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“CIVIL PROCEDURAL INSTRUMENTS FOR 
IMPLEMENTATION OF SUBJECTIVE RIGHT”

Abstract
During the legal process, through which the subjective rights are enforced, 

the principles of civil procedural law are materialized as well. Knowing, 
understanding and applying the specific elements of procedural law enable 
the proper execution of material law.

The enforcement of the subjective rights, when they are violated and cannot 
be restored through the parties’ agreement or by extrajudicial means, renders 
necessary the initiation of civil-judicial or administrative proceedings.

These proceedings are set in motion by means of procedural acts, which 
are otherwise known as requests, complaints or other demands, through which 
one may seek the materialization of a certain right.

The topic I have presented for your consideration is a theoretical review of 
the instruments, through which a subjective right is achieved/materialized.

Historical Comparative overview of the instruments for Achieving/
Materializing a Right 

With the first legal norms being established, the right to appeal started 
its transformation from a “natural” right into a procedural instrument for 
achieving the subjective rights. 

Due to the limited possibilities for a proper examination of the effective 
appeal and the sub-institutes related to it, given the extraordinary length of 
this topic, I find myself obliged to disregard in my historic review thousands 
of years of development.

M.A. Aleksandër MuSKAj 
Member of the Supreme Court, Albania
Member of the European Judiciary Conference 
and National Judiciary Conference.
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In my analysis I will not pay attention to developments, such as the first 
verbalized complaints in search of right, nor to those preceding the birth of a 
proper legal system.

The foundations of a modern civil procedural law in Europe, began to take 
shape during the revolutionary movements that marked the end of the Feudalism. 
During this period we find the first elements of the modern civil lawsuit, of the 
complaints, and other legal instruments, by whose means to challenge a court 
ruling or other public acts issued by the public administration. 

The civil law developments in the Napoleonic era made necessary the 
improvement of the procedural instruments for achieving a right. 

It is evident that the transformation from the natural law to the primitive 
law and continuative one pursued the same goal: the realization of subjective 
(personal) rights. 

Until the 19th century, doctrinal developments avoided the phenomenon 
of state authorities’ intervention through judges in the disputes between 
citizens, denying the individuality of lawsuit.

The birth of modern concepts like request, lawsuit and appeal, have been 
developed in various schools of law, recognizing thus continuous qualities, 
under the influence of changes in civil legal relations, and social, political and 
economic developments.

A notable example of these changes up to the revolutionary concept is 
found even in our system of law.

The change of political system brought a new spirit and a new approach 
in the Eastern European legislation, including Albania as well. The “effective 
appeal” institute after abandoning politicized, superficial and suppressed 
definitions began to change in line with the law and doctrinal legacy of 
continental European countries or it went back to the provisions of the civil 
procedural law stipulated, along with civil law, in the Civil Code of 1929.

The subsequent efforts did not aim at changing all the accepted principles, 
but only aimed at adapting them to the specific characteristics of our social 
development and the civil procedural law in particular, which plays a key role 
in this development.

In the historic period 1945-1990, the seeking of a subjective right was 
conditioned by the range of possibilities offered by the civil procedural 
legislation of the time, whose fundamental principles were inspired by the 
proletariat’s ideology, Marxism and Leninism, and were enshrined in the 
Constitution of the People’s Socialist Republic of Albania.

The lawsuit and the institutes deriving from it had the following definition 
in the previous legislation: “The lawsuit is the act by which the plaintiff 
presents his claims against the defendant.”
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It seems that after half a century, only the quality of the definition has 
changed: “The lawsuit is the right of the person to present a claim, to be 
heard on the merits of this claim, so that the court will rule whether it is 
grounded or not.”

The same picture appears with the other instruments for pleading the 
subjective rights. Formally they represent the possibility of a subject to present 
judicially his claims. A slight distinct change is the obligation of the court to 
examine this claim or appeal, etc.

The obligation of the court to consider a particular claim as request or 
appeal reflects essential changes in the political system, and therefore in the 
legislation.

In previous legislation, the court had a duty to make reasonable and 
comprehensive efforts to prevent civil disputes and educate the citizens with 
the spirit of the revolutionary class. In the new system of law, the court in 
lack of ideological guidelines has not only the obligation to consider a claim 
or appeal, but also to resolve them, without resorting to excuses, such as the 
“absence of law”.

However, with exception from the content and the possibilities for the 
materialization of procedural law – request or appeal, formally they represent 
the possibility to achieve the personal subjective right.

Development of the procedural law in the different schools, whether 
being eastern or western, continental or insular, has increasingly leaded to the 
adoption of the main objective: the protection of human rights and fundamental 
freedoms. These developments have culminated in the materialization of the 
material and procedural law, in the clear comprehensive definitions based 
on the European Convention for the Protection of Fundamental Rights and 
Freedoms.

The Convention and the revolution that it has caused in the law 
development will be the subject of a separate chapter in our study. It is 
sufficient to emphasize the fact that effective appeal lies at the centre of the 
solutions offered by the Convention.

The concept of appeal, in view of the latest doctrinal and judicial 
developments, involves not only the special act by which a court ruling or an 
administrative act may be challenged, but also the total amount of remedies 
that are available to a human being, who may act in the quality of a physical 
or a legal person, for achieving his or her subjective rights.

 It is this conclusion, stemming from the analysis of the historical 
development of the subjective rights’ enforcement, which will help and limit 
us in studying our topic: “effective appeal”.

A.Muskaj: Civil procedural instruments for implementation of subjective right
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Administrative Request, 
as an instrument for achieving a subjective right.

The direct and explicit meaning of the term “effective appeal” is to 
challenge an administrative or judicial act. In the doctrinal analysis of the 
“effective appeal” topic, it would be evaluated in its general meaning which 
involves all the means to achieve a subjective and procedural right.

Avoiding the popular meaning which equates an effective appeal with a 
common complaint brought in front of the highest decision making institution, 
we will be more oriented toward the doctrine, practice and the law governing 
the exercise of subjective rights.

The key instruments for the effective appeal provided by law are the 
administrative requests, lawsuits and claims (as envisaged by article 32 of 
the Code of Civil Procedure), administrative or judicial complaints, appeals, 
recourses, and review institutes.

The above-mentioned instruments, with their general and specific 
characteristics, have been present in the legislation, sometimes visible and 
sometimes not, depending on the legislators’ objectives.

 The exposition of their form and content related characteristics will 
ultimately lead us to a better grasp of the effective appeal’s legal meaning.

Administrative Complaint

The restoration of the law, which derives from legal administrative 
relations, is achieved through administrative complaints.

The administrative complaint may be filed to challenge an administrative 
act or action to the administrative body, or to challenge an administrative 
decision of a higher administrative body at the court.

While complaint to the higher administrative organ is clearer, more 
simple and understandable due to effective legal regulation, problems will 
arise when the administrative complaint is filed with a court. Similar to the 
civil procedural law, the administrative complaint is brought to court in the 
form of a lawsuit.

The claim may arise “when the plaintiff argues that the administrative act 
is unlawful and that it has infringed the interests and rights, either directly or 
indirectly, individually or severally”.

The right to access to justice refers to the right of every individual to 
address with a claim a court that has full jurisdiction to resolve the dispute, 
according to Article 42 of the Constitution and Article 6 of the European 
Human Rights Convention.
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The aim is that the actions of the administrative organs that affect 
individual rights must be subject to legal scrutiny, which can be no other than 
the judicial review.

“The rule of law presumes, among others, that the executive authorities’ 
interference with individual rights should be the subject of a normally effective 
control of the judiciary, which offers the best guarantee of independence, 
impartiality and due process”.1)

Constitutional and legal obligations regarding the right of individuals to 
appeal in court against administrative acts and actions, aims at controlling 
these acts in order to respect human rights and freedoms and ensure the making 
of justice. Although the administrative institutions settle these disputes in line 
with their respective powers, they cannot be called institutions that administer 
justice because such a function belongs to the courts only. 

Court jurisdiction in rule of law state, by controlling the legality of 
administrative acts, plays a significant and important role in guaranteeing the 
basic human rights and freedoms.

In this way, the other provisions of relevant laws, legally regulates and 
affects relations between the executive and judicial authorities in the field of 
administrative acts.

Executive and administrative bodies in the implementation of their 
constitutional and legal duties perform a wide range of technical and 
organizational activities and operations.

In this broad spectrum of activity these bodies are independent and that 
independence is guaranteed by the Constitution and the law.

In carrying out this activity, the administrative bodies are in constant 
contact with the individuals on a daily basis, ensuring and fulfilling his rights 
and at the same time ensuring the fulfillment of his obligations. Since in the 
field of administrative activity the contact of the state with individuals is more 
frequent, it is precisely this broad area where the sub-actions potentially affect 
the legitimate interests of citizens. 

Under Article 15 of the Constitution of the Republic of Albania, these rights 
and freedoms are essential elements of the public order and as a consequence, 
dictate the need for control over the activities of administrative bodies.

And it is precisely the Constitution, which in Article 42 / 2 guarantees the 
judicial power intervention to protect the rights, freedoms and constitutional 
and legal interests of the individual.

The judicial power intervention becomes possible only on the basis of the 
administrative complaint, materialized as the lawsuit, through a real effective 
appeal.

1. Klass Case, dated 06.09.1978, Series A. No.28, Page 25-26.

A.Muskaj: Civil procedural instruments for implementation of subjective right



The Heritage Nr.7 / 201110

In many legal provisions it is clearly stated the possibility of the 
judiciary’s intervention to defend the rights and interests of the individuals 
from unlawful or irregular acts of the administrative bodies, among which 
features prominently the Civil Procedure Code, which in articles 324 - 333 
contains the rules of judicial review of such acts, providing also the relevant 
exemptions.

Similarly, in the Administrative Procedures Code itself (Article 18) is 
sanctioned the principle of judicial control of administrative acts.

The judicial review over acts of administrative nature, being an 
expression of the principle of the power’s checks and balances and standing 
on the foundation of the bodies’ independence, is substantially different from 
the administrative review that is carried out hierarchically or by means of 
specially created bodies.

Other differences relate to the procedural field, in the sense that the courts 
review these acts in accordance with the rules stipulated in the Code of Civil 
Procedure.

They cannot interfere with nor change the administrative procedures. 
Among the key procedural rules it is worth to mention the suspension of the 
act subject to review by the courts as a procedural opportunity to prevent 
an act challenged for its illegality/unlawfulness from producing negative 
consequences.

Suspension of the administrative act as a judicial procedural action is 
conditioned by a number of elements that make it distinct from suspension as 
a result of an administrative complaint.

In brief, these elements are: setting the action to annul an administrative 
act, administrative act should be discussed in reference to Articles 324-326 
of the Code of Civil Procedure, in its lawsuit already be expressly requested 
suspension of enforcement of the act ; arguments exist for the court that the 
implementation of the act may cause irreparable consequences or hardly 
repairable in case of an eventual decision that would rescind the act and, 
finally, judicial decision for suspension, should be justified.

According to Article 130 paragraph 2 of the Code of Administrative 
Procedure, administrative acts may be suspended by the court under the 
rules provided in Code of Civil Procedure (Chapter “On administrative 
disputes”).

As understood from the content of the provisions of the Code of 
Administrative Procedure, not only judicial control is not excluded over 
administrative activity, but the court is not limited in its right to suspension of 
administrative acts, since rules of the Code of Civil Procedure are operating.
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It is to be recognized that only the filing of the appeal to the court for 
administrative decisions does not automatically result in their suspension. 
But when the interested party also requires the suspension of these acts, then 
the court has no barrier- when the conditions/provisions of Article 329 of the 
Code of Civil Procedure are met- to order the suspension of the act issued by 
these bodies.

Administrative Review

Administrative judgment/discretion is a procedural activity of 
administrative bodies, in their escalation, providing the acceptance or 
reinstatement of the violated law.

Administrative Procedure Code and the Code of Civil Procedure provide 
opportunity to judicially challenge an administrative act to be followed only 
after the administrative appeal route, if the respective law provides one.

Article 328 of the Code of Civil Procedure provides:
“The deadline for filing a lawsuit against an administrative act is thirty 

days from the date of notification or the highest administrative body, unless 
the law provides for direct appeal to the court. In this case the deadline begins 
from the date of notification or an administrative act to which it is filed.

When the highest administrative body has not reviewed the complaint 
within the time specified by law or competent administrative body has not 
reviewed the request of citizens within the time set by law and against his act 
provides direct appeal to the court, the citizen has the right to address the 
court within the deadline given in the first paragraph of this article though he 
has not been given a response over the claim or complaint filed. “

Article 137 of the Code of Administrative Procedure:
“1. Any interested party has the right to appeal against an administrative 

act or against a refusal to issue an administrative act.
2. Administrative body, to which the complaint is addressed, reviews the 

legality and regularity of the challenged act.
3. In principle, interested parties may address the court only after the 

administrative recourse has been exhausted as a tool. “

Article 139 of the Code of Administrative Procedure:
“1. Administrative appeal may be made before:
a) The authority that issued the appealed administrative act or refused to 

issue an administrative act;

A.Muskaj: Civil procedural instruments for implementation of subjective right
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b) the superior authority referred to in subparagraph a of paragraph 1 
of this article.

2. In cases where the complaint is directed to a superior body, the latter 
transfers the case to the body that issued / refused to issue the act along with 
directions for its settlement. “

In terms of Article 609 of the Code of Civil Procedure, anyone who 
claims to have a legitimate interest to protection has the right to sue in court 
in order to seek absolute nullity of the executive title. This provision of the 
Code of Civil Procedure and any other provision does not distinguish the 
nature of the act that constitutes an executive title and it is not provided in 
an exceptional way the applicant’s obligation in connection with this type 
of complaint, to preliminarily follow a different path to oppose the act that 
constitutes an executive title, such as the administrative route in relation to 
administrative acts.

Pursuant to general principles of civil proceedings, parties may only put the 
court in motion (Section 2), which parties determine their claims subject of dispute 
(Article 5) and the court that adjudicates these disputes should be weighing in 
on everything that is required and just what it is required (Article 6).

It is precisely this dispute determined by the parties and especially from 
the lawsuit, that the court resolves in accordance with legal provisions that 
are binding to it, but the court cannot change the reason for pursuit, the legal 
basis of the claim (Article 16).

According to Articles 325 324/ae Civil Procedure Code, the jurisdiction of 
the section for administrative proceedings includes, “the claim which requires 
repeal or amendment of an administrative act” the claim under section 324 of 
this Code may be established when the plaintiff argues that the administrative 
act is unlawful and that he is being infringed his interests and rights directly 
or indirectly.

Characteristic of the trial and of the possibility of raising the lawsuit 
challenging the act is the presence of a final decision of the administrative 
body.

The lack of a final decision, whose issuance is mandatory to the competent 
authority results in a lack of administrative act. Given the absence of an 
administrative act, this act cannot be filed against, a provision which is more 
explicit in most customs laws, tax laws etc.

An administrative act should contain elements defined in accordance with 
legal provisions, sections 105-110 of the Code of Administrative Procedure.

“Administrative acts are all decisions of public administration bodies 
which create legal consequences in individual cases.”
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One of the important elements of the administrative act is the form in 
which the act should be introduced, the lack of which strips the act off legal 
purposes.

Given the above, an administrative act must include the authority, the 
authority that issued the act, identification of parties to whom the act is 
addressed, the submission of the facts which gave rise to its issuance when 
these are important (in this case they are relevant to the subject), the legal 
basis of the act, explaining the meaning of the act, the date of entry into force 
of the act, signing of the employee of the body which issued the act.

The content of the act must be clear and well defined. The act should 
contain an explanation that informs the person concerned about legal recourse 
against the act, the respective authority and the specified period within which 
an appeal must be filed.

The act is issued for a certain purpose to create, change, or extinguish 
concrete legal consequences. The will of the administrative body should be 
very clearly expressed, as this act would bring legal consequences for the 
subject. The justification of the act must be clear, include the essential facts, 
logical and legal basis that the administrative body has taken into account to 
reach to certain conclusions.

One of the concrete situations which violate the right of effective appeal 
by our courts is provision on the jurisdiction, in particular surpassing the 
judicial jurisdiction, without legal bases.

Unlawful extraction of the case outside of court jurisdiction, denies the 
individual the right to access to court, which is contrary to Article 42 of 
Constitution and Article 6 of European Convention on Human Rights.

Under Article 42 / 2 of the Constitution, “anyone can petition the court to 
protect a right, liberty, constitutional and legal interest ......”

Cases where the law does not specifically refer to the competence of the 
court to resolve such disputes, do not justify the extracting of the case off the 
court’s jurisdiction, and since provisions of the Code of Civil Procedure do 
not prohibit any matter to enter the court’s jurisdiction.

The right of access to court refers to the right that every individual has 
to address by a claim a court that has full jurisdiction to resolve the issue, 
according to Article 42 of Constitution and Article 6 of European Convention 
Human Rights.

The aim is that control must be exercised over actions of the administrative 
powers affecting the individual rights, which cannot be other than judicial 
control, always within the limits prescribed by law when not appeal can be 
addressed to the court against an administrative act.

A.Muskaj: Civil procedural instruments for implementation of subjective right
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Civil Lawsuit (Claim, Legal Claim)

The lawsuit is the means whereby it is required implementation of the 
law. The indictment is the act by which the process begins a necessary act to 
establish procedural relationship (in the judge ex officio proceedings).

Its historical basic elements are three:
- le personae, or the determination of the parties;
- il petitum, the request’s subject, which distinguishes ordinary and 

extraordinary subjects;
- la causa petendi, narration of the circumstance of fact upon which the 

claim or fact or legal relationship is based, where from the claimed right of 
the party derives.

Article 31
The lawsuit is the right of the person making the claim, to be heard on the 

merits of this claim, so that the court may declare it grounded or not.
The opposing party has the right to discuss and raise objections on the 

merits and the validity of this claim according to the law.

The doctrine avoids giving a legal definition of the concept of the lawsuit; 
however, it is accepted by contemporary doctrine, which excludes political 
burden that the lawsuit is an act by which the judicial process is set in motion. 
The general meaning of the claim relates to its quality as the main means of 
protecting civil rights through judicial routes, distinguishing in particular its 
material (substantive) and procedural meaning.

 An essential characteristic of the lawsuit is its content, its division in 
into a mandatory and optional part. The mandatory part of the lawsuit in the 
formal sense is the determination of the court it addresses, the identity of the 
judicial parties, pursuit of a certain content, protection of which is required 
by the court, the facts supporting the claim, the proofs of factual claims, the 
object and the legal basis of the lawsuit. 

The optional part of the lawsuit is distinguished from requirements that 
are not binding for judicial access.

The lawsuit in its nature is a procedural action of the plaintiff; in contrast to 
legal action of the civil (material) law, it addresses the court and not the defendant, 
because legal protection against the defendant is required from the court.

The cause and object of the lawsuit are the basic elements, “sine qua 
non” of the claim. Unlike other schools of law, our law requires that the claim 
determines its cause and object (Articles 154 and 185 of the Code of Civil 
Procedure).
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The reason is pursuit in the court. The cause is in itself divided into two 
constituent elements: the right (legal basis) and in a state of fact against this 
right (causa petendi). The object of the lawsuit is the effects of the lawsuit, 
enforcement of the law and materialization of the right violated. Every claim 
is determined and individualized in its basic elements. Accurate identification 
of the cause and object of the lawsuit is important especially to determine the 
type of legal relationship subject of dispute.

Current Procedural Law, in contrast to procedural legacy, allows changing 
of the cause or object of action, or even of them both, at any stage of the 
proceedings (Article 185 of the Code of Civil Procedure) This provides the 
plaintiff the right to rectify errors and to correct the inaccuracies of the claim, 
by adapting to the legal relationship subject to dispute.

Before the adoption of the Code of Civil Procedure in force, there existed 
the unique opinion that of the two elements of the claim only one could be 
changed-the cause or the object, and not both simultaneously, on the grounds 
that if this was to be accepted, then the whole lawsuit would change, which 
was not allowed.²)

Lawsuits are grouped into different types according to legal-material 
criterion and civil-procedural criterion.

According to the legal criterion, material lawsuits are grouped by branches 
of the law, into civil, labor, administrative, family law lawsuits etc. Then, 
within each group of claims there are further subcategories, depending on the 
type of civil legal relations (ownership claims, inheritance, compensation of 
damage, possessory, liability lawsuits, etc.), family law suits (stemming from 
marriage, from the parent-children relationship) etc.

From the point of view of the object of the law suit, they are divided 
into real (pursuit of the object by the owner) and personal lawsuit (failure 
to meet the obligations deriving from contracts). From the standpoint of the 
civil procedural law, lawsuits are divided into three types, depending on the 
purpose that the plaintiff aims to achieve and the decisions the plaintiff seeks 
to obtain from the court. Depending on the purpose of the plaintiff, lawsuits 
are divided into: Liability lawsuits (condemnatory), recognition law suits 
(verification) and changing lawsuits (transformation, constitutive).

Liability claims (condemnatory) aim a decision by the court, which 
forces the defendant (or defendants) to meet an obligation at the benefit of the 
plaintiff. The plaintiff seeks legal protection claiming that the defendant by 
his conduct has misbalanced the relationship between factual state and legal 
state, thus violating his subjective right.

Recognition lawsuits seek to verify existence or non-existence of a 

2. A. Laman, work quoted pages 105-106. S. Ceco, work quoted, page 167.
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particular legal relationship, or recognition of the existence of a basic right 
according to the law, or to prove non-existence of a right assigned to third 
parties. In all cases the plaintiff’s goal is to obtain a decision of proof or a 
positive or negative declaration. Recognition claims have descended from 
Roman law, “praeindiciales”, where pursuit of the obligation of the defendant 
(condemnacio) was absent.

Liability lawsuits seek to obtain an obligatory award by the court. This 
decision can be executed as executive title, whereas the court decision given 
according to a recognition lawsuit or cannot be executed. This kind of decision 
can serve as a basis for issuing a liability decision.

Through the establishing lawsuit the plaintiff aims through the court 
decision to create, change or extinguish a civil legal relationship. 

The court does not always provide legal protection to everyone. The court 
is set in motion only to protect subjects whose subjective rights have been 
violated or infringed and their protection is necessary, in other words when 
legitimate interest is present.

Article 32 of the Code of Civil Procedure
A lawsuit maybe filed:
a) to demand the restoration of a right or legitimate interest that is 

violated;
b) to verify the existence or nonexistence of a legal relationship or a 

right;
c) the recognition of truth or falsehood of a document with legal 

consequences for the plaintiffs.

objection and counterclaim.

The Objection and the counterclaim, as reaction means of protection 
against a judicial action are considered as an effective means of appeal.

Parties in civil process do not have legal procedural tasks, but just rights. 
The defendant is not obliged to maintain a certain attitude towards the claims 
of the plaintiff. He has the right to maintain an active or passive stance; he 
can either totally or partially accept the claim, he can totally or partially reject 
it; he can submit circumstances that may cause the lawsuit to collapse. The 
defendant is interested in taking part in the trial in order to be able to exercise 
his right to protection against claims of the plaintiff. All the objections of the 
defendant constitute his defense.

The most common means of defense is the objection. Objections are 
circumstances that the defendant presents against the plaintiff’s claims, 
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which prevent acceptance of the plaintiff’s claims. Objections as a means 
of protection are divided into legal procedural objections and legal material 
objections.

Legal procedural objections are those that prevent the judicial process to 
be held due to lack of procedural requirements and for which the court mainly 
(ex officio) rejects the claim, and the objections without which the court does 
not take into consideration the lawsuit, such as claims for litigation costs.

Legal material objections or otherwise legal essential objections are the 
procedural means where juridical facts or the legal basis of the lawsuit are 
rejected, legal material objection or counter claims are submitted. 

Through the objection the defendant submits evidence which prohibit a 
civil right to arise, or otherwise totally or partially suspend or extinguish the 
civil rights that the plaintiff seeks to defend through the lawsuit.

The objection as a means of defense against the lawsuit is exercised 
during the trial in such a way that it does not extinguish the right to sue but 
through the circumstances presented it suspends the lawsuit. The objection 
may be exercised only after the filing of the claim, and within the scope of the 
indictment. This is why the objection is not prescribed. The objection cannot 
be exercised through a claim.

