e ka veshur Ballkanin me një imazh negativ 
jo vetëm rajonal por edhe global, i cili e ka karakterizuar historikisht dhe ka 
ardhur duke u përkeqësuar sidomos në pesëmbëdhjetë vitet e fundit.

Një vështrim i shkurtër mbi historinë e Ballkanit

Mbi gadishull kanë kaluar për shekuj e shekuj me radhë pushtues pa 
numër që nga Romanët, Gotët, Hunet, Avarset, Sllavët, Magjarët, Bizantët, 
Tartarët, Turqit, Venedikasit, Austriakët, Rusët dhe Gjermanet, të gjithë që  
kanë kaluar kanë vrarë dhe kanë djegur. Po ta shohim gadishullin nga sateliti, 
duket qartë që përshkohet nga shumë male të  cilët krijojnë vargmale të gjatë 
që e qëndisin tërë gadishullin me përjashtim të pjesës ku takohet  me detin 
Adriatik e Jon. 

Rajoni ka edhe një specifike tjetër të veçantë. Në këtë territor fliten gjashtë 
gjuhë të ndryshme që nga Rumanisht, Shqip, Bullgarisht, Serbo-Kroatisht, 
Maqedonisht, Greqisht dhe Hungarisht. Duhet theksuar se një pjese e tyre 
kanë rrënje sllave dhe përdorin alfabetin cirilik.  

Të gjitha këto i theksova, për të treguar se sa kompleks është Ballkani si 
rajon, e nga ana tjetër për të sjelle në vëmendjen tuaj pak nga historia e tij.

Nuk ekziston asnjë dyshim se kush janë banorët më të hershëm të 
Ballkanit. Studiues dhe autorët e lashtësisë në shumë raste ndajnë pikëpamje 
të ndryshme në lidhje me përcaktimi se kush kanë qenë banorët e parë të 
Ballkanit, pellazgët apo helenët. Heroditi thotë për jonët dhe dorët se 
“lakodemonët dhe athinasit janë me gjak dorik dhe jonik. Njëri është pellazg 
dhe tjetri helen, njëri nuk ka lëvizur asnjëherë nga vendi i vet dhe tjetri ka 
emigruar shpesh”.2)  “... dorët ishin me prejardhje nga Maqedonia dhe si i 
pari i popullit të tyre ishte Pellazgu ... edhe jonët ishin pellazgë.”  3)

Kjo tezë gjen mbështetje të fuqishme edhe në kohën e sotme ku në 
gazetën franceze “Le Monde” është shkruar se “hapësira ballkanike është 
një shkretëtirë e populluar, e ashpër, malore, e rrëpirët, e nxehtë dhe e ftohtë, 
e lagur nga lotët e kripur të detrave, e rrahur nga shqotat e luftërave e 
cingërimat e maleve, e pikëlluar nga gjaku e dhimbjet, e plagosur për vdekje 
dhe e mbushur sërish me jetë. Ndërsa shumica e popujve të gadishullit janë 
të ardhur, barbarë, vetëm dy popuj janë autoktonë e jo-barbarë; grekët dhe 

2. Skilaksi, Iliroi, f.22.
3. Herodoti VIII, f.44, VII, f.9
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shqiptarët, vetëm dy gjuhë janë autoktonë e të mëdha; greqishtja dhe shqipja, 
e para ardhur nga errësira egjeane dhe e shkruar në pergamenë e në letër; 
e dyta kalëruar mbi natën pellazgjike e gdhendur në gurë, në gjak dhe në 
shpirtra...”. 4)

Sllavët në Ballkan janë dyndur në periudhën e mesjetës rreth shekullit 
të VI, duke u pozicionuar në pjesën veriore dhe veri-lindore të tij. Ndërsa 
osmanët pas dyndjeve të para në shekullin e XI vendosën kontrollin në rajon 
në fundin e shekullit të XVI.

Gjatë sundimit osman nuk ka pasur ndryshime gjeopolitike në Ballkan 
dhe as nuk është ushtruar presion për asimilimin e popullsisë. Kjo situatë 
ndryshoi tërësisht në shekullin e XIX kur filluan të krijoheshin shtetet-kombe 
që nxiteshin nga nacionalizmi. Ky nacionalizmi u përdor në mënyrë të 
dëmshme duke kaluar në ekstremizëm ndaj popujve fqinj, ku më të dëmtuarit 
ishin shqiptarët. 

Shtetet e reja që u krijuan filluan të gllabëronin territoret e popujve fqinj. 
Në librin “Udhëtimi i Dimo dhe Niko Stefanopolit në Greqi gjatë viteve 1797-
1798”, në raportin që misionarët e Bonapartit i dorëzuan për Shqipërinë thuhet 
se; “Shqipëria ndahet në dy pjesë. Njëra është në kufi me Dalmacinë dhe 
banohet nga myslimanë dhe të krishterë katolik. Tjetra pjesë e saj fillon në 
Vlorë dhe vazhdon deri në istmin e Moresë”.5)   Pra, sic dëshmohet territoret 
e banuar nga shqiptarët përfshinin pjesë të Malit të Zi, Maqedonisë, Serbisë 
dhe Epirit. 

Në periudhën e pavarësisë së shteteve të Serbisë, Malit të Zi dhe Greqisë, 
Turqia u dhurojë këtyre shteteve mbi 70.000 km2 të tokave shqiptare. Pas 
luftës së viteve 1876-1877 me Rusinë, Turqia dhuroi në interes të popujve 
ortodoks të Ballkanit rreth 25.500 km2 tokë të trojeve shqiptare. Në 1913 
shteteve ballkanike iu dhuruan nga fuqitë e mëdha rreth 30.000 km2 tokë 
nga territoret shqiptare. Janë të shumtë autorët që shkruajnë se për krijimin 
e shteteve të Serbisë dhe Greqisë janë nisur nga kufijtë politik dhe jo nga ato 
etnik. 

Pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore në 1918, konfiguracioni i 
Ballkanit pothuajse nuk ndryshoi deri në përfundimin e Luftës së Ftohtë që u 
shoqërua me ngjarje të dhunshme në ish-Jugosllavi, që çuan në shpërbërjen e 
saj, lindjen e shteteve të reja dhe përfitimin e konfiguracionit aktual.

Periudha ndërmjet shekujve XIX-XX në Ballkan është shoqëruar me një 
terror të pa parë, spastrime etnike dhe zhdukje të popullsisë së vendeve fqinj, 
si dhe mohimin e pranisë së minoriteteve në territoret e veta. Kur flitej për 
minoritete, në radhë të parë bëhej fjalë për minoritetet fetare dhe jo etnike, 

4. Gazetën Franceze “Le Monde”
5. Lumo Skëndo, Udhëtarët e huaj në Shqipëri deri në fund të shekullit XIX, Tiranë 1990, f.21-25.
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pasi etnia nuk iu interesonte, pasi ajo mund të vetëdeklarohej. Me anë të këtij 
vetëdeklarimi shtetet e reja të krijuara vidhnin popullsinë, territorin, pasurit 
duke u fuqizuar në kurriz të fqinjit. Më të persekutuar dhe më të ndëshkuar 
nga ky fenomen kanë qenë shqiptarët, por në përmasa minimale janë ndeshur 
edhe tek turqit, grekët, bullgarët ndërmjet njëri tjetrit. Në librin “Stratiotët” 
e Paulo Petta përcaktohet qartë përbërja etnike e Greqisë së asaj kohe, kur në 
një këngë arbëreshe apo arvanitase këndohet:

“Ne jemi prej Arbërie
Stratiot palikar
Që në kal, tokë e det
Për turqi nuk pyesim fare” 6)

“Stratiotët janë njerëz që në latinisht quhen epiriot, turq, grekë, shqiptarë. 
Shumica dërrmuese e stratiotëve në shërbim të Venedigut përbëhej nga 
shqiptarët që nuk vinin nga Shqipëria, por nga Moreja”7). Pra, përcaktimi 
i kufijve të saktë etnik kanë qenë dhe janë thuajse të pamundur për shkak 
të zhvendosjeve të mëdha të popujve, ndërthurjes së traditave, zakoneve, 
kulturave, besimit fetar, si dhe politikave nacionaliste ekstremiste të disa 
shteteve në Ballkan.   

Roli i fesë në gjeopolitikën e Ballkanit

Pa dyshim, që ndarjet etnike në Ballkan janë të lidhura ngushtë me 
dallimet fetare. Në momente të ndryshme të historisë kisha ortodokse greke 
dhe serbe kanë luajtur një rol në politikën e vendeve respektive, e cila ka qenë 
shumë negative ndaj fqinjëve, sidomos ndaj shqiptarëve.

Ato në mënyrë të hapur apo të fshehtë kanë bërë thirrje për zhdukje, 
shfarosje, dëbime, të etnive të tjera. “Për klerikët serb, shqiptarët ishin 
gjarpërinj helmues që duheshin zhdukur, mbytur ose u duhej shtypur koka”.8) 
Pra, me një fjalë kisha e Zotit mëshirëplotë, të mirë dhe të drejtë bën thirrje 
për vrasje makabre ndaj njerëzve. Një prift që mbahet si shenjtor në Greqi, 
i quajtur Shën Kozma, ka qenë një ndër figurat më aktive në procesin e 
asimilimit të shqiptarëve dhe të popullsive të tjera. Në “Predikimi 7” drejtuar 
shqiptarëve të Epirit ai thoshte “Cilido i krishterë, burrë apo grua qoftë, që 
më premton se nuk do të flasë shqip në shtëpi, le të ngrihet në këmbë dhe të 
ma thotë këtu. Unë do t’i marrë të gjitha mëkatet e tij mbi vetë, që nga dita 
e lindjes së tij deri më sot...” 9) Në “Predikimin 1” Kozma Etoliani ka thënë 

6. Paulo Petta, Stratiotët, Ushtërët shqiptarë në Itali, Tiranë 2006, f.30.
7. Po aty, f,42.
8. Muhamet Shatri, LNC në Prizren dhe rrethinë (1941-1945), Prishtinë, 1987, f.186.
9. Elena Levanti, Planet për zhdukjen e shqiptarëve, Tiranë 2009, f.11.
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se “perëndia e konsideron veten të fyer kur dëgjon lutje ose lavde në gjuhën 
vllahe. Që perëndia të dëgjoj lutjet e besimtarëve ortodoks ata duhet t’ia 
bëjnë ato në greqisht. Perëndia fletë në greqisht ndërsa kur i shfryn Djallit 
përdor gjuhën vllahe”. 10)

Shqiptarët nga natyra janë tolerant për çështjet fetare. Ata as kanë vrarë 
dhe as vrasin për shkak të fesë popujt e tjerë. Respekti dhe bashkëjetesa fetare 
kanë qenë dhe është simboli i shqiptarëve në rajon dhe në botë. Kjo del qartë 
dhe në Raportin e Grupit Ndërkombëtar të Krizave në 2001 ku theksohet 
se, “Shqiptarët e Kosovës nuk e përkufizojnë identitetin e tyre kombëtar me 
anë të fesë, por përmes gjuhës dhe kanë një qëndrim relativisht tolerant në 
ndjekjen e traditave të fesë islame... Fundamentalizmi politik dhe social, ashtu 
siç kuptohet në Lindjen e Mesme, ka shumë pak rezonancë në Kosovë.” 11)

Pra, kisha ortodokse greke dhe serbe ka luajtur një rol të madh në 
orientimin e politikave nacionaliste në Ballkan. Ato kanë ushqyer shpirtërisht 
në mënyrë konstante qeveritë e vendeve të tyre, duke i mbështetur në politikat 
e dëbimit, zhdukjes, shfarosjes, helenizimit apo sllavizmit të popujve fqinj 
dhe veçanërisht atij shqiptar dhe vlleh, siç shkroi dhe Edit Durhami në 1913 
se “në Shalë myslimanët ose duhej të pagëzoheshin ose do të mbyteshin”12). 
Nëpërmjet kësaj mbështetje ato u kthyen në përfitueset më të mëdha të tokave 
dhe pasurive që këta popuj lanë pas. 

Pretendimet territoriale të shteteve ballkanike dhe ideja e “Shteteve 
të Mëdha” 

“Rrallë gjen shtete fqinj që e duan njëri-tjetrin”13), por në Ballkan ky 
fenomen ka qenë i paprecedent, pasi shumica e shteteve dhe popujve kanë 
dashur të zhdukin nga harta fqinjët e tyre. Të gjithë vendete Ballkanit i 
mbështesin pretendimet e tyre tek historia, etnia, besimi fetar dhe faktorët 
ekonomiko-strategjik.

E drejta historike është e drejta bazë që mbizotëron sot në marrëdhëniet 
ndërkombëtare. Kur zbatohet siç duhet, kjo e drejtë është pozitive, ndërsa kur 
me të abuzohet sjell pasoja për gjithë rajonin. Serbia mbështetet tek ideja që në 
mesjetë janë krijuar disa shtete që i quan të gjitha serbe dhe ajo ka të drejtë që 
këto territore të përfshihen brenda shtetit të saj. Kjo i përket kohës së lavdisë 
serbe nën sundimin e Stefan Dushanit në 1331-1356. Sipas saj, Serbia duhet të 
ketë një rol lider në Ballkan sepse është shquar në mesjetë. Vendet fqinje duhet 
t’i nënshtrohen këtij superioriteti dhe duhet të bëjnë lëshime territoriale.

10. Po aty, f.11.
11. Raportin e Grupit Ndërkombëtar të Krizave 2001, f.3.
12. Elena Levanti, Planet për zhdukjen e shqiptarëve, Tiranë 2009, f.150
13. Po aty, f.16.
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Edhe Greqia mbështet pretendimet e veta se Epiri i përket asaj dhe se 
“si trashëgimtare të Bizantit duhet të shndërrohet në një shtet të madh me 
kryeqytet Stambollin, ku të bëjnë pjesë jo vetëm tokat greke, por edhe të gjitha 
popullsitë e tjera jogreke të Ballkanit...”14)  (Aleks Buda, Shkrime historike”, 
Vëllimi II).

Pretendimet e Bullgarisë mbështeteshin në ringjalljen e “Bullgarisë 
së madhe” të kohës së Gjon Asenit, duke përfshirë në territorin e saj të 
Maqedonisë, një pjese të Shqipërisë, Serbisë dhe Greqisë së veriut (pa 
përfshirë Selanikun). 

Pretendime pak a shumë të njëjta kanë pasur edhe Mali i Zi, si dhe kombi 
më i ri artificial i Ballkanit, ai maqedonas-bullgaro-sllav që pretendon se vjen 
nga maqedonasit e vjetër dhe harron se “sllavët apo turko-avartët, ku ata 
hyjnë si grup etnik, kanë ardhur në Ballkan në shekujt VI-VII”.15) 

Ideja e “Shqipërisë së madhe” është një term i sajuar nga të tjerët dhe që 
ngrihet në mënyrë të pa drejtë kohët e fundit pas shpalljes së pavarësisë së 
Kosovës nga qarqet Ruse dhe Serbe.

Në pretendimet ekonomike-strategjike mund të përmendim disa si ajo e 
Serbisë që kërkon një dalje në det, e Greqisë që kërkon Shqipërinë e Jugut për 
të rritur sigurinë, pasi është sulmuar gjithmonë nga ky territor, e Malit të Zi që 
kërkon pjesën më të madhe të Liqenit të Shkodrës me qëllim të thaj gjysmën 
se është vend malor dhe nuk ka tokë bujqësore, si dhe të tjera si këto.

Pavarësisht se këto pretendime në kohën tonë duken absurde, ka qarqe 
nacionaliste që i mbajnë gjallë dhe shpesh herë në momente të caktuara 
ndikojnë dhe ushtrojnë presion mbi qeveritë respektove. Shqipëria asnjëherë 
nuk ka hedhur idenë e pretendimeve territoriale në kurriz të fqinjëve edhe pse 
duke respektuar shtrirjen etnike, shumë bukur mund të kërkonte plotësimin 
e interesave të saj me një port në Danub. Pra, “gjeopolitika ka triumfuar mbi 
kapriçiot ballkanase, për shkak të shumë arsyeve. Ky triumf ka imponuar 
edhe përshtatjen e politikave dhe sjelljeve bilaterale, i ka lehtësuar ato nga 
tendencat dhe kapriçiot nacionaliste, sikundër i ka mveshur më tepër me 
pragmatizëm politik të lidershipeve.”16) 

Ndikimi i fuqive të mëdha në Ballkan

Konfigurimi i Ballkanit nuk është produkt vetëm i dorës së shteteve 
dhe popujve që jetojnë në këtë rajon por edhe i fuqive të mëdha që në 
momente të caktuar kanë përkrahur dhe mbrojtur interesat e tyre gjeopolitike, 

14. Abaz Lleshi, Gjeopolitika e Ballkanit dhe perspektivat e sigurisë në rajon, Tiranë 2009, f.149.
15. Elena Levanti, Planet për zhdukjen e shqiptarëve, Tiranë 2009, f.17
16. Aleksandër Çipa, Nga “Ure”, tashme “Nyje”, Gazeta Shqip, 28.4.2009.
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gjeostrategjike dhe gjeoekonomike. Ndikimi i tyre është shfaqur që në 
shekullin XIX dhe vazhdon edhe sot. Shteti që ka pasur ndikimin më të madh 
në Ballkan gjatë gjithë kësaj periudhë ka qenë Rusia. Ajo gjithmonë ka dashur 
që të shtrij sundimin e saj në Ballkan dhe këtë mund ta realizonte nëse do të 
përkrahte sllavët e Ballkanit, të cilët i konsideronte të së njëjtës familje. Kjo 
përkrahje ka qenë një ndër nxitjet kryesore të nacionalizmit tragjiko-komik 
të Serbisë. Një ndër tiparet e politikës së jashtme ruse historikisht ka qenë 
ekspansionizmi. Kjo politikë është aktuale edhe sot dhe duket qartë në thëniet 
e gjeneralit rus, Leonid Ivashov, i cili më 14.10.1998 paralajmëroi se, “në 
qoftë se NATO vendos të përdorë forcën kundër Jugosllavisë sovrane, Moska 
menjëherë do të dalë nga regjimi i sanksioneve të OKB ndaj Jugosllavisë ... dhe 
do t’i lëvrojë asaj armë moderne, do të përgatisë për të kuadro ushtarakë, si 
dhe do të shikojë mundësinë e dërgimit në Ballkan të vullnetarëve rusë.”17) 

Në momente deçizive Fuqitë e Mëdha të Evropës Perëndimore kanë 
ndikuar në mënyrë pozitive dhe negative në konfiguracionin e Ballkanit duke 
shprehur interesat e tyre gjeopolitike, gjeostrategjike dhe gjeoekonomike. 
Ato kanë mbajtur qëndrimin e palës opozitare me Rusinë dhe në shumicën 
e rasteve kanë qenë mbështetëse të flakta të kauzës greke dhe në disa raste 
të asaj rumune. Ato kanë kënaqur interesat e “të përkëdhelurve të tyre” në 
dëm të popullsisë shqiptare, të cilët kanë qenë të braktisur gjatë zhvillimit 
të ngjarjeve të mëdha në rajon. I vetmi “përfitim” i popullit shqiptar është 
njohja e një shteti të cunguar “nën garancinë” e gjashtë fuqive të mëdha në 
29 Korrik 1913. 

SHBA deri në mes të shekullit XX, nuk ka luajtur ndonjë rol të rëndësishme 
në Ballkan, pasi nuk ka qenë pjesë e interesit të saj. Pas mbarimit të Luftës 
II Botërore, gjatë dhe pas Luftës së Ftohtë interesi i saj u rrit ndjeshëm. “Pas 
ngjarjeve tragjike të 11 shtatorit 2001, SHBA filloi t’u kushtojë një rëndësi më 
të madhe vendeve të Azisë Qendrore... Për të pasur një mirëqenie afatgjatë 
në rajonin e Ballkanit, ne (SHBA) shohim si imediate nevojën e promovimit 
të ngritjes ekonomike, të udhëhequr nga sektori privat.”18)  Si rezultat i kësaj 
kthese, tashmë të gjithë ndërmjetësuesit ndërkombëtarë në Ballkan janë 
evropianë. Sfida e “fitimit të paqes”, tashmë po përballet nga Evropa, pa një 
ndihmë domethënëse të SHBA.

Edhe NATO ka kontribuar në shuarjen e konflikteve në Ballkan gjatë 
viteve 90-të, ku “veproi për t’iu dhënë fund konflikteve etnike tragjike në 
Ballkan dhe për të mbrojtur paqen.”19) 

17. Islam Lauka, Rikthimi i gjeopolitikës, 17.01.2010.
18. Thomas C. Adams, Deklaratë e Nënkomitetit të Brendshëm për Marrëdhëniet Ndërkombëtare me 

Europën, Mars 2003.
19. Marsie Ries, “Ne mbështesim aspiratat euro-atlantike te Shqipërisë dhe fqinjëve te saj”, 7-8 Mars 
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Perspektiva	dhe	sfidat	e	të	ardhmes	së	Ballkanit

Sot vendet e Ballkanit ndodhen në një mjedis të ri rajonal dhe global të 
sigurisë dhe stabilitetit. Koha e stuhive dhe përplasjeve të mëdha duhet të 
konsiderohet e mbyllur dhe e ardhmja e rajonit duhet të shikohet si një sfidë e 
përbashkët. Është e pa diskutueshme që kjo e ardhme është evropiane. Është 
shumë e rëndësishme që krahas interesave kombëtare vendet e Ballkanit të 
marrin në konsideratë dhe interesat rajonale.

Një nga prioritetet më të rëndësishme duhet të jetë forcimi i dimensionit 
të sigurisë në konceptin tradicional dhe atë të ri në rajon, nëpërmjet garantimit 
të paqes dhe stabilitetit, demokratizimit të shoqërisë, luftës së përbashkët ndaj 
krimit të organizuar dhe trafiqeve, kontrollit të qarkullimit dhe konfiskimit të 
parave që disponojnë këto organizata, forcimit dhe përmbushjen e standardeve 
më të larta të sigurisë dhe menaxhimit të integruar të kufijve.

Shumica e vendeve të Ballkanit janë anëtare të NATO-s, në rrugë të drejtë 
në përmbushjen e proceseve të integrimit në BE, duke ruajtur në themel vlerat 
dhe parimet e demokracisë, sundimin e ligjit, të drejtat e njeriut, ekonomia 
e tregut, etj. Zhvillimi dhe forcimi i demokracisë në vend dhe ekonomisë së 
tregut do t’i garantoi qytetarëve standardet më të mira evropiane për jetët e 
tyre.

Zhvillimi dhe forcimi i marrëdhënieve bilaterale ndërmjet vendeve të 
Ballkanit është një prioritet shumë i rëndësishëm i politikës rajonale. Këto 
marrëdhënie duhen parë dhe inkurajuar vetëm në frymën e perspektivës për 
të ardhmen. 

Rritja e shkëmbimeve tregtare nëpërmjet krijimit të një hapësire 
ekonomike rajonale që lehtëson dhe eliminon barrierat përmes implementimit 
real të marrëveshjeve të tregtisë së lirë dhe integrimit ekonomik të rajonit do 
të krijoj një frymëmarrje të re zhvilluese për rajonin. 

Fuqizimin e një rrjeti infrastrukturor rajonal me akse që përshkojnë 
linjat kryesore të qarkullimit dhe lidhjen e tyre me rrjetet infrastrukturore 
evropiane e euro-aziatike, që do ta shndërrojë rajonin jo vetëm nga pikëpamja 
gjeostrategjike, por do ta bënte atë më të sigurt, duke rritur edhe dimensionin 
e tij gjeo-ekonomik, duke zgjeruar në përmasa të konsiderueshme tregun dhe 
rritur interesin për investime të huaja.

Konkluzione

Historia e Ballkanit ka qenë e dhunshme sidomos në dy shekujt e fundit. 
Ajo nuk shikohet si diçka e kaluar, pasi në mënyrë direkte ose indirekte ka 
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cenuar interesat kombëtare të vendeve të rajonit. Në tavolinat e diplomacisë 
rajonale dhe globale janë hedhur disa opsione për zgjidhjen e problematikave 
të shumta që mbart rajoni i Ballkanit, por përsëri zgjidhjet mbeten të vështira. 
Shikohet si opsion më i mundshëm integrimi euro-atlantik i rajonit dhe më 
pas vetintegrimi, por problemet dhe faktorët që ndikojnë në to janë shumë 
kompleks dhe siç nënvizon dhe Rexhep Qose “në gjirin e kësaj bashkësie 
popujt e integruar në të do të ruajnë të paktën tani për tani identitetin e tyre 
të veçantë, i cili përbëhet nga historia, gjuha, feja, tradita, kultura, zakonet 
e të tjera. ... sot për sot po shihet se të gjithë popujt që përbëjnë Bashkimin 
Evropian kujdesen të ruajnë përparësitë e identitetit të tyre kombëtar: historinë, 
gjuhën, fenë, kulturën, traditën e përbërësit e tjerë. Bashkimi Evropian bëhet 
Evropë e kombeve”. 

Duke u referuar për sa më siper, besoj se njohja më e thellë e historisë, 
gjuhës, fesë, traditave, kulturës, zakoneve të gjithsecilit ndihmon në 
zbutjen e dallimeve dhe ndryshimeve që ka qenë pasojë e konflikteve dhe 
mosmarrëveshjeve mes palëve.
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KARAKTERISTIKAT E TERRORIZMIT TË RI DHE 
SFIDA  E SIGURISË NË EUROPËN JUGLINDORE*

Abstract

Features	of	new	terrorism	and	defiance	of	southeast	regional	security2)

The illusive vision created after the “Cold War” termination and 
performance of radical democratic reforms in ex-communist countries 
that in new millennium the world would be no more threatened by 

the traditional hostile attacks and that the conflicts would consist in higher 
progress standards, brought an euphoria and loss of vigilance for many 
developed countries even of Pentagon headquarters and NATO- ones. 

Terrorism’s progress after September 11th, 2001 is considered a primary 
concern that may become a strategic risk in Globalize era, as it considers 
its terrorist acts the only way to achieve its political and ideological aims. 
The nowadays terrorism against westerns uses a feral violation and terror, 
regardless, with many victims, rather to cause a psychological effect. What’s 
more alarming is the fact that after the attacks of September 11th, 2001 the 
terrorist acts have signed a dramatic number always in growth (attacks of 
2004, 2005) and recent preparations of terrorist groups for attacks to American 
military bases failed thanks to intelligence reaction. 

The new terrorists are very organized and they show themselves to be 
cut for unlimited violation, with suicide’s acts to eliminate a great number 

* Ripunuar  korrik 2011
1.  INA, Instituti  i  Çështjeve Kombëtare , Tiranë, Shqipëri
2. Punim  i mbajtur ne Konferencen 5-te Nderkombetare te EuPRA GENERAL “Challenges of 

Peace and Demokracy in Europe”, ne Sakarya, TURKEy, August 21–23, 2007. www. “Challenges 
of Peace and Demokracy in Europe”. Sakarya, TURKEy. (Ripunuar  korrik 2011).
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of people, VIP persons. To finalize their ghoulish goals they reach to provide 
even atomic or bacteriologic arms, different from that traditional one. 

Some of new terrorist methods to reach their aims are: asymmetric 
terrorist technique, attacks unexpectedly, in any place or time, using civil 
“bomb” planes to strategic objects; self-denial suicides of terrorists in the 
name of a cause or as Allah’ s martyrs, hostage of journalists etc. 

Another feature of terrorism today is that their main targets are: civil 
objectives, living houses, vehicles, undergrounds, cinemas, job places, 
schools, hotels, banks, entertaining places, worship places. In the twenty first 
century, the computer and satellite technology is expected to play a significant 
role for terrorist attacks especially in Cybernetics terrorism pattern. 

Hyrje

Terrorizmi sot paraqet një nga sfidat më të vështira për paqen dhe sigurinë 
globale e rajonale. Zhvillimet e dy dekadave të fundit kanë treguar se sfidat 
dhe kërcënimet ndaj sigurisë pas Luftës së Ftohtë nuk vijnë nga aktorë 
shtetërorë, por nga individë, grupe dhe organizata të tjera joshtetërore, me një 
rrjet qendror dhe lehtësisht të adaptueshëm (si terrorizmi, krimi i organizuar, 
grupet që operojnë në pastrim parash dhe trafikim njerëzor), të cilat duke 
perfituar nga lehtesirat e lëvizjes, vakumet ligjore dhe institucioale kanë pasur 
sukses ne zhvillimin e aktiviteteve të tyre  nëpërmjet kufijve tradicionalë 
gjeografikë të vendeve të ndryshme të globit dhe veçanërisht të Rajonit të 
Europes Juglindore. Veprimtaria e tyre ka qenë e sinkronizuar dhe kombinuar 
nëpërmjet akteve e kërcënimeve të brendshme me ato të jashtme.

Ngjarjet që ndryshuan botën dhe hartën gjeopolitike të Europës Lindore 
si rënia e Murit të Berlinit, shpërbërja e dhunshme e ish- Jugosllavisë dhe 
konfliktet etnike atje në vitet ’90, sulmet terroriste të 11 shtatorit,  në New 
york (2001), zinxhiri i goditjeve terroriste në Turqi (2003), Madrid (2004) dhe 
Londër (2005) etj. kanë treguar më së miri sesi paqëndrueshmëria, konfliktet 
dhe lufta që përfshin shtetet e dështuara nga një anë, ose ideologji dhe bindje 
të caktuara fetare të grupeve të vogla të njerëzve dhe individëve të përgatitur 
dhe të mirorganizuar, në anën tjetër, mund të ndikojnë në paqen dhe sigurinë 
e një rajoni ose kontinenti të tërë. 

Eshte fakt se Europa Juglindore  nuk është e panjohur apo prekur nga  
terrorizmi dhe krimi i organizuar. Këto kërcënime, bashkë me varfërinë, 
paqëndrueshmërinë politike, korrupsionin e larte, izolimin e minoriteteve, 
konfliktet etnike, fatkeqëste natyrore etj. formësojnë spektrin e kërcënimeve 
ndaj sigurisë në këtë  rajon. 

Për shumicën e shteteve të Evropës Lindore e JL në tranzicionin e pas 
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Luftës së Ftohtë, në periudhën ndryshimit te sistemeve nga ato te centralizuara 
drejt ekonomise se tregut te lire, u shënua nje renie ekonomike, recesion, 
borxhe në rritje, hiperinflacion, trazira sociale dhe konflikte të armatosura. 
Si rezultat  këta faktorë ndikuan ne shtimin një numri të madh të refugjatëve 
dhe emigrantëve drejt Evropës Perëndimore. Shumica e këtyre emigrantëve 
vinin nga vendet me ekonomitë më të pafavorshme, me papunesi te madhe,  
kushte te veshtira jetese dhe te pashprese si Rumania, Bullgaria, Shqipëria, 
Moldavia dhe republikat ish-Sovjetike apo nga rajone të tjera të shkaterruara 
nga konfliktit etnike e nacionale. 

Situata gjate viteve ‘90, ishte mjaft vështirë për kontrollin e migracionit 
atipik, trafikimit të qenieve njerëzore, kontrabandes se drogës dhe tregtisë se 
armëve për shkak të kufijve te hapur dhe te pakontrolluar, sistemeve ligjore jo 
te pershtatshme dhe si rezultat i konflikteve e luftrave civile. Sipas raporteve 
nderkombetare, ende sot, vendet e Evropës Juglindore luajne një rol si vend 
origjine, tranziti apo destinacioni për trafikimin njerzor, te armëve dhe drogës 
për në Vendet e Europës Perëndimore.

Vendet qe jane ne  afërsi të zonave te konflikteve apo kryengritjeve 
(Turqia, Bullgaria, Greqia, Italia) per përmbysjen e regjimeve autoritare e 
despotike jane më shumë të ekspozuara ndaj emigracionit klandestin dhe 
infiltrimit te elementeve fanatike e religjioze me prirje terroriste. Nga ana 
tjetër, disa prej tyre që kanë perqafuar pjesëmarrjen në veprimtari terroriste 
pretendojnë se janë duke luftuar në emër të lirisë, kur nga ana tjetër, duket 
qartë një motivacion kuptimplotë krejt i ndryshëm i bazuar në motive politiko-
ideologjike, nacional-etnike dhe fetare. 

Qellimi i këtij punimi eshte te jape nje qasje te tipologjise se terrorizmit 
te ri dhe kercenimeve e rreziqeve qe ai paraqet ne ditet e sotme per stabilitetin 
politik te Ballkanit Perendimor dhe sigurine njerezore te krejt rajonit te 
Europes JL. 

Terrorizmi ndërkombëtar për nga format e shfaqjes dhe rrezikshmëria që 
paraqet, duket qartë se do të jetë një sfidë afatgjatë për politikën botërore dhe 
shkak i qëndrueshëm i krizave në rajone të ndryshme. 

Teknologjia dhe taktikat e reja kanë ndryshuar natyrën e terrorizmit; 
por tipari i tij i qëndrueshëm është kapaciteti i tij si një forcë shumëzuese 
përmes shfrytëzimit të frikës për të ndikuar një audiencë sa më të gjërë përmes 
efekteve tronditëse.

1. tiparet kryesore te terrorizmit te ri global 

Para se te japim nje qasje gjeopolitike e kriminologjike te kercenimeve te 
terrorizmit ne Europen Juglindore mendojme te trajtojme tiparet kryesore te 
terrorizmit te sotëm global.
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Analizat dhe studimet kane treguar se terrorizmi i Shek. XXI ka pesuar 
nje mutacion tipologjik duke u shndërruar ne megaterrorizem, dhe ka patur 
si trend rritjen e shpejte permes procesit te globalizimit, çka perben nje nga 
kercenimet serioze per sigurine njerezore ne nivel global e rajonal. 

Me sulmet terroriste të 11 shtatorit, bota pa drejpërdrejt  sesi fenomeni 
i terrorizmit me gjithë dhunen dhe ekstremitetin e vet kriminal shkaktoi 
mijera viktima civile te pafajshem. Kjo dhune e pashembullt qe mbahet si më 
kriminalja ne 136 vitet e fundit ndaj SHBA ka angazhuar studiues, politologe, 
sociologe e ushtaraket me ne ze te botes demokratike per analizen, shqyrtimin, 
vleresimin real te terrorizmit dhe vecanerisht, te luftes per perballimin dhe 
mposhtjen e tij. 

Ne kete kuader, profesori François Heisbourg i Universitetit Grenoble, 
duke marre shkas nga keto ngjarje dhe duke analizuar profilin kriminologjik 
te ketij krimi, e ka karakterizuar terrorizmin e sotem si hiperterrorizem, 
terrorizmi i larte, mega-terrorizmi, terrorizmi ne mase, terrorizmi global, 
lufta e 4-te boterore, terrorizmi i mediave3). Sigurisht shprehjet metaforike 
te Prof. Heisbourg per terrorizmin e sotem ndoshta i ekzagjerojne permasat 
ose trajtat e ketij “perbindeshi” sa real aq dhe kriminofobik, e verteta eshte 
se ai mbetet armiku kryesor i paqes dhe sigurise, shoqerise se civilizuar dhe 
vlerave demokratike.

Eshte publikuar gjithashtu se 11 shtatori 2001, ka hapur nje epoke te 
re: nga terrorizmi i vogel kaloi ne terrorizmin e madh, nje terrorizem i ri, 
apokaliptik, per te cilen logjika e Clausewitz mund te jape leksione vetem per 
terrorizmin e te çmendurve, e irracionales.

Eshte e qarte se sulmet terroriste te 11 shtatorit ,ne menyre te 
padiskutueshme krijuan nje ere te re ne ceshtjet nderkombetare te sigurise. 
Megjithese terrorizmi ka qene nje tipar prominent i kushteve globale per 
pjesen me te madhe te gjysmes se dyte te shekullit XX, por këto sulme  ishin 
te ndryshme nga ana sasiore dhe cilesore nga ato te se kaluares. Ato perfshine 
nje planifikim te sofistikuar dhe afatgjate nga nje qender e vetme, truri i Al-
Qaedas. Sulmet e 11 shtatorit në SHBA kanë qenë të planifikuara në masë të 
madhe dhe të ekzekutuar nga anëtarët e të ashtuquajturës “Hamburg cell”, 
pjese e rrjetit ne fjale.

Spas studiueseve, rrjeti terrorist i Al-Qaeda-s përbën një armik sui 
generis për SHBA dhe për demokracitë liberale të Perëndimit, për shkak 
se pjesëmarrësit në të nuk i ngjajnë një shteti apo një ushtrie të rregullt 
armiqësore; ata nuk mbajnë uniformë ushtarake dhe nuk i përkasin një shteti 
të caktuar4).

3. Jean Francoise Guilhaudis. Professeur émérite à l’Université Pierre Mendès France (Grenoble, France).
4. Fatos Tarifa. Lufta kundër terrorizmit global, 14/03/2011 KOHA
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Evoluimi i terrorizmit pas 11 shtatorit konsiderohet si një problem parësor 
që mund të bëhet një rrezik strategjik në epokën e globalizmit, pasi aktet 
e dhunes ai i sheh si menyren e vetme per t’i arritur qëllimet politike ose 
ideologjike. Terrorizmi i sotëm antiperëndimor përdor një dhunë e terror të 
egër, pa dallim, me shume viktima, për të bërë më tepër, një efekt psikologjik. 
Ajo qe eshte me teper alarmante eshte fakti se pas goditjeve te 11 shtatorit, 
sulmet terroriste kane shenuar nje rritje dramatike (goditjet e vitit 2004, 2005, 
2007) si dhe pergatitjet e muajve te fundit te grupeve terroriste per goditje ne 
bazat ushtarake amerikane, te cilat fale sherbimeve inteligjente deshtuan. Ajo 
qe konstatohet sot nga pikepamja ideologjike eshte fakti se grupet terroriste 
lokale kanë deklaruar besnikëri ndaj al-Kaedës. 

Te dhenat e Europol-it tregojne se numri i sulmeve terroriste ne BE ne 
vitin 2007 eshte rritur  24 % krahasuar me vitin 2006 dhe 1044 te arrestuar 
si te dyshuar5). Terrorizmi islamik ne BE ka nje ndikim ne rritje nga bazat e 
Pakistanit te Al- Qaedas lidhur me grupet dhe rrjetet qe veprojne ketu. Per 
vitin 2007, shtetet e BE kane raportuar 201 te dyshuar te arrestuar per akte te 
terrorizmit islamik. Ndersa ne vitin 2010 eshte trefishuar numri i personave 
te arrestuar per sulme terroriste krahasuar me 2007. Kesisoj sipas raportit te 
EUROPOL-it ne vitin 2010 ne vendet e BE-se u shenuan 249 sulme terroriste 
gjate te cilave u arrestuan 611 persona. 

Sipas analisteve ne France, Itali, Spanje dhe Portugali konsiderohet nje 
rritje e aktivitetit te al-Qaedas ne vendet e Magrebit islamik (AQIM) me 
qellim qe goditjet te kene impakt nderkombetar dhe ne nivelin e shteteve 
te BE. Autoritetet Italiane vleresojne gjithashtu te njejten shperndarje 
gjeografike te tij.  Holanda, Portugalia dhe Spanja kane raportuar se numri 
i kercenimeve dhe goditjeve gjate 2007 e ne vazhdim ka shenuar nje rritje. 
Ky trend shpjegohet me faktin se konfliktet ne Afganistan dhe Irak kane nje 
impakt mjaft te gjere ne mjedisin e sigurise se BE. Rekrutimi nga shtetasit 
dhe rezidentet nga vendet e BE per pjesemarrje ne Xhihad ne Afganistan 
dhe Irak eshte domethenese. Në vitin 2007 policia arrestoi katër anëtare të 
“Sauerland Group” para se të mund të shpërthenin bombat që kishin vendosur 
në makinat e tyre. Një javë pas arrestimit të të dyshuarve për sulme terroriste, 
Unioni “Xhihadi islamik-ekstremist” ka marrë përsipër sulmet e planifikuara 
në Gjermani.

Ne vitin 2010, verehet nje rritje e perqindjes se individeve lidhur e 
terrorizmin islamik krahasuar me vitin 2009, te cilet jane arrestuar gjate 
pergatitjes se planeve te sulmeve terroriste ndaj vendeve te BE-se6) .Teroristet 
islamik ne vitin 2010 kane marre persiper tri sulme te tilla ndaj vendeve te BE-

5. “TE-SAT 2008 – EU Terrorism Situation and Trend Report,” Europol, April 2008.
6. 2010/11 EU Terrorism Situation Report. Europol, Septembre 2010
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se, kur ne 2009 ishte shenuar vetem nje sulm7). Gjate vitit 2010, u arrestuan 
179 persona lidhur me aktivitetin e tyre terrorist islamik ose 50% me shume 
krahasuar me vitin 2009.8) 

Analiza e modus operandit te grupeve, organizatave dhe individeve 
terroriste si dhe te dhenave te agjencive te inteligjences perendimore, nxjerin 
ne pah profilin e ri kriminologjik te terrorizmit te Shek. XXI. Terrorizmi ne 
epoken bashkëkohore ka ndryshuar tiparet e tij ne krahasim me ate te luftes 
se ftohte: Ai  ka grupe me lidhje te dobeta, rrjete globale, motive te reja 
fundamentaliste, taktika terroriste ne evoluim. Në vendet me demokraci të 
pakonsoliduar ka mbështetje edhe politike. Terrorizmi i ri është ndërkombëtar, 
me rrjet elektronik dhe i pajisur me mjete e teknologji të sofistikuar, i lirë nga 
kufizimet, larg organizimit tradicional. Goditjet e terrorizmit të sotëm janë 
asimetrike, të paparashikuara dhe në çdo vend e kohë. Terroristët e rinj janë 
shumë të organizuar dhe shfaqen të prirur për dhunë të pakufizuar, me akte 
vetëvrasëse për të eleminuar një numër të madh njerëzish. Mendimi është se 
terroristët e sotem zotërojnë ose janë duke gjetur armë të dëmtimit në masë. 

Terroristët e rinj janë shumë të organizuar dhe shfaqen të prirur për dhunë 
të pakufizuar, me akte vetëvrasëse për të eleminuar një numër sa me të madh 
njerëzish, persona VIP. Për finalizimin e qëllimeve te largëta dhe makabre 
ata arrijnë të sigurojnë edhe armë bërthamore apo bakteorologjike, ndryshe 
nga ai tradicional. Disa nga  metodat e reja terroriste për të arritur qëllimet 
e tyre jane: Teknika terroriste asimetrike; sulme të paparashikuara, në çdo 
vend e kohë, perdorimi i avioneve civile “bombe” ndaj  objekteve strategjike; 
atentate kamikaze vetësakrifikuese te terroristeve në emër te një çështje ose si 
martir i allahut; pengmarrje gazetaresh etj.

Shenjestrat kryesore te terrozimit te sotem jane: objektivat civile (të butë), 
ndërtesat e banimit, mjetet e transportit, metrote, kinemate, vendet e punes, 
shkollat hotelet, bankat, vendet e argëtimit, objektet e kultit. Në shekullin e 
21-të, teknologjia kompjuterike dhe satelitore po luan një rol të rëndësishëm 
për sulmet terroriste dhe sidomos ne formen e terrorizmit kibernetik. 

Tipar tjeter eshte ai se sot ka ndodhur nje proces konvertimi i terrorizmit 
konvencional ne ate radikal, pra terrorizmi i sotem ka marre nje profil te ri 
kriminologjik : radikal, mizor dhe i pameshirshem. 

Natyra radikale e terrorizmit shprehet ne shkaktimin e shume vuajtjeve 
dhe humbjeve njerezore e materiale në mbarë botën, jo vetëm në SHBA, por 
në edhe në kombet Evropiane të Britanisë së Madhe, Francës dhe Spanjës; 
shtetet afrikane të Ugandës, Angolës dhe Nigerisë; në shtetet Aziatike si 
Japonia dhe kudo në Lindjen e Mesme dhe Amerikën Latine.

7. Po aty.
8. EU Terrorism Situation Report. Europol, Septembre 2011
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Vala terroriste e tanishme ka marrë një karakter botëror dhe është e lidhur 
nga një ekstremizëm fetar violent. Shkaqet janë komplekse dhe lidhen pikërisht 
me presionet e ushtruara nëpërmjet modernizimit, krizave kulturore, sociale e 
politike dhe qëndrimin ndaj fëmijëve në shoqëritë e huaja. Ky fenomen është 
pjesë e shoqërisë sonë. 

Sulmet vetevrasese ose kamikaze perbejne nje tipar tjeter te terrorizmit 
te sotem. 

Ngjarjet tregojnë se nuk ka profilizim fiziologjik apo psikologjik të një 
kamikazi.  Kamikazë mund të bëhen studentë kolegji, meshkuj me moshë 
mesatare të martuar e me fëmijë, bij të biznesmenëve pasanikë, gra te reja e 
te moshuara si dhe fëmijë.

Ndersa sulmet terroriste te 23 Korrikut 2011 ne Oslo- Novergji qe 
shkaktuan me shume se 76 viktima, flasin per nje shfaqje dhe rritje te 
radikalizmit ekstremist  të krishterë  ne vendet e Europes Perendimore dhe per 
lidhje e bashkëpunim me celulat terroriste te huaja. Te gjithe llojet e terrorizmit 
kane ne baze urrejtjen, armiqesine, perkatesine kultures, religjionit, etnise. 
Terroristi Breivik deklaroi para gjykatësit se nuk kisha qellim te vrisja shume 
njerëz, por vetem te jepja nje sinjal te forte per kolonizimin e Norvegjise nga 
muslimanet. Po ashtu, ai pranoi se ka bashkëpunuar me dy celula terroriste.

2.	 Sfidat	ndaj	terrorizimit	te	vendeve	te	Europen	Juglindore

Sfidat e reja si terrorizmi dhe krimi i organizuar janë faktorë kërcënues 
sidomos për demokracitë e reja të vendeve te rajonit Europes Juglindore. 
Problemet e manaxhimit te lëvizjes ndërkufitare dhe kontrollit te kufijve te 
jashtem te BE lidhur elementët e mundshëm terroristë, kontrabandën, drogën, 
trafikimin e qënieve njerzore, perbejne kërcënimet reale për sigurinë e vendeve 
të veçanta dhe ato rajonale. Ne vijat gjeopolitike dhe gjeostrategjike, Ballkani, 
ka një pozitë të tillë që e rrit mundësinë ndaj kërcënimeve dhe rreziqeve të 
mësipërme. Nga ana tjeter, ekzistenca e problemeve etnike, subkoshiencat e 
vjetra të nacionalizmave dhe ekstremizmave, konsiderohen si problemi më 
kritik që destabilizon sigurinë e brishtë të  vendeve ballkanike. 

Vendet që karakterizohen nga mungesa e stabilitetit politik, tensionet në 
lidhje me ligjshmërinë e qeverisë dhe kushte të vështira ekonomike do të 
vazhdojnë të ofrojnë terren pjellor për ekstremistët, shprehet Profesor Stefen 
Sloan 9).

Modus operandi i terrorizmit ne rajonin e Europes JL ne shume pika eshte 
i ndryshem nga ai ne vendet e Europes Perendimore. Karaktersikat kryesore 
te veprimtarise se grupeve terroriste ne EJL jane: 

9. Profesor i Universitetit të Oklahomas, interviste ne Gazeten SE Times, 12/04/2004
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a. lidhja ose aleanca ndermjet terrorizmit dhe organizatave te krimit te 
organizuar
Dimensioni ndërkombëtar i pjesës më të madhe të gupeve te krimit te 

organizuar në Europën Juglindore ndikohet kryesisht nga interesi i tyre kriminal 
jashtë dhe në llojet e tjera të tregjeve kriminale në të cilat ato janë aktive. 
Dihet se pas 1989, EJL ka qenë një ”tokë pjellore” për krimin e organizuar dhe 
deri në një farë shtrirje, terrorizmin. Nga ana tjeter, globalizimi ka kontribuar 
në zgjerimin e mundësive për terrorizmin dhe krimin e organizuar, si dhe 
për një konvergjencë ndërmjet veprimtarive të krimit të organizuar dhe atyre 
terroriste.

Me qëllim financimin e aktiviteteve te tyre ose rekrutimin e anëtarëve të 
rinj, organizatat terroriste lidhen me krimin e organizuar ne aktivitet në fushën 
e trafikimit qenieve njerezore, të substancave narkotike, kontrabandimit të 
emigrantëve dhe armëve të zjarrit në rajonin e Europës Juglindore. Në disa 
raste, ata madje i kontrollojnë vetë këto aktivitete të jashtligjshme. 

Grupet e krimit të organizuar, në disa situata, kanë nevojë për mbrojtje, 
drejtim apo forma të tjera mbështetje nga organizatat terroriste për të 
përballuar kështu kryerjen e aktiviteteve të jashtëligjshme. Nga ana tjetër, 
sasitë e parave dhe rekrutët e rinj të siguruar nga aktivitetet e jashtligjshme 
mund të konsiderohen si “oksigjen” për organizatat terroriste. 

Përfshirja e organizatave terroriste mund të përbëjë një kërcënim 
substancial të rritur vecanërisht sa i përket vendeve të cilat ndodhen në 
itinerarin e kondrabandimit të substancave të jashtligjshme narkotike dhe 
trafikimit të emigrantëve.

b. rritja e akteve terroriste te organizatave te krahut te majte dhe atyre 
anarkiste e nacionaliste
Grupet ekstremiste anarkiste ne Greqi vazhdojne te kryejne sulme ne nivele 

te ulta targetesh qe shkaktojne deme materiale. Numri goditjeve terroriste 
anarkiste dhe ekstremiste ne vitin 2008 eshte rritur 6 here krahasuar me vitin 
200710). Ne vitin 2007, ne Greqi, u shenuan dy sulme terroriste anarkiste nga 
grupi Revolutionary Struggle qe u shoqeruan me deme materiale. 

Ne vitin 2008, Greqia ka raportuar 13 sulme te organizatve te krahut te 
majte dhe grupeve anarkiste. Grupi terrorist Revolutionary Struggle ishte 
aktiv ne vitin 2008 dhe mori persiper 3 sulme kunder stacionit te policise ne 
muajin Prill, nje ne kompanine nderkombetare te naftes dhe nje tjeter kunder 
nje autobusi te policise me 19 oficere ne dhjetor 2008. Perdorimi i armeve te 
zjarrit ne sulmet kunder objektivit te policise lidhet me aktet e dhunes nga 

10. TE-SAT 2008 – EU Terrorism Situation and Trend Report,” Europol, April 2008, 2009
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grupi terrorist Epanastatikos Agonas qe mund te eskaloje. Grupi Synomosia 
Pyrinon Fotias Athina Thessaloniki mori përsiper 7 sulme ne vitin 2008 
dhe objektivat kryesore ishin policia dhe ushtria por gjithashtu nje makine e 
ambasades italiane ne Athine. 

Nje sulm me 25 Qershor 2008 ne Greqi qe kishte si shenjester nje ndertese 
te disa zyrave te kompanive nderkombetare ishte raportuar si e paspecifikuar 
dhe e kategorizuar si e pergjithshme nga policia greke. Megjithate pas 
hetimeve doli se sulmi i atribuohet nje organizate terrorite te krahut te majte 
Laiki Thelisi ose People’s Will. 

Ndersa ne vitin 2010 verehet nje trend ne rritje te aktivitetit te organizatave 
ekstremiste dhe terroriste ne Greqi,kete vit 5 grupe terroriste kryen ne total 
20 sulme ose 30% me shume krahasuar me vitin 200911). Analiza e disa  
sulmeve te grupeve ekstremiste dhe terroriste ne 2010 tregon tendencen e 
rritjes se koordinimit transnacional midis grupeve dhe organizatave terroriste 
ekstremiste. Organizata Synomosia Pyrinon Fotias ka organizuar nje sulm ne 
shkalle te gjere te sinkronizuar dhe perhapur e mbuluar nga media. Motivi dhe 
selektimi i objektivave mbetet i paqarte. Duket se organizata ka rritur profilin 
e saj drejt një dimensioni më ndërkombëtar. Një thirrje ndërkombëtare për 
veprim ishte lëshuar në një komunikatë e cila shkaktoi menjëherë veprime të 
ngjashme në Itali dhe Argjentine.

Pervec ketyre ka patur edhe aktivitete terroriste te organizatave 
nacionaliste greke jashte vendit, ne Shqiperi. Rasti me tipik eshte akti terrorist 
i kryer ne vitin 1994, ne posten kufitare te fshatit Peshkepi – Gjirokastër. 12 
pjesëtare te organizatës terroriste greke “MAVI”, u futen ne token shqiptare, 
ne befasi rrethuan repartin ushtarak, vranë dy oficere, plagosen disa ushtare, 
rrëmbyen dy prej tyre dhe gjithë armatimin dhe u larguan ne token greke te 
pa shqetësuar. Megjithe hetimet e bëra, pala greke nuk afroi zgjidhje dhe 
bashkëpunim te mjaftueshëm.

Sipas te dhenave aktivitetet e grupeve te ekstremit te majte PPKurde jane 
ne rritje edhe ne Turqi. Dhuna u shua në 1999, kur PKK tha se do të ndalte 
fushatën e saj të armatosur dhe do të kërkonte një zgjidhje paqësore, por me 
vone rinisi kercenimet dhe sulmet me bomba. Terroristët që vijnë nga Iraku 
i veriut sjellin me vete sasi të mëdha eksploziv plastik C-4. Aktet terroriste 
kane ndodhur edhe ne pjesen europiane  te T&urqise ne Stamboll, 22 Qershor, 
2010 ku 5 vetë kanë vdekur dhe më shumë se 12 të tjerë janë lënduar gjatë 
shpërthimit të një autobusi në Stamboll, në afërsi të një baze ushtarake. 

11. TE-SAT 2009: Greece
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3. Kercenimet e terrorizmit ne rajonin e Ballkanit Perendimor 

Vendet e rajonit te Ballkanit Perendimor ndeshen sot me një sfidë të re 
për sigurinë e kufijve të tyre të rinj dhe fraxhile. Sidomos gjate dhjetëvjeçarit 
të kaluar, ky rajon ka qene sinonimi i paqëndrueshmërisë dhe konflikteve 
etnike. Të dhënat janë shkurajuese. Konfliktet dhe luftrat etnike ne vitet 90’ 
dhe pastabiliteti politik në Ballkan ofruan një mundësi të mire për Al Kaiden 
dhe grupet tjera terroriste për te infiltruar në Ballkan. 

Por, realiteti ka treguar se angazhimi i paqeruajtësve, dhe drejtimi euro-
atlantik i vendeve ballkanike ka bëre që ky rrezik të jete më i vogël sesa në 
vendet tjera. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë një qendër grumbullimi për 
krimin e organizuar ndërkombëtar dhe trafikimin. Rrugët e kontrabandës që 
e kanë origjinën rreth Azisë Qendrore dhe Lindjes së Largët janë përhapur 
duke u ndihmuar edhe nga kufijtë e pasiguruar, korrupsioni dhe institucionet 
e dobëta shtetërore. Këto kanale ndiqen edhe nga një përzierje grupesh 
kriminale, duke përfshirë edhe grupet kriminale te ketij rajoni duke perfshire 
dhe ato ruse që tregtojnë gjithçka, nga droga deri te qeniet njerëzore.

Persa i perket Shqiperise, per arsye te pozicionit te rendesishem 
gjeostrategjik te saj ne rajon dhe hapjes e intensifikimit te marredhenieve e 
shkembimeve ekonomike tregtare me vendet e rajonit, ajo eshte shfrytezuar 
nga rrjetet kriminale si vend tranzitimi dhe origjine e trafiqeve te paligjshme, 
droges dhe aktiviteteve te krimit te organizuar .

 Mbështetja për terrorizmin nga ana e grupeve myslimane në Ballkan është 
e vakët, për shkak të filozofisë së tyre më laike në krahasim me myslimanët ne 
vendet e tjera; ata e konsiderojnë veten europianë dhe mendojnë se terrorizmi 
do të njollosë emrin dhe i integrimin e tyre në Europë.Historikisht popullsia 
myslimane në Ballkan, Shqiptarët dhe Boshnjakët, nuk kane pasur ndjenja 
të përkrahjes për terrorizmin, përkundrazi kanë qenë kundërshtare të ashper, 
çka mund të thuhet posaçërisht per shqiptaret. Por edhe sistemi i brendshëm 
shoqëror dhe politik është sekular dhe ndikimi i religjionit është shume i ulët, 
në krahasim më vendet myslimane ne Lindjen e Mesme, por se dhe keta popuj 
më shume e shohin vetën pjese të Evropës, dhe trashëgimisë evropiane dhe 
aspak te Lindjes.

Analistet vleresojne se rreziku me i madh për Ballkanin nga terroristet 
është që të shërbejë si një vend transit ose rreziku që njerëzit nga ky rajon 
mund të infiltrohen dhe bashkohen me grupe terroriste. Raporti i Kongresit për 
Terrorizmin i botuar në vitin 2005 thoshte së vendet e EJL janë te rrezikuara 
nga terrorizmi dhe mund jene vatra të vogla të saj, sepse ka prezentë popullatë 
myslimane, kufijtë nuk janë shumë të kontrollueshëm, mekanizmat vendore 
të sigurisë nuk janë ne gjendje që të përballen më sfida që mund sjellin grupet 
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e terroristeve.Megjithate situata deri tani ka ndryshuar pozitivisht si rezultat 
i reformave ne fushen e sigurise, manaxhimit te integruar te kufijve, luftes 
kunder krimit te organizuar dhe terrorimit nga vendet e rajonit. 

Por pyetja që shtrohet sot është: Sa janë në gjendje këto vende të 
përballin ndonjë ballafaqim më grupe terroriste per shkak te dobësisë dhe 
mos efikasitetit të strukturave qeverisëse dhe atyre të sigurisë. Një vlerësim 
pozitiv i bere nga raporti vjetor për luftën ndaj terrorizmit vitii 20008 nga 
DASH, thoshte së Shqipëria, Bosnja, Maqedonia dhe Kroacia kane treguar 
sukses në implementimin e rezolutave të OKB-së në lidhje më luftën ndaj 
terrorizmit, si konfiskimin e pasurive të te dyshuarve, arrestimin e njerëzve të 
lidhur më terrorizmin, largimin e terroristeve nga vendi etj.

Dihet se shtetet e ketij rajoni janë përpjekur të organizojnë përgjigje 
lokale ndaj trafikimit dhe krimit të organizuar. Sidoqoftë, gradualisht, 
vendimmarrësit lokalë po pranojnë nevojën për një punë më të gjerë për 
qëndrueshmërinë e Euroatlantikut. Një kontribut i tillë fillon me sigurimin 
e kufijve. Investimi thelbësor në mbrojtjen e kufijve dhe bashkëpunimi i 
shërbimeve inteligjente rajonale janë esenciale për parandalimin e tranzitimit 
të të mirave të jashtëligjshme. Përpjekja serioze për parandalimin e hyrjes 
në Ballkan të armëve të shkatërrimit në masë kërkon një aksion te perbasket 
kundër trafikimit të mëtejshëm të tyre. Duke u mbështetur në Iniciativën 
për Sigurinë kundër Shumëfishimit të Armëve, vendet e rajonit kane filluar 
patrullimet e perbashketa tokësore dhe detare duke ndërhyrë në “shtretërit e 
nxehtë” të trafiqeve, si p.sh. në detin Adriatik dhe në Detin e Zi.

4.	 Lufta	kunder	terrorizmit	në	rajonin	e	EJL-	sfida	e	madhe	e	Shek.	
XXI 

Siguria e Ballkanit është e domosdoshme tashmë jo vetëm për sigurinë 
e Europës por edhe me gjere. Një Ballkan i sigurt e në stabilitet, përbën një 
bazë të rëndësishme për të gjeneruar siguri në rajonin juglindor dhe rajone të 
tjera. Vendet e rajonit tonë, duke qënë stabël, mund të japin akoma më tepër 
kontribut për të qënë partnerë të sigurt të NATO-s, në rajone të tilla të krizës 
si Kaukazi dhe Azia Qëndrore, Afganistan dhe Irak.

Duke u bashkuar me luftën globale kundër terrorizmit, vendet e këtij 
rajoni (SEE), duke përfshirë Shqipërinë, Rumanine, Bullgarinë, Kroacinë, 
Greqinë, Maqedoninë dhe Turqinë, kanë kontribuar me trupa në operacionin e 
udhëhequr nga NATO në Irak, Afganistan, vendi të cilin sekretari i përgjithshëm 
i NATO-s Jaap de Hoop Shefer e quajti  si “djepi i 11 shtatorit”.  

Shqipëria , përshembull, ka kontribuar me trupa në Afganistan (26 ) dhe 
Irak (120), ka ngrirë  llogaritë bankare të lidhura me pastrimin e parave dhe 
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financimit të terrorizmit, dhe ka punuar me SHBA dhe vendet e tjera për të 
luftuar terrorizmin.Në vitin 2010, Shqipëria ka bërë një hap të rëndësishëm 
përpara në lidhje me pjesëmarrjen ushtarake në misionet e drejtuara nga NATO. 
Për herë të parë në historinë e saj një kontigjent prej 44 trupash ushtarake u 
dërgua në Kandahar, Afganistan. Në vitin 2011, kontigjenti ushtarak i quajtur 
“Shqiponja 1” u zëvendësua më 25 janar nga “Eagle 2”.  

Hartimi i strategjive adekuate per luften kunder formave te reja te 
terrorizimit eshte nje mjet efikas per goditjen qysh ne embrion te planeve 
e grupeve terroriste. Për t’i bërë ballë dinamizimit të kërcënimeve të reja 
terroriste kerkohet një politikë aktive, ndergjegjesim i komunitetit dhe te 
zhvillohet një kulturë strategjike që të favorizojë ndërhyrjet e shpejta, të 
nevojshme dhe të forta, duke kombinuar të gjithë faktorët si të dhënat dhe 
mjetet policore, gjyqësore, ushtarake dhe të tjerat. Për kete qellim kerkohet 
qe :

• Shtetet e rajonit të Europës juglindore  të implementojne legjislacionin 
adekuat dhe planin e veprimit anti-terrorist.

• Hartimi dhe përditësimi i strategjive të luftës kundër terrorizmit.Shume 
shtete i kane hartuar strategjite e luftes kunder terrorizmit menjehere 
pas sulmeve te Shtatorit të vitit 2001, ndërsa disa të tjerë si Shqipëria i 
kanë në proces miratimi. Ndryshimi i taktikave dhe dinamikave të reja 
të terrorizmit rajonal kërkojnë përditësimin e strategjive dhe planeve 
te verpimit. 

• Parandalimi konflikteve dhe manaxhimi i krizave rajonale mbi baza 
etnike.Konfliktet dhe implikimet e tyre politike, ekonomike dhe 
sociale mund te ndikojne ne terrorizmin nderkombetar. Konfliktet 
e gjata te Ballkanit Perendimor sherbyen si qendra te gravitetit te 
elementeve terroriste islamike te ardhur nga Lindja e Mesme, te cilat 
mund te kthehen në fole per furnizimin e celulave terroriste rajonale e 
globale. 

• Goditja e bazes ekonomike dhe financiare te grupeve terroriste permes 
operacioneve te ngrirjes dhe sekuestrimit te aseteve kriminale, eshte 
nje mjet per dobesimin e fuqise se tyre. 

• Forcimi i bashkepunimit nderkombetar dhe rajonal ne luften kunder  
terrorizmit permes misioneve paqeruajtjese ne vatrat kryesore dhe rritjes 
se shkembimit te informacionit te inteligjences si dhe operacioneve te 
perbashketa proaktive mes vendeve te rajonit dhe me gjere.

H.Shkëmbi, Sh. Cami:  Karakteristikat e terrorizmit të ri dhe sfida e sigurisë në Europën Juglindore
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POLITIKAT E BE-SË PËR KONSOLIDIMIN E 
TREGUT TË BRENDSHËM

Abstrakt:

Tregu i madh ose thënë ndryshe tregu i brendshëm i unifikuar, është 
arritja e parë e Bashkësisë Evropiane  dhe motori i vërtetë i integrimit 
evropian. Nga njëra anë krijimi i tij, jo pa vështirësi, e bën atë një nga 

tregjet më të mëdha të botës.  
Krijimi i tregut ndihmoi në vendosjen e lidhjeve gjithnjë e më të forta 

mes vendeve anëtare, si dhe shkëmbimet mes tyre kanë krijuar një entitet 
tregtar të fuqishëm. 

Tregu i madh është faktor tërheqës kryesor për Bashkësinë Evropiane, pasi 
krijimi dhe formësimi i tij shkallë-shkallë përbën fillimin e shumë politikave 
shoqëruese, si dhe në përdorimin e politikave që kanë ndihmuar në afirmimin 
e tij.

Do të fokusohemi kryesisht në lëvizjen e lirë të mallrave, shërbimeve, 
kapitaleve dhe personave së bashku me etapat shoqëruese të tyre. 

Pa lënë pa përmendur dhe rolin e politikës së konkurrencës e cila është 
rrjedhojë e natyrshme e tregut të madh. Për ta përmbyllur me krijimin e tregut 
financiar dhe me unifikimin e monedhës së përbashkët (Euros).

tregu i mallrave, shërbimeve dhe kapitaleve
 
Objektivat ambicioze për Komunitetin Evropian përcaktohen në Nenin 

2 të TKE-së. Mjeti kryesor për arritjen e këtyre ambicieve është dhe mbetet 
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unifikimi i tregut. Sipas Nenit 2 të TKE objektivat kryesore ekonomike e 
shoqërore  që të mund të arrihen kanë parakusht krijimin e tregut të brendshëm, 
të një hapësire pa kufij të brendshme. 

Unifikimi i tregut është pra, shtylla e integrimit Evropian. Prej kësaj 
shtylle nisën të zhvillohen gjithë politikat e tjera. Baza e këtij unifikimi krijon 
lëvizjen e lirë të 1):

 Mallrave
 Shërbimeve
 Kapitaleve
 Personave

Parimi më themelor që përcakton qarkullimin e lirë të mësipërm është 
konkurrenca e lirë. Kjo ka përfshirë heqjen e pengesave doganore dhe të 
barrierave të tjera  dhe vendosjen e një regjimi të përbashkët konkurrence. 
Megjithatë, në BE, edhe më liberalët e tregut pranojnë nevojën e ndërhyrjes 
në treg për të korrigjuar të metat e tij. Për shembull:

Së pari, një rregullim ndaj konkurrencës së hapur në drejtim të garantimit 
e mbrojtjes së konsumatorit dhe të mjedisit jetik.

Së dyti, të shfaqur në zbatimin e kornizuar të parimit të konkurrencës së 
lirë në bujqësi, peshkim, shërbimet me interes të përgjithshëm.

Etapa	 e	 parë:	 Heqja	 e	 taksave	 doganore	 dhe	 kufizimeve	 për	
qarkullimin e lirë.

Ky proces kaloi përmes disa etapave. Gradualisht, gjatë këtij procesi 
të gjatë u hoqën taksat doganore dhe kufizimet sasiore të mallrave si dhe u 
vendos një tarifë e jashtme e përbashkët për tregun unik. Për përfundimin e 
këtij procesi Traktati i Romës parashikoi fundin e vitit 1969, në fakt u realizua 
më 1 korrik 1968. Suksesi ishte i qartë.

Gjatë këtij procesi shtetet anëtare patën prirje për t’i krijuar vështirësi 
importit. Ndikoi Gjykata e Drejtësisë për heqjen e kufizimeve të ndryshme 
për qarkullimin e mallrave. Dispozitat e TKE-së ndalonin taksat doganore 
midis shteteve anëtare dhe “gjithë taksat me të njëjtin efekt” dhe “masat  me 
të njëjtin efekt”2). Këto Nene i mbështeti Gjykata  e Drejtësisë për të hequr 
çdo dukuri proteksioniste. 

Etapa e Dytë:
Fillon me Aktin Unik Evropian EUA, 1986. Ky Akt caktoi objektiv 

krijimin e tregut të brendshëm në vitin 1992. Për këtë u ndërmorën një sërë 

1. Dr. Ragnar Müller / Prof. Dr. Wolfgang Schumann, http://www.dadalos-europe.org/alb/
2. TKE, Neni 23, Neni 28
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masash në formë direktivash. Të tilla ishin:
 Heqja e kontrolleve në kufijtë e brendshëm.
 Heqja e kufizimeve të tjera me rregullore të brendshme.
Për lehtësimin e miratimit Akti Unik vendosi që gjithë këto masa të 

merreshin në Këshill me shumicë të cilësuar. 
Vijimi i direktivave për përmirësimin e tregut unik vazhdoi edhe pas 

1992. 
Në vitin 1999 ishin rreth 1400 direktiva dhe në Komisionin Europian 

vazhduan e vazhdojnë propozime të reja për perfeksionimin e tregut të 
brendshëm. 

Qarkullimi i shërbimeve dhe Kapitaleve

Është pjesë e procesit të tregut unik Evropian. 
Në TKE është paraparë liberalizimi i shërbimeve, por kjo ndodhi më 

vonë se bashkimi doganor, pavarësisht faktit se shërbimet përbëjnë pjesën më 
të madhe të ekonomisë së vendeve të BE-së.

Parimi është dhënie e lirisë së shërbimeve për çdo qytetar komunitar jo 
vetëm në vendin e vet, por kudo brenda unionit. 

Gjithashtu, liberalizimi i shërbimeve u lejonte qytetarëve të këtij sektori 
të vendoseshin nga një vend në tjetrin për të ofruar shërbimet e tyre. 

Prej shërbimeve ka nga ato që kanë kontroll më të ngushtë nga autoritetet 
publike. Ky kontroll realizohet me anë të autorizimeve për funksionim dhe 
me anë të kontrolleve të aktivitetit të shërbimeve. Këtu bëjnë pjesë:
 Shërbimet financiare
 Shërbimet e sigurimeve
Për të lehtësuar futjen e dinamizimin e kredive pas shumë debateve fitoi 

parimi që autorizimi të pranohej dhe kontrolli të bëhej nga shteti i origjinës. 
Pra, për hapjen e një filiali në një vend tjetër brenda tregut unik  nuk ishte 
nevoja për autorizim të ri përveç atij të shtetit të origjinës. Një minimum 
rregullash u vendosën nga Komuniteti për harmonizim të këtij tregu. I njëjti 
parim pranohet për shoqëritë e sigurimeve dhe shoqëritë e investimeve që 
futen në tregun financiar.

Traktati i Mastrihtit, në formulimin e ri që i ka bërë Nenit 56 të TKE-së,  
“ndalon çdo kufizim të lëvizjes së kapitaleve dhe pagesave midis shteteve 
anëtare dhe vendeve të treta”3).

Vijimi i reformave për tregjet financiare vijon, me tendencë forcimin e 

3. TKE, Neni 56
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integrimit të plotë të tregjeve, të vlerave mobiliare dhe të kapitalit risk si dhe 
të vetë tregjeve financiare përgjithësisht. 

Ndër këto masa është mos lejimi i ndryshimit në sistemet fiskale që 
do provokonin kufijtë fiskal. Neutralizimi fiskal ndërmjet gjithë shteteve 
kërkonte që gjithë shtetet të miratonin strukturë të njëllojtë për tatimet 
indirekte, posaçërisht për taksën e vlerës së shtuar (TVSH), e zbatuar si për 
mallrat ashtu edhe për shërbimet. Për një faze tranzitive këto nivele do të 
ishin të përafërta ndërmjet një tavani dhe tavani minimal-maksimal. Qëllimi 
parimor është shmangia e pabarazive në konkurrencë. Sidoqoftë masat fiskale 
janë të vështira, sepse kërkojnë vendimin unanim të Këshillit me propozim të 
Komisionit dhe pas këshillimit me Parlamentin. 

 Politika e konkurrencës

Tregu i brendshëm bazohet te konkurrenca midis prodhuesve, mallrave 
dhe shërbimeve. Është konsideruar e domosdoshme në nivel komunitar. Nga 
Traktati i Romës është përcaktuar si një ndër politikat më të suksesshme 
komunitare. Në këtë aspekt, Traktati  i jep peshë të madhe Komisionit, që 
gëzon mbështetjen e Gjykatës së Drejtësisë. Prirja ka qenë dhe mbetet për t’i 
dhënë zgjerim gjithnjë e më të madh konkurrencës së lirë.

Politika evropiane në drejtim të konkurrencës zhvillohet në 5 drejtime:
1. Në mënjanimin e monopoleve. Neni 81 i Traktatit të Komunitetit 

Evropian ndalon marrëveshjet dhe praktikat e rregulluara bashkërisht 
midis ndërmarrjeve, të cilat: “…mund të prekin tregtinë midis Shteteve 
Anëtare dhe që kanë si objektiv ose që sjellin pengimin, kufizimin apo 
prishjen e lojës së konkurrencës brenda tregut të përbashkët”.

Ndër këto lloj marrëveshjesh bëjnë pjesë ato që caktojnë direkt ose 
indirekt çmimet, kushtet e shitjes, kuotat e prodhimit, ndarjen e tregjeve, të 
burimeve të furnizimit etj.

Por, disa tipe bashkëpunimesh që konsiderohen pozitive mund të 
autorizohen nga vetë Komisioni të tilla si ato që i hapin rrugë përmirësimit 
të prodhimit, të shpërndarjes, promovojnë progresin teknik, përparimin 
ekonomik, si marrëveshjet e ekskluzivitetit, të transferimit të teknologjive, të 
specializimit apo të kërkimit shkencor e teknik.

Komisioni ka të drejtë të hetoj ndërmarrjet e dyshimta lidhur me 
respektimin e politikës së konkurrencës. Ai mund të kërkoj t’i jepet fund 
praktikës në fjalë. Mund të imponoj gjoba në shumën deri në 10 për qind të 
shumës së xhiros vjetore. Ndërmarrja mund të ankimoj pranë Gjykatës së 
Drejtësisë së shkallës së parë. 

2. Mënjanimin e abuzimit të pozicionit dominues; Kur konstaton raste 
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të abuzimit të pozicionit dominues Komisioni ndërhyn si në rastet e 
lartpërmendura.  

3. Për mënjanimin e krijimit të pozicioneve dominuese sidomos të atyre 
ndërmarrjeve që ushtrojnë aktivitet në shumë Shtete Anëtare. Këto 
përqendrime duhet të deklarohen në Komision, i cili edhe mund t’i 
ndaloj. Kjo ndodh shumë rallë. Bashkimet e ndërmarrjeve janë shtuar 
pas viteve ’80, dhe ’90  për të përballuar konkurrencën ndërkombëtare. 
Në raste ankimimi ndërmarrja mund t’i drejtohet Gjykatës së Drejtësisë, 
në shkallë të parë. Deri tani Gjykata e Drejtësisë dhe ajo e shkallës së 
parë ka ndikuar mbi ndërmarrjet për t’i hapur rrugë konkurrencës, por 
edhe mbi Komisionin për të rishikuar metodat e veta të punës.

4. Ndalimin e ndihmave publike që tjetërsojnë konkurrencën në favor 
të disa ndërmarrjeve dhe të prodhimeve. Por, TKE parashikon, në 
të njëjtën kohë, përjashtime të ndryshme për ndihma në drejtim të 
promovimit të zhvillimit ekonomik dhe të disa aktiviteteve apo disa 
rajoneve. Për çdo ndihmë duhet njoftuar më parë Komisioni, i cili 
duhet ta miratojë atë përpara se të ekzekutohet. Komisioni dhe Këshilli 
kanë për detyrë të minimizojnë ndihmat publike që tjetërsojnë apo 
deformojnë konkurrencën e lirë. 

5. Rregullat e konkurrencës zbatohen si për ndërmarrjet publike ashtu 
edhe për ato jo publike në nivele nacionale apo komunitare. Neni 86 
i TKE sanksionon: “…ndërmarrjet e ngarkuara për administrimin e 
një shërbimi me interes ekonomik të përgjithshëm apo që paraqesin 
karakterin e një monopoli fiskal, u nënshtrohen rregullave të 
konkurrencës deri në masën që zbatimi i këtyre rregullave nuk 
lejon përmbushjen e misionit të veçantë që iu është ngarkuar 
bashkarisht”.    

Një Kapitull më pas, BE kërkon liberalizimin e këtyre shërbimeve, duke 
ruajtur specifikat e tyre.

Në politikat e konkurrencës Komisioni vepron si autoriteti kryesor. Ai ka 
pavarësi të madhe nga Këshilli dhe Parlamenti. 

Bazuar te e drejta evropiane (TKE) dhe e derivuar si dhe duke u mbështetur 
në Gjykatën e Drejtësisë, Komisioni ka krijuar besimin e politikës evropiane 
në favor të konkurrencës së lirë. 

Instrument i Komisionit për zbatimin e politikës së konkurrencës së 
lirë është Drejtoria e Përgjithshme e ngarkuar për konkurrencën. Në mjaft 
raste ky instrument hyn në kontradiktë me Drejtori (instrumente) të tjera 
të Komisionit, siç janë ato në shërbim të politikave publike si Drejtoria e 
Mbrojtjes së Mjedisit, Drejtoria e Përkrahjes Ekonomike dhe Sociale, Drejtoria 
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për Politikat Industriale. Është Komisioni që nevojitet të arbitrojë ndërmjet 
këtyre instrumentave të vet në rast mospajtimesh deri në zgjidhje. 

Në aspektin e konkurrencës, politika evropiane nuk i mbivendoset 
politikave kombëtare ndaj Shteteve Anëtare, të cilat ruajnë legjislacionin e 
tyre, sikundër ruajnë njëkohësisht edhe të drejtat e tyre për rregullim. Në 
vitet ’90 është realizuar një përafrim në politikat e konkurrencës ndërmjet 
Komisionit dhe Shteteve Anëtare. Qëllimi ka qenë dhe mbetet për të 
përforcuar bashkëpunimin ndërmjet tyre në fushën e respektimit të politikave 
të konkurrencës në frymë komunitare. 

Lëvizja e lirë e njerëzve brenda tregut të unifikuar të përbashkët

Midis zonës që përfshinë shkëmbimin e lirë, ose bashkimin doganor dhe 
tregut të përbashkët, qëndron në faktin se ky i fundit përfshinë në vetvete 
edhe njerëzit. Ashtu siç e kemi përmendur në fillim, lëvizja e lirë e njerëzve 
është konsideruar një prej Katër Lirive të Qarkullimit.

Procesi i lëvizjes së njerëzve nisi si proces që u përkiste punëtorëve që 
kërkonin punë nga një vend në tjetrin brenda Komunitetit, deri te lëvizja e 
gjithë kategorive të popullsisë. 

Parimi i lëvizjes së lirë që është një nga vlerat më të mëdha evropiane, 
u përfshi në TKE nga Traktati i Mastrihtit, 19924). Por, kjo liri lëvizje nuk 
zhduk territoret dhe kufijtë e shteteve kombëtare të Bashkimit. Në Titullin III, 
të TKE-së kushtuar qarkullimit të lirë të njerëzve, shërbimeve dhe kapitaleve 
trajtohen në radhë të parë punëtorët me rrogë. 

Së pari, TKE ndalon diskriminimin e qytetarëve të Shteteve Anëtare 
dhe u garantohet mundësia për të lëvizur dhe kërkuar punë nga një vend në 
tjetrin si dhe për tu vendosur aty edhe pas një aktiviteti të paguar. Këto janë 
garantuar nga një rregullore e vitit 1968 dhe nga një direktivë nga ku punëtori 
emigrant mund të qëndroj kudo, brenda Tregut të Përbashkët duke marrë me 
vete edhe familjen e tij.

Traktati bën kufizime vetëm për arsye sigurie, rendi publik, shëndeti 
publik, të cilat mbeten në duart e Gjykatave dhe të  Gjykatës së Drejtësisë. 

Traktati parashikon që nga këto parime nuk përfitojnë punonjësit në 
administratën publike, por Gjykata e Drejtësisë e ka precizuar këtë kufizim 
vetëm me punësimet lidhur me ushtrimin e pushtetit publik.

Pra shtetet, pas vendimit të  Gjykatës së Drejtësisë, kanë hapur dyert 
për të ardhurit edhe në administratën e tyre publike në sektorët e arsimit, 
shëndetësisë, postave etj.

4. Mahstrit Treaty, 1992
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Së dyti,  TKE ndalon kufizimet e lirisë së vendosjes së qytetareve nga një 
vend në  një Shtet tjetër Anëtar. Kjo liri ka të bëjë me ushtrimin e aktiviteteve 
pa rrogë ose me menaxhimin e ndërmarrjeve. Lidhur me profesionet 
si të mjekësisë apo avokatisë ku u desh rregulli i njohjes së ndërsjellët të 
diplomave.  

Së treti, TKE garanton ruajtjen e të drejtave sociale të emigrantëve brenda 
Bashkimit. U vendosën ligje komunitare për lejimin e pagesës së emigranteve, 
të lejohen të merren të drejtat e përfituara nga vendet e tjera për të llogaritur 
pagesat, sidomos për pensionet. Këtu pati vështirësi për arsye të diversitetit të 
lartë të sistemeve të sigurimeve shoqërore nga një vend në tjetrin. Ky proces 
njësimi ligjesh e rregullash është ende i papërfunduar. 

Sipas teorive që rregullojnë tregun, nga ky proces do përfitonin punëtorët, 
por edhe ndërmarrjet e Komunitetit. Mirëpo realiteti nuk i është përgjigjur 
asaj që pritej dhe migracionet e brendshme në Bashkimin Europian, në vend 
që të rriten po vijnë duke u ulur, duke mbetur shumë më poshtë se migracionet 
e krijuara nga vendet e treta. 

Kështu, vetëm në vitin 2000, migracioni brenda Bashkimit numëronte 225 
mijë punëtorë  ose rreth 1.5 % të popullsisë së Bashkimit. Ndërsa emigrantët 
që vinin nga vende të treta numëronin 13 milionë. Pra, kemi zëvendësim 
gjithnjë në rritje të migracionit të brendshëm nga emigrantë prej vendeve të 
varfra si Evropa Lindore apo Afrika. Arsyet janë ekonomike e sociale edhe 
në këtë fenomen. 

Ekspertet mendojnë se në kushtet e unifikimit të tregut edhe monetar, 
lëvizja e lirë e njerëzve bëhet edhe me e rëndësishme për të ulur efektet e 
një rënie apo ngadalësimi të mundshëm të prodhimit brenda ndonjë shteti 
anëtar.

Ndërkohë ka një sërë pengesash gjuhësore, kulturore, profesionale, 
kualifikuese, regjimet fiskale, sistemet e pagave dhe të sigurimeve, të 
pensioneve, njohjes së diplomave etj. 

Për të ndihmuar lehtësimin e këtij procesi në vitin 1994 u formua rrjeti 
EURES (European Employment Servis). Ky rrjet ndihmon lëvizjet përmes 
gjetjeve të punësimeve etj. 

Këshilli i Barcelonës në 2002 miratoi “Action Plan” për lëvizjen e lirë 
dhe kompetencat në aspektin profesional dhe gjeografik, që nxiti masa të reja 
punësimi për migracionin brenda Bashkimit. 

Zgjerimet e ardhshme e shndërrojnë në një sfidë të vërtetë edhe problemin 
e lëvizjes së lirë brenda Bashkimit, sidomos nga vendet e pranuara rishtazi, 
nivelet ekonomike dhe papunësia e të cilëve do ta nxiste këtë proces. Kjo sfidë 
varet natyrisht nga aftësitë ose kapacitetet e Bashkimit për t’iu përgjigjur me 
hapjen e vendeve të reja të punës.

Alban Permeti:  Politikat e BE-së për konsolidimin e tregut të brendshëm
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Krijimi i tregut financiar dhe i monedhës unike

European Monetary Union (EMU), Bashkimi Monetar Evropian hyri në 
Traktatin e Mastrihtit dhe shënon fazën përfundimtare të procesit të integrimit 
ekonomik. Krijimi i monedhës së vetme krijon mundësinë e tregut që të 
funksionoj realisht si një treg unik i brendshëm.

Bazuar në TBE, EMU ka dy elemente:
1. Politika monetare, me qëllim që Shtetet Anëtare t’ia kalojnë 

kompetencat Bashkimit për krijimin  e një monedhe të përbashkët.  
2. Politika ekonomike, që mbetet kryesisht kompetencë e Shteteve dhe 

për të cilën ka vetëm një bashkërendim politikash kombëtare. 
Në vitet‚70 ishte parashikuar që bashkimi ekonomik e monetar të realizohej 

për dhjetë vite pra përpara EMU-së. Mirëpo gjendja ndryshoi nga barazia e 
vendosur nga sistemi Bretton Woods në fund të Luftës së Dytë Botërore midis 
shteteve, ndërkohë që, në vitin 1971, SHBA lëvizi dollarin në krahasim me 
arin.  Kjo situatë prishi stabilitetin monetar, që u desh kohë të rivendosej 
brenda komunitetit. Stabiliteti shpuri në krijimin e Sistemit Monetar Evropian 
(SME-EMS). Kjo u bë me qëllim që të kufizoheshin sa më shumë ndryshimet 
ndërmjet monedhave. 

Për bashkimin Monetar negociatat rinisën në vitin 1988. Ishte Traktati 
i Mastrihtit që e futi atë  në Traktatin e Komuniteteve ose në TKE. Sipas tij 
parashikohej të kalohej te monedha e vetme jo më vone se 1 janar 1999. Në 
këtë datë 11 nga 15 Shtete Anëtare miratuan Euro-n monedhë  të  përbashkët: 
në vitin 2001 “eurozonës”  iu bashkua edhe Greqia, duke e çuar në 12 Shtete 
Anëtare me një monedhë të vetme. 

Krijimi i eurozonës kaloi në një proces të vetin. Në radhë të parë nevojitej 
krijimi i një banke të re, e cila do të quhej European Central Bank (ECB-
BQE). Kjo bankë formon me bankat qendrore kombëtare të Shteteve Anëtare 
Sistemin European të Bankave (ECBS-European Central Banking System). 

Parimi themelor i këtij sistemi është pavarësia e plotë ndaj qeverive 
kombëtare dhe institucioneve evropiane. 

Së pari, ECBS dhe ECB ka si mision qendror zbatimin e politikës 
monetare në Eurozonë. 

TKE i kërkon këtij sistemi ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe nga viti 
1999 Banka Evropiane Qendrore ka përcaktuar normat e interesit. Toleranca 
e pranueshme e inflacionit është 2 për qind në vit. Asnjë objektiv ekonomik 
apo social nuk mund të ndryshoj këto tregues.

Së dyti, ECBS dhe ECB ruajnë dhe administrojnë rezervat e Shteteve 
Anëtare dhe realizojnë operacione këmbimi ndërmjet eurozonës. Ndërsa 
politika e këmbimit me vende të treta është kompetencë e Këshillit Evropian. 
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Nga krijimi, euro është zhvlerësuar rreth 30 përqind krahasuar me dollarin pa 
cenuar besueshmërinë e monedhës së re dhe as atë të ECB-së.

Kriteret për të hyrë në eurozonë:
1. Stabiliteti i çmimeve.
2. Ekuilibri i financave publike (deficiti buxhetor dhe borxhi publik).
3. Stabiliteti i monedhës.
4. Kufizimi i normave të interesit me afat të gjatë.
Pas hyrjes në eurozonë për Shtetin Anëtar hyjnë në fuqi disiplina 

buxhetore të ngjashme me gjithë zonën. Kjo krijoi “The Pact for Stability 
and Development”.  

Në Samitin në maj  të 1998-ës  u vendos që 11 Shtetet e Europës të 
pranojnë katër kriteret e konvergjencës të lartpërmendura. Tre vende nuk 
dëshiruan të hyjnë në eurozonë, Danimarka, Mbretëria e Bashkuar dhe Suedia. 
Ndërsa Greqia mundi t’i respektojë më vonë katër kriteret e konvergjencës 
dhe u përfshi në eurozonë në vitin 2001. Që nga 1 janari  i vitit 1999 kurset 
e këmbimit në euro u caktuan nga ECB që nisi të funksionoj në zëvendësim 
të plotë të ish Institutit Monetar Evropian. Monedhat kombëtare vijuan 
bashkëjetesën me euro deri sa u zhdukën në vitin 2002, vit që u futën në 
qarkullim të plotë monedhat dhe kartëmonedhat Euro. 

Kështu, mund të thuhet se sfida e fundit për të krijuar tregun e unifikuar 
të përbashkët Evropian doli me sukses të plotë. 
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BRIDGES OF INTERACTION BETWEEN 
TRADITIONAL & MODERN APPROACHES ON 

THE ENGLISH LANGUAGE LEARNING

Abstract

All the methods are useful for certain type of class teaching. The point 
is to take the best of every method, to take the opportunity to use 
the advantages of the interactive teaching. Neither the traditional 

approach is to be avoided entirely, nor the modern approach is to be used by 
itself, without a bit of traditional one. Namely, a good teacher never neglects 
his duty to interfere with his richer vocabulary than the students in order to 
expand and to offer them much more information than those they can find in 
their books. 

By digressions in the class he gives semantic varieties and stylistic nuances 
of a word or an expression in the native language in order to let them make 
comparisons with similar situations and expression in their native languages. 
Otherwise, if he’s only e viewer and director of the class, what would be the 
use of his presence then? 

Namely he’s the bridge the students use to cross from the unknown to the 
well-known, and the teacher should use the bridges of interactions of language 
methodology in order to facilitate them this crossing over. 

The topic of this paperwork is the interactions and the differences between 
the two main approaches in the language learning in general, the so-called 

1) PhD in philology, teacher by the faculty of philology, State university Tetova.
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traditional & modern or contemporary approaches, & in the same time to 
give stress out the priorities & the lacks of these approaches.

Being aware that this is a very broad topic,  I am focusing only on the 
advantages & the disadvantages concerning the role of the teachers & the 
students & the nature of their interaction in the language learning, as well 
as the role of the students’ native language & the use i.e the usage of the 
translation in the classroom, and finally the usage of grammar in English 
language learning, observed with the eyes of the supporters of these two 
approaches.

I. the teacher’s & the learners’ role in the classroom.

As far as concerns the role of the teachers in the language learning 
classroom the opinions of the experts are divided in the way that the traditional 
teaching gives priority to the teacher-centered classroom teaching by saying 
that the teacher is the one who is expected and considered to direct and 
organize the activities in the classroom, to provide the students the necessary 
information, with the textbooks & tapes and the patterns which are expected to 
be practiced by the students, etc. According to them, the students are passive 
and reproductive learners and they learn how to communicate in model and 
predictable situations, but they don’t learn how to respond appropriately in 
new and authentic communicative situations and as a result, learners often 
have difficulties in using what they’ve learned beyond the classroom.  (David 
Nunan, Second language teaching & learning, 1999).

In traditional language classrooms, learners (students) are taught  mostly 
about language & its rules, which means they learn facts about language 
rather than how to use it communicatively to express ideas, to talk & write to 
other people, to read and listen to real language, and to learn how to cooperate 
with others. Thus the learner is a passive recipient of knowledge provided by 
the teacher through teacher-fronted model of learning, or they are so-called 
passengers, being carried forward in the learning experience by the teacher. 
The learners usually have to rely only on the textbook as an aid to language 
learning, which are often not especially provided with interesting visuals and 
supporting material, and as a consequence they rapidly become boring and 
uninteresting to the learner. The physical set up of the classrooms was (and, in 
many schools, still is), with desks set out in rows is making the communication 
in small groups impossible, & as a result of this, learners couldn’t and cannot 
learn how to express their own ideas, feelings and opinions & to share them 
with the others.

Dervish Alimi:  Bridges of Interaction Between Traditional & Modern Approaches 
        on the English Language Learning
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Conclusively in these classrooms the teacher’s authority is emphasized, 
he’s providing mainly frontal instructions, he’s actively participating with his 
professionalism, and the learners rely on the facts, concepts and skills offered 
by him. Briefly this learning is mainly teacher-structured and is considered to 
be one of the main features of the traditional learning approach.

In the other side, the supporters of the modern approaches see the role of 
the teachers as a facilitator & believe that the best kind of lesson is the one 
that arises out of the dynamics of the teaching-learning situations.

The fundamental purpose of the traditional learning of foreign language, 
which was to prepare and enable the learners to read literature in it & the 
belief that studying a foreign language provides students with good mental 
exercise that helps develop their mind, was one of its main disadvantages, 
and it was replaced by another extreme, where the goal of language learning 
was only how to prepare and enable learners to communicate in the target 
language & in order to do this successfully, students are expected to think in 
the target language.

This goal caused changes in the nature of the teacher-learner interaction. 
So, the teacher isn’t any more the authority in the classroom, but the students 
are the most active participants in the class, so that the teacher’s job is to 
encourage them to speak as much as possible. The initiation of the interactions 
goes both ways, from teacher to students and reversely and the students 
converse with one another as well.

Seeing from historic point of view, since the 1960, there was a movement 
away from teacher-dominated modes of learning to more learner-centered 
approaches, which has led to a re-examination of traditional teacher roles 
within both general education and second language teaching. From this 
time on, the learner-centered teaching became the favorite approach of most 
of the modern teachers, & this went so far that the role of the teacher was 
underestimated and he became only an organizer of the classroom or even 
more, the students were allowed to organize classes by themselves according 
to their wishes & needs, by working out the topics and the exercises they 
found necessary and important for them.

Nevertheless, in some cultures, teaching is still viewed as a teacher-
controlled and directed process (for example, in China & Japan), but this 
attitude towards learning doesn’t coincide with the methods held with the 
Western education, which focuses more on individual learner creativity 
and encourages the teacher to facilitate learning & especially to encourage 
independent learning, by emphasizing inductive approaches more than the 
deductive ones, as well as collaborative arrangements such as group work, 
which encourage learners to assume some of the responsibilities of their own 
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learning. (Jack C. Richards, Charles Lockhart, Reflective teaching in second 
language classrooms, 1995).

However, there are a lot of experts and modern teachers who think 
that, even so-called innovative methods or modern approaches still require 
teachers to carry out particular roles in the classroom in order to facilitate 
the language acquisition processes that the method is designed to activate.

This means that the students shouldn’t and don’t have the whole control 
of the situation, even though they have the freedom to communicate between 
themselves in small groups in order to practice the conversation freely and 
without being afraid of making mistakes, which is the greatest achievement 
and contribution of the modern approaches. Finally the teacher is the one who 
is supposed to correct their mistakes, to contribute in their conversation by 
participating through his own questions or by sharing his opinions with them, 
as well as by supplying the additional vocabulary needed for the specific topic 
of the conversation. He should also provide the atmosphere for their activities, 
because this could easily turn into a noisy and undisciplined classroom & the 
students could abuse or take the advantage of this freedom and finally as a 
consequence the goals of the classes wouldn’t have been reached. So, it’s up 
to the teacher to know when & how to interfere in order to avoid the noise and 
the lack of discipline in the classroom and to provide this way the necessary 
work conditions and the relaxed atmosphere in the classroom. The teacher is 
also expected to offer the students more and simplified information no matter 
what is the object of the classes, which means that the teacher is also actively 
participating in the classes, directed and orchestrated by him.

Finally, isn’t this a feature of the traditional approach or to say better a 
simple combination of the traditional and the modern approach? Where are 
then the limits between the traditional and modern? Can this type of teaching 
be called traditional or modern approach or the truth is somewhere in the 
middle? Isn’t this only a modification or an improvement of the traditional 
approach as far as concerns the roles of the teachers and their interaction, or 
this is a totally different approach? This is the dilemma we all have by making 
the difference between these aspects of centered-teaching.

Therefore I must conclude that teacher-centered and learner-centered 
teaching are both useful and important in the language teaching or learning, 
because both teachers and students are required to do their jobs, i.e. the 
teacher is supposed to teach the students by doing his best, for the purpose pf 
reaching this goal, and in the other side students or learners are required to 
learn the language, no matter the methods and the different teaching styles of 
their teachers. The result is what is important and what counts.

Dervish Alimi:  Bridges of Interaction Between Traditional & Modern Approaches 
        on the English Language Learning
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II. the role of the student’s native language and the usage of the 
grammar and translation in the classroom.

Most foreign-language teaching in Europe and in the U.S and around the 
world, has been-and possibly is-conducted basically as a study of how the 
grammar of the target language (L2) works, through the medium of literature 
and by using the strategy of reading and translation. The grammar-translation 
approach views language as a system of rules to be taught and tested. 
Instruction is generally in the language of the student (L1), even though the 
student is trying to learn a foreign language (Spanish, French, German, or 
whatever).  This method called ‘grammar-translation method’ assumed that 
‘by studying the grammar rules of the new grammar and the vocabulary with 
some application work such as a translation and the conjugation of verbs the 
new language will be learned’.  (John F. Haskel, 1990)

This method still holds a high position of academic responsibility 
throughout the world, despite the lack of success in the fluent speaking of the 
language, which is a consequence of the impossibility of using the language 
in the everyday life, and the absence of contacts with native speakers of the 
target language, since this method neglected the use of the target language 
outside of the classroom, and any hope of ever using the language in the real 
life is generally far in the future.

At the end of the 19th century and for the first half of the 20th century, one 
of the most promising alternatives to grammar translation methods, according 
to John Haskel, was the direct method which stressed, from the beginning 
of instruction, the use of spoken language and the use of the target language 
as the medium of instruction. The other similar approaches like the Series 
Method (Gouin, 1880), and the conversational method of Berlitz (1887), 
were promoted as more natural methods of learning, since they emphasized 
speaking first and utilized more natural language learning techniques, such 
as ‘sequenced presentation of real language’ and ‘inductive learning of 
grammar’. 

During the World War II there was a need for instant speakers of a number 
of exotic languages for countries where US soldiers were being sent, which 
need helped bring in a new language teaching pedagogy, concepts from the 
field of behavioral psychology and structural linguistics, such as ‘stimulus 
response’, ‘drill’, ‘positive reinforcement’ and the notion of the brain as a 
tabula rasa or clean slate, and they all emphasized speaking rather than reading 
and writing and was called audio-lingual method (ALM).

From the other methods  like ‘Silent way’, we learned during our recent 
courses of professional training, the importance of making the student take 
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the learning responsibility and their committing to the process rather than 
relying only on the teacher for all direction and all input. 

‘Desuggestopedia’ made us look carefully the atmosphere in which 
students were taught, helping the students recognize the importance of positive 
thinking, reducing anxiety and subliminal learning (Lozanov, 1971)

And Ascher’s TPR emphasized the physical nature of the language act-
the importance of multiple stimulus learning and the active participation of 
the student.

None of these methods or approaches has been completely successful 
nor recognized, at least for a long time, partly for the reason that they all 
underestimated the role and importance of the translation and grammar 
method, which were treated as old-fashioned approaches. Their fundamental 
reason for learning a foreign language was to enable learners to communicate 
in the target language, by practicing conversation and by stressing the fluent 
speaking, so that in order to do so, the students were suggested to avoid the 
usage the native language and translation and even in some cases their usage 
was not allowed at all (see ALM). In other cases the native language is used 
(at least at beginning levels or proficiency) during the feedback sessions, but 
mostly because the knowledge the students possess in their native language 
could be exploited by the teacher of the target language. (see Silent Way). 

Nevertheless, there were still methods which used native language 
translation, (like Desuggestopedia), by putting the translation of the dialog 
in the right column, in order to make the meaning of the dialog clear through 
translation. The teacher also used the native language in class when necessary, 
but as the course proceeds he uses the native language less and less. In the 
Community Language Learning method, the students’ native language is also 
used to make the meaning clear and to build a bridge from the known to the 
unknown, because the students according to this method feel more secure 
when they understand everything. The students’ native  language was used 
but very rarely, especially during the introduction (see TPR-Total Physical 
response), and the meaning was made clear through body movements. In 
the other hand, the target language, especially the “authentic”-language 
as it was used in a real context- was considered as a vehicle for classroom 
communications, not just the object of study. (See Communicative Language 
Teaching). Even though the judicious use of the students’ native language is 
permitted in CLT, the target language, was used whenever possible, not only 
during communicative activities, but also for explaining the activities to the 
students or in assigning homework, because the students learn from these 
classroom management exchanges, too, and realize that the target language is 
a vehicle for communication, not just an object to be studied. 

Dervish Alimi:  Bridges of Interaction Between Traditional & Modern Approaches 
        on the English Language Learning
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 The grammar was practiced through games, inductively and within a 
context (see ALM method), or there was a focus on the structures of the language, 
although explicit grammar rules were never supplied (See Silent Way). Or the 
teachers briefly mentions a few points about English grammar which are bold 
print in a dialog, but he shouldn’t dwell on them (see Desuggestopedia). 

Conclusion:

A good teacher is the one who takes the best of every method. He takes 
the opportunity to use the advantages of the interactive teaching, but never 
neglects his duty to interfere with his richer vocabulary than the students in 
order to expand and to offer them much more information than those they can 
find in their books. By digressions in the class he gives semantic varieties and 
stylistic nuances of a word or an expression in the native language in order 
to let them make comparisons with similar situations and expression in their 
native languages. Otherwise, if he’s only e viewer and director of the class, 
what would be the use of his presence then? 

Namely he’s the bridge the students use to cross form the unknown to the 
well-known, and the teacher should use the bridges of interactions of language 
methodology in order to facilitate them this crossing over. 
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1

In this paper we  present criteria for oscillation of nonlinear diferential equations second 
order

)',,(),()()())'(')(( xxtRxtQxftPtxta     (1) 
where the coefficien  a(t)   is nonnegativ countinuous  function , P(t), Q(t,x)  and R(t,x,x’)
are continuous function which filled  certain conditions .  
The conclusion is based also on building  functions  where are involved koeficients of 
equation and positive functions )(t  and ),( stH .
keywords: oscillation , differential equation, second order, interval, relation

Introduction

Let consider and create  oscillation criteria for nonlinear differential equations second 
order

)',,(),()()())'(')(( xxtRxtQxftPtxta    
where koeficients are continuous functions and a(t)  positiv .Criteria are based on the 
result presented in  [3],[4],[8] and [9]. 
We make standing hypotesis  (1) possesing solution on ),( 0t .Solution of (1), we mean is 
a function )(tx  , ),(),[ 0ttt x which has derivate of secon order continuously and 
satisfies (1) on interval ),[ xt  where 00ttx .  Such solution x(t)  is colled oscillatory 
if it has a sequence of zeros tending to infinity, otherwise it is colled nonoscillatory. 
Equation is oscillatory if  all its solution are oscillatory. All functional inequalities are 
suposed to hold eventually , that is they are assumed to hold for all  t large enough.  
We are ],[:,),[:,: 00 TQRTPf , ],[: 0TR   continuous
function and

0)(xxf ,   for 0x         (2) 
0)(' kxf , for  0x         (3) 
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2

Main results 

With  the above condition for equation   
)',,(),()()())'(')(( xxtRxtQxftPtxta

and based  [4] M.Remli  possibly to create oscillatory criteria . 
Teorem . Suppose that condition  (2),(3),(4) hold and let be a positive countinuously 
differentiable  function on the interval  ),[T  such that  0'  on  ),[ 0T , then equation
(1) is oscillatory if   
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Proof. Let x be a nonoscillatory solution on a interval ),[T 0TT of the differential 
equations (1). Without loss of generality , this solution can be supposed such that 

0)(tx . We assumed that )(tx is a positiv on ),[T (the case 0)(tx cab be treated
similarly and will be omited) 
Then from   
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the proof is complete. 
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i.e. , teorems condition are satisfied, we conclude that the equation is oscillatory. 

We say that a function  ),( stHH  belongs to a function class  X , denote by   ,XH if
),( RDCH ,  where }),,{( tsstD  , wich satisfies 0),( stH  ,for st  , 

0),( ttH  and has continuous partial derivatives on D such that
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then every solution of (1) is oscillatory. 
Proof :Suppose to the contrary,  that x(t) is nonoscillatory solution of  Eq.(1), say 0)(tx
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which contradict to the condition  (11) , therefore , every solution of Eq.(1)  is 
oscillatory.The proof is complete. 
If we take the function  nststH )(),( , )1(n ,
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More for oscillation criteria you may to se on [8] 
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then Eq.(1) is oscillatory. 
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which contradicts  to the condition (15), so every solution of Eq.(1) is oscillatory. The 
proof is complete. 
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ARSIMI USHTARAK SHQIPTAR  PËRBALLE   
SFIDAVE  REALE  TE INTEGRIMIT

  
Abstrakt

Arsimimi  ushtarak shqiptar ka qene një nder çështjet me te debatueshme 
gjate kësaj periudhe te zhvillimeve demokratike. Ne veçanti arsimimi 
i oficereve te rinj ka qene objekti kryesor. Ne ketë kuadër arsimimin 

ushtarak e konsideroj si aspektin me te rëndësishëm te identitetit kombëtar . 
Kjo me ka bere qe ta shoh si atëhere dhe sot, arsimimin ushtarak si pjese e 
sistemit tone te arsimimit kombëtar.Ne te njëjtën kohe duke vene re se ndersa 
flasim për zgjidhje si produkt i nje mendimi gjithë përfshirës dhe te bazuar 
ne eksperienca sa me produktive, si dhe organizohen debate e konsultime te 
pafund, vihet re se dominon “zgjidhja befasuese” sipas konceptit, “ te drejtën 
e vendimit e ka drejtuesi i larte” duke ia faturuar gjithshka personalitetit dhe 
pozicionit te një individi. 

Parimisht çdo vendim i cili nuk përfshin interesat dhe nuk është bere pjese 
e vetëdijes se atyre qe do ta zbatojnë, sado i drejte qe te jete sado largpamës qe 
te shëmbëlleje, sado i bazuar ne argumente, është i destinuar te dështoje dhe 
te injoroje edhe eksperiencën me te mire. Këtë ka provuar historia e arsimimit 
ushtarak shqiptar ne këto vite. Ne te vërtete vlerat e tij kombëtare janë kolosale 
dhe te vlerësueshme për gjithë popullin tone. Mirëpo nga dëshira për te qene 
sa me shpejt ne te njëjtin nivel me partneret përpiqemi te aplikojmë modele 
te gatshme te cilat për hire te ndryshimit te kushteve sociale dhe nivelit te 
zhvillimit ekonomik e shoqëror, janë te destinuara te dështojnë.Aktualisht ne 

Dr. Simon GEGA  
Pedagog në  Akademinë e Mbrojtjes “Spiro Moisiu”Tiranë



The Heritage Nr.6 / 201192

krenohemi me te gjithë oficeret qe na përfaqësojnë ne strukturat e NATO-s 
dhe me siguri mbi 99% e tyre kane mbaruar arsimimin e oficerit brenda vendit 
dhe për ta kemi marre vlerësimet nga me te mirat. 

Para rreth dy vjetësh, nen drejtimin e Gjeneral S. Leshit, u zhvillua një 
diskutim i gjere për këtë problem ne Vlore. Atje janë hedhur idetë nga me 
te mirat për përfshirjen e sistemit te arsimimit ushtarak si pjese integrale 
e sistemit te arsimimit te shoqërisë shqiptare. Atje u theksua se ka shume 
rendësi për FA dhe vete ushtaraket, zhvillimi i një koncepti gjithperfshires ne 
te cilen FA te kishin sistemin me atraktiv për shoqerine tone. U hodhën ide 
deri ne nivelin e arsimimit te nënoficerëve, ne te cilën te përfshiheshin edhe 
civilet dhe jo vetëm ata te FA.Nen kete vizion u hodhen hapat per akreditimin 
e këtij sistemi arsimimi, programet e arsimimit u ndertuan ne module dhe me 
objektiva plotësisht te qarte duke e vene te gjithe sistemin ne nje linje logjike, 
u hapen programe studimi ne te cilen moren pjese shume personalitete civile 
e ushtarake te niveleve nga me te ndryshmet duke synuar qe shume shpejt, 
auditoret e arsimimit ushtarak te ishin shume te frekuentuar edhe nga qytetare 
te tjere civile te sektoreve te ndryshme.Ne fakt, ai debat ne te cilen moren pjese 
shume personalitete civile e ushtarake u quajt “Vizioni i arsimimit ushtarak 
shqiptar i vitit 2015”1). Ky artikull shërben  për të nxitur më tej  debatin  rreth 
arsimimit ushtarak.

KoNCEPtI SHQIPtAR PËR PRofESIoNIN E ofICERIt 
DHE REALItEtI

Arsimimi i oficereve është përballur me shume alternativa qe nga krijimin 
e shkollës se pare e deri ne ditët e sotme. Për hire te se vërtetës ai ne asnjë 
rast nuk është shndërruar ne një arsimim i cili te jete i trajtuar si një profesion 
i barasvlershëm ne koncept, me profesionet e tjerë civile duke qëndruar 
gjithnjë ne kornizën e një profesioni politik i preferuar ne atë kohe vetëm për 
atë shtrese te popullsisë qe kërkonte te lartësonte dinjitetin e saj. Kështu qe 
auditorët e institucioneve ushtarake ishin te frekuentuar vetëm nga shtresat 
e varfra dhe kryesisht fshatare. Ky lloji trajtimi vihej re, ne atë sistem, për 
faktin se fëmijte e udhëheqësve te larte politik, me ndryshim nga vendet e 
ndryshme te botes se qytetëruar, nuk ishin ne asnjë rast pjese e trupës se 
oficereve. Edhe ata pak kandidate qe e  ndiqnin, ishin vetëm nen veladonin e 
shembullit politik se sa dëshirës për te patur një profesion te tille.

Nëse do te analizonim disa periudha historike ne te cilat arsimimi ushtarak2)  
është spikatur si i vlerësuar ne kuadrin e pjesës tjetër te arsimit shtetëror, 

1. Nga Konferenca e Vlores “Vizioni i Arsimimit ushtarak Shqiptar” 14.5. 2009 
2. Shih paraqitjen grafike per te kuptuar rrugen e zhvillimit te arsimit ushtarak
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periudha historike e pasçlirimit te vendit, ishte një periudhe intensive e cila u 
shoqërua me përpjekje për te ndërtuar një sistem te konsoliduar si te barabarte 
me te gjithë ata te cilët u renditen ne krahun e fituesit te luftës se dyte botërore. 
Ne këtë kuadër, marrëveshjet e bashkëpunimit, sidomos me Rusinë, ishin 
shume intensive. Shume specialistë u dërguan pranë institucioneve të arsimit 
ushtarak në këtë vend duke marre një arsimim mjaft te konsoliduar për kohen.  
Pothuajse te gjithë kuadrot e larte ushtarak u  arsimuan dhe kualifikuar ne 
vendet e Traktatit te Varshaves gjë e cila ndikoj shume pozitivisht për krijimin 
e një baze te qëndrueshme për zhvillimin e arsimimit brenda vendit.