The counterclaim is another tool aiming materialization of the right. It is 
a consequence of the reaction of procedural law of the defendant and it seeks 
the materialization of the rights or its compensation.

Its presence in the civil trial not only accomplishes its main goal, but it 
also avoids issuing of contradictory court decisions and it affects effective 
implementation of law.

Civil Procedure Code has recognized two types of counter claims: 
“kunderpadi per koneksitet” and “kunderpadi kompensuese” The doctrine 
has known as a separate type also the “kunderpadia prejudiciale”. 

“Kunderpadia per koneksitet” may be submitted when the legal basis is 
the same for the object of the lawsuit and for the claim thereof. “Kunderpadia 
kompensuese” may be accepted for examination when its object may be 
compensated with that of the lawsuit.  In this case the court must initially 
express itself on the legal grounds of the claim and counterclaim.

“Kunderpadia prejudiciale” is submitted for recognition or non-
recognition of a legal relationship or a subjective right, when its existence 
or non-existence or materialization of the subjective right defended with it 
totally or partially depends from the court decision on the object of the law-
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suit. This counterclaim is of declarative character.
Insurance of the claim is not included in the concept of effective appeal. It 

is a supportive tool for ensuring protection of the rights of the plaintiff against 
the defendant.
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ISSUES OF APPROXIMATION OF 
THE ALBANIAN LEGISLATION WITH 

THE EUROPEAN UNION LEGISLATION

Abstract

Aware of the necessity of approximation of Albanian legislation with 
that of the EU, aiming at integration of Albania into EU, Albanian 
state has clearly planned and programmed this process. Through 

engagement of a considerable number of institutions, in many areas the 
Albanian legislation is now of European standards. Achieving or approaching 
to these standards is more apparent in the field of human rights and freedom, 
press and media freedom, the economic freedom and free initiative, in 
legislation regarding business taxation, security and defense issues etc..

However, the approximation of the legislation constitutes its difficulties 
due to disparities in the development stages which distinguish a country from 
the other. 

The purpose of this article is to identify some of the problems which we 
actually face in the process of the approximation of the Albanian legislation 
with that of EU. 

The harmonization of the European standards with national characteristics 
related to development stage, further harmonization of laws with sub-legal 
acts and the establishment of juridical conscience to the benefit of rule of law, 
are some of the issues requiring specific attention in order to have an effective 
and lifetime legal base. 
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iNtRoDuCtioN

In December 1990 Albanians strongly expressed their desire to ‘make 
Albania as whole Europe’. Nowadays the European integration of Albania 
is not simply a matter of desire, but a political will synthesized in the legal 
acts. The latest legal step, namely the formal application to acquire the status 
of the candidate country for EU, made on 28 April 2009 is merely a case that 
clearly illustrates this.

In June 2006 Albania signed Stabilization and Association Agreement 
(SAA), with the EU and in January 2009 EU member states had ratified 
SAA with Albania thus this agreement was finalized. On 1 April 2009, SAA 
was in force thus the process of EU integration of Albania entered a new 
accelerated stage. As provided in Article 1 of the SAA “One of the purposes 
of this association is to support Albania’s efforts to develop economic and 
international cooperation, even through approximation of its legislation with 
that of Community “.1)

There are many criteria you should meet to be part of Europe: geographical 
criteria, European cultural identity, which has to do with European cultural 
traditions and values.10) The approximation of the Albanian legislation with 
European legislation is one of the challenges of the Albanian state in the 
process of European integration.

Albania and EU member states, as parties to the SAA, have identified the 
issue of approximation as one of the inevitable necessities for the processes 
of integration. 

Approximation of the Albanian legislation with the acquis communautaire 
is a complicated process, which urges Albania to carry out reforms in 
accordance with its requirements, establish administrative structures and 
create the necessary conditions for the implementation of acquis2). 

State engagement in the process of legislation approximation

Besides the Council of Ministers, which has a decisive role, the Ministry of 
Integration plays an important role in technical management and coordination 
process of Albania’s EU integration. 

Considering the priorities of this process, in March 2007, almost two years 
before the SAA entered into force, the Council of Ministers made a special 
decision “On translation procedures of EU legislation into Albanian language 
and translation of the Albanian legislation into one of the languages of the 
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EU.” This decision was accompanied by the establishment of the Directorate 
for Translation of European Legislation in the Ministry of Integration, as the 
only central structure, which organizes the procurement procedures for the 
official translation of EU legislation into Albanian and translation of Albanian 
legislation into a EU language, furthermore to review the translated legislation 
or translated materials made by ministries or other central institutions.5) 

Aware of legal obligations regarding the implementation of the agreement, 
the Albanian Government drafted a national plan9) for SAA implementation, 
adopted by the Decision Nr.463, dated 05.07.2006 and amended by Decision 
Nr.862, dated 22.07.2009 of the Council of Ministers. 

The national plan for the implementation of the SAA is considered an 
integral part of the National Strategy for development and integration. 

It is obvious in respect to planning and programming of the process, 
Albania is on right track to win the status of the EU member candidate as 
soon as possible. During the past 20 years the goal was that the Albanian 
legislation be of European standards. Political and Economic Reforms were 
simultaneously accompanied by the adoption of a new legislation, which 
without any doubt was one of the most important and the most sustainable 
ones in terms of perception and political, social and economic orientation of 
the development of a certain country.8)

Achieving or approaching to these standards is more apparent in the 
field of human rights and freedom, press and media freedom, the economic 
freedom and free initiative, in legislation regarding business taxation, security 
and defense issues etc.. 

Engagement of a rather big number of institutions in the process of 
implementation of the National Plan for MSA is a testimony of the state’s 
seriousness and determination. Lists of legal initiatives that are foreseen to be 
undertaken by the line ministries, specified according to each institution and 
field of activity are already defined.

However, throughout this complex and inclusive process it is necessary 
to discuss some essential elements, which mostly relate to the quality and 
longevity of the legal corpus being created. 

the harmonization of european standards with national features  
related to stages of development. 

Here’s a hundred years ago the French sociologist Emile Durkheim, (15 
April 1858-15 November 1917) stated: “We have already seen that European 
nations tend to form a European society through interdependent integration. 

Luljeta Kodra:  Issues of approximation of the Albanian legislation with 
  the European Union Legislation
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If the integration, as a fusion of cultures and substantial national differences is 
not proved to be impossible, establishment of legal and social norms equally 
binding for implementation is the imperative that keeps hope alive “.4)

The rather short experience of integration has proved that the EU is a 
structure based on political will and furthermore on common economic 
interests of national countries, behind which naturally stand national interests 
and wills. 

Apparently, within the framework of equitable development of the whole 
there are different standards of development that distinguish one national 
country from another. EU legal corpus and standards of legislation of individual 
countries aims exactly at the required harmonization to narrow gaps. 

Albania, the same as all other countries of Eastern Europe, aims to 
make up for the lost time. What we have done in these twenty years has 
approximated us with the European Union, but the way left is “the longest” in 
terms of difficulties. As Friedman noted in his deed “Legal culture in the age 
of globalization”- Law is an indicator of the manner of integration of society, 
which can be mechanical or organic this viewed depending upon the degree 
of social emancipation.6)

If we consider a bureaucratic perception of approximation of our legislation 
with the European Union we can safely say: The laws exist, others have made 
them before us. We just choose the pattern and begin implementation. This 
mentality not only is the wrong one, but it even ignores intractable realities. 
If we rely on the principle of objective reason, as a component of sociological 
jurisprudence and the nature of law itself we could pose the questions: Why 
this model should be considered and not another? Can the content and legal 
structures be modified and if so, to what extent the essence, the unchangeable, 
the rationale that is essential for appropriate legal norm is adaptable to the 
Albanian reality? Approximation of our legislation with the European Union 
aims ultimately aligning different realities, between us and the community. The 
law is also a necessity and an instrument for political economic, administrative, 
criminal, civil solutions, etc.. The goal remains to open the path of progress, 
speeding up the pace, approximation of the situations, realities, the narrowing 
of differences. 

I think that identifying the realities that laws aim to solve is a priority 
in relation to the identification of the model, or the legal package which 
will be referred to as experience. Working groups or experts in charge of 
approximation of legislation should not aim merely “filling legal gaps”. 
Lawmaking for a country is among the most important and serious issues, 
which requires the maximum intellectual engagement, primarily to clearly 
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identify the features, to predict trends, to have long-term solutions, otherwise, 
as Mathieu said “Laws transplanted into uniformity pay the price of distortions 
and repetition”.3)

harmonization of laws with the sub-legal acts and the formation of 
the citizens’ legal consciousness 

Albania’s EU membership will be associated with the supremacy 
of community law over domestic legislation, which not only should be 
approximated with this legislation, but in case of disagreement between 
Community legislation and the domestic legislation, the community legislation 
will be the applicable law. 

It is clear that member state shall adopt the entire EU legal framework, 
known as the “acquis communautaire”, but in order to have a comprehensive 
incorporation of Community legislation into national legislation of a country it 
is necessary not only to adopt the obligatory legislation but of great importance 
as well is its implementation, which ensures the elimination of differences 
related to standards.7) Therefore we can identify the second problem which 
we face in terms of problems arising regarding the approximation of Albanian 
legislation with the European Union, the issue of harmonization of laws with 
the sub-legal acts. 

Beyond the fact that often the adoption issue is considered terminated, 
the issuance of sub-legal acts is either neglected in relation to time, or their 
drafting is done by other experts different from those who previously were 
engaged with the preparation of the law. By considering the fact that without 
a sub-legal act, the law remains ineffective, this is an issue which deserves 
our attention. There are many cases when the legislative act, not only does 
not reflect a legal obligation, but also exceeds the law itself. In some other 
cases, even the procedures of adopting sub-legal acts are not quite correct 
and qualitative. We can state undoubtedly that laws are the instrument that 
gives meaning to the role of effective structures of law enforcement. Despite 
the modern nature of the law, if it is lacking a decision, guidance, regulations 
or clear orders, in accordance with the law, there is little chance that law 
enforcement structures to operate as well as analog links in the countries of 
the European Union. Ultimately, a foreign citizen believes that Albania has 
a modern legislation of European standards for businesses, customs or state 
police only when he encounters the tax office, the customs employee, police 
or any other member of law enforcement agencies.

The aim of harmonizing Albanian legislation with that of the European 
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Union, as one of the pillars of the European integration is not just a matter of 
state bodies. 

Legal Consciousness is also a component of European standards of the 
legislation. Without the harmonization required between norms mandatory to 
be enforces and citizens’ willingness to consider them consciously as sacred 
and applicable, there is no law efficiency, there is no standard of the rule of law. 
There are a host of social, psychological, cultural, tradition factors as well as 
factors of social organization etc.., which should be taken into consideration 
when we draft laws that are considered entirely applicable. In this sense, the 
legal consciousness, readiness, social logic, discipline, willingness, respect for 
law, education of life in community are components that in modern societies 
are presupposed by the law to be possessed by the citizen. This is also one 
of the reasons why often even in the way they are formulated, the foreign 
laws, including constitutions, are simple, brief, clear, without the abundant 
phraseology and without  numerous bureaucratic mechanisms. In such cases, 
what the law mandates, is comprehended based on the culture of the citizens 
themselves. 

Now it is time that the issue of legal culture of citizens is to be given more 
importance. Children, future law enforcement citizens must obtain knowledge 
of the nature of the formation of legal consciousness. The cultural illiteracy 
in the area of law is intolerable in today’s modern societies. In our school 
programs at all levels the educational programs that provide legal culture and 
form citizens who respect the rule of law need to be expanded.

If the issue of legal culture of citizens is considered as the subject of the 
law enforcement process, then we need to add what is to be done with the 
legal culture of employees of the law enforcement structures. If at the time of 
admission at work there are verified some qualities that a candidate must have, 
on an ongoing basis no one deals with the qualification of workers in the field 
of law. Programming short courses for their legal culture is indispensability 
that helps to modernize the law enforcement administration.

Conclusions 

The process of Albania’s EU integration is a long road, in which an 
important role is played by the approximation of Albanian legislation with 
the Community legislation.    

This approach requires commitment and action from all structures and 
public actors. 
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In order to have the legal corpus that is being created qualitative, be 
suitable to Albanian realities and have longevity it is important: 

- Identification of national characteristics of the development stage, 
before selection of a legislative package which will be referred to as 
experience. 

- Better harmonization of laws with the sub-legal acts, in order to be 
given meaning to the role of law enforcement structures while the law 
does not remain formal. 

- Selection and specialized training of the employees of law enforcement 
structures to equip them with the legal knowledge required and 
consolidation of personnel structures and not change their personnel 
whenever managers are changed. 

-  The formation of legal consciousness, to the best of law 
enforcement. 
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Dr. Zamira ÇAvo

TIPARET PSIKOSOCIALE TË FIGURËS 
SË SKENDERBEUT

Abstrakt

Ky punim është përpjekja e parë që bëhet për ta studiuar figurën e 
Skënderbeut, në një rrafsh njerëzor. Thelbi i këtij punimi qëndron 
në përpjekjen për të depërtuar brënda figurës së Skënderbeut jo si 

legjendë, dhe hero kombëtar, por si njeri.randaj dhe pyetja shtrohet thjeshtë: 
Cili ishte Skënderbeu, si njeri? Për ta  shtruar në gjerësinë e vet problemin , 
duhet më së pari ti japësh përgjigje disa nënpyetjeve si:

Si u formua psikologjikisht ky burrë i madh i kohës së vet? Cilat motive 
mund ta kenë shtyrë   Skënderbeun në veprën e tij historike? Sa ka ndikuar 
dëshira për lavdi, hakmarrja, kokëfortësia, apo të tjera tipare të karakterit të 
një individi në vendimet e tij? Apo ka motive të tjera të brendshme? 

 Duke i shtruar për diskutim dhe debat këto pyetje dhe mendime, në 
këtë punim hidhet hapi i parë i trajtimit të figurave të mëdha historike në një 
rrafsh psikosocial, analitik e krahasues.Tema ndahet në 2 pjesë. Në pjesën e 
parë synohet të sillen , qasje të fëmijërisë së Skënderbeut, në këndvështrimin 
ekonomik, social e psikologjik të kohës dhe vendit. Në pjesën e dytë trajtohen 
disa vecori të rinisë së Skënderbeut në oborrin e Sulltanit dhe kthimin në 
Krujë.

Punimi sjell disa konkluzione që e bëjnë figurën e heroit më njerëzor 
edhe e sjellin atë në një rrafsh human, duke e bërë më të natyrshme. 
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Hyrje

Figurën e Skënderbeut e kam parë gjithnjë si ai njeriu i mahnitur, që 
shikon Hënën nga një qoshe e largët e Tokës, e që duke parë vetëm njërën anë 
të sajën pyet: po ana tjetër?

Në pafundësinë e trajtimeve historike dhe literaturës skënderbejane, unë 
kam parë vetëm njërën anë, atë të heroit, trimit, kalorësit të Krishtit. Por, kam 
patur gjithnjë dëshirë të depërtoja në brëndësinë e kësaj figure, të kuptoja 
motivet, shkaqet e sjelljeve dhe qëndrimeve në momente kyçe të historisë. 
Prandaj, jam përpjekur të sjell në këtë punim një pyetje që mund të përthyhet 
në disa të tjera: Cili ishte Skënderbeu, si njeri? Kjo do të thotë: si u formua 
psikologjikisht ky burrë i madh i kohës së vet? Cilat motive mund ta kenë 
shtyrë   Skënderbeun në veprën e tij historike? Sa ka ndikuar dëshira për 
lavdi, hakmarrja, kokëfortësia, apo të tjera tipare të karakterit të një individi 
në vendimet e tij? Apo ka motive te tjera të brendshme? 

Të studiosh nga ky këndvështrim një figurë të tillë, të shtyrë thellë në 
histori, sikundër është figura e Skënderbeut, është padyshim një hap i vështirë 
dhe sigurisht i debatueshëm, për shkak se çdo metodologji e përdorur, ta 
komplikon rezultatin. Megjithatë, studiues të ndryshëm na kanë dhënë 
mundësinë e thellimit më tej drejt njohjes së kësaj figure, jo në aspektin politik 
e ushtarak, por në atë njerëzor, psikologjik. 

Gjithsesi, të studiosh sjelljen e Skënderbeut, dhe njëkohësisht të studiosh 
qasjet e jetës sociale, familjare dhe politike të asaj periudhe, mund të 
konsiderohet një hap i parë drejt studimit nga një këndvështrim i ri i kësaj 
figure kaq të madhe historike. 

Madhështinë e kësaj figure na e kanë bërë objektivisht të pranueshme 
studiuesit, historianët, shkrimtarët, por mbi të gjitha vepra që ka lënë gjurmë 
në histori, duke i dhënë periudhës emrin e tij. Ne nisemi pra, nga pranimi i 
madhështisë së kësaj figure. Nisemi nga rezultati: Luftë për liri, Luftë 
për krishterim, Luftë për bashkim të vendit. Në një pafundësi literature 
skënderbejane, une nuk kam gjetur askënd që të mos i pranojë këto fakte. Vepra 
është e pranueshme, sepse është fakti; pjesa që debatohet, është motivi i kësaj 
vepre, pra pjesa  e “padukshme”, ajo që ka të bëjë me ndërgjegjen e Skëndërbeut. 
Të depërtosh në brendësinë e një njeriu nuk është apsak e lehtë, aq më tepër kur 
nuk ke mundësi për ta njohur realisht atë. Megjithatë nuk është e pamundur.

Mundësitë që kemi, janë të kufizuara, por ekzistojnë. 
- Nga njëra anë kemi “faktin”, veprën reale të Skenderbeut , që na e kanë 

sjellë historianët, pavarësisht interpretimeve të tyre. Dokumentet historike 
mbeten dokumente .Ato janë të mjaftueshme,për të na treguar “faktin”, pra 
sjelljen e Skënderbeut ndaj ngjarjeve të veçanta. 
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-Nga ana tjetër, kemi studime të fushave të tjera johistorike, por 
psikologjike, sociale dhe ekonomike, që studiues të ndryshëm kanë bërë për 
periudhën kur jetoi e veproi Skënderbeu. Këto studime, pavarësisht se nuk 
kanë lidhje direkte me Skënderbeun, na përcjellin mundësitë për ta vendour 
këtë figurë brënda kohës së tij, në aspektet që përmënda.

Lehtësinë në këtë punim na e sigurojnë dy paradigmat, nga të cilat mund 
të niseshim.

E para: Skënderbeu është një figurë e madhe, pasi rezultati i veprës së tij 
është i tillë.

E dyta: Koha dhe vendi ku jeton një individ, lenë gjurmë në fomimin e 
personalitetit të tij.

Por, që të mundësojmë një trajtim sa më afër një të vërtete, duhet të arrijmë 
të japim një panoramë të zhvillimit psikologjik të kësaj figure. (Kur flasim 
për zhvillimin psikologjik kemi parasysh një varg ndryshimesh që shihen në 
sjelljen dhe aftësite individuale të individit në periudha të ndryshme të jetës 
se tij). 

Një PANoRAMë të ZHviLLiMit PSiKoLoGjiK

Sipas psikologjisë, tri periudhat e zhvillimit psikologjik, fëmijëria, rinia 
dhe pjekuria, janë të lidhura reciprokisht me njëra tjetrën në zinxhirin jo të 
shkak-pasojës, por të faktit që, gjurma e parë, është shpesh e pranishme, në 
krijimin e gjurmës së dytë.

Të shikojmë fëmijërinë e tij. 
Burimet  historike mbi fëmijërinë e tij, janë inekzistente, ose fare te vakta,  

pra  pa ndonjë vlerë shkenore. Por, ka të dhëna të tjera indirekte, që mund të 
na ndihmojnë në këtë fazë. 

Askush nuk i ka kushtuar rëndësi moshës kur Gjergji i vogël u dha peng tek 
Sulltani, por të gjithë studiuesit e kanë konsideruar të mirëqënë, përcaktimin 
barletian, moshën 9 vjeçare.  Sipas psikologjisë, deri në këtë moshë fëmija ka 
arritur të formatojë disa tipare të qënësishme të  profilit të tij psikologjik. Ky 
konkluzion është i pranueshëm në çdo kohë, pasi ka të bëjë “me proçese të 
njëjta kimike biologjike dhe sociale, që formatojnë disa tipare tek çdo fëmijë 
e në çdo kohë”. 1)

Pra, shtyrja thellë në histori nuk ndikon në këtë konkluzion shkencor. 
Deri në këtë moshë, realisht Gjergji i vogël kishte “gdhendur” disa tipare 
psikologjike, që përcaktojnë dhe sjelljet e tij të mëvonshme. 

1) Cornne Aves “Cosa Sapere su Tuo Figlio di 6-7 Anni”Vol.6 Ericson 2009, f 123
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Cilat janë këto tipare nuk mund t’i dimë. Por, njohim faktorët që ndikojnë 
në formimin e tipareve të caktuara. Nëse do t’i analizojmë këta faktorë, atëherë 
mund të arrijmë të përcaktojmë edhe tiparet që kanë formatuar fëmijërinë e 
Skënderbeut.

Marrëdhëniet në familje janë për një fëmijë të moshës deri në 6-7 vjeçare 
shumë të rëndësishme në formimin e tij të mëtejshëm. Madje, nga mënyra sesi 
funksionojnë këto marrëdhënie formësohen edhe tiparet thelbësore të personalitetit 
të njeriut. Nga ana tjetër, duhet theksuar se, çdo familje, në një formë ose në një 
tjetër, është produk i kohës së vet dhe i një kompleksiteti faktorësh.

Sot shkencat sociale na mundësojnë të depërtojmë më thellë në disa 
vecori të mesjetës, pra edhe të kohës kur jetoi fëmijërinë e tij Gjergji e që 
kanë  të bëjnë me kuptimin, sjelljen dhe veçoritë e një fëmije  deri në moshën  
9 vjecare. (Më pas Gjergji detyrohet të shkojë ne oborrin e Sulltanit).

Philippe Ariès, një ndër studiuesit më në zë të periudhes se mesjetës e 
sidomos të familjes dhe qëndrimeve e raporteve brënda saj, shkruan: 

“Në mesjetë, edhe në fillimet e kohërave moderne, fëmijët, sapo arrinin të 
shkëputeshin nga kujdesi mëmësor rreth moshës 7-8 vjecare, konsideroheshin 
të rritur, pra adult. Që nga ky moment  fëmijët  meshkuj hynin në komunitetin 
e madh të “burrave”, duke ndarë me ta ditën, hallet dhe gëzimet njëkohësisht. 
Kjo jetë i jepte atyre një mundësi të “artë” që të gëzonin kolektivitetin, lirinë 
dhe jo vetminë, por i privonte nga intimiteti. në këto kohëra familja kishte 
vetëm një detyrë: të siguronte transmetimin e jetës, trashëgiminë e të mirave 
dhe sigurisht trashëgiminë  e emrit, por duke mos arritur të depërtonte 
thellësisht në ndjeshmërite e trashëguara familjare”2).  

Në moshën 9 vjeçare kemi të bëjmë me një “fëmijë-burrë”, i cili është tashmë 
i gatshëm të marrë përsipër përgjegjësi dhe të veprojë si një i rritur. Në këtë kufi-
limit, Gjergji ka formuar  disa tipare që mundësojnë sjelljen e tij prej “burri”. 
Nëse do të pranonim faktin që në këtë moshë Gjergji ka qënë i pranishëm në 
mjediset “burrërrore”, rrjedhimisht ka qenë i pranishëm në bisedat e “burrave”. 
E rëndësishme është të arrijmë të kuptojmë se cilat janë bisedat dhe problemet 
më të rrahura në këto rrethe burrërore. Çfarë ka dëgjuar më së shumti Gjergji në 
këtë moshë, e mbi të gjitha,  cilat kanë qenë raportet mes bashkëbiseduesve e 
sidomos mes prijësve (ku bën pjesë dhe Gjergji si trashëgimtar) dhe të tjerëve, 
e si kanë ndikuar këto në formimin e tij psikologjik?  