Kështu qe jo rralle, për ta bere te kërkuar atë, ndiqej rruga e mbështetjes 
shoqërore te familjes se ushtarakut. Dhënia e disa privilegjeve për familjet e 
oficereve dukeshin si favore, duke e lartësuar disi këtë shtrese shoqërore ne 
sytë e opinionit publik. Mirëpo kjo behej vetëm për kohen ne te cilën oficeri 
ishte ne shërbimin aktiv dhe nëse ai mbante një qëndrim te duhur politik.

Ne thelb, oficeri ne momentin qe ndërpriste karrierën,nuk kishte alternative 
për rehabilitimin e vetvetes veçse te shndërrohej ne roje konvikti, roje operative 
ne institucione, apo ne punët me te rëndomta. Këtë tregoj reforma e vitit 1967 
dhe te gjitha reformat qe erdhën me pas deri ne ditët e sotme. Brezi im por edhe i 
disa me te rinjve e di mire  se  cilat ishin përpjekjet për ta “integruar” arsimimin 
ushtarak me force ne ligjin e arsimit te larte. Reforma arsimore e 1974 mund 
te konsiderohet pika kulmore e saj, e cila e vendosi arsimin e oficereve ne te 
njëjtin standard formal me arsim e larte ne vend. Ne këtë kontekst shkolla e 
oficereve, Shkolla e Bashkuar, Akademia e Forcave Ajrore dhe Detare, si dhe 
Shkolla e Ministrisë Brendshme, u shndërruan ne shkolle te larta. Akademia e 
Mbrojtjes mori statusin e institucionit te arsimimit pasuniversitare. U vendosen 
kritere për trupën pedagogjike dhe studentore me te njëjtit standard me ato te 
shkollave te tjera te larta. Për hire te se vërtetës Akademia e Mbrojtjes, ne atë 
kohe e Shtabit te Përgjithshëm konsiderohej shkolle pasuniversitare dhe si e 
tille ofronte studime ne fushën ushtarake  sipas kërkesave e standardet e ligjit 
për promovimin e gradave shkencore e titujt akademik. 
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Zhvillimet demokratike ne vend, nuk mund te linin jashtë kontekstit te tij 
këtë lloji arsimimi i cili e ndjeu ndryshimin i pari dhe kjo për nga përmbajtja 
qe ishte ofruar ne programet e tij ishte normale. Reforma ne FA ishte e thelle 
dhe shume dimensionale. Shume  nga oficeret me grada e tituj shkencor u 
zhvlerësuan duke u angazhuar ne pozicione te ndryshme pune për te mbajtur 
familjen e tyre, ndërkohe qe koleget e tjerë civile, ishin te nderuar dhe 
respektuar ne te gjithë institucionet pavarësisht nga pozicioni i tyre politik.  
Ne këtë kuptim, opinioni publik i dha te njëjtin vlerësim profesionit te oficerit 
dhe formimit te tij intelektual si ai i reformës se 1967, pasi e pa përsëri 
kolonelin, doktorin shkencave te shiste ne treg apo roje hoteli si dikur.Ky lloji 
trajtimi e vuri ne dyshim atë sistem i cili ka rreth njëzet vjet qe po lundron 
ne mes dallgëve te mendimeve e praktikave pa e gjetur akoma vetveten ne 
identitetin e tij kombëtar.

Arsimimi i oficereve te rinj mori një goditje te rende. Natyrisht ndryshimet 
demokratike kërkonin një përmbysje totale te programeve mësimore dhe 
objektivave te tyre. Entuziazmi për te kapur kohen e humbur, e futi këtë 
arsimim ne kolaps te plote duke kaluar nga ekstremi ne ekstrem. U mbyllen 
shkolla dhe u bashkuan te tjera, u kopjuan modele dhe eksperienca duke krijuar 
një opinion publik dhe psikologjik se arsimimi ushtarak shqiptar nuk vlen dhe 
eksperienca jone 100 vjeçare u konsiderua e pavlefshme. Ne këtë zhvillim 
Akademia e Mbrojtjes e ruajti ekuilibrin, kjo për faktin se, ndërsa për 5-10 
vjet forcat e armatosura nuk paraqisnin ndonjë vështirësi për oficere te rinj, 
një brez i vjetër oficeresh duke menduar si pragmatist për te gjetur vetveten sa 
me gjate ne ushtri dhe duke shfrytëzuar lidhjet direkte me politiken, hodhën 
idenë se aq sa i duhen ushtrisë sonë mund te përgatiten jashtë, ndërsa akademia 
duhet te funksionoje me programe te rinj.

Kështu ne valën e entuziazmit qe te rrëmben,  paralelisht me hartimin  
programeve u dërguan shume oficere për kualifikime afatshkurtër dhe afat 
gjate ne vendet e NATO-s por edhe ne vende te tjera dhe kjo do te mjaftonte 
vetëm qe te ofrohesh ndihma. Kjo u be pa një plan dhe perspektive te qarte 
duke arritur deri atje sa te mbyllej përkohësisht arsimimi i oficereve te rinj ne 
vend për ta futur ne këtë mënyre arsimimin e oficereve ne një mjegullnaje te 
plote. Zhvillimet e mëvonshme politike e sociale arritën kulmin me ngjarjet e 
1997 te cilat do te ndërprisnin edhe atë pak entuziazëm për reformimin e plote 
te sistemit arsimor ushtarak sipas eksperience se perëndimit, me rimobilizimin 
e ish oficereve te liruar nga reforma e 1992. Shume prej tyre u vendosen 
ne pozita drejtuese, te cilët për hire te se vërtetës kishte edhe nga ta qe me 
ndërgjegje e kuptonin ndryshimin por kishte edhe nga ata fanatike te sistemit 
te cilët penguan shume procesin. Nuk do te kishte aspak vlere nëse sot kjo 
mjegullnaje nuk do te ishte prezent ne zhvillimet tona arsimore dhe nëse nuk 
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do te me kujtohesh nje përcaktim me vlere i  një docenti te Akademisë se 
Drejtimit Hamburg ekspert për didaktiken e procesit te arsimimit, i cili pohoi 
se “ndërprerja ne me shume se një vit e procesit mësimor do ti kushtoje vendit 
rreth 20 vjet për te gjet vetveten”3). Ne fakt, kane kaluar pak me shume se 
10 vjet nga ajo dite dhe arsimimi i oficereve te rinj nuk ka marre rrugën e 
identitetit dhe te normalitetit. Janë aplikuar shume forma e eksperienca si dhe 
janë bere edhe eksperimente, prej te cilëve vetëm njeri ka rezistuar dhe ka te 
ngjare te mbijetoje, eksperienca pasuniversitare. Kjo është një eksperiencë 
jo e re. Ajo është e se njëjtës trajte me atë te oficereve rezervist te kohës se 
dikurshme, por me një ndryshim sepse ata ne atë kohe bënin një arsimim 
ushtarak shume me te zhvilluar se sa këta sot. Ai fillonte qe ne shkollën e 
mesme dhe vazhdonte gjate gjithë kohës ne universitet duke përfunduar 
me 6 muaj te tjerë me një program për oficeret. Kështu, pasuniversitaret e 
sotëm, me programin e tyre nuk arrijnë te bëjnë norme te tyre as sjelljen e 
qëndrimin si ushtar i thjeshte. Kjo sepse nga pikëpamja social-psikologjike, 
një ndryshim sjellje apo një norme sjellje ndryshe, zgjat jo me pak se gjashte 
muaj për tu bere pjese e vetëdijes dhe e ndërgjegjes se njeriut. Kjo është aq e 
vërtete sa qe po te ishte ndryshe nuk ka se perse shkolla te zgjasë psh 4 vjet 
apo 12 vjet, por do mjaftonte vetëm pjesa teorike dhe individi do ta bënte te 
tijin çdo profesion. 

Ne ligjin e arsimit te larte, por ka gjasa qe kjo tashme është testuar si norme 
ne kuadrin e Kartes se Bolonjes, një profesion, nuk nuk mund te trajtohet si 
i tille nëse nuk ka ndjekur një proces te mirëfillte arsimimi jo me pak se 120 
kredite, qe i bie dy vite akademike4). Duke i qëndruar logjikes për arsimin 
ushtarak, do te mjaftonte se deri me sot, nuk ka asnjë eksperience qe ofron një 
arsimim baze ushtarak, për te shndërruar një shtetas ne një ushtarak te thjeshte 
ne me pak se 10 muaj kohe te programuar. Ne fakt kështu e kemi edhe ne ne 
programet tona. Për ushtarin profesionist I dhe për ushtarin profesionist II do 
te duhen dy e me shume vite shërbime e arsimimi ne institucionet e arsimimit 
dhe njësite e repartet ushtarake, Secili mund te analizoje fazat përkatëse te 
arsimimit e trajnimit.

Ushtarit te thjeshte, do ti duhet te beje te tijen, veprimet individuale, pajisjet 
dhe mjetet, armen dhe mënyrën e përdorimit, rregullat, normat e parimet e 
jetës ne ushtri, ligjin dhe gjithshka lidhet me pozicionin e tij si ushtar. Te 
gjitha këto synojnë ta bëjnë atë te vetëdijshem për ndryshimin e pozicionit 
shoqëror dhe detyrimet qe ai ka ne kuadrin e një marrëveshje individuale. 

3. N/kol P. Widerski, nga biseda, ne maj 1998 ne departamentin e DM ne AM i cili ka dhene 
nje kontribut te cmuar per institucionalizimin e formave didaktike te mesimdhenies ne kete 
akademi.

4. Neni 26 pika 4 e ligjit te arsimit te larte
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Për ta shndërruar atë ne një profesionist te vërtete, te afte te zotëroje e njohe 
pergjegjesite individuale, por edhe te dije dhe respektoje rregullat e shtetit 
e te shoqërisë si dhe kuptoje veçoritë e ngarkesës ne pozicionin qe mban, i 
duhet një konsumim kohe jo me pak se dy vite. Shkurt vetëm për te orientuar 
e drejtuar vetveten ne një pozicion krejt te veçante për te, me gjithë vullnetin e 
tij, bile edhe me arsimimin përkatës, i cili sot po tenton drejt 18% me arsim te 
larte, i duhet një kohe e programuar për 120 kredite.Ndërsa nënoficeri i cili do 
te jete ekspert i veprimeve ne grup, mjeshtër i përdorimit te armeve te grupit, 
i duhet jo vetëm arsimimi si ushtar, por edhe një arsimim plus, si nënoficer. 
Kjo është normale, ai duhet te marre elementet e njohurisë për te vepruar 
me rreth 30 njerëz, për te njohur karakteret e veçoritë e punës me to, për t’u 
bere ne një fare mënyre i besuari i tyre dhe ndihmësi i pare i nëntogerit, do 
t’i duhet vetëm arsimim, kursi fillestar, kursi baze ne te dy pjesët dhe kursi i 
avancuar po ne te dy pjesët i cili zgjat jo me pak se 1.5 vite akademike, si dhe 
një eksperience pune jo me pak se 9 vjet. Te mos harrojmë se sot janë mbi 
22% e nënoficerëve me shkolle te larte.

Po oficerit çfarë arsimimi duhet ti ofrojmë ?
Është krejt normale përgjigja, një arsimim i cili është dinjitoz për te 

drejtuar trupën e ushtareve dhe nënoficerëve. Hollandezet kane nje shprehje 
shume domethënëse ne këtë drejtim. Gjymtyrët, janë trupa, shtylla kurrizore 
qe i mban te lidhur është nënoficeri, ndërsa ai qe i drejton dhe i komandon është 
oficeri. Unë nuk dua te replikoj me askënd, por oficeri duhet te jete i gatshëm 
për te drejtuar 33 njerëz qe ditën e pare te karrierës se tij dhe si i tille duhet te 
njohe ne perfeksion përgjegjësitë e secilit, si ushtare e nënoficer. Ai duhet te 
dije dhe te jete i vetëdijshëm, i bindur dhe i ndërgjegjshëm, për vlerën e jetës 
dhe veprimtarisë se vartësve te tij.  Ky ne fakt përben objektin e qëllimit te 
programit dhe ne te njëjtën kohe përmbajtjen e arsimimit te tij. Për këtë nuk 
ka nevoje për argumente shtese, mjafton te ulesh dhe te llogarisësh kohen 
për ta shndërruar këtë ne vlere konkrete, te matshme dhe te vlerësueshme.
Për analize mora një grup te njësuar me strukturën me te vogël ne FA, dhe 
drejtuesin e saj me gradën nëntoger.Me këtë desha te formatoj përpara lexuesit 
një koncept te rëndësishëm te lidhjes logjike ndërmjet ekzekutorit te veprimit-
ushtari, administratorit te burimeve materiale e njerëzore qe lindin ne baze te 
një qëllimi-nënoficeri , drejtuesit te njerëzve, përfshirjen e interesave te secilit 
ne një objektiv si baze e motivimit për veprim – oficeri . Ky koncept është 
kudo ne te gjithë qelizat e jetës, ne  ndërtim, ne mjekësi e tj.  Te gjithë jemi 
te ndërgjegjshëm por edhe te bindur se kjo nuk realizohet me programin e 
“pasuniversitareve”. Por pyetja shtrohet : perse zgjidhet ky variant si me i 
përshtatshëm ? 

Për mendimin tim ky është varianti me i papërshtatshëm për arsimimin e 
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oficereve te karrierës dhe me vjen keq te ndalem ne argumente për ti dhëne te 
drejte këtij përfundimi. Kjo për arsye se është i pashmangshëm risku social dhe 
konkret i argumentit pas te cilit janë njerëzit me problemet e tyre te prekshme 
dhe te ndjeshme. Prandaj, ne këndvështrimin tim, implementimi i logjikes 
se Ligjit te Arsimit te Larte është varianti me i sigurte dhe me largpamës për 
arsimimin e oficereve, dhe jo vetëm te atyre ne karriere. Përfshirja ne këtë 
ligj, nuk mund te jete e pjesshme dhe me cikle siç është aktualisht. Arsimimi 
i ngjan një zinxhiri, i  cili nuk mund te luaj rolin e vet nëse i modifikohet 
qofte edhe një hallke e tij. Ne këtë kuptim ruajtja e formës i mban te lidhur 
objektivat duke i shërbyer njeri tjetrit, ndera përmbajtja i jep kuptim qëllimit. 
Nëse nuk ruhet ky unitet, ne veçanti ne procesin e arsimimit ushtarak, është 
shume vështire te rikuperosh mangësinë ne kohen qe kërkohet. Objektivat nuk 
janë gjë tjetër veçse fushat e ekspertizës sipas niveleve përkatëse te drejtimit 
dhe shërbimeve ne FA. Kështu ka ngjare me shume specialitete ne FA. E dimë 
te gjithë se një pedagog do njëzet vjet për tu përgatitur. Kjo do te thotë se nëse 
sot te mungon edhe fusha përkatëse e arsimimit, si psh topografia, ndërlidhja, 
xhenio, kimia, artileria e te tjerë, do te duhen minimlaisht 20 vjet për te 
rivendosur gjendjen ne kufijtë e normalitetit te një arsimimi vijues.  Prandaj 
sot i jap te drejte n/kol Widerski-t për konkluzionin e dhëne ne 1998. 

Ne FA ka modele “ kostumesh” oficeresh nga me te ndryshmet, por vetëm 
model te një oficeri te ri me identitet kombëtar vështire te gjendet.  Ne këtë 
mënyre është krijuar, krahas te tjerash, një hendek i madh sa botëkuptimor 
dhe profesional brezash, ndërmjet atyre qe kishin marre një arsimim te plote 
brenda vendit, te cilët ishin një brez relativisht i vjetër, me një brez te ri qe 
nuk ishte as” mish e as peshk,” pasi arsimimi qe kane marre brenda vendit 
nuk u orientua asnjëherë drejt, si dhe me një brezi tjetër i arsimuar jashtë 
por qe edhe ai ka je diveristet arsimor nder vete,  për shkak te koncepteve 
te ndryshme te arsimimit, duke i dhëne një përmbajtje aspak te këndshme 
identitetit te profesionalizmit ushtarak shqiptar.

Ky ne fakt është një realitet i arsimimit ushtarak te oficerit te ri ne FA. 
Ky realitet kërkon një vlerësim duke marre për baze vlerat e ndryshuara 
kombëtare dhe jo eksperimente. Kryerja e eksperimenteve dhe reformave 
arsimore kërkon një “...marrëveshje ndërmjet kombit dhe qeverise...”5)  qe 
do te thotë, një përjashtim absolut i njëanshmërisë se vendimmarrjes. Kombi 
për ne, është ne radhe te pare brezi i ri i oficereve, janë te gjithë oficeret. Janë 
auditorët e arsimimit te çilet duhet ti japin tonin dhe konsulencen cdo strukture 
vendimmarrëse pa te cilën nuk mund te këtë kuptim vete vendimi. Ky është 
parimi baze i procesit te vendimmarrjes, Arbitrariteti i vendimmarrjes dhe aq 

5. B.Obama, Guxo per te shpresuar fq.196
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me tepër për procesin e arsimimi nxit anarkinë e zbatimit dhe për rrjedhoje i 
kulturës6). Procesi i arsimimit është i shenjte për faktin se këtu ngjizet identiteti 
i çdo profesioni, këtu merr trajtën e vet gjuha e “komunikimit” dhe e veprimit 
te përbashkët. Nëse ky proces neperkembet...  neperkembet e ardhmja.

PRofESIoNI I ofICERIt NE LIGJIN E ARSIMIt tE LARtE

Ligji i arsimit te Larte, ka krijuar si asnjëherë tjetër një shans historik 
për konceptin e profesionit te oficerit. Duke trajtuar sistemin e arsimit 
ushtarak ne te njëjtin standard me sistemin e arsimit te larte, ligji e vendos 
juridikisht fushën e sigurisë e te mbrojtjes, ne te njëjtën kuadër vlerësimi 
me te gjithë profesionet e tjerë te arsimit te larte ne vend. Kjo do te thotë se 
ligjërisht arsimimi për fushën e sigurisë e te mbrojtjes duhet te jete i hapur 
dhe me mundësi frekuentimi nga te gjithë shtetasit shqiptar dhe jo vetëm nga  
institucionet e mirëfillta ushtarake.  

Akademitë ofrojnë arsimim të lartë profesional dhe veprimtari krijuese 
në fusha specifike të artit, sportit, sigurise dhe mbrojtjes e fusha të tjera 
profesionale. Ato mund të ofrojnë programe të studimeve për të tre ciklet.... 
Akademitë ofrojnë edhe kërkim shkencor në fushat përkatëse, në varësi të 
ciklit të studimit, në përputhje me statutet e tyre.7)

Ne këtë kuptim, ka shume rendësi konsolidimi i koncepteve baze qe i 
bën te integrueshme dhe te koperushem sistemet dhe institucionet qofshi ato 
civile dhe ushtarake. Për këtë arsye duke ruajtur logjiken e vazhdimësisë dhe 
transferueshmerise se arsimimit, nga një profesion ne një tjetër, ne pajtim te 
plote me ligjin, por edhe me misionin e institucioneve ne te cilët profesioni i  
ekspertit apo specialistit te sigurisë, është i domosdoshëm, është e nevojshme 
qe te braktisen disa mentalitete e praktika te cilat nuk janë hasur deri tani, 
sidomos ne sistemin e arsimit ushtarak Shqiptar. Një nder to është trajtimi i 
institucionit dhe i arsimimit ushtarak si një vlere kombëtare shoqërore. Kjo 
për faktin se ai nuk ofron thjesht një profesion oficeri, por sepse ofron një 
specialist dhe ekspert për çështjet e sigurisë  e te mbrojtjes.  Ne ketë profesion 
minimalisht do te përfshihen ekspertet e menaxhimit te krizave, ekspertet e 
trajtimit te elementeve te sigurisë e mbrojtjes publike, te rendit e shërbimit 
informativ, te marrëdhënieve ndërkombëtare, e tjerë dhe natyrisht oficere. Ky 
është një hap i guximshëm për te vendosur ne nivelin bachelor te gjithë këtë 
sistem profesionesh qe sot janë jashtë mundësisë integruese e transferuese 
dhe aq me keq nuk  trajtohen si te nivelit universitar. 

6. Nga materialet mesimore ne Akademine e Mbrojtjes “Pune ne Grup”, Puna ne shtab, 
Procesi i Vendimmarrjes”

7. Ligji per Arsimin e Larte ne RSh neni 6 pika 1.
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Logjika e do, qe institucionet qe kane nevoje për eksperte e specialist 
për marrëdhëniet ndërkombëtare, shërbimin informativ shtetëror, policinë, 
kufirin, doganat e tjerë, natyrisht mund e duhet te ofrojnë arsimimin përkatës te 
fushës profesionale, te nivelit master profesional, për kandidatet qe zotërojnë 
diplomën bachalor ne fushën e sigurisë e te mbrojtjes. Kjo do te thotë se 
riorganizimi i institucioneve te tjerë te arsimimit për ciklin e dyte dhe te trete 
për fushat e tyre do te jete një dritare e hapur dhe e orientuar nga hapi ynë. 

Vullneti politik për ti trajtuar këta profesione me te njëjtin standard 
është një arritje shume cilësore për te gjithë institucionet qe kane nevoje për 
ekspertet e sigurisë. Ne këtë kontekst institucionet e arsimit ushtarak te FA 
kane një avantazh publik sepse janë shuma afër procesit te akreditimit, pasi 
cikli dyte dhe i trete janë tashme te certifikuar. Do te mjaftonte vetëm një 
vullnet administrativ për te vazhduar procesin e konsolidimit te plote te tij ne 
baze te ligjit duke i dhëne për here te pare fizionominë e plote këtij sistemi. 

Aktualisht, është i pakuptimte hezitimi, ne një kohe kur një grup pune ka 
vendosur se si duhet te operohet. Nuk është aspak praktike e mire drejtuese 
kryerja e disa veprimeve te cilat bien ndesh me një mendim te përgjithshëm. 
Ne te tilla raste shprehjet, si ne rastet kur merren si argumente eksperienca e 
te tjerëve apo ne rastet kur anashkalohen, jane te se gjetes forme , asgjësuese,  
“mos u merr me to se nuk kemi kushtet e tyre”, ose “ cila është eksperienca e 
te tjerëve dhe pse nuk jeni referuar”. Ne mendojmë se mbi te gjitha duhet te 
vendosim logjiken dhe drejtësinë e mendimit tone te bazuar ne ligjin e arsimit 
te larte dhe vizionin e se ardhmes dhe kjo sepse: 

E para, shpesh here flitet për koston qe ka ky apo ai variant i arsimimit 
ushtarak. Për mendimin tim dhe, për këtë jam i sigurte se nuk është vetëm 
mendimi im, përfaqësuesit e këtij,  “argumenti” me vjen keq, por nuk e kane 
shqetësimin tek ky fakt por tek meraku qe nuk e gjejnë vetveten ne frymën e 
tij dhe për këtë përpiqen te spekulojnë me koston pa bere asnjë llogari. Këta 
përfaqësues, e zvarrisin aq shume koncentrimin e mendimit te tyre deri ne ate 
pike sa e vërteta faktike te zbehet për t,ia lëshuar vendin “te vërtetës” publike 
ne te cilën duket sikur mbrohen. Për këtë arsye duke u orvatur te sjellin e 
te shpikin variante, nëpërmjet eksperiencave imagjinare, por  nuk kane as 
mundësi dhe as shansin te ndryshojnë gjerat shpejt sepse nuk janë vete te 
sigurte për atë qe shprehin. 

Prandaj gjithmonë ato duhet te merren me rezerva për te mos thëne se 
duhen mënjanuar. Kjo sepse kur  diskutimet mbyllen rreth një cikli, i cili i 
shmanget ekspertizës dhe koncepteve baze te debatit, produkti qe del –sipas 
koncepteve te punës ne grup- është gjithmonë i destinuar te shuhet ose me e 
keqja te gjej një zbatim duke përkeqësuar me shume situatën.

Për te shmangur debatin filozofik, për këtë problem, po sjell referencën 
Austriake, vend i cili është me i zhvilluar se ne, ka një popullsi relativisht  
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te vogël, një ushtri te konsoliduar, eksperienca e se cilës ehte përjetuar ne 
vendin tone dhe ne te njëjtën kohe kemi shume oficer qe kane studiuar dhe 
arsimuar ne këtë vend. Ajo ka një sistem te konsoliduar te arsimimit ushtarak 
por shume i integruar dhe i trasferueshme ne kredite ne te gjithë sistemin 
shtetëror. Institucionet arsimimit ofrojnë 29 profesione civile baze dhe 
arsimimi i oficereve te rinj ka bazën ne 180 kreditet e ciklit te pare plotësisht 
te integrushem ne te gjithë ciklet e studimit ne Austri. 8) 

Ne pamje te pare duket sikur ky variant ka kosto te larte dhe nuk ka pse 
sillet si argument tek ne. Për fat te keq ne rendim pas fitimit dhe perceptimit 
te shpejte te efektit kosto. Te tjerët e presin atë ngadalë dhe te sigurte por te 
vazhdueshëm dhe gjithnjë ne një kahe. Varianti Austriak është i njëjte me atë 
Gjerman, me atë Hollandez, me atë Italian, por edhe atë Turk, por secili  ka 
veçoritë e veta ne përputhje me kapacitetet e secilit vend duke ruajtur ne thelb 
vlerën integruese e rehabilituese te profesionit te oficerit ne te gjithë fushat e 
jetës civile.  

Si vende me te zhvilluara se ne, dhe si te konsoliduara ne te gjitha drejtimet, 
duke e kuptuar drejte konceptin mbi arsimimin ne tërësi, janë përpjekur dhe 
përpiqen te zhvillojnë ato koncepte qe i lidhin profesionet njeri me tjetrin 
ne mënyre te tille qe askush te mos ngele skllav i specifikes dhe veçorisë se 
një profesioni i cili sa vjen e “tkurret” siç është profesioni ushtarak, duke 
zhvilluar koncepte larg mendimit dhe trusnisë se kostos. 

“Ne duhet te ndajmë përfundimisht fushën e arsimimit me elementet e 
tjerë te jetës publike dhe politike me qellim qe te zbatojmë vetëm ne kuadër 
te saj një koncept autoriteti dhe nje qëndrim ndaj se kaluare qe i përshtatët 
brezit te ri, por qe nuk kane ne vlere te përgjithshme dhe qe nuk mund te 
pretendohen ne përgjithësi prej botes se brezave te rritur”9)

Ky është koncepti qe i jep mundësi atyre te operojnë dhe te kooperojnë 
duke qene larg paragjykimeve dhe mentaliteteve për vendosjen e një diktati 
mbi vlerat e perspektives se arsimimit. Parimet dhe konceptet baze ne 
sistemin e arsimimit nuk mund ti paragjykoje kostoja dhe aq me keq trusnia 
e tutelës administrative te reformave. Mirëpo nëse ndalemi vërtete ne koston 
e “propaganduar” modeli gjerman te cilin e zgjodhëm ne 1995 nuk kishte 
atë kosto qe pat modeli qe sapo mbyllem dhe,  nuk ka atë kosto  për te cilën 
mendojmë se funksionon modeli  “pasuniversitar”. Kostoja e kësaj përgatitje 
është me e madhe se dy te parat. Kjo sepse ai detyrimisht do ti duhet te 
qëndroje as me pak e as me shume por mbi 5 vjet qe te përmbushe ato cilësi 
qe i duhen një nëntogeri, ne një kohe kur ai do te jete kapiten.

8. Studiengang Militärische Führung www.bundesheer.at
9. Hannah Arendt “ Tete eset e mendimit politik” fq 163.
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Se dyti përpjekjet për te trajtuar arsimimin ushtarak si atribut vetëm i 
linjës se komandimit e te drejtimit ushtarak e ka futur sistemin e arsimimit ne 
kornizën e një procesi drejtimi operacional. Ne fakt kushtetuta e RSh e i jep 
një liri te plote akademike institucionit. E keqja është se ne e përkufizojmë 
lirinë akademike sipas pikëpamjes dhe konceptit te njërit apo tjetrit. Por nëse 
do ta shohim ne funksion te qëllimit te institucionit me liri akademike do 
te kuptohet autonomi e plote qe brenda kornizës ligjore, brenda kuadrit te 
mbështetjes se shtetit dhe mundësisë financiare te tij, brenda te gjithë rregullave 
e normave te cilat nuk bien ndesh me kushtetutën dhe liritë e te drejtat e 
njeriut, Institucioni ka te drejtën ekskluzive, për hartimin e programeve dhe 
zhvillimit te mësimit, për emërimin e personelit mësimdhënës, për zhvillimin 
e kualifikimit te personelit akademik etj. 

Kjo do te thotë se diktati ndaj institucionit te arsimimit, është tutele ndaj 
procesit te arsimimit dhe për rrjedhojë rrenim i procesit te arsimimit.  Ne baze 
te kësaj logjike profesioni i oficerit, është një aspekt i veçante i profesionit te 
specialistit apo ekspertit te sigurisë e te mbrojtjes. Arsimimi ushtarak ne këtë 
mënyre, hedh një hap shume te rëndësishëm, ai del jashtë „kornizës“ se te 
qenurit i mbyllur dhe i preferuar vetëm për Forcat e Armatosura.

Se treti, ligji krijon shanse dhe mundësi qe profesioni i oficerit, duke 
përmbushur standardet e përcaktuara ne ligj, te jete i integrueshem ne kredite 
me te gjithë diplomat e tjera te universiteteve te vendit apo me universitete te 
tjerë ndërkombëtare. Me kete si oficeri ashtu edhe, kuzhdo tjeter qe zoteron 
nje diploma te ciklit te pare, te dyte apo te trete, te studimeve, mund te marre 
nje diploma te dyte te atij niveli duke trasferuar kreditet e barasvlefshem nga 
nje profesion ne tjetrin. Kjo është një arritje shume cilësore te cilën duhet ta 
zhvillojmë.

Ne ketë mënyre oficeri ka te gjitha mundësitë qe ti drejtohet auditorëve 
te universiteteve te vendit për te marre një diploma te dyte te çfarëdo cikli 
duke transferuar kreditet qe ka fituar pranë akademisë ushtarake. Ne këtë 
kuptim  profesioni i oficerit është një profesion integrushem ne te dy kahet, 
dmth  nëse një civil i cili zotëron je diploma te ciklit te pare ne një profesion 
te akreditushem, mund te marre një diplome te këtij cikli, duke transferuar 
kreditet pran Akademisë Ushtarake për te marre profesionin ne fushën e 
mbrojtjes dhe sigurisë dhe ky nuk është kusht vetme për oficeret.10)

Se katerti, profesioni i ofcerit duhet te kete dinjitetin e vet publik. Duke e 
vleresuar hapsiren e krijuar si nje mundesi reale, nuk ka dyshim se ligjvenesi 
e ka dhene verdiktin e vet publikisht dhe juridikisht. Per kete arsye eshte e 
domosdoshme qe arsimimi i oficereve te rinj te trajtohet si arsimim i nivelit 

10. Ligji per arsimin e larte  Neni 36, dhe 37 
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Universitar me te gjithë standardet qe përcakton ligji. Ky është një trend 
zhvillimi  gjithë përfshirës i procesit te arsimimit ne kuadrin e Kartes se 
Bolonjes por edhe disa nismave Evropiane për arsimimin ushtarak. Prandaj 
hartimi i një programi arsimore për këtë cikël studimi e vendos arsimimin 
ushtarak ne një kornize ligjore por edhe logjike si pjese përbërëse e koncepteve 
themelore te arsimimit te te gjithë shoqërisë. Me këtë profesioni i oficerit 
trajtohet i barasvlershëm  me te gjithë profesionet e tjerë dhe ky nuk është 
slogan por realitet. 

Nëse do te kishte ndonjë version i cili siguron përgatitjen e oficereve për 
nevojat e FA duke u nisur vetëm nga aspekti i kostos aktuale, do te thotë se  
akoma vazhdon te qëndroje ne zhvillimet moderne rendja pas përfitimit te 
shpejte duke deformuar perspektiven e se ardhmes. Ne te njëjtën kohe nëse 
do ti shtohej edhe “ përulësia” përpara eksperiencës se te tjerëve, sistemi i 
arsimit te oficereve do te jete gjithnjë ne krize.

Investimi ne procesin e arsimimit nuk mund te lidhet me koston aktuale, 
por me perspektiven e saj. Kjo tashme konsiderohet si një aksiome për te cilën 
janë ndalur dhe janë shprehur shume sociologe. Aq me tepër kur investimi i 
aktualitetit e jep rendimentin vetëm pas 20 apo 30 vjetësh. Eshte me vend te 
sjell një thënie te lashte te cituar nga shume politologë sipas te cilët “kush 
ndalet gjate me koston reale te arsimimit, konsumon koston e te ardhmes”. 

Mos valle kjo ka ndonjë nuance aktualiteti apo njerëzit nuk lexojne ?
Gjithashtu po zë vend një tendence e çuditshme për te mohuar ose 

nënvlerësuar ne skaje ekstrem arsimimin brenda vendit. Do te mjaftoje një 
arsimim i çfarëdo lloji, ne vende te tilla si SHBA, Gjermania, Italia, Anglia 
e gjetke, për te ezauruar te gjithë nivelet e arsimimit brenda vendit. Ne këtë 
mënyre mbivlerësojmë një kurs te kryer jashtë vendit, vetëm nga emri i vendit 
pavarësisht nga vlera e kualifikimit qe përfaqëson ai arsimim ne atë vend, 
duke e nënvlerësuar jashtëzakonisht shume arsimimin ne institucionet tona 
dhe bashke me te dinjitetin e tyre. 

Me këtë sjellje, nga njëra ane tregojmë se nuk njohim, vlerën e sistemit 
dhe institucionit te arsimimit duke nëpërkëmbur identitetin kombëtar te 
vlerave tona, dhe nga ana tjetër fyejmë vete sistemin e arsimimit te vendit 
ku jemi arsimuar pasi edhe ata habiten me qëndrimin tone”11).  Sinqerisht me 
kujtohet një bisede e një pedagogu ne Gjermani, i cili nëpërmjet shakasë iu 
drejtua një te huaj nga vendet e Afrikes, duke i thëne;  “ besoj se ti me këtë 

11. Ata shprehen thjesht “ ky eshte nje vlerësim i pales shqiptare dhe jo i yni”. Nga biseda 
e ketyre diteve me perfaqesuesit e disa vendeve ne te cilen jane arsimura oficeret tane. 
Konkretisht Gjermani, Turqi dhe Greqi, kjo per shkak te presionit per ekuivalentimin e 
arsimimit te kryer.. 
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arsimim ne Gjermani, do te bëhesh Shefi i Shtabit te Përgjithshëm ne vendin 
tend apo Ministër”. Kursanti iu përgjigj me seriozitet;  “shoku im beri grusht 
shteti dhe është President”.

Ne te njëjtin kuptim do te ishte edhe për sistemin tone te arsimimit.  
Nëse dikush ka marre arsimimin e kapitenit dhe e vlerëson me arsimimin 
e gjeneralit ne vendin e tij, kjo nuk është vlere as për ne dhe as për atë me 
te cilin bashkëpunojmë.  “Me thuaj me ke rri te them se kush je” ka efekte 
psikologjike universale ne marrëdhënie dhe kjo, jo vetëm tek ne, prandaj edhe 
korniza formale e tyre, ruhet dhe kontrollohet fizikisht dhe juridikisht.

Sistemi legjislativ Shqiptar e ka përcaktuar sakte procedurën për raste te 
tilla, por edhe institucionet përkatëse kane rregullat e statutet e tyre qe duhen 
respektuar. Kjo është e rëndësishme si për dinjitetin e profesionit dhe karrierës 
se oficerit ashtu edhe për autoritetin e institucionit dhe vlerat kombëtare te 
arsimimit. 

Unë jam i sigurte se procesi nuk mund te ndalet, ai mund te pengohet nëse 
nuk ekziston vullneti por profesioni i oficerit do te jete një profesion qe do te 
përzgjidhet nga pjesa me intelektuale e shoqërisë.  Ai do te jete një profesion 
me baze ligjore dhe arsimore shume dimensionale i integrushem por edhe i 
transferueshem. Unë jam i sigurte për këtë pasi ka baze reale, është i kërkuar 
dhe po zë një vëmendje te veçante ne kuadrin e rehabilitimit profesional. 
Duhet te kuptojmë ne te njëjtën kohe se kostoja aktuale e trajtimit te oficereve 
ne rezerve e lirim me moshe relativisht te re është me e larte se kostoja e 
arsimimit te tyre sipas ligjit te arsimit te larte. Çdo oficeri ne te ardhmen, 
mund ti krijohen mundësi  2-3 vjet përpara se te lere profesionin e oficerit,  si 
për një diplome te dyte ashtu edhe për punësim.

Ne këtë kuptim rruga e vetme për te qene pjese e trajtuar ne Ligjin e 
Arsimit te Larte, është respektimi i kritereve qe përcakton ky ligj. Personalisht 
nuk shoh ndonjë alternative me te përshtatshme dhe me dinjitoze. 

PERfUNDIME

Logjikisht duke u ndalur ne analizën e te gjithë faktorëve, arsimimi i 
shtetasve, për problemet e mbrojtjes dhe sigurisë, duhet te përfshije edhe 
oficeret. Kështu qe duam apo nuk duam, do te jemi pjese e këtij ligji vetëm ne 
këtë këndvështrim, te domosdoshmërisë se arsimimit për këto fusha. 

Nëse ka ide, mendime apo vizione skeptike, ne lidhje me mundësitë dhe 
kapacitetet, le te ulen institucionet e arsimimit edhe njëherë ne respekt te 
këtyre ideve dhe mendimeve, për te vendosur. Kjo është rruge e gjetjes se te 
gjithë interesave ne një qellim si pjese motivit te tyre për te patur një profesion 
te vlerësuar dhe me identitet kombëtar përfaqësimi.  
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Argumentet qe sillen ne mbështetje te ndërtimit te sistemit te arsimimit 
ne baze te ligjit, janë bere tashme pjese e vetëdijes se te gjithë akademistëve 
dhe stafit pedagogjik. Për hire te një dëshire te brendshme për t,i pare oficeret 
me dinjitetin qe i do nje shoqeri e zhvilluar do te sjell nje argument te thjeshte 
por me baze ligjore. 

Le te marrim si te mirqene akreditimin e programit te oficerit te ri, me 180 
kredite, perkatesisht;

• 18 kredite te pergjithshem dhe plotësisht te transferueshme ne te gjithe 
universitetet, 10%, 

• 18 kredite qe kerkojne te përmbushin interesat individuale sipas 
ekonimise se tregut, 10% 

• 10-18 kredite, te integrueshme brenda vete sistemit te arsimimit, 
8-10%

• 18 kredite per pergatitjen individuale, 10%
• si dhe 18 kredite praktike, 10%
• 90 kredite teresisht profesionale, 50%
Duke analizuar me kujdes vihet re se mund te bashkëpunohet me 

universitetet përkatëse duke nënshkruar marrëveshje për njohjen reciproke 
te programeve, duke shkurtuar kohen e përgatitjes reciproke për marrjen e 
diplomës se dyte te niveli bachelor, por edh duke standardizuar arsimimin e 
oficerit ne kushtet e ligjit.

Ne këtë rast, një i diplomuar ne Akademinë Ushtarake rezulton psh se 
ka gjithsej 72 kredite te barabarta me një dege te universitetit te Tiranës. Ne 
këto kushte oficeri me diploma bachelor, mund te marre diplomën e dyte duke 
shlyer vetëm pjesën e mbetur te krediteve, dmth vetëm 108 kredite dhe merr 
diplomën e dyte. Ashtu sikundër edhe civili qe ka diplomen bachelor te deges se 
universitetit mund te marre diplomen e oficerit me 108 kredite. Kështu dinjiteti 
i oficerit nuk i lihet me propagandës dhe premtimit por realitetit te përjetimit.

Prandaj duke shmangur tendencën për te mbajtur “nen kontroll” arsimimin 
te krijojmë dhe një frymëmarrje me te gjere për vete institucionin dhe vete 
sistemin e arsimimit për te dhëne verdiktin e vet mbi zhvillimin e personalitetit 
te drejtuesit te institucionit te sigurisë dhe jo vetem te atij ushtarak.  Forcat e 
Armatosura ne këtë drejtim duhet te japin një shembull origjinal ne lidhje me 
dimensionin e ri qe ato kane dhe rolin qe luajnë edhe ne procesin e arsimimit. 
Ato duhet te jene vete te interesuara për te bere lidhjen dhe integrimin me te 
gjithë sistemin tjetër shtetëror dhe shoqëror. Ushtaraket e dine se “ Mbijetesa 
e kombit varet nga masa, se sa qytetaret me talent e karakter  e bëjnë ushtrinë 
profesion te vetin, si dhe nga masa se sa aftësi dhe përvoje kane FA ne kohe 
paqe12), por nuk kane as me te voglën mundësi ti imponohen asaj. Për këtë 

12. S. Hantington Ushtaraku dhe Shteti fq214 
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arsye një hapje e tille siç po ndodh tani vetëm veprimtari e dëmshme nuk 
mund te jete.

Prandaj ushtaraket përpiqen te ndërtojnë ura komunikim te cilat forcojnë 
lidhjet civile e ushtarake, duke krijuar ne këtë mënyre një mjedis ne te cilin 
secili te gjej vetveten si te barabarte ne interesa, te diferencuar ne përgjegjësi 
dhe te mirëkuptuar ne mbështetje. 

Akreditimi i Akademisë se Mbrojtjes “Spiro Moisiu”, ka krijuar një pamje 
dashamirëse ne sytë e opinionit publik. Mirëpo një “ stepje” për mbështetje 
duket ne horizont. Fillimi i studimeve master ne fushën e sigurisë por edhe 
përshtatje e programeve te studimeve te doktoratures, ishte një veprim i vonuar 
pasi nga pikëpamja  juridike ai ishte miratuar qe ne vitin 2006 me urdhrin e 
Ministrit te Mbrojtjes, por edhe per faktin se Akademia e Mbrojtjes ka një 
eksperience ne këtë drejtim prej disa dekadash. Personalisht e kam vlerësuar 
si një  arritje shume cilësore hapja e dyerve ne kurset e larta te studimit për 
civilet, ndërsa zbehjen e mbështetjes nuk mund ta konsideroj vullnet te mire i 
cili me nxiti te jap mendimi tim publik.

Auditori i këtyre institucioneve duhet te ofroje me shume personalitete 
nga institucionet e sigurisë e te mbrojtjes. Akademia dhe institucionet e 
tjera te arsimimit ushtarak kane nevoje ne radhe te pare për frymëmarrje, 
për atë lirshmëri qe kërkon vërtet sistemi i arsimimit. Mirëpo kjo nuk vjen 
nga roli i saj, por nga ata te cilët e mbështesin, nga ata qe e duan dhe e 
vlerësojnë arsimimin si proces i domosdoshëm zhvillimi, nga roli i atyre qe 
sigurojnë hapësirën frymëmarrëse. Kjo hapësire krijohet vetëm me vullnet, 
brenda te gjithë normave legjislacionit, por ne asnjë rast nëpërmjet diktatit 
“për te ndërtuar shtëpinë tende siç dua unë meqenëse te jap paret”.Prandaj 
edhe sistemi legjislativ por edhe kushtetuta e quan te shenjte autonomie por 
po aq te shenjte investimin.Trajtimi i këtij problemi, nuk synon dhënien e 
zgjidhjes dhe as marrjen e stafetës. Ai është thjeshte një shpalosje mendimi 
si një studiues akademik i kësaj fushe. E vlerësova personalisht si obligim 
personal për te dhëne mendimin tim ne respekt te te gjithë atyre qe udhëhoqa 
ne procesin e diskutimit te këtij problemi madhor.
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EVALUATION OF CPU AND RESPONSE TIME 
DURING A WARNING FAILURE

Abstract

The aim of this paper is evaluation of CPU by using Virtual Machine 
during live migration while warning failure occurs. As manager we 
have used Xen Hypervisor. 

Xen Hypervisor offers efficiency in management of resources such 
as: Time processing of CPU, or time delay  while a virtual machine has 
dropped. We reach a good performance in data migration, so the Data Base 
Administrator or a mathematician who calculates large matrices doesn’t feel  
pause processing in system. 

 It is interesting to emphasize that virtualization has an important role in 
cost minimizes because it reduces the hardware architecture, energy, time and 
money. 

Keywords: Virtualization, Xen-Hypervisor, Overhead, Warning Failure, 
Time processing. 

1. INtRoDUCtIoN

The virtualization is an approach in order that one computer offers an 
environment for executing some operating systems at the same time. Thus 
the virtualization gives the illusions of some computers which are connected 
together in network. The virtualization offers mainly two advantages:

a. The execution of some virtual machines on the same physical 
machine

b. Offers the possibility of migration from one physical machine to 
another

M.A. Ermal BEQIRI *
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The process migration of Virtual Machine relatively is simple because 
virtual machines and their specific services encapsulated as one entity. 
Services generally are the working set pages, dirty pages, CPU status etc. 

Hypervisor is the environment where the virtual machines are built. This 
is a lower level software which uses for efficiency resources  management 
in virtual machines. One of the most popular hypervisors is Xen. It operates 
in para-virtualization mode which means that system administrator should 
modify kernel of operating system which the hypervisor is built. 

Physical hosts which hold virtual machines can grouped together by wired 
cables (i.e UTP) or wireless in cluster system. Clusters usually are using for 
high processing and reliability such as multiplies of 2 matrices with 1000 
rows and columns respectively. In a single modern computer this process 
should terminated after some days, but in cluster system it can execute for 
some minutes. While a cluster is executed, one node might be drop because of 
some reason such as bugs, crash, breakdown AC etc. Thus the entire system 
wouldn’t be reliable. The live migration approach  which uses in virtual 
machines give us some solutions, because if a node drop, entire machine can 
migrate to other machines by increasing slightly overhead. Additive time 
gained during the migration is insignificant (milli second). Network System 
with virtual machines creates a cluster called “Cluster HA” which means 
Cluster High Availability. 

Cluster HA characterized from: Storage Data Backup (i.e RAID 5 or 
RAID6 Storage put on different geographical environment, Tape Records 
etc),  Energy Backup (UPS, Inverter etc), Data Broadcasting Backup (Line 
transmit such as  UTP, FTP, Coaxial Cable, Optical Fiber etc), Reliable 
Software (Software which are tests for long period of time mainly in C or 
Assembler Languages etc), Reliable Hardware etc.

Figure 1. Virtualization Technology. Physical computer executes three 
operating systems, in which two are virtual machines and the last one is 

Host Operating System.

Ermal Beqiri:  Evaluation of CPU and Response Time During a Warning Failure
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2. LIvE MIGRAtIoN

Live migration technology from one host to another without delay is one 
of the most significant characteristic in Virtual Technology. Data migration 
can be realized in two ways: Pre-copy and Post-Copy [2]. Based on [2] 
second approach offers more flexibility in migration but increases downtime. 
Based on [3] data migration based on some compression algorithms such as 
zero-aware, increase the performance. We can reach these results if we use 
one of the most popular Hypervisor, called XEN. Necessary condition of live 
migration for virtual machines localized on different physical hosts is shared 
storage. In those storage is save the images of executed virtual machines. 

In order that each virtual machine shares the common disk, this disk should 
be mounted on each physical host. If on physical host fail, virtual machine 
above this host can export to another physical machine thanks heartbeat tool 

3. EXPERIMENtAL PHASE

In order to realize the data migration we can use 3 computers x86 
architecture. Computer Model is HP Dual Core, each of them has 4 GB 
memory RAM and two Gigabit Interface. Three computers are cluster nodes 
and forth computer serves as common shared storage. 

U1 U1

Comp.1

Storage

Switch

Comp.2

Figure 2: Topology of 3 computers which are connected with Gigabit Switch

We can install yast2 isci-server in iSCSI protocol in computer 3 and yast2 
isci-client in computer 1 and 2. 

In storage computer we have installed CentOS  5.5 and in first client 
computers we have installed Ubuntu 10.04 server and in the second client 



109

computer we have installed Ubuntu 10.10 desktop. In client 2 computer we 
have installed Apache 2.0.3  and MySQL Server 5.0.9. In each computer we 
have installed Xen – Hypervisor.

We can realize the experiment between two physical machines connected 
with Gigabit Switch. 

We want to evaluate processing performance in Web Server by using 
Httperf-benchmark for 100 requests. Results are presented in table 1.

Table 1. Evaluation of CPU Web Server processing

Average time of Processing     CPU-Processing

  1,7 ms    77,6 %

By using the Httperf benchmark which generate 100, 200, 300, 400, 500 
requests per second. CPU performance will show in Table 2.

Table 2. CPU performance between two virtual machine in different hosts 
in the same LAN

Requests Number for second CPU Performance

100 request/second  66,7 %

200 request/second  66,8 %

300 request/second  68,2 %

400 request/second  68,9 %

500 request/second  69,5 %

From table 2, note that CPU performance increases slightly when the 
number of requests generated from DomU1 in host 1 to DomU1 in host2 are 
increases from 100 requests to 500 requests per second.

The final experiment is the modification of init.d stop script in the storage 
computer. This script will upgrade the performance of live migration between 
DomU1 in host 1 and DomU2 in host 2. In the Storage computer we have 
installed My SQL Server 5.0.9. Also we should configure init.d stop script.  
This configuration will improve the live migration performance in two 
direction:

Ermal Beqiri:  Evaluation of CPU and Response Time During a Warning Failure
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• Virtual Machine will continue to migrate after a failure in the neighbour 
host into LAN

• Xen Hypervisor installed on Storage Computer just detects the fail 
host, executes init.d stop script to all virtual machines which are 
located above the Physical host remaining. 

Thus the image of CPU Status and Memory Images will be transferred by 
Pre-copy or Post-copy iterative approaches to the healthy virtual machines. 
Immediately, physical machines will disconnect with failed physical machine, 
which means that they will not attempt to communicate with this machine in 
the future. We should emphasize that this situation can occur if the warning 
failure has introduced before. In other cases this mechanism doesn’t give any 
solution. 

In our example we give a warning failure for host 1 machine. It means 
that DomU1 in host 1 will transfer immediately to DomU1 of host 2. Thus 
the communications would being between Host1 and Host 2. This mechanism 
was possible from init.d stop script in Storage Computer.

If init.d stop script is not modified it does not give any improvement 
performance, because if host 1 fails, the live migration technology would be 
not possible. The migration mechanism will transfer to Second Host and all 
services in Host 1 should restart again. Also the interruption time should take 
in consideration.

To evaluate the time response in the network before and after live 
migration, from the shared storage computer, we send ICMP packets onto 
DomU1 Host1 and DomU1 Host2 by command:

 ping –c   2000  -i  0.02  u1
 ping –c   2000  -i  0.02  u2

To monitor the network performance we can use a benchmark called 
Heartbeat. We sent 2000 packets for an interval time equal to 20 seconds (100 
packets for a second). 

For these 20 seconds we will simulate the warning failure of DomU1 and 
will repeat the experiment for DomU1 failure. For both cases the results are 
the same because the machines are clones. So the experiment will concentrate 
only on the first phase. If DomU1 fails the live migration total time from this 
machine to Host 2 will increases slowly. All this results are shown in table 5. 
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Table 3 Time migration with the warning failure machine approach.

From Table 3 we present that the total time migration by modifying script 
is slower compares  with no modification init.d stop script. In the first case, 
penalty time is approximately 40 ms but in the second case it is approximately 
2 sec which means 50 times slower. In this way the performance in the second 
case is 50 times worst than the first case.

4. CoNCLUSIoNS AND fUtURE WoRK

There are 3 conclusions from this paper:
 Response time and Page Fault Number increases if memory utilization 

grows up [1].
 The CPU performance increases slightly if the request’s number from 

one VM to another one is increased [4], [5].
 The additive time caused from a warning failure in Live Migration 

approach is decreased significantly if we modify the init.d stop script 
in Xen Hypervisor. 

To monitor the network performance we used the Heartbeat benchmark. 
To generate the request’s messages from one VM to another we used the 
Httperf benchmark. 

In the future work we will test the network performance, memory 
performance and CPU performance in WAN by using post-copy and pre-copy 
iteratively approach.
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Total Migration 
Time before failure 
by modifying init.d 
stop script in Xen

Total Migration 
Time after failure 
by modifying init.d 
stop script in Xen

Total Migration 
Time before failure 
without  modifying 
init.d stop script in 
Xen

Total Migration 
Time after failure 
without  modifying 
init.d stop script in 
Xen

20 seconds 20 seconds + 0,0398 
sec

20 seconds 20 seconds + 2,184 
sec
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KOSOVA  PAS  PAVARËSISË

Abstrakt

Me shpalljen e pavarësisë Kosovën e presin detyra të rëndësishme 
në konsolidimin e shtetit të Kosovës, shtetit të së drejtës, ku do të 
sundojë ligji dhe do  të respektohen  të drejtat dhe lirit e qytetarit. 

Kosova pas shpalljes së pavarësisë u pranua si shtet nga fuqitë më të mëdha 
si SHBA dhe Europa Perëndimore. Pengimin dhe konsolidimin e shtetit të 
së drejtës e pengon shteti serb dhe aleatët e tij si Rusia, të cilët janë nxitës të 
dhunës dhe jostabilitetit  në Kosovë. 

Ëndrra për Serbinë e Madhe u varros në Kosovë, por Serbia nëpërmjet 
strukturave paralele në enklavat serbe nxit probleme dhe dhunë ndëretnike për 
t’ia arritur qëllimit të përfitojë diçka që ka humbur në Kosovë.1)  Presidenti 
i Kosovës Z.Fatmir Sejdiu dhe kryeministri i Kosovës Z.Hashim Thaçi në 
bashkëpunim me SHBA dhe shtetet vendimmarrëse kanë theksuar se nuk 
do të ketë ndarje të Kosovës, statusi i përcaktuar final i Kosovës nuk shkel 
parimet e së drejtës ndërkombëtare,  ku plani i Ahtisarit garanton të drejtat 
e komuniteteve. Problemi për Kosovën mbetet Mitrovica e Veriut, ku serbët 
kanë organizuar strukturat e tyre administrative policore me ndihmën e Serbisë 
e cila do me çdo kusht ta mbajë gjendjen e tensionuar në Kosovë.

Në Veri të Mitrovicës dhe enklavat serbe është e përhapur kontrabanda, 
grupe mafioze, të cilat operojnë në ato enklava me mbështetjen e shtetit 
serb. Qeveria e Kosovës nëpërmjet strukturave të saj qeveritare po punon 
për ndërtimin e shtetit të Kosovës, për garantimin e lirive dhe të drejtave 

M.A. Adelina DAUtI
Universiteti Ndërkombëtar Strugë           

1. Gazeta  “Koha”, 15 prill 2008, fq. 8
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njerëzore të garantuara me kushtetutë. 
Më 9 prill 2009 Kuvendi i Republikës të Kosovës votoi kushtetutën e 

shtetit të ri, duke e pajisur atë me një pasaportë juridike. 