Familja

Gjergji u lind në një familje fisnike, që do të thotë në një familje me emër, 
pra të njohur. Marin Barleti, biografi i parë skënderbeian, shkruan: 

2) Philippe Ariès -”Padri e figli nell’europa medievale e moderna”, 1960, Milano, f 34
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“…Dhe me që nuk e quaj me vend që fisi i Skënderbeut të mbetet krejtë 
i panjohur, por edhe s’kam ndërmënd të përshkruaj të gjithë  vargun e të 
parëve të tij ,do të jem i kënaqur  të prek vetëm një gjë, se krerët e fisit të 
Kastritotit kanë  rrjedhur nga Mati prej një dere fisnike dhe se kanë sunduar 
në Epir njëkohësisht me lavdi dhe fatbardhësi” 3)

Duke ditur kështu vendin ku ka lindur dhe ku ka sunduar familja e 
Kastritotëve kemi mundësinë të studiojmë marrëdhëniet ekonomike të kësaj 
zone, traditat, zakonet dhe, mbi të gjitha, mënyrën e organizimit shoqëror. 
Të pjesëshme dhe sigurisht të ndryshme, studimet e kësaj periudhe, duke 
përdorur  metodat krahasuese, mund të japin disa tregues, pa patur frikë se 
gabojmë.

MARRëDHëNiet eKoNoMiKe, të CiLAt PëRCAKtojNë 
Në tHeMeL RAPoRtet MeS NjeRëZve

 Zona ku Gjergji kaloi fëmijërinë e tij bazohej në marrëdhënie të një 
bashkësie  të lirë të fshatarëve.  Pra, kemi të bëjmë dhe gjeografikisht, por 
edhe ekonomikisht, me një zonë të thellë malore,  me një organizim gati të lirë 
socio-ekonomik. Marrëdhëniet shfrytëzuese, që shoqërojnë feudalizmin në 
zona të tjera të vendit, në vendlindjen e Skënderbeut, ishin gati të panjohura. 
Kjo do të thotë se marrëdhëniet mes fisnikëve dhe fshatarëve, sikundër 
na tregon Maks Weberi për shoqëritë me bashkësi të lira,  kanë në themel 
marrëdhënie të lira besnikërie dhe mirëkuptimi.

-Marrëdhëniet  socio-politike.
“Në  një shoqëri ku marrëdhëniet ekonomike janë tipike për bashkësitë 

e lira”4) raporti sundues/ i sunduar ndërtohet jo mbi bazën e shfrytëzimit dhe 
përbuzjes sociale, por mbi disa tipare të tjera që  kanë të bëjnë me një qeverisje 
mbi bazën e një autoriteti të merituar, pra mbi bazën  e cilësive personale, ku 
kryesore janë cilësitë morale dhe fizike. Weberi na e ka bërë tashmë të qartë 
këtë. Të ishe një prijës dhe të qeverisje e drejtoje një bashkësi të tillë, duhet të 
gëzoje më së pari këto cilësi.

- Marrëdhëniet shpirtërore.
Feja, përcakton pothuaj të gjitha raportet në mënyrën e jetesës së familjeve 

në këtë kohë. Ritet fetare ruajnë me mjaft konservatorizëm identitetin e 
bashkësive( komunitetin). Jemi në kohën kur identiteti fetar siguron kohezionin 
e brëndshëm  në një shoqëri multietnike. 

3) Marin Barleti” Historia e Skënderbeut, INFOBOTUES, botim 2005, f. 18.
4) F. Noli, “Historia e Skënderbeut,Gjergj Kastritoti, mbretit te Shqiperise, Boston 1947, f 14
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- Krishërimi, me të gjitha normat e veta, është sundues
 Familja, tek e cila jemi mësuar të gjejmë raportet e para shpirtërore, në 

këtë periudhë, duket se është më larg se feja. Pra, sikundër pamë më sipër, 
familja, në këtë kohë, nuk trashëgon ndjeshmëri shpirtërore. Ndjeshmëritë 
shpirtërore në këtë periudhë  i betononte feja. 

Familja e Gjergjit është familje me “emër”, pra fisnike, e cila jeton dhe ka 
ndërtuar marrëdhëniet e saj mbi këto baza. I ati i Gjergjit, Gjoni, siç shihet nga 
vepra e tij, i ka zotëruar cilësitë morale dhe fizike për të ushtruar autoritetin 
e tij në trojet ku sundon. Ai e zgjeroi pushtetin e tij drejt daljes në det, duke 
i mundësuar krahinës së tij një zhvillim më të mirë ekonomik. Nisur nga kjo 
panoramë mund të mendojmë se marrëdhëniet e Gjonit, të atit të Gjergjit, me 
bashkëkomunitarët e tij, kanë qënë ndërtuar mbi besimin reciprok dhe faktin 
e thjeshte të “mbrojtjes” nga të huajt e rreziqet që mund t’i kanoseshin këtij 
komuniteti. Liria qëndron  si element kyç i këtyre mardhënieve. Marrëdhënie 
të tilla formatojnë sjellje që kanë në bazë mirënjohjen dhe mirësjelljen. 

Gjergji u rrit në një mjedis të tillë, ku liria dhe besimi janë thelbi i 
marrëdhënieve sociale. Mund të mendojmë se mbi këto baza ngrihen edhe 
diskutimet që mund të bëheshin në sheshet e burrave, ku me siguri merrte 
pjesë edhe Gjergji. Këto biseda, dhe sidomos mënyra e lirë dhe e drejtpërdrejtë  
e tyre, krijojnë tek dëgjuesi një ndjenjë barazie dhe bashkëveprimi. Më tej, 
kur Gjergji të jetë rritur, këto ndjenja të ngulitura tashmë në ndërgjegjen e tij, 
do t’i japin sjelljes së tij qasje të ndryshme nga ajo që jemi mësuar t’i gjejmë 
në figura të këtyre përmasave. Raportet me “të tijët”, të para në marrëdhëniet 
e të atit me burrat e tjerë, mund të kenë krijuar te Gjergji, një ndjenjë të forë 
besimi tek “të tijët”, dhe natyrisht një ndjenjë barazie, respekti e mirëkuptimi. 
Sikundër thonë biografët dhe studiuesit e tij, Skënderbeu e ndante plaçkën e 
fituar në beteja mes besnikëve të tij. Ai kurrë nuk mbante për vete plaçkën 
e fituar, por ai ndërkohë e bazon komunikimin me” të tijët”në barazinë dhe 
lirinë e fjalës dhe mendimit. Në veprën e tij Marin Barleti shkruan:

”Skënderbeu u dha leje të flisnin lirisht të gjithë burrave…ose” Sikundër 
e kishte zakon ua shpërndau ushtarëve të tij plackën e shumtë të fituar….”5). 

Vështirë të gjesh në historiografi ndonjë shembull të tillë të sjelljes së 
liderit, prijës ushtarak.

Besimi dhe ndjenja e barazisë  konsolidojnë në ndëgjegjen e individit 
tolerancën, si pranim i gjërave të ndryshme, gjithnjë duke patur në themel 
raportin “me të vetin”. 

 Pra, mund të themi se tek Gjergji fëmijë kanë zënë vendin e vet, pra janë 
“gdhendur” ndenja të tilla si barazia, toleranca dhe besimi ndaj të vetëve. E 

5)   Marin Barleti, Historia e Skënderbeut, INFOBOTUES, botim 2005, f 51,76
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theksoj ndaj “të vetëve”,  pasi ky raport është raporti më i rëndësishëm që 
krijohet në fëmijërinë e hershme.

Ndjenja për të mbrojtur “të vetët”, shihet si “detyrim” i fortë moral, 
që buron nga marrëdhëniet ekonomiko/sociale të kësaj treve dhe të kësaj 
periudhe. Fisniku ka detyrim të parë të tijin, ruajtjen e trojeve nga të huajt. 
Dhe duke qenë se detyra e familjes në këtë periudhë, sikundër pohon Philippe 
Ariès, synon në trashëgiminë e emrit, do të thotë dhe në trashëgiminë e 
detyrimeve që lidhen me këtë emër, ku mbrojtja nga të huajt merr përparësi. 
Me kalimin e viteve, shndërrohet në një “detyrim” moral të individit ndaj 
të “vetëve”dhe shihet si “detyrë” që moralisht duhet ta realizojë.  Nga ana 
tjetër, kjo përparësi shoqërohet me nevojën për të qënë i fortë fizikisht. Mund 
të themi se kjo ndjenjë ka qenë mjaftueshëm e fortë, përderisa Gjergji iu 
nënshtrua një programi të ashpër fizik në oborrin e Sulltanit dhe ia doli mbanë 
me sukses. Barleti e përshkruan me ngjyra të forta këtë stërvitje:

“E ndërsa bashkë me moshën po i shtoheshin edhe fuqitë, djaloshin e 
pushtoi vetëm një dëshirë: të mos i shpëtonte asgjë pa provuar në trimëritë 
luftarake dhe të jepte për cdo gjë, prova të pabesueshme të gadishmërisë 
trupore, herë me shpatë, herë me hark e me shigjetë, herë si kalorës e herë si 
këmbësor, të bënte gjithnjë me guxim dicka më të madhe se mosha e tij…6)” 

Mund të mendohet se çdo ri në atë periudhë shtyhej nga dëshira për të 
qënë i fortë fizikisht, pasi me këtë lidhet më së pari fuqia  e tij ekonomike. Por, 
psikologjia ka vërtetuar se, nëse nuk ka ndonjë motiv të fortë shpirtëror, kjo 
fuqi fizike vjen e reduktohet në pafuqishmëri po kaq të fortë për të përballuar 
sfidat. A nuk është një argument më shumë dueli  i Skëndebeut me “të fortët” 
që vinin në oborrin e Sulltanit, për të provuar forcën e tyre në shërbim të këtij 
të fundit?(Dueli me luftëtarin nga Skithia apo me luftëtarët nga Persia)7). 

 Pra, forca trashëguese e familjes tek emri dhe përgjegjësia për këtë emër, 
krijuan tek Gjergji i vogël ndjenjën e detyrës për ta trashëguar këtë emër, që do 
të thoshim pa frikë se gabojmë: detyrën për të mbrojtur tokat, ekonominë dhe, 
mbi të gjitha, njerëzit e “tij”. Nëse nuk do të kishte qënë kjo shtysë, Gjergji 
do të ishte joshur fare mirë nga pasuritë që Sulltani ia jepte me shumicë dhe 
do ta kishte lënë pas krahëve të kaluarën.  

Duhet nënvizuar se ndjenja e detyrës shton përgjegjësinë e individit në 
marrjen e vendimeve. Kjo ndjenjë mendoj  se ka qënë faktori kyç që e  ka 
shtyrë Skëndebeun të tregohej i vendosur  në marrjen e vendimeve dhe të na 
paraqitej si një burrë shteti i aftë për të drejtuar.

6) Marin Barleti,  Historia e Skënderbeut, INFOBOTUES, botim 2005, f 5
7) Marin. Barleti ,Historia e Skënderbeut, INFOBOTUES, botim 2005 f 45
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Pa u larguar nga fëmijëria e tij, na duhet të sjellim në vëmëndje dhe faktin 
tjetër që, pikërisht në moshën 9 vjecare, për arsye që dihen tashmë, ai largohet 
nga familja. 

 Carmen Pernicola, një psikologe e njohur, thotë se një fëmijë i larguar 
nga prindërit, i dhënë për adoptim ose i dhuruar, pavarësisht moshës dhe 
kohës, shfaq sjellje të rezervuara. Kjo bën të pranueshëm forcimin e një  tipari 
që quhet vetkontroll8).     

Pavarësisht faktit që mund të mos e konsiderojmë fëmijë në trajtimin e 
tij, largimi i Gjergjit nga familja dhe vendosja në një mjedis tjetër, cilësisht të 
ndryshëm nga ai i pari, mund të ketë sjellë forcimin e ndjenjës së rezervimit, 
pra vetëkontrollit. Ky vetëkontroll shfaqet më vonë si tipar dallues i sjelljes 
së Skënderbeut. Kur vetëkontrolli ka një sfond përgjegjësie, sikundër treguam 
më sipër, bëhet edhe më i fortë si ndjenjë. Me këtë mund të shpjegohet sjellja 
e”duruar” e  Skënderbeut,  në gjetjen e rastit, për t’u kthyer në vendlindje, në 
qëndrimin e tij të rezervuar ndaj Sulltanit, kur merr vesh vdekjen e të atit, 
etj.

Tani këto sjellje të Skënderbeut nuk i kemi ta pashpjegueshme. Sjellja 
e tij në përgjithësi lidhet me mënyrën me të cilën silleshin ndaj njëri tjetrit 
burrat e vendlindjes së tij. Dhe kjo s’ka të bëjë me kujtesën, nëse i mban mend 
apo jo këto qëndrime. Jo, ajo ka të bëjë me ato tipare që rrënjosen në fëmijëri 
e për të cilat folëm më sipër.  

Rritja e Skënderbeut  në oborrin e sulltan Muratit  dhe “edukimi’ i tij në 
mjedis tjetër, të ndryshëm nga ai i të parëve, sigurisht që lanë gjurmën e tyre në 
personalitetin e Gjergjit. Periudha në oborrin e Sulltanit përkon me periudhën 
e rinisë së hershme dhe burrërisë. Jeta në oborrin e Sulltanit ka qenë për 
Gjergjin e vështirë, por edhe e privilegjuar. Në këtë periudhë na shfaqet një 
i ri i fuqishëm fizikisht, i aftë intelektualisht, njohës i mirë i gjuhëve të huaja 
dhe një i përkëdhelur i Sulltanit9).  

Pra në këtë Oborr, Skënderbeu krijoi komoditetin e nevojshëm për të 
jetuar mirë. Në ndryshim nga çka pritet si sjellje, si reagim, ndaj një gjëndjeje 
të tillë, Skënderbeu i kthen krahët gjithçkaje, madje i kthehet me një egërsi të 
paparë  atij Oborri që i dha privilegjet. A mund të themi se është pabesi sjellja 
e tij  ndaj Sulltanit, ose më së paku mosmirënjohje ndaj gjithçkaje që Sulltani 
i pati krijuar këtij djaloshi? Sigurisht që për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetje, 
duhet të sqarojmë disa faktorë që luajnë rol të veçantë në këtë moshë dhe në 
këtë kohë.

8) Carmen Pernicola, “Psicologia della conservazione..” Psiconline, 2006, f 113
9) Marin Barleti, Historia e Skënderbeut, INFOBOTUES, botim 2005, 122 .
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Janë dy tipe raportesh sociale që lenë gjurmë në formimin e personalitetin 
të një të riu, raportet shpirtërore, që të përkthyera në vetëvete do të thonë 
raportet me fenë, raportet dashurore dhe raportet me familjen. Raportet fizike, 
që lidhen kryesisht me raportet seksuale. Si na shfaqen këto raporte në këtë 
periudhë kohore dhe si kanë ndikuar ato në zhvillimin e personalitetit te 
Skënderbeut?

Raportet me fenë sigurisht kanë ndikim të madh. Pamë më sipër si kanë 
ndikuar këto raporte në çimentimin e ndenjës së kohezionit ndaj “të vetëve”. 

Dokumentet historike na sjellin në vëmendje se Gjergji, pasi ndryshoi 
fenë, u quajt Skënderbe dhe gëzonte një vend të privilegjuar pranë Sulltanit.  

Por, nuk duhet harruar se raportet fetare, me të cilat ishte rritur Gjergji, 
ishin krejtësisht të ndryshme nga normat  morale që i detyronte feja e re. 
Dhe nëse pranojmë që Gjergji ka pranuar pa kundërshtim kthimin e fesë, 
kjo nuk do të thotë se e ka patur psikologjikisht të lehtë. (Këtë na e fakton 
shndërrimi në të krishterë menjëherë pas kthimit në Krujë). Kur ndryshimi në 
raportet fetare nuk bëhet me vullnet të lirë, ky ndryshim sjell tek individi një 
llojë frike, të përzier me urrejtje. Nëse ka dhe faktorë të tjerë të jashtëm që 
i përforcojnë këto ndjenja, pra frikën dhe urrejtjen, individi kalon në sjellje 
ekstreme. 

Po kaloj tek nje faktor tjetër me rëndësi, raportet seksuale. Pas moshës 9 
vjecare, sigurisht që tek një fëmijë fillojnë e shfaqen preferencat seksuale. Feja 
e krishtere këto marrëdhënie i ka kanalizuar si marrëdhënie mes dy sekseve te 
ndryshëm. Gjergji këto marrëdhënie i ka ndjerë tek raporti mes prindërve të tij. 
Por, në oborrin e Sulltanit gjen forma të tjera raportesh seksuale. Pedofilia dhe 
homoseksualizmi janë mbisundues në këtë oborr. (Boswell, Cristianesimo, 
tolleranza, omosessualità. La Chiesa e gli omosessuali dalle origini al XIV 
secolo, trad. a c. di E. Lauzi, Milano 1989)

A ka qenë Gjergji viktimë e këtyre marrëdhënieve pak rëndësi ka, por 
gjithsesi ka qenë sigurisht, dëshmitar i tyre në shumë raste. 

Sipas psikologjisë, dhunimi fizik, që shoqërohet edhe me dhunim 
shpirtëror (në këtë rast fetar), krijon urrejtjen si ndjenjë të fortë,  por edhe 
frikën. Por, tek Skënderbeu sikundër shpjeguam më sipër, frika nuk ekziston, 
sepse tek ai mbisundojnë ndjenja të tjera shumë të forta.  Urrejtja mbetet si 
ndjenjë, e cila sigurisht nuk lidhet vetëm me Sulltanin, por me gjithë Oborrin. 
Feja  dhe marrëdhëniet seksuale, kanë luajtur padyshim rolin e tyre  në këtë 
sjellje. 

Sikundër u munduam të provojmë  më sipër,  mund të pohojmë se, 
sjellja e Skënderbeut  ka në thelbin e vet mirëbesimin dhe mirënjohjen si 
vlerë dhe tolerancën. Pra, nuk janë tipare të personaliteti të tij, tradhëtia apo  
mosmirënjohja. 
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Por, mund të besojmë se kjo urrejtje ka një arsye akoma më të fortë: 
hakmarrjen ndaj Sulltanit për vrasjen e të atit, Gjonit. Le të përpiqemi të 
analizojmë sa mundemi:

Nuk mund të themi se Gjergji ruante në ndërgjegjen e tij një dashuri dhe 
ndjeshmëri të jashtëzakonshme për prindërit, qoftë edhe  për të atin, pasi studiues 
të kohës provojnë se ndjenjat dashurore prindër /fëmijë nuk janë aq qënësisht të 
trashëgueshme sa trashëgimia e “emrit”. Kështu, edhe nëse e pranojmë tezën se 
i ati i Skënderbeut u vra nga Sulltani, sërish hakmarrja personale nuk mund të 
jetë shkaku i brëndshëm i rikthimit të Skënderbut në Krujë. Nëse do të ishte kjo 
ndjenjë që do ta shtynte Skënderbeun të “tradhëtonte” Sulltanin, do të thotë të 
kthehej në Krujë për t’u hakmarrë personalisht ndaj tij, atëherë unë do të pyesja: 
A do ta kishte më të lehtë dhe shumë herë më të suksesshme Skënderbeu një 
hakmarrje të drejtëpërdrejtë ndaj Sulltanit, brenda Oborrit ? Natyrisht po. Për 
shkak të zgjuarsisë, forcës fizike dhe rendit social të privilegjuar që kishte, do 
të kishte pasur me dhjetra raste për t’u hakmarrë kundër tij.  Secili ka të drejtën 
të hamendësojë, por kur kemi eleminuar të gjitha mundësite e tjera, ajo çka 
ngelet, sado e çuditshme ose e paparanueshme, është mundësia e vërtetë. Pra, 
Skënderbeun e “thërret” drejt Krujës trashëgimia e “emrit”, e detyrës në një 
marrëdhënie ku sundon liria dhe besimi ndaj të “vetëve”.

Tani të vijmë tek një nënpyetje: Pse Gjergji, dhe jo ndonjë vëlla tjetër i tij, 
mori këtë detyrë?  Sigurisht që këtu luajnë rolin e tyre cilësitë individuale.

-Ai është një ligjërues i madh, ka llogjikë të fortë dhe mbi të gjitha 
ka aftësitë e një lideri që di të përdorë forcën e psikologjisë në një betejë 
ushtarake. Skënderbu na shfaqet si njohës i mirë i tipareve psikologjike të 
popullit të vet. (Një episod: Ai e di mirë se i duhet ta provojë besnikërinë e 
tij ndaj njerëzve të vet sepse Ai vjen në Krujë, me një emër, që i ngjan një 
medalje  që ka dy anë: njërën të trashëguar nga i ati, dhe tjetrën, emrin e 
krijuar nga  bëmat e tij, që sigurisht ishin të njohura edhe në këto treva e që 
kishin të bënin me jetën e privilegjuar në oborrin  e Sulltanit. Prandaj, ai 
veproi në mënyrë diskrete për marrjen e Krujës. Vetëm me 300 besnikë. Që do 
të thoshte, të arrinte qëllimin, pra largimin e turqve dhe “më pas t’u tregonte 
arsyet e kthimit”njerëzve duke fituar kështu besimin e tyre më shpejt sesa çdo 
fjalim apo veprim tjeter. Po në këtë trajtesë do të sillja në vëmëndje dhe letrën 
që Skënderbeu i dërgon më 31 tetor 1460 princit të Tarentit, kundërshtarit të 
mbretit Ferdinant, në të cilën i thotë:

”Pasi patëm një të mirë kaq të madhe prej Madhërisë së tij, nuk kishim 
se si as unë, as vasalet e mi, t’i shkelnim besën të birit të tij, pa e poshtëruar 
veten tonë dhe pa turpin e pandershmërisë dhe mirënjohjes”10) 

10. K. Frasheri, Skënderbeu i shpërfytyruar..., Botimet ‘Dudaj” 2009, f 107
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Nderin dhe mirënjohjen Skënderbeu i dallon qartazi si karakteristika 
thelbësore të popullit të vet.  Dhe na jep kështu një argument më shumë për të 
pohuar se tiparet e personalitetit të tij janë po ato të formësuara nga fëmijëria 
e kaluar pranë njerëzve të tij.

Çfarë ideologjie sundonte tek Skënderbeu në të gjithë luftën e tij? 
Dromokracia, përgjigjem unë, sepse Gjergji në të gjithë Luftën e tij u përpoq 
të siguronte me shpejtësi pushtetin mbi zonat e rëndësishme strategjike, 
rrugore, lumore, me qëllim që t’i jepte mundësi njerëzve të “tij” për një jetë 
më të mirë ekonomike, e cila padyshim ishte lidhur me vetorganizmin e tyre, 
me lirinë.

Dhe së fundmi, tek Skënderbeu kemi mutacionin e shkëlqyer të një lideri 
ushtarak në një diplomat po kaq brilant. Në letrën që i dërgon po në këtë datë 
mbretit Ferdinant, ai thotë: “Unë do të jem mik i virtytit dhe jo i fatit”11)  

Në këtë punim, i pari në llojin e vet, kam hedhur vetëm një hap drejt asaj 
çka dua të shpjegoj e që lidhet me personalitetin e Gjergj Kastriotit. Sigurisht 
ka shumë punë për t’u bërë. 
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TOWARDS ZEROPOWER – RECYCLING ENERGY 
IN THE NANO WORLD

NiPS Laboratory in Innovation Convention of Bruxelles 2011

The Research can resolved us from the economic crise. The research 
and Innovation are the main motors for investing and projecting a 
tecnologic future for all. The laboratory NiPS of Physics Dipartment of 

Perugia will take part in Innovation Convention of Bruxelles on 5-6 december 
2011, as one of the exellent examples in the field of Scientific Research of 
Italy.

The NiPS –Noise in Physical Systems leaded by Prof. Luca Gammaitoni 
and his ten collaboraters, researchers, inginiers and staff of support. Most of 
them are young and full of energy to spend it on pure theory and experimental 
research that view on new tecnologie useful for resolving the economic crises 
too. Recycling energy in the nano world and using the noise that most of us 
disturbes in producing clean energy is the goal of NiPS laboratory that will 
be present.

NiPS - Noise in Physical Systems is one of the structures of scientific 
research in the Physics Department of Perugia. Scientists belonging to this 
group are seeking to prove 20-year one of the unusual aspects of nature: 
the important role of noise in the favor of guarantee the functioning of 
many natural systems, from the electrical circuit to the processes of energy 
production released into the millions mm size. To summarize the energy of the 
vibrations present in the environment, together with those of the imperceptible 
microscopic, is one of the main object of the laboratory activity’s NiPS that 
in these last two years is formed in the direction of international projects 

Dr. valbona  Ramçi 
Perugia, Itali
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dedicated to producing and summary of the sources microenergy renovated. 
Nips deals with the study of efficient processes for exploiting force too small, 
too scattered, which may be imposed together to construct a more significant 
source of energy.

Vibrations inside a car in motion, vibrations through the round, to people 
who walk on or that one provoked by the wind noise, are some examples 
of energy available all around, that can be converted to electric energy but 
that is still virtually unused. To achieve this goal NiPS has created a spin-
off, WISEPOER srl, who works for the design of systems conversion and 
collection of electricity from vibrations promotions environmental and 
cultural supports that support energy saving and lighting as “three colours” 
the case of lighting the flag transforming your movement in electricity.

Skip the pillar, constituting tread plates and see what happens with Italian 
flag.

How does the three colours’s flag functions?
When podium tread plate of the movement your energy movement is 

converted to and activates a remote control that lights the leds of the flag.
Down transparent plate that is installed a system based on piezoelectric 

material, or simply beyond the capacity utilization of a deformation of their 
electricity. In this case, your foot is pressuring that releases energy. And this is 
precisely the main object of study of laboratory research nips which is not only 
more engaged in converting the energy piezoelectrics parts but also of any 
noise or vibration in clean electric power. System installed beneath the podium 
consists on a power generating some thousend Wat, part of the minimum 
necessary to light one 500 leds installed in digital banner, the objective is 
to achieve an efficient and sensitive system so as to sums distributed energy 
wherever possible with a force of 10 or 100 times more than current.

Energy harvesting.
It simply means energy which consists of investigating the technology 

for conversion of useful energy, for example electrical energy, many forms 
of energy that sets the environment available in a useful form immediately 
as in the case of movement, intense vibrations that surround us . Put simply 
vibrations or vibrations of a moving car, the wind when it blows or where 
people walk and small molecules moves for the fact that we are a different 
temperature from absolute zero. Energies released from all these vibrations 
are very small, usually treated for one thousand Wat force, but are so scattered 
as to present a resource available anywhere. Studying for use microsensor 
that more and more in the future will be used for medical diagnostics or 
environmental monitorage. Also a collective use of these vibrations to 
develop the eficient always better to use this energy to bring in not too the 
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distant future but we use this energy to feed the electric telephone or other 
telecommunications struments avoiding the use of the batteries difficult to 
recycle and costly to be charged.

It is possible to work without 
batteries?

The future of energy for mo-
bile communications. (mobile 
phone etc) Prof.Luca Gammaito-
ni, NiPS Lab Director., Univer-
sity of Perugia explains our cu-
riosity haw can function a laptop 
or an i-phone without the battery 
and why?

Continuous growth of communication tools has significantly increased 
the use of batteries as their power produzing to many other electronics 
that accompany us in our daily life. However the batteries presented many 
disadvantages and some of them are:

1) The disposal. Batteries are realized with dirty material for the 
environment. Their melting creates a serious problem.

2) Pollution. As the batteries consist of polluting materials are not suitable 
to be inserted into devices such as wireless micro sensors, to be dispersed in 
the environment.

3) Duration of limited duration. The batteries tend to run out of capacity in 
the time given. Also with the passage of time and increasing cycle discharge / 
recharge the batteries tend to exhibit the phenomen which limit the possibility 
of using gradually.

4) Considerable size. And now it’s impossible to make miniature batteries 
that can be used for practical purposes. The batteries are necessarily bulky 
and relatively heavy. We therefore do not easily lend themselves for use in 
microscopic devices. Due to excessive weight also their use in mobile devices 
is not very easy.

The ‘idea developed by NIPS in partnership with Wisepower Ltd. is to 
replace batteries with systems that can find the energy needed to operate 
electronic devices directly from the environment in which such devices are 
found.

These systems work by exploiting the ability to convert energy present in 
the natural and human energy into electricity available for use. ( NiPS: Noise 
in Physical System (N.i.P.S) )

Our laboratory has a long-standing tradition in studying physical systems 

a useful form immediately as in the case of movement, intense vibrations that surround us . Put 
simply vibrations or vibrations of a moving car, the wind when it blows or where people walk and 
small molecules moves for the fact that we are a different temperature from absolute zero. Energies 
released from all these vibrations are very small, usually treated for one thousand Wat force, but are 
so scattered as to present a resource available anywhere. Studying for use microsensor that more 
and more in the future will be used for medical diagnostics or environmental monitorage. Also a 
collective use of these vibrations to develop the eficient always better to use this energy to bring in 
not too the distant future but we use this energy to feed the electric telephone or other 
telecommunications struments avoiding the use of the batteries difficult to recycle and costly to be 
charged. 
It is possible to work without batteries? 
  The future of energy for mobile communications. (mobile phone etc) Prof.Luca Gammaitoni, 
NiPS Lab Director., University of Perugia explains our curiosity haw can function a laptop or an i-
phone without the battery and why? 
 

 
 
Continuous growth of communication tools has significantly increased the use of batteries as their 
power produzing to many other electronics that accompany us in our daily life. However the 
batteries presented many disadvantages and some of them are: 
  1) The disposal.  Batteries are realized with dirty material for the environment. Their melting 
creates a serious problem. 
2) Pollution. As the batteries consist of polluting materials are not suitable to be inserted into 
devices such as wireless micro sensors, to be dispersed in the environment. 
3) Duration of limited duration. The batteries tend to run out of capacity in the time given. Also 
with the passage of time and increasing cycle discharge / recharge the batteries tend to exhibit  the 
phenomen which limit the possibility of using gradually. 
4) Considerable size. And now it’s impossible to make miniature batteries that can be used for 
practical purposes. The batteries are necessarily bulky and relatively heavy. We therefore do not 
easily lend themselves for use in microscopic devices. Due to excessive weight also their use in 
mobile devices is not very easy. 
The 'idea developed by NIPS in partnership with Wisepower Ltd. is to replace batteries with 
systems that can find the energy needed to operate electronic devices directly from the environment 
in which such devices are found. 
These systems work by exploiting the ability to convert energy present in the natural and human 
energy into electricity available for use. ( NiPS: Noise in Physical System (N.i.P.S) ) 
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in the presence of noise. Our interest ranges from stochastic nonlinear dynamics 
modelling to thermal noise measurements. We are interested in approaching 
both theoretical and experimental aspects of the research activity.

Our interest ranges from stochastic nonlinear dynamics modelling to 
thermal noise measurements, from computing to gravitational wave detection. 
In all these subjects the common denominator of our interest is noise.

In the following please find some example of the studies carried on in our 
laboratory together with links to our ongoing activity.

Our laboratory has a long-standing tradition in studying physical systems in the presence 
of noise. Our interest ranges from stochastic nonlinear dynamics modelling to thermal noise 
measurements. We are interested in approaching both theoretical and experimental aspects of the 
research activity. 

Our interest ranges from stochastic nonlinear dynamics modelling to thermal noise 
measurements, from computing to gravitational wave detection. In all these subjects the common 
denominator of our interest is noise. 
In the following please find some example of the studies carried on in our laboratory together with 
links to our ongoing activity. 
 

 
 

ZEROPOWER 
Mission & Partners 

 
Mission 

 
The goal of this project is to create a coordination activity among consortia involved in “Toward 
Zero-Power ICT” research projects and communities of scientists interested in energy harvesting 
and low power, energy efficient ICT. This activity is aimed at assessing the impact of our research 
efforts and proposing measures to increase the visibility of ICT-Energy related initiatives to the 
scientific community, targeted industries and to the public at large through exchange of 
information, dedicated networking events and media campaigns. The ZEROPOWER activities will 
inspire more research projects in this emerging area by generating broader acceptance for the 
developed technology and the benefits of its applications. ZEROPOWER will facilitate broader 
interaction and feedback among the “Toward Zero-Power ICT” consortia members and 
stakeholders, thereby, consolidating progress in the field. Positive benefits to the European 
Community are foreseen in all great challenges of energy, security, environment and health by 
developing a strategic research agenda in low power, energy efficient ICT and making it happen. 
 

Partners 
 

NiPS Laboratory, Università di Perugia (Italy) http://www.nipslab.org 
project Nanopower www.nanopwr.eu 
Tyndall National Institute, University College Cork (Ireland) http://www.tyndall.ie/ 
project SiNAPS http://www.sinaps-fet.eu/index.html 
Universitat Autònoma de Barcellona (Spain) 
NANERG LAB  http://grupsderecerca.uab.cat/nanerglab/ 

ZerOPOWer
Mission & Partners

MiSSioN

The goal of this project is to create a coordination activity among consortia 
involved in “Toward Zero-Power ICT” research projects and communities 
of scientists interested in energy harvesting and low power, energy efficient 
ICT. This activity is aimed at assessing the impact of our research efforts 
and proposing measures to increase the visibility of ICT-Energy related 
initiatives to the scientific community, targeted industries and to the public 
at large through exchange of information, dedicated networking events and 
media campaigns. The ZEROPOWER activities will inspire more research 
projects in this emerging area by generating broader acceptance for the 
developed technology and the benefits of its applications. ZEROPOWER will 
facilitate broader interaction and feedback among the “Toward Zero-Power 
ICT” consortia members and stakeholders, thereby, consolidating progress 
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in the field. Positive benefits to the European Community are foreseen in all 
great challenges of energy, security, environment and health by developing a 
strategic research agenda in low power, energy efficient ICT and making it 
happen.

PARtNeRS

NiPS Laboratory, Università di Perugia (Italy) http://www.nipslab.org
project Nanopower www.nanopwr.eu
Tyndall National Institute, University College Cork (Ireland) http://www.

tyndall.ie/
project SiNAPS http://www.sinaps-fet.eu/index.html
Universitat Autònoma de Barcellona (Spain)
NANERG LAB http://grupsderecerca.uab.cat/nanerglab/
University of Glasgow (United Kingdom)
http://www.gla.ac.uk/departments/electronicsandelectricalengineering/
project GREEN Silicon http://www.greensilicon.eu/GREENSilicon/index.

html
 

tHe NANoPoweR PRojeCt
DeALS witH eNeRGy MANAGeMeNt At MiCRo AND NANo 

SCALeS.

This is a new, exciting field that is gaining increasing importance with 
the realization that a new generation of micro-to-nanoscale devices aimed 
at sensing, processing, actuating and communication will not be possible 
without solving the powering issue.

The scientific objective of this project is thus to study energy efficiency 
with the specific aim of identifying new directions for energy-harvesting 
technologies at the nanometre and molecular scale.

The technological objective of the project is to integrate such technologies 
into autonomous nanoscale systems to allow new, low-power ICT architectures 
to find their way into devices.

In a joint effort, the nanopower consortium composed by world leading 
experts in the fabrication of Si and III-V semiconductor nanodevices, 
fundamental and applied modelling as well as design and integration of ICT 
architectures will fabricate, test and evaluate new conception devices:

* nanomechanical nonlinear oscillators
* phonon rectifiers
* quantum harvesters
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addressing applied prototypes and non-equilibrium processes down to the 
quantum level. In summary, the ambitious objective of this project is the 
introduction of a new class of nanoscaledevices capable of harvesting energy 
from the environment and transforming it into electric energy, available for 
powering the next generation of autonomous Information and Communication 
Technology (ICT) devices.

University of Glasgow (United Kingdom) 
http://www.gla.ac.uk/departments/electronicsandelectricalengineering/ 
project GREEN Silicon http://www.greensilicon.eu/GREENSilicon/index.html 
  

THE NANOPOWER PROJECT 
DEALS WITH ENERGY MANAGEMENT AT MICRO AND NANO SCALES. 

 
This is a new, exciting field that is gaining increasing importance with the realization that a new 
generation of micro-to-nanoscale devices aimed at sensing, processing, actuating and 
communication will not be possible without solving the powering issue. 
The scientific objective of this project is thus to study energy efficiency with the specific aim of 
identifying new directions for energy-harvesting technologies at the nanometre and molecular scale. 
The technological objective of the project is to integrate such technologies into autonomous 
nanoscale systems to allow new, low-power ICT architectures to find their way into devices. 
In a joint effort, the nanopower consortium composed by world leading experts in the fabrication of 
Si and III-V semiconductor nanodevices, fundamental and applied modelling as well as design and 
integration of ICT architectures will fabricate, test and evaluate new conception devices: 
* nanomechanical nonlinear oscillators 
    * phonon rectifiers 
    * quantum harvesters 
addressing applied prototypes and non-equilibrium processes down to the quantum level. 
In summary, the ambitious objective of this project is the introduction of a new class of 
nanoscaledevices capable of harvesting energy from the environment and transforming it into 
electric energy, available for powering the next generation of autonomous Information and 
Communication Technology (ICT) devices. 
 
  

 
 
NANOPOWER Partners 
 
    * NiPS Laboratory, Università degli Studi di Perugia, Italy. Coordinator.  
    * Julius-Maximilians Universität Würzburg, Würzburg, Germany  
    * Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, VTT, Espoo, Finland  
    * Catalan Institute of Nanotechnology, Bellaterra (Barcelona), Spain  
    * Université de Genève, Genève, Switzerland  
    * Universita degli Studi di Camerino, Camerino, Italy  
 

NANOPOWER Partners

* NiPS Laboratory, Università degli Studi di Perugia, Italy. Coordinator. 
* Julius-Maximilians Universität Würzburg, Würzburg, Germany 
* Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, VTT, Espoo, Finland 
* Catalan Institute of Nanotechnology, Bellaterra (Barcelona), Spain 
* Université de Genève, Genève, Switzerland 
* Universita degli Studi di Camerino, Camerino, Italy 

Abstract:
Nanopower focuses on energy harvesting science and technology at micro 

and nano-scale. The goal is to power a wide variety of wireless sensors and 
nano electronic devices avoiding batteries. Through interactive exhibits the 
science and the applications are on display: The intelligent car, an example 
of energy harvesting for smart automotive systems, the Nano springboards 
that consists of nano-devices called cantilevers who convert vibrations into 
electricity and Light the flag where visitors press floor tiles converting their 
movement into electric energy to power a 600 LEDs flag. 

 



43

stand description

The visitors will have the possibility of exploring three different 
installations arranged to communicate the philosophy, fundamental research 
and application of energy harvesting at micro and nano scales.

(A) The intelligent car - 
The first exhibit will focus on 
the energy harvesting for smart 
automotive systems. How is 
it possible to sample crucial 
car parameters such as the 
temperatures of some car parts 
using sensors self-powered? 
The model of a transparent car 
(scale 1:8) will be installed on 
a vibrating platform to answer 
the question. Four sensors are 
placed on four different parts of the car and measure the temperatures of these 
points while powered by the platform vibrations. The data collected are then 
transmitted to a receiver and visualised on a screen where the car picture is 
represented. Despite the model version used to communicate the contents, the 
simulation perfectly mimics a real situation. The vibrations of the platform 
are real car vibrations sampled in a moving car and reproduced by a vibrator 
connected to the platform. Besides the model a big touch screen will help the 
visitor to understand some application of the energy harvesting approach to 
realise autonomous sensors.

(B) The nano springboards - The second installation consists of a 
microscope looking at different types of nano-devices called cantilevers. 
At the visitors sight these appear as tiny springboards these cantilever are 
used to convert vibrations into electric power by their oscillations. To have 
an idea of the scale we are talking about the visitor will change that types 
of cantilever under the lens and will observes their shape. The support of 
an expert explainer together with visual captions will help the visitors to 
understand the importance of these nano-structures

(C) Light the flag - The third exhibit provides an high level of interaction 
and audience engagement. Light the flag consists in fact of a piezoelectric 
footpath (3 meters long 60 cm larg) and a flag realized with over 600 coloured 

Abstract: 
Nanopower focuses on energy harvesting science and technology at micro and nano-scale. The goal 
is to power a wide variety of wireless sensors and nano electronic devices avoiding batteries. 
Through interactive exhibits the science and the applications are on display: The intelligent car, an 
example of energy harvesting for smart automotive systems, the Nano springboards that consists of 
nano-devices called cantilevers who convert vibrations into electricity and Light the flag where 
visitors press floor tiles converting their movement into electric energy to power a 600 LEDs flag.  

  
Stand description 

 
The visitors will have the possibility of exploring three different installations arranged to 
communicate the philosophy, fundamental research and application of energy harvesting at micro 
and nano scales. 
 

(A) The intelligent car - The 
first exhibit will focus on the 
energy harvesting for smart 
automotive systems. How is 
it possible to sample crucial 
car parameters such as the 
temperatures of some car 
parts using sensors self-
powered? The model of a 
transparent car (scale 1:8) 
will be installed on a 
vibrating platform to answer 
the question. Four sensors are 
placed on four different parts 
of the car and measure the 
temperatures of these points 
while powered by the 

platform vibrations. The data collected are then transmitted to a receiver and visualised on a 
screen where the car picture is represented. Despite the model version used to communicate the 
contents, the simulation perfectly mimics a real situation. The vibrations of the platform are 
real car vibrations sampled in a moving car and reproduced by a vibrator connected to the 
platform. Besides the model a big touch screen will help the visitor to understand some 
application of the energy harvesting approach to realise autonomous sensors. 

 
(B) The nano springboards - The second installation consists of a microscope looking at different 

types of nano-devices called cantilevers.  At the visitors sight these appear as tiny springboards 
these cantilever are used to convert vibrations into electric power by their oscillations. To have 
an idea of the scale we are talking about the visitor will change that types of cantilever under 
the lens and will observes their shape. The support of an expert explainer together with visual 
captions will help the visitors to understand the importance of these nano-structures 

 
(C) Light the flag - The third exhibit provides an high level of interaction and audience 

engagement. Light the flag consists in fact of a piezoelectric footpath (3 meters long 60 cm 
larg) and a flag realized with over 600 coloured LEDs sized (1,8 meters large 1 meter high). By 
pressing the floor tiles the movement of the visitors is converted into electric energy that 
powers a transmitter that light the led in the flag. Step by step all the led are switched on and a 
whole Italian flag becomes bright. Light the flag was presented for the first time within the 
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LEDs sized (1,8 meters large 1 
meter high). By pressing the 
floor tiles the movement of the 
visitors is converted into electric 
energy that powers a transmitter 
that light the led in the flag. Step 
by step all the led are switched 
on and a whole Italian flag 
becomes bright. Light the flag 
was presented for the first time 
within the national Italian event 
organised during the European 
Sustainable energy week 2011. 

The interactive exhibit is based on a self powered remote control.
There are two kinds of innovations behind the exhibits described above. 

On the one hand the concepts of recycling energies from the nano-word, that 
is the energy harversting approach, represents one of the cutting edge research 
fields today. All the ICT world strongly focus on how the world will face 
the huge increase in the amount of energy required to power the electronic 
devices that every citizen uses in her/his daily life. The Smart 2020 reports is 
a quantitative proof of how the impact of green ICT devices could be in the 
future ten years in the CO2 emission. All these issues can find a solution on a 
clear understanding of now the thermodynamic works at nano-scale and how 
we can use this knowledge to power ubiquitous devices. On the other hand 
the activity proposed are highly interactive and addressed to a wide audience 
that ranges from the energy field specialists to the policy makers and the 
venture capitalists and this can be considered an effective effort to innovate 
the way nano sciences and nanotechnologies can be communicated to a lay 
audience. 

Nanopower aims at many of the different fields listed above. Realising 
micro and nano autonomous devices will affect differents fields. Autonomus 
sensors could be used in the field of medicine and health to monitor the health 
condition of a person in a not invasive way. Environment conditions can be 
monitored by wireless sensors in order to control climate changes and human 
impact in the environment. All the process of ICT devices energy saving will 
have an impact on the overall ICT carbon footprint. As the first exhibit shows 
the smart mobility is also another field where the research developed within 
the nanopower project will have an impact.

national Italian event organised during the European Sustainable energy week 2011. The 
interactive exhibit is based on a self powered remote control. 

 

  
 
There are two kinds of innovations behind the exhibits described above. On the one hand the 
concepts of recycling energies from the nano-word, that is the energy harversting approach, 
represents one of the cutting edge research fields today. All the ICT world strongly focus on how 
the world will face the huge increase in the amount of energy required to power the electronic 
devices that every citizen uses in her/his daily life. The Smart 2020 reports is a quantitative proof 
of how the impact of green ICT devices could be in the future ten years in the CO2 emission. All 
these issues can find a solution on a clear understanding of now the thermodynamic works at nano-
scale and how we can use this knowledge to power ubiquitous devices. On the other hand the 
activity proposed are highly interactive and addressed to a wide audience that ranges from the 
energy field specialists to the policy makers and the venture capitalists and this can be considered 
an effective effort to innovate the way nano sciences and nanotechnologies can be communicated 
to a lay audience.  
Nanopower aims at many of the different fields listed above. Realising micro and nano autonomous  
devices will affect differents fields. Autonomus sensors could be used in the field of medicine and 
health to monitor the health condition of a person in a not invasive way. Environment conditions 
can be monitored by wireless sensors in order to control climate changes and human impact in the 
environment. All the process of ICT devices energy saving will have an impact on the overall ICT 
carbon footprint. As the first exhibit shows the smart mobility is also another field where the 
research developed within the nanopower project will have an impact. 
 

FUTURE RESULTS 
 
Powerful computers as small as shirt buttons, micro-sensors invisibly dispersed in the natural 
environment, human and animal health control devices that can be ingested or implanted all these 
scenarios have something in common: the need for a reliable, cheap, durable, efficient powering. 
For this reason ambient energy harvesting has been the object of a large research efforts aimed at 
providing an autonomous solution to the powering of small electronic mobile devices. In five years 
from now we are confident that this research will have made possible a significant part of the 
scenario mentioned above. Sub millimetre electric power generators will be commercially available 
for embedding in implantable sensors. In 10 years from now the conversion of energy at nanoscale 
will make possible the realization of nanoscale ICT, breaking the current limits in present CMOS 
technology. The research funded by the FET (Future and Emerging Technology) of the EC is of 
paramount importance in seeding this development activity. NANOPOWER project is only one 



45

futuRe ReSuLtS

Powerful computers as small as shirt buttons, micro-sensors invisibly 
dispersed in the natural environment, human and animal health control 
devices that can be ingested or implanted all these scenarios have something 
in common: the need for a reliable, cheap, durable, efficient powering. For 
this reason ambient energy harvesting has been the object of a large research 
efforts aimed at providing an autonomous solution to the powering of small 
electronic mobile devices. In five years from now we are confident that this 
research will have made possible a significant part of the scenario mentioned 
above. Sub millimetre electric power generators will be commercially available 
for embedding in implantable sensors. In 10 years from now the conversion 
of energy at nanoscale will make possible the realization of nanoscale ICT, 
breaking the current limits in present CMOS technology. The research funded 
by the FET (Future and Emerging Technology) of the EC is of paramount 
importance in seeding this development activity. NANOPOWER project is 
only one example of a wider strategy that goes under the name of “Toward-
Zero-Power” ICT aimed at these very purposes.

Links and documents

Link/document name 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/click_online/9491296.stm (minute 

5.10)
http://youtu.be/GrKDnEhK130 (HAT)
 http://www.youtube.com/watch?v=YFITXmzB9EI&feature=related
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VEÇORI TË INDUSTRIALIZIMIT SOCIALIST 
NË SHQIPËRI

Abstrakt

Si kudo, edhe në industri, regjimi komunist në Shqipëri aplikoi politika 
zhvillimi tejet origjinale. Si pikë referimi për hartimin e tyre ai mbajti 
teorinë marksiste, Sipas tij, nëse borgjezia përdor pushtetin ekonomik 

për të marrë pushtetin politik, klasa punëtore bën të kundërtën;  siguron më 
parë pushtetin politik dhe pastaj e shtrin atë në ekonomi. Për këtë qëllim 
ajo duhet të krijonte një ekonomi të re të përputhur me natyrën e rendit të ri 
socialist. Sipas saj, epërsia ekonomike, rendit  të i bazonte tek vitaliteti dhe 
aftësit vetzhvilluesë te në pronës së përbashkët. 