KoNSoLIDIMI I SHtEtIt , DEtyRA  PARËSoRE  E  KoSovËS 

Kosova po konsolidon shtetin e saj, po emëron ambasadorët që do ta 
përfaqësojnë Kosovën në shtete të ndryshme dhe hapjen e përfaqësive 
diplomatike në botë. Nga institucionet e përkohshme të vetëqeverisjes së 
Kosovës  sot kemi shtetin e Kosovës një sistem të pavarur politik, administrativ, 
legjislativ dhe qeverisës i cili paramendohet të mbahet në funksion të popullsisë 
së hapësirës gjeografike sovrane kosovare po të marrim në analizë strukturën 
shtetërore kosovare, ku kjo strukturë ka një pavarësi politike po fiton dita në 
ditë transferimin e sistemit  administrativ të UMNIKUT.

Kuvendi i Kosovës po sa votoi kushtetutën e re të vendit, e cila hyri  në 
fuqi më 15 qershor 2008, duke institucionalizuar në këtë mënyrë pushtetin.

Kosova është e përkufizuar si Republikë demokratike e bazuar në 
parimin e ndarjes së pushteteve dhe kontrollit baraspeshës ndërmjet tyre. 
Në këtë ndarje pushtetesh kuvendi i Kosovës parashihet si organi më i lartë 
legjislativ, Presidenti i Republikës përfaqëson unitetin e popullit dhe është 
gjithashtu garantues i funksionit demokratik të institucioneve, ndërsa qeveria 
është përgjegjëse për zbatimin e ligjeve dhe të politikave shtetërore dhe që i 
përgjigjet kontrollit parlamentar. 

Pas pavarësisë së Kosovës në qiellin politik kosovar kostelacioni 
qeverisës është i qartë, por nuk duhet harruar se ende Kosova administrohet 
në fushën civile dhe atë ushtarake mbi bazat e Rezolutës 1244 dhe të kornizës 
kushtetuese të votuar gjatë administrimit të Kosovës nga Hans Haekerup. 2)

Nëse për Kosovën ndarja e pushtetit me kushtetutë është e qartë në 
vënien në jetë të këtyre koncepteve jemi ende larg, kjo për faktin se Kosova 
vazhdon ende në një bashkëqeverisje me UNMIK, KFOR dhe së shpejti me 
misionin EULEX ku sot shteti kosovar ka në dispozicionin e tij tre baza ligjore 
Rezolutën 1244 korniza kushtetuese dhe kushtetutën e re që hyn në fuqi në 
mes të qershorit gjë që nuk do t’ia lehtësojë punën qeveritarëve kosovar në 
fushën e kompetencave dhe të orientimit juridik pa lënë mënjanë pakon e 
Ahtisarit, e cila parashihet si një bibël për themelimin e shtetit kosovar dhe 
që gjithkush duhet t’i përmbahet shtetbërja e Kosovës tashmë ka nisur por 
me gjithë dëshirën e mirë për të ndërtuar një shtet përparimtar, ku kosovarët 

2. Sopjani, Enver, “Përmbledhje aktesh Ndërkombëtare për Kosovën 1999-2004”, 
“Leoprint”, Prishtinë, 2005, fq.111
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përballen për ditë me realitetin e ndërhyrje së mandateve të UNMIKUT, 
EULEX  qeverisë kosovare dhe shtetit serb në zonat e minoritetit serb.3)

Shteti multietnik kosovar është në tranzicion sipas Adam Fergusonit 
shteti kuptuar si një rregullim politik i një bashkësie krijohet me shthurjen e 
bashkësisë së parë primitive që bazohej në lidhje gjinore dhe me formimin e 
bashkësive më  të mëdha e bashkimin e shumë grupeve gjinore me qëllim të 
mbijetesës së brendshme dhe mbrojtjes nga rreziqet e jashtme Kushtetuta e Re 
e Kosovës është e ndërtuar mbi bazën  e konceptit të barazisë qytetare dhe e 
definuar si shoqëri multietnike e përbërë nga shqiptarët dhe nga komunitetet e 
tjera ku qeveriset në mënyrë demokratike dhe respektohet plotësisht sundimi 
i ligjit dhe barazia  e qytetarëve  para tij. 

Ndërkohë minoriteti serb nga Beogradi duket se po e vë në sprovë 
shoqërinë multietnike, qeveria serbe kërkon të zhvillojë zgjedhje në Kosovë 
më 11 maj, veprim ky i hapur antikosovar dhe që kundërshton në thelb jo vetëm 
kushtetutën e re të sapovotuar por edhe paketën e Ahtisarit dhe Rezolutën 
1244 të Këshillit të sigurimit të kombeve të bashkuara vetëm UNMIKU është 
shprehur Joachim Rueker shefi i administratës ndërkombëtare në Kosovë. 
Veriu i Kosovës dhe zonat e minoritetit serb paraqesin një sfidë të madhe për 
qeverinë e Kosovës për bashkësinë ndërkombëtare me mandat administrim 
dhe KFOR për sa i përket sigurisë. Serbët e Kosovës duhet të shkëpusin 
kordonin mjekësor nga Serbia dhe të integrohen në shtetin e tyre kosovar. 

Nëse një hap i tillë  nuk ndërmerret atëherë është e kotë të flasim për shtet 
multietnik e për bashkëjetesë në Kosovë.

Për sa kohë Beogradi do t’i përdor serbët e Kosovës si “kalë Troje” do 
të jetë e vështirë të tejkalohet tranzicioni shtetbërës, sfida e parë e Kosovës 
pas pavarësisë mbetet integrimi i saj si shtet më i ri i botës në Europë. Sfida 
e parë është integrimi i Kosovës ,integrimi i veriut në sistemin kushtetues 
juridik të Kosovës, integrimi i pakicave, unifikimi i Kosovës, konsolidimi 
institucional, konsolidimi i demokracisë dhe mbi të gjitha zhvillimi 
ekonomik kështu që Kosova dita ditës po konsolidohet si shtet dhe po bënë 
përpjekje në institucionet ndërkombëtare për t’u pranuar në FMN e në BB. 
Përpjekja e Serbisë është e kotë për ta bllokuar Kosovën në rrugën e sajë 
drejt institucioneve financiare ndërkombëtare Serbia nuk ka ndikim në ato 
institucione, pasi pavarësia e Kosovës është pranuar nga shumica e shteteve 
prej të cilave varet anëtarësimi.

Kosova në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar që brenda gjashtë 
muajve do të jetë anëtar e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. 
Rusia si aleate e Serbisë në institucionet ndërkombëtare pengon njohjen e 

3. Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, 10 qërshor 1999.
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pavarësisë së Kosovës dhe pranimin e sajë në institucionet ndërkombëtare 
por aleatët e Kosovës në radhë të parë SHBA po bëjnë përpjekje që Kosovën 
ta njohin sa më shumë shtete dhe Kosova të bëhet anëtare në forumet e 
ndryshme ndërkombëtare.

Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara BAN-KI MOON ka ide 
të reja për Kosovën. KB (Kombet e Bashkuara kanë një rol të rëndësishëm 
në zgjedhjen e çështjes së Kosovës. Edhe plani i qeverisë së Kosovës me në 
krye kryeministrin z.Hashim Thaçi vepron sipas programit ku qeveria Thaçi  
mbështetet në katër shtylla:

Rritja ekonomike, implementimi i statusit, qeverisjen e mirë dhe zbutjen 
e varfërisë, stabiliteti social etj.4)

Por Kosova mbetet një problem ku qeveria e Kosovës bënë përpjekje 
për të vënë në kontroll territorin e saj, gjithashtu dhe Veriun e Kosovës që 
pritet të integrohet në shtetin e Kosovës. Kombet e bashkuara zyrat civile 
ndërkombëtare ku BE-të bëjnë përpjekje për ta integruar Mitrovicën e Veriut 
në institucionet qeveritare të Kosovës. Serbia me veprimin e saj dhe qeverinë 
paralele serbe pengon integrimin e Mitrovicës në institucionet e Kosovës. 
Misioni Europian u vendos në Kosovë për sundimin e ligjit dhe në bashkëpunim 
me institucionet e Kosovës garantojnë dhe ndihmojnë shtetin e së drejtës në 
Kosovë.5) Edhe pse EULEX u shtri në tërë territorin e Kosovës edhe ne Veri të 
Mitrovicës –përsëri në Mitrovicën e Veriut e banuar me shumicë serbe ndodhen 
probleme të mëdha, kontrabanda, mosrespektimin e ligjit dhe injorimi i plotë 
i institucioneve ndërkombëtare për ta  mbrojtur gjendjen e tensionuar dhe për 
të dëshmuar se Mitrovica  e Veriut vështirë  se do të integrohet me Kosovën, 
por shteti i Kosovës është realitet atë e kanë njohur si shtet të pavarur  mbi 
70 shtete dhe pritet që gjithashtu me forcimin dhe konsolidimin e shtetit të 
Kosovës –shteti i Kosovës do të ushtrojë sovranitetin e plotë në Kosovë. 
Ëndrra e Serbisë së Madhe u varros në Kosovë.
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FUNKSIONI DHE KOMPETENCAT E 
TREKËNDËSHIT VENDIMMARRËS TË UE-së

Abstrakt 

Asgjë nuk është e mundur pa njerëzit, asgjë nuk mund të ketë jetëgjatësi 
pa institucionet. Nëse institucionet funksionojnë mire, ato mund të 
grumbullojnë dhe të përcjellin urtësinë e brezave të njëpasnjëshëm”, 

shkruante Jean Monnet në “Kujtimet e tij”. 
Ndërtimi i një sistemi politik origjinal të mbështetur në institucione të afta 

për të siguruar zbatimin e mirë të politikave dhe veprimeve të përbashkëta ka 
qenë qëllimi i përhershëm i ndërtimit evropian që prej deklaratës Shuman të 
9 majit 1950 që ftonte Francën dhe Gjermaninë të bashkonin prodhimin e 
tyre të qymyrit dhe çelikut në një organizatë të hapur ndaj të gjitha vendeve 
të Evropës.

Suksesi i UE është rezultati i natyrës së tij unike dhe mënyrës se si 
funksionon. UE nuk është federate si Shtetet e Bashkuara, por as nuk është 
thjeshtë një organizatë për bashkëpunim mes qeverive, siç janë Kombet e 
Bashkuara. Shtetet që përbëjnë UE mbesin shtete te pa varura sovrane, por 
ato tërheqin sovranitetin e tyre për te pasur dhe përfituar forcë dhe influencë 
botërore, të cilën asnjëra nga këto shtete nuk do ta kishte individualisht.

Tërheqja e sovranitetit, në praktikë nënkupton se shtetet-anëtare ua 
përcjellin disa nga ingerencat e tyre vendimmarrëse institucioneve evropiane 
qe ato vet I kanë formuar, ashtu që vendimet për çështjen specifike të interesit 
të përbashkët mund të merren në mënyrë demokratike në nivel evropian.

M.A. Sanie ÇERMENIKA
Universiteti Ndërkombëtar Strugë
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Tri institucionet kryesore vendimmarrëse janë:
• Parlamenti Evropian, që përfaqëson qytetarët e UE dhe që në mënyrë 

direkte zgjidhet nga ata;
• Këshilli i Unionit Evropian, që përfaqëson shtetet anëtare;
• Komisioni Evropian, që ka për qëllim të mbështesë interesin e 

Unionit si tërësi.
Ky ‘trekëndësh institucional’ miraton politikat dhe ligjet që zbatohen në 

tërë UE.

1.0. Disa fjalë për origjinën e evropianizmit

Bashkimi Evropian (shkurtesa shqip: BE, zyrtarisht : EU) është një 
bashkësi e disa shteteve Evropiane e themeluar me qëllim të lirisë së qarkullimit 
të mallrave. Në fillim të themelimit përbëhej nga një numër i vogël shtetesh. 
Me rënien e Bashkimit Sovjetik, u bë paraqitja e kërkesave për anëtarësim nga 
shtete ish-komuniste. Edhe pse si organizatë gjithë-Evropiane është Këshilli i 
Sigurimit të Evropës, nga shumë vende të botës edhe BE njihet si organizatë 
gjithë Evropiane.1) 

Unioni Evropian paraqet integrim unik të shteteve sovrane evropiane 
fuqimisht kanë vendosur të ndajnë ardhmërinë e përbashkët dhe të bashkojnë 
një pjesë të sovranitetit të tyre nacional. 2)

Vendet anëtare të UE-së një pjesë të kompetencave të tyre për miratimin e 
vendimeve ua delegojnë instituteve evropiane që i kanë themeluar që vendimet 
për çështje specifike të mund të miratohen në mënyrë demokratike e që janë 
me interes të përbashkët në nivelit të Evropës. 3)

Termi Union Evropian në përdorim zyrtar ka hyrë me Marrëveshjen e 
Unionit Evropian (Mastriht më vitin 1993), me të cilën janë zëvendësuar tri 
integrimet juridike të shteteve të Evropës Perëndimore: Bashkësisë Ekonomike 
Evropiane (EES - Europian Economik Community), Bashkësisë Evropiane 
për thëngjill dhe çelik (ECSC - European Coal and Steel Community) dhe 
Bashkësisë Evropiane për energji atomike (EUROATOM - Europian Atomic 
Energy coommunity).4)

1.1. Institucionet e Unionit Evropian

Unioni Evropian paraqet strukturë e cila nuk i përket as një kategorie 
tjetër tradicionale juridike. Prej perspektivës historike sistemi i saj politik 

1. Reka Blerim/Sela ylber,  Hyrje në të Drejtën e Unionit Evropian, Tetovë 2007, fq.1.
2. http://sq.wikipedia.org/wiki/Bashkimi_Evropian#Institucionet
3. Reka Blerim/Ibrahimi Arta, Studime Evropiane, Tetovë 2004, fq.41.
4. Bashkurti Lisen, Mbi të drejtën ndërkombëtare dhe organizatat ndërkombëtare, Tiranë 2006, 178.
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është i vetëm, i njëjti vazhdimisht zhvillohet në periudhë më shumë se 50 
vjet. Shtetet anëtare e bartin fuqinë e vendosjes së institucioneve të krijuara të 
përbashkëta, vendimet e marra për temat e ndjeshme janë rezultat në interes të 
përbashkët që e rrit demokracinë në nivel evropian. Rregullativat dhe politikat 
miratohen nga ana e “trekëndëshit institucional” i përbërë nga: Parlamenti 
Evropian (i përfaqëson qytetarët), Këshilli (i përfaqëson Qeveritë nacionale) 
dhe Komisioni Evropian (trup i cili është i pavarur nga qeveritë e UE dhe i 
përkrah interesat kolektive evropiane).5)

1.2. Këshilli Evropian

Këshilli Evropian i përcakton drejtimet dhe prioritetet e përgjithshme 
të Unionit Evropian. Me hyrjen në fuqi të marrëveshjes së Lisbonës më 01 
dhjetor 2009, Këshilli Evropian u bë njëri nga shtatë institucionet zyrtare 
të Unionit. Këshilli Evropian takohet dy here në gjashtë muaj, zakonisht në 
Bruksel. Kryetari aktual i Këshillit është Herman Van Rompuj. Mandati  i 
kryetarit është dy vjet e gjysmë, me të drejtë rizgjedhje.6)

Këshilli Evropian lindi nga Samitet e Kryetarëve të Shteteve dhe të 
Qeverive të vendeve anëtare. Në Samitin e Parisit të mbajtur në dhjetor 
1974, u vendos që këto takime të mbaheshin tri herë në vit dhe të merrnin 
emrin Këshill Evropian. Në vitin 1987, Akti i Përbashkët Evropian e bëri 
Këshillin Evropian pjesë të strukturës institucionale të Komunitetit. Tashmë 
ai është pjesë e Bashkimit Evropian. Kryetarët e Shteteve dhe të Qeverive si 
dhe Presidenti i Komisionit takohen rregullisht të paktën dy herë në vit. Ata 
shoqërohen nga Ministri i Jashtëm si dhe një Anëtar i Komisionit. Funksioni 
themelor i Këshillit Evropian është përcaktimi i drejtimeve kryesore politike 
për integrimin Evropian. Ai e realizon një gjë të tillë duke marrë vendimet 
kryesore politike si dhe duke instruktuar Këshillin ose Përfaqësuesit Shteteve 
Anëtare. Në këtë mënyrë, Këshilli Evropian ka drejtuar punën për bashkimin 
ekonomik dhe monetar, zgjedhjen e drejtpërdrejte të parlamentit si dhe një 
numër aplikimesh për aderim.7) 

Këshilli i Bashkimit Evropian

Këshilli është organi kryesor vendimmarrës i Bashkimit. Sikurse 
Parlamenti Evropian edhe Këshilli është krijuar nga dispozitat e traktateve 
gjatë viteve ‘50. Ai përfaqëson shtetet anëtare dhe në takimet e tij merr pjesë 

5. http://www.sobranie.mk/al/default-al.asp?ItemID=AE0E268C0B5F9F4A8FB7F0449386CB11
6. Po aty. 
7. Fonten, Paskal, doracak, Evropa në 12 leksione, kapitulli 3, Luksemburg, bot. 2006, fq.17.
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një ministër nga secila prej qeverive të shteteve anëtare të BE-se, me varësi 
të natyrës së çështjeve që do të diskutohen në atë takim. Marrëdhëniet e 
Bashkimit Evropian me pjesën tjetër të botës mbahen nga “Këshilli i Çështjeve 
të Përgjithshme dhe Marrëdhënieve me Jashtë”. Por një konfigurim i tillë i 
Këshillit ka përgjegjësi të gjera edhe për çështje të politikës së përgjithshme, 
prandaj takimet e tij mund të ndiqen nga secili prej ministrave të qeverive të 
shteteve anëtare, sipas zgjedhjes së vete qeverive.8)

Gjithsej ekzistojnë nënte konfigurime të ndryshme të Këshillit :
• Çështjet e Përgjithshme dhe Marrëdhëniet me Jashtë
• Çështjet Ekonomike dhe Financiare (ECOFIN)
• Drejtësia dhe Punët e Brendshme
• Punësimi, Politikat Sociale, Shëndeti dhe Çështjet e Konsumatorit
• Konkurrenca (Tregu i Brendshëm, Industria dhe Kërkimet)
• Transporti, Telekomunikacionet dhe Energjia
• Bujqësia dhe Peshkimi
• Mjedisi
• Edukimi, Rinia dhe Kultura
Gjithsesi, Këshilli mbetet një institucion i vetëm. Secili prej ministrave 

në Këshill gëzon plotfuqishmëri. Kjo do të thotë se deklarimet dhe veprimet e 
tij janë plotësisht të afta për të angazhuar qeverinë që ai përfaqëson. Me fjale 
të tjera, nënshkrimi i ministrit është nënshkrim i qeverise që ai përfaqëson. 
Gjithashtu, çdo ministër i Këshillit është përgjegjës ndaj parlamentit të vendit 
të tij si dhe ndaj qytetareve që ky parlament përfaqëson, duke siguruar kështu 
legjitimitetin e vendimeve të Këshillit.

Këshilli ushtron gjashtë funksione themelore:
1. Miraton normat komunitare. Në disa fusha të caktuara, këtë pushtet ai 

e ushtron në bashkëpunim me Parlamentin Evropian.
2. Koordinon politikat e përgjithshme ekonomike të shteteve anëtare.
3. Lidh marrëveshje ndërkombëtare, në emër të Bashkimit Evropian, me 

shtete ose organizata ndërkombëtare.
4. Aprovon buxhetin e Bashkimit, së bashku me Parlamentin Evropian.
5. Zhvillon Politikën e Jashtme dhe të Sigurisë së Përbashkët të Bashkimit, 

në bazë të direktivave të Këshillit Evropian.
6. Koordinon bashkëpunimin midis gjykatave dhe forcave policore të 

shteteve anëtare në çështjet penale.
Shumica e përgjegjësive të Këshillit kanë të bëjnë me fusha të veprimit 

komunitar, në të cilat shtetet anëtare kanë hequr dorë nga sovraniteti i tyre duke 
ua deleguar pushtetin vendimmarrës organeve të BE-se. Kjo fushë veprimi 

8. Nazmi Maliqi,- Silabus për vitin akademik 2005/2006 nga lënda Historia e së Drejtës dhe e Drejta 
e UE, 2005/2006,fq.58.
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përben “shtyllën e parë” të Bashkimit Evropian. Megjithatë, dy funksionet e 
fundit kanë të bëjnë me fusha në të cilat shtetet anëtare nuk kanë hequr dorë 
nga sovraniteti i tyre, por thjesht kanë pranuar të punojnë së bashku. Kjo 
quhet “bashkëpunim ndërqeveritar” dhe përfshin “shtyllën” e dytë dhe të tretë 
të Bashkimit.

Veprimtaria e Këshillit te BE-se është e organizuar si më poshtë :
• COREPER. E gjithë puna e Këshillit përgatitet dhe koordinohet nga 

Komiteti i Përfaqësuesve të Përhershëm (COREPER), i cili përbehet 
nga përfaqësuesit e përhershëm në Bruksel te të gjitha shteteve anëtare 
si dhe nga ndihmësit e tyre. Vete puna e COREPER-it përgatitet nga 
250 komitete dhe grupe pune, të cilat përbehen nga delegate të shteteve 
anëtare.

• Presidenca e Këshillit. Secili prej shteteve anëtare kryeson takimet e 
tij për një periudhe gjashtë mujore, duke promovuar vendimet politike 
dhe legjislative të Bashkimit si dhe duke realizuar kompromisin 
ndërmjet shteteve anëtare.

• Sekretariati i Përgjithshëm. Ky është një organ ndihmës i Presidencës 
dhe ka për detyrë të sigurojë funksionimin normal të punimeve të 
Këshillit në të gjitha nivelet.9)

1.3. Këshilli i Ministrave

Këshilli i Ministrave duhet dalluar nga Këshilli Evropian, edhe pse këto 
dy institucione janë të lidhura ngushtë në mes veti. Në fakt, Këshilli Evropian 
nuk konsiderohet institucion i BE-së. Këshilli Evropian përbëhet nga 
kryetarët e shteteve dhe të qeverive, të cilat takohen dy herë në vit. Tubimet e 
Këshillit Evropian quhen Samite. Roli i Këshillit Evropian është i përqendruar 
kryesisht në përcaktimin e kahes politike të UE-së. Ky institucion ekziston 
nga vitit 1974, kur u miratua propozimi i Zhiskar D’Estenit, që udhëheqësit 
e shteteve të takohen në formë dhe në mënyrë të rregullt për të diskutuar 
çështjet e bashkësisë që kanë të bëjnë me politiken e jashtme. Kurse Këshilli 
i Ministrave, ekziston që nga themelimi i BE-së.

1.4. Parlamenti Evropian

Parlamenti Evropian është institucion që ka zëvendësuar Asamblenë e 
BETHÇ-së, i cili qe themeluar në Strasburg në vitin 1952 dhe që ka pasur 
vetëm funksion këshillëdhënës. Ka pasur 78 anëtarë dhe të gjithë kanë qenë 

9. Doracak, Udhërrëfyes për institucionet e UE, Si funksionon Unioni Evropian, Luksemburg 2003, 
fq 9.
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anëtarë të parlamenteve të shteteve anëtare, të cilët kanë qenë të caktuar të 
delegohen për të marrë pjesë në punimet e Asamblesë. Nga viti 1979, është 
vendosur që në shtetet anëtare të mbahen zgjedhjet e drejtpërdrejta dhe të 
zgjedhën anëtarët për Parlament Evropian me mandate 5-vjeçar. Gjatë viteve, 
filloi të rritej edhe numri i anëtarëve të UE-së dhe nga ky fakt u rrit edhe 
rëndësia e këtij institucioni. Pas vitit 1980, sidomos pas viti 1990, Parlamenti 
mori kompetenca më të mëdha në fushën legjislative dhe në atë mbikëqyrëse. 
Nga kjo kohë, historia e Parlamentit Evropian është histori e cila shënon 
luftën e vazhduar në mes të deputetëve të Parlamentit me organet e tjera 
burokratike të UE-së. Deputetët kanë shënuar sukses, duke vënë përpara 
nevojën e zhvillimit të demokracisë parlamentare. 10)

1.4.1. Origjina e Parlamentit evropian

Origjina e Parlamentit Evropian fillon në vitet 50-te me traktatet 
themeluese. Parlamenti Evropian përbëhet nga 730 deputete, të cilët zgjidhen 
me votim të drejtpërdrejte nga qytetarët e shteteve anëtare. Kjo do të thotë se 
Parlamenti Evropian gëzon legjitimitet demokratik dhe se është i vetmi organ 
përfaqësues i qytetarëve të Bashkimit. Zgjedhjet parlamentare mbahen një 
herë në pesë vjet dhe të drejtën e votës e gëzon çdo qytetar evropian që është 
regjistruar si votues. Për sa i përket zgjedhjes në mënyrë të drejtpërdrejte, 
anëtarët e Parlamentit, sipas traktateve themeluese “janë përfaqësues të 
popujve të shteteve që bëjnë pjesë në Komunitete”. Megjithatë, për një kohë 
të gjatë ata kanë qenë delegate të shteteve anëtare dhe zgjidheshin sipas 
procedurave të veçanta nga secili shtet. Një mënyrë e tillë zgjedhjeje nuk 
siguronte përfaqësim të mjaftueshëm të grupeve opozitare të parlamenteve të 
shteteve anëtare, duke çuar kështu në një “deficit demokratik”. Në vitin 1976, 
Këshilli nxori një vendim lidhur me zgjedhjen e përfaqësuesve në Parlament 
me votim të përgjithshëm dhe direkt. Zgjedhjet e para të përgjithshme dhe 
të drejtpërdrejta janë mbajtur në vitin 1979. Që prej asaj kohe, Parlamenti 
ka shprehur vullnetin politik të 374 milionë qytetarëve të Bashkimit dhe ka 
përfaqësuar interesin e tyre në marrëdhënie me institucionet e tjera të BE-
së. Parlamenti Evropian i zhvillon punimet e tij në Francë, Belgjikë dhe 
Luksemburgu. Sesionet plenare mujore, në të cilat merr pjesë çdo eurodeputet, 
zhvillohen në Strasburg, qytet i cili konsiderohet edhe selia e Parlamentit 
Evropian. Takimet e komiteteve parlamentare dhe çdo takim plenar shtesë 
zhvillohet në Bruksel, ndërsa Luksemburgu është qendra e administratës se 
Parlamentit (Sekretariati i Përgjithshëm).

10. http://sq.wikipedia.org/wiki/Parlamenti_Evropian
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Parlamenti ushtron tri funksione themelore: 
Ai ushtron pushtetin legjislativ në bashkëpunim me Këshillin. Fakti që 

është një organ i zgjedhur në mënyrë të drejtpërdrejte bën që Parlamenti të 
jetë garanti kryesor i legjitimitetit të së drejtës evropiane.

1. Këshilli i BE-së dhe Komisioni Evropian janë të detyruara të kërkojnë 
mendimin e Parlamentit, përpara se të adoptojnë një akt legjislativ, 
sa herë që Traktatet e parashikojnë shprehimisht një gjë të tillë. 
Konsultime të tilla mund të jenë edhe opsionale.

2. Parlamenti ushtron kontroll demokratik mbi të gjitha institucionet e 
BE-së, veçanërisht mbi Komisionin. Ai gëzon te drejtën për të pranuar 
ose refuzuar emërimin e Komisionarëve; mund të paraqesë mocion 
mosbesimi ndaj Komisionit në tërësi dhe Komisioni është i detyruar 
t’u përgjigjet pyetjeve të Parlamentit. 11)

Ai ushtron, në bashkëpunim me Këshillin, pushtetin mbi buxhetin e BE-
së, duke ndikuar kështu mbi shpenzimet e Bashkimit. Parlamenti gëzon të 
drejtën të miratojë ose të rrëzojë buxhetin në tërësi.

Veprimtaria e Parlamentit ndahet në dy faza kryesore:
• Përgatitja e sesioneve plenare. Kjo bëhet nga anëtaret e Parlamentit 

në komisionet parlamentare të cilat janë të specializuara në fusha të 
veçanta të aktivitetit të Bashkimit. Çështjet për debat diskutohen edhe 
nga grupet politike.

• Sesionet plenare. Gjate këtyre sesioneve Parlamenti shqyrton 
propozimet legjislative si dhe voton dhe propozon amendamente 
përpara se të votojë tekstin në përgjithësi.

Në veprimtarinë e Parlamentit Evropian bëjnë pjesë edhe “komunikimet” 
me Këshillin dhe Komisionin si dhe seancat e pyetjeve lidhur me gjendjen e 
Bashkimit dhe situatën në botë.

1.5. Komisioni Evropian

Komisioni Evropian (më parë i njohur si Komisioni i Komuniteteve 
Evropian) trupi ekzekutiv i Bashkësisë Evropiane. Së bashku me Parlamentin 
Evropian dhe Këshillin e Evropës, është një nga tre institucionet kryesore të 
Bashkësisë. Roli kryesor i Komisionit është të propozojë dhe implementojë 
legjislacione dhe të mbikëqyrë traktatet e BE-së, të cilat formojnë bazën ligjore 
të BE-së. Komisioni përbëhet nga 25 Komisionerë, një nga çdo shtet anëtar 
i BE, që përkrahen nga një trup shërbyesish civil që ndahen në departamente 
të quajtura Drejtorate të Përgjithshme. Komisioni është institucion i ndarë 

11. Tali, Driton, Integrimi i Evropës në UE, Prishtinë, 2008, fq.333.
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nga shtetet anëtare. Komisionerët nuk kanë të drejtë të marrin instrukcione 
nga shtetet anëtare dhe duhet të mbrojnë të drejtat e të gjithë qytetarëve të 
BE-së. Komisioni drejtohet nga Drejtori (për momentin ky është José Manuel 
Durão Barroso). Zyra qendrore e Komisionit gjendet në Bruksel dhe gjuhët 
që përdoren janë anglishtja, frengjishtja dhe gjermanishtja. 12)

Fig.5. Seanca e Komisionit Evropian

Komisioni është një organ i pavarur politikisht i cili përfaqëson dhe mbron 
interesat e Bashkimit Evropian në tërësi. Ai përbën mekanizmin drejtues të 
BE-së. Komisioni Evropian përbëhet nga 25 anëtare të cilët emërohen një herë 
në pesë vjet, pa kaluar gjashtë muaj nga data e zgjedhjeve për Parlamentin 
Evropian.

Procedura e emërimit është e tillë :
• Qeveritë e shteteve anëtare bien dakord mbi emrin e personit që do të 

drejtojë Komisionin për pesë vjetët e ardhshëm.
• Presidenti i Komisionit zgjedh, në bashkëpunim me qeveritë e shteteve 

anëtare, anëtaret e tjerë të Komisionit.
• Parlamenti Evropian aprovon përbërjen e Komisionit të ri, në tërësi. 

Në rast se aprovohet, Komisioni fillon nga puna janarin e ardhshëm.
Selia e Komisionit Evropian është ne Bruksel, por ai ka një numër 

zyrash në Luksemburgu, përfaqësi në të gjitha shtetet anëtare të BE-se si dhe 
delegacione në disa prej kryeqyteteve të botës.

12. http://sq.wikipedia.org/wiki/Komisioni_Evropian
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Komisioni Evropian ushtron katër funksione themelore :
1. Propozon aktet normative në Parlament dhe në Këshill ;
2. Administron dhe zbaton politikat e BE-se si dhe buxhetin ;
3. Është “gardiani” i Traktateve (së bashku me Gjykatën e Drejtësisë);
4. Përfaqëson Bashkimin Evropian ne arenën ndërkombëtare.
Vete Komisioni vendos fushën e veprimtarisë të secilit komisioner si dhe 

shpërndarjen e përgjegjësive në rast se është e nevojshme. Stafi i Komisionit 
është i organizuar në departamente, të njohura ndryshe edhe si “Drejtori të 
Përgjithshme”. Secila prej këtyre drejtorive është përgjegjëse për një fushë të 
veçante të aktivitetit të BE-se dhe kryesohet prej një Drejtori të Përgjithshëm, 
i cili është përgjegjës përpara njërit prej komisionarëve. 13)

1.6. Gjykata Evropiane e Drejtësisë

Gjykata Evropiane e Drejtësisë është gjykata më e lartë e BE-së. Ajo është 
formuar në vitin 1952 me formimin e Traktatit të Parisit apo Tri Komuniteteve 
për thëngjill dhe çelik,dhe selia e saj gjendet në Luksemburg. Detyra e saj 
është të siguroj që e drejta e BE-së të interpretohet dhe të zbatohet në mënyrë 
uniforme në të gjitha shtete anëtare. Sipas disa mendimeve pos si institucion 
që vepron në kuadrin e sistemit komunitar, Gjykata Evropiane e Drejtësisë 
vepron edhe si gjyq ndërkombëtarë si dhe si gjykatë e brendshme e shteteve 
anëtare.

1.6.1. Përbërja
Gjykata Evropiane e Drejtësisë përbëhet nga 27 gjyqtarë dhe 8 avokatë të 

përgjithshëm të cilët kanë për detyrë të japin mendimet e tyre për çështjet që 
shtrohen për zgjidhje përpara gjykatës. Mendimet e tyre jepen publikisht dhe 
duhet të jenë të paanshme. Me themelimin e Kontratës së Nicës është paraparë 
se Gjykata Evropiane e Drejtësisë të përbëhet nga një gjykatës nga secili shtet 
anëtarë.Kjo do të thotë me anëtarësimin e shteteve në BE-në do të rritet edhe 
numri i gjykatësve Mandati i gjyqtarëve dhe i avokatëve është 6 vjeçare, i cili 
mundë të ripërtërihet me një ose dy periudha të mëtejme 3 vjeçare.

1.6.2. Kompetencat
Gjykata e Lartë Evropiane e Drejtësisë është kompetente që të kontrollojë 

dhe sigurojë respektimin e së drejtës në interpretimin dhe zbatimin e normave 
të përcaktuara në kontratën themeluese nga ana e institucioneve legjislative 
dhe ekzekutive të Bashkësisë Evropiane. Çështjet kryesore që shtrohen për 
zgjidhje përpara gjykatës janë:

13. http://sq.wikipedia.org/wiki/Bashkimi_Evropian#K.C3.ABshilli_i_Bashkimit_Evropian
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- Kërkesa për gjykim paraprak
- Procedimi për shkelje të detyrimeve që rrjedhin nga traktatet
- Procedimi për anulim të një vendimi
- Procedimi për mosveprim
Për ta ndihmuar Gjykatën Evropiane të Drejtësisë për ti zgjidhur numrin 

e madh të çështjeve që shtrohen përpara saj si dhe për ta siguruar një mbrojtje 
më të mirë ligjore qytetarëve të Bashkimit Evropian në vitin 1989 u krijua 
Gjykata e Shkallës së Parë. Kjo gjykatë është përgjegjëse për zgjidhjen e një 
numri të caktuar çështjesh në mënyrë të veçantë të atyre që paraqiten nga 
individët dhe çështjet që kanë të bëjnë me rastet e konkurrencës së pandershme 
midis ndërmarrjeve. Gjykata Evropiane e Drejtësisë dhe Gjykata e Shkallës 
së Parë kanë nga një president të zgjedhur ndërmjet gjyqtarëve për një mandat 
tre vjeçar.

1.6.3. Jurisprudenca
Gjykata e Lartë Evropiane e Drejtësisë në jurisprudencën e saj ka theksuar 

se ekzistojnë katër arsye që duhen marrë parasysh nga autoriteti gjyqësorë për 
të vendosur masën e paraburgimit e ato janë:  -Rreziku i largimit, -Rreziku 
i ndërhyrjes në procesin e drejtësisë, -Nevoja për të parandaluar pasojat e 
mëtejshme të veprës penale, -Nevoja për të ruajtur rendin publik. 14)

1.6.4. regjistrimi
Kryesekretari është sekretari i përgjithshëm i gjyqit. Kryesekretari 

administron departamentet nën autoritetin e presidentit të gjyqit. Ka te njëjtat 
detyra gjyqësore si kryesekretari ose nëpunësi i një gjyqi kombëtarë dhe 
është i caktuar nga gjyqi për një afat të ripërtërishëm prej gjashtë vjetëve 
.Gjyqi gjithashtu mund të caktojë një ose më shumë kryesekretar asistent. 
Kryesekretari ndihmon gjyqin, dhomën,presidentin dhe trupat gjykues në të 
gjitha funksionet zyrtare të tyre. Gjithashtu është përgjegjës për regjistrimin 
sikurse edhe për marrjen, transmetimin dhe ruajtjen e dokumenteve dhe 
lutjeve të cilat kanë hyrë në një regjistër të iniciuar nga presidenti. Gjithashtu 
është kujdestar i vulave dhe është përgjegjës për arkivin dhe publikimet e 
gjyqit. Njëherit është përgjegjës për administrimin e gjyqit, menaxhimin 
financiar dhe të llogarive. Gjyqi administron infrastrukturën e vet: kjo përfshin 
Drejtorinë e Transferimit (përkthimit)e cila në vitin 2006 punësoi 45% te stafit 
të institucionit.

14. Doutriaux, yves/Lequesne, Christian, Institucionet e Bashkimit Evropian, Botimi i 5-të,Tiranë 
2007, fq.123.
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1.6.5. Vendimet
Vendimet e Gjykatës se Lartë Evropiane të Drejtësisë merren në përgjithësi 

me shumicën e votave. Për të qenë Gjykata e aftë për të marrë vendime është 
e nevojshme që të jenë të pranishëm në seancë të paktën 9 gjykatës .Prania e 
të gjithë gjykatësve është e nevojshme vetëm atëherë kur njëra nga palët në 
konflikt e kërkon një gjë të tillë. Gjykata mundet ta merr një vendim vetëm 
atëherë kur numri i gjykatësve të pranishëm është numër tek .Nëse numri i 
gjykatësve që janë prezent në seancë është numër qift atëherë gjykatësi më i 
ri për nga mandati nuk merr pjesë në seancën e Gjykatës.

1.6.6. Konkluzione
Nëse një shtet të funksionoj sa më mirë dhe sa më drejt duhet ta ketë edhe 

Gjykatën. Pra, gjykatat janë formuar për ti zgjidhur problemet që shatohen 
nëpër ndërmarrjet të ndryshme ose problemet që shkaktohen brenda shtetit dhe 
këto probleme dërgohen në gjykatë .Secila palë ka të drejtë, për këtë vendos 
gjyqi. Ka raste që mund të ndodhin probleme edhe mes shteteve të ndryshme 
sidomos mes shteteve të BE-së .Atëherë këto raste dërgohen në Gjykatën e 
Larte Evropiane te Drejtësisë. Ka edhe gjykata të tjera siç është edhe Gjykata 
e Hagës e cila është formuar për krime të luftës ,dhe në këtë gjykatë gjykohen 
gjithë ata persona që kanë bërë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Nuk 
donë të thotë se çdo rast që dërgohet në gjykatë ka bërë krime .Ka raste që 
janë shpallur të pafajshëm .Për këtë duhet të funksionojnë gjykatat .Pra në 
fund që të kemi një rend sa më të mirë publik shtetërorë e evropian vlen të 
funksionojnë gjykatat. 15)

1.7. Gjykata e Revizorëve

Gjykata e revizorëve (The Europen Court of Auditors) kontrollon nëse 
kanë arritur të gjitha të hyrat e Unionit, dhe nëse të gjitha shpenzimet e tij 
janë bërë në mënyrë legale dhe të rregullt dhe nëse me buxhetin e UE-së 
menaxhohet në mënyrë racionale. Gjykata është themeluar në vitin 1977. 
Detyra e saj është që vazhdimisht të kontrollojë nëse kanë arritur të gjitha të 
hyrat e Unionit Evropian dhe nëse të gjitha shpenzimet janë bërë në mënyrë 
ligjore dhe të rregullt. Një nga funksionet kryesore të Gjykatës është që t’u 
ndihmojë autoriteteve buxhetore (Parlamentit evropian dhe Këshillit) me 
atë që për çdo vit u paraqet raport, për vitin paraprak financiar. Gjykata e 
revizorëve e jep mendimin e saj, para miratimit të normativave financiare të 
UE-së. Gjykatën e përbëjnë nga një anëtar i secilit vend anëtar me mandat 

15. http://sq.wikipedia.org/wiki/Gjykata_Evropiane_e_Drejt%C3%ABsis%C3%AB
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prej gjashtë vitesh, me mundësi rizgjedhjeje. Anëtarët e Gjykatës e zgjedhin 
kryetarin me mandat prej tre vitesh. Selia e Gjykjatës është në Luksemburg.

2.0. trupa tjerë me rol të rëndësishëm në UE

Pos këtyre institucioneve UE-ja ka  edhe institucione të tjera të cilat janë 
krijuar për zgjedhjen e problemeve dhe çështjeve të ndryshme. Nga këto 
institucione më të rëndësishme janë:

• Komiteti Ekonomik dhe Social
• Komiteti i Rajoneve
• Banka Investive Evropiane dhe
• Sistemi I Bankave Qendrore Evropiane 16)

2.1. Komiteti Evropian për çështje ekonomike dhe sociale (European 
Economic and Social Committee), është themeluar në vitin 1957 me 
Marrëveshjen e Romës, paraqet trup këshillues i cili i përfaqëson punëdhënësit, 
sindikatat tregtare, fermerët, konsumatorët dhe grupet tjera, të cilat në mënyrë 
kolektive e përbëjnë shoqërinë e organizuar qytetare. Komiteti i prezanton 
qëndrimet e tyre dhe i mbron interesat e tyre në debate politike të Komisionit, 
Këshillit dhe Parlamenti evropian. Komiteti paraqet urë ndërmjet Unionit dhe 
qytetarëve të tij, duke promovuar përfaqësim dhe pjesëmarrje më të madhe 
të qytetarëve dhe shoqëri më demokratike në Evropë. Komiteti është pjesë 
përbërëse e procesit të marrjes së vendimeve. Ai doemos duhet të konsultohet 
para se të merren vendime për politikën ekonomike dhe sociale. Anëtarët e 
Komitetit propozohen nga qeveritë e UE-së, por punojnë në pavarësi të plotë 
politike. Ata emërohen për periudhë prej katër vitesh, me të drejtë të rizgjedhjes. 
Komiteti takohet në Kuvendin plenar, ndërsa në përgatitjen e diskutimeve 
marrin pjesë nënkomitetet, seksionet e tij. Komiteti i zgjedh kryetarin dhe 
nënkryetarin në çdo dy vite. Selia e Komitetit është në Bruksel.17)

2.2. Komiteti për rajone (Committee on Regions), është themeluar 
në vitin 1944 me Marrëveshjen e Unionit Evropian. Komiteti është trup 
këshillues i përbërë nga përfaqësues të autoriteteve rajonale dhe lokale të 
Evropës, të cilët i propozojnë vendet anëtare, ndërsa i emëron Këshilli, me 
mandat prej katër vitesh. Anëtarët e Komitetit propozohen nga qeveritë e UE-
së, por punojnë në pavarësi të plotë politike. Komiteti për rajonet emëron 
kryetar nga anëtarët e vet, për periudhën prej dy vitesh. Roli i Komitetit 

16. Tali Driton, Integrimi I Evropës në UE, Prishtinë 2008, fq.329.
17. Doutriaux, yves/Lequesne, Christian, Institucionet e Bashkimit Evropian, Botimi i 5-të,Tiranë 

2007, fq.133.
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për rajonet është që t’i paraqesë dhe propozojë qëndrimet e autoriteteve 
lokale dhe rajonale lidhur me legjislacionin e UE-së, me anë të dhënies së 
mendimeve për propozimet e Komisionit. Komiteti mban sesione plenare në 
niven vjetor, në të cilat definohet politika e tij e përgjithshme  dhe miratohen 
mendime. Anëtarët e Komitetit ndahen në gjashtë komisione të veçanta  nga 
sfera e politikës kohezive territoriale, politikës ekonomiko-sociale, zhvillimit 
të qëndrueshëm, kulturës dhe arsimit, punëve kushtetuese dhe administrimit 
evropian dhe lidhjeve të jashtme. Selia e Komitetit është në Bruksel.18)

2.3. Banka qendrore evropiane (European Central Bank), është 
përgjegjëse për menaxhim me  euron dhe politikën monetare të UE-së. 
Detyrat e Bankës qendrore evropiane janë përcaktuar me Marrëveshje, 
me të cilën është themeluar Bashkimi Evropian. Qëllimi parësor i Bankës, 
është mbajtja e stabilitetit të çmimeve dhe mbështetja e politikave kryesore 
ekonomike në Bashkësi. Qëllimet e Unionit, sipas nenit 2 të Marrëveshjes për 
Unionin Evropian, janë realizimi i shkallës së lartë të punësimit dhe rritjes së 
qëndrueshme. Detyrat themelore të Bankës  janë:

•  përcaktimi dhe implementimi i politikës monetare në eurozonë,
•  mirëmbajtja dhe menaxhimi me rezerva devizore të vendeve të 

eurozonës dhe
•  promovimi i funksionimit të sistemeve pagesore. Selia e Bankës është 

në Frankfurt. 19)

2.4. Banka evropiane investuese (European Investment Bank), është 
themeluar në vitin 1958 me Marrëveshjen e Romës. Misioni i Bankës është që 
të investojë në projekte që i promovojnë qëllimet e Unionit. Banka ndihmon 
që të arrihen qëllimet e Unionit nëpërmjet financimit të projekteve investuese, 
për zhvillimin e rajoneve më pak të zhvilluara në UE, dhe për përmirësimin 
e konkurrencës së bizneseve të vogla. Projektet e zgjedhura janë për nxitjen 
e eurointegrimit, zhvillimit të balancuar, kohezionit ekonomiko-social 
dhe të ekonomisë inovative. Banka nuk është profitabile dhe nuk realizon 
kurrfarë mjetesh nga depozitimet e kursyera apo nga llogaritë rrjedhëse. 
Ajo financohet nëpërmjet huave që realizohen në tregjet financiare dhe 
nëpërmjet aksionarëve  të Bankës-vendeve anëtare të UE-së të cilat janë 
pronarë të përbashkët të kapitalit të saj, me ç’rast kontributi i çdo vendi e 
reflekton fuqinë e saj ekonomike në Union.20) Vendimet  e Bankës i miraton 

18. Fonten, Paskal, doracak, Evropa në 12 leksione, kapitulli 3, Luksemburg, bot. 2006, fq.21.
19. Maliqi,Nazmi, - Silabus për vitin akademik 2005/2006 nga lënda Historia e së Drejtës dhe e 

Drejta e UE, 2005/2006,fq.117.
20. Fonten, Paskal, doracak, Evropa në 12 leksione, kapitulli 3, Luksemburg, bot. 2006, fq.21.
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21. http://www.sobranie.mk/al/default-al.asp?ItemID=AE0E268C0B5F9F4A8FB7F0449386CB11

Këshilli i guvernatorëve, Këshilli drejtues dhe Komiteti udhëheqës. Banka 
bashkëpunon me institucionet e UE-së, përfaqësuesit e saj mund të marrin 
pjesë në komitetet e Parlamentit Evropian, ndërsa kryetari i Bankës mund të 
marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit. Selia e Bankës është në Luksemburg.21) 

Përfundim

Vetëm për gjysmë shekulli, Unioni Evropian ka arritur rezultate të 
jashtëzakonshme. Ka siguruar paqe mes shteteve të veta anëtare dhe prosperitet 
për qytetarët e vet. Ka krijuar valutë të vetme evropiane dhe “treg unik” pa 
kufij, ku mallrat, njerëzit, shërbimet dhe kapitali lëvizin lirshëm. Prej në 
gjashtë shtete, UE u rrit në pesëmbëdhjetë shtete dhe përgatitet të pranojë edhe 
dymbëdhjetë të tjera. U bë force kryesore tregtare dhe lider botëror në sfera, 
siç janë mbrojtja e mjedisit jetësor dhe ndihma të cilën e ndan për zhvillim. 
Vetëm në baze të mënyrës së funksionimit te këtij trekëndëshi vendimmarrës si 
dhe institucioneve tjera plotësuese, këto ligje, bashkë me politikat e UE-së në 
përgjithësi, janë rezultat i vendimeve pra, që i merr trekëndëshi institucional i 
përbërë nga Këshilli, Parlamenti Evropian dhe Komisioni Evropian.

Në parim, Komisioni është ai që propozon ligje të reja të UE, por 
Parlamenti dhe Këshilli janë ata që i miratojnë këto ligje.

Gjykata e Drejtësisë mbështet funksionimin e ligjit evropian, ndërsa 
Gjykata e Revizorëve kontrollon financimin e aktiviteteve te Unionit.

Pesë organe tjera kompletojnë sistemin:
• Komiteti Ekonomik dhe Social përfaqëson shoqërinë qytetare dhe 

dy anët e industrisë;
• Komiteti i Rajoneve përfaqëson autoritetet rajonale dhe lokale;
• Banka Qendrore Evropiane është përgjegjëse për politikën monetare 

evropiane;  
• Banka Evropiane e Investimeve financon projektet evropiane të 

investimit;
• ombudsmani Evropian mbron qytetarët dhe organizatat e UE nga 

keqadministrimi;
Qëllimi është të sigurohet një vendim-marrje në UE sa me transparente në 

institucionet  e  UE duke i mbështetur kështu interesat e qytetarëve përkatësish 
interesat kolektive evropiane.

Sanie Çermenika:  Funksioni dhe kompetencat e trekëndëshit vendimmarrës të UE-së
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M.A. Mahije MUStAfI
Universiteti Ndërkombëtar  Strugë, Filiali Gostivar 

TREGTIA E JASHTME NË VENDET 
E ZHVILLUARA

Abstrakt

Tregtia e jashtme është një veprimtari mjaft e rëndësishme e lëmit të 
tregtisë dhe ekonomisë në përgjithësi, e cila ka të bëjë me marrëdhëniet 
ekonomike të një vendi me vendet tjera të botës në sferën e shitjes 

dhe blerjes së mallrave dhe me kryerjen e shërbimeve, pra përfshin veprimet 
tregtare të importit dhe eksportit. Andaj, ekonomia e një vendi nuk mund të jetë 
autarkike, ku edhe vendet më të zhvilluara pa tregti të jashtme nuk mund t’i 
plotësojnë nevojat e veta e as të zhvillohen. Kohëve të fundit tregtia e jashtme 
është bërë një nga faktorët më të rëndësishëm të zhvillimit të gjithëmbarshëm 
ekonomik si në suaza të ekonomisë tregtare ashtu edhe të asaj ndërkombëtare. 
Me import sigurohen të mirat materiale  që paraqesin nevojë për t’u siguruar 
riprodhimi i zgjeruar, e të cilat të mira nuk prodhohen apo nuk mund të 
prodhohen në vendin përkatës. Ndërkaq, me anë të eksportit eksportohen të 
mirat materiale të cilat janë mbi vëllimin e plotësimit të nevojave të vendit. 
Edhe në tregtinë e jashtme ekziston politikë e caktuar ekonomike. Me politikë 
të tregtisë së jashtme nënkuptojmë të gjitha  rregullativat e ndryshme juridike 
e ekonomike me të cilat rregullohen transaksionet e ndryshme të ekonomisë 
tregtare me ekonomitë e vendeve të tjera.

Eksporti në të gjitha vendet, a posaçërisht për vendete tranzicionit, është 
faktori më i rëndësishëm për zhvillim. Për shkak të kësaj  të gjitha vendet i 
kushtojnë rëndësi të posaçme dhe mundësojnë kushte për rritjen e eksportit. 
Po ashtu bilanci tregtar edhe në vendet e tranzicionit nxjerr në sipërfaqe 
thyeshmërinë e lartë të sektorit eksportues. Kjo gjendje,  bënë që këto vende 
të jenë të varura nga financat ndërkombëtare dhe i klasifikon si vende me 
rrezikshmëri të lartë në aspekt të ballafaqimit me kriza financiare dhe me 
pamundësinë e pagesës së borxheve të jashtme. 

Studimi i tregut të jashtëm gjithmonë është një ndër pjesët më interesante 
e ekonomisë. Sipas analizës bashkëkohore ekonomike shumë të dhëna kanë 

   
- Magjistër i Shkencave Ekonomike,   
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dalë nga debatet që janë zhvilluar rreth tregtisë ndërkombëtare. Sot më shumë 
se kurrë është e patjetërsueshme të studjojmë tregtinë e jashtme. Përmes 
tregtisë së jashtme me mallra dhe shërbime, ekonomitë e më shumë vendeve 
janë më afër të lidhura njëri me tjetrin. 

Fjalë kyç: Tregtia e jashtme, eksporti, importi, PBB, papunësia, IHD.

I.  tregtia e jashtme - SHBA

Shtetet e Bashkuara janë importuesi më i madh i produkteve dhe eksportuesi 
i tretë, ndonëse eksporti për kokë banori është i relativisht i ulët. Kanada, Kina, 
Meksika, Japonia dhe Gjermania janë partnerët kryesorë tregtarë

Shtetet e Bashkuara zënë vendin e parë në “Raportin e Konkurrencës 
Botërore. Më vitin 2005, 155 milion njerëz ishin të punësuar me pagesë, prej të 
cilëve 80% në marrëdhënie të plotë pune.  Shumica, 79%, ishin të punësuar në 
sektorin e shërbimeve. Me rreth 15,5 milion njerëz, shëndetësia dhe asistenca 
sociale janë fusha kryesore e punësimit. Banka Botërore i rangon Shtetet e 
Bashkuara të parat përkrah lehtësia e punëdhënies dhe pushimit të punëtorëve. 

Sistemi i mirëqenies në SHBA është prej më të rreptëve në botën e 
zhvilluar, duke reduktuar varfërinë relative dhe varfërinë absolute goxha më 
pak se mesatarja e vendeve të pasura. Përderisa sistemi i mirëqenies me sukses 
redukton në mesin e pleqve, të rinjtë përfitojnë relativisht pak nga ndihmesa 
shtetërore Më 2007, studimi i UNICEF-it për mirëqenien e fëmijëve në njëzetedy 
vende të industrializuara i rangoi SHBA-të të parafundit. Pasqyra e më poshtme 
pasqyron disa tregues më të rëndësishëm makroekonomik të SHBA-ve.

    Shtetet e Bashkuara zënë vendin e parë në “Raportin e Konkurrencës Botërore. Më 
vitin 2005, 155 milion njerëz ishin të punësuar me pagesë, prej të cilëve 80% në 
marrëdhënie të plotë pune.  Shumica, 79%, ishin të punësuar në sektorin e shërbimeve. 
Me rreth 15,5 milion njerëz, shëndetësia dhe asistenca sociale janë fusha kryesore e 
punësimit. Banka Botërore i rangon Shtetet e Bashkuara të parat përkrah lehtësia e 
punëdhënies dhe pushimit të punëtorëve.  
    Sistemi i mirëqenies në SHBA është prej më të rreptëve në botën e zhvilluar, duke 
reduktuar varfërinë relative dhe varfërinë absolute goxha më pak se mesatarja e vendeve 
të pasura. Përderisa sistemi i mirëqenies me sukses redukton në mesin e pleqve, të rinjtë 
përfitojnë relativisht pak nga ndihmesa shtetërore Më 2007, studimi i UNICEF-it për 
mirëqenien e fëmijëve në njëzetedy vende të industrializuara i rangoi SHBA-të të 
parafundit. Pasqyra e më poshtme pasqyron disa tregues më të rëndësishëm 
makroekonomik të SHBA-ve. 
 