Studimi dhe trajtimi shkencor i historisë së ekonomisë gjatë periudhës së 
regjimit komunist, shfaqet si detyrë emergjente për studimet albanologjike. 
Çështja shtrohet se shumë reforma të ndërmarra prej tij kanë lënë  gjurmë të 
thella në jetën e vendit tonë, një pjesë e të cilave po i përjeton ende shoqëria 
postkomuniste shqiptare. Nga të dhënat e shumta vërtetohet se objektivi 
kryesor i  reformave ishte likujdimi i pronës private. Në fjalorin politik të 
kohës, arritja e këtij objektivi është sintetizuar si lufta për shpronësimin e 
shpronësuesëve. 

Mbi bazën e programit të vet ekonomik, Partia Punës e Shqipërisë (PPSh), 
pas ardhjes në pushtetet, (nëntor 1944) deklaroi se ndërtimi i socializmit 
kërkonte veç të tjerash edhe ngritjen e industrisë së madhe me makina. 
Industrializimi socialist vlerësohej si një reformë e domosdoshmë, pa të cilën 
nuk mund të  garantohej pavarësia ekonomike e politike e vendit. Së këtejmi, 
ajo shpalli strategjinë politike të zhdukjes graduale të pronës private dhe të 
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krijimit në vend të saj, të pronës socialiste. Duke likujduar sipërmarrjen e lirë, 
PPSh likujdoi lirinë e pronësisë që përveçse  një e drejtë e patjetërsueshme e 
individit, mbetet një parim universal zhvillimi i  ekonomisë së tregut.

1. vendosja e kontrollit shtetëror mbi ndërmarrjet private.

Eleminimit të pronës private në industri fillimisht i shërbeu reforma e 
shtetëzimeve socialiste, që u zbatua  në vitet e para të pas Luftës, 1945-1946. 
Rëndësinë e kësaj reformë, udhëheqja e PKSh është përpjekur ta spëjegojë jo 
vetëm politikisht, por dhe teorikisht, madje dhe “shkencërisht”.  Shtetëzimet 
socialiste, justifikohen prej saj, edhe   nën emrin e mbrojtjes së intersave 
politike të klasës punëtore, por dhe si një forma e ushtrimit të së drejtës 
sovrane të popullit për shfrutëzimin e pasurive kombëtare. 

Në proçesin e luftës për likujdimin e pronës private shteti komunist ndoqi 
një politikë të diferencuar. Për pronën e madhe e të mesme private (ndërmarrjet 
e madhe e të mesmë industriale, tregëtare, financiare, etj) ai përdori metodën 
e shpronësimit të mënjehershëm, (me shtetëzim, ose me konfiskimi). Kurse 
për pronën e vogël private, ndoqi rrugën e shpronësimit gradual,  me anën e 
kolektivizimit socialist të prodhuesëve të vegjël zejtarë e tregëtarë.

Masat e para, që prekën integritetin e pronës private në industri zënë fill 
që nga koha e Luftës. Sipas orientimeve PKSh, në zonat e çliruara këshillat 
nacionalçlirimtare merrnin nën mbikqyrje fabrikat e punishtet e elementëve 
të cilësuar tradhëtarë e kriminelë. Por, mundësi e rrethana më efektive për 
fillimin e procesit të shtetëzimeve u krijuan pas çlirimit, kur PKSh erdhi 
në pushtet. Si masë e parë që i parapri atij ishte ligji i Kryesisë së Këshillit 
Antifashist Nacionalçlirimtër, i 15 dhjetorit 1944 1) mbi marrjen nën kontrollin 
e shtetit, të shoqërive e industrive shqiptare.

Shumë studjues të regjimit komunist, e e vlerësojnë këtë ligj, për efektet e 
shpejta ekonomike. Ai është argumentuar prej tyre, edhe si rrjedhim llogjik  i 
rrethanave të vështira të luftës  e të rindërtimit,  të cilat kërkonin mbikqyrjen e 
rreptë të shtetit  mbi veprimtarinë prodhuese të ndërmarrjeve industriale,  edhe 
si domosdoshmëri për përgatitjen e klasës punëtore, që të ushtronte pushtetin 
ekonomik dhe për t’i hequr borgjezisë të fshehtën tregëtare e të prodhimit2). 

Për të ushtruar kontroll mbi sipërmarrjet private, shteti caktoi persona të 
posaçëm të quajtur  komisarë shtetërorë. Komisarët mbanin përgjegjësi për një 
a disa ndërmarrje industriale private. Ata kishin për detyrë të inventarizonin 
pasuritë, të luftonin për vazhdimësinë e prodhimit, të udhëzonin për mënyrën 
e vënies në veprim  të fabrikave, të ndihmonin me lëndë të para e ndihmëse, 
1. Gazeta Zyrtare,  23 dhjetor 1944, Ligjë e Kryesisë së KANÇ-it, nr.19, 13 dhjetor 1944.
2. Historia e Shqipërisë, vëll. IV, Akademia e Shkencave e RPSSH, Tiranë, 1984, f1 146
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të studjonin mundësitë e shtimit të aftësive prodhuese të tyre, të mos lejonin  
pronarët të shpallnin ndërprerje të prodhimit,  ose të largonin punëtorët nga 
puna, të informonin rregullisht organet eprore për vështirësitë që ndeshte 
procesi i prodhimit.

Në kryerjen e funksioneve të tyre, komisarët kishin mbështetjen e 
organizatave sindikale. Pushtetin e komisarëve, politika zyrtare e shpalli 
praktikë të qeverisjes direkte. Sepse, gjoja nëpërmjet tyre, shteti  parandalonte 
“veprimtarinë sabotuese” të borgjezisë, duke gërshetuar ushtrimin e pushtetit 
nga lart (shtetëror) me kontrollin nga poshtë (punëtor). Ky ishte, sipas saj, një 
tregues i i karakterit demokratik të pushtetit popullor, zbatimi i të cilit bënte 
të mundur vijimësinë e prodhimit në ndërmarrjet private.

Ne dy muajt e para të çlirimit, shteti kaloi në pronësi të vet gjithësej gjashtë 
fabrika e pasuri të ndryshme private. Këto pasuri u përkisnin kryesisht disa 
elementëve, të shpallur,  të arratisur politikë, kriminelë, ose tradhëtarë të luftës. 
Po ashtu, ai rekuizoi  forcërisht sendet ushqimore, mjetet e transportit, lëndët 
e ndërtitmit,  produktet farmaceutike dhe të tjera lëndë të para, që ndodheshin 
në depot e sipërmarrsve borgjezë. Rekuizimet u motivuan me plotësimin e 
disa nevojave emergjente të rindërtimit dhe për njohjen e burimeve ekzistuese 
për këto mallra. Për mjetet e rekuizuara nuk  paguhej asnjë lloj shpërblimi. 

2. konfiskimi i kapitalit të huaj

Me fillimin e vitit 1945, objekt kryesor sulmi për qeverinë komuniste u bë 
prona e kapitalit të huaj. Sulmi me përparësi ndaj kapitalit të huaj u justifikua 
me disa arsye. Ai diktohej gjoja  nga pozitat komanduese që mbante ai në 
industrinë shqiptare, ndaj eleminimi i tij konsiderohej faktor për sigurimin 
e pavarësisë ekonomike e politike të vendit. Jo pa qëllim edhe programi 
politik i PKSh e konsideronte detyrë të dorës së parë, eleminimin e “vartësisë 
ekonomike” të vendit nga fuqitë perëndimore  Madje, kjo detyrë ishte vënë 
në rendin të ditës që në kongresin e Përmetit, i cili midis të tjerave mori 
vendimin për anullimin e të gjitha marrëveshjeve të nënshkruara nga qeveria 
e Zogut me qeveritë Perëndimore, të cilat u etiketuan si skallëvëruese..

Duke u shprehur si  intrepret i drejtpërsëdrejti interesave të popullit në 
fuqi, kryesia e KANÇ-it, më 13 janar 1945 dekretoi ligjin “Mbi konfiskimin 
e pasurive të shteteve italianë, gjermanë e të shtetasve të tyre që ndodheshin 
në Shqipëri”3). Përveç aspektit politik dhe ekonomik, ligji bartte një frymë të 
theksuar të penaliziuese ndaj tij. Sepse, konfiskimi nuk presupozonte vetëm 
një kalim të thjeshtë të këtyre pasurive në duart e popullit punonjës. Ai ishte 

3. Gazeta Zyrtare, 23 janar 1945, Ligjë e Kryesisë së KANÇ-it, nr.36,  13 janar 1945. 
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njëkohësisht një masë ndëshkimore për fuqitë pushtuese për fatkeqësitë 
ekonomike që i kishte sjell popullit tonë.

Ligji cilësonte pasuri të konfiskueshme jo vetëm ato shtetërore, por edhe 
ato që e fshihnin pronësinë në  formën e shoqërive, ose personave të ndërvarur. 
Marrja në dorëzim e tyre, bëhej nga një komision shtetëror,  i cili pasi kryente 
inventarizimin kujdesej për mbarëvajtjen e punës  dhe raportonte për këtë, 
çdo muaj. Ligji parashikonte dënime për ata pronarë që nuk bënin në rregull 
denoncimin e pasurisë dhe ndalonte shitblerjen dhe tjetërsimin e saj.

Nën frymën e këtij ligji, u shtetëzuan njëra pas tjetrës  mbi 111 ndërmarrje 
e shoqëri kapitaliste të huaja. Në fillim të vitit 1946, shteti  bëri pronë të 
vet vendburimet e naftës, të minirrave dhe disa fabrika të ndryshme. Ai 
anulloi të gjitha konçesionet e shoqërive anonime4). Në këtë mënyrë, ai 
likujdoi përfundimisht investilmet e kapitalit të huaj perëndimor në industri 
e miniera.

Për shpronësimin e pronës private të kapitalit të huaj, është bërë një 
zhurmë e madhe nga propaganda komuniste. Më këtë akt, thekson ajo shteti 
vuri në zbatim sovranitetin e popullit, duke mbrojtur të drejtën ekskluzive 
të tij, për t’i shfrytëzuar vetë pasuritë kombëtare. Po ashtu ajo deklaroi se, 
tashmë kishte marrë fund përgjithmonë, politika e “dyerve të hapura”, ose ajo 
e dhënies së  konçesioneve dhe e privilegjeve për kapitalin intalian. Pozitat 
komanduese në industri tani i mori në dorë pushteti popullor, gjë që krijoi 
premisa për reforma më të thella socialiste në të ardhmen.

3. Shtetëzimi i  kapitalit industrial vendas 

Fillimi i vitit 1946 shënoi një fazë të re, në shpejtimin e ritmeve të procesit 
të shtetëzimeve socialiste. Në një analizë që i i bëri këtij proçesi, udheheqja 
komuniste u shpreh mjaft e pakënaqur për arritjet në luftë kundër pronës 
private. Ajo  erdhi në përfundimin se, vija ekonomike e partisë ishte goditur 
rëndë nga pikpamjet dhe “qendrimet oportuniste” të Sejfulla Malishovës. 
Ky i fundit, u akuzua rëndë se  kishte shpërdorur postin e lartë partiak dhe  
me metodat e idetë e tija, qe vënë në shërbim të veprimtarisë së armikut të 
klasës.

S.Malëshova u kritikua për qëndrimet liberale e oportuniste ndaj sektorit 
privat. Ai u akuzua se, po përpiqej të instalonte në Shqipëri një regjimi të 
tipit të demokracisë perëndimore. Sidomos, të rrezikshme dhe armiqësore 
u vlerësuan idetë e tij mbi  mundësinë e bashkekzistencës paqësore dy 
ekonomive paralele, private e socialiste. 

4. Arkivi Qendror i Republikës së Shqipërisë, AQSH), Fondi,  F. 1017, viti 1947, dos.16, f.3.
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Në të vertetë, S.Malëshova përfaqësonte një nga figurat me formim teoriko-
politik më të kompletuar në udhëheqjen e lartë komuniste5). Si intelektual 
vizionar, ai shpesh mbante qëndrim kritik ndaj reformave të ndërmarra. I 
vendosur në bindjet e veta, ai propagandoi një plëtformë politike që binte 
ndësh me pikpamjet e krahut ekstremist të udhëhequr nga Enver Hoxha. 
Sejfullai doli në mbrojtje të sektorit privat, duke i akorduar atij kredi6). 

Në kujtimet e tij, E. Hoxha thotë se, pikpamje të tilla, binin ndesh me 
vijën politike të partisë. Ato, ishtin kritikuar edhe më parë, vazhdon ai, por 
S.Malishova ndiqte këshillat e titistëve. Ai, gjoja  vepronte me paramendim 
për të minuar programin ekonomik të partisë. I bindur në idetë e veta, Sejfullai, 
gjate praktikimit të shtetëzimeve socialiste, u shfaq gati hapr,  në përkrahje të 
kapitalit privat.

Goditjen e “pikpamjeve oprtuniste” të S.Malishovës, plenumi V e trajtoi si “një 
kërkesë të ngutshme e të domosdoshme për të [uar përpara [ështjen e revolucionit 
e të socializmit”. Luftën kundër tyre, ai konsideroi me karakter klasor. Ai mori 
vendime për dënimin e S.Malëshovës, si bartës kryesor i “ideve armiqësore” dhe 
udhëzoi që shtetëzimi socialis, të kryhej me ritme shumë të shpejta. “Zgjerimi dhe 
forcimi i sektorit të shtetit, deklaronte Enver Hoxha, - është në rend të ditës, është 
një nga punët më të rëndësishme që na vihen përpara”7). 

Sipas këtyre orientimeve, gjatë vitit  1946 u ndërmor një sulm i ri kundër 
pronës kapitaliste vendase. Në prill këti viti u shtetëzuan sharrat, kantjeret e 
materialeve të ndërtimit, centralet elektrike në disa qytete8). Një muaj më pas, 
doli ligji për shtetëzimin e stabilimenteve dhe për fabrikat e vajit, të sapunit 
e të lëkurëve9). Pastaj u shtetëzuan edhe fabrikat e mbetura të industrisë 
ushqimore e të lehtë. 

Procesi i shtetëzimit socialist në Shqipëri përfundoi nga viti 1947, por 
në vija të përgjithshme përfundoi me mbarimin e vitit 1946. Shteti mori në 
zotërim 211 fabrika e punishte të ndryshme. Sipas statistikave të politikës 
zyrtare, grafiku i ritmeve të këtij procesi eci në këtë mënyrë: në vitin 1944 
shtetëzimi përfshu 3% të industrisë kapitaliste, në vitin 1945, 17% dhe në 
vitin 1946, 89%10). Në vitin 1947, prodhimi kapitalist me makina në industri 
ia kishte lëshuar vendin plotësisht prodhimit  socialist nga industria shtetërore.  
Mbetën pa shtetëzuar disa punishte të vogla zejtare, të cilat për një kohë u 
konsideruan ndihmëse të industrisë socialiste, duke i tërhequr gradualisht në 
rrugën e kooperimit socialist.

5. Smirnova, Nina, Shqipëria përgjatë shekullit XX, Tiranë, 2004, f. 236
6. Hoxha, Enver, Vepra, vëll. 3, f. 261.
7. Po aty,, f. 272.
8. AQSH, F. 1017, viti 1947, dos. 16, f.3,4
9. Po aty, F .894, viti 1946, dos. 205, f.1,2 
10. Hoxha, Enver, Vepra, vëll.14, f. 29.
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Proçesi i shtetëzimit të mjeteve të prodhimit në industri, pati  rrjedhoja të 
shumanshme, politike, ekonomike e shoqërore. Në marrëdhëniet e pronësisë 
u krijua një gjendje krejt e re. Shteti  u shndërrua në  pronar efektive i mjeteve 
të prodhimit. U zhduk prona e madhe dhe e mesme kapitaliste dhe u krijuan 
kushtet për zhvillimin e planifikuar të ekonomisë qytetetare. Kështu, sipas saj, 
u realizua  përputhja e domosdoshme midis karakterit shoqëror të prodhimit 
e përvetësimit shoqëror të të mirave materiale.

Shtetëzimet socialiste çuan në lindjen e një forme të re pronësie në 
industri, pronës socialiste shtetërore, që u bë baza fillestare e sistemit 
socialist të ekonmisë dhe krijoi truall të lirë për zhvillimin socialist të forcave 
prodhuese. 

4. Programi i industrializimit socialist 

Fill pas lindjes së pronës socialiste, udhëheqja e PPSH, hartoi programin 
politike zhvillimit të ekonomisë Ky program nuk gjendet i formuluar në 
ndonjë dokument politik kompakt. Ai u hartua dhe u ekzekutua hap pas hapi, 
në përputhje me ecurinë konkrete të zhvillimit të industrisë. Tezat konkrete 
të përmbajtjes së tij, përgjithësisht i gjen të shkrira në direktivat e planeve 
pesëvjeplaneve pesëvjeçare, kurse sintezën politike të tij e bënin kongreset 
partiake të radhës. 

Pa dashur të mohojmë disa arritje të dukshme, sidomos në industrinë 
energjetike, në nxjerrjen e përpunimin e mineraleve, në industrinë e lehtë dhe 
ushqimore dhe deri-diku edhe në industrinë kimike, ështe e domosdoshme të 
rivlerësohet e gjithë ecuria e proçesit të industrializimit, në një këndvështrim 
të ri objektiv dhe realist. Ketë e bëjnë edhe më të mprehtë disa pasoja që la 
pas dhë që ende i përjeton shoqëria postkomuniste shqiptare.  

Dihet se, për hartimin e programit të zhvillimit ekonomik, udhëheqja 
komuniste u bazua në disa parime tabu, të cilat shprehin më së miri karakterin 
dogmatik të politikave të saj. Të tilla parime ishin: roli udhëheqës i partisë, 
lufta e klasave, industrializimi socialist, kolektivizimi socialist, planifikimi 
socialist etj. Në terminologjine politike të kohës, por dhe në atë shkencore këto 
parime quhen ligje (ligjësi) të përgjithshme (universale), të pandryshueshme, 
për çdo vend që hynte në rrugën e ndërtimit socialist. 

Mbi këto bazë ajo ndërtoi dhe programin e industrializimit socialist të 
vendit. Programi e trajtonte industrializimin si domosdoshmëri absolute ng i 
cili varej ekzistenca e regjimit të ri politik. Nevojën e tij, ai e justifikonte me 
ndikimin e disa  faktorë objektivë, të brendshëm e të jashtëm. 

Programi mbivlerësonte rolin faktorëve politike ndaj atyre ekonomikë 
e socialë. Ai nuk mbante parasysh as potencialin e ulët ekonomik, financiar 
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e njerëzor të vendit, as mungesën e kuadrove teknike e të punëtorëve të 
kualifikuar, as dhe nivelin teje të ulët të prodhimit që nuk plotësonte deri 
dhe nevojat minimale të popullsisë.  Këto pengesa serioze ajo i vlerësonte të 
zgjidheshme në proçes, dmth hap pas hapi, sipas motos njëra fazë përgatiste 
tjetrën. Kështu, zhvillimi i industrisë nxjerrëse do të ushqente industrinë 
përpunuese, prej këndej do të dinin metalurgjitë, për të arritur deri në 
kompletimin e të gjitha cikleve11).  

Këtë model zhvillimi, udhëheheqja komuniste e propogandoi si një gjetje 
origjinale për likujdimine e prapambejtes së vendit me forcat e brendëshme. 
Ajo e servirir mandej si përvojë teorike e praktike që shërbente si pikë referime 
dhe si burinm frymëzimi për vendet në zhjvilllim. 

Nevojën e indistrializimit të shpejtë të vendit, udhëheqja komuniste u 
përpoq tq spjegonte edhe me faktorë ekonomik. Ai do të mundësonte nxjerrjen 
e shpejtë të vëndit nga prapambetja e madhe ekonomike e trashëguar. E vërteta 
është se deri në vitin 1938 në vendin tonë industria thujajse nuk ekzistonte 
as si degë e veçantë ekonomike, aq më pak prodhimi i madh me makina.  
Në disa veprimtari filloi të shfaqej një lloj përvojë fillestare. Me ndihmën e 
kapitalit të huaj në Shqipëri funksiononin disa sipërmarrje private të huaja në 
industrinë nxjerrëse të naftës dhe vajgurit, në atë të materialeve të ndërtimit 
dhe në atë poligrafike. 

Gjithësesi këto përqëndrime zinin një peshë fare të vogël në raport me 
dominimin e prodhimit zejtar. Krahasuar me këtë të fundit, të ardhurat nga 
prodhimi industrial ishin të papërfillshme. Kjo do të thotë se piknisja nga një 
bazë kaq e ulët teknike e ekonomike, mungesa e kapitaleve financiare dhe e 
kuadrove inxhinjerike e bënin industrializimin një sipërmarrje gjigante teje të 
vështirë dhe me pasoja për ekonominë.

 Por, udhëheqja komuniste deklaroi se ky faktor negativ kompesohej 
me avantazhet politike, por dhe me pasurtië e shumta mbi dhe nëntokësore  
që   dispononte vendi. Plus kësaj, ajo publikoi dhe epërsi të tjera që zbusnin 
koston ekonomike, apo e  bënin të mudur këtë proçes. Ndër to ai veçoi 
zhvillimin me plan unik shtetëror.  Planifikimi u propogandua me të madhe 
si një faktor absolut epërsie për ekonominë socialiste. Thuhej se ai ishte në 
gjendje të shmangte a  të parandalonte krizat, inflacionin, papunësinë. Këto të 
fundit konsideroheshin tipike për ekonominë kapitaliste. Ato deklaroheshin  
bashkëudhëtare të pashmangshme të saj që buronin nga sponneiteti  dhe 
konkurenca e lirë e ekonomisë së tregut. 

Në fillim në Shqipëri u zbatuan plane aftshkurtra zhvillimi (një e 
dyvjeçare). Më pas nga viti 1950 u përzgjodh modeli sovjetik i zhvillimit 

11. Alia Ramiz, Enveri Ynë, Tiranë 1988,  8 Nëntori, f. 311-312. 
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me plane pesevjeçare. Ky model servirej mjaft i sukseshëm sepse ai e kishte 
shndërruar Bashkimin Sovjetik në një fuqi të madhe ekonomike. Gjithësej në 
Shqipëri u zbatuan tetë plane pesëvjeçare. 

Përfundime

Proçesin e zhvillimit ekonomik të vendit, udhëheqja komuniste, e mbështeti 
në një program politik, në themel të të cilit qëndronte prona shtetërore. Sipas 
tij, socializmi ndryshe nga kapitalizmi e krijonte vet bazën e vet materialo-
teknike. Porna shtetërore, vërente ajo  siguronte kushte të përshtatëshme për 
zhvillimin e pandërprerë e pa zigzake të ekonomisë. Kjo pronë, gjeneronte 
vazhdimisht  aftësi vetzhvilluese, gjë që nuk mund ta arrinte prona private në 
kapitalizëm

Për këtë qëllim nisi lufta për goditjen dhe likujdimin e  sipërmarrjeve 
private në industri dhe shndërrimin e saj në pronë shtetrore. Lufta kundër 
pronës private në industri filloi me reformën e shtetëzimeve socialiste. Kjo 
reformë u krye me ritme shumë të shpejta gjatë një harku kohor në më pak se 
tre vjet. Në fund te vitit 1947 shteti komunist kishte përqëndruar në duart e veta 
të gjitha degët e industrisë. Ai zotronte rreth 89 % të prodhimit të përgjithshëm 
industrial. Mbetën pa u shtetëzuar vetëm disa ndërmarrja të vogla zejtare, për 
elemiminimin e ta cuilave ndoqë rruga e koop[erimit socialist 

Shtetëzimet socialiste i hapën rrugë proçesit të industrializimit socialist. 
Sipas udhëheheqjes së PPSh, industrializimi përbënte një domosdoshmëri 
që buronte nga roli iudhëheqës i klasës punëtore në pushtet. Ky status 
i privilegjuar e industrisë argumentohej edhe me nevojën e sigurimit të 
pavarësisë ekonomike e politike të venit, garanci të cilën nuk mund të arrinin 
degët e tjera të ekonomisë. 
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BAZAT E TË DREJTËS SË ZGJEDHJEVE NË 
LEGJISLACIONIN SHQIPTAR DHE PËRAFRIMI 

ME LEGJISLACIONIN EUROPIAN

Abstract

Në këtë punim do të shqyrtohen zgjedhjet si baza e qverisjes dhe e 
drejta e zgjedhjeve në Shqipëri, si e drejtë themelore poltike.

1.Vendi, i zgjedhjeve në sistemin qeverisës në Shqipëri. Zgjedhjet 
janë mjeti për formimin dhe funksionimin e demokracisë përfaqësuese në 
Shqipëri dhe elementi fondamental për qeverisjen. Punimi do të nënvizojë që 
normat juridike që rregullojnë zgjedhjet janë pjesë e rëndësishme e të drejtës së 
shtetit.Ky sistem i normave juridike që rregullojnë zgjedhjet përbën një pjesë 
të rëndësishme të së drejtës publike dhe të së drejtës kushtetuese. Kushtetuta 
i përcakton zgjedhjet si mjeti për krijimin e organeve qeverisëse të shtetit. 
Neni 1 i kushtetutës në paragrafin e tretë parashikon se “qeverisja bazohet 
në një sistem zgjedhjesh të lira të barabarta të përgjithshme e periodike”. Në 
këtë sens e vetmja rrugë kushtetuese për të ardhur në qeverisjen e shtetit në 
Shqipëri janë zgjedhjet. Por kushtetuta i përcakton detyrimin juridik kushtetues 
të qeverisë që çdo katër vjet të zhvillojë zgjedhje për zevendësimin dhe 
ndrimin e qeverisjes. Qeveria detyrohet që të zhvillojë në mënyrë periodike 
zgjedhjet..Detyrimi që kushtetuta përcakton për qeverinë për zhvillimin e 
zgjedhjeve periodike është një detyrim pozitiv dhe nuk prezantohet thjesht 
si një abstenim/ mosndërhyrje e saj, thjesht që qeveria të lejojë zhvillimin e 
zgjedhjeve, por qeveria detyrohet nga kushtetuta që të organizojë dhe të mbajë 
zgjedhje të lira dhe demokratike. Për këtë kushtetuta ka urdhëruar miratimin 
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e ligjit të zgjedhjeve (Kodi Zgjedhor) i cili përcakton rregullat e zhvillimt të 
zgjedhjeve. 

2. E drejta e zgjedhjes parashikohet në kushtetutë si një e drejtë themelore 
poltike e individit. Kushtetuta jo vetëm e parashikon të drejtën e zgjedhjeve 
si një të drejtë politike por dhe përcakton garancitë konstitucionale për të 
drejtën e zgjedhjes. Ndër këto janë parimet kryesore mbi të cilat mbështetet 
e drejta e zgjedhjes, kushtet bazë për zotërimin dhe ushtrimin e të drejtës së 
zgjedhjes. Në Shqipëri janë parashikuar dhe ekzistojnë dhe garancitë ligjore, 
normat juridike të përcaktuara në Kodin Zgjedhor, të cilat jo vetëm garantojnë 
këtë të drejtë por dhe sigurojnë ushtrimin e kësaj të drejtë themelore poltike 
të individit. Kushtetuta dhe kodi zgjedhor kanë parshikuar dhe rastet kur 
individët privohen ose përjashtohen nga ushtrimi i kësaj të drejte dhe rastet 
e kufizimit të kësaj të saj. E drejta e zgjedhjeve parashikohet si një e drejtë e 
gjithë shtetasve.. ( nenin 45) Çdo akt tjetër juridik, qoftë ligj apo akt nënligjor 
i cili cënon të drejtën e zgjedhjes është jokushtetues. Në punim janë shqyrtuar 
karakteristikat e votës së shtetasve në zgjedhjen e organeve të zgjedhëshme 
të shtetit.

3. Përqasja e legjislacionit shqiptar me legjislacionin europian përzgjedhjet 
dhe të drejtën e zgjedhjes. Parashikimi dhe përcaktimi i të drejtës së zgjedhjes 
në kushtetutë dhe në kodin zgjedhor është në përputhje me legjislacionin 
europian dhe legjislacionin e vendeve të tjera demokratike për zgjedhjet. 
Vendi i zgjedhjeve në ushtrimin e pushtetit të shtetasve dhe përcaktimi i të 
drejtës së zgjedhjeve si e drejtë themelore politike e individit vjen në përputhje 
të plotë me parashikimin dhe përcaktimin e zgjedhjeve dhe të së drejtës së 
zgjedhjeve në kushtetutat e shteteve demokratike europiane dhe perëndimore 
dhe në përputhje me parashikimet e vendosura nga Konventa Europiane e të 
Drejtave të Njeriut, në nenin 3 të protokollit 1. 

i. Zgjedhjet. Roli i zgjedhjeve në formimin dhe funksionimin e shtetit 
demokratik përfaqësues

Zgjedhjet janë mjeti që përdoret për të formuar organet dhe autoritetet 
që do të qeverisin shtetin në shtetet demokratike përfaqësuese. Përmes 
zgjedhjeve shtetasit e përcaktojnë kush do të drejtojë shtetin, domethënë kush 
do të qeverisë shtetasit. Pra zgjedhjet janë instrumenti juridik i parashikuar 
nga kushtetuta me anën e të cilit shtetasit caktojnë drejtuesit, qeveritarët e vet. 
Por kjo instrument juridik dhe politik nuk është shfaqur së bashku me shtetin. 
Zgjedhjet janë mjet për qeverisjen e shtetit vetëm në shtetet demokratike. 
Ato bëhen mjet i domosdoshëm dhe i pazëvendësueshëm për të caktuar 
qeverisjen e shtetit në shtetet përfaqësuese. Për rrjedhim zgjedhjet janë mjeti 
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për realizimin e aftësisë politike të shtetasve, domethënë mjeti me të cilin 
shtetasit ushtrojnë pushtetin e tyre. ”Organizimi dhe zhvillimi i zgjedhjeve 
të rregullta e të lira është moment tepër i rëndësishëm për konstituimin 
dhe legjitimimin e pushtetit politik. Vetëm përmes ... zgjedhjeve bëhet e 
mundur të transmetohet drejtpërdrejt vullneti politik i popullit në pushtetin 
shtetëror. Për këtë arsye zgjedhjet janë tepër të rëndësishme dhe të shenjta 
për demokracinë”.1)  Prandaj zgjedhjet, përcaktimi i rregullave për realizimin 
e zgjedhjeve kanë qënë dhe janë në vemendjen e juristëve dhe politologëve. 
Zgjedhjet mbeten një çështje permanente dhe shumë e mprehtë që zë vend 
në legjislacionin e shteteve. Por çështja e zgjedhjeve është veçanërisht e 
rëndësishme për vendin tonë, i cili u fut më vonë se shtetet e tjera në rrugën 
e shtetit demokratik. Shqipëria është vendi i fundit komunist në Europë që 
hyn në rrugën e organizimit demokratik në fillimin e viteve nëntëdhjetë. Por 
Shqipëria është dhe vendi europian ku komunizmi shkoi në ekstrem. Pasojë e 
kësaj dhe e lidhur drejtëpërdrejtë me këtë është që zhvillimi i zgjedhjeve për 
një peiudhë njëzet vjeçare është shoqëruar me klimë shumë të ashpër politike 
dhe me devijime dhe difekte mjaft të dukshme dhe të konsiderueshme që 
kanë ndikuar dretpërdrejt rezulatatin e zgjedhjeve. “...trashëgimia e periudhës 
komuniste mungesa e traditave demokratike, vështirësitë e tranzicionit 
postkomunist, klima e ndezur politike, janë faktorë që objektivisht pengojnë 
zhvillimin e proceseve demokratike dhe vendosjen e një shteti të vërtetë 
të së drejtës. Prandaj në Shqipëri, ndoshta më shumë se në mjaft vende të 
europës lindore, janë vërejtur dukuri të tilla si zgjedhje të zhvilluara me 
manipulime ose me përdorimin e dhunës, bojkotime të parlamentit, shkelje 
të përsëritura të të drejtave të njeriut.2) Shembull domethënës janë zgjedhjet 
e fundit, zgjedhjet e përgjithshme të zhvilluara në vitin 2009. Këto zgjedhje 
me mënyrën si u zhvilluan dhe me rezultatin që dhanë prodhuan një bojkot 
të gjatë të opozitës, prodhuan një qëndrim refraktar politik të opozitës, e cila 
pretendon për parregullsi të mëdha në procesin e votimit dhe veçanërisht në 
procesin e numërimit të votave.

Në shtetet e sotme demokratike zgjedhjet janë mjet i vetëm për caktimin 
e organeve dhe autoriteteve qeverisëse. Prandaj në këto shtete e drejta e 
zgjedhjeve bëhet pjesë e së drejtës së shtetit. Ajo bëhet pjesë e së drejtës 
kushtetuese. Edhe Shqipëri, pas viteve nëntëdhjetë, përcaktimi i rolit të 
zgjedhjeve dhe e drejta e zgjedhjeve bëhet pjesë e të drejtës së shtetit, pjesë 
e të drejtës kushtetuese. Ligji themelor i shtetit është baza e gjithë ligjeve 
dhe akteve normative që qeverisin shtetin. Kjo do të thotë se gjithë sistemi i 

1. Xh. Zaganjori “Demokracia dhe shteti i së drejtës” Tiranë 2002 f.28-29
2. L.Omari “Shteti i së drejtës” Tiranë 2002 f.307
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normave për zgjedhjet dhe për të drejtën e zgjedhjes buron dhe përcaktohet 
drejt përdrejt nga kushtetuta dhe është tërësisht në përputhje me kushtetutën. 
Duke qenë i përcaktuar me kushtetutën sistemi i normave juridike për 
zgjedhjet do të përmbledhë Kodin Zgjedhor dhe një numër normash juridike, 
në formën e akteve që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me zgjedhjet. Në lidhje 
me këtë çështje konstitucionalisti Kurtesh Saliu shkruan se “Me kushtetutë 
kryesisht rregullohen e drejta e zgjedhjeve, parimet e sistemit të zgjedhjeve si 
dhe mënyra e zgjedhjes se organeve shtetërore të zgjedhshme... shumë çështje 
të tjera rregullohen me ligje të veçanta”. 3)  

Kushtetuta jonë i përcakton zgjedhjet si baza e qeverisjes në Shqipëri. 
Kjo do të thotë se e vetmja mënyrë kushtetuese dhe ligjore për të qeverisur 
në Shqipëri janë zgjedhjet dhe se qevrisja në Shqipëri vjen buron vetëm nga 
zgjedhjet. Kushtetuta ndalon çdo rrugë tjetër për të ardhur në qeverisjen 
e shtetit dhe për të qevrisur. Çdo rrugë tjetër për të ardhur në qeverisje, e 
cila cënon këtë përcaktim të bërë drejtpërdrejt nga kushtetuta dhe që nuk 
bazohet në zhvillimin e zgjedhjeve është antikushtetuese. Pra baza e 
qeverisjes kushtetuese dhe e qeverisjes së ligjshme në Shqipëri janë vetëm 
zgjedhjet e lira, të barabarta, të përgjithshme dhe periodike. 4)  Kjo do të thotë 
se kushtetuta përcakton në mënyrë të prerë se qeverisja bazohet vetëm në 
zgjedhje të lira dhe demokratike. Shteti detyrohet të mbrojë me ligj zhvillimin 
e zgjedhjeve nga çdo ndërhyrje që cënon zhvillim e zgjedhjeve dhe lirinë e 
tyre. Shteti detyrohet të miratojë ligje që mbrojnë votimin e zgjedhësve dhe 
kandidimin e shtetasve për t’u zgjedhur në organet e zgjedhëshme të shtetit. 
Për konsekuencë në ligjin e zgjedhjeve dhe në ligjin penal janë parashikuar 
si vepra të dënueshme ato që cënojnë zhvillimin e zgjedhje të lira.5,6)  Por 
kushtetuta garanton që zgjedhjet duhet të jenë të përgjithshme. Kjo do të thotë 
se qeverisja në Shqipëri bazohet në zgjedhje të përgjithshme. Në zgjedhjet për 
të zgjedhur qeverinë e shtetit duhet të përfshihen të gjithë shtetasit me të drejtë 
vote dhe jo vetëm një pjesë e tyre. Kushtetuta nuk lejon miratimin e ligjeve 
apo akteve të tjera nënligjore për ndalimin ose kufizimin e zgjedhësve në 
ushtrimin e kësaj të drejte. Në Kodin Zgjedhor është përcaktuar se zgjedhjet 
për organin përfaqësues bëhen në një ditë në të gjithë territorin e vendit. 7)  

3. K.Saliu E dr. kusht.” Prishtinë 200 f.159-160.
4. Kushtetuta e RSH neni 1/3 “Qeverisja bazohet në një sistem zgjedhjesh të lira, të barabarta, 

të  përgjithshme e periodike” f.8 bot Alb Juris Tiranë 2008. 
5. Kodi Zgjedhor nenet 168-176 “Përgjegjësitë dhe sanksionet” Tiranë 2008
6. Kodi penal i RSH Kreu X “Vepra penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik 

të zgjedhjeve”.
7. Kodi Zgjedhor neni 2/23. “Zgjedhje” janë votimet për Kuvendin, për njësitë e qeverisjes 

vendore dhe  referendumet neni 9 “Zgjedhjet e përgjithshme për Kuvendin apo për njësitë 
e qeverisjes vendore  zhvillohen njëherësh në të gjithë territorin...”.
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Por zgjedhje të përgjithshme do të thotë se të gjithë shtetasit kanë të drejtën 
të votojnë, të shprehin zgjedhjen e tyre për organin përfaqsues. Në kushtetutë 
është përcaktuar se “çdo shtetas që ka mbushur moshën 18 vjec qoftë edhe ditën 
e zgjedhjeve ka të drejtë të zgjedhë dhe të zgjidhet”. 8)  Zgjedhjet duhet të jenë 
të barabarta. Pra sipas kësaj dispozite të kushtetutës qeveria në Shqipëri është 
e ligjshme dhe kushtetuese vetëm kur kjo qeveri rrjedh,vjen nga zgjedhje të 
barabarta. Domethënë të gjithë shtetasit në mënyrë të barabartë marrin pjesë 
në votimin për organin përfaqësues dhe kur të gjithë shtetasit kanë numër të 
barabartë të votave, vetëm një votë dhe votat kanë vlerë të barabartë. “Parimi 
i barazisë së votës konsiston ... në faktin se gjithë votat konkurojnë në masë 
të barabartë në përcaktimin e rezultatit elektoral, gjithë votat pra kanë vlerë 
të barabartë, për këtë çdo zgjedhës ka të drejtën e një vote dhe votat e të 
gjitha zgjedhësve kanë të njëjtën vlerë”9). Zgjedhjet për qeverisjen e shtetit në 
Shqipëri bazuar në nenin 1 paragrafi tre i kushtetutës janë periodike. Karakteri 
periodik i zgjedhjeve bën që kushtetuta të përcaktojë afatin, kohëzgjaten e 
mandatit të organit përfaqësues, Kuvendit. Kushtetuta përcakton se mandati 
i organit përfaqësues është katër vjet. “Kuvendi zgjidhet çdo katër vjet”.10) 
Për rrjedhim katër vjet është në vendin tonë dhe mandati i qeverisjes. Në 
përfundim të katër vjetëve qeveria ka detyrimin kushtetues për zhvillimin e 
zgjedhjeve nga të cilat zgjidhet organi i ri përfaqësues dhe për rrjedhim dhe 
qeveria e re, e cila formohet nga mazhoranca e re parlamentare.

Por kushtetuta në dispozitat e saj drejtpërdrejt përcakton sistemin e 
zgjedhjeve që aplikohet për zgjedhjet në vendin tonë. Sistemi i zgjedhjes 
është e drejtë e shtetit. Sistemi ynë zgjedhor është sistem proporcional me 
zona zgjedhore shumemërore që përputhet me ndarjen administrative të 
një prej niveleve të organizimit territorial.11)  Pra Shqipëria në zgjedhjet e 
përgjithshme paralamentare të vitit 2009 aplikoi sistemin e ri zgjedhor të 
miratuar nga ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, i cili është një sistem 
proporcional rajonal, në të cilin çdo rajon është një zonë më vete zgjedhore 
shumëemrore. Kushteuta e përcaktoi rezervë të Kodit Zgjedhor të drejtën e 
përcaktimit të ndarjes teritoriale. Kodi Zgjedhor përcakton se në vendin tonë 
do të zbatohet sistem zgjedhor proporciaonal rajonal në bazë qarku. Ndarja 
administrative zgjedhore shumëemërore është në nivel qarku.12) Konventa 

8. Kushtetuta neni 45/1.
9. Kodi i Praktikës së mirë në çështjet zgjedhore Strasburg Tetor 2002 f.q4
10. Kushtetuta e RSH neni 65.
11. Kushtetuta e RSH neni 64/1/2
12. Kodi Zgjedhor 2008 neni 74/1. Zona zgjedhore përputhet me territorin e qarkut dhe 

shërben si njësi zgjedhore për zgjedhjen e një numri të caktuar mandatesh, sipas rregullave 
të përcaktuara në këtë Kod.
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Europiane e të Drejtave të Njeriut duke përcaktuar detyrimet e shteteve palë 
për zgjedhjet nuk ka vendosur ndonjë detyrim për sistemin e zgjdhjeve që 
do zbatohet nga palët kontraktuese të kësaj konvente. Shtetet janë të lira të 
zgjedhin vetë sistemin e zgjedhjeve. 

ii. e drejta e zgjedhjes si e drejtë themelore kushtetuese. 
e drejta për të votuar dhe e drejta për t’u zgjedhur.

Problemi i dytë që ka rregulluar kushtetuta është e drejta e zgjedhjes si e 
drejtë themelore e individit, e çdo shtetasi, si një e drejtë subjektive, si tagër i 
individit për të zgjedhur organet e zgjedhëshme të shtetit dhe për t’u zgjedhur 
në këto organe. Si e drejtë themelore politike dhe si tagër subjektiv e drejta e 
zgjedhjes bën pjesë në bllokun e të drejtave themelore kushtetuese të individit 
të cilat janë shpallur dhe garantuar nga kushtetuta dhe nga ligjet e tjera të 
shtetit dhe që mbrohen prej tyre. E drejta poltike e zgjedhjes si një e drejtë 
subjektive është në fakt e drejta për të votuar dhe e drejta për t’u zgjedhur. 

1-E drejta e zgjedhjes si e drejtë themelore kushtetuese e individit. E para 
gjë që parashikon kushtetuta në dispozitat e saj për të drejtën e zgjedhjes është 
përcaktimi dhe garantimi i kësaj të drejte si një e drejtë themelore politike 
e individit. Në nenin 45 kushtetuta përcakton se të drejtën e zgjedhjes e ka 
çdo shtetas që është 18 vjeç qoftë e dhe ditën e zgjedhjeve. Bazuar në këtë 
kushtetuta ndalon miratimin e ligjeve apo akteve juridike që cënojnë këtë të 
drejtë ose që e kufizojnë atë. Aktet juridike që cënojnë të drejtën e zgjedhjes 
dhe që anullojnë këtë të drejtë janë antikushtetuese. Konkretisht në nenin 45 
pg. 1 përcaktohet se “Çdo shtetas që ka mbushur moshën 18 vjec, qoftë edhe 
ditën e zgjedhjeve, ka të drejtë të zgjedhë dhe të zgjidhet”13). Në përputhje 
me këtë parashikim që është bërë nga kushtetuta edhe ligji i zgjedhjeve, Kodi 
Zgjedhor, e ka përcaktuar të drejtën e zgjedhjes si një e drejtë për të gjithë 
shtetasit shqiptar, që janë 18 vjeç, pa asnjë përjashtim. Kodi Zgjedhor ka 
përcaktuar se “Çdo shtetas shqiptar, që ka mbushur moshën 18 vjec, qoftë 
edhe ditën e zgjedhjeve, pa dallim race, etnie, gjinie, gjuhe, bindjeje politike, 
besimi, aftësie fizike ose gjendje ekonomike ka të drejtë të zgjedhë dhe të 
zgjidhet”. 14) 

2-Përjashtimi nga e drejta e zgjedhjes. Rezerva juridike e përjashtimit 
nga kjo e drejtë themelore politike e individit dhe rezerva juridike e kufizimit 
të kësaj të drejte i përket vetëm kushtetutës. Kushtetuta e Shqipërisë e 
ka përcaktuar të drejtën e rezervës juridike në nenin 45 të saj.15) Edhe në 

13. Kushtetuta e RSH neni 45/1
14. Kodi Zgjedhor 2008 neni 3/3
15. Kushtetuta e RSH neni 45 2/3
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kushtetutën tonë e drejta e zgjedhjes si e drejtë subjektive themelore e 
individit nuk është konceptuar si e drejtë absolute. Kushtetuta i përmbahet 
qëndrimit të shprehur nga legjislacioni i shteteve demokratike që kjo e drejtë 
mund të kufizohet ose të hiqet, që shteti mund të nxjerrë norma juridike 
që e kufizojnë këtë të drejtë dhe që e përjashtojnë individin nga e drejta e 
zgjedhjes. Por vërehet qartë se përjashtimi dhe kufizimi mbeten rezervë e 
kushtetutës. Konkretisht në paragrafin e dytë të nenit 45 kushtetuta përjashton 
nga e drejta e zgjedhjes personat e paaftë mendërisht.16) “Përjashtohen nga 
e drejta e zgjedhjes, shtetasit e deklaruar me vendim gjyqësor të formës së 
prerë si të paaftë mendërisht”.  Duhet të nënvizohen dy elementë në këtë 
përcaktim të kushtetutës që parashikon përjashtimin nga kjo e drejtë. Së pari 
përjashtimi nga kjo e drejtë subjektive themelore, nga e drejta e zgjedhjes, 
përcaktohet nga vetë kushtetuta. Kushtetuta përcakton se përjashtohen nga 
kjo e drejtë vetëm shtetasit që janë të paaftë mendërisht. Për gjithë shtetasit 
e tjerë kjo është një e drejtë subjektive e pacënueshme. Së dyti në kushtetutë 
përcaktohet dhe autoriteti, organi që ka të drejtë të deklarojë paaftësinë 
mendore të individit. Këtë të drejtë të deklarimit të paaftësisë mendore të 
individit e ka vetëm gjykata. Ky organ, gjykata ka pushtetin, ka tagrin që të 
deklarojë të paaftë mendërisht një individ. Ndalon kushtetuta përcaktimin e 
paaftësisë mendore nga organe të tjera, pra heqjen e të drejtës së zgjedhjes 
nga organe administrative apo ekzekutive të shtetit. Përjashtohen nga e drejta 
e zgjedhjes vetëm ato shtetas, të cilët janë shpallur të paaftë me vendim 
gjyqësor të formës së prerë. Nuk mundet asnjë organ apo autoritet tjetër i 
pushtetit që të bëjë deklarimin e paaftësisë mendore të individit, nga e cila 
rredh drejtpërdrejt përjashtimi i shtetasit nga e drejta e zgjedhjes. Është vetëm 
gjykata që e ka këtë të drejtë. 