Tabela nr.1        Treguesit makroekonomik të SHBA-ve në periudhën 2004 - 2009 
                                                                                                                                          
 
Nr 
 

 
Indikator 
ekonomik 

 
2004 

 
 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
 

 
2008 

 
 

 
2009 

 
1 

Numri i 
popullsisë 

 
293,046,000 

 
 

 
295,753,000 

 
298,593,000 

 
301,580,00
0 

 
 

 
304,375,000 

 
 

 
307,007,000 

 
2 

 
PBB në $ 

 
11,812,300 

 
 

 
12,579,700 

 
13,336,200 

 
14,061,800 

 
 

 
14,369,100 

 
 

 
14,119,000 

 
3 

 
Ritja e 
PBB 
 në % 

 
/ 

 
 

 
6.5 

 
6 

 
5.4 

 
 

 
2.2 

 
 

 
-1.7 

 
4 

PBB për 
banor (në 
miliona  $) 

 
40,309 

 
 

 
42,534 

 
44,663 

 
46,627 

 
 

 
47,209 

 
 

 
45,989 

 
5 

Papunsia      
% 

 
5.5 

 
 

 
5.1 

 
4.6 

 
4.6 

 
 

 
5.8 

 
 

 
9.2 

 
6 

 
IDH  (në 
miliona $) 
 

 
145,966 

 
 

 
112,638 

 
243,151 

 
271,211 

 
 

 
328,334 

 
 

 
137,710 

Burimi: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL, 15 janar 2011 
             http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD , 15 janar 2011 
          http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet, 15 janar 2011 
             http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.wD?page=1 15janar2011 
 
    Nga tabela  shihet qartë se produkti i brendshwm bruto (PBB) i SHBA-ve tregon një 
trend rritës ku në vitin 2005 tregon rritje për 6.5 % krahasuar me vitin  paraprak, kurse në 
vitin 2009,  PBB- ja nuk është rritur por kemi rënie të këtij treguesi për 1,7%, krahasuar 
me vitin paraprak, ku  shkaktar kryesor i kësaj ulje është paraqitja e krizës finansiare e 
paraqitur ne korik të vitit 2007, ku pothuajse në shumicën e shteteve të zhvilluara ka 
ndikuar në rënjen e treguesve makroekonomik. Në këtë aspekt bëhen përpjekje të mëdha 
për dalje nga kjo krizë që i ka përfshijë të gjitha vendet e zhvilluara, e në veçnati SHBA-
të si lider i shteteve të zhvilluara. Sa i përket papunësisë nuk ka pasur luhatje të mëdha në 
këto periudha të analizuara duke përjashtuar  vitin 2009 ku kjo përqindje arrin në 9.2, që 
donë të thotë se papunësia përafërsisht është rritur dyfish. Sa i përket investimeve të 

tabela nr.1        Treguesit makroekonomik të SHBA-ve në periudhën 2004 - 2009

Burimi:   http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL, 15 janar 2011
  http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD , 15 janar 2011
  http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet, 15 janar 2011
  http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.wD?page=1 15janar2011
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Nga tabela  shihet qartë se produkti i brendshwm bruto (PBB) i SHBA-ve 
tregon një trend rritës ku në vitin 2005 tregon rritje për 6.5 % krahasuar me 
vitin  paraprak, kurse në vitin 2009,  PBB- ja nuk është rritur por kemi rënie 
të këtij treguesi për 1,7%, krahasuar me vitin paraprak, ku  shkaktar kryesor 
i kësaj ulje është paraqitja e krizës finansiare e paraqitur ne korik të vitit 
2007, ku pothuajse në shumicën e shteteve të zhvilluara ka ndikuar në rënjen 
e treguesve makroekonomik. Në këtë aspekt bëhen përpjekje të mëdha për 
dalje nga kjo krizë që i ka përfshijë të gjitha vendet e zhvilluara, e në veçnati 
SHBA-të si lider i shteteve të zhvilluara. Sa i përket papunësisë nuk ka pasur 
luhatje të mëdha në këto periudha të analizuara duke përjashtuar  vitin 2009 
ku kjo përqindje arrin në 9.2, që donë të thotë se papunësia përafërsisht është 
rritur dyfish. Sa i përket investimeve të huaja direkte më të ulta kanë qenë në 
vitin 2005, kurse në vitin 2008 kapin vlerën prej 328,334 milion dollar ose 
është shënuar rritje prej 34.3% . Gjatë viteve të nëntëdhjeta të shekullit njëzet 
me të drejtë llogaritet se eksporti i SHBA-ve ishte motori i rritjes së PBB së 
atij vendi. Aktivitetin e SHBA-ve në marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare 
më së miri do ta shohim me prezantimin e të dhënave më relevante nga sfera 
e tregtisë së jashtme në tabelën e më poshtme.

tabela nr.2  Qarkullimi i mallrave dhe shërbimeve në tregtinë e jashtme të SHBA- ve prej 
vitit 2004 - 2009 (në miliona $)

huaja direkte më të ulta kanë qenë në vitin 2005, kurse në vitin 2008 kapin vlerën prej 
328,334 milion dollar ose është shënuar rritje prej 34.3% . Gjatë viteve të nëntëdhjeta të 
shekullit njëzet me të drejtë llogaritet se eksporti i SHBA-ve ishte motori i rritjes së PBB 
së atij vendi. Aktivitetin e SHBA-ve në marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare më së 
miri do ta shohim me prezantimin e të dhënave më relevante nga sfera e tregtisë së 
jashtme në tabelën e më poshtme. 
 
Tabela nr.  Qarkullimi i mallrave dhe shërbimeve në tregtinë e jashtme të SHBA- ve prej 
vitit 2004 - 2009  
                                                                                             (në miliona $ ) 

 
                          Eskporti 

 
                    Importi 

 
Vitet 
   

% e 
eksportit në 
PBB 
 

  
 % e 
importit në 
PBB 
 

 
 
Neto Eksporti 

1 2  3  4 = 2 - 3 
 
2004 

 
1,181,230 

 
10 

 
1,771,845 

 
15 

 
-  590,615 

 
2005 

 
1,257,970 

 
10 

 
2,012,752 
 

 
16 

 
-  754,782 

 
2006 

 
1,466,982 

 
11 

 
2,267,154 

 
17 

 
-  800,172 

 
2007 

 
1,687,416 

 
12 

 
2, 390,506 

 
17 

 
- 703,090 

 
2008 

 
1,867983 
 

 
13 

 
2,586,438 

 
18 

 
- 718,455 

 
2009 

 
1,553,090 

 
11 

 
1,976,660 

 
14 

 
- 423,570 

 
Burimi : http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries, 16 janar 2011 
                http://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS, 16 janar 2011 
  
    Për nga vëllimi i  eksporit, SHBA-të kanë eksport më të lartë në botë. Sa i përket 
ecurisë së qarkullimit të mallrave dhe shërbimeve në SHBA nga tabela shihet qartë se në 
vitin 2004 përqindja e eksportit është më e ulët dhe përfshin vetëm 10% nga PBB-ja, 
kurse në vitin 2008 është rritur në 13%. Në vitin 2009 përsëri kemi një rënie të eksportit 
për 2% krahasuar me vitin paraprak . Si që shihet e njeta gjë ndodh edhe me importin por 
në dallim prej eksportit, importi kap shumën prej 15 % të PBB në vitin 2004, ku pastaj 
kemi një rritje dhe, ate në vitin 2008 pjesmarrja e importit në PBB arin 18%, ndërsa në 
vitin 2009 kemi rënje për 4% krahasuar me vitin paraprak. Si që shihet kriza finasiare e 
vitit 2007 ka ndikuar në rrënien e eksportit dhe importit të mallrave dhe shërbimeve në 
SHBA. Sa i përket Neto eksportit nga kolona 4 shihet qartë se në mënyrë permanente 
kemi një deficit në bilancin tregtar edhe, ate deficitin më të lartë tregtar SHBA-ja e ka 
pasur në vitin 2006 që kap shumen 800,172 milion $.  

II.   Tregtia e jashtme- Japonia
 
    Japonia është vendi me rimëkëmbjen më të shpejtë nga vendet që morën pjesë në 
Luftën e Dytë Botërore. SHBA e kishte financuar Japoninë fill pas mbarimit të luftës 
edhe pse mbas viteve 1950-1951, Japonia vazhdoi punën e saj më vete. Që nga viti 1952, 

Burimi:  http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries, 16 janar 2011
                 http://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS, 16 janar 2011

Mahije Mustafi:  Tregtia e jashtme në vendet e zhvilluara
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Për nga vëllimi i  eksporit, SHBA-të kanë eksport më të lartë në botë. 
Sa i përket ecurisë së qarkullimit të mallrave dhe shërbimeve në SHBA nga 
tabela shihet qartë se në vitin 2004 përqindja e eksportit është më e ulët dhe 
përfshin vetëm 10% nga PBB-ja, kurse në vitin 2008 është rritur në 13%. 
Në vitin 2009 përsëri kemi një rënie të eksportit për 2% krahasuar me vitin 
paraprak . Si që shihet e njeta gjë ndodh edhe me importin por në dallim prej 
eksportit, importi kap shumën prej 15 % të PBB në vitin 2004, ku pastaj kemi 
një rritje dhe, ate në vitin 2008 pjesmarrja e importit në PBB arin 18%, ndërsa 
në vitin 2009 kemi rënje për 4% krahasuar me vitin paraprak. Si që shihet 
kriza finasiare e vitit 2007 ka ndikuar në rrënien e eksportit dhe importit të 
mallrave dhe shërbimeve në SHBA. Sa i përket Neto eksportit nga kolona 
4 shihet qartë se në mënyrë permanente kemi një deficit në bilancin tregtar 
edhe, ate deficitin më të lartë tregtar SHBA-ja e ka pasur në vitin 2006 që kap 
shumen 800,172 milion $. 

II.   tregtia e jashtme- Japonia

Japonia është vendi me rimëkëmbjen më të shpejtë nga vendet që morën 
pjesë në Luftën e Dytë Botërore. SHBA e kishte financuar Japoninë fill pas 
mbarimit të luftës edhe pse mbas viteve 1950-1951, Japonia vazhdoi punën 
e saj më vete. Që nga viti 1952, GDP e këtij vendi u rrit ndjeshëm çdo vit. 
Ekonomia japoneze u zhvillua në shumë drejtime dhe tregtia me vendet e huaja 
luajti një rol vendimtar në zhvillimin e mëtejshëm të saj. Mallrat japoneze 
shiten në të gjithë botën . Me kalimin e kohës edhe tregu i brendshëm i vendit 
do të konsolidohej. Pagat e punonjësve, asistenca sociale dhe mirëqenia në 
përgjithësi do të rriteshin ndjeshëm. Deri në vitet 1960, familjet japoneze 
kishin në shtëpitë e tyre një televizor, frigorifer dhe lavatriçe, si dhe shumë të 
tjerë mund të përballonin mbajtjen e një makine dhe kondicionerëve. Qeveria 
nga ana e saj mund t’i ndihmonte bizneset lehtë pasi shpenzimet militare 
ishin relativisht të vogla. Japonezët morën dhe studiuan teknologjitë më të 
përparuara të kohës duke i përmirësuar disa prej tyre. Në fund të viteve 1980, 
Japonia ishte shteti më i pasur në të gjithë Azinë.

Japonia është ndër vendet më të zhvilluara të botës. Për numrin e 
ndërmarrjeve industriale e prodhimin, si dhe shumëllojshmërinë e produkteve, 
ajo zë vendin e parë në Azi dhe të dytin në botë, pas ShBA. Në disa degë të 
veçanta, si në ndërtimin e anijeve, të automobilave, makinave automate, etj. 
ajo qëndron në vendin e parë në botë. Japonia në krahasim prej SHBA-ve 
është e koncentruar në zhvillimin e industrisë, që paraqet një superfuqi në 
këtë lëmë. Ky shtet nuk disponon me pasuri natyrore, as me forcë ushtarake 
por disponon një resurs shum të rëndësishëm edhe ate: afësinë shpikëse e cila 
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nuk ka kufij por gjithsesi duhet zhvilluar ate e cila aftësi shpikëse do bëhet 
pasuria më e çmuar e njerëzimit. Sa i përket zhvillimit ekonomik të Japonisë  
pasqyrohet në tabelën vijuese përmes disa treguesve makroekonomik.

tabela nr.3  Treguesit makroekonomik të Japonisë në periudhën 2004 - 2009                                                                                                                                             

GDP e këtij vendi u rrit ndjeshëm çdo vit. Ekonomia japoneze u zhvillua në shumë 
drejtime dhe tregtia me vendet e huaja luajti një rol vendimtar në zhvillimin e mëtejshëm 
të saj. Mallrat japoneze shiten në të gjithë botën . Me kalimin e kohës edhe tregu i 
brendshëm i vendit do të konsolidohej. Pagat e punonjësve, asistenca sociale dhe 
mirëqenia në përgjithësi do të rriteshin ndjeshëm. Deri në vitet 1960, familjet japoneze 
kishin në shtëpitë e tyre një televizor, frigorifer dhe lavatriçe, si dhe shumë të tjerë mund 
të përballonin mbajtjen e një makine dhe kondicionerëve. Qeveria nga ana e saj mund t’i 
ndihmonte bizneset lehtë pasi shpenzimet militare ishin relativisht të vogla. Japonezët 
morën dhe studiuan teknologjitë më të përparuara të kohës duke i përmirësuar disa prej 
tyre. Në fund të viteve 1980, Japonia ishte shteti më i pasur në të gjithë Azinë. 
    Japonia është ndër vendet më të zhvilluara të botës. Për numrin e ndërmarrjeve 
industriale e prodhimin, si dhe shumëllojshmërinë e produkteve, ajo zë vendin e parë në 
Azi dhe të dytin në botë, pas ShBA. Në disa degë të veçanta, si në ndërtimin e anijeve, të 
automobilave, makinave automate, etj. ajo qëndron në vendin e parë në botë. Japonia në 
krahasim prej SHBA-ve është e koncentruar në zhvillimin e industrisë, që paraqet një 
superfuqi në këtë lëmë. Ky shtet nuk disponon me pasuri natyrore, as me forcë ushtarake 
por disponon një resurs shum të rëndësishëm edhe ate: afësinë shpikëse e cila nuk ka 
kufij por gjithsesi duhet zhvilluar ate e cila aftësi shpikëse do bëhet pasuria më e çmuar e 
njerëzimit. Sa i përket zhvillimit ekonomik të Japonisë  pasqyrohet në tabelën vijuese 
përmes disa treguesve makroekonomik. 
 
Tabela nr.3         Treguesit makroekonomik të Japonisë në periudhën 2004 - 2009                                            
 
Nr. 

 
 

Indikator  
ekonomik 

 
2004 

 
 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
1 

 
 

Numri 
popullsisë 

 
127,761,000 

 
 

 
127,773,000 

 
127,756,000 

 
127,770,750 

 
127,704,000 

 
127,560,000 

 
2 

 
 
 

 
PBB (në 
miliona $) 

 
4,605,921 
 

 
 
 

 
4,552,200 

 
4,362,590 

 
4,377,940 

 
4,886,970 

 
5,069,000 

 
3 

 
 

 
Ritja e PBB 
(në%) 

 
/ 

 
 

 
-1.16 

 
-4.16 

 
-0.3 

 
11.6 

 
3.7 

 
4 

 
 

PBB për  
Banor (në 
miliona $) 

 
36051 

 
 

 
35627 

 
34148 

 
34264 

 
38268 

 
39738 

 
5 

 
 

1 
Papunsia (në 
%) 

 
5.3 

 
 

 
4.7 

 
4.4 

 
4.1 

 
3.8 

 
4 

 
6 

 
 
 

Investime  
direkte të  
huaja(në 
moliona $) 

 
 
7,804 

 
 
 

 
 
3,214 

 
 
-6,784 

 
 
22,180 

 
 
24,552 

 
 
11,834 

Burimi: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL, 16 janar 2011 
              http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries, 16 janar 2011 
              http://www.indexmundi.com/japan/unemployment_rate.html, 20 janar 2011 
              http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.wD?page=1 15janar2011 
  
    Në tabelën e sipërme shihet qartë  se PBB i Japonisë është shumë karakteristikë në 
krahasim me SHBA-në dhe vendet tjera të zhvilluara duke e lënë anësh Kuvajtin. Ky 
tregues tregon një rënie prej viti 2004 -2006 e pastaj shënon rritje deri në vitin 2009 , ku 
kriza finasiare nuk ka ndikuar dhe aq shum në këtë tregues, e cila krizë ishte 
karakteristikë për shtetet tjera të zhvilluara. Papunësia si tregues i rëndësishëm  i 
                                                 
 

Burimi: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL, 16 janar 2011
              http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries, 16 janar 2011
              http://www.indexmundi.com/japan/unemployment_rate.html, 20 janar 2011
              http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.wD?page=1 15janar2011

  
Në tabelën e sipërme shihet qartë  se PBB i Japonisë është shumë 

karakteristikë në krahasim me SHBA-në dhe vendet tjera të zhvilluara duke 
e lënë anësh Kuvajtin. Ky tregues tregon një rënie prej viti 2004 -2006 e 
pastaj shënon rritje deri në vitin 2009 , ku kriza finasiare nuk ka ndikuar dhe 
aq shum në këtë tregues, e cila krizë ishte karakteristikë për shtetet tjera të 
zhvilluara. Papunësia si tregues i rëndësishëm  i ekonomisë së një vendi ka 
shënuar rënje deri në vitin 2008, ndërsa në vitin 2009 nga vitet e analizuara 
shënon një rritje prej 0,2%. Sa i përket investimeve direkte të huaja ata në 
vitin 2006 shënojnë një rënje të theksuar.

Për Japoninë rëndësi të veçantë përpos fuqisë punëtore të kualifikuar, 
zhvillimit të industrisë në përgjithësi e në veçanti  industrisë së automobilave  
industrisë  e elektronike dhe industrisë teknikës së bardhë ka tregtia e jashtme 
e cila në kontinuitet shënon suficit në bilancin tregtar. Se si rrjedh qarkullimi i 
mallrave dhe shërbimeve në tregtine e jashtme në Japoni ate më së miri mund 
ta shohim në tabelën vijuese.

Mahije Mustafi:  Tregtia e jashtme në vendet e zhvilluara
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tabela nr.4.  Qarkullimi i mallrave dhe shërbimeve në tregtinë e jashtme të  Japonisë 
prej vitit  2004 -2009  . (në miliona $ )

ekonomisë së një vendi ka shënuar rënje deri në vitin 2008, ndërsa në vitin 2009 nga vitet 
e analizuara shënon një rritje prej 0,2%. Sa i përket investimeve direkte të huaja ata në 
vitin 2006 shënojnë një rënje të theksuar. 
Për Japoninë rëndësi të veçantë përpos fuqisë punëtore të kualifikuar, zhvillimit të 
industrisë në përgjithësi e në veçanti  industrisë së automobilave  industrisë  e elektronike 
dhe industrisë teknikës së bardhë ka tregtia e jashtme e cila në kontinuitet shënon suficit 
në bilancin tregtar. Se si rrjedh qarkullimi i mallrave dhe shërbimeve në tregtine e 
jashtme në Japoni ate më së miri mund ta shohim në tabelën vijuese. 
 
Tabela nr.4.  Qarkullimi i mallrave dhe shërbimeve në tregtinë e jashtme të  Japonisë prej 
vitit  2004 -2009  . 
                                                                                        (në miliona $ ) 

 
Eskporti 
 

 
Importi 

 
Vitet 

 
 

% e 
eksporit në 
PBB 

 % e importit 
në PBB 

 
 
Neto 
Eksporti 

 
1 

 
2 

  
3 

  
4 = 2 - 3 

 
2004 

 
598,769 

 
13 

 
506,651 

 
11 

 
92.118 

 
2005 

 
637,308 

 
14 

 
591,786 

 
13 

 
45,522 

 
2006 

 
698,014 

 
16 

 
654,389 

 
15 

 
43,625 

 
2007 

 
788,029 

 
18 

 
700,470 

 
16 

 
87,559 

 
2008 

 
879,655 

 
18 

 
830,785 

 
17 

 
48,870 

 
2009 

 
658,970 

 
13 

 
608,280 

 
12 

 
50,690 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries, 16 janar 2011 
http://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS, 16 janar 2011 
 
 Nga tabela nr. 3 shihet qartë se Eksporti i mallrave dhe Shërbimeve në Japoni shënon një 
rritje të vazhdueshme, ndërsa në vitin 2009  ka pasur rënie të eksportit  edhe ate për 5 % 
krahasuar me vitin paraprak.. Si që shihet e njwjta gjë ndodh edhe me importin. Sa i 
përket Neto Eksportit nga kolona 4 shihet qartë se në mënyrë permanente kemi një suficit  
në bilancin tregtar edhe, ate suficitën më  më të lartë tregtar Japonia e ka pasur në vitin 
2004 që kap shumën  92.2 milard $, kurse suficitën më të ulët në vitin 2009 në vlerë prej 
43,6.milard $. Karakteristikë për tregtinë e jashtme të Japonisë është suficiti i përhershëm 
për këtë periudhë kohore të analizuar. Siç po shihet nga të dhënat në tabelë rritja e 
eksportit ndikon  në rritjen e PBB e njëkohësisht edhe në zhvillim ekonomik të këtij 
vëndi. 
 
III.      Tregtia e jashtme –Kuvajti 
 
    Ekonomia e Kuvajtit shënon  rritëm   më  të shpejtë në rajon. Kuvajti ka një sistem të 
zhvilluar  bankar. Rreth 200 firma  të listuara të këtij vendi, shkëmbejnë një shumë të  
madhe të aksioneve në botën arabe.  Kuvajti ka  rezerva të naftës të papërpunuara rreth 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries, 16 janar 2011
http://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS, 16 janar 2011

Nga tabela nr. 3 shihet qartë se Eksporti i mallrave dhe Shërbimeve në 
Japoni shënon një rritje të vazhdueshme, ndërsa në vitin 2009  ka pasur rënie 
të eksportit  edhe ate për 5 % krahasuar me vitin paraprak.. Si që shihet e 
njwjta gjë ndodh edhe me importin. Sa i përket Neto Eksportit nga kolona 
4 shihet qartë se në mënyrë permanente kemi një suficit  në bilancin tregtar 
edhe, ate suficitën më  më të lartë tregtar Japonia e ka pasur në vitin 2004 që 
kap shumën  92.2 milard $, kurse suficitën më të ulët në vitin 2009 në vlerë 
prej 43,6.milard $. Karakteristikë për tregtinë e jashtme të Japonisë është 
suficiti i përhershëm për këtë periudhë kohore të analizuar. Siç po shihet nga 
të dhënat në tabelë rritja e eksportit ndikon  në rritjen e PBB e njëkohësisht 
edhe në zhvillim ekonomik të këtij vëndi.

III.      tregtia e jashtme –Kuvajti

Ekonomia e Kuvajtit shënon  rritëm   më  të shpejtë në rajon. Kuvajti 
ka një sistem të zhvilluar  bankar. Rreth 200 firma  të listuara të këtij vendi, 
shkëmbejnë një shumë të  madhe të aksioneve në botën arabe.  Kuvajti ka  
rezerva të naftës të papërpunuara rreth 104000000000 fuçi (15 km ³), ku 
vlerësohet të jetë 10% e rezervave botërore. Sipas kushtetutës së  Kuvajtit, 
të gjitha burimet natyrore të vendit dhe të ardhurat që lidhen janë pronë e 
qeverisë. Duke qenë një vend pa taksa, rezultoi që rritja e çmimeve të naftës 



137

që nga viti 2003, ndikoi në rritjen e  ekonomisë së Kuvajtit. Megjithatë, 
ekonomia e vendit ishte e prekur rëndë nga kriza globale financiare e vitit 
2008. Në 2009, Banka Qendrore e Kuvajtit ka hartuar një paketë ndihmash 
prej  5150000000 $, për të ndihmuar rritjen e ekonomisë.

 Zhvillimit ekonomik i Kuvajtit,  pasqyrohet në tabelën vijuese përmes 
disa treguesve makroekonomik.

tabela nr. 5. Treguesit makroekonomik të Kuvajtit në periudhën prej vitit 2004 - 2009    

104000000000 fuçi (15 km ³), ku vlerësohet të jetë 10% e rezervave botërore. Sipas 
kushtetutës së  Kuvajtit, të gjitha burimet natyrore të vendit dhe të ardhurat që lidhen janë 
pronë e qeverisë. Duke qenë një vend pa taksa, rezultoi që rritja e çmimeve të naftës që 
nga viti 2003, ndikoi në rritjen e  ekonomisë së Kuvajtit. Megjithatë, ekonomia e vendit 
ishte e prekur rëndë nga kriza globale financiare e vitit 2008. Në 2009, Banka Qendrore e 
Kuvajtit ka hartuar një paketë ndihmash prej  5150000000 $, për të ndihmuar rritjen e 
ekonomisë. 
 Zhvillimit ekonomik i Kuvajtit,  pasqyrohet në tabelën vijuese përmes disa treguesve 
makroekonomik. 
Tabela nr. 5. Treguesit makroekonomik të Kuvajtit në periudhën prej vitit 
 2004 - 2009                                                                                                                                                
 
Nr. 

Indikator 
ekonomik 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
1 

Numri i 
popullsisë 

 
2,459,534 

 
2,535,446 

 
2,599,444 

 
2,662,966 

 
2,728,041 

 
2,794,
706 

 
2 

 
PBB (në milion 
$) 

 
59,441 

 
80,798 

 
101,561 

 
114,739 

 
148,024 

 
/ 

 
3 

 
Ritja e PBB në 
% 

 
/ 

 
35.9 

 
25.7 

 
12.9 

 
29 

 
/ 

 
4 

PBB për banorë 
(në $) 

 
24167 

 
31867 

 
39070 

 
43087 

 
54260 

 
/ 

 
6 

Papunësia 
(në %) 

 
2.1 

 
2.2 

 
2.2 

 
2.2 

 
2.2 

 
2.2 

 
7 

 
IDH (në milion 
$) 

 
23 
 

 
233.9 
 

 
121.3 
 

 
111.5 
 

 
-5.9 
 

 
144.8 
 

Burimi: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL, 16 janar 2011 
                   http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries, 16 janar 2011 
 
Produkti i Brendshëm Bruto i Kuvajtit është rritur nga viti në vit, ku kriza finasiare nuk 
ka ndikuar dhe aq shum në këtë tregues, e cila krizë ishte karakteristikë për shtetet tjera të 
zhvilluara. Papunësia si tregues i rëndësishëm  i ekonomisë së një vendi  pothuajse është 
konstante për periudhën e analizuar. Sa i përket investimeve direkte të huaja 
karakteristikë është viti 2008 që ka shënuar rrënje të theksuar. 
Eksporti në të gjitha vendet, a posaçërisht për vendet siç është Kuvajti, është faktori më i 
rëndësishëm për zhvillim këtë më së miri e pasqyron tabela e më poshtme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burimi: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL, 16 janar 2011
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries, 16 janar 2011

Produkti i Brendshëm Bruto i Kuvajtit është rritur nga viti në vit, ku 
kriza finasiare nuk ka ndikuar dhe aq shum në këtë tregues, e cila krizë ishte 
karakteristikë për shtetet tjera të zhvilluara. Papunësia si tregues i rëndësishëm  
i ekonomisë së një vendi  pothuajse është konstante për periudhën e analizuar. 
Sa i përket investimeve direkte të huaja karakteristikë është viti 2008 që ka 
shënuar rrënje të theksuar.

Eksporti në të gjitha vendet, a posaçërisht për vendet siç është Kuvajti, 
është faktori më i rëndësishëm për zhvillim këtë më së miri e pasqyron tabela 
e më poshtme.

Mahije Mustafi:  Tregtia e jashtme në vendet e zhvilluara
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tabela nr.6. Qarkullimi i mallrave në tregtinë e jashtme në Kuvajt në periudhën 
2004 – 2009.

 
 
 
Tabela nr.6. Qarkullimi i mallrave në tregtinë e jashtme në Kuvajt në periudhën 2004 – 
2009. 

 
Eskporti 
 

 
Importi 

 
Vitet 

 % e eksportit në PBB  % e importit në PBB 

 
Neto Eksporti 

 
1 

 
2 

  
3 

  
4 = 2 - 3 

 
2004 

 
33,881.3 

 
57 

 
19,021.1 

 
32 

 
14,860.2 

 
2005 

 
51,710.6 

 
64 

 
22,623.4 

 
28 

 
29,087.2 

 
2006 

 
67,030.2 

 
66 

 
24,374.4 

 
24 

 
42,656,2 

 
2007 

 
72,285.5 

 
63 

 
32,126.9 

 
28 

 
40,158.6 

 
2008 

 
97,695.8 

 
66 

 
38,486.2 

 
26 

 
59,209.6 

 
2009 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

Burimi: http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries, 16 janar 2011 
                   http://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS, 16 janar 2011 
 
    Niveli i lartë i zhvillimit të forcave prodhuese ka bërë që bilanci i tregtisë së jashtme të 
jetë sufcitar nëpër të gjitha vitet e analizuara. Në vitin  2008 ky suficit ka qenë 59,209.6 
milionë dollarë. Në periudhën e viteve 2004-2008 në ekonominë e Kuvajtit në përqindje,  
eksporti është shtuar, duke përjashtuar vitin 2007 ku ka pasur një rrënje prej 3% 
krahasuar me vitin paraprak, ku kjo ka ndikuar në rritjen e importit  po në të njëjtin vit 
për 4 %.  
    Prodhimet e naftës, prodhimet petrokimike, plehrave dhe shërbimeve financiare janë 
mallrat kryesore të eksportit. Kuvajt importon një gamë të gjerë produktesh ushqimore 
dhe tekstile të makinerisë. Partnerët më të rëndësishëm të marrëdhënieve tregtare janë 
Japonia, Shtetet e Bashkuara, India, Korea e Jugut, Singapori, Kina, Bashkimi Evropian. 
    Si përfundim nga kjo mund të nxjerrim se pjesëmarrja e eksportit në PBB është mjaft e 
madhe, krahasuar me SHBA-të dhe Japoninë dhe se bilanci tregtar gjithmonë është 
suficitar. 
 
 
P RFUNDIME 
 
    Në  kushtet  bashkëkohore  ekspansioni i marrëdhënieve me tregtinë e jashtme 
parashtron parakushtin esencial për zhvillimin dinamik të ekonomisë dhe anëtarësimin 
efikas në ndarjen ndërkombëtare të punës.  
    Tregtia e jashtme është një veprimtari mjaft e rëndësishme e lëmit të tregtisë dhe 
ekonomisë në përgjithësi, e cila ka të bëjë me marrëdhëniet ekonomike të një vendi me 
vendet tjera të botës në sferën e shitjes dhe blerjes së mallrave dhe me kryerjen e 
shërbimeve, pra përfshin veprimet tregtare të importit dhe eksportit. Andaj, ekonomia e 

Burimi:       http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries, 16 janar 2011
                   http://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS, 16 janar 2011

Niveli i lartë i zhvillimit të forcave prodhuese ka bërë që bilanci i tregtisë 
së jashtme të jetë sufcitar nëpër të gjitha vitet e analizuara. Në vitin  2008 ky 
suficit ka qenë 59,209.6 milionë dollarë. Në periudhën e viteve 2004-2008 në 
ekonominë e Kuvajtit në përqindje,  eksporti është shtuar, duke përjashtuar 
vitin 2007 ku ka pasur një rrënje prej 3% krahasuar me vitin paraprak, ku kjo 
ka ndikuar në rritjen e importit  po në të njëjtin vit për 4 %. 

Prodhimet e naftës, prodhimet petrokimike, plehrave dhe shërbimeve 
financiare janë mallrat kryesore të eksportit. Kuvajt importon një gamë të gjerë 
produktesh ushqimore dhe tekstile të makinerisë. Partnerët më të rëndësishëm 
të marrëdhënieve tregtare janë Japonia, Shtetet e Bashkuara, India, Korea e 
Jugut, Singapori, Kina, Bashkimi Evropian.

Si përfundim nga kjo mund të nxjerrim se pjesëmarrja e eksportit në PBB 
është mjaft e madhe, krahasuar me SHBA-të dhe Japoninë dhe se bilanci 
tregtar gjithmonë është suficitar.

PЁRFUNDIME

Në  kushtet  bashkëkohore  ekspansioni i marrëdhënieve me tregtinë e 
jashtme parashtron parakushtin esencial për zhvillimin dinamik të ekonomisë 
dhe anëtarësimin efikas në ndarjen ndërkombëtare të punës. 

Tregtia e jashtme është një veprimtari mjaft e rëndësishme e lëmit të tregtisë 
dhe ekonomisë në përgjithësi, e cila ka të bëjë me marrëdhëniet ekonomike të 
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një vendi me vendet tjera të botës në sferën e shitjes dhe blerjes së mallrave 
dhe me kryerjen e shërbimeve, pra përfshin veprimet tregtare të importit dhe 
eksportit. Andaj, ekonomia e një vendi nuk mund të jetë autarkike, ku edhe 
vendet më të zhvilluara pa tregti të jashtme nuk mund t’i plotësojnë nevojat 
e veta e as të zhvillohen. Kohëve të fundit tregtia e jashtme është bërë një 
nga faktorët më të rëndësishëm të zhvillimit të gjithëmbarshëm ekonomik si 
në suaza të ekonomisë tregtare ashtu edhe të asaj ndërkombëtare. Me import 
sigurohen të mirat materiale  që paraqesin nevojë për t’u siguruar riprodhimi 
i zgjeruar, e të cilat të mira nuk prodhohen apo nuk mund të prodhohen në 
vendin përkatës. Ndërkaq, me anë të eksportit eksportohen të mirat materiale 
të cilat janë mbi vëllimin e plotësimit të nevojave të vendit. Edhe në tregtinë 
e jashtme ekziston politikë e caktuar ekonomike.  Në të tri shtetet a analizuara 
edhe pse rangohen në grupin e vendeve të zhvilluara tregtia e jashtme ka 
ndikim mjaft të madh në zhvillimin ekonomik të këtyre vendeve.
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THE NEW MACEDONIAN LAW ON PREVENTION 
AND PROTECTION FROM DISCRIMINATION: 

A CRITICAL REVIEW

Abstract

The Assembly of the Republic of Macedonia, on April the 8th 2010, 
adopted the new Law on prevention and protection from discrimination 
[hereinafter “LPPD”].1) LPPD is applicable since January 2011. 

Different from other laws that have been previously adopted and that include 
anti-discrimination provisions, LPPD is an anti-discrimination law which 
has very broad application. The broad application of LPPD derives from its 
two characteristics. First, LPPD prohibits discrimination under all possible 
discriminatory grounds; and second, LPPD prohibits discrimination in many 
areas of social life, such as employment, education, housing, social security, 
health insurance, medical services, access to public goods and services, sports, 
science etc. 2) As a law with general application, LPPD will improve the 
approach towards different non-discrimination terms and concepts, such as the 
discriminatory grounds, the definitions of (different forms of) discrimination, 
the exceptions from discrimination, the judicial protection, etc. Namely, all 
previous parts of legislation (laws) with anti-discrimination provisions that 
have different approach towards these terms and concepts, now will have to 
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1 Law on prevention and protection from discrimination is published in the Official Gazette of Republic of 
Macedonia, No. 50/2005 of 13 April 2010. 
2 Id, article 4. In article 4 are enumerated the areas which are covered with LPPD.  
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1. Law on prevention and protection from discrimination is published in the Official Gazette of Re-
public of Macedonia, No. 50/2005 of 13 April 2010.

2. Id, article 4. In article 4 are enumerated the areas which are covered with LPPD. 
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have a unique approach guided by LPPD. In other words, LPPD will be the 
guideline for the unique interpretation of all non-discrimination terms and 
concepts that exist in the Macedonian legislation.3)

After the adoption of LPPD, still the feelings were mixed. On the one 
hand, the law is seen as a tool that offers better legal protection against 
discrimination. Namely, LPPD is expected to fill the legal gaps that existed 
before its adoption in the field of anti-discrimination legislation, and to offer 
better procedural guarantees against discrimination. The latter will be achieved 
with the establishment of the Commission for protection from discrimination 
[hereinafter “the Commission”], as well as with the prescription of e special 
judicial procedure for protection from discrimination.4) On the other hand, 
however, LPPD has some serious defects that push human rights advocates 
to criticize it and offer better legislative solutions. These deficiencies of 
LPPD are object of this article. The focus is especially on the enumerated 
discriminatory grounds, the definitions of discrimination, the exceptions from 
discrimination, the personal composition of the Commission and the judicial 
procedure for protection from discrimination. 

1. the discriminatory grounds covered with LPPD

As it was said earlier, LPPD prohibits discrimination based on all possible 
discriminatory grounds. Namely, in article 3 of LPPD expressly is prohibited 
discrimination based on “sex, race, color of skin, gender, membership to a 
marginalized group, ethnic belonging, language, nationality, social origin, 
religion or religious belief, other kinds of beliefs, education, political 
belonging, personal or social status, mental or physical handicap, age, family 
or marital status, property, health, or any other ground which is prescribed 
with law or ratified international treaty”.5)  The list of discriminatory grounds 
includes all those based on which discrimination occurs the most.
3. In the laws previously adopted, that include anti-discrimination provisions (such as the Law on labor 

relations, Official gazette of RM no. 62/2005, articles 6-12; Law on social protection, Official Ga-
zette of RM no. 79/2009, article 20; Law on the protection of the rights of patients, Official gazette 
of RM no. 82/2008, article 5; Law on elementary education, Official gazette of RM no. 103/2008, 
article 2; Law on high school (secondary) education, Official gazette of RM no. 52/2002, article 
3; Law on tertiary education, Official gazette of RM no. 35/2008, article 108, paragraph 4; Law 
on equal opportunities of women and men, Official Gazette of RM no. 66/2006), THERE IS NO 
UNIQUE APPROACH TOWARDS (NON)DISCRIMINATION CONCEPTS. Some of these laws 
do not have a definition on discrimination, some of them do not have definition on specific forms 
of discrimination (direct, indirect, harassment, victimization), not all of them include all the dis-
criminatory grounds, the exceptions from discrimination are vague and unclear and not all of them 
prescribe the procedure for protection from discrimination. 

4. The establishment of the Commission for protection from discrimination, as well as its authoriza-
tions and the judicial procedure for protection from discrimination, are regulated with Part IV, V 
and VI of the LPPD.

5. LPPD, supra note 1, article 3. 
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Besides expressly enumerating many discriminatory grounds well-
recognized in international and comparative law, the list of grounds is also 
open. This can be seen from the used term “or any other ground” at the end 
of the sentence. The open-ended list is important since it is known that is not 
possible all the potential discriminatory grounds to be expressly enumerated 
in one provision. In this way, leaving the list open means that discrimination 
based on any other ground that is not expressly enumerated is also prohibited. 
This approach is generally accepted in international treaties that have anti-
discrimination clauses.6)

With the open-ended list of discriminatory grounds, LPPD allows many 
grounds not mentioned in article 3 to be also considered as such. However, 
the provision where the discriminatory grounds are enumerated has one small 
defect, which can have serious consequences. Namely, other discriminatory 
grounds not mentioned in the provision are required to be “prescribed by law 
or international treaty”. This is an illogical solution since literally means that 
a characteristic that is not defined as a discriminatory ground (with a law or 
ratified international treaty) cannot be considered as such. And we cannot expect 
all the characteristics that can be grounds for discrimination to be defined as 
such in a law or treaty. That’s why the list of the grounds remains open, so the 
grounds not mentioned there to be considered that are also included. We hope 
that the courts will ignore this last part of the sentence and consider that any 
other characteristic which is used to make a distinction between two individuals 
can be considered as covered with the open-ended list of article 3. 

Another bad solution of LPPD that has to do with the discriminatory 
grounds is the not-mentioning of sexual orientation as a specific ground. In this 
way, the legislator left impression like it did not want to protect persons with 
non-heterosexual orientation from discrimination,7) ignoring experts, NGO 
representatives, representatives of international missions in Macedonia,8)  and 
even Macedonian international obligations in the field. 
6. See,  International Covenant on Civil and Political Rights, Dec. 16, 1966, U.N.T.S. 999 [hereinaf-

ter “ICCPR”] article 2 and 26; see also International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights, Dec. 16, 1966, U.N.T.S 993 [hereinafter “ICESCR], article 2; Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms, Nov. 4, 1950, CETS No.005 [hereinafter ECHR], 
article 14; Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, Explanatory Comment, para. 20, (Nov. 4, 2000) CETS No. 177. 

7. This impression gets stronger when a MP from the majority party in the Assembly declares that 
“homosexuality is sickness” in a meeting of the Permanent Committee of the Assembly for the pro-
tection of the rights and freedoms of the citizens. See Representatives of the majority try to find cure 
for homosexuality, Utrinski vesnik, 17 March 2010. The article is available on the web page http://
www.utrinski.com.mk/?ItemID=5B88100BAA870B4A847346FB43011D94. 

8. For A1 TV, the Head of the EU Mission in Skopje Mr. Erwan Fouéré declared that “EU will continue 
to ask the Government to adopt an anti-discrimination law as soon as possible, which of course has 
to be completely in accordance with the EU standards and in this anti-discrimination law, of course, 
sexual orientation should be also included”. The statement given on 31.03.2010.  See the web page 
of A1 TV, http://www.a1.com.mk/vesti/default.aspx?VestID=121610.  
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Contrary, there were many legal arguments proving that sexual orientation 
should have been included as a specific discriminatory ground. The first 
argument is that this discriminatory ground was enumerated in other laws 
in Macedonia, such as the Law for protection of the rights of patients9)  and 
the Law on labor relations.10) Existing of sexual orientation as a specific 
discriminatory ground in specific parts of legislation and non-mentioning it 
in a law of general application, is a legal absurd. 

The second argument has to do with Macedonian international obligation 
in the field. Namely, Macedonia has ratified many international treaties with 
which it has undertaken an obligation to prevent and protect individuals from 
discrimination based on sexual orientation. If we know that international treaties 
ratified in accordance with Macedonian constitution are part of Macedonian 
legal system,11)  undertaking such an obligation in international law, under the 
basic principle pacta sunt servanda, means that Macedonia has to respect the 
right of the individual not to be discriminated based on sexual orientation, and 
to protect and prevent them from discrimination. Such international treaties 
with which Macedonia has undertaken such an obligation are International 
covenant on civil and political rights [ICCPR]12), International covenant on 
economic, social and cultural rights [ICESCR]13), European convention on 
human rights [ECHR] 14) and Protocol 12 to ECHR15).  

For these reasons, Macedonia had to include explicitly sexual orientation 
in the new LPPD (article 3). Although, from the legal point of view, individuals 
with non-heterosexual orientation are protected from discrimination under 
LPPD (having in mind the open-ended list of discriminatory grounds), still, 
expressly enumerating 21 discriminatory ground and avoiding to enumerate 
sexual orientation, only shows that the government was not interested to put 
these individuals under equal protection as all other individuals. 
9. Supra note 3, article 5. 
10. Supra note 3, article 6.
11. The Constitution of Republic of Macedonia, Official Gazette of RM no. 52/1991, article 118.
12. ICCPR, supra note 6. For the inclusion of sexual orientation in article 2 and 26 of ICCPR, see 

communication Toonen v Australia, Communication No. 488/1992, U.N. Doc. CCPR/C/50/
D/488/1992 (1994), para. 8.7 The case is available on the web page  http://www1.umn.edu/human-
rts//undocs/html/vws488.htm

13. ICESCR, supra note 6. For the inclusion of sexual orientation in article 2 of ICESCR, see 
Committee on economic, social and cultural rights, General comment 20, Non-discrimination in 
economic, social and cultural rights, U.N. Doc. E/C.12/GC/20, para. 20. The General comment is 
available on the web page http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm. 

14. ECHR, supra note 6. For the inclusiotn of sexual orientation in Article 14 of ECHR, see case 
Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, Application No. 33290/96, Judgment of 21 December 1999, 
para. 28. the case is available on the database Hudoc of ECtHR. 

15. Protocol 12 to ECHR, supra note 6. For the inclusion of sexual orientation in article 1 of Protocol 
12, see Explanatory Report, supra note 6, para 20. the Explanatory report is available on the site 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/177.htm.
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2.	The	definitions	of	discrimination	under	LPPD

LPPD defines and prohibits direct and indirect discrimination (article 6), 
harassment (article 7), instruction to discriminate (article 9) and victimization 
(article 10). In this way, the new law accepts the trend in international and 
comparative law of defining separately direct and indirect discrimination. 
However, the accepted definitions are vague and unclear, something that 
may cause difficulties to the courts when deciding specific cases on alleged 
discrimination. 

Direct discrimination usually occurs when “one person is treated less 
favourably than another is, has been or would be treated in a comparable 
situation, on any” prohibited discriminatory grounds.16)  From this definition, 
some basic elements of direct discrimination can be underlined. The first 
one is the “less favorable treatment”, which means that one person is treated 
worse (by exclusion, restriction, privilege etc) than another is. Less favorable 
treatment is easy to be shown. For example, different criteria put some 
individuals on a worse (less favourable) position since they cannot apply 
for a specific benefit. However, showing less favorable treatment does not 
mean discrimination. The second element is the comparison. Namely, direct 
discrimination always means that the alleged victim is treated less favorably 
compared to another person. The third element of direct discrimination 
is that the situations of two individuals have to be comparable or similar. 
Discriminations cannot occur when one is treated less favorably than another, 
but the circumstances were totally different. And the last element of direct 
discrimination (the discriminatory ground) means that the less favorable 
treatment has to be done based on a ground that is prescribed as a prohibited 
discriminatory ground. 

When defining direct discrimination, LPPD is not too clear about all 
these elements. First of all, the definition is a compromise between the 
definition of discrimination accepted in the EU law and the definitions in the 
Convention of elimination of all forms of racial discrimination (CERD)17)  
and Convention on elimination of all forms of discrimination against women 
(CEDAW)18). Secondly, from the definition, the elements needed to show 

16. EU Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for 
equal treatment in employment and occupation, Official Journal L 303 , 02/12/2000 P. 0016 – 
0022, Article 2(2)(a). 

17. International convention on the elimination of all forms of racial discrimination, GA Res. 2106 
(XX), 21 December 1965 (CERD), article 1.1. 

18. International convention for the elimination of all forms of discrimination against women, GA 
Res. 34/180 (XXXIV), 18 December 1979 (CEDAW), article 1. 
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direct discrimination are not to clear. Thus, LPPD requires the less favorable 
treatment to have an effect in the enjoyment or recognition of human rights 
and freedoms. Also, the definition includes specific forms of less favorable 
treatment, such as distinction, exclusion and restriction, which are unnecessary 
if the definition includes the “less favourable treatment” element as its part. 

With these specifics, the definition of direct discrimination is unnecessarily 
complicated, which makes the job of the courts very difficult. Namely, the 
definition of discrimination should be very simple for the courts to know 
what elements the plaintiff should show so the burden of proof shifts to the 
defendant. Contrary, the definition is very complicated and vague. Hopefully, 
the courts will interpret this provision as it includes the standard elements of 
direct discrimination without trying to find the intent of the legislator in the 
same provision, which will be a hard task. 

The definition of indirect discrimination is also unclear. But, additional 
to this, the definition of indirect discrimination does not include one basic 
element of standard definitions of indirect discrimination. Namely, the indirect 
discrimination occurs when “an apparently neutral provision, criterion or 
practice would put persons” having a particular characteristic “at a particular 
disadvantage compared with other persons…”.19)  The basic element of this 
definition is, of course, the particular disadvantage of the persons of a 
specific group, in which these persons are put because of the application or 
use of the neutral provision, criterion or practice. 

Unfortunately, the “particular disadvantage” requirement is not part of 
the definition of the indirect discrimination in LPPD. While establishing the 
elements of indirect discrimination, LPPD is satisfied only by “putting a person 
or a group in a disadvantage compare to other persons by using apparently 
neutral provisions, criteria or particular practices…”. In this way, the concept 
of indirect discrimination is wrongfully accepted in LPPD. Actually, LPPD 
only strengthens the concept of direct discrimination, since only prohibits 
putting of a person in a disadvantageous position compared to others (which 
is part of the direct discrimination-test). However, the concept of indirect 
discrimination has evolved to cover those situations which cannot be covered 
by the concept of direct discrimination. Additional to this, not every putting 
in a disadvantageous position amounts to indirect discrimination. The latter 
occurs only when the members of a particular group are put in a particular 
disadvantage by facially neutral rules, criteria or practices. This is so since 
every individual can claim indirect discrimination when is excluded by 

19. EU Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for 
equal treatment in employment and occupation, supra note 16, Article 2(2)(b). 
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a neutral provision or criterion. And that is not the goal of the concept of 
indirect discrimination.

Besides direct and indirect discrimination, LPPD prohibits harassment 
(including sexual harassment), instruction to discriminate and victimization.20)  
The definitions of these concepts are similar to those accepted in international 
and comparative law, thus we will not discuss them in this article. 

3. Exceptions from discrimination prescribed with LPPD

LPPD is a law with very broad application. As such, different forms of 
exceptions from discrimination are included in it. These forms of exceptions 
can be grouped in three categories. First, the affirmative measures; second, 
the protective measures for certain categories of individuals (protective 
legislation); and third, forms of unequal treatment that does not amount to 
discrimination because of their intention in achieving a legitimate goal.21) 

Affirmative actions (positive measures, measures of positive discrimination) 
are measures well known in international and comparative law as not being 
considered discriminatory.22) Namely, their aim is the achievement of genuine 
equality in society or advancement of the enjoyment of human rights by 
putting members of different groups who are in a disadvantageous position 
in a position of equal opportunity. Such measures in Macedonia are already 
applied, like the quotes in the institutions of higher education for members 
of ethnic minorities, quotes in the employment in public administration 
for members of ethnic minorities and quotes for members of both sexes in 
the electoral system. These quotes cannot be considered as discriminatory 
since they are excluded from being discriminatory by LPPD itself. However, 
they can be challenged before the courts, whose role will be to determine if 
affirmative actions are necessary to achieve genuine equality. If not, they will 
be discriminatory.

The protective measures are also enumerated as being exempted from 
the discriminatory treatment. Such measures are those undertaken for the 
protection of the pregnant women, persons with disabilities, minor employees, 
orphans etc.23) Just as an example, the measures prescribed by the Law on labor 
relations for the protection of the health of the minor employees cannot be 
considered as discriminatory.24) Similar, the measures that aim the protection 
20. LPPD, supra note 1, article 7, 9 and 10. 
21. Id., articles 13-15. 
22. See for example, CERD, supra note 17, Article 1.4; see also, CEDAW, supra note 18, article 1.; 

EU Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for 
equal treatment in employment and occupation, supra note 16, article 7. 

23. LPPD, supra note 1, article 15, under 1, 3 and 7. 
24. Law on labor relations, supra note 3, articles 172-176 and 160-171. 
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of pregnant women, although make clear distinction, are exempted from being 
discriminatory.  They will fall under these exceptions from LPPD. 

The last group of exceptions from discrimination is more general and 
broad. It includes measures of different nature that do not fall in the first or 
second category. Thus, here are enumerated the different treatment of foreign 
nationals, the genuine occupational requirement, the requirement for opposite 
sex of individuals that want to exercise their right to marry, the minimum 
and maximum age for employment or access to different forms of training 
or education necessary for the job; the different treatment based on sex or 
religion for employment in religious institution; the exercise of the freedom 
of expression etc. 

From all these exceptions, two important remarks will be made. First 
of all, LPPD does not have a general possibility to justify a different 
treatment (distinction). Namely, LPPD enumerates many exemptions from 
discrimination, which is normal if we know the broad application of LPPD 
(employment, education, housing, health care, social security, access to goods 
and service etc).But, this also should be the reason why the law should have 
a general possibility for justification of a specific distinction. Namely, since 
its broad application, it is impossible the law to enumerate expressly all the 
possible exceptions from discrimination. There will be always a distinction 
that will not be enumerated, thus will be discriminatory ab definitio. For 
this reason, a general possibility has to be included. Under the general 
exception, the measures that make certain distinction will not be considered 
discriminatory if they aim the achievement of a legitimate goal, and if the 
measure is proportional or necessary to the achievement of that goal. The 
courts will always have the final decision, to decide whether a measure which 
makes a distinction (on any ground) is discriminatory or no.  

The second remark regarding the exceptions from discrimination has to do 
with the freedom of expression as a form of exception from discrimination.25)  
Namely, according to the provision in Article 14(7), in an indirect manner, 
the freedom of expression is defined as an absolute freedom, which cannot be 
restricted or limited at all. However a person expresses him/herself, nothing 
can be considered as discriminatory and against LPPD. This is important 
especially from the point of view that LPPD prohibits the incitement and 
instruction to discriminate (article 9). In this way, LPPD is not in accordance 
with international human rights standards, which define freedom of expression 
as a freedom that can be restricted. And one restriction can happen when the 
aim is the protection of the rights and freedoms of the others.26)  Also, this 
25. LPPD, supra note 1, article 14, under 7. 
26. ECHR, supra note 6, article 10, para. 2. See also ECtHR, case Gunduz v. Turkey, Application no. 

35071/97, Judgment of 4 december 2003, para. 37. 
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approach is not in accordance with the Penal code of Republic of Macedonia 
where several criminal offences exist that can be committed through the misuse 
of the freedom of expression.27)  As a conclusion, freedom of expression is not 
an absolute right. The expression that incites discrimination or is offensive 
to a specific group protected with LPPD (race, sex, non-heterosexual, ethnic 
minorities etc) should be considered as against LPPD. Thus, this provision 
should be amended in near future. 

4. the personal composition of the Commission for protection from 
discrimination

One of the best solutions of LPPD is the establishment of the Commission 
for protection from discrimination [hereinafter “the Commission”].28)  The 
Commission is defined as an independent and impartial body with seven 
members elected by the Assembly of Republic of Macedonia with 5 years 
mandate.29) The Commission is supposed to complement the work of the 
Ombudsman in the field of protection from discrimination.30) There are 
even opinions that the Commission should take over the competences of the 
Ombudsman on this field since, on the one hand, the Commission is a body 
of experts that understand the best the issues of non-discrimination; second, 
since the protection of the Ombudsman in the field of non-discrimination is 
only partial;31) and third, this solution will help the Ombudsman to focus on 
other human rights violation, having in mind the broad authorization of the 
Ombudsman in the field of human rights protection. 

 The Commission has a broad mandate. First of all, it can receive individual 
complaints of individuals that claim to have been victims of discrimination. 
After reviewing the complaint, the Commission issues a recommendation 

27. Penal code of Republic of Macedonia, Official gazette of RM no. 19/2004 and Law for amending 
the Penal Code, Official gazette of RM no. 114/2009. These offences are Incitement of national, 
racial and religious hatred and intolerance (article 319), Offence through a computer system of 
members of racial, religious, ethnic or group based on the color of skin (article 173, para. 2), 
Spreading of racist and xenophobic material through computer system (article 394-g). 

28. LPPD, supra note 1, article 1, paragraph 2. 
29. Id., article 16, paragraph 1. 
30. According to the Law on the ombudsman of Republic of Macedonia, Official Gazette of RM no. 

60/2003, the Ombudsman has an express authorization to protect the principle of nondiscrimina-
tion when there is a claim of violation of the same principle. See article 2 and 11 of the same law. 

31. However, the Ombudsman has a limited competence in the field of protection from discrimina-
tion. Namely, its competences are only in the public sphere or when the alleged discrimination has 
occurred as a result of an act or ommission of a state organ, organs of the units of selfgovernemt, 
public agancies and other organs with public authorizations. In other words, the private sphere is 
not covered at all. See the Law on the ombudsman of the Republic of Macedonia, supra note 28, 
article 2. 
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with which requires compensation or removing of the consequences from the 
discriminatory treatment.32) Also, the recommendations can be used as a proof 
before the courts of law, when there is a procedure on the same issue on which 
the Commission has issued a recommendation. The Recommendations do not 
bind the courts; however they should be considered from the courts for better 
argumentation of the judgment. 

Besides reviewing individual complaints, the Commission can advise 
the victims of discrimination on the rights to require judicial protection from 
discrimination; the Commission can initiate legislative solutions for better 
implementation of the principle of equal treatment and can give its opinion 
on legislative proposals deriving from other entities or bodies; it can initiate 
a procedure before the Constitutional court of Republic of Macedonia to 
challenge the constitutionality of a certain piece of legislation; can propose 
different measures to be taken by the government or non-government bodies 
for better achievement of the principle of equality; the Commission can hold 
databases, make researches, organize trainings, issue reports or take other 
measures to promote the equality and non-discrimination in the country.33)

There are some issues regarding the work of the Commission that deserve 
special remark. First, it is very strange how the law prescribes the requirements 
for the candidates who want to become member of the Commission. The 
conditions are: first, the citizenship and residency of Republic of Macedonia; 
second, higher education of the candidates (no matter the field); and third, 
experience in the field of human rights or social sciences.34) In this way, 
prescribing very broad these requirements, the legislator makes it hard for 
itself to determine in the nomination procedure who is the best candidate 
for becoming a member of the Commission. This is even more problematic 
since the Commission is supposed to be a body of experts in the field of 
equality and (non)discrimination. A person who has some higher education-
degree and some experience in the social sciences (but not in human rights or 
discrimination law) is essentially ineligible to be a member of the Commission. 
Still, formally, this possibility exists. 

The second remark regarding the work of the Commission is that LPPD 
does not expressly stipulate that there will be a group of people that should 
do the administrative and technical work for the Commission. LPPD only 
stipulates that the administrative and technical work will be done by the 
Commission itself.35) If this is interpreted restrictively, the seven members 
of the Commission will have to deal with too much administrative work that 

32. LPPD, supra note 1, articles 25-29.  
33. Id., article 24.
34. Id., article 18. 
35. Id., atricle 30. 
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will enable them effectively to fulfill their substantial duties. Instead, this 
provision should be interpreted as the right of the Commission as a legal 
entity to employ individuals who will do the administrative and technical 
work for the Commission. Other than this, the work of the Commission will 
be without any effective result in the field of protection from discrimination 
and promotion of equality. 

5. the judicial procedure for protection from discrimination 

LPPD is very important in the legislation of Republic of Macedonia 
since it prescribes a special procedure for protection from discrimination. 
According to LPPD, the procedure is a lawsuit, where the plaintiff claims that 
have been a victim of discrimination committed by the defendant. When the 
plaintiff shows a less favorable treatment, the burden to prove that there has 
been no discrimination shifts to the defendant.36) In the lawsuit, the plaintiff 
can ask the court to conclude that the defendant has violated the right to equal 
treatment; the plaintiff can ask the court to forbidden taking of actions that 
can violate the right to equal treatment; the plaintiff can require material and 
non-material compensation for the discrimination that s/he has suffered; the 
plaintiff can also require the judgment to be published in the media, when the 
violation has occurred through the media or if the information for the act of 
violation has been published in the media. 37)

Another specific of the discrimination lawsuit is that, according to 
LPPD, it is an urgent lawsuit. However, in LPPD there are no such specific 
characteristics of this lawsuit that make it urgent. Especially, LPPD does 
not contain any shorter terms than the general civil litigation (lawsuit) for 
appealing the judgment of the court of first instance, to answer the complaint, 
to answer the appeal etc. In this way, LPPD has a shortcoming since does not 
show what specifics make this lawsuit urgent. For this reason, it is a better 
solution the discrimination lawsuit to become e special lawsuit with certain 
characteristics that really make it urgent. In other words, whether in the LPPD 
or in the Law on civil litigation, there have to exist specific provisions that will 
regulate in details the discrimination lawsuit in a manner that will differentiate 
it from the general civil lawsuit. These provisions should especially regulate 
the terms (that will be shorter), the possibility to publish the judgment in the 
media and the shifting of the burden of proof.

36. Id., article 38. 
37. Id., article 36 and article 40.
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CoNCLUSIoN

As it was pointed in the beginning, the Law on prevention and protection 
from discrimination is the first law that generally prohibits discrimination in 
Macedonia, in many fields of social life and under all possible discriminatory 
grounds. Its relevance derives also from the fact that for the first time establishes 
a Commission fro protection from discrimination with wide mandate and 
establishes e judicial procedure for protection from discrimination. However, 
this law is not perfect and there is room for improvement. The Commission 
itself can initiate procedure to amend and complement the law with the 
only goal to offer better protection from discrimination. The Commission is 
supposed to be appointed these next months.38) Since many activities depend 
on the Commission, we hope that its members will be real human rights and 
discrimination law experts who will be capable to answer the challenge that 
will be in front of them.  

SUMMARy

The author of the article reviews the new Macedonian Law on prevention 
and protection from discrimination. This law entered into force in beginning 
of 2011 with intent to complement the legislation in this field, in accordance 
with international and EU standards. Nevertheless, the law is not perfect. 
Some defects are highlighted in this article with concrete suggestions for 
better legislative solutions. The focus is especially on the non-mentioning 
of the sexual orientation as a specific discriminatory ground; the unclear and 
vague definitions of direct and indirect discrimination; the lack of clarity of the 
exceptions from discrimination and the failure to prescribe a general possibility 
for justification of unequal treatment; the generality of the criteria for becoming 
of a member of the Commission for protection from discrimination; and the 
sketchy provisions that regulate the discrimination lawsuit. The author gives 
concrete suggestions how the law should be amended and complemented. 
However, the initiation of a procedure to amend or complement LPPD should 
be carried out by the Commission for protection from discrimination, which 
started working in 2011.   

38. The Assembly’s permanent Commission on the issues of election and appointments has already 
proposed the Assembly to publish an announcement for appointment of the members of the Com-
mission for protection from discrimination. After the announcement is published by the Assembly, 
it stays published in the Official gazette of RM and in three daily newspapers for 15 days. After 
that, the Commission reviews the applications and proposes members of the Commission for pro-
tection from discrimination to the Assembly, which finally elects them. Overall, the Commission 
should be established in November or December 2010.
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PERSoNALIty, EtHICS AND 
CoMMUNICAtIoN, tHREE BASIC PILLARS 
GUARANtEE A SUCCESSfUL LEADERSHIP
 

I walk slow but never step back. 1)

Abraham lincoln.

1. Introduction

The leader plays a major role in a mission’s fulfillment. He has to be 
the most accomplished figure in the unit he’s leading so that he can be 
acceptable for his subordinates and his peers. In general a subordinate 

is indifferent to the professional profile of his leader, but that is not the case 
when both of them are creating relationships with each other. Despite the 
subordinate’s interest and effort, in this case, the major role in creating a 
leader–subordinate relationship is played by the leader. For this relationship 
to be fruitful to both sides, the key role has to be played by the leader’s 
personality, ethics and communication skills.

Leadership is an ongoing process of influencing oneself and others. 
Obedience and motivation are not achieved on words alone. Only a leader 
who has established a name and is acceptable to his subordinates can achieve 
obedience and motivation.
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2. Personality – key factor in guiding people. 

 
Personality can open doors. Only character can keep them open.2 

1 “Sfidat e jetës, 2001 mendime nga personalitete”, SHB “Iliri, ”Tiranë 1999, page 4. 
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2. Personality – key factor in guiding people.

Personality can open doors. Only character can keep them open2). 
elmer letterman

Psychologists have dealt a lot with personality theories and as a result 
thereof a number of methods have been devised that aim to explain human 
behavior as well as measure personality traits in the most accurate way.

These theories aim to organize characteristics or traits of the human 
personality, identifying the most useful ones and how these are organized in 
different individuals. Personality acts as an identifiable and stable model of a 
person’s behavior and characterizes a person’s adaptation in life. According 
to Pettijohn: “Psychologists try to give complete and systematic explanations 
on human behavior and lifestyle. Their explanations go beyond a simple 
characterization of human types. They are interested in specific events that 
make people act in one way or another”3).

In everyday life we see that a leader is labeled as someone with strong 
personality and character as well as other positive qualities that come as a 
result of his god job as a leader. When all this comes from his subordinates 
and coworkers it means that he has impressed them with his position and his 
way of leading. His subordinates will keep this regard and feeling of respect 
even when this person will no longer be a leader.

Personality and character is not the same thing. Personality is a “quality” 
that a leader has and will have throughout his activities. A leader is required 
to have good knowledge of his qualities, so that he can make use of his good 
ones and avoid his not so good ones. Many philosophers throughout human 
history have agreed that one has to have good knowledge of oneself before 
trying to influence of guide others.

A leader’s personality and character are the foundations of his 
individualism. An individualism not based on character is an individualism 
that cannot lead people. Moreover it cannot inspire people. “A person that has 
100% character and is 50% smart makes a better leader than a person who is 
100% smart but has 50% character”4). The previous saying is a philosophic 
summary of the life experiences of many leaders in different time periods. 
In books about the lives and activities of notable people like Washington, 

2. Kevin Cashman, “Lidership from the inside out, becoming a leader for life”, Second Edition, 
Berrett-Koehler Publishers, Inc. San Francisco, California 2008, page 40.

3. Terry F. Pettijohn “Psikologjia, një hyrje konçize”, SHB “Lilo”, Tiranë 1996, p. 391.
4. Norman Kauplend “Psikologjia dhe ushtari”, SHBU, Tiranë 1993, page 104.
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Lincoln, Wellington, Eisenhower, Montgomery, Powel, etc. their greatness, 
personality and popularity are outstanding.

What determines the character and as a result the personality of a leader 
are some characteristics that show up during human relationships like honesty, 
justice, selflessness, discipline, braveness, coolness, goodness etc.

Honesty: has a broad meaning, it has to shine through in all activities 
and actions of a leader. It’s not enough for a leader to talk about honesty, but 
he should act honestly and show honesty throughout his activities. A leader 
has to take corrective action ¬– by means of his own personal as well as 
institutional honesty – every time he detects wrongdoings or violations. This 
is the only way to achieve and maintain institutional cleanness.

A leader’s honesty, combined with complete institutional honesty, make 
for a social foundations where he can lean on to achieve the successful 
completion of his tasks. A leader’s clean figure gives him the right to ask for 
this immaculate moral from his subordinates. As George Washington liked to 
put it: “Labour to keep alive in your breast that little spark of celestial fire 
called conscience”5). 

Righteousness: According to Victor Hugo: “It is easy to be good but 
it’s difficult to be just”. A leader’s image should be righteous and impartial. 
Righteousness and impartiality have a direct influence on the successful 
organization and leading of his subordinates in the tasks assigned to them. 
An eager worker feels and is motivated by the moral or material incentives 
of his leader. Moreover, these incentives will act as a reference even for 
other subordinates, increasing their quality of work. To be just means to 
treat each subordinate with dignity, respect and with no preferences. “If you 
cannot apply the same criteria for everyone, you will very soon damage your 
subordinates’ trust and their promptness to follow your example. Justice 
cannot be substituted by anything else”.6)  A superiors’ justice induces trust 
in the subordinates.

Discipline: is the foundation upon which an army is build.7)  Often 
discipline is thought of as being the time spent in the workplace, or running 
and following up everyday tasks. Discipline is instead a much broader concept; 
it deals with a leader’s methods; how he conceives the tasks (missions); how 
he solves unexpected problems; how he organizes meetings; how he assigns 
orders and how he follows up on them. Thus it’s the leader who reflects 
discipline upon his subordinates and they will do the same in their activities. 

5. Perry M. Smith, “Taking Charge, a practical guide for leaders”, National Defense, University 
Press, Washington, D.C. 1986, page 30.

6. John G. Meyer, “Komandimi i kompanisë”, Tiranë 1995, faqe 13.
7. L.A. Pennington, Romeyn, B. Hought, H.W. Case “Psikologjia e drejtimit në ushtri”, SHBU, 

Tiranë 1993, page 164.

E.Braneshi, Majlinda Cukalla, Enver Lako: Personality, Ethics and Communication, 
  Three Basic Pillars Guarantee a Successful Leadership



The Heritage Nr.6 / 2011156

“A leader should always keep in mind that discipline is necessary because it 
aims to temper the group and individuals in an organized group that acts as 
a single unit and aims at accomplishing a common goal, united by a single 
will”.8)

Braveness: is standing up to fear and the ability to control it. It is not 
the absence of fear9). If a leader shows any sign of fear, the last subordinate 
will show it multiplied many times. Because of this, being brave when facing 
problems and fulfilling tasks (especially in the line of duty) is a necessity. A 
modern leader has to provide his own example, so that fear can be overcome 
and braveness can be forged. Modern battle conditions are such that not every 
subordinate is able to see his leader, but when they do see or hear him they 
should perceive that he is in control of himself and his team, that he’s acting 
with calm and knows what he is doing, that he has faith in them and in the 
battle’s final outcome. In battle more than in any other case, enlisted soldiers 
are strongly bound to their leader, this is why braveness and/or faltering are 
noticed immediately. Being brave should not turn into being hasty and being 
bold should not turn into being careless. The objective that is strived for 
should be worth the price that’s set (paid) for it.10)

This is how Eisenhower describes his first battle experience as a 
commanding officer: “… for the first time I understood the necessity and 
inevitability for the tension to be thrown away by the commander and be 
replaced with patience, judgment and faith. Optimism and pessimism are 
infective and when they start from the top, downwards is the fastest possible 
direction for them to spread.”11)  This is why a leader should have a combative 
character. According to Napoléon Bonaparte: “A brave general can be lucky 
but no general can be lucky at all if he isn’t brave”.12)  So in any time and any 
situation a leader should be brave.

Braveness has another point of view to it related to relationships of the 
leader with his subordinates. This means that the leader should be brave 
enough to counter his commander (when he is right) by providing the right 
arguments and appropriate reasoning without hesitations, just like he has to 
be brave enough to accept a countering from his own subordinates when they 
suggest a better solution that his own. Moreover, in cases like this he should 
even compliment them. A person who accepts his errors shows a strong 
character. There are some who think that asking for forgiveness is a sign of 

8. Norman Kauplend “Psikologjia dhe ushtari”, SHBU, Tiranë 1993, page 42.
9. “Sfidat e jetës, 2001 mendime nga personalitete”, SHB “Iliri, ”Tiranë 1999, page 7.
10. L.A. Pennington, Romeyn, B. Hought, H.W. Case “Psikologjia e drejtimit në ushtri”, SHBU, 

Tiranë 1993, page 238.
11. Stefën E. Ambroz “Duajt D. Ajzenhauer”, SHBU, Tiranë 1995, page 59.
12. Alfred H. Burn “Kush i fiton betejat”, SHBU, Tiranë 1995, page 19.
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weakness in a leader and this might cause him to loose his authority. Instead 
the opposite is true. This is courageous and increases a leader’s value making 
him more trustworthy and human in the eyes of his subordinates.

Coolness: Is a very important part of human character. Field marshal 
Lord Weavel emphasized that the first and most important characteristic is “to 
have full health and be able to face the tides of battle”.13)  While Napoleon 
Bonaparte has said that: “The first quality of a commander should be a calm 
head that helps to reason clearly. He should not be thrown off by good or bad 
news”.14)  A cool leader is always fresh in his thoughts, judgment and actions. 
Most importantly he should be coherent with regard to his subordinates 
be it in complicated or simple situations. Knowing to keep your calm in 
crucial situations is always the safest means to make it and be triumphant. 
Trouble, worries and haste are never an advantage: coolness (calm) is always 
strength.15) 

Goodness is a quality of altruists and the leader should be good-natured 
towards his subordinates. He should never prejudice them. Leading people 
requires a positive stance and full support towards their activities and personal 
issues. He should show them goodness, grace and dedication, trying the 
impossible to accommodate their requests inside the legal framework. “The 
day a subordinate will not come to you to solve his problems will be the day 
you have stopped leading them”16), says Collin Powell. A leaders’ readiness 
to support his subordinates and coworkers, to be always optimistic towards 
their work will increase the trust relationship and mutual cooperation and this 
way, success is guaranteed.

3. Ethics and it’s importance in creating a trustworthy climate

No one has ever been honored by what he’s taken, honor has always 
been related to what one has given. 17)

Kelvin Coolidge

A good leader needs to always conserve his manners, especially towards 
those under his command. He has to convey warmth, establish partnerships 
and listen to his subordinates carefully. He shouldn’t necessarily accept every 
suggestion they make, but he should at least listen to them. If the leader is a 

13. Ibid, page 18.
14. Ibid.
15. Harry Box “Arti i imponimit”, Volumi VI, SHB “Shkolla e jetës”, Tiranë 1999, p. 94
16. Kolin Pauell “Udhëtimi im amerikan”, SHBU, Tiranë 1999, faqe 49.
17. “Sfidat e jetës, 2001 mendime nga personalitete”, SHB “Iliri”, Tiranë 1999, page 4.
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careful listener, he will accept those ideas and remarks that are key to making 
work better in the organization.

Professional ethics needs to be preserved at any time. Some subordinates 
are not competent enough for their job; show incorrect behavior or weak 
character. In such cases, the leader’s intervention is required to put emphasis 
on the defects of reasons for not reaching the objectives. During confrontation 
with his subordinates a leader has to control himself, his temper; keep a cool 
head and not say anything that he would regret later. A leader has to always 
conserve professionalism, be just, reasonable, and make clear to subordinates 
that a particular reprimand or confinement are just a result of their behavior 
and actions. Just as important is the reestablishment of the warm and normal 
relations that existed previously, leaving worries and anger aside. It’s not 
the time of yelling and shouting, but it’s the time for wisdom, reason and 
obedience through logic and personal examples.18) 

So, the leader with his professional ethics will need to create clean 
relationships channel for each one, where his respect for the job and for his 
subordinates will be easy to spot because this will pave the road to success. 
This channel will be made up of different milestones that serve as a strong 
foundation to have a splendid relation with his subordinates, and as a result 
this will be useful not only to the job but also to success. These milestones 
are:

Removing the myths: A leader, first of all, is human and, as such, he can 
be wrong. This does not mean that because of his ego he shouldn’t accept his 
errors, or blame them to others. On the contrary, when a leader accepts his 
errors, when he appreciates remarks made by his colleagues or subordinates, 
he is earning respect and authority for himself. People learn from their errors, 
so not recognizing one’s errors would only lead to more errors. “A man who 
accepts his errors shows a strong character. Acceptance of errors also shows 
moral courage. We are all human beings and make errors, but willful errors 
and covering up of errors are signs of weak character”.19) When a leader 
accepts his/her errors he’s looked upon as a human being and the myth of him 
being errorless is thrown away. When projected to subordinates, this behavior 
makes them not cover up their errors anymore and be afraid of them but learn 
and contemplate them so that their job can be performed better in the future.

Appreciation: A leader has to evaluate the work done by subordinates, 
recognize their efforts and help them along in every moment. This will 
motivate subordinates for the future and make them feel like partners in 

18. Mehmet Ali Birand, “Urdhëroni komandant”, SHBU, Tiranë 1994, page 142-143.
19. “Udhëheqja Ushtarake”, SHBU, Tiranë 1995, page 73.
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fulfilling the duties and objectives. Every achievement, every success in the 
organization has to be dedicated to one’s coworkers. Respecting others and 
their work is strongly connected with their feelings. When showing respect 
to others, you are just doubling their energies in any situation and paving the 
road to a successful fulfillment of objectives.

Respecting others’ thoughts: A leader is surrounded by experienced 
staff with a working experience easily a multiple of the leader’s experience. 
This accumulated experience is a very helpful council in solving various 
problems. To lead people implies to respect subordinates, their thoughts, 
values they cherish and create necessary conditions for discussing everything. 
The collaborative style of a leadership, that is considered the most successful 
style of leadership in the modern world, has at its foundations the fact that 
the basis for taking decisions is logic, clear arguments, subordinates opinions, 
mutual trust and from the moment a decision is made, the leader has the 
complete responsibility of it’s fulfillment. 

Communication ethics (or if you please...): As was emphasized above, 
the leader, at any time should preserve his ethics with others. Regardless if 
superior-subordinate relations are clearly regulated, the leader has nothing to 
loose if he uses “if you please…” Quite the opposite, these relations will be of 
friendly and civil terms. Just the same as the leader-subordinate relations will 
match the underlying human relations that will make even the most stubborn 
subordinate face a reality that will tempt him to make everything possible to 
accomplish correctly what has been assigned to him. These words, repeated 
time after time by the leader are not to be considered begging the subordinate 
but with regard to his personality come naturally and contain at the same time 
the order, obedience, politeness and kindness. This will naturally lead to an 
increase of trust and faithfulness towards the leader, which he certainly needs. 
Trust cannot be asked for just as respect should be earned. Mutual trust is a 
precondition to success.

thanking subordinates: The leader has to pay great attention to 
compliment and thank the people who work with him. After each achievement, 
success he has to thank them. The feelings that remain with them after receiving 
thanks, makes subordinates and coworkers more responsible and dedicated 
to future work. Perry Smith in his “Responsibility” writes: “Leaders should 
get up in the morning thanking people, at noontime they should thank more 
people, before going home at night they should thank still more. Thanking 
people is an important part of taking care of them, because it’s taking care of 
their psychological health”.20)  Subordinates think they are worth something; 

20. Perry M. Smith, “Taking Charge, a practical guide for leaders”, National Defense, University 
Press, Washington, D.C. 1986, page 8-9.
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they have a special role in the organization and at the same time have the 
leader’s attention whenever he thanks them. This will increase subordinates’ 
self-confidence and pleasure to work.

People usually work with dedication to achieve their duties and to serve 
the organization or institution the best they can. They strive to take a part 
in successfully achieving objectives. It’s important that a leader remind him 
continuously that his subordinates are somewhere trying to successfully 
complete their mission, making sacrifices to do the best job possible. The 
leader should go out and meet his subordinates, spend time with them and 
encourage and thank them for their work. Sometimes, a leader should develop 
thanking techniques to thank his subordinates individually and as a collective. 
“Of all communications skills a leader should develop, praising creatively 
should be at the top of the list”. 21)

4. Effective communication

The word is the art of conceiving faith.
Aristotle

Communication is a key pillar in leadership activities. It should always be 
relative to fulfilling the mission and objectives. The leader continuously faces 
with vertical pressure as a result of duties given by his superiors and their 
fulfillment by his subordinates. If a leader doesn’t perform, as he should in his 
role of balancing this pressure he will be destined to fail. His communicative 
and professional abilities, way of treating problems, motivation of subordinates 
in fulfilling their duties, his analytic abilities in the process of decision-taking 
as well as the ability to express objectives clearly make a leader successful 
and enable his subordinates to perform the right actions when fulfilling their 
duties.

During a leader’s work, 80% of the time is occupied by communication 
with his superiors, with his coworkers and his subordinates. Because of this, 
every leader has to keep in mind that communication is a powerful instrument 
that can be used to lead people successfully. Every leader has to know, master 
and apply communication and collaboration techniques. A leader has to be 
a good speaker; he should speak simply, clearly and concisely so that his 
subordinates can understand him. “To know how to speak is a matter of quality, 
not of quantity”.22) The leader has to make use of effective communication, 
which means that he has to understand what he’s trying to transmit to his 

21. Ibid, page 71-72.
22. H.G.Watson, “Të dish të flasësh”, Volumi VIII, SHB “Shkolla e jetës”, Tiranë 2000, page 81.
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subordinates as well as understand clearly what they want to transmit to him. 
“The art of communication is a leaders’ language”.23) 

The relationships that are created between a leader and his subordinates 
depend on the leaders’ way of communicating with his subordinates. Will 
this be a relationship of mutual respect, trust, contradiction or deterioration? 
Through his way of communication, a leader wants to inspire trust in 
subordinates, inspire interest so that subordinates can embrace his ideas easily. 
“Think what you may, but more important is the way to say it”.

People, who lack good communication skills, can never become good 
leaders, because individualities are expressed by words. General George 
Macmunn says that given the many forms of psychological induction, none 
are more important than the art of speech, the ability to explain clearly what 
you intend, to inspire hearing energies and cause enthusiasm.24) To create 
trust in subordinates means to convince them, to affect them by means of the 
argument you communicate through your words, tone, look, posture, body 
language, etc. and all of these should be in harmony with each other.

Trusting in subordinates allows them to fulfill the assigned duties with 
dedication and high performance. A leader who has won his subordinates’ 
hearts is always successful in leading them, in spreading his ideas and in 
fulfilling the tasks he has assigned them. In his book “My American Journey” 
C. Powell writes: “Great leaders are almost always great simplifiers who 
mix the argument, debate and doubt in such a way that everybody can 
understand”.25)

The importance of communication as one of the key factors in leadership 
comes into picture even in General Omar Bradley’s famous saying: 
“Congress can make a General, but only war can make a Commander from a 
General”.26)

5. Conclusions

The fruits of success in fulfilling the organizations mission are tightly 
coupled with the abilities that a leader has to show in regard to all personnel: 
peers, superiors, subordinates. Showing strong character, applying professional 
ethics, warm and social communication and simplifying procedures take an 
important part in creating a positive image of the leader.

23. James Humes, “Speak like Churchill, stand like Lincoln”, Three Rivers Press, New york, 2002. 
24. Norman Kouplend, “Psikologjia dhe ushtari”, SHBU, Tiranë 1993, page 116.
25. Kolin Pauell, “Udhëtimi im amerikan”, SHBU, Tiranë 1999, page 306.
26. Luan Hoxha, “Për udhëheqjen dhe drejtimin ushtarak”, Revista Ushtarake nr. 1, Viti 2005, page 15.
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A good leader always fulfills his assigned tasks, but never forgets about 
his subordinates. The key of leadership is having a clear understanding of 
his duties, to plan carefully and wisely, to relate to his subordinates with 
respect, to create an appropriate environment where they can see everything 
as leading to the successful completion of the mission. The last one will be the 
major challenge for him. A challenge is overcome successfully if the leader 
knows how to make subordinates be attached to him; how to show strong 
willpower and how to properly guide his subordinates towards the successful 
completion of their objectives. All this can happen only if the organization 
accepts the leader not only as the “official authority” but also as the “interim 
authority”. The foundations of this “acceptance” are the three pillars that were 
mentioned previously: personality, ethics and communication. They are the 
groundwork of leadership and should be mastered by every leader. Moreover, 
this is the reason why the leader should look at his activities as connected to 
those of his subordinates and never think about his ego, but about increasing 
his subordinates’ dignity and their success in fulfilling their objectives. The 
message that has to come through to subordinates is: to work for your leader 
means to work for yourself, for the glory and honor of the organization. These 
pillars are limbs of the same body, where the lack or malfunctioning of one 
impedes the normal functioning of the whole mechanism. For the same reason 
this mechanism needs to be “oiled” continuously so that it can run smoothly.

The following quote from Montgomery’s “Battlefield” is a synthesis of 
all the topics discussed previously: “To be a commander of any rank, it is first 
of all required that you have a leader’s qualities; a leader is characterized by 
initiative, a strong character and the ability to bring the relationship with his 
subordinates to closer levels. More than anything else, a leader should have 
high morale and courage. A commander should be a just judge of people 
and at the same time be able to clearly understand problems that lie before 
him. He should be able to give people the acknowledgements and place they 
deserve at any time”.27) 
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INfRAStRUKtURA RRUGoRE RAJoNALE 
DHE NDIKIMI NË PRoCESEt E INtEGRIMIt 

tË vENDEvE tË BALLKANIt

HyRJE

Rrugët automobilistike, ato të shinave (hekurudhat), të ajrit dhe të ujit, 
janë damarët e jetës së një shoqërie të hapur dhe të një ekonomie 
funksionale të tregut të lirë. Kur themi “rrugë” nënkuptojmë 

“lëvizshmëri”, e kjo do të thotë që çdo qytetar të ketë jo vetëm lirinë, por 
edhe mundësinë për të udhëtuar, atje ku ai dëshiron.

Infrastruktura rrugore, është mjeti me të cilin shoqëritë përmbushin një 
përmasë të rëndësishme të lirisë së tyre, lëvizjen e lirë, e kjo do të thotë që 
jo vetëm njerëzit por edhe mallrat, shërbimet, kapitalet të transportohen e të 
jenë pikërisht atje ku ekziston kërkesa e tregut. Shqipëria, e cila gjendet në 
pozicion kyç në vijëkalimin Perëndim – Lindje, në Evropën Juglindore, në 
një Evropë që çdo ditë e më shumë po integrohet e bashkohet, duke përfshirë 
në këtë proces edhe vendet e Ballkanit, pra po shëndrrohet çdo ditë e më 
shumë në një nyje të rëndësishme komunikacioni horizontal e vertikal duke i 
shërbyer jo vetëm lidhjes së Lindjes e Perëndimit, por edhe Veriut e Jugut. Me 
modernizimin teknologjik e rritjen e shpejtë të numurit të makinave me goma 
(vetura e kamionë), është lehtësisht e kapshme prirja për rritjen e dendësisë së 
trafikut si në nivel rajonal ashtu edhe global. Për rrjedhojë edhe kërkesat ndaj 
planifikuesve të trafikut janë të larta e gjithmonë në rritje. Nuk bëhet fjalë 
vetëm për eleminimin e vazhdueshëm të hapësirave të mbingarkuara me trafik, 
por lind nevoja e rikthimit të transportit hekurudhor dhe rritja e efiçencës së 
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transportit ujor e ajror. Për t’iu përgjigjur këtyre kërkesave e standardeve, 
qeveritë e vendeve të rajonit, përfshi këtu edhe qeveritë shqiptare, duhet të 
përpunojnë një koncept të qartë të politikave të zhvillimit të infrastrukturës 
rrugore, hekurudhore, ujore e ajrore, të hartojnë një plan bërthamë rajonal të 
infrastrukturës rrugore, pra sistemet nacionale duhet të jenë përbërës të një 
plani të menduar mirë e hartuar në nivel rajonal, i cili duhet të derivoj nga ky 
plan duke zbatuar me rigorozitet të lartë standardet e vendosura nga BE për 
sistemet infrastrukturore.

Ndërtimi dhe përmirësimi i rrjeteve të infrastrukturës rrugore duhet të 
bëhet në të njëjtën kohë edhe në përshtatje me kërkesat ekologjike. Kjo do të 
thotë kursim energjie, pakësim i daljeve të lëndëve të dëmshme në mjedis, 
eleminimin e zhurmave në afërsi të qendrave urbane dhe mundësisht shpenzim 
sa më të kursyer e racional të sipërfaqes së relievit për ndërtimin e rrugëve të 
reja (përdorimi i ekonomizuar i tokës).

Metoda historiko- normative
Kemi kërkuar të dhëna nga burime të ndryshme (botime, burime 

statistikore, harta, skica e grafikë etj) në të cilat jepet në mënyrë kronologjike, 
zhvillimi në përiudha të ndryshme historike i infrastrukturës së transportit, me 
vëmendje të posaçme mbi rrjetin rrugor rajonal ballkanik. Përmes krahasimit 
dhe metodës normative kemi trajtuar lëndën e mbledhur dhe jemi përpjekur të 
gjejmë atë që përbën normën, standardin, që në stadin aktual është më e mira 
e arritur në zhvillimin e infrastrukturës rrugore, me qëllimqë përfundimet e 
kësaj sprove të mund të sjellin sado pak vlerë e dobi praktike. 

Referuar në standardet e infrastrukturës rrugore të vendeve të BE, 
kemi nxjerr disa përfundime, mbi atë se si duhet të planifikojmë, hartojmë 
e zbatojmë projekte me impakte të shpejta në zhvillimin dhe integrimin në 
mënyrë funksionale të sistemeve të transportit të vendeve të rajonit tonë në 
relacion me sistemin europian të infrastrukturës rrugore.

I.	 Vështrim	i	shkurtër	gjeografik	e	historik	mbi	rajonin	e	Ballkanit

1. larmia dhe kalueshmëria e terrenit të rajonit të Ballkanit.
Konfiguracioni tepër i “aksidentuar“ i relievit të Gadishullit Ballkanik 

dhe varfëria e madhe e popujve të kësaj zone ka kushtëzuar rrjetin e pakët 
rrugore që mbulon këtë hapësirë të Europës. Ndryshe nga dy gadishujt e tjerë, 
Apeninet dhe Iberiku, të cilët janë të ndarë si me thikë me kontinentin europian, 
(gadishulli Apenin ndahet nga Alpet dhe gadishulli Iberik nga Pirenejt), gadishulli 
i Ballkanit nuk ka barriera të tilla me kontinentin, përkundrazi nëse pranojmë 
lumin Danub si kufirin verior të gadishullit duhet të pranojmë se Ballkani në 
vend që të jetë i ndarë me mur nga trualli europian, është i lidhur ngusht me 
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të, pasi lumenjtë paraqesin rrugën më të thjeshtë natyrore të komunikimit. Por, 
“kjo depërtueshmëri në kontinent, po ta shqyrtosh nga efektet në jetën social 
ekonomike del të jetë më shumë sipërfaqësore se e vertetë.”1).

Ballkani është quajtur një zonë shumë më pak e depërtueshme se Apeninet 
dhe Iberiku. Danubi vertet është një “autostradë e mrekullueshme”, por 
vargmalet e ngatërruara në jug të tij (të cilët pak a shumë mbulojnë të gjithë 
gadishullin), i bëjnë tepër të vështira lidhjet për mes lumit. 

Për shkaqe politike, por edhe për shkak të relievit tepër të thyer e të 
larmishëm gadishullit ballkanik i ka munguar “komunikimi i brendëshëm”2). 
Ballkani është i përçarë në kaq shumë njësi gjeografike të ndara prej njëra-
tjetrës nga pengesa natyrore, sa që popuj të ndryshëm, të vendosur në toka të 
ndryshme kanë vendosur të ruajnë ndarjen mes tyre dhe individualitetin, duke 
rezistuar edhe në ditët e sotme nga çdo lloj përpjekje për bashkim”3).

Por nga ana tjetër, vargmalet e Ballkanit nuk kanë qenë ndonjë barrierë 
natyrore e pa kalueshme nga ekspeditat pushtuese që e kanë përshkuar e 
sunduar për shumë shekuj rajonin. Ballkani është krejtësisht i hapur në kufijtë 
e tij të jashtëm dhe lehtësisht për t’u sulmuar e shtënë në dorë nga pushtimet që 
kanë ardhur nga veriu dhe lindja. Formësimi i brendshëm gjeofizik i çrregullt, 
“pengon lëvizjen e banorëve të vet këtij rajoni nga njëra luginë në tjetrën” apo 
midis shteteve e rajoneve. 4)

Të njëjtat male që i zënë rrugën kalimit të lumit drejt detit, pengonin 
edhe ndërtimin e kanaleve të qarkullimi, që do të bënin të mundur lulëzimin 
e tregëtisë së vendeve të Ballkanit me Anglinë dhe Francën e shekullit të 
XVIII. Ata gjithashtu ndërlikuan dhe kushtëzuan së tepërmi edhe ndërtimin 
e hekurudhave, i cili ka qenë në atë periudhë infrastruktura më e zhvilluar e 
transportit, që bëri epokë me zhvillimin vrullshëm në vendeve perëndimore. 
Kreshtat e larta malore që nisin nga Karpatet dhe zbresin drejt juglindjes për 
tu lidhur në formën e gërmës “S”, me e malet e Ballkanit, malet Rodope në 
Bullgari, ndërsa në perëndim relievi thyhet nga Alpet Apenine të cilat vazhdojnë 
me Alpet shqiptare e me varg male të pa ndërprera deri në jug për të vazhduar 
më tej më malet e Pindit në Greqi. Kështu që lëvizshmëria e brendshme e rajonit 
është shumë e vështirë pa një infrastrukturë të transportit modern, e cila kërkon 
fonde të kosiderueshme për njësi për shkak të vështirësive të terrenit.

Krahasuar me vendet e zhvilluar të Europës, vendet e rajonit të Ballkanit, 
kanë trashëguar shumë pak rrugë që do të thotë se kanë patur gjithashtu 
pak komunikim midis tyre. Pak komunikim do të thotë pak njohje. Dhe 
nga mungesa e komunikimit e mosnjohja, janë krijuar shpesh përceptime të 

1. Ballkani F. Shevill. faqe 20
2. Ballkani F. Shevill. faqe 20
3. Po aty.
4. Ballkani-Një histori e shkurtër, Mark Mazoëer. Tiranë 2003 Faqe 32
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gabuara, armiqësi e konflikte, për të cilat Ballkani si tërësi, mban mbi supe nam 
jo fort të mirë, duke u quajtur “fuçi baruti“. Për fat të keq, mijëvjeçari që lamë 
pas, kishte filluar dhe u mbyll me konflikte shfarosëse në Ballkan, me pasojat 
e të cilit ne jemi të detyruar të përballemi çdo ditë në të gjitha fushat e jetës, 
duke mos mbetur jashtë as infrastruktura e transportit, një problem i madh ky, 
të cilin tashmë ne që punojmë të jemi euroballkansa, duhet të mendojmë e të 
punojmë ta zgjidhim, të gjithë së bashku e në të mirë të integrimit.

2. roli i pushtimeve në infrastrukturën rrugore të Ballkanit;
Vendet e Ballkanit kishin trashëguar një rrjet të gjerë rrugësh të shtruara 

ndërajonale qysh nga romakët, i cili u shërbente karvaneve të mallrave, 
emigrantëve, dhe shërbimit postar në mënyrë të rregullt, por që nga fillimet e 
shekullit të XVIII, ky sistem shkoi drejtë shkatërrimit dhe nuk fuksionoi më. 
Kudo u vunë re vonesa, mungonin kuajt, u shfaqen grabitësit etj. Në gjysmën 
e shekullit të XIX rrugët ishin katandisur në një gjendje kaq të mjerueshme, 
për shkak se autoritetet turke po ndiqnin një politikë për t’i mbajtur rrugët, 
të pariparuara5). Gjithashtu ata e bënin udhëtimin më të shtrenjtë duke ia 
rritur vleftën shumë më tepër nga ç’ishte në të vërtetë. Nevoja e rrugëve që 
duheshin për të ndërlidhur krahinat e bënte eksportimin gati-gati të pamundur. 
Ndërkohë edhe rrugët e Bullgarisë qenë, “siç i kishte bërë natyra“ dhe thuhej 
se funksiononin me regjim sezonal, vetëm në stinën e verës. Vetëm pas viteve 
1880-ta, hekurudhat kryesore u dukën në jug të lumit Danub, ndërsa plani 
austriak për një hekurudhë nëpër Shqipëri, për gjatë luginës së Drinit nuk arriti 
kurrë të fillonte të ndërtohej. Si sundimet osmane ashtu edhe ai i hasburgeve 
bënë përpjekje për modernizimin e zonave ballkanike që kishin arritur të 
pushtonin, por rrethanat politike, strategjike dhe topografike ndikuan dhe 
penguan shtrirjen e shinave hekurudhore apo ndërtimin e rrjeteve të rrugëve, 
në vendet e Ballkanit. 

3. Pozicioni i dhe roli i shqipërisë në sistemin e transportin ballkanik.
Bregdeti shqiptar i qysh prej kohësh të lashta ka qenë hyrjedalje e tregëtisë 

nga Danubi në Adriatik, ka qenë gjithnjë pikësynimi i lakmueshmëm i të 
gjitha popujve danubjan. Në Mesjetë, si dhe në lashtësi, “rrugët e karvaneve 
ndërmjet Danubit dhe Adriatikut kanë qenë gjithmonë aktive …. dhe vazhdonin 
t’u shërbenin qyteteve kryesore që kishin porte të rëndësishme, si Durrësi, 
Antivari, Kottorri, Raguza; ishin rrugë që vinin nga Kosova e Serbia dhe 
mund të quheshin arterie të bagëtisë e mineraleve .... drejtë perendimit dhe 
të mallrave perendimor drejtë vendeve danubiane6).Rruga e Zetës me degët e 

5. Ballkani-Një histori e shkurtër, Mark Mazoëer. Tiranë 2003 Faqe 32
6. Rrugëtime shqiptare....A. Baldaci,  faqe 53
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saj si Prizreni, Shkodra dhe Antivari kishin rëndësi të madhe edhe në kohën e 
turqve.....në jug vazhdonte veprimtarinë rruga Egnatia që fillonte nga Durrësi. 
Këto dy rrugë të trafikut midis lindjes dhe perëndimit mbetën aktive deri në 
shekullin e XIX.“ 7). Rrugët e karvaneve të Zetës dhe të Egnatias ishin rrugë të 
transmetimit të emigracionit historik dhe të trafiqeve italo-ballanike, të cilat e 
humbën rëndësinë e tyre vetëm pas ndërtimit të hekurudhës ndërmjet Beogradit 
dhe Selanikut. Nga ndërtimin i hekurudhës pati përfitime Selaniku, por humbje 
të mëdha porti i Durrësit, pasi dalja në Adriatik u zëvendësua me daljen në 
Egje8). Balddaci thekson në udhëtimet e tij se është tepër e rëndësishme si 
për përparimin ekonomik ashtu edhe për tejkalimin e sheshimin e konflikteve 
midis sllavëve dhe shqiptarëve ndërtimi i një hekurudhe danubiano-adriatike: 
ajo do të jetë rrugë moderne midis këtyre shteteve dhe Italisë, e kjo paralelisht 
duhet të bëhet edhe nga Greqia për një rrugë të ngjashme ndërmjet Selanikut, 
Vollosit dhe bregdetit epirot për të mbërritur në Brindizi.

Komunikimet - shkruante A. Baldaci në vitin 1902- janë tepër të pa 
mjaftueshme në Shqipëri dhe madje as që ekzistojnë në kuptimin modern e 
civil, pothuajse mungon krejtësisht rrugët për makina dhe karroca, në kuptimin 
e saktë të kësaj fjale......mund të kalojnë mjete transporti ndërmjet Mjedës 
dhe Shkodrës, ndërmjet Durrësit dhe Tiranës dhe ndërmjet Vlorës, Fierit 
dhe Beratit (ndoshta jo më shumë se 150 km rrugë karrocash të ndërtuar nga 
turqit) e që kanë nevojë për riparime. Kanë mbetur vetëm rrugët e karvaneve, 
të shtruara në disa pjesë me kalldram, sipas traditës romake, të ndërtuar nga 
pushtuesit e mëparshëm....me kalueshmëri stinore, jo gjithëvjetore 9).

Kjo mungesë e madhe rrugësh, e kishte bërë shumë të vështirë qarkullimin 
e komuninikimin si të brendshëm ashtu edhe të jashtëm, e për pasojë shqiptarët 
kishin pësuar një ngecje në përparimin politik e social.

Baldaci, i cili udhëtoi nëpër Shqipëri nga viti 1892 -1902, në vështrimin 
e tij si inxhinier, që Shqipëria të zhvillohet përcaktonte si prioritare e të 
domosdoshme ndërtimin e këtyre rrugëve:

1. Nga Durrësi në Vardarin e sipërm (Shkup), nëpërmjet Tiranës dhe 
Dibrës. Kjo rrugë do të thithë produktet e Serbisë.

2. Nga Durrësi në Manastir, nëpërmjet Elbasanit dhe Ohrit, për të 
transportuar produktet e Maqedonisë.

3. Nga Mjeda në Prishtinë dhe në Danub, që ka si qëllim të ndihmojë 
Shkodrën, e cila përndryshe do të shuhet.

4. Nga Saranda në Gjirokastër me degëzimet për të lidhur qendrat kryesore 
të Epirit dhe për t’i lidhur këto të fundit me arteriet e sipërshenuara.

Përveç këtyre rrugëve nga perëndimi në lindje, dy prej të cilave do të 
7. Rrugëtime shqiptare....A. Baldaci,  faqe 53
8. Po aty, faqe 54
9. Rrugëtime shqiptare....A. Baldaci faqe 56
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rigjallëronin rrugët historike të tregtisë, duhet të ndërtohen edhe dy arterie 
nga veriu në jug:

1. Rruga Shkodër-Elbasan, nëpërmjet Mjedës, Lezhës, Krujës, Tiranës 
dhe më tej për në Berat dhe drejt Vlorës;

2. Një rrugë që duhet të jetë paralele me Drinin e Zi për në Dibër e deri 
në Ohër 10)

Kanë kaluar më se njëqind vjet, që kur kjo skicë ide e strategjisë së 
ndërtimit të rrjetit rrugor në Shqipëri është formuluar nga A. Baldaci, por 
ende ka mëdyshje e zvarritje në realizimin e këtyre projekteve, edhe pse disa 
prej tyre tashmë janë aktualizuar me studime.

Pozita gjeografike e Shqipërisë, vlerësohet si një “shans i madh“ i dhënë 
prej natyre, por që deri më sot shqiptarët i kanë parë më tepër “sherrin“ se sa 
të mirën pozitës së tyre gjeografike. Vetëm integrimi sa më i shpejtë i rajonit 
do të bëjë që shqiptarët të shijojnë të mirat e këtij “shansi të madh“.

II. zhvillimi i infrastrukturës rajonale deri në mbarimin e Luftës së 
ftohtë

1. Ballkani, objekt në lojën gjeopolitike midis lindjes e Perëndimit gjatë 
luftës së Ftohtë, dizintegrimi dhe prapambetja infrastrukturore si pasojë

Gjatë periudhës së Luftës së Ftohtë, rajoni i Ballkanit, për shkak të pozitës 
së tij kyçe midis dy blloqeve, asnjëherë nuk mbeti jashtë vëmendjes dhe dhe 
ndikimit të tyre. Marrëveshja e Jaltës në mënyrë të veçantë ishte kompromis 
në ndarjen e zonave të influencës në Ballkan. Edhe pse pjesa më e madhe e 
rajonit mbeti nën influencën sovjetike, shumë shpejt do të dukeshin tendencat 
dhe lëvizjet për të dalë nga dara e kontrollit sovjetik dhe për të shprehur e 
ushtruar sovranitetin shtetëror jashtë ndikimit e tutelës politike ruse. Situata 
ka qenë gjithmonë e lëvizshme dhe e paqëndrueshme, sa me Lindjen aq me 
Perëndimin ndaj rajoni në atë periudhë është qajtur “zone kuzhinetë“, i cili do 
të ndryshonte drejtimin e lëvizjes vazhdimisht, në vartësi të vijave të forcës. Më 
së miri këtë rol në atë përiudhë e ka luajtur ish Federata Jugosllave e drejtuar 
nga Tito, i cili u përpoq të ishte njëherësh në të dy pozicionet, duke siguruar 
ndërkohë vëmendjen dhe mbështetjen e të dy poleve. Greqia nga ana e saj 
shumë shpejt u përcaktua qartë në bllokun perëndimor, duke shërbyer edhe si 
pozitë e avancuar strategjike e Perendimit në Ballkan. Influencat e blloqeve 
nxitën më shumë dizintegrimin dhe ndarjen midis vendeve të Ballkanit, të 
cilët mbeshtetën dhe aleancën me njërin nga blloqet, e përdornin gjithmonë 
si faktor në rritjen e fuqisë së tyre kombëtare në mbrojtje të interesave 
nacionaliste. Për këtë arsye, më shumë se gjithkund tjetër efektet e Luftës së 

10. Rrugëtime shqiptare....A. Baldaci faqe 57
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Ftohtë lanë pasoja në vendet e Ballkanit. Këto ndikime u panë qartë me rënien 
e Bllokut Sovjetik. Ndërsa dy superfuqitë qenë të mbërthyer midis tyre, për 
disa dekada në të ashtëquajturën “luftë e ftohtë”, e kaluan këtë epokë me paqe, 
ndryshe ndodhi me vendet e Ballkanit, të cilët e kaluan periudhën e “luftës së 
ftohtë”, me “luftë të nxehtë”, e cila për dhjetë vjetë mbajti të tendosur Evropën, 
Lindjen dhe Perëndimin. Me pasojat e kësaj lufte, vazhdojmë të merremi 
ende të gjithë. Sheshimi dhe eleminimi i këtyre do të vijë, duke ndjekur atë 
model që mban në themelin e vetë Europa e sotme e Bashkuar, tejkalimin e 
konfliktit historik franko-gjerman në të mirë të ndërtimit të të ardhmes. Dhe 
ndërtimi i së ardhmes vjen përmes integrimit infrastrukturor e kononomik 
etj. Ndërtimi i korridorit VIII, mbetet shqetësimi madhor për vendosjen e 
stabilitetit në Ballkan dhe kjo duhet të jetë arsyeja e vendosjes së tij si një nga 
objektet parësore të Paktit të Stabilitetit. Për nga përmasat dhe karakteristikat 
(është korridor multimodal, pra përfshin autorrugë, hekurudhë, gaz, naftë e 
ujësjellës, telekomunikacione), funksioni i lidhjes ndërkontinentale që do të 
kryejë, për nga rëndësia e tij në disa rrafshe, dhe rruga që ndjek mespërmes 
vendit tonë, duket se janë edhe kushti i integrimit të ardhshëm ndërkombëtarë 
të Shqipërisë e vendeve të Ballkanit.

Mobilizimi i burimeve të duhura financiare për ndërtimin e Korridorit 
VIII nga Konferenca e dhuruesve në Bruksel është dëshmi për dëshirën dhe 
vullnetin e Komunitetit Ndërkombëtar për ta kthyer Ballkanin nga “fuçi 
baruti”, në rajon normal e madje të lulëzuar të Europës. Një nga faktorët më 
të rëndësishëm të kësaj arrritje ka qenë edhe këmbëngulja edhe largpamësia 
amerikane e ushtruar nëpërmjet Nismës për Zhvillim dhe Kooperim në 
Ballkanin e Jugut dhe shqyrtimeve të vazhdueshme të gjendjes dhe të projekteve 
nëpër seminare dhe financime nga ana e TDA-së (Trade and Development 
Agency). Korridori VIII më i shkurtri i 10 korridoreve paneuriopiane, (vetëm 
960 km) përshkon tre shtete ballkanike. (Shqipëri, Maqedoni, Bullgari) dhe 
intensifikon zhvillimin ekonomik e shoqëror në të gjithë pellgun ballkanik, 
përfshirë Kosovën, Serbinë e Malin e Zi, Greqinë, Italinë e jugut, e Turqinë, 
ndërmjet zgjatimeve e degëzimeve. Do të ketë lumenj, aty do të ketë mundësi 
të mblidhen përrenj, pa ato nuk mund të ketë lumenj dhe një nga përrenjtë e 
rëndësishëm që do të ushqejë korridorin është edhe Rruga e Arbërit, e cila nuk 
është thjesht një lidhje lokale por ndërrajonale, është ajo që përmush më së 
miri njërin nga kushtet për t’u quajtur korridor rruga Durrës–Tiranë-Dibër e 
Madhe-Shkup-Sofie, pasi është në aksin bashkues të tre kryeqyteteve, Tiranë-
Shkup-Sofje etj., degëzime tepër të rëndësishme të Ballkanit Perëndimor 
duke përfshirë fizioniminë me degët e tjera Preshevë-Metvegjës-Bujanovcit e 
të rrugëve që zbresin nga Kosova e Serbia, për në pjesën jugore të Ballkanit. 
Korridori VIII shton lidhjet dhe marrëdhëniet midis vendeve balkanike, 
kontribon për krijimin e besimit reciprok (confidence building) dhe hap më 
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tej rrugën e investimeve të huaja, globalizimin e tregjeve, zhvillimeve të 
gjithanshme të rajonit ndërmjet shfrytëzimit racional të burimeve të natyrore, 
jo vetëm turistike e bujqësore, por edhe ato minerare e ujore. Ky Korridor rrit 
personalitetin veprues të vendeve ballkanike dhe, nga ana tjetër forcon lidhjet 
e ndërsjella midis tyre dhe ato ndërkomëtare, vendosjen e popujve përkrah 
popujve - as mbi e as nën njëri-tjetrin.

Zhvillimi i Ballkanit ndërmjet Korridorit VIII, si aks paralel me korridoret 
e tjera më në veri, drejt vendeve balltike e Rusisë, krijon emancipimin 
e duhur për të gjithë rajonin. Bashkëpunimi ballkanik për ndërtimin e 
Korridorit VIII është prelude i një bashkëpunimi e mirëkuptimi të mëtejshëm. 
Konceptimet e ngushta nacionaliste ballkanike dhe me ndikim deri diku edhe 
në bashkësinë europiane, kanë penguar e vazhdojnë të pengojnë ritmet e 
ndërtimit të projekteve madhore infrastrukturore në Ballkan, si Korridoret apo 
Naftësjellësin – AMBO. Përparësitë e projekteve nuk u besohen faktorëve apo 
logjikës ekonomike, por bëhen të gjitha përpjekjet që të triumfojnë faktorët e 
ruajtjes së dominimit. Ende në disa projekte krijojnë në disa vende të Ballkanit 
efektin e ankthit kombëtar.

Vendet e Ballkanit duke ndërtuar së bashku edhe do të mësojmë të 
bashkëpunojmë dhe do të zhvillojnë besimin e mirëkuptimin midis tyre. 

2. strategjitë infrastrukturore të Ballkanit të hartuara nga “këndvështrimi 
i luftës“. 