3- Kufizimi i të drejtës së zgjedhjes. Krahas përjashtimit nga e drejta e 
zgjedhjes në kushtetutë është parashikuar dhe kufizimi i kësaj të drejte. Në 
kushtetutë përcaktohet kufizimi i të drejtës së zgjedhjes për personat, të cilët 
janë të dënuar me heqje të lirisë dhe janë duke vuajtur dënimin me burgim. 
Në paragrafin e tretë të nenit 45 të kushtetutës përcaktohet se “Të dënuarit 
që janë duke vuajtur dënimin me heqje të lirisë kanë vetëm të drejtën për të 
zgjedhur” 17).  Ky është një kufizim i pjesshëm i kësaj të drejtë që shkon në 
përpjestim me qëllimin e ligjvënësit dhe që nuk e prek thelbin e të drejtës 
së zgjedhjes që është e drejta e shtetasit për të caktur ata që do ta qeverisin 
për një periudhë të caktuar, zakonisht katërvjeçare. Kufizimi i kësaj të drejte, 
vetëm në të drejtën për të votuar nuk përbën një kufizim që të jetë si dënim 

16. Kushtetuta e RSH neni 45 2
17. Kushtetuta e RSH neni 45/3
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penal i parashikuar në rastet e dhënies së dënimit me burgim të shtetasve. Kodi 
penal i Shqipërisë nuk ka të parashikuar heqjen ose kufizimin e të drejtës së 
zgjedhjes si një dënim konkret penal të individit, për të cilin të parashikohet 
dhe koha e dënimit. Pra kushtetuta nuk i lë në rezervë as ligjit dhe as gjykatës 
që të kufizojë të drejtën e zgjedhjes. Gjykata nuk ka juridiksion për të vendosë 
që shtetas të caktuar të kenë vetëm të drejtën për të zgjedhur dhe që të mos 
kenë të drejtën të zgjidhen në organet e zgjedhëshme të shtetit. Ky kufizim i 
drejtës së zgjedhjes, vetëm si e drejtë për të zgjedhur dhe jo si e drejtë për tu 
zgjedhur për pëersonat që vuajnë dënimet penale në burg me heqje të lirisë 
është një kufizim i parashikuar dhe i përcaktuar drejtpërdrejt në kushtetutë 
dhe nuk është një kufizim i përcaktuar nga gjykatë në vendimin gjyqsor të 
dënimit penal. Në kët sens në kushtetutën tonë nuk i është lënë vend për 
interpretime ligjore dhe për interpretime me anë të vendimeve gjyqsore, duke 
mos e lënë këtë kufizim as në rezervë të ligjit zgjedhor (kodit) dhe ligjeve të 
tjera (kodit penal) dhe as në juridiksionin e gjykatave.

4- Kushtet për të votuar dhe karakteristikat e votës. 
a- Karakteristikat e votës. Katër janë karakteristikat e votës së shtetasve, 

bazuar në dispozitat e kushtetutës dhe në dispozitat e Kodit Zgjedhor: vota 
është vetiake, e barabartë, e lirë dhe e fshehtë. Në paragrafin e katërt të nenit 
45 përcaktohet se “Vota është vetjake, e barabartë, e lirë dhe e fshehtë”.18)  Në 
përputhje me këtë përcaktim kushtetues për tiparet dhe kushtet e ushtrimit 
të së drejtës së votës Kodi Zgjedhor ka përcaktuar se ”Zgjedhjet bëhen me 
votim të lirë, të fshehtë, të barabartë dhe të drejtpërdrejtë, sipas rregullave të 
parashikuara në këtë Kod. Zgjedhësit e ushtrojnë lirisht të drejtën e votës.19)”  
“Çdo zgjedhës ka të drejtën e vetëm një vote për zgjedhjen e një subjekti 
zgjedhor”.20) Në këtë sens kushtetuta ndalon votimin për persona të tjerë. 
Zgjedhësi voton vetëm për vete.21) Shtetasi ka të drejtë të votojë, të ushtrojë 
vetëm votën e tij dhe asnjë individ që gëzon të drejtën për të votuar nuk 
mund të votojë në emër të një individi tjetër. Pra asnjë individ nuk mund të 
hedhë votën për një individ tjetër. Vota është një e drejtë vetëm personale 
dhe nuk mund të tjetërsohet, pra ti kalojë një individi tjetër, vota nuk mund 
të delegohet, nuk mund të ushtrohet nga trjetërkush përveçse vetëm vetë nga 
titullari, mbajtësi i kësaj të drejte. Prandaj Kodi zgjedhor për të garantuar 
dhe siguruar votimin si një e drejtë personale e shtetasve ka parashikuar dhe 
dispozita konkrete për dënimin e individëve që votojnë për të tjerët.22) Anëtarët 

18. Kushtetuta e RSH neni 45/4
19. Kodi Zgjedhor 2008 neni 3/2
20. Kodi Zgjedhor 2008 neni 3/4
21. Kodi Zgjedhor 2008 neni 106/3
22. Kodi Zgjedhor neni 169
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e KQV-së, që kanë lejuar një zgjedhës të votojë më shumë se një herë ose në 
emër të zgjedhësve të tjerë, mbajnë përgjegjësi penale, në përputhje me nenin 
248 të Kodit Penal.23)  Kushtetuta dhe Kodi Zgjedhor përcaktojnë të drejtën 
e vetëm një vote dhe që gjithë votat janë të barabarta në numër dhe në vlerë. 
Vota e çdo individi është e barabartë nga pesha me votat e gjithë individëve 
të tjerë. 

b- kushtet për të ushtruar të drejtën e votës. Në Kodin Zgjedhor 
përcaktohet se për ushtrimin e të drejtës së zgjedhjes shtetasit shqiptarë me 
të drejtë vote duhet të plotësojnë disa kushte të përcaktuara. Kushti për të 
ushtruar të drejtën aktive të zgjedhjes, të drejtën e votës, është regjistrimi i 
zgjedhësve në listat e zgjedhësve. Shtetasit të cilët nuk përfshihen në këto 
lista nuk mund ta ushtrojnë këtë të drejtë të përcaktuar dhe të garantuar nga 
kushtetuta.24) Kodi Zgjedhor ka parashikuar në mënyrë të detajuar detyrimin 
juridik që kanë organet shtetrore, detyrim që rrjedh drejtpërdrejt nga kodi, për 
regjistrimin e gjithë shtetasve që kanë të drejtën e votës në listat e zgjedhjeve. 
Por njëkohësisht, kodi zgjedhor përcakton dhe përgjegjegjësinë e këtyre 
organeve shtetrore, në rast të mos përmbushjes së këtij detyrimi juridik ligjor. 
Organet shtetërore që detyrohen të përpilojnë listat e zgjedhesve janë organet 
e qeverisjes vendore dhe zyrat e regjistrit të gjendjes civile të çdo njësie 
vendore si dhe zyra qëndrore e regjistrit të shtetasve të Shqipërisë. Ky është 
një detyrim juridik pozitiv për organet shtetrore dhe jo një detyrim pasiv i 
mosndërhyrjes së tyre. Nga kjo duhet të kuptohet se ekziston një detyrim 
juridik aktiv i këtyre organeve për të përfshirë në këto lista të gjithë shtetasit 
që e gëzojnë këtë të drejtë qoftë edhe ditën e zgjedhjeve. Ky proces përfshin 
hartimin dhe përditësimin e listave të zgjedhësve deri në ditën e zgjedhjeve25).   
Një pozitë krejt të ndryshme juridike përcakton Kodi Zgjedhor për shtetasit 
që gëzojnë të drejtën e zgjedhjeve. Zgjedhësit nuk kanë asnjë detyrim juridik 
për regjistrimin e tyre në listat e zgjedhësve. Kjo për faktin se zgjedhësit 
janë të lirë në ushtrimin e kësaj të drejte. Sipas ligjit zgjedhor shtetasit nuk 
kanë detyrim juridik për të votuar, domethënë për të ushtruar të drejtën e 
votës. Bazuar në kodin zgjedhor, organet përkatëse që kanë detyrimin juridik 
për regjistrimin e zgjedhesve, janë të detyruar të regjistrojnë në këto lista të 
gjithë shtetasit me të drejtë vote në qendrën e banimit të përhershëm të tyre, 
ose në qendrën ku ato qëndrojnë më shumë dhe kryejnë veprimtarinë e tyre 
kryesore të punës dhe ekonomike. Në kuptim të këtij kodi, shtetasit shqiptar 
kanë të drejtën juridike, ligjore që të regjistrohen në një listë zgjedhore, qoftë 
në vendin e banimit, qoftë në vendin ku ato punojnë. Por shtetasit nuk kanë 

23. Kodi Zgjedhor neni 169/5
24. Kodi Zgjedhor neni 46/3
25. Kodi Zgjedhor nenet 46/47/48
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të drejtë të jenë të regjistruar në dy lista zgjedhore.26) Me anë të këtij kushti 
juridik, ligjor të parashikuar në kodin zgjedhor, shteti pengon votimin e 
dyfishtë/shumfishtë të shtetasve për organet e zgjedhshme, pengon shkeljen 
e barazisë në zgjedhje. Kodi zgjedhor nuk pengon pjesmarrjen në votime për 
zgjedhjen e organeve të zgjedhëshme të shtetit, në atdheun e tyre, të shtetasve 
shqiptarë me të drejtë vote, por, që jetojnë në një vend/shtet të huaj. Por kodi 
zgjedhor ka vendosur si kusht që këto shtetas duhet ta ushtrojnë këtë të drejtë 
në njësinë e vendbanimit të tyre, ku ata kanë regjistrin e gjendjes civile. 
Pra kjo pengon juridikisht, ushtrimin e të drejtës së votës në vendet ku ata 
jetojnë,jashtë Shqipërisë27). Duhet të nënvizohet se edhe Konventa Europiane 
e të Drejtave të Njeriut edhe praktika e gjykatës europiane kanë njohur për 
shtetet të drejtën të pengojnë votimin e dyfishtë/shumfishtë të shtetasve, me 
qëllimin për të penguar shkeljen e barazisë në zgjedhje.

Për zgjedhjet vendore kodi zgjedhor ka përcaktuar se kanë të drejtën të 
votojnë për të zgjedhur organet e qeverisjes vendore vetëm ato shtetas me 
të drejtë vote që banojnë në këtë njësi vendore. Pra detyrimi juridik është të 
jesh banor i njësisë së qeverisjes vendore. Ky është një detyrim jo vetëm për 
shtetasit që votojnë për zgjedhjen e organeve vendore, por dhe për shtetasit që 
kandidojnë për t’u zgjedhur në këto organe. Që shtetasi të ushtrojë të drejtën 
e zgjedhjes për organet e qeverisjes vendore, kusht është që shtetasi të jetë me 
banim në komunën ose bashkinë ku zhvillohen zgjedhjet. Ky ëhstë një kusht 
juridik që përfshin të drejtën aktive dhe të drejtën pasive të zgjedhjes. „Kryetarët 
e bashkive ose të komunave, si dhe këshillat e bashkive ose komunave zgjidhen 
me votim të drejtpërdrejtë nga zgjedhësit me vendbanim në territorin e bashkisë 
ose të komunës”28).  Ligji zgjedhor nuk lejon kandidimin për organet e qeverisjes 
vendore të shtetasve që nuk kanë lejen e banimit në këto njësi vendore. Por kodi 
zgjedhor nuk e përcakton vendbanimin e kandidatëve në një zonë zgjedhore 
si kusht për të kandiduar për deputet. Kjo për faktin se deputeti në Shqipëri, 
sipas Kushtetutës, gëzon një mandat përfaqësimi dhe jo një mandat imperativ. 
“Deputetët përfaqësojnë popullin dhe nuk lidhen me asnjë mandat detyrues” 
29).  Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut dhe jurisprudenca e gjykatës 
europiane kanë përcaktuar se shtetet në ligjet e zgjedhjeve nuk mund të vendosin 
kufizime arbitrare, domethënë kufizime që e cënojnë në thelb këtë të drejtë. 
Por kjo nuk i pengon shtetet të vendosin kufizime të caktuara ose kushte për 
të ushtruar të drejtën e votimit e të zgjedhjes, siç është kushti i banimit në një 
njësi të caktuar vendore. 

26. Kodi Zgjedhor nenet 46/2/3
27. Kodi Zgjedhor nenet 45
28. Kodi Zgjedhor nenet 165/1
29. Kushtetuta e RSH neni 70/1
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iii.Përafrimi i legjislacionit shqiptar për zgjedhjet 
me legjislacionin europian

Bazat juridike të së drejtës së zgjedhjes në Shqipëri janë Kushtetutë dhe 
Kodi zgjedhor, si dhe gjithë ligjet dhe aktete e tjera juridike që lidhen me 
zgjedhjet dhe që rregullojnë të drejtën e zgjedhjeve. Dispozitat e Kushtetutës 
për zgjedhjet janë në përputhje me legjislacionin europian për zgjedhjet. Në 
radhë të parë duke i referohemi gjithë dispozitave që kushtetuta e Shqipërisë 
ka parashikuar për zgjedhjet. Dispozitë e parë që parashikohet në kushtetutë 
për zgjedhjet është drejtpëdrejt në përputhje me nenin 3 të protokollit 1 
të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Kushtetuta e Shqipërisë 
në nenin 1 në paragrafin 3 përcakton se “Qeverisja bazohet në një sistem 
zgjedhjesh të lira, të barabarta, të përgjithshme e periodike”.30)  Disa aspekte 
janë të përcaktuara në këtë dispozitë të kushtetutës për funksionin që 
kanë zgjedhjet. Aspekti i parë që duhet të veçohet në këtë dispozitë është 
se qeverisja në Shqipëri bazohet vetëm në zgjedhje. Pra kushtetuta ndalon 
çdo mënyrë tjetër për ushtrimin e qeverisjes, që nuk buron nga zgjedhjet. 
Qeverisjet që nuk bazohen në zgjedhjet janë antikushtetuese. Madje vetëm 
qeverisja që bazohet në zgjedhje të lira, të barabarta, të përgjitshme dhe 
periodike është kushtetuese. Pra vetëm mbi zgjedhje të tilla qeverisja në 
Shqipëri është kushtetuese. Çfardolloj zgjedhjesh të cilat cënojnë këto parime 
janë jo kushtetuese, dhe qeverisja nga zgjedhje që cënojnë këto parime 
është antikushtetuese. Nga kjo dispozitë rrjedh në mënyrë direkte detyrimi 
pozitiv, për shtetin, për organizimin në mënyrë periodike të zgjedhjeve. 
Dhe duhet të nënvizohet se kushtetuta, ligji themeltar i shtetit, e detyron 
juridikisht Shqipërinë, të organizojë zgjedhje çdo katër vjet për organin 
përfaqësues.31)  Prandaj qeveria në Shqipëri është e detyruar të organizojë 
zgjedhje, pra ka detyrimin juridik, që rrjedh drejtpërdrejt nga kushtetuta, të 
përgatisë zhvillimin e zgjedhjeve dhe të mbajë përgjegjësinë juridike për 
zhvillimin normal të zgjedhjeve, siç parashikojnë ligji i zgjedhjeve dhe aktet 
e tjera normative për zgjedhjet. Kushtetuta nuk parashikon një detyrim pasiv 
të qeverisë për zgjedhjet. Domethënë kushtetuta nuk ka parashikuar thjesht 
detyrimin e qeqverisë për të mos ndërhyrë në zgjedhjet dhe në zhvillimin e 
tyre, për të mos ndërhyrë në rezultain e zgjedhjeve dhe për të mos ndërhyrë 
në ushtrimin e të drejtës së zgjedhjes nga zgjedhësit. Në nenin 1 kushtetuta i 
vendos qeverisë detyrimin juridik pozitiv të zhvillojë e organizojë, në afatet 

30. Kushtetitae RSH neni 1/3
31. Kushtetuta e RSH neni 65/1
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e përcaktuara nga kushtetuta ose nga ligji, çdo katër vjet zgjedhje për organin 
përfaqësues. Neni 3 i protokollit 1 të Konventës Europiane të të Drejtave të 
Njeriut i detyron juridikisht shtetet palë të shpallin në periudha të arsyeshme 
zgjedhje të lira me votim të fshehtë duke përcaktuar për shtetet kontraktuese 
detyrime të karakterit pozitiv për krijimin e infrastrukturave institucionale 
me qëllimin e realizimit të së drejtës për të votuar dhe të drejtës për t’u 
zgjedhur në trupin ligjvënës. Gjykata Europiane e të drejtave të njeriut duke 
bërë interpretimin e kësaj dispozite është shprehur në lidhje me natyrën e 
të drejtave të sanksionuara në këtë dispozitë juridike dhe ka nënvizuar se 
“Aty ku të gjitha klauzolat e tjera materiale në konventë dhe në protokollet 
... përdorin fjalët “çdo njeri gëzon të drejtën” ose “askujt nuk duhet”, neni 3 i 
protokollit 1 përdor detyrimin “Palët e Larta kontraktuese marrin përsipër...” 
Nga ky formulim është nxjerrë përfundimi se detyrimi parësor për zgjedhjet 
dhe për të drejtën e zgjedhjes nuk është ai i abstenimit ose mosndërhyrjes, 
si në shumicën e të drejtave civile dhe politike, por ai i marrjes nga shteti të 
ndërhyrjeve pozitive për “mbajtjen “ e “zgjedhjeve demokratike”. Detyrimi 
juridik i shtetit për zhvillimin periodik të zgjedhjeve është shprehur qartë nga 
Gjykata Europiane e te Drejtave të Njeriut në çështjen Mathieu-Mohin & 
Clerfayt v Belgium: “... detyrimi i parë në fushën përkatëse nuk është thjesht 
një abstenim ose mosndërhyrje, siç është në pjesën më të madhe të të drejtave 
me karakter civil dhe politik, por ai i marrjes së masave me karakter pozitiv 
për “mbajtjen” e “zgjedhjeve demokratike” 32).  

Aspekti i sytë ka të bëjë me detyrimin e zhvillimit periodik të zgjedhjeve. 
Kushtetuta ka përcaktuar një mandat të kufizuar për organin përfaqësues dhe 
për rrjedhim dhe për qeverinë. Mandati sipas kushtetutës është katërvjeçar.33)  
Në përfundim të mandatit katërvjeçar kushtetuta përcakton detyrimin juridik 
që qeveria të zhvillojë zgjedhjet. Pra kushtetuta parashikon të drejtën që 
populli periodikisht një herë në katër vjet të shprehet se kush do ta qeverisë. 
Në përmbushje të këtij detyrimi juridik në Kodin Zgjedhor përcaktohet se 
“Zgjedhjet janë periodike”.34) Në këtë kuadër të detyrimit pozitiv të qeverisë 
për organizimin e zhvillimin e zgjedhjeve periodike në Shqipëri është miartuar 
ligji i zgjedhjeve, kodi zgjedhor. Funksioni i parë i zgjedhjeve është zgjedhja 
e qeverisjes së shtetit dhe funksioni i dytë i zgjedhjeve është kontrolli mbi 
qeverisjen e zgjedhur nga shtetasit Kjo do të thotë se zgjedhjet kanë funksion 
dhe përdoren nga shtetasit jo vetëm për të caktuar qeverinë por dhe për të 

32. Raport mbi studimin e përqasjes së legjislacionit shqiptar me Konventën Europiane të 
drejtave të  njeriut” Tiranë 2003 f..55

33. Kushtetuta e RSH 1998 neni 65 “Kuvendi zgjidhet çdo katër vjet”.
34. Kodi Zgjedhor viti 2008 neni 3/1.
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kontrolluar qeverinë. Pra zgjedhjet janë një e drejtë e shtetasve për të zgjedhur 
dhe ndryshuar qeverisjen në mënyrë periodike. Këtë funksion të zgjedhjeve 
identifikon Esmein kur shprehej se “Në sistemin me të vërtetë përfaqësues 
zgjedhjet e përsëritura shpeshherë janë i vetmi kontroll legjitim dhe efikas 
që populli mund të ushtrojë mbi ata të cilëve u ka dorëzuar pushtetin e tij për 
një kohë të caktuar” 35). Kjo dispozitë që përfshihet në parimet themelore të 
kushtetutës shpreh qartë se në sistemin tonë politik qeverisje konstitucionale 
është vetëm ajo që buron nga zgjedhjet. Përcaktimi që i bën zgjedhjeve 
kushtetuta jonë vjen në përputhje me legjislacioni europian dhe atë të vendeve 
të tjera demokratike. Konkretisht, bazuar në nenin 3 të protokollit 1, zgjedhjet 
bëhen në intervale kohe të arsyeshme. ”Palët e larta kontraktuese angazhohen 
të organizojnë në intervale kohe të arsyeshme zgjedhje...”36).  Organet 
e konventës nuk kanë përcaktuar, nuk e kanë fiksuar këtë interval kohe të 
arsyeshëm. Por është pranuar se kufijtë kohorë të arsyeshëm mund të shtrihen 
midis pesë ose gjashtë vjetëve. Madje pothuaj gjithë shtetet në Europë kanë 
parashikuar afate më të shkurtëra për zhvillimin e zgjedhjeve. Kanadaja Italia 
kanë përcaktuar se zgjedhjet do të zhvillohen çdo pesë vjet. Por është SHBA 
që ka si interval për zgjedhjen e parlamentit çdo 2 vjet. Zhvillimi periodik 
i zgjedhjeve “... i jep mundësi forcave politike të konkurojnë për marrjen 
e pushtetit, por njëkohësisht u jep mundësi edhe zgjedhësve të kontrollojnë 
veprimtarinë e partive politike në çdo periudhë kohe( psh çdo katër vjet)” 37). 

Aspekti i tretë që kushtetuta përcakton për zgjedhjet ka të bëjë me 
parimet kryesore mbi të cilat do të bazohen zgjedhjet. Në këtë sens qevrisja në 
sistemin poltik kushtetues të Shqipërisë bazohet jo në çgfardolloj zgjedhjesh, 
por vetëm në zgjedhje demokratike mbështetur në parimin e zgjedhjeve të 
lira, të barabarta, të përgjithshme dhe periodike. Kodi elektoral afron një 
listë të gjatë parimesh të përgjitshme që rregullojnë zhvillimin e zgjedhjeve 
në vendin tonë. “Kushtetuta shqiptare afirmon parimet më demokratike të 
sistemit të zgjdhjeve kur vendos një sistem zgjedhjesh ... të lira, të barabarta, 
të përgjithshme e periodike”.38) Në këtë aspekt qeverisja e vendosur përmes 
zgjedhjeve jo të lira, jo të barabarta dhe jo të përgjithshme është jokushtetuese, 
domethënë vjen në kundërshtim me rendin kushtetues të Shqipërisë. Një 
qeverisje, e cila nuk rrjedh nga zgjedhje të lira, të fshehta, të barabarta dhe 
të përgjithshme nuk pranohet nga sovrani, nga populli i cili ka përcaktuar në 

35. L.Omari “Sistemi parlamentar” bot 200 f.139
36. Protokolli 1 KEDNJ neni 3. “Palët e larta kontraktuese marrin përsipër të mbajnë zgjedhje 

të lira në intervale të arsyeshme me votim të fshehtë, sipas kushteve që sigurojnë shprehje 
të lirë të mendimit të popullit në zgjedhjen e legjislaturës”.

37. A.Anastasi “E drejta Kushtetuese” Tiranë 2001 f.84
38. A.Anastasi “E drejta Kushtetuese” Tiranë 2001 f. 82
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kushtetutë në mënyrë taksative vetëm një mënyrë për të ardhur në qeverisjen e 
shtetit, me anë të zgjedhjeve të lira, të barabarta, të përgjithshme.39) Kushtetuta 
edhe në këtë rast është në standartet që parashikon Konventa Europiane e të 
Drejtave të Njeriut për zgjedhjet. Neni 3 i protokollit 1 përcakton detyrimin 
për zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të fshehta me qëllimin që të garantohet 
shprehja e lirë e mendimit të zgjedhëzve për organin përfaqësues. Konkretisht 
në nenin 3 të protokollit 1 përcaktohet se “ Palët... angazhohen të organizojnë 
...zgjedhje të lira me votim të fshehtë, në kushte që sigurojnë shprehjen e lirë 
të mendimit të popullit...” 40).  

Përafrimi i përcaktimeve të bëra nga kushtetuta për të drejtën e zgjedhjeve 
si e drejtë subjektive është në përputhje me legjislacionin europian të së drejtës 
elektorale e veçanërisht me atë çka parashikohet në protokollin 1 shtesë të 
Konventës. Kushtetuta jonë në nenin 45 paragrafi 1 ka përcaktuar të drejtën e 
zgjedhjes si një të drejtë politike themelore e individit. Kjo është një e drejtë 
që e gëzojnë të gjithë shtetasit. Neni 45 është një dispozitë që e përcakton 
të drejtën e zgjedhjes si një të drejtë subjektive të shtetasit. Shteti, organet 
shtetërore duhet të respektojnë këtë të drejtë dhe detyrohen të nxjerrin akte 
dhe të veprojnë që të sigurojnë shtetasve ushtrimin e kësaj të drejte. Në këtë 
sens, shteti ka detyrimin juridik pozitiv në respektimin e kësaj të drejte të 
shtetasve. E drejta e zgjedhjes është një e drejtë ...”të cilën organet e pushtetit 
publik, në përmbushje të detyrave të tyre duhet ta respektojnë... si dhe të 
kontribuojnë në realizimin e saj” 41).  Neni 3 i protokollit 1 jo vetëm shpall 
një të drejtë themelore politike, por është ndër dispozitat e rralla që vendos 
detyrim pozitiv për shtetin, megjithëse i lë liri çdo shteti për të zgjedhur 
sistemin elektoral dhe për përcaktimin e organit përfaqësues. Në këtë rast 
konventa përfshin të vetmen të drejtë themelore të qartë politike.