Shqipëria si rast, inventari dhe gjendja aktuale e sistemit rrugor.
Si pasojë e problemeve të shumta që kanë trashëguar përgjatë historisë 

vendet e Ballkanit, në pjesën më të madhe nuk i kanë patur të qeta e normale 
marrëdhëniet midis tyre. Politikisht këto vende asnjëherë nuk kanë patur një 
orientim të përbashkët që të mund të gjenin ura mirëbesimi e bashkëpunimi. 
Bazë e të gjitha mosmarrveshjeve e problemeve nuk kanë qenë simpatitë 
ideologjike, por problemet e shumta me kufijtë, me pakicat etnike, me dallimet 
fetare etj. Për pasojë, pjesa më e madhe e shteteve dhe qeverive ballkanike, u 
duhej të punojnë e jetojnë me psikologjinë e kërcënimit dhe të rrezikut të luftës. 
Të gjitha vendet e rajonit pa përjashtim bënin shpenzime të konsiderueshme në 
fushën ushtarake, si në armatime, mbajtje trupash etj. Në funksion të misionit 
të sigurisë dhe mbrojtjes nga “fqinji armik”, të gjithë shtetet e rajonit krahas 
ndërtimeve infrastrukturore për qëllime publike, investime të mëdha i bënin 
për një sistem të infrastrukturës rrugore për qëllime ushtarake. Njëkohësisht 
për çdo projekt publik, ishte kusht të parashikoheshin edhe efektet në aspektin e 
sigurisë së mbrojtjes nga “fqinji armik”. Lartësitë e qafat e maleve të Ballkanit 
përshkoheshin tej e mbanë nga rrugë të “turizmit ushtarak”. Përgjatë 540 km 
vijë kufitare që kishte Shqipëria me ish-Jugosllavinë, nga Prespa e deri në 
derdhje të Bunës në veri, në të gjitha lartësitë dhe pozitat strategjike Armata 
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Jugosllave kishte kryer punime të shumta të infrastrukturës rrugore, për 
pozicione artilerie me sisteme tunelizimesh e deposh. Ky shpenzim i madh 
për qëllime ushtarake, detyrimisht nuk mund të mbetej jashtë vemendjes së 
fqinjëve. Efekti i përfshirjes në shpenzime ushtarake përhapej në mënyrë 
koncentrike në të gjithë vendet e rajonit. Nëse do të kishte patur konflikt të 
armatosur midis dy supërfuqive, është plotësisht e kuptueshme se i gjithë 
arsenali ballkanik do të ishte aktivizuar menjëherë.

Sitemi socialist nuk mundi ta ndërtojë në kushtet e presionit rajonal, një 
infrastruktur të tipit “pacifist”. Bazat ushtarake jugosllave ishin vendosur në 
formë dare nga Ohri, Kërçova, lartësitë e Sharrit përballë Korabit, (Kosova 
ishte shndërruar në truall ushtarako-policor), Armata e Malit të Zi në Podgoricë 
e përgjatë të gjithë kufijve shqiptar. Në këto rrethana nuk mund të ishe i qetë 
të mendoje vetëm për paqen, kur të kërcenohej liria. Edhe Greqia e kishte 
shndërruar kufirin me Shqipërinë në një hendek njerëzor, ekonomik e kulturor 
për të mbajtur (patur të sigurtë) atë që kishte shtënë në dorë e me qëllim të 
gllabëronte edhe pjesë të tjera në një rast të volitshëm trubullirash… Grekët 
e mbanin të ngrirë situatën me Shqipërinë edhe me qëllimin që të mos jepej 
mundësia e aktivizimit të resurseve portuale e natyrore shqiptare. 

Këto pozicionime, mendësi e qëllime, është e kuptueshme nuk sillnin 
paqe e zhvillim në rajon. Pas çlirimit të vendit nisi ndërtimi i rrugëve të 
reja e riparimi i atyre që u dëmtuan gjatë luftës, krahas qëllimit ekonomik, 
kishin qëllim parësor misionin e mbrojtjes së vendit. Rruga e parë që nisi të 
ndërtohej qe ajo Kukës-Peshkopi (“Rruga e Rinisë”), më pas rruga Milot-
Ulëz-Shkopet-Burrel (kryesisht për nevojën e ndërtimit të HC të Ulzës) etj. 
U ndërtuan rrugët Gramsh-Lozhan, Kukur-Skrapar-Malind- Frashër-Përmet, 
Korçë-Mali i Kuq-Qafë Kazan-Ersekë, rruga Hani i Hotit-Vermosh, rruga 
Berat-Shpirag-Mallakastër, rruga Rrëshen- Fushë Arrës, Vau i Dejës- Koman 
etj. Ndër vite u ndërtuan gjithashtu edhe rrugë ndërlidhëse mes fshatrave, por 
duke qenë objekte strategjike ushtarake (për situata gatishmërie e lufte), të 
ndërtuara pa bazamente të forta, në të shumtën e rasteve rrugët rurale ishin të 
vështira për t’u kaluar. Shqipëria ka një rrjet rrugor rreth 18,000 km, ku rreth 
3,136 km janë rrugë kombëtare, gati katër herë më shumë janë rrugë rurale. 
Rreth 68% e rrugëve kombëtare, 55% e rrugëve rurale dhe 60% e rrugëve 
urbane nuk janë në gjendje të mirë. Mungesa e gjatë e investimeve ka bërë 
që rrjeti rural të jetë i varfër, me një akses të dobët drejt qendrave urbane. 
Sipas vlerësimeve të Bankës Botërore për zonat rurale, “infrastruktura e 
dobët rrugore rrit kostot për ndërmarrjet dhe ul konkurrencën, duke kufizuar 
aksesin e të varfërve në tregje dhe shërbimet më të domosdoshme”. 11) Një 
nga problemet kryesore të infrastrukturës së keqe rrugore në fshatra lidhet 

11. Revista “Monitor”, faqe 78. dt. 18 maj 2009. 
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me mungesën e marketingut të produkteve bujqësore, si edhe me faktin se më 
shumë se gjysma (55%) 12) e popullsisë në këto zona është e varfër. Vëzhgimi i 
Bankës Botërore ka vënë në dukje se, pas punësimit dhe nivelit të të ardhurave, 
shumica e të anketuarve i kanë konsideruar problemet e infrastrukturës si 
faktorë kryesorë, që ndikojnë në standardin e tyre të jetesës. Në të thuhet se 
aksesi i pamjaftueshëm në infrastrukturën rrugore krijon për ta vështirësi drejt 
tregjeve të shitjes, kontribuon në migrimin e popullsisë drejt zonave urbane. 
“Rreth 49% e prodhuesve agrarë kanë deklaruar se mungesa e infrastrukturës 
së mirë rrugore përbën problemin kryesor në tregtimin e produkteve të tyre. 
Aktualisht, vetëm 39% e rrjetit rrugor lokal është i asfaltuar, që është dhe 
shifra më e ulët në rajon, pjesën tjetër e përbëjnë segmente rrugore që janë të 
pakalueshme.

Në studimet e saj, Banka Botërore, citon faktin se infrastruktura e rrugëve 
shihet si një shqetësim madhor për rritjen dhe efektivitetin e biznesit. Ajo 
është konsideruar si një problem i madh për 95% të bizneseve në Shkodër, 
90% të bizneseve në Korçë dhe 83% të bizneseve në Durrës. Për Bankën 
Botërore, cilësia e rrugëve konsiderohet më e keqe në Shqipëri, se në çdo 
vend tjetër të rajonit dhe si një pengesë serioze për zhvillimin e biznesit lokal 
dhe konkurrencës” 13) (turizëm, tregti dhe sigurim shërbimesh) Mungesat në 
infrastrukturë janë më të mëdha në zonat rurale.

Ekzistojnë dallime thelbësore edhe midis zonave malore, kodrinore dhe 
ato fushore. Sipas studimeve të kryera nga Banka Botërore, infrastruktura 
rurale është më e zhvilluar në zonat e ulëta, më pak e zhvilluar në ato 
kodrinore, dhe shumë e varfër në ato malore. “Kushtet shumë të këqija të 
jetesës dhe të shërbimeve infrastrukturore në fshatrat malorë kanë imponuar 
një lëvizje masive drejt Ultësirës bregdetare dhe qendrave të mëdha urbane. 
Kjo lëvizje demokrafike ka rritur presionin për shërbime në infrastrukturën në 
zonat bregdetare dhe qendrat urbane, duke i bërë ato edhe më pak prioritare 
në zonat rurale”, - thuhet në raportin e Bankës Botërore për urbanizmin. Sipas 
këtij raporti, ky rreth vicioz e bën të vështirë që të vendoset një ekuilibër 
ndërmjet kërkesës së lartë për shërbime rurale infrastrukturore, në zonat e ulëta 
më të populluara dhe nevojës për të investuar në infrastrukturën e rajoneve 
më të largëta dhe me dendësi më të vogël, për t’i dhënë atyre mundësinë 
për t’u zhvilluar, rritur, hapur vende pune me të ardhura të mjaftueshme. 
Banka Botërore, në studimet e saj vë re se rrugët rurale dhe furnizimi me 
ujë përfaqësojnë rreth 80% të investimeve të kërkuara nga fshatarët dhe 
autoritetet e komunave. Ekspertët e BB-së kanë identifikuar nevojën në rritje 
për rehabilitimin e infrastrukturës lokale të rrënuar që ka ardhur si pasojë e 

12. Revista “Monitor”, faqe 78. dt. 18 maj 2009. 
13. Po aty
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mungesës së burimeve dhe financave për të përmbushur me sukses rolin e 
tyre në sigurimin e infrastrukturës dhe shërbimeve, por edhe për shkak të 
mungesës së menaxhimit për mirëmbajtjen e rrjeteve rrugore.

Gjendja e rrugëve 14)

Tipi i rrugës   E mirë  E favorshme   E varfër
Kombëtare   15    22   63
Urbane    50    25   25
Rurale    20    30   50
Të tjera     0    0   100
Total    10    12   78

Defektet dhe vështirësitë e atij rrjeti rrugor të ndërtuar për qëllime 
ushtarake dolën në pah veçanërisht tani që vendi ynë është hapur dhe synon 
të integrohet ekonomikisht me rajonin e Europën. Është fakt jo i këndshëm që 
ne vazhdojmë ende të përdorim për komunikim me shumë zona të Shqipërisë, 
atë sistem rrugor, standardet e të cilit Europa i ka hedhur tutje që pas Luftës së 
Dytë Botërore. Po aq e pa këndshme është edhe mungesa e strategjive të qarta 
e të plota të zëvendësimit të këtij rrjeti rrugor, i cili si ai i pushtesve por edhe 
ai i periudhës së izolimit është ndërtuar duke patur si qëllim të parë objektiva 
ushtarake, për të kapur qafat, pllajat malore e lartësitë, për “t’i dalë armikut 
pas shpine”, për siguruar befasinë. Pra, një sistem infrastrukturor i ndërtuar 
me “armikun” në qendër të përfytyrimit, duke tkurrur zhvillimin ekonomik 
dhe jetën sociale të qytetarëve.

3. situata aktuale të infrastrukturës së transportit rrugor ballkanik e 
krahasuar me situatën në Be

Zhvillimi me ritme shumë të shpejta i sistemit të transportit është ndër 
faktorët kryesorë të rritjes së nivelit ekonomik të vendeve të Europës. Në 
vendet e Bashkimit Europian makinat vetjake dhe autobuset kyejnë rreth (87 
%) të transportit të udhëtarëve, hekurudhat kryejnë rreth (7 %) dhe avionet 
(6 % ) të transportit të pasagjerëve. Mallrat transportohen më shumë me anën 
e kamionëve rreth 71 %, me hekurudha rreth (15 %) e rrugët ujore (8%) 
Ndërkaq avionet dhe sistemet e tubacioneve (për naftë dhe gaz) realizojnë 
afro 6% të transportit të mallrave. Një situate e ndryshme paraqitet në vendet 
e Europës Lindore ku hekurudha përdoren më shumë se llojet e tjera të 
transportit. Kështu p.sh. në Rusi afro 42 % e udhëtarëve dhe 90 % mallrave 
transportohen me trena. Për shkak të hapësirave tepër të mëdha të territorit të 
Rusisë, transporti ajror merr një rëndësi të veçantë. Avionët realizojnë rreth 

14. Revista “Monitor”, f. 78. dt. 18 maj 2009.
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16 % të transportit të udhëtarëve si dhe një pjesë jo të vogël të transportit të 
mallrave. 

Rrjeti i parë rrugor europian është ndërtuar nga romakët, të cilët kishin 
si qëllim të kontrollonin politikisht dhe ushtarakisht, perandorinë e tyre të 
madhe. Duke filluar nga shekulli i XIX, rrugët filluan të luajnë rol gjithnjë e 
më të rëndësishëm në shkëmbimet tregtare….. Në shekullin XX me zhvillimin 
e automjeteve si mjete transporti masiv rrjeti rrugor u përmirësua shumë. 
Rrugët u shtrinë në të gjitha territoret, të gjera për të mundësuar lëvizjen e 
shpejtë të mjeteve. Rreth qendrave të banuara u ndërtuan rrugë në formë unaze 
me qëllim rregullimin e trafikut lokal me atë kombëtar e ndërkombëtar. Edhe 
për qytetarët e Ballkanit, numri një i mjeteve të transportit ka filluar të jetë 
vetura personale. Transporti i udhëtarëve me vetura rritet çdo vit krahasuar 
me transportin me autobus, trena, tramvaj etj. Numri i veturave për frymë 
akoma vazhdon të mbetet i ulët krahasuar me vendet e zhvilluara të Europës 
(në Gjermani për çdo dy banorë njërit i takon të ketë veturë).Ttendenca e 
rritjes së shpejtë është e qartë dhe nuk mund të ndodhë ndryshe, pasi të gjithë 
vendet e rajonit janë të orientuara nga ekonomitë e tregut të lirë dhe shoqëritë 
e konsumit dhe mirëqenies. 

Transporti me tren, kryesisht ai i mallrave, aktualisht zë një vend të vogël 
karahasuar me koston e ulët të transportit si të udhëtarëve, por veçanërisht të 
mallrave (transporti ton për kilometra). Kjo për arsyen se rrjeti hekurudhor 
ballkanik është i pa integruar “brenda vetes” dhe me rrjetet europiane 
perëndimore në të gjithë mundësitë dhe kapacitetet dhe si pasojë nuk jep 
efektin e duhur që të mund të përdoret si alternativë e leverdisshme. Për këtë 
duhet që sa më shpejt vendet e rajonit të studiojnë të gjitha mundësitë që 
ofron ky lloj transporti dhe të hartohen projekte të përbashkëta, që sa më 
shpejt rrjetet e hekurudhave të nisin funksionimin si sisteme të transportit 
rajonal. 

Ndërthurja e sistemeve të transportit në nivel rajonal; transportit rrugor, 
transportit hekurudhor, transportit ujor dhe ajror, është kushti kryesor që të 
realizohet integrimi efektiv i këtij shërbimi jetik në zhvillimin shoqëror dhe 
ekonomik të vendeve të rajonit. Pas shëndrrimeve dhe orientimit politik që 
ka pësuar rajoni, ndërthurja dhe zhvillimi i infrastrukturës mbetet objektivi i 
parë që sjell suksesin në rrugën e integrimit europian, që e bën integrimin të 
prekshëm për qytetarët e rajonit. 

Për të shfrytëzuar në mënyrë optimale përparësitë e transportit rrugor, me 
shina, ajror dhe ujor duhet patjetër që të bëhet ndërthurja e këtyre sistemeve 
të transportit përmes studimeve të fizibilitetit në nivel rajonal e më gjerë. 
Ndërthurja e porteve (me kapacitetet përpunimi në rritje) me transportin rrugor 
dhe hekurudhor, si dhe alternimi me transportin ajror, duke i shpërndarë drejtë 
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e në mënyrë optimal aeroportet kombëtare e rajonale, do bënte që transporti 
në rajon të kalonte “efektin e grykës së shishes” duke qarkulluar lirshëm pa 
sforcime, ngecje, e duke u çliruar nga zonat e ngushta. Do të përcaktoheshin 
e shpërndaheshin drejt edhe qendrat e përpunimit e transportit të mallrave 
qendrat e ngarkim-shkarkimit duke bërë të domosdoshme më tej lidhjen e 
alternimin e rrugëve me hekurudhat. Hekurudhat kështu do të zgjidhin me 
efektivitet dhe kosto të ulura transportet e largta ndërsa transporti me kamion 
do të bëjë shpërndarjen te klientet dhe sipërmarrësit. Vitet e fundit duket sikur 
ka rënë rëndësia e transportit hekurudhor, krahasur me transportin me kamion, 
i cili ka një përqindje në rritje. Por pritshmëritë sipas prognozave, analistët e 
zhvillimit të ekonomisë globale janë se transportit hekurudhor do t’i kthehet 
rëndësia dhe do të njohë rritje e cilësi të lartë shërbimi për udhëtarët, “pasi 
njerëzit, pjesën më të madhe të punëve do t’i kryejnë gjatë kohës së udhëtimit 
(koha do të jetë shumë e çmuar), për në vendet e punës a banimit”15). Këtë e 
thekson në mënyrë të veçantë Jacque Attaly, në librin e tij “Një histori e shkurtër 
e së ardhmes”. Kapacitetet e transportit të vendeve të rajonit nuk mund të jenë 
optimale duke u ndërtuar vetëm për konsumatorët e rajonit, por duke llogaritur 
aftësitë e kapaciteteve të tyre të tranzitimit për distanca më tej se ballkanike e 
europiane. Nevojat për transporte rriten duke llogaritur një rreze sa më të gjerë 
tranzitimi të ndërthurur në mënyrë funksionale e optimale. 

Përfundimi i kanalit Rhein Main – Danub në vitit 1992, i cili lidh Detin e 
Veriut me Detin e Zi ka dhënë një efekt të ndjeshëm në rritjen e kërkesës për 
transport dhe domosdoshmërinë e zgjerimit e të ndërtimit të rrugëve të tjera 
ujore, duke bërë studimet e fizibilitetit të lumejve të lundrueshëm të rajonit. A 
mund të bëhen përsëri të lundrueshëm lumenjtë Buna dhe Drini, në Lezhë, a 
do të ishte fizibile, kjo duhet të studiohet? 

Rritjen e kërkesës për transport ka ardhur edhe si rezultat i liberalizimit 
të tregtisë midis vendeve të rajonit të Ballkanit dhe me vendet e Evropës 
Perendimore e Juglindore. Edhe vetë vendet e rajonit të Ballkanit, kanë 
nënshkruar tashmë midis tyre Marrëveshje të Tregtisë së Lirë (MTL), të cilat 
nuk mund të japin efektet e pritshme në rritjen e qarkullimit të mallrave, 
njerëzve, shërbimeve e kapitaleve etj, në mungesë të një sistemi bashkohorë 
e të integruar të infrastrukturës rrugore, energjetike etj. 

III. Nismat dhe projektet euroatlantike e rajonale për integrimin 
infrastrukturor të Ballkanit

1. Takimi i Kretës dhe i nju Jorkut, nisma Klinton për korridorin Viii, 
Pas zgjidhjes me imponimin nga Aleanca euroatlantike e konflikteve 

15. Jacque Attaly “Një histori e shkurtër e së ardhmes”,
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në ish-Jugosllavi, u bë e qartë që burimi kryesor i fatkeqësive të popullsisë 
në hapësirën ballkanike është varfëria e thellë, mungesa e besimit dhe 
e komunikimit. Për të siguruar stabilitetin e Europës Juglindore është e 
domosdoshme një ndërhyrje e menjëhershme dhe urgjente e komunitetit 
ndërkombëtar për të mbështëtur projektet e ringjalljes ekonomike të vendeve 
të Ballkanit. Hapi i parë i një asistence të tillë efektive, do të ishte realizimi 
sa më shpejt i disa projekteve infrastrukturore rajonale, ku më i rëndësishmi 
mbetet Korridori VIII. Historia e këtij korridori zyrtarisht nisi në mars të 
vitit 1994 në Konferencën e Kretës, kur u përcaktuan 10 arteriet e mëdha të 
komunikimit të Europës Qendrore e Lindore. Piketën e parë të rëndësishme të 
tij projekti madhor e shënoi takimi i presidentëve të Shqipërisë, Maqedonisë, 
Bullgarisë e Turqisë, në tetor të vitit 1995, në Nju Jork, në mbështetje të 
“nismës së Klintonit” për Korridorin VIII. Presidentët e vendeve nga kalon 
Korridori i VIII, premtuan bashkëpunimin pa rezerva, për realizimin e këtij 
projekti madhor. Qysh në 1994, në Konferencën e Kretës, nga institucionet 
financiare ndërkombetare, u ndanë rreth 64 miliardë USD për 10 korridoret e 
Europës Qendrore e Lindore. Më vonë u ndaluan financimet për korridorin X, 
i cili u “ngri”, në pritje të ndryshimeve politike në Beograd, dhe si ndëshkim 
për nxitjen e konflikteve në rajon dhe përdorimin e dhunës për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve me fqinjët. Kjo mbështetje financiare u fuqizuar pas 
miratimit të paktit të Stabilitetit. Pra, mundësitë financiare dhe mbështetja e 
donatorëve nuk mungojnë, për projekte të infrastrukturës nga të cilët përfiton 
dhe integrohet edhe Ballkani.

Mbetet vetëm faktori subjektiv: aftësia për të hartuar projekte të mira, 
e sipas standardeve, që i shërbejnë zhvillimit dhe integrimit të rajonit. Pakti 
i Stabilitetit për Europën Juglindore, e klasifikoi si të parin ndër projektet, 
ndërtimin e Koridorin VIII. Shqipëria përshkohet nga ky projekt madhor, i 
cili ka rëndësi të madhe, si në planin ekonomik, gjeopolitik dhe psikologjik, 
në gjithë jetën e vendit. Shqipëria merr rol të veçantë si portë e hyrjes së 
Perëndimit në Ballkan nga ana e detit Adriatik, fiton rolin e saj të natyrshëm si 
hapësirë lidhëse ndërmjet Europës dhe Azisë. Njëkohësisht krijohen premisa 
për një afrim konkret nëpërmjet kontakteve shumë më të dendura ndërmjet 
kombeve që popullojnë Ballkanin Qendror. Por, që ky komunikim të realizohet, 
patjetër duhen parë me vullnet të mirë. Për të ndërtuar infrastrukturën e 
integrimit dhe të zhvillimit, ballkanasit më parë duhet të ndërtojnë vullnetin 
e mirë.

Në planin ekonomik ai do të shënojë një bum të mirëfilltë zhvillimi e 
ndryshimesh të mëdha për Shqipërinë. Kjo rritje do të vijë nga të ardhurat e 
marra nga trafiku i madh i automjeteve në autostrada e hekurudha, nga transporti 
i naftës e i gazit, nga prodhimi i një morie ndërmarrjesh që detyrimisht do 
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të ndërtohen në të dyja anët e korridorit, nga përfitimet e tërthorta të rrjetit 
të fibrave optike, nga lëvizja turistike e qindra mijërave turistëve që do të 
udhëtojnë tranzit ose do të pushojnë në plazhet shqiptare etj.

Korridori VIII do të ndryshojë mentalitetin e njerëzve që synojnë të 
largohen nga vendi, do të ngjallë shpresën e tyre për të ardhmen, do të hapë 
perspektivën e besimit se tashmë, në Shqipëri po fillojnë vepra të mirëfillta 
të mëdha që do të ndryshojnë fatet e vendit. Me fillimet e punimeve në stil 
të gjerë, do të krijohen për një klimë të re favorizuese investimesh të huaja 
edhe në fusha të tjera duke favorizuar ndryshimin e kahjes së lëvizjes së 
shqiptarëve, nga Shqipëria drejt Europës e Amerikës që është sot një lëvizje 
nga Europa e Amerika drejt vendlindjes.

2. Pakti i satabilitetit, mundësi dhe perspektivë për infrastrukturën 
rajonale.

Tryeza e Dytë e Paktit të Stabilitetit ishte përcaktuar për të ndihmuar 
vendet e Ballkanit për rindërtimin ekonomik, social, e në infrastrukturë.

Zhvillimi i infrastukturës rajonale, është një nga faktorët kryesorë 
integrues në Ballkanin Perëndimor dhe politik–bërësit e konsiderojnë sektorin 
e infrastukturës mes prioriteteve më të larta për sektorin për bashkëpunimin 
rajonal. Në dhjetë vitet e ardhshme vëmendja e tyre, në radhë të parë, do të 
jetë e përqëndruar në tre sektorë: transport, energji dhe mbrojtje të ambientit. 
Që nga viti 2000, investime të konsiderueshme janë bërë me përkrahjen 
e bashkisë ndërkombëtare, përmes donacioneve dhe kredive. Disa nga 
investimet kryesore nëpër sektorë mund të jenë më efikase dhe efektive nëse 
koordinohen dhe zbatohen së bashku me vende të tjera të interesuara. Për 
më tepër, interesat e përbashkëta në zhvillimin e infrastukturës rajonale kanë 
potencialin për të promovuar dialog dhe mirëbesim ndërmjet vendeve të 
përfshira në konflikte. Komisioni drejtues për infrastukturën (IGS) u themelua 
në shtator të vitit 2001, me qëllim lehtësimin e zhvillimit të infrastukturës 
rajonale në EJL dhe integrimin e saj në rrjetin transevropian. Anëtarët e këtij 
organi janë përfaqësues të Komisionit Evropian, Bankës Botërore, Bankës 
Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Bankës Evropiane për investime, 
Këshillit të Evropës, Bankës për Zhvillim, dhe Zyrës së Koordinatorit Special 
të Paktit të Stabilitetit. IGS-ja është takuar rregullisht që nga vitit 2004, me 
qëllim fuqizimin e konsensusit rajonal mbi programet investuese në sektorët e 
energjisë dhe transportit, por po ashtu dhe për programin rajonal të rindërtimit 
të ambientit, me përqëndrim në menaxhimin e ujit.

Dialogu i vazhdueshëm me vendet e rajonit dhe donatorët e dyanshëm, si 
dhe zhvillimi i një baze të të dhënave mbi projektet e infrastukturës rajonale, 
pritet të jenë aktivitete të rregullta, po ashtu duke trajtuar edhe pengesat kryesore 
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në zbatimin e projekteve rajonale. Vendet e rajonit kanë interes të përbashkët 
dhe aspekte të pashmangshme komplementare në rindërtimin dhe zhvillimin 
e infrastukturës së transportit dhe energjisë. Nga perspektiva e institucioneve 
Financiare Ndërkombëtare, një qasje rajonale për zhvillim të mëtejshëm të 
Rrjeteve Ndërkufitare të BE-së është e dobishme. Përveç përmbushjes së 
kërkesave teknike, ekonomike dhe ekologjike, kriteret kryesore të strategjisë 
së tyre investuese janë që projektet duhet të kenë karakter rajonal dhe të 
kontribuojnë në përfundimin e rrugës trans-evropiane.

Pengesat kryesore në zhvillimin e infrastukturës së transportit janë 
të përbashkëta për shumicën e vendeve të rajonit: kapacitete të vogla 
institucionale, planifikim dhe mirëmbajtje e dobët e rrugëve, mjete financiare 
të kufizuara, borxhe, probleme ndërkufitare, si dhe transporti i brendshëm 
i pazhvilluar. Për të përmirësuar lidhjet e transportit në të gjitha sektorët 
(rrugë, hekurudha, transportin ujor dhe atë ajror) duhet të bëhen përpjekje 
të konsiderueshme. Koordinimi i aktiviteteve ndërkufitare, duke pasur për 
cak rrugët e njëjta, do të rriste përfitimin si dhe tërheqjen e përkrahjes së 
investitorëve ndërkombëtarë.

Stimulimet dhe praktikat më të mira për bashkëpunimin rajonal dhe ndër-
kufitar në sektorin e transportit mund të indetifikohen në projektet e dedikuara 
për zhvillimin e dhjetë korridoreve transportuese pan-evropiane, të përcaktuara 
në Konferencën e Kretës, të mbajtur në mars të vitit 1994. Nga 10 korridoret 
e identifikuara, katër prej tyre janë me interes për Ballkanin Perëndimor: 
korridori V, Korridori VII, që përshkon lumin e Danubit, Korridori VIII, si 
dhe Korridori X, që ishte propozuar pas përfundimit të armiqësive brenda ish- 
Jugosllavisë. Memorandumi i Mirëkuptimit për Zhvillimin e Rjetit Thelbësor 
të Transportit, i nënshkruar në qershor të vitit 2004, vë në pah kërkesat për 
bashkëpunim, shkëmbim të informatave, përmirësim të efikasitetit, investime 
dhe përkrahje institucionale. Më 26 prill të vitit 2006 u themelua një Këshill 
Drejtues Rajonal, sikurse edhe Observatori i Transportit të Evropës Juglindore 
(SEETO) me seli në Beograd. Plani udhëzues për zhvillimin e rrjetit thelbësor 
të transportit u miratua në nëntor të vitit 2005. Memorandumi i Mirëkuptimit 
përcakton përgatitjet për një plan pesëveçar (PSHV), i cili jep detaje për 
zbatimin e Memorandumit të Mirëkuptimit.

Objektivi i përgjithshëm i PSHV-së është t’u sjellë përfitime përdoruesve 
të transportit brenda dhe përtej rajonit të EJL-së, me efikasitet të përmirësuar, 
çmime të ulëta dhe cilësi më të mirë të shërbimeve. Objektivat e veçanta të 
PSHV-së mund të përmblidhen si vijon:

Përqendrimi i bashkëpunimit rajonal, që është i domosdoshëm për • 
integrimin evropian;
Bazë për informata mbi efikasitetin e Rrjetit Kryesor;• 
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Program i masave të buta për të përmirësuar menaxhimin e Rrjetit • 
Kryesor;
Listë e prioriteteve më të larta të projekteve investuese që mënjanojnë • 
grykat e ngushta.

Procesi i përgatitjes së PSHV-së është duke u përpunuar. Plani Pesëvjeçar 
për zhvillimin e Rrjetit Kryesor Rajonal të Transportit të Evropës juglindore 
për periudhën 2007-2015 është procesi i dytë vjetor i vazhdueshëm brenda 
horizontit planifikues deri në vitin 2020. Ky plan i ri rifreskon planin e parë 
të PSHV-së (2006-2010), që ishte miratuar nga Grupi Drejtues në prill të vitit 
2006, përmes një përshkrimi të përgjithshëm të efikasitetit të Rrjetit Kryesor, 
nismave të veçanta që përmirësojnë efikasitetin e rrjetit transportues dhe planit 
të projekteve investuese prioritare të kategorizuara sipas përgatitjes së tyre.

Konsultimet në takimet e Grupit Drejtues, në grupe pune të ndryshme dhe 
në takimin e parë vjetor të ministrave, në nëntor të vitit 2005, në Shkup, kanë 
kontribuar me të dhëna më të mira dhe me shkëmbim të informatave.

Krijimi i një baze të të dhënave, mbi kushtet dhe efikasitetin e secilit nga 
200 e më tepër sektorët e Rrjetit Kryesor, është hapi i parë i vlerësimit në 
gjatësinë totale të rrjetit të rrugëve kryesore (5.866 km) dhe rrjetit kryesor 
hekurudhor (4.264 km), lumi i brendshëm i Danubit në Kroaci dhe në Serbi 
(588 km). Përveç kësaj, 7 porte detare, 2 porte lumore dhe 11 aeroporte janë 
përfshirë në Rrjetin Kryesor.

Me 2.339 km të kufijve shtesë (me shpërbërjen e ish- Jugosllavisë), 
ekzistojnë 49 rrugë dhe 18 hekurudha ndërkufitare në rrjetin kryesor që 
kufizojnë rrjedhën e transportit në nivele të ndryshme. Përmirësimi i kalimeve 
të rrugëve kufitare ishte vlerësuar në 16 pikë-kalime kufitare, 12 prej të cilave 
në rrjetin kryesor. Vonesat në kufij janë reduktuar për shkak të Ndihmës në 
Tregti dhe Transport në Evropën Juglindore (TTFSE) dhe Programeve të 
Integruara në Menaxhimin e Kufijve. Sidoqoftë, kufizimet e shpejtësisë dhe 
procedurat e gjata kufitare zvogëlojnë shpëjtësinë komerciale të udhëtarëve 
në 50 km për orë dhe 25 km për orë trenat transportues.

Memorandumi i nënshkruar në Korfuz, në qershor të vitit 2006, ka për 
qëllim të përmisojë efikasitetin e hekurudhave ndërkufitare që kalojnë nëpër 
korridorin X.

• Stategjia kryesore për të gjitha PSHV-të përfshin këto çështje:
o Rritjen e interesit rajonal përmes lidhjes reciproke me veprimet tjera;
o Nxitjen e zhvillimit ekonomik përmes balancimit më të mirë të 

modaliteteve;
o Përmisimi i menaxhimit për të siguruar qëndrueshmëri financiare;
o Sigurimi i integrimit shoqëror;
o Miratim i standarteve të përbashëta teknike.
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PSHV-ja thekson domosdoshmërinë për miratimin e masave të buta 
që e lëvizin rajonin drejt një Tregu Evropian të Transportit, në veçanti për 
hekurudhat dhe nën sektorët e rrugës. 

Që kur PSHV-ja i parë 2006-2010 u puplikua në maj vitit 2006, janë 
në proces 27 projekte për MAP-in 2007-2011, prej të cilave janë zgjedhur 
220. Kërkesat për investime për projektet me prioritet në periudhën 2007-
2011 llogariten në 1,9 miliard euro për pesë vitet e ardhshme, që paraqesin 
rreth 21% të totalit prej 9,1 miliard eurosh të vlerësuara për të gjitha projektet 
rajonale të dorëzuara.

Deri në vitin 2011, lista e projekteve prioritare duhet të përmirësojë edhe 
506 km rrugë dhe 834 km hekurudhë dhe shenja sinjalizuese; ngushticat 
lundruese në Danub dhe përmirësimet në portet detare dhe aeroporte do të 
rrisin kapacitetin për të përmbushur kërkesat në rritje. Deri në vitin 2011 
kalimet kufitare duhet të bëhen pothuajse të padukshëm për shkak të procedimit 
të pasagjerëve në trenat lëvizës dhe shkëmbimit elektronik të të dhënave të 
mallrave të transportuara. Të gjitha vendet e Ballkanit do të jenë pjesë e 
Zonës së Përbashkët Evropiane të Aviacionit (ECAA) dhe trafiku ajror do të 
ketë më shumë konkurrencë, udhëtarë dhe trafiku ajror do të arrijë zhvillimin 
e konkurrencës dhe çmimet e zvogëluara deri në vitin 2011, pritet reformë e 
gjerë ligjore dhe rregullatore përmes zbatimit të acquis communautaire që do 
të rrisë integrimin në tregjet transportuese të BE-së brenda rajonit. 16)

PËRfUNDIME:

Qeveritë e pas konflikteve në Ballkan humbasin energji, fonde e kohë për 
të eleminurar pasojat e shaktërrimeve dhe arritjen e ritmeve bashkëkohore të 
modernizimit të infrastrukturave. Për këtë duhet të standardiziohet një kriter i 
hartimit të strategjive të infrastrukturës që: 

- Të planifikojmë e ndërtojmë një infrastrukturë rajonale, në shërbim të 
zhvillimit e integrimit, e cila të pengojë apo të mos adaptohet e përdoret për 
raste konfliktesh. Të ndërthurur e shndërrojë sistemin nga një sistem vetëm 
nacional në një sistem unik rajonal në shërbim e në të mirë të zhvillimit e 
paqes të rajonit, e që ju ofron të gjithve mundësin të qarkullojnë lirshëm, 
për t’u ndjerë më pranë njëri-tjetrin, për të qarkulluar me lehtësi e kosto të 
ulët produktet e shërbimet e tyre, me të drejtën e plotë e mbështetje qytetare 
rajonale, që kapitalet e tyre t’i investojnë në ndërtimin e modernizimin e 
infrastrukturave të fqinjësisë së mirë, bashkëpunimit e zhivillimi.

Do të ishte e sidomos e këshillueshme për politikëbërsit e strategjive 

16.  Plani për zhvillimin e rrjetit thelbësor të Europës Juglindore, Plane pesvjecar 2007-2011, prob-
lemet e përbashkëta- zgjidhjet e përbashkëta, nëntor 2006, Vol.1, SEETO, Beograd 2006
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të rajonin, të vinin theksin dhe të mbështesnin nisma, projekte e investime 
të sipërmarrsëve të Ballkanit, jashtë rajonale apo komunitare, që marrin 
përsipër të ndërtojnë projekte infrastrukturore nisur nga parimet e qëllimet e 
lartëpërmendura.

- Hartimi i politikave infrastrukturore sipas shpërndarjeve etnike në 
disa shtetet me përberje etnike të përziera, ku shpërndarja e projekteve 
infrastrukturore dhe e buxhetit për infrastrukturën rrugore në vecanti, bëhet 
duke diskriminuar etnin inferiore dhe duke favorizuar etninë mazhoritare që 
harton dhe kontrollon politikat qeverisëse. Shtimi i lëvizshmërisë duhet të 
bëhet në të njëjtën kohë në përshtatje edhe me kërkesat ekologjike. Duhet 
përpunuar një koncept i qartë i politikave të zhvillimit të infrastruktutrës 
rrugore, hekurudhore, ujore e ajrore si përbërës i një plani të menduar e 
hartuar në planin rajonal, pra duhet të derivojë nga plani rajonal dhe konform 
standardeve të pranuara nga BE për sitemet infrastrukturore.

- Transporti me tren, kryesisht ai i mallrave, aktualisht zë një vend të vogël 
karahasuar me koston e ulët të transportit si të udhëtarëve, por veçanërisht të 
mallrave (transportit për ton kilometra). Kjo për arsyen se rrjeti hekurudhor 
ballkanik është i pa integruar “brenda vetes” dhe me rrjetet europiane në 
të gjithë mundësitë dhe kapacitete. Për këtë duhet që vendet e rajonit të 
studiojnë të gjitha mundësitë që ofron ky lloj transporti, të hartohen projekte 
të përbashkëta, që të nisë funksionimi i sistemeve unike. Ndërthurja në 
nivel rajonal i sistemeve të transportit; rrugor, hekurudhor, ujor dhe ajror, të 
përcaktohet si kushti kryesor për investimet në infrastrukturë, me qëllim që të 
realizohet integrimi efektiv i këtij shërbimi. Kapacitetet e transportit të vendeve 
të rajonit nuk mund të jenë optimale duke u ndërtuar vetëm për konsumatorët 
e rajonit, por duhen llogaritur aftësitë e kapaciteteve të tyre të tranzitimit 
për distanca më tej se ballkanike e europiane. Nevojat për transporte rriten 
duke llogaritur një rreze sa më të gjerë tranzitimi të ndërthurur në mënyrë 
funksionale e optimale. Kapacitetet projektuese të infrastrukturës rrugore 
në vendin tonë, ende nuk kanë dhënë projekte për të cilët do të ndjeheshin 
krenarë, e do të përdornin me sukses autorësinë si referencë.

- Projektet e hartuara prej tyre (sigurisht të gjykuara pas zbatimit) 
nuk e arrijnë cilësinë e projekteve rajonale. Projektuesit tanë ende nuk 
kanë konsoliduar një “kod profesional” në dëm të të cilit nuk do të bënin 
kompromise e manipulime të projekteve, të krijuara prej tyre. 

Sistemi yne rrugor duket i improvizuar dhe i mungon vizioni i krijuesit. 
Prandaj duhet të krijohet standardi për krijimin e hierarkisë së patentave të 
projektuesve, për të cilën do të flasin veprat që i janë dhënë publikut. Edhe 
sot vazhdon investimi në trase të rrugëve të ndërtuara para 75 apo më shumë 
viteve, me kthesa me rreze 10-15 apo 20 metra, ku shpejtësia e automjeteve 
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automatikisht duhet të ulet. Sot, kur në Shqipëri janë shtuar në maksimum 
automjetet, investimet në këto rrugë nuk janë efektive e me perspektivë.

Të përgatiten projektet rajonale, të pa azhornuara e integruara apo të 
bashkërenduara e të kordinuar në të gjithë hapësirën. 
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IMPLIKIMEt GJEoPoLItIKE tË 
GLoBALIzIMIt DHE SIGURIA KoMBËtARE

Abstrakt 

Menjëherë mbas periudhës së Luftës së Ftohtë, e cila u përshkua tej 
e tej nga veprime me përmbajtje ushtarake, për parandalimin e 
rreziqeve dhe mbrojtjen, koncepti i sigurisë është zgjeruar dhe është 

bërë shumë më dimensional. Llojet e sigurisë sot janë të shumta. Ne dëgjojmë 
që të flitet për siguri ekonomike, identiteti, mjedisi, ushqimi, ekologjike, 
etj. Për më tepër, janë zvogëluar dallimet midis sigurisë së jashtme dhe të 
brendshme. Së fundi, gjeografia e sigurisë është rajonizuar e lokalizuar, duke 
u diferencuar sipas vendeve dhe rajoneve të ndryshme gjeopolitike. E gjitha 
kjo e bën të vështirë ruajtjen e pandashmërisë, kjo duke lidhur nivelet lokale 
me ato rajonale dhe globale, gjë e cila është bërë e nevojshme nga globalizimi 
dhe ndërvarësia që ai krijon.

Hyrje

Është fakt se, globalizimi ndikon mbi sigurinë ndërshtetërore, të jashtme 
dhe të brendshme. Përsa i përket sigurisë së jashtme, ky ndikim rrjedh nga 
pabarazia që ekziston në midis kombeve fituese dhe atyre të mundur nga 
procesi i globalizimit. Në rastin e sigurisë së brendshme globalizimi provokon 
një dobësim të përgjithshëm të shteteve dhe rrënimin e atyre më të dobët, duke 
ndikuar në shpërthime të luftës civile, në sjelljen e tyre dhe në aftësinë për 
t’i ndaluar. Mjedisi i sigurisë ka ndryshuar dhe vazhdon të ndryshojë shumë 
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shpejt. Kushtet e reja të sigurisë duhet të analizohen duke marrë parasysh 
edhe teoritë gjeopolitike dhe sidomos ato të formuluara nga fundi i shekullit 
të njëzetë. Teori të cilat trashëgojnë në vetvete jo vetëm dy luftrat (nga më të 
kobshmet) botërore, por edhe eksperiencën e kontraditave sa të heshtura aq 
edhe tingëlluese të Luftës së Ftohtë. 

Po ku qëndron në këtë aspect, forca ushtarake, cili eshtë raporti i saj me 
institucionet apio aktorët që veprojnë në marrdhëniet ndërkombëtare. Përveçse 
sa më sipër, nëpërmjet këtij studimi konkludojmë në disa rekomandime në 
lidhje me vlefshmërinë e tanishme të teorive të para viteve’90 për luftën dhe 
për sigurinë e organizmave të tillë sikurse është Bashkimi Europian, tashmë i 
zgjeruar për zonën e Mesdheut dhe të Evropës Qendrore dhe Lindore.

Globalizimi

Të gjitha definicionet në lidhje me globalizimin të çojnë në të njëjtin 
përfundim se: globalizimi është njëkohësisht një realitet dhe një proces. Ky 
fenomen, i cili është më antik e global sesa mendohet, është shumëdimensional 
dhe ka gjerësi dhe intensitet që ndryshojnë nga sfera në sferë (politike, 
ekonomike, kulturore, ushtarake, mediatike etj), si dhe nga shteti në shtet. 
Edhe pse ai prodhon efekte më të dukshme në fushën ekonomike, rrënjët dhe 
shumë nga implikimet e tij janë të lidhur me sferën politike. Në shekullin e XXI, 
globalizimi ushtroi një ndikim të përhapur në marrdhëniet ndërkombëtare dhe 
konfliktet, si në sigurinë ndërshtetërore, ashtu dhe në sigurinë e brendshme 
të shteteve.

Procesi i globalizimit tregoi më së miri se ai nuk është homogjen, por ka 
gjeometri dhe gjeografi shumë të ndryshueshme. Ai është një koncept komplet 
për dhënien e informacionit, është shumë i rëndësishëm për krimin e organizuar 
dhe terrorizmin ndërkombëtar, nga ana tjetër është mjaft i ndryshueshëm në 
ekonomi, në qoftë se do të kemi parasysh se, shumë rajone të botës mbeten 
të përjashtuar nga globalizimi dhe se edhe në vendet ku ky proces ishte më 
i përparuar, ka pasur një ngadalësim pas sulmeve të 11 Shtatorit 2001. Në 
raste të tilla janë ndërmarrë ndërhyrje të shtetit për të mbështetur sektorët 
në krizë, duke risjellë kështu spektrin e proteksionizmit dhe të fragmentimit 
të tregjeve globale. Globalizimi është mjaft minimal në sferat politike dhe 
strategjiko–ushtarake, të cilët janë të karakterizuar, më tepër, nga fragmentimi 
ekstrem1). Pas Luftës së Ftohtë, konfliktet lokale janë bërë më të shumta dhe 
aleancat e përhershme të tilla si NATO, po zëvendësohen gjithnjë e më shumë 
nga koalicione kontigjentesh me gjeometri variable. Në shumicën e rasteve, 

1. www.gcsp.ch; Dhjetor 2010
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luftërat nuk shpërthejnë midis shteteve më të fuqishme, por midis atyre të 
dobtëve ose brenda tyre.

Ndërsa tregu është bërë global (të paktën përsa i përket furnizimit të 
produkteve dhe shërbimeve me teknologji të lartë dhe vlerë të shtuar më të 
lartë), si dhe pasuria është bërë nomande, shteti, qytetarët e tij dhe demokracia 
kanë mbetur territorial. Për më tepër, edhe pse globalizimi ka efekte pozitive 
mbi pasurinë e përgjithshme globale dhe mirëqënien e popullit, shkakton 
pabarazi midis të pasurve dhe të varfërve, jo vetëm mes shteteve, por edhe 
brenda secilit. Pasojat politike të këtyre dallimeve përforcohen nga fakti se, 
janë më të dukshme dhe më të njohura sesa në të shkuarën, për shpërndarjen e 
informacionit në nivel global. Duhet të konsiderohet fakti se, efektet e varfërisë 
në fushën politike nuk varen nga vlera e saj absolute por nga ajo relative. Të 
mundurit e globalizmit kanë tendencë që të ngrejnë krye kundër fituesve.

Shtetet anëtare mbeten në qendër të jetës politike si dhe ekonomike, por ata 
nuk kanë më kontrollin mbi kufijtë e tyre gjë e cila ka ndikuar në zvogëlimin e 
aftësisë së tyre për të marrë vendime makroekonomike ose për të rishpërndarë 
pasurinë brenda kufijve kombëtarë. Në rast se do të sjellim ndërmend se një 
nga themelet e demokracisë është barazia kjo nënkupton atë se, zhvillimi 
ekonomik kërkon lirinë maksimale dhe heqje të rregullave frenuese. Ku fjalët 
e tij kyç të jenë produktivitet dhe konkurencë. Rezultati është ai që Edward 
Luttwak e ka quajtur “turbokapitalizëm” dhe “superkonkurrencë”, produkti is 
ë cilës shprehet në fitues dhe të humbur.

Forca ushtarake nuk është më në qendër të marrdhënieve ndërkombëtare, 
ajo është vërtet në gjendje për të pushtuar territore por jo për të rritur aftësinë 
konkuruese të ekonomisë. Hapësirat e kanë humbur vlerën nga një pikë vështrimi 
ekonomik, jo vetëm kaq por askush nuk shkon më në kërkim të kolonive, por 
arrihet deri atje sa ato tashmë refuzohen. Si pasojë, perandoritë janë zhdukur dhe 
kanë humbur funksionin e tyre për të luftuar kaosin dhe anarkinë ndërkombëtare. 
Ato nuk janë zëvendësuar nga ndonjë sistem i pushtetit të bilancuar, por nga 
një botë njëpolare e papërsosur, elementi rregullator i së cilës është aktualisht 
superioriteti i Shteteve të Bashkuara. Gjeopolitika e hapësirës është zëvendësuar 
nga ajo e flukseve qofshin ato legale apo ilegale.

Konkurrenca, e cila shpreh si produktivitetin relativ të “sistemit - vend” 
ashtu edhe aftësinë e shtetit për të tërhequr flukse pasurie në territorin e saj, është 
bërë një komponent thelbësor i kontratës sociale midis shtetit dhe qytetarëve. 
Siguria është një nga faktorët më të rëndësishëm për konkurencën dhe rritjen 
ekonomike2). Kjo lejon tërheqjen e flukseve. Kështu në dimensionet e saj të 
brendshme dhe të jashtme, ajo mbetet vitale edhe në epokën e globalizimit. 

2. Kahler, M. (2004), “Economic Security in an Era of Globalisation: Definition and Provision”, 
Pacific Review, Vol. 17 (4), 485-502.
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Siguria është si ajri: ku nuk vihet re prania e tij deri në momentin kur fillon 
të mungoj.

Në çdo periudhë historike, ka pasur gjithmonë lidhje shumë të afërta 
midis ekonomisë, luftës dhe politikës, por këto raporte ndryshojnë në  
varësi të teknologjisë në dispozicion, tipeve të organizimit shoqëror dhe 
ekonomik si dhe nga vlerat që mbizotërojnë. Ashtu sit ë gjitha epokat, edhe 
ajo e globalizimit karakterizohet nga llojet e veta konfliktesh specifike. Pra, 
përballet me probleme sigurie të ndryshme nga e kaluara. Eshtë krijuar një 
tension ndërmjet politikës dhe ekonomisë, ndërmjet demokracisë dhe tregut, 
midis lirisë ekonomike dhe barazisë mes qytetarëve, ndërmmjet shtetit, 
forcave transnacionale dhe organizatave e institucioneve ndërkombëtare, 
ndërmjet sigurisë, e cila bëhet gjithnjë edhe më përfshirëse (inkluzive), dhe 
mbrojtjes që, në kundërshtim, mbetet ekskluzive, mdis forcave të miratimit 
ekonomik, kulturor, e të vlerave, etj, dhe reagimeve të identitetit, ndërmjet 
ofertës, të përcaktuara nga globalizimi ekonomik dhe kërkeesës, e cila ka 
mbetur kombëtare (apo edhe lokale) dhe ndikohet nga specifikat kulturore 
dhe identiteti i çdo populli dhe çdo rajoni.

Siguria    

Koncepti i sigurisë është i lidhur me atë të rrezikut dhe kërcënimit. 
Ai mund të përkufizohet vetëm në një kontekst të veçantë të brendshëm e 
ndërkombëtar. Shteti mbetet aktori kryesor i sigurisë, edhe kur vepron 
brenda organizatave ndërkombëtare, aleancave të përherëshme apo edhe 
koalicioneve të përkohëshme. Siç është përmendur tashmë, këto të fundit 
kanë marrë rëndësi më të madhe se më parë, jo vetëm për shkak të rritjes 
së paparashikueshmërisë dhe kompleksitetit të rrethanave dhe shpejtësisë së 
evolucionit të tyre, por edhe për epërsinë ushtarake të Shteteve të Bashkuara, 
e cila i shtyn që të shkëputen nga kufizime të vendosura nga organizatat dhe 
aleancat ndërkombëtare. Ata mund ta bëjnë këtë, sepse llogaritë e buuxhetit 
të mbrojtjes të SHBA janë gati 46% e shpenzimeve ushtarake të botës (dhe 
është e barabartë me shummën e 8-10 buxheteve ushtarake me të mëdhenj pas 
tyre). Vetëm Shtetet e Bashkuara kanë një kapacitet për projektimin global të 
pushtetit. Ky superioritet ushtarak nuk përkthehet në hegjemoninë, të paktën 
në kuptimin tradicional, pjesërisht për shkak të kontrollit dhe balancimit të 
sistemit institucional dhe politik të “Republikës perandorake” dhe pjesërisht 
për shkak se opinioni public amerikan është i interesuar shumë pakë në 
politikë ndërkombëtare, me përjashtim të komponentit të saj ekonomik. 
Superioriteti i SHBA nuk mund të rezultojë në një njëanshmëri tërësore 
për shkak të natyrës së interesave të reja të sigurisë dhe të kërcënimeve të 
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reja (terrorizmit, krimit etj) të cilat mund të kundërshtohen vetëm përmes 
bashkëpunimit ndërkombëtar. 

Në të kaluarën, siguria synonte të garantonte mbrojtjen e territorit të 
shteteve përgjatë kufijve të tyre ose për të lejuar zgjerimin, në disa raste 
edhe për të pushtuar tregje të reja, për të imponuar vlerat apo kulturën e tyre. 
Aspektet materiale (hardëare) mbizotëronin mbi programet (softëare). Pra 
fitimi mbi ndikimin. Shteti – Pushtet, ekuilibri i forcave, fuqia ushtarake, 
zgjerimi material kishin një legjitimitet të fortë politik. Pozicioni gjeografik, 
distancat dhe zonat përbënin paradigmat e referimit të politikës së jashtme, 
i cili kishte shumë ndikim nga fuqia ushtarake. Gjeopolitika ishte shumë e 
ndikuar nga gjeo-strategjia3).

Zakonisht armiq të shtetit ishin shtete të tjera. Edhe pse ka pasur 
përjashtime, si luufta kundër piraterisë, ose skllavërisë, të ngjashme në disa 
mënyra me luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Mbizotëronin parimet 
Ëestfaliane dhe “jus publicum europium” Siguria e brendshme dhe akoma 
më pak llojet e regjimeve politike apo mbrojtja e të drejtave të njeriut nuk 
konsideroheshin me interes për sigurinë dhe në marrdhëniet ndërkombëtare, 
por sferë ekskluzive e sovranitetit. Të brendshme të çdo shteti.

Globalizimi edhe i sigurisë u bë gradualisht pas zbulimeve të mëdha të 
shekullit të shtatëmbëdhjetë. Lufta e parë globale e vërtetë ishte ajo e shtatë 
vjetëve, në të cilin Britania, duke mbështetur Prusinë që mbante të bllokuara 
në Europën kontinentale forcat e Francës, i pushtoi kolonitë në Amerikë dhe 
Azi. Globalizimi strategjik ka përjetuar lulëzimin e tij gjatë Luftës së Ftohtë, 
me thjeshtësinë “elegante” të bipolarizmit dhe parandalimit bërthamor. Ky 
bipolarizim ishte një “lojë me shumën zero”. Kjo detyronte të dy superfuqitë 
për të ndërhyrë kudo në botë për të penguar që kundërshtari të ndryshonte 
situatën në favour të tij. Dy superfuqitë kërkonin gjithashtu të kufizonin 
zgjerimin e konfliktit për të shmangur një përballje të drejtpërdrejtë dhe si 
pasojë shkallëzimin e një rreziku bërthamor. “Urdhëri i Jaltës” i leverdiste 
si Uashingtonit, ashtu edhe Moskës, të cilët kërkonin të zbatohej Brenda 
bllokut të tyre. E gjithë kjo garantonte një stabilitet të lartë në të gjithë 
kontekstin ndërkombëtar. Me rrezikun bërthamor, luftën e mundëshme (atë 
konvencionale të kufizuar) ishte bërë i pamundur, ose të paktën i kufizuar 
nga lidhjet e tij të qarta ose të nënkuptuara me “ekuilibrin e territorit”. Prveç 
luftërave të shkoolonizimit në Azi, Lindjen e Mesme, Afrikë ose në periferi të 
dy blloqeve (për shembull, në Vietnam dhe në Afganistan), lidhja midis luftës 
së mundëshme dhe luftës (bërthamore) së pamundur jo vetëm që ka garantuar 

3. Dr Nayef R.F. Al-Rodhan, Drejtor, Programi për implikimet gjeopolitike të globalizimit dhe 
Sigurisë Ndërkombëtare, GCSP Zvicër, autor i “Gjeopolitika dhe Implikimet e Gjeosigurisë në 
Globalizëm”
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interesat e përbashkëta të dy superfuqive, por ka siguruar edhe në shkallë 
botërore rendin dhe paqe relative4).

Në fund të shekullit të njëzetë, globalizimi i sigurisë u zhduk me zhdukjen e 
botës bipolare. Lufta u kthye edhe në Evropë, duke u shfaqur kryesisht brenda 
shteteve më të dobët sesa tek ata më të fortë, edhe pse shpesh i ka rrënjët në 
një mjedis të lidhura me shkaqe ekstra- kombëtare, që qeveritë e kanë gjithnjë 
e më të vështirë të kontrollojnë. Paralelisht me atë që ka ndodhur në sektorin 
ekonomik, edhe konfliktet kanë pësuar një parregullsi, e në disa raste, një lloj 
privatizimi. Ky lloj liberalizimi është reflektuar në luftrat asimetrike (siç janë 
konfliktet për identitetin etnik) dhe ato jashtë sistemit (si terrorizmi), që tani 
marrin përparësi mbi format tradicionale të konflikteve mes shteteve.

Ky ndryshim është ndjerë edhe në një nga arritjet më të rëndësishme të 
civilizimit, dallimi ndërmjet luftrave dhe atyre që nuk luftojnë, ku tashmë 
viktimat civile përfaqësojnë 95% të të gjitha viktimave të luftërave te  të 
zhvilluara në dy dekadat e fundit.

Shkaqet e luftrave të reja janë komplekse. Do të ishte e thjeshtë të 
identifikoheshin vetëm në efektet e globalizimit dhe sidomos në efektet e 
tij ekonomike. Megjithatë, rregulli ndërkombëtar ka pësuar një ndryshim 
të thellë, sa që Alain Minc flet për “Mesjetë të Re” dhe autorë të tjerë për 
“Anarki në rritje”.  Nuk mund të mbrohet globalizimi ekonomik duke marrë 
vetëm masa ekonomike të tilla si ato që zbatohen nga autoritetet e “antitrust” 
për të parandaluar shfaqjen e monopoleve që mbytin tregun e bazuar në 
konkurencën e lirë. Tregu i lirë duhet të mbrohet, edhe nëpërmjet masave që 
prekin sektorë të tjerë, duke përfshirë edhe atë ushtarak.

Por ajo që vazhdon të mbetet thelbësore për ekonominë është Siguria, në 
një kohë kur qëllimi dhe përmmbajtja e saj kanë ndryshuar. Ajo nuk i referohet 
më mbrojtjes së territorit dhe as kryesisht dimensionit të saj ushtarak. Eshtë bërë 
më multidimensionale se sa ishte më parë. Për më tepër siç është përmendur 
ajo ndjek të njëjtën logjikë të globalizimit, me fjalë të tjera, nuk është më 
ekskluzive si në të kaluarën, kur armiku dërgohej në kufijtë e vetë, por është 
bërë gjithpërfshirëse. Adam Smith e kishte treguar që është ekonomikisht e 
dobishme që të kesh fqinj të pasur, sepse pasuria e secilit varet nga madhësia 
e tregut në dispozicion, që stimulon produktivitetin nëpërmjet konkurrencës, 
ndarjes së punës, specializimit dhe serializimit të prodhimit dhe reduktimit 
të shpenzimeve. Diçka e ngjashme me ekonominë ndodhi në fushën e 
sigurisë në epokën e globalizimit. Ajo është bërë gjithpërfshirëse, kështu që 
konsiderohet gjithnjë e më e pandashme. Kjo vendos një lidhje në mes të 
sigurisë së brendëshme e lokale sikurse dhe asaj rajonale e globale. Tashmë 
është krijuar bindja se Siguria është globale, ose ndryshe nuk ekziston.

4. Henry Kisinger, “Diplomacia”, Tiranë, 1999, 
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Por kërcënimet dhe sfidat kundër sigurisë bëhen gjithnjë e më të 
lokalizuara e në brendësi të shtetit, apo rajonit gjeopolitik të cilit i preket dhe 
ngulitin rrënjët kryesisht në forcat që kundërshtojnë globalizimin, në emër të 
identitetit apo të interesave të veçanta. Mbrojtja nuk bëhet më përgjatë kufijve 
të shteteve, por në gjirin e brendshëm, ndërsa ndërvartësia në rritje bën të 
nevojshme mbrojtjen nga kaosi i brendshëm i shtetit fqinjë. Globalizimi ka 
bërë që botë të jetë më e vogël, aqsa mund të thuhet që sot të gjithë të jenë 
bërë fqinjët tanë. Forca e cila më parë përdorej për tu mbrojtur, për të pushtuar 
territore të reja ose për forcimin e zgjerimin e perandorive, përdoret tani për të 
arritur stabilizimin duke filluar nga periferitë për të ruajtur dhe për të ndërtuar 
paqen. Për fat të keq, forca tradicionale ushtarake është e papërshtatëshme 
për këto detyra të reja. Dihet se si të përdoret forca për të shkatërruar, por ne 
nuk kemi mësuar ende se si t’i përdorim për ndërtim. Këtë e treguan qartë 
konfliktet në Ballkan apo lufta në Afganistan.

As shtetet më të fortë nuk janë të aftë për të mbrojtur veten e tyre në mënyrë 
efikase nga kaosi i jashtëm. Nuk ka mbrojtëse statike ose rripa shëndetësor 
që të evitojnë infektimin nga destabilizimi. Për këtë, shtetet që janë të aftë të 
bëjnë këtë duhet të marrin përgjegjësinë për të ndërhyrë edhe jashtë tyre.

Interesat e globalizimit kërkojnë ndërhyrje të jashtme për të luftuar 
destabilizimin. Megjithatë, në të njëjtën kohë, ato krijojnë paqëndrueshmëri 
e konflikte dhe mund të bëhen burime të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të 
konflikteve. Në veçanti, zhbalancimet e krijuara nga globalizimi mund të 
krijojnë tensione të brendëshme që favorizojnë shpërthimin e luftërave 
civile.

Implikimet e globalizimit mbi sigurinë

Globalizimi ka një ndikim të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë mbi konfliktet 
dhe për rrjedhojë, mbi sigurinë. Ai është një fenomen shumë kompleks dhe 
multidimensional, komponentet e të cilit janë të lidhura ngushtë me njëri-tjetrin. 
Për të bërë ekzaminimin e ndikimit të tij mbi sigurinë, duhet marrë parasysh 
globalizmi i tregjeve (të paktën përsa i përket ofertës) të informacionit, ndikimi 
i organizatave (strukturave) dhe institucioneve (rregullave) ndërkombtare, 
ekonomia financiare, liberalizimi, i cili ka reduktuar mundësitë e kontrollit të 
shteteve dhe monopolin e pushtetit të tyre dhe liberalizimit që ka modifikuar 
aftësinë e shteteve për të siguruar burimet e nevojshme për politikën dhe 
për një kohezion social, gjë e cila bëhet gjithmonë me rishpërndarjen e 
pasurisë, internacionalitetin, zhvendosjen e proceseve të prodhimit; shfaqjen 
e Organizatave Jofitimprurëse të fuqishme dhe Korporatave Shumkombëshe 
transnacionale, ku ato më të rëndësishmet janë bërë aktorë të fuqishëm në 
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marrdhëniet ndërkombtare. Gjithashtu, duhet të merren në konsideratë 
lidhje “ekstra-politik”, të tilla si ato midis diasporave, institucioneve fetare, 
krimit të organizuar dhe rrjeteve terroriste internacionale. Së fundi, duhet 
marrë parasysh zhvillimi dhe përhapja e teknologjive të cilat kanë ndikuar 
në dobësimin strukturor të shoqërive moderne dhe ka rritur pushtetin në 
dispozicion te individëve dhe grupeve të vogla, duke filluar nga hakerat deri 
tek terroristët hi-tech, të pajisur me armë të shkatërrimit në masë. 

Globalizimi i informacionit, që tani zhvillohet në një kohë reale, 
kontribuonë në zgjerimin e ndikimit të ngjarjeve edhe të largëta, në opinionin 
publik dhe politik. Në një hark kohor të shkurtër (ai që më shumë i intereson 
politikës), gjeoinformacioni është më i rëndësishëm se gjeoekonomia. Nga 
pikpamja politike, ngjarjet ekzistojnë vetëm në qoftë se shpërndahen nga 
mediat. Në këtë kuptim, mund të flasim për “videopolitikë” ose për politikë 
të CNN, një komponent i rëndësishëm i sistemit aktual të marrdhënieve 
ndërkombëtare.

Aktualisht shtetet përballohen me kërcënimet e karakterizuara më jo me 
nga një natyrë të re, se sa nga një intensitet i panjohur deri tani. Në kontrast, 
distanca gjeografike dhe kontrolli i kufijve nuk janë të mjaftueshme për të 
siguruar mbrojtjen e shtetit kundër kërcënumeve të reja, turbullirave dhe 
tensioneve.

Legjitimiteti mbetet territorial, d.m.th që nuk është kompetencë e 
bashkësisë ndërkombëtare (e cila, në fakt, është një komunitet ndërqeveritar). 
Bashkëpunimi midis shteteve është gjithmonë i kufizuar. Nuk ekzistojnë asnjë 
fshat global, asnjë qeveri botërore. Instrumentet ndërkombëtare (të tilla si 
institucionet financiare ndërkombëtare dhe OKB-ja) janë bazuar në negociatat 
e kontratat që, si çdo negociatë ose marrveshje, pasqyrojnë raportet e forcave 
egzistuese, jo me vlerat e përgjithshme politike dhe etike.

Përveç kësaj, disa qeverisje sektoriale janë të pamjaftueshme për nevojat 
e botës reale, siç dëshmohet nga destabilizimet e shkaktuara nga disa 
institucione financiare ndërkombëtare (IFI) në shumë vende. Asnjë organizatë 
ndërkombëtare nuk kanë legjitimitet të mjaftueshëm demokratik, e kurrë sdo 
të mund ta kenë, por në faktë ekzistenca e një komuniteti qytetarësh është një 
kusht i domosdoshëm për egzistencën e demokracisë. Ajo mund të zhvillohet 
vetëm në sistemet e mbyllura, si Polisi grek apo kombi-shtet modern. Asnjë 
organizatë ndërkombëtare nuk e ka këtë tipar. Ekzistenca e një shoqërie globale 
civile mbetet një utopi. Kështu, vetëm në kushte shumë shumë të veçanta, 
organizata si OKB-ja ose IFI janë në një pozitë për të vendosur stabilitetin 
dhe për të pasur konsensus të mjaftueshëm për të transformuar një shoqëri 
duke zëvendësuar shtetin. Natyra e sigurisë varet nga situata e çdo shteti, por 
vetëm pjesëmarrja e tij e plotë në globalizim mund ta garantoj.
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Siguria e Europës dhe e zonës së Mesdheut

Eshte theksuar se integrimi europian – i cili, siç është përmendur, mund 
të quhet një globalizim “rajonal”, është  një mjet që lejon që të zgjerohen 
gradualisht mundësitë për prosperitetin dhe sigurinë në Evropë. Problemet 
që Evropa has në marrëdhëniet me rrethinat e saj (ose nëse preferohet me 
partnerët e saj të Jug-lindjes), janë të ndryshme, sepse ka dallime shumë të 
thella të identitetit dhe trajektoreve historike midis dy rajoneve.

Për sa i përket Lindjes, fjala kyçe është integrimi nëpërmjet zgjerimit të 
institucioneve kryesore europiane, përkatësisht të Bashkimit Europian dhe 
NATO-s. Me fjalë të tjera, Lindja duhet të homologohet me vlerat dhe parimet 
e Evopës, ose, sikurse ka thënë dhe Milan Kundera, “të kthehet në Evropë”. 
Gradualisht ky proces do ti interesoi të gjithë hapësirës së ish-Bashkimit 
Sovjetik, edhe pse për Rusinë, aktualisht situata është e ndryshme. Aktualisht, 
në fakt, është në vazhdim një debat i brendshëm në lidhje me identitetin e saj 
të ri5).

Megjithatë, tendencat drejt evropianizimit duket qartë që mbizotërojnë. 
Politika e Rusisë, duket e orientuar në atë drejtim, jo vetëm drejt stabilizimit 
të Federatës së madhe. Sipas mendimit tim, kjo është alternativa e vetme për 
mbijetesën e Rusisë përball jo vetëm situatës ekonomike, por edhe rënies 
dramatike të popullsisë. Për Rusinë, integrimi nënkupton mbi të gjitha 
domosdoshmërinë që të njohin identitetin e saj evropian dhe të pranojë parimet 
institucionale dhe ligjore të Evropës dhe të së drejtës ndërkombëtare. Brenda 
shtetit duhet të heq dorë përfundimisht që të konsiderohet një perandori dhe 
të transformohet në një komb -shtet.

Gjendja e vendeve të mesdheut është e ndryshme. Popujt dhe shtetet 
e Afrikës Veriore dhe Lindjes së Mesme janë krenarë për identitetin e tyre 
kulturor dhe civilizimin e tyre mijëra vjeçar dhe nuk duan të jenë të asimiluar 
nga Evropa. Nuk mund të pranohen kompromise mbi identitetin, siç është e 
mundëshme në rastet kur janë interesat në lojë. Në anën tjetër, këto diversitete 
nuk ndalojnë dhe nuk kanë ndaluar anët e ndryshme të Mesdheut për të krijuar 
midis tyre një bashkëpunim shumë të ngushtë dhe partneritet pozitiv, jo thjesht 
negativ (bashkjetesë e ndarë).

Ky partneritet, i cili është objekt i procesit të Barcelonës, ka ende shumë 
vështirësi për të kapërcyer, por modeli ku është frymëzuar është ai i përshkruar 
nga Fernand Braudel në interpretimin e tij të Mesdheut deri në shekullin e XVII: 
një sistem “ekonomie botërore” i karakterizuar nga marrdhënie të ngushta 
ekonomike dhe kulturore. Kjo formulë është duke u zhvilluar edhe në rajone 

5. Liew 2000; Zaleëski 2005, Vendet ne Zhvillim (studim).
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të tjera të tilla si; sistemi Azi-Paqësor, sepse mundëson bashkëpunimin pa 
kaluar përmes një integrimi, i cili do të ishte domosdoshmërisht i pabarabartë 
dhe si rrjedhojë i refuzuar. Pesha e historisë dhe e kulturave patjetër që duhen 
marrë parasysh.

Për më tepër, në Mesdhe, sidomos në sektorin e sigurisë, egziston një aktor 
i tretë i rëndësishëm: Shtetet e Bashkuara. Rëndësia Amerikane është rritur 
nga fakti se Lindja, në parashikim të hyrjes në BE, thith shumicën e burimeve 
në dispozicion të Bashkimit Evropian, duke pakësuar ato për “Partneritetin 
Euro-Mesdhetar.

Objekti i sigurisë ndryshon nga rajoni në rajon, në varësi të nivelit të 
globalizimit në fusha të ndryshme. Në veri të botës, mbizotëron gjeo-ekonomia 
dhe ka krijuar një çrrënjëzim të marrëdhënieve ndërshtetërore.

Ekonomia nuk është më një instrument i sigurisë, ashtu siç ishte gjatë 
Luftës së Ftohtë dhe dy luftërave të mëparëshme botërore. Në të kundërtën, 
kjo e fundit (siguria) është në shërbim të të parës për të krijuar kushtet e 
brendëshme dhe të jashtëme që lejojnë zgjerimin dhe mbrojtjen e globalizimit. 
Fjalë kyçe janë te stabilizimi, lidhja, partneriteti dhe integrimi. Në rajone të 
tjera të botës, situata është ndryshe: Azia Jug-lindore është në kushte të cilat i 
ngjajnë atyre të Europës në fillim të shekullit XX, Afrika sub-Sahariane është 
e rrënuar nga një kaos i ngjashëm me atë të Europës së Mesjetës, në rajone 
të tjera si në botën arabe dhe Amerikën Latine, i jepet një vlerë më e madhe 
dimensionit të identitetit se sa dimensioneve të tjera të sigurisë. 

Përfundime      

Çdo konflikt dhe çdo sfidë e sigurisë kanë shkaqe të shumta dhe të 
ndërlikuara. Do të ishte absurde të reduktohej vetëm te globalizimi, besimet 
fetare, kulturat, qytetërimet, etj.

Globalizimi, që nga fundi i shekullit të njëzetë, e ka ulur rëndësinë e forcës 
ushtarake në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në të njëjtën kohë ka gërryer 
fuqinë e kontrollit dhe monopolin e forcës së shteteve të bashkuara. Kjo mund 
të shkaktojë konflikte ose të shkaktojë fragmentime të shteteve më të dobët 
dhe të dëmtojë gjithë të tjerët. Në të vërtetë, shtetet “failed” dhe “failing” 
bëhen baza të terrorizmit dhe krimit ndërkombëtar dhe privojnë vendet dhe 
popullsinë e tyre nga përfitimet e globalizimit. Ai dëmton dhe shtetet e tjera 
nëpërmjet zvogëlimit të mundësive si efekt i zgjerimit të tregjeve.

“Mbrojtja e përparuar” është spostuar, sot ajo konsiston në parandalimin 
e krizave dhe konflikteve dhe tutelën kundër gërshetimit të tyre. Parandalimi, 
i cili kalon nëpërmjet forcimit të shteteve dhe institucioneve të tyre, është 
esencial por është shumë i vështirë për t’u arritur, siç janë edhe rindërtimi dhe 

Z.Goxhaj, K.Saliasi: Implikimet gjeopolitike të globalizimit dhe siguria kombëtare
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stabilizimi pas konflikteve. Luftrat civile aktuale tregojnë një proces gradual 
të kriminalizimit dhe shpesh shfaqen interesa të veçanta për vazhdimin e tyre, 
si nga aktorët brenda vendit, si të rrjeteve ndërkombëtare që nxjerrin përfitime 
nga konflikti, pa pasur nevojë që të mbartin kostot.

Për fat të keq, nuk e dimë ende se si të transformohet fuqia ushtarake në 
efekte politike që të mund ti bëjnë ballë konfliktit të ri. Mund të thuhet që 
siguria edhe ajo e brendëshme, është bërë një e mirë publike botërore, por 
nuk ka institucione ndërkombëtare në gjendje që ta prodhojnë me efikasitet. 
Ata të cilët do të ishin në gjendje ta bëjnë këtë nuk kanë as burimet dhe 
as legjitimitetin e nevojshëm. Nëse burimet mund të gjenden, të krijohet 
legjitimiteti është shumë më e vështirë. Pra, siç pohoet nga Robert Cooper, 
në epokën e globalizimit, legjitimiteti është element i rëndësishëm në 
“rendin e ditës së sigurisë” Ekzistenca e OKB-së që zotëron një legjitimitet 
ndërkombëtar që të ndërhyjë, por që është e paaftë dhe e korruptuar dhe e 
Shteteve të Bashkuara, hegjemoniste dhe të de-legjitimuara, por që kanë 
fuqinë e duhur për të vepruar, e bëjnë shumë të vështirë arritjen e këtij qëllimi. 
Këtë ndoshta e mundëson BE, por është shumë e ndarë dhe e pafuqishme për 
të qënë në gjendje ta bëjë sot. Prandaj nuk ekzistojnë zgjidhje të lehta për të 
mund të siguruar stabilitet dhe paqe.
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INfoRMAtIoN AGE: toWARD CyBER 
tERRoRISM

Abstract

Cyber terrorism presents the terrorism that comes from internet. The 
Internet is a distinctively global medium. The unique way in which it 
has developed as a free and open resource, for the common benefit of 

humanity, is the source of both its strength and weakness. It has the potential 
to bring communities together, ensure equal access to information, and 
empower populations; yet at the same time it provides a platform for mal-
doers to advance their criminal goals and engage in and organize terrorist 
acts. 

While there is yet no internationally agreed definition of terrorism , it 
is a matter of wide consensus that terrorism is not an ideology so much as a 
strategy of violent action. Terrorism is a means of communication; its purpose 
is not completed by the violent action itself, but rather through the wider 
message of intimidation transmitted to a public audience. Any act of terrorist 
violence is preceded by a sequence of events and actions, which being social 
rather than physical, can also occur by means of the Internet1).

Cyber terrorism is a phrase used to describe the use of Internet based attacks 
in terrorist activities, including acts of deliberate, large-scale disruption of 
computer networks, especially of personal computers attached to the Internet, 
by the means of tools such as  computer viruses.    
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While there is yet no internationally agreed definition of terrorism1, it 
is a matter of wide consensus that terrorism is not an ideology so much 
as a strategy of violent action. Terrorism is a means of communication; 
its purpose is not completed by the violent action itself, but rather 
through the wider message of intimidation transmitted to a public 
audience. Any act of terrorist violence is preceded by a sequence of 
events and actions, which being social rather than physical, can also 
occur by means of the Internet2. 

Cyber terrorism is a phrase used to describe the use of Internet 
based attacks in terrorist activities, including acts of deliberate, large-
scale disruption of computer networks, especially of personal computers 
attached to the Internet, by the means of tools such as  computer 
viruses.           

                                                

Max Taylor and John Horgan, ‘A Conceptual Framework for Addressing Psychological Process in the 
Development of the Terrorist’, Terrorism and Political Violence, 18 (2006).  

1. Max Taylor and John Horgan, ‘A Conceptual Framework for Addressing Psychological Process in 
the Development of the Terrorist’, Terrorism and Political Violence, 18 (2006). 
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Cyber terrorism is a controversial term. The US National Conference of 
State Legislatures, an organization of legislators created to help policymakers 
issues such as economy and homeland security,  defines cyberterrorism as:The 
use of information technology by terrorist groups and individuals to further 
their agenda. This can include use of information technology to organize and 
execute attacks against networks, computer systems and telecommunications 
infrastructures, or for exchanging information or making threats electronically. 
Examples are hacking into computer systems, introducing viruses to vulnerable 
networks, web site defacing, denial-of-service attacks, or terroristic threats 
made via electronic communication.

There appeared to be an overwhelmingly greater interest in what can 
be broadly referred to as ‘Al-Qaida-type’ terrorism than any other form and 
manifestations of terrorist violence. This is also true in the academic field, 
which is heavily focused on Al-Qaida use of the Internet. 

 Al-Qaida-type terrorism is not the only type of terrorism that benefits 
from the Internet. Other terrorist organizations use the Internet, in some cases 
with a high degree of sophistication. Furthermore, there has been a rise in the 
incidence and severity of politically motivated cyber-attacks carried out on 
behalf of a range of religious and ethno-nationalist agendas, which while they 
may not constitute terrorism, are of increasing security concern. 

Examples of Cyber terrorism

Sabotage.In May 2007 Estonia was subjected to a mass cyber-attack 
in the wake of the removal of a Russian World War II war memorial from 
downtown Tallinn. The attack was a distributed denial-of-service attack in 
which selected sites were bombarded with traffic to force them offline; nearly 
all Estonian government ministry networks as well as two major Estonian bank 
networks were knocked offline. Despite speculation that the attack had been 
coordinated by the Russian government, Estonia’s defense minister admitted 
he had no conclusive evidence linking cyber attacks to Russian authorities. 
Russia called accusations of its involvement “unfounded,” and neither NATO 
nor European Commission experts were able to find any conclusive proof of 
official Russian government participation. 

Website defacement and denial of service. 
In October 2007, the website of Ukrainian president Viktor yushchenko 

was attacked by hackers. A radical Russian nationalist youth group, the 
Eurasian youth Movement, claimed responsibility.

Wikiterrorism. Wikiterrorism is the practice of altering wikipedia 
pages so that the information content is not accurate. Most often it consists of 
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inserting references to sex, or simply swear words to the top of a page. These 
attacks have little to no affect and are undone by the first person to visit the 
page. More successful are the attacks where an editor makes subtle changes. 
A good example would be editing an article about a freeway so that every 
reference to cars was replaced with boats. The reader would not know what 
to make of it and often simply leaves the change, hoping they haven’t gone 
quietly mad.

other. Since the world of computers is ever-growing and still largely 
unexplored, countries with young Internet cultures produce young computer 
scientists usually interested in “having fun”. Countries like China, Greece, 
India, Israel, and South Korea have all been in the spotlight before by the 
U.S. Though these attacks are usually the result of curious young computer 
programmers, nations have  concerns about national security when such 
critical information systems fall under attack. 

 Measures for countering the use of the Internet for terrorist purposes. 
Today there is no single, integrated approach possible to address the issue of 
‘use of the Internet for terrorist purposes’. The use of the Internet for terrorist 
purposes is done for four main things: 

Use of the Internet to perform terrorist attacks by remotely altering 1. 
information on computer systems or disrupting the flow of data 
between computer systems; 
Use of the Internet as an information source for terrorist activities; 2. 
Use of the Internet as a means for disseminating information relevant 3. 
to the advancement of terrorist purposes; 
Use of the Internet as a means for supporting communities and networks 4. 
dedicated either to pursuing or supporting acts of terrorism. 

While these categories can overlap, they provide a basis for considering 
what options are available in terms of countering the uses to which terrorists 
put the Internet. 

1. Use of the Internet to perform terrorist attacks by remotely altering 
information	on	computer	systems	or	disrupting	the	flow	of	data	between	
computer systems.  

Cyber-attacks for political purposes are technically no different from 
cyber-attacks for ordinary criminal purposes. Indeed, politically motivated 
cyber-attacks to date have not been particularly significant when compared 
with the worst attacks carried out by criminals for financial or personal 
reasons. However, politically motivated cyber-attacks are likely to differ in 
the scope of their targeting. The denial of service attack on Estonia in 2007 is 
an example of this. While, by volume of traffic, a far larger example of a denial 
of service attack is provided by an incident in which a company providing an 
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anti-spam service was effectively destroyed by spammers, the victims were 
nonetheless relatively few. By contrast, in the Estonian case, the attackers 
succeeded in affecting news websites and online banking services used by a 
very high proportion of the population . In future, it is possible that a terrorist 
attack might take over the supervisory control and data acquisition system 
than the practical issue of how best to protect the infrastructures upon which 
it bases its business. For States, however, distinguishing between cyber-crime 
in the broader sense and terrorist cyber-crime specifically is a matter of some 
importance.

From a legislative point of view, one question is to what extent a 
definition of cyber-terrorism is required in order to recognize the threat such 
attacks could pose. At the national level, States are increasingly beginning 
to take responsibility for overseeing the cyber-security of national critical 
infrastructure, even though much of this is in private hands. A number of 
States described measures that they were taking, in collaboration with the 
private sector, in this regard. 

Since the Internet is a global entity there is, inevitably, a regional and 
international aspect as well. At present, the lack of uniform cyber-crime laws 
and agreed international procedures means that, in practice, such situations 
are handled by means of informal and personal arrangements. For example, 
in the case of the cyber-attacks on Estonia, aspects of the situation requiring 
international cooperation were handled through the trusted relationship between 
a handful of highly respected individuals and the attacking computers2). 

Countering use of the Internet to perform terrorist attacks by 
remotely altering information on computer systems or disrupting the 
flow	 of	 data	 between	 computer	 systems.	 States, industry and academia 
overwhelmingly agree that the single most important political contribution 
to the fight against cyber-crime generally, and cyber-attacks by terrorists in 
particular, is the development and expansion of sensible, interoperable cyber-
crime laws. Several organizations are working on this. The Council of Europe 
Convention on Cyber-crime has achieved wide acceptance as a model for 
international cyber-crime legislation, even beyond its immediate signatories. 

More specifically relevant to a possible cyber-terrorist attack, however, 
are attempts to build capabilities for protection of infrastructure and incident 
response at the regional and international levels. One example is the North 
Atlantic Treaty Organisation (NATO) Cyber defence Centre of Excellence in 
Tallinn, Estonia, a research centre which aims to be able to provide security 
expertise to interested members of the Alliance. However these initiatives 

2. This point was made in a discussion with Fred Baker and John Klensin at a meeting of the Internet 
Engineering Task Force in Dublin (June 2008). 



199

remain relatively embryonic. 
2. Use of the Internet as an information source for terrorist 

activities. 
Countering use of the internet as an information source for terrorist 

activities. 
The problem of terrorist access to useful but legitimate content is one that 

Member States have not resolved. The most appropriate tools to deal with a 
‘terrorist’ use of the Internet are those applicable to ordinary law enforcement 
scenarios. 

3. Use of the Internet as a means for disseminating content relevant 
to the advancement of terrorist purposes. Content dissemination is a core 
feature of many uses of the Internet for terrorist purposes. It is central to 
use of the Internet for propaganda, or for ‘training’. The dissemination of 
ideological material is also generally seen as an important factor in the process 
of radicalization. Uses of the Internet for purposes such as fundraising can also 
entail certain types of Internet content, such as websites of front charities. 

Content available from the Internet can be divided into static and dynamic 
categories. Static content consists of items such as websites, which appear as 
relatively constant locations on the net. Dynamic content consists of items 
such as documents, images, sound or video. Until 2001 the presence of terrorist 
organizations on the Internet was predominantly through static websites. Since 
then, particularly Al-Qaida type terrorism, has tended to move to a model 
which is more dependent on dynamic content in the form of productions by a 
range of semi-official media foundations. In order to disseminate this content, 
an elaborate and increasingly controlled pyramid system of bulletin board 
forums has evolved. After September 2008, this system was disrupted when 
the four major forums at the head of it became unavailable. 

On the one hand, the Internet allows terrorist groups more than ever before 
to make their messages available unmediated by others. At the same time, the 
Internet may serve to subvert the normal structure of terrorist propaganda. 
Terrorist propaganda divides into three fundamental categories: propaganda 
intended for wider publics, propaganda for the terrorists’ ‘constituency’ and 
propaganda intended for members of the terrorist group itself.

Countering use of the internet as a means for disseminating content 
relevant to the advancement of terrorist purposes. The issue of countering 
the dissemination of such material tends to be addressed at a political level 
through a number of laws and approaches. Depending on the jurisdiction, 
some items of content that may be related to terrorism may already be 
illegal without recourse to terrorism laws. This could include, for example, 
videos featuring graphic depictions of real life terrorist violence, or material 
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expressing racist or hateful views of particular ethnic or religious groups. 
By contrast, official material attributable to terrorist groups could be 

largely inoffensive. This is the case with many official websites of terrorist 
groups; perhaps particularly ethno-nationalist groups. One State proposed 
to be adopted at an international level by producing an international level 
agreement through creating an obligation on Internet providers to identify 
owners of websites they host, and a simultaneous international agreement to 
deny websites to individuals and groups identified as engaging in terrorism. 
Such a proposal would certainly need to take into account human rights 
considerations. 

In other cases, it may be considered necessary to create new legislation 
dealing with certain categories of content that may be particularly relevant 
because of their availability via the Internet. The most obvious example of 
this is provided by the Council of Europe Convention on the Prevention of 
Terrorism, which contains provisions against ‘public provocation to commit 
a terrorist offence’ and the dissemination of material relating to terrorist 
training. This approach has been partially adopted by the European Union 
New Framework Agreement on Countering Terrorism.

Lastly, there exist a handful of laws that deal with certain types of 
content in an Internet-specific context. The clearest example being Saudi 
Arabia’s provision in its new law on information crimes which criminalizes 
‘Publishing a website for a terrorist organization on an electronic network, or 
a computer system, or disseminating it in order to facilitate communication 
with the leaders of these, or to circulate their thinking, or publishing how to 
manufacture explosives.’ Another, more limited example is provided by the 
special provisions relating to terrorism-related information on the Internet in 
the 2006 Terrorism Act in the United Kingdom. 

Moreover, a large proportion of terrorism-related material is hosted by 
responsible companies and is in violation of the acceptable use agreements 
that they have with their customers. For this reason, terrorism-related material 
on the Internet often has a short life span in any one location. This is somewhat 
frustrating for frequenters of terrorism-related forums, where a common 
complaint is that a certain content item is no longer accessible at the location 
provided in a previously posted link. Unfortunately, however, the speed 
with which material may be uploaded and downloaded, and the diversity of 
options for making it available show that these measures generally result in 
an annoyance rather than a major disruption. 

4. Use of the Internet as a means for supporting communities and  
Networks dedicated either to pursuing or supporting acts of terrorism. 
Many of the uses of the Internet for terrorist purposes mentioned by States have 
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their origins in, or are significantly assisted by, the interactive possibilities of 
the Internet. Operational planning, internal discussion and recruitment are all 
outcomes of the Internet that are fundamentally interactive. 

Communities on the Internet formed around shared ideological support 
for the activities of a terrorist group are collective enterprises that play an 
important role in giving meaning and context to individual content items. 
Moreover, the Internet gives individuals what may be satisfying and low-cost 
opportunities to participate directly in the work of a terrorist movement through 
activities such as propaganda dissemination, fundraising, or ‘hacktivism’. As 
well as being of benefit to terrorist groups in its own right, it is possible that 
some individuals involved in these sorts of activities may thereby become 
interested in making a deeper commitment to the cause, for example by 
becoming involved in real life violence. Alternatively, the social network 
contacts made in the course of such activity may create new possibilities for 
involvement, such as joining a terrorist training camp. 

Another consideration is the scale of involvement in radical online 
communities compared to the actual number of individuals involved in 
violence. The fact that the largest neo Nazi forum has over 120,000 members, 
and just one of the large Al-Qaida-affiliated forums had, at the time of its 
closure, over 80,000 members,  may suggest that involvement in online 
communities supporting violence is not in itself a very strong predictor of 
involvement in violence. Finally, history shows that flattened, networked 
terrorist movements of the type believed to be sustained by the Internet 
already existed long before the invention of the Internet3). 

Countering use of the Internet as a means for supporting communities 
and networks dedicated either to pursuing or supporting acts of terrorism. 
It is possible to disrupt virtual communities in a number of ways. Since many 
communities on the Internet are based around a virtual ‘place’ such as a 
website or bulletin board, removing this site may be one way to disrupt the 
community. Moreover, since new radical online communities are likely to 
be relatively easy to infiltrate at the moment they are established, creating 
alternative, trusted forums may be a difficult process. 

The reverse may also be the case. Just as Internet content in the form of 
websites and forums provides the virtual space in which virtual communities 
of support may form, so too there is necessarily a human network behind 
the dissemination of terrorism-related content. Pursuing such individuals is 
therefore one way to disrupt terrorism-related content: a fact underscored 
by several cases in which alleged propagandists have been arrested and 

3. James L Gelvin ‘Al-Qaida and Anarchism: A Historian’s Reply to Terrorology’ Terrorism and 
Political Violence 20:4 2008 
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convicted. 
Particularly given the threat of arrest looming over those who participate 

in the dissemination of terrorist propaganda, monitoring communities 
dedicated to sharing such material can become a powerful disruptive weapon 
in its own right. Today, forums discourage members from posting requests to 
join terrorist training camps or, in some cases, posting training material. At 
the same time, there is evidence that, as with other persecuted communities 
on the Internet, rather than being destroyed by surveillance, communities 
supporting terrorism will tighten, switch to less traceable means and continue 
their work. Whether this will make them more or less dangerous in terms of 
the emergence of violence is uncertain. 

At present, Internet communities that offer ideological support for 
terrorism do still exist on publicly accessible forums. However, the more 
serious examples of networking support for terrorism on the Internet have 
for some time taken limited steps to preserve a measure of secrecy. At one 
end, this involves meeting on password-protected forums. Such forums serve 
to preserve a veil of privacy over the activities of the community. However, 
they are not very secure, as the anonymity of the Internet means that they are 
inherently vulnerable to infiltration, particularly when the forum is first set 
up.

Monitoring the Internet communications of individuals who are sensible, 
computer-literate and determined to keep them secret is not an easy task. 
Publicly available encryption is effectively unbreakable, and techniques such 
as the use of a shared draft folder or a chat service within a forum, make 
monitoring harder still. There is of course still a flow of data packets between 
the individual user’s computer and the server hosting the account, which is in 
principle vulnerable to a ‘packet sniffer’ placed at an appropriate place in the 
network, but this is harder if a proxy server is used and an equally effective 
counter-measure is to use a publicly accessible computer, for example in an 
Internet café. To combat this latter tactic, a number of countries are taking 
steps to ensure greater regulation of Internet cafes. 

Conclusions and Recommendations 

Terrorists use the Internet in a variety of different ways, many of which are 
indistinguishable from ways in which everyone else uses it. Most confusingly, 
the Internet hosts a great deal of activity and material that may be related to 
terrorism. But establishing firm connections between online social actions 
and offline terrorist violence is not always straightforward. As is appropriate 
for such a complex issue, States have for the most part not adopted a ‘one 
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size fits all’ approach. Rather, they have taken different measures aimed at 
tackling different aspects of the problem. 

 In the main, tackling terrorism on the Internet does not call for measures 
different from those employed for tackling either terrorism in general, or 
cyber-crime in general. However, there are some specific difficulties that may 
call for new approaches. Central to the problem is the point that content of 
various types and interactions of various types may support the continued 
survival of a social phenomenon, one of the products of which is terrorist 
violence. Necessarily, this phenomenon closely resembles the expression of 
religious and political opinion, which is a protected human right.  

 There are many ways can contribute to the fight against terrorism on 
the Internet. Better coordination within States, as well as the sharing of best 
practice between States, is critical. The United Nations could play a useful 
role in assisting with this latter process. 

 In order to  be protected from Cyber war at the international level, 
there are a number ways in which states might contribute: 

- Through facilitating Member States sharing of best practices. 
- Through building a database of research into use of the Internet for 

terrorist purposes. 
- Through more work on countering extremist ideologies. 
- Through the creation of international legal measures aimed at limiting 

the dissemination of terrorist content on the Internet. 
Special attention for improving preventive measures against Cyber 

terrorism should be paid to: Rise of Public awareness for Cyber-attacks; 
Training of people to protect national computer networks and data; and 
sharing information among states for the cyber terrorism.
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KoMENt MBI vENDIMIN E GJyKAtAvE 
mbi rastin e Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat 

international Foundation kundër Këshillit të Bashkimit 
europian dhe Komisionit europian

faktet

Zoti yassin Abdullah Kadi rezident në Arabinë Saudite dhe Al Barakaat 
International Foundation, me qendër në Suedi jane rregjistruar nga Komiteti 
i sanksioneve të KS të OKB, i krijuar me rezolutën 1267/1999, si të lidhur 
me Osama Bin Laden e me Al Kaeden. rezoluta në fjalë iu imponon të gjitha 
shteteve anëtare të ngrijnë kapitalet e të ardhurat e tjera financiare që vijnë 
nga të mirat materiale që iu përkasin talebanëve ose të kontrolluara nga ne 
mënyrë direkte ose indirekte. Komiteti i sanksioneve është e angazhuar për 
të siguruar zbatimin e këtyre masave nga ana e shteteve dhe për të mbajtur 
të përditësuar listën e individëve të cilët kane masa kufizuese. Në vitin 2000, 
Rezoluta 1333 e ka forcuar regjimin e sanksioneve.

Edhe pas regjimit që ra në Afganistan, CDS ka vendosur të mbajë 
sanksionet kundër talebanëve dhe të udhëzuara nga Komiteti për të rinovuar 
listen e 1267 përfituesve të ri të masave kufizuese.

Rezoluta 1333 goditi individë të veçantë pa asnjë lidhje me Afganistanin 
dhe me gjendjen e talebanëve. Komuniteti Evropian, për të zbatuar këtë 
rezolutë Këshilli miratoi Rregulloren 881/2002. Rregullorja e BE përfshin 
në aneksin, listën e përditësuar të individëve, grupeve dhe subjekteve të 
cilat masat kufizuese ishin projektuar dhe besuar Komisionit , nëpërmjet 
rregulloreve, bazuar në të dhëna nga Komiteti 1267.

M.A. Merita CAMI    MA, Merita CAMI  

Koment mbi vendimin e gjykatave mbi rastin e  yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat 
International Foundation kunder Keshillit te Bashkimit Europian dhe Komisionit Europian
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vijne nga te mirat materiale qe iu perkasin talebaneve ose te kontrolluara nga ne menyr direkte 
ose indirekte.

Komiteti i sanksioneve është e angazhuar për të siguruar zbatimin e këtyre masave nga ana e 
shteteve dhe për të mbajtur te përditësuar listën e individëve të cilët kane masa kufizuese. Në 
vitin 2000, Rezoluta 1333 e ka forcuar regjimin e sanksioneve.

Edhe pas regjimit qe ra në Afganistan, CDS ka vendosur të mbajë sanksionet kundër talebanëve 
dhe te udhëzuara nga Komitetin për të rinovuar listen e  1267   përfituesve të ri të masave 
kufizuese.

Rezoluta 1333  goditi individë të veçantë  pa asnjë lidhje me Afganistanin dhe me gjendjen 
e talebanëve.Komuniteti Evropian,  për të zbatuar këtë rezolutë Këshilli miratoi 
Rregulloren 881/2002.Rregullorja e BE  përfshin në aneksin, listën e përditësuar të 
individëve, grupeve dhe subjekteve të cilat masat  kufizuese ishin projektuar dhe besuar 
Komisionit , nëpërmjet rregulloreve, bazuar në të dhëna nga Komiteti 1267.

Më 19 tetor 2001, emrat e z. Kadi dhe Al Barakaat u shtuar në listë përmbledhëse, të 
vendosur më pas në shtojcën e kësaj Rregulloreje të Komunitetit.
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Më 19 tetor 2001, emrat e z. Kadi dhe Al Barakaat u shtuar në listë përmbledhëse, 
të vendosur më pas në shtojcën e kësaj Rregulloreje të Komunitetit.

Të dy te pandehurit sollen një veprim për anulimin e vendimit në Gjykatën 
e Shkallës së Parë duke pretenduar se Këshilli nuk ishte kompetent për të 
miratuar rregulloren në fjalë dhe se rregullimi shkel disa të drejta themelore, 
veçanërisht të drejtën e mbrojtjes dhe të drejtën e pronës. Ankuesit u ankuan 
për dëme të rënda ekonomike dhe civile pësoi pas prezantimit të emrit të tyre 
në listat bashkëngjitur kësaj Rregulloreje kontestuar, pa pasur mundësi për të 
argumentuar çështjen e tyre dhe kështu në kundërshtim të qartë të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe parimet e përgjithshme të ligjit të 
Komunitetit. Aplikantët kërkuan anulimin e reg. 881/2001 për aq sa ata 
ishintë shqetësuar se ligji. Në gjykimet e mbajti më 21 shtator 2005, Gjykata 
hodhi poshtë të gjitha lutjet e ngritura nga kërkuesit.Z. Kadi dhe Al Barakaat 
kane prezantuar ankese perpara Gjykates se Drejtesise, me kete ankese ata 
kerkonin anullimin e vendimit te Gjykates se Grades se Pare. 

Sistemi oKB dhe sistemi komunitar

Për sa i perket motiveve të ankesës të bazuar në dhunimin e të drejtave 
themelore të ankuesve, Gjykata e shkallës së parë ka konsideruar marrëdheniet 
midis sistemit të OKB-së, atij komunitar dhe sistemit të shteteve anëtare. 
në rindërtimin e këtyre marrëdhënieve Gjykata jep një pamje totalisht 
ndërkombëtare, avv. i përgjithshëm një pamje komunitare dhe Gjykata e 
shkallës së dytë merr një pozicion të ndërmjetëm. Për sa i përket shteteve 
anëtare nga e drejta ndërkombetare lind superioriteti i detyrimeve që vijnë 
nga Karta, dmth edhe të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të miratuara sipas 
kapitullit VII mbi çdo lloj ligji të brendshëm. Kjo rrjedh nga neni 27 i Konventës 
të Vienës mbi traktatet, sipas të cilit detyrimet e parashikuara nga e drejta e 
brendshme nuk janë superiore mbi detyrimet e dhëna nga një traktat. Shtetet 
anëtare nuk mund të anashkalojnë detyrimet që i vijnë nga Karta sipas nenit 103 
që parashikon superioritetin e këtyre detyrimeve duke përfshirë këtu edhe ato 
detyrime që vijnë nga rezolutat e Këshillit. Ky superioritet është dhënë edhe 
nga neni 307, paragrafi i parë i traktatit CE mbi respektimin e detyrimeve të 
ndërmarra nga shtetet përpara hyrjes së tyre në UE dhe nënkuptohet edhe nga 
neni 297 mbi konsultimin e shteteve anëtare në ekzekutimin e detyrimeve të 
ndërmarra në fushën e mbajtjes së paqes dhe sigurisë ndërkombetare. Ndryshe 
është pozicioni i Komunitetit që duke mos qenë anëtar i OKB-së nuk është i 
detyruar nga nenet e Kartës. Megjithatë sipas Gjykatës ky detyrim vjen nga 
Traktati CE, sepse shtetet ishin të detyruar të zbatonin kartën në momentin 
e krijimit të BE që dmth nuk mund të transferonin në organet komunitare 
fuqinë e mos zbatimit të detyrimeve që vinin nga Karta, sepse neni 297 dhe 
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307 Ce i imponojnë organeve komunitare të mos pengojnë zbatimin e këtyre 
impenjimeve nga ana e shteteve anëtare. Gjykata ndërton marrëdhënien midis 
sistemit komunitar dhe atij OKB si një marrëdhënie varësie të së parit ndaj 
të dytit. Shtetet anëtare duhet të mos aplikojnë çdo lloj dispozite të së drejtës 
komunitare që pengon ekzekutimin e detyrimeve që vijnë nga Karta, edhe 
Bashkimi E. është i detyruar të zbatojë detyrimet e OKB dhe vendimet e 
Këshillit të Sigurimit. Gjykata ka deklaruar superioritetin e dispozitave të 
Kartës së OKB-se dhe detyrueshmërinë e vendimeve të KS. Sipas gjykatësve 
parimet që disiplinojnë marrëdhëniet midis sistemit juridik ndërkombëtar të 
krijuar nga OKB-ja dhe sistemit juridik komunitar nënkuptojnë përjashtimin 
e kontrollit nga ana e juridksionit të legjitimitetit të brendshëm të vendimit të 
ankimuar nën profilin e të drejtave themelore. Teza e Gjykatës nënkupton një 
dhunim të rëndë e të pajustifikuar në mos një abdikim të plotë të funksionit 
juridik të kontrollit mbi mbikqyrjen e normave dhe të parimeve themelore 
të së drejtës komunitare në rastin e akteve që vënë në jetë vendimet e KS në 
sistemin e BE. Është e qartë që një vendim i tillë në asnjë mënyrë nuk mund 
të konfirmohej nga Gjykata që mbi këtë pikë e trondit totalisht vendimin e 
Gjykatës së Shkallës së parë. Vizioni i gjykatës mbi këtë çështje është shumë 
ndryshe nga ajo e gjykatës së shkallës së parë. Gjykata e shkallës së dytë 
e analizon rastin në dritën e të drejtave themelore. Kjo gjykate afermon 
autonomine e sistemit normativ komunitar që në asnjë mënyrë nuk mund 
të shtypet nga asnjë traktat ndërkombëtar i nënshkruar nga shtetet UE. Por 
kjo gjykatë precizon që nuk ka as kompetencën as qëllimin të kontrollojë 
legjitimitetin e rezolutave të adoptuara nga KS. Ky kontroll ka për objekt 
vetëm aktin komunitar që ka vënë në jetë rezolutën. Mbi të gjitha përcakton 
që në panoramën e hierarkisë së burimeve, Karta OKB mund të jetë superiore 
mbi aktet komunitare të derivuar por nuk mund të paragjykojë normat dhe 
principet primare midis të cilave janë edhe parimet themelore mbi mbrojtjen 
e të drejtave të njeriut.  Gjykata konfirmon pozicionin qëndror të kontrollit 
juridiksional në sistemin komunitar të bërë nga Gjykata e shkallës së parë 
e të dytë që përbën edhe një garanci që bën pjesë në themelet e BE, duke 
përjashtuar hipotezën e një përjashtimi të këtij rregulli të akteve që vënë në 
jetë rezolutat e KS. Gjykata ka konfirmuar jurisprudencën e saj duke sqaruar 
nga një anë që kompetencat e Komunitetit duhet të ushtrohen duke respektuar 
të drejtën ndërkombëtare, por nga ana tjetër kjo nuk mund të kompromentojë 
vëzhgimin e normave dhe principeve themelues të sistemit komunitar. Duket 
i tepërt konsiderimi tjetër që bën Gjykata sipas së cilës kontrolli juridiksional 
mbi legjitimitetin e akteve komunitare, nën profilin e respektimit të së drejtave 
themelore, gjen mbeshtetje edhe në faktin që Karta e OKB-së “nuk imponon 
një model të paracaktuar për të vënë në jetë rezolutatat e adoptuara nga KS 
në bazë të kapitullit VII, duke lënë dorë të lirë në modalitetin e adaptimit të 
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akteve të KS. duket sikur Gjykata bën një hap prapa në këtë paragraf duke 
dashur të justifikojë vendimin e vet edhe në bazë të rezolutave të Sistemit 
OKB. Edhe në rastin në të cilin parashikohet një mënyrë e caktuar e adaptimit 
të vendimeve të KS, kjo nuk do të shpinte në një tërheqje nga detyrimi 
kushtetues i Gjykatave që të verifikojnë nqs aktet komunitare që ekzekutojnë 
këto vendime janë konforme ose jo me principet e përgjithshme të së drejtës 
komunitare në lidhje me të drejtat themelore.

Dhunimi i të drejtave themelore

Këto rrugë të ndryshme që ndjekin të dy gjykatat shpie në dy drejtime 
shumë të ndryshme në respektimin e të drejtave themelore. Gjykata e shkallës 
së parë kërkon të inkuadroje tutelën e të drejtave themelore në kuadrin e së 
drejtës ndërkombëtare ndërsa gjykata e shkallës së dytë aplikon totalisht të 
drejtën komunitare. Dy ankuesit në veçanti ankimonin dhunimin e të drejtës 
së mbrojtjes, në veçanti të së drejtës për të pasur një proces dhe një kontroll 
juridiksional efektiv, që vjen nga masat e ngrirjes së kapitaleve në bazë të 
vendimit të kundërshtuar. Gjykata e shkallës së parë për të vendosur mbi 
dhunimin e të drejtave themelore të ankimuesve njeh kompetencen e vet 
për të vlerësuar në bazë të një parametri të së drejtës ndërkombëtare ose më 
saktë ius cogens. Duke u mbështetur në Konventën e Vienës e në veçanti në 
nenin 5 e 53, Gjykata e shkallës së parë e cilëson ius cogens si një sistem 
publik ndërkombëtar që iu imponohet të gjitha subjekteve të komunitetit 
ndërkombetar e që nuk mund të mos ndiqet. Sipas Gjykatës ius cogens 
përmban të drejtën që të një person të mos jetë i privuar në mënyrë arbitrale 
nga të mirat e veta. Në rastin konkret ky privim nuk ishte arbitral duke parë 
limitet dhe përjashtimet që shoqërojnë ngrirjen e të mirave të ankuesve dhe 
nevojat e luftës kundër terrorizmit ndërkombëtar. Gjithmonë nga ius cogens 
tutelohet edhe e drejta e mbrojtjes, që gjykata analizon në mënyrë të ndarë nga 
e drejta e tutelës juridiksionale, edhe pse ankimuesit mbështetnin dhunimin 
e të dyjave në bazë të nenit 6 të Konventes mbi të drejtat e njeriut. Sipas 
Gjykatës e drejta e mbrojtjes ishte respektuar me sa kishte pasur mundësi KS, 
nëpërmjet procedurës se delisting që jep mundësinë të kërkosh një rishqyrtim 
të çështjes nga ana e Komitetit për sanksionet, nëpërmjet Shtetit të lindjes 
ose të rezidencës, edhe pse pa auditim direkt, e për arsye sigurie, pa njohjen e 
provave. Në fund për sa i përket të drejtës për një shqyrtim juridiksional efektiv, 
gjykata e shkallës së parë pasi vuri re që ankimuesit kanë pasur mundësinë 
që të veprojnë para saj, afirmon se mungesa e një gjykatësi ndërkombëtar që 
të kontrollojë veprimet e Këshillit nuk do të ishte kundër ius cogens. E drejta 
e një tutele juridksionale është e njohur nga ius cogens por nuk ka karakter 
absolut. Në mënyrë specifike, shtypja e kësaj të drejte justifikohet për arsye që 
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kanë lidhje me paqen e sigurinë ndërkombëtare. Në mënyrë të qartë Gjykata e 
shkallës së parë e vuri veten në optikën e tutelës së sigurisë e paqes mbi tutelen 
e të drejtave themelore. Gjykata e shkallës së dytë censuron përfundimet e 
Gjykatës së shkallës së parë për sa i përket përdorimit të ius cogens si parameter 
për të verifikuar legjitimitetin e rezolutave të emanuara nga KS. kështu kjo 
gjykatë përjashton që është e detyruar të verifikojë përputhmërinë e vendimeve 
të KS. me të drejtën kogente sepse ky kontroll duhet të zhvillohet sipas normave 
komunitare e për sa i përket aktit të adaptimit të rezolutës dhe jo rezolutës si e 
tillë. Kjo gjykatë mendon se e drejta e procesit të drejtë dhe e drejta e një kontrolli 
juridksional efektiv nuk janë respektuar sepse Këshilli nuk kishte komunikuar 
arsyet e përfshirjes së këtyre emrave në listën që i ishte bashkangjitur këtij 
vendimi. Në momentin që Këshilli nuk ka komunikuar elementet e provës ku 
janë mbështetur masat shtrënguese, e as i ka dhënë të drejtën të marrin vizion 
brenda një kohë të arsyeshme kohe, këto dy të drejta nuk janë respektuar. Nga 
kjo vjen se dhunimi i këtyre elementeve nuk ka shpënë në një mbrojtje të plotë 
përpara gjykatësit komunitar. Shohim një përmbysje totale të logjikës së gjykatës 
së shkallës së parë sepse nuk merret si parameter gjykimi supremazia e sigurisë 
por e drejta komunitare. Në këtë logjikë Gjykata deklaron se motivet e ngritura 
nga ankimuesit në lidhje me dhunimin e të drejtës së mbrojtjes janë të bazuara. 
Në radhë të dytë gjykata e shkallës se dytë analizon motivin e ngritur nga Kadi 
përsa i përket dhunimit të së drejtës së pronës që vjen nga masat e ngrirjes. 
Gjykata në fillim procedon me një konsiderat të përgjithshme mbi të drejtën e 
pronës që bën pjesë në parimet e përgjithshme të së drejtës komunitare por mund 
të limitohet për të ndjekur objektiva të një interesi të përgjithshëm. Por duhet të 
ekzistojë një lidhje proporcionaliteti midis mjeteve të përdorura dhe objektivit 
që ndiqet. Në linja të përgjithshme Gjykata e shkallës së dytë pranon që përpara 
një interesi themelor për komunitetin ndërkombëtar siç është lufta kundër 
terrorizmit, ngrirja e kapitaleve nuk mund të konsiderohet e sproporzionuar. 
Masat e parashikuara nga vendimi përfaqësojnë sipas kësaj gjykate limite të 
justifikuara që i vendosen së drejtës së pronës. Pas këtij konsiderimi rrjedhoja 
logjike duket shtyrja e këtij motivi nga ana e Gjykatës por bën një hap më 
tej dhe vlerëson nqs e drejta e pronës e Z. Kadi është respektuar ose jo në 
aplikimin e vendimit. Gjykata mendon se aplikimi i këtij vendimi ndaj zotit 
Kadi përbën një limitim të pajustifikuar të së drejtës së tij të pronës.

Referenca: 

1. Halberstam & Stein, The United Nations, 
2. The European Union and the King of Swden: Economic sanctions and individual 

rights in a plural World order in Common Market Law Revw, 2009.
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