Por sipas konventës e drejta e zgjedhjes nuk është një e drejtë absolute 
dhe e pakufizueshme. Shtetet kanë hapësirë të vendosin kushte për ushtrimin 
e kësaj të drejte themelore politike të shtetasve. Në lidhje me këtë çështje 
Gjykata Europiane e të Dejtave të Njeriut e ka përcaktuar të drejtën e 
zgjedhjeve si një të drejtë subjektive jo absolute. Sipas kësaj gjyakte, shteteve 
palë u është dhenë hapësirë e gjërë vlerësimi në këtë fushë. Në vijim të kësaj 
të drejte, që kanë shtetet për të caktuar kushte për ushtrimin e të drejtës së 
zgjedhjeve, Kodi Zgjedhor përcakton se “Çdo shtetas shqiptar, që ka mbushur 
moshën 18 vjeç në datën e zgjedhjeve dhe që plotëson kushtet e parashikuara 

39. Kushtetuta neni 1/3
40. Protokolli 1` neni 3 i KEDNJ. 
41. Raport mbi studimin e përqasjes së legjislacionit shqiptar me Konventën Europiane të 

drejtave të  njeriut” Tiranë 2003 f..56
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në këtë kod ka të drejtë të votojë për zgjedhjet për kuvendin dhe për organet e 
qeverisjes vendore”42). Sidoqoftë gjykata nuk ka adaptuar një listë të mbyllur 
për të kufizuar ose deroguar nga kjo e drejtë subjektive.43)  Kushtetuta jonë 
duket se afron disa indikime për aftësinë e shtetasve për të votuar dhe për t’u 
zgjedhur. Këto kushte janë parashikuar shprehimisht në paragrafin 1 (kufiri i 
moshës), pg 2 (paaftësia mendore e deklaruar me vendim gjyqësor të formës 
së prerë) dhe pg 3(personat të cilëve u është hequr liria në të drejtën e tre për 
tu zgjedhur),44)  Megjithatë duhet të shtrohet pyetja sa është garantuar e drejta 
e zgjedhjes në zgjedhjet e zhvilluara në vendin tonë. Në Shqipëri ushtrimi i 
të drejtës së zgjedhjes ka hasur në mjaft kufizime dhe devijime dhe nuk është 
garantuar tërësisht. Kjo do të thotë se ekziston garancia konstitucionale dhe 
ligjore. Por ka mjaft rate dhe mundësi që shtetasve u cënohet kjo e drejtë dhe nuk 
aplikohen ligjet që e mbrojnë dhe garantojnë atë. Në zgjedhjet e 2009 e dreja 
e zgjedhjeve u cënua nga mospaisja e shtetasve me dokumente identifikimi. 
Një përqindje e konsiderueshme e shtetasve nuk e ushtruan të drejtën e tyre 
të votimit, sepse nuk zotëronin një pasaportë apo një kartë identiteti. Kjo e 
drejtë u cënua nga mosregjistrimi i një numri të konsiderueshëm të shtetasve 
në listat e zgjedhësve. Në zgjedhjet e vitit 2009 pati mjaft raste të votimit 
familjar që cënuan karakterin vetiak të votës. Kushtetuta përcakton të drejtën 
e votës së fshehtë dhe të votës së lirë. Kushti i lirisë së votës është që vota të 
jëtë e fshehtë. Në zgjedhjet e vitit 2009 e drejta e votës dhe e drejta për t’u 
zgjedhur u cënuan dhe u shkelën në procesin e numërimit dhe në procesin e 
nxjerrjes së rezultatit të zgjedhjeve. Deformimi i rezultatit të zgjedhjeve nga 
numërimi i keq i votave përbën cënim të drejpërdrejtë të së drejtës së votës, 
shkelje të saj dhe është rast flagrant i shkeljes së kushtetutës dhe i shkeljes lë 
ligjit. Megjithatë ,siç përcaktojnë dhe vendimet e gjykatës europiane, i përket 
gjykatës së vendit të hetoje dhe përcaktojë, në çdo rast, cënimin dhe shkeljen 
e kësaj të drejte. Është gjykata që vendos rast pas rasti edhe për ligjshmërinë 
e heqjes dhe kufizimit të së drejëts së zgjedhjeve. 

42. Kodi Zgjedhor 2008 neni 3.1
43. Raport mbi studimin e përqasjes së legjislacionit shqiptar me Konventën Europiane të 

drejtave të  njeriut” Tiranë 2003 f..56
44. Raport mbi studimin e përqasjes së legjislacionit shqiptar me Konventën Europiane të 

drejtave të  njeriut” Tiranë 2003 f..57
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СДИ ВО УСЛОВИ НА ГЛОБАЛНА ЕКОНОМСКА 
КРИЗА - 2008-2010 ГОДИНА

Abstract

fDi fLowS DuRiNG tHe GLoBAL eCoNiMiC CRiSiS
M-R FLORIDA VELJANOSKA

The analysis which was carried out within this paper shows that FDI flows are 
not independent from global economic trends. The economic crisis that has 
engulfed the world economy had a strong reflection on the global investment. 

What made this crisis more complicated is the fact that it was primarily a crisis of 
the developed world, which in the past was a major exporter of capital to foreign 
investment. 

The decline in global FDI that began in 2008, continued in 2009, and developed 
with the same intensity as the global meltdown. From developed to developing 
countries. The first signs of recovery in the world economy emerged in 2010, when 
the global FDI flows also started to increase. It is another strong argument which 
confirms the correlation between  economic crisis and the collapse of global FDI. 

Negative effects from the crisis has reflected on the FDI flows due to:
• Lack of financial resources, internal (corporate profits) and external (restrictive 

credit criteria and high interest rates 
• Adverse - pessimistic expectations of the market 
• High risk 
Although global FDI has demonstrated general decline, even so not all types 

of FDI were equally affected. The most affected were FDI that were motivated by 
the quest for market . That was because of  sharp decline in purchasing power in 
developed countries, where the products were mostly sold earlier. Opposite to this 

М-р Флорида Велјаноска
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type of investment, the crisis was an opportunity for investments motivated by the 
quest for cheap raw materials, because it had the opportunity to buy cheap assets  
with potential for huge profit.                 

The economic crisis has had its impact on the FDI inflow into Macedonia, where 
after good results in the period 2006-2008 came to a significant decline. The greatest 
reason for this decline is associated with the global meltdown. Anyway there are 
other reasons also that contributed for these poor FDI trends. That is why we need to 
make further elaboration and analysis, in order to prevent further downward trend.

Keywords: Foreign direct investment, Macedonia, global economic crisis

ВоВеД

Значењето на СДИ за економскиот развој, просперитет и благосостојба 
на едно национално стопанство е големо. Позитивните ефекти кои со себе 
ги носи една странска инвестиција  се бројни и значајни за  економското, 
социјалното и  воопшто за општественото живеење на земјата примател 
на инвестицијата. Раст на БДП, ангажирање на работна сила и пораст на 
платите , зголемување на извозот, подобрување на состојбата во платниот 
биланс, стабилен девизен курс, се само дел од бројните поволните ефекти 
кои се пропратни со секоја странска инвестиција. 

За значењето на СДИ за земјите во развој и транзиционите економии е 
многу зборувано, пишувано и дебатирано. И во нашата земја се испишани  
огромен број страници посветени на СДИ, на причините за слабиот 
прилив, на начините како да се дојде до повеќе инвестиции, за слабостите 
на инвестиционата клима, за последиците, за изгубениот раст . 

И додека поголемиот дел од земјите во развој и транзиционите 
економии, вклучувајќи ја и нашата, на свои “плеќи” ги почувствувале 
последиците од слабиот прилив, развиените земји децении наназад ги 
уживаа благодетите на стабилниот прилив на СДИ. Уживаа..... се до 
критичната 2008 година. Тоа е година во која глобалната економска криза, 
почна да го собира својот  “Данок”, најпрво и најмногу во развиениот 
свет. 

Паралелно со бурните економски турбуленции, нестабилност, 
депресивност и несигурност, настапи и драстичен пад на глобалните 
СДИ. Мултинационалните компании беа исправени пред сериозен 
предизвик да опстојат во крајно сложените околности. Песимизмот и 
ризикот беа главните двигатели на пазарите. Инвестициите се одлагаа, се 
откажуваа, се отпуштаа вработени, се затвораа цели погони. Развојниот 
бум и оптимизмот кој владееше во   2007 година, беше заменет со сивило, 
паника и очај.
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И повторно во услови на криза се актуелизираат СДИ, како еден 
од доминантните фактори – водилки на економското заздравување и 
закрепнување. Што се случи со СДИ за време на глобалната криза 2008 
– 2010 година, дали тие растеа или опаѓаа, каде беа насочени, кои земји 
забележаа најголем пад на приливот на СДИ, дали некои земји успеаа да 
извлечат корист од тековната криза – тоа се прашањата на кои одговор 
треба да  даде овој труд.

1. 2007 ГоДИна – ГоДИна која Го оБелеЖа ВРВоТ 
на ГлоБалнИТе сДИ ТекоВИ, но И ГоДИна која  Го 

оЗнаЧИ  кРајоТ на РасТеЧкИоТ  ТРенД на сДИ

Глобалните економски показатели за 2007 година беа измпозантни. 
Профитабилност, економски раст, либерализација на инвестиционите 
режими, интернационализација и зголемување на бројот на МНК. Сето 
тоа допринесе да владејат оптимистички очекувања и кај инвеститорите 
и кај потрошувачите. Тие оптимистички очекувања доведоа до раст на 
глобалните СДИ. Тоа и не беше само раст на СДИ, тоа беше рекорден 
износ на СДИ во историјата. Тоа беше пораст од 30% во однос на 2006 
година или вкупен износ од 2,09 трилиони САД$. Трендот на пораст 
на СДИ започна во 2003 година, откако две години глобалните СДИ  
бележеа пад по нападите на САД од 11 септември. Растот траеше четири 
години, до 2007. 

Порастот на СДИ во годината на економска експанзија беше во 
сите региони и на сите типови на СДИ. Развиените земји го продолжија 
нагорниот тренд на прилив на СДИ кој траеше четири години. Лидер 
по приливот на СДИ и понатаму останаа САД, кои оставарија прилив 
од 232.8 милијарди САД$1). Регион кој што оствари највисок прилив на 
СДИ беше Европската Унија, која достигна историски највисоко ниво 
на СДИ од 804.3 милијарди САД$, што е пораст од 34,5% во однос на 
претходната година.  Во рамките на земјите членки на ЕУ, земји кои 
оствариле највисок прилив беа: Велика Британија, Франција, Холандија, 
кои истовремено забележаа и највисок раст на СДИ. Вкупното учество 
на странските директни вложувања во развиените земји во однос на 
глобалните СДИ текови, изнесуваше 68,1%.  Тоа може да се види и во 
табелата бр.1, која следи во продолжение.

1. “World investment report 2008” UNCTAD,2008
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Табела бр. 1 СДИ прилив по региони и групи на земји во милијарди 
САД$ за периодот 2005-2007 година
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 Извор: Извештај за глобалните инвестиции, УНКТАД, 2008

Во презентираната табела се прикажани и податоци кои се однесуваат 
на приливот на СДИ во земјите во развој  по одделни региони и групи 
на земји. При тоа очигледен е фактот дека трендот на пораст на СДИ 
е заедничка карактеристика за земјите во развој од Африка, Азија и 
транзиционите економии од Источна и Југо - Источна Европа. Единствено 
нешто по што тие меѓу себе се разликуваа е интензитетот на пораст.  

                  
ПојаВа на ПРВИТе ЗнаЦИ на кРајоТ на 

ИМПоЗанТнИоТ еконоМскИ РасТ  И  РасТ на сДИ

 Во екот на највисоките економски достигнувања, се појавија првите 
знаци на нестабилност и пад на растот и довербата.  Втората половина 
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на 2007 година несомнено ќе биде запаметена по финансиската криза 
која ја зафати американската економија. Голем дел од финансискиот 
сектор во САД се најде во незавидна ситуација - на работ на банкрот. 
Алката со која се поврзани помеѓу себе финансиските институции 
започна да се одмотува и како “рак” да се шири на Вол Стрит. Најсилната 
економија  секојдневно ги броеше потресите на финансискиот пазар. 
Беше невозможно да се спречи прелевањето на кризата. Инвестиционата 
ситуација прогресивно се влошуваше. Парите станаа екстремно скапи и 
недостапни за компаниите.

Она што сеуште го одржуваше реалниот сектор  и  инвестициите 
во живот во втората половина на 2007 година, беше профитот кој го 
остваруваа МНК, и кој им даде можност да ги реализираат планираните 
инвестициони проекти, како не би дошло до пад на економската активност 
и на тековите на СДИ. Сепак,  тоа не беше и не можеше да биде доволно за 
да се компензира недостатокот од  надворешни средства за инвестирање 
– кредити. Сите показатели на крајот на 2007 година укажуваа на крај 
на растечкиот економски циклус на меѓународни иневестиции. Тој раст 
меѓудругото беше резултат и на либерализација на бизнис климата 
во изминатите години на глобално ниво. Истата таа либерализација и 
глобализација на економските односи  го забрза распространувањето на 
негативните ефекти од финансиската криза надвор од САД.

2. сВеТска еконоМска кРИЗа  И сДИ ТекоВИ Во 
УслоВИ на кРИЗа

2.1. ПОЈАВА И РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА КРИЗА

Почетокот на 2008 година беше проследен со пад на довербата и 
сигурноста кај инвеститорите и потрошувачите. Негативните движења 
од САД започнаа да се трансферираат во останатите земји, оставајќи 
најсилен печат во развиениот свет. 

Крајот на првата половина од 2008 година даде одредени оптимистички 
видувања за надминување на економската криза, кои беа набрзо брутално 
избришани во Октомври, кога повторно еруптираше финансиската криза, 
преку дотогаш водечките компании на финансискиот пазар Леман Брадр, 
АИГ , како и поголем број на европски, особено исландски банки кои ги 
покажаа првите знаци на несолвентност. Тоа даде јасни симптоми  дека 
глобалната финансиска криза е сеуште  присутна. Тоа само ја зголеми  
паниката и депресивноста на глобалните пазари. Беше неизбежно да се 
спаси негативното влијание од финансиските шокови врз реалниот сектор.
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Кризата се разлеа со негативни реперкусии врз стопанскиот 
развој. Строгите кредитни услови ги погодија инвестицините планови 
на компаниите, продажбата и профитот интензивно опаѓаа и не беа 
доволни за да се покријат трошоците на работењето. Се отпуштија 
илјадници вработени, се затвораа цели погони, побарувачката за стоки 
и услуги прогресивно се намалуваше, компаниите се ориентираа кон 
имплементација на cost cutting програми.  Развиените земји го живееа 
најцрното сивило после Втората светска војна. 

2009 година не го зголеми оптимизамот на светските пазари. Кризата 
го засили својот замав, зафаќајќи цели региони, проширувајќи се низ 
сите сектори и индустрии. Вистинскиот хорор исплива на површина. 
Негативниот економски раст стана пропратен декор на економското 
сивило во развиениот свет. Од економски моќните земји единствено 
само Кина и Индија го продолжија својот прогресивен економски раст 
со стапка на раст 9%, 9,1% (2008, 2009) и 7,4% (2008,2009), соодветно. 
Само за споредба САД во 2008 година има економски раст од -2.6%, 
Велика Британија  -5%, Германија -4.7% итн. 

2010 година може да се одбележи како година на економско 
опоравување. Кризата полека започна да губи од својот интензитет. 
Онаму каде започна кризата, таму и најдолго се задржа – во развиениот 
свет. Додека состојбата полека се стабилизираше во земјите во развој 
и транзиционите економии, во развиените земји опоравувањето одеше 
тешко. Сепак, најголемиот дел од земјите бележеа подобрување на 
економската состојба и напредок на економскиот раст. Повторно Кина 
и Индија отскокнуваа со позитивни стапки на економски раст од 10.1%, 
односно 8.3%, соодветно, како да се во услови на најголема експанзија.

2.2. ТЕКОВИТЕ НА ГЛОБАЛНИТЕ СДИ ВО УСЛОВИ НА КРИЗА

Напоредно со падот на глобалните економски перформанси во 
услови на финансиска и економска криза, во 2008 година, дојде и до 
драстичен пад на глобалните странски директни инвестиции од 17,3% 
во однос на 2007 година, односно вкупно 1,731 трилиони САД$ во однос 
на 2,092 трилиони САД$ од 2007 година. Интензитетот на опаѓање на 
инвестициите најпрво започна во развиените земји, од каде всушност 
и започна кризата, за потоа да се пренесе и во земјите во развој. Пад на 
СДИ во 2008 година забележаа: ЕУ пад од 30,7%, или по земји Велика 
Британија пад од 51,1%, Германија 48,9%, Ирска огромен пад од 120%, 
Италија 94,3%, Холандија 70,4%. Од останатите развиени земји пад имаа 

Флорида Велјаноска:   СДИ ВО УСЛОВИ НА ГЛОБАЛНА ЕКОНОМСКА 
   КРИЗА - 2008-2010 ГОДИНА



The Heritage Nr.7 / 201176

и САД и Јапонија.  За разлика од развиените земји кај кои уште во 2008 
година дојде до пад на СДИ, кај земјите во развој и во 2008 година имаше 
раст на СДИ. Ова особено се однесува на земјите од Јужна Америка (кои 
освен Мексико сите забележаа пораст на приливот на СДИ), како и на 
повеќето земји од Источна и Југоисточна Азија кои достигнаа историски 
највисоко ниво на прилив на СДИ. Ова секако се однесува на двете 
економски највлијателни земји во развој во Азија – Кина и Индија. Кина 
достигна рекордно ниво на СДИ од 92,4 милијардиСАД$ , додека Индија 
прилив од 36,7 милијарди САД $ или пораст од околу 60% во однос на 
2007 година. За жал таква не беше состојбата со сите азиски земји, некои 
од нив како што е на пример Сингапур кој долги години беше рангиран 
на првото место според СДИ Потенциал Индекс, забележа огромен пад 
на приливот на СДИ од 57,2%. Тоа беше знак дека кризата започнува да 
се шири и кај развиените земји.

Во 2009 година продолжи падот на странските директни иневстиции 
на глобално ниво. Ова беше особено критична година за реалниот 
сектор, бидејќи економската криза го покажа своето најсурово лице. 
Недостигот од финансиски средства за инвестиции како внатрешни 
(корпоративен профит), така и надворешни (кредити) ги одложуваа или 
откажуваа најавените инвестициони зафати. Зголемениот ризик кој се 
калкулираше во инвестицините пресметки, направи многу малку проекти 
да го задоволат критериумот на профитабилност, особено во услови 
кога владее скептицизам и кога компаниите пресметките ги базираат на 
песимистичко сценарио. Вкупното ниво на СДИ повторно забележа пад 
и тоа за 47,3% во однос на 2008 година. Износот на СДИ  беше помал од 
еден трилион, односно 975 милијарди САД$  . Тоа може да се види во 
табелата што следува.

Табела бр.2 Глобални СДИ текови во милијарди САД$ 2008-2009 година

      2008  2009
Вкупно глобални СДИ   1,730.9 975.2
 % промени    -17.3    -43.7
 Развиени земји    914.7   441.3
 % промена    -32.5    -51.8
Земји во развој    816.3  533.9
% промена    10.7  -34.6
Суб-Сахар. Африка    49.7  30.3 
 % промени     30.7  -39.1
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 Средна Источна и Северна Африка  98.1   73.4
 % промена     19.8   -25.2
 Земји во развој во Азија   323.2   235.5
 % промена     19.8   -25.2
 Јужна Америка и Кариби   140.5   93.8
 % промена     9.7   -33.3
 Источна Европа     183.3   90.4
 % промена     10.7   -50.7
 % Учество на развиени земји  52.8   45.3
 % учество на земји во развој   47.2   54.7

Извор: : IMF, national statistics; UNCTAD; Economist Intelligence Unit forecast for 2009

Од Табелата бр.2 силен впечаток оставаат податоците во однос  на 
процентуалното учество на развиените и неразвиените земји во вкупните 
глобални СДИ.  Имено за прв пат земјите во развој остварија поголем 
прилив на СДИ од развиените земји. Разликата во процентуалното 
учество во глобалните СДИ текови на развиените и неразвиените земји 
била уште поголема пред 2007 година, но во корист на развиените земји. 
Тоа може да се види од табелата број 3.

Табела бр. 3 Структура на глобалните СДИ приливи во %

  Развиени  Земји во  Развиени Земји во
  земји  развој   земји  развој
1992 69.4  30.6  2001 69.7  30.3
1993 66.7  33.3  2002 71.9  28.1
1994 59.7  40.3  2003 66.3  33.7
1995 65.5  34.5  2004 57.8  42.2
1996 61.0  39.0  2005 66.2  33.8
1997 59.9  40.1  2006 65.9  34.1
1998 72.0  28.0  2007 68.3  31.7
1999 78.7  21.3  2008 56.7  43.3
2000 81.5  18.5  2009 48.4  51.6

Извор: IMF, national statistics; UNCTAD; Economist Intelligence Unit forecast 

Од Табелата е очигледна доминацијата на развиените земји во 
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глобалните СДИ текови во анализираниот период. Таа доминација се 
движи од 81% до 65% се до 2008 година, кога и започнува економската 
криза. Ова е уште една потврда на фактот дека оваа економска криза 
беше пред се криза на развиениот свет и таа по многу се разликува од 
кризата во 1997 година, кога главно инвеститорите бегаа од земјите во 
развој. Во овој случај тие бегаа од развиените земји. Иако и земјите 
во развој забележаа голем пад, сепак тоа беше далеку помал од падот 
оставерен кај развиените земји, .

Најголемиот пад од земјите во развој е забележан кај земјите од 
Источна Европа, што е и за очекување, бидејќи тие приливот на СДИ 
во изминатите години го остварија пред се од земјите членки на ЕУ, кои 
како најпогодени од економската криза веќе не беа заинтересирани за 
инвестиции ниту внатре, ниту надвор од националното стопанство. Тоа 
покажа дека членството во ЕУ не е само привилегија за уживање на 
благодети, туку дека истовремено значи и делба на евентуалните потреси 
и турбуленции во економската сфера. Општата економска состојбата кај 
некои од земјите од Источна и Југоисточна Европа беше до тој степен 
влошена, што дел од нив беа принудени да се обратат кај ММФ, како би 
ја задржале макроекономската стабилност. 

Пад на СДИ во 2009 година имаше и кај останатите земји во 
развој, но со помал интензитет. Во Јужна Америка и Карибите тој пад 
изнесуваше 33%2), Африка од 26-30% во зависност од регионот. Најмал 
пад забележаа земјите во развој од Азискиот континент. Главна причина 
за тоа беа големите Кина и Индија, кои имаа незначителен пад на СДИ 
и тоа Кина од 92.4 милијарди САД$ во 2008 година на 90 милијарди 
САД, додека Индија пад од 36,7 милијарди САД $на 34.6 милијарди. И 
за двете земји ова беше втор најголем прилив на СДИ во историјата по 
рекордот од 2008 година, што беше далеку подобро и од експанзивната 
2007 година.  Овие две земји – кои несомнено прераснуваат во гиганти 
на економската глобална сцена,  и во екот на економската криза, кога 
најголемиот дел од светот (особено развиените земји)  се гушат во 
рецесијата , тие остваруваат високи позитивни стапки на економски раст. 
Стапките на економски раст за Кина во време на глобална економска 
криза изнесуваат 9%-2008 година и 9,1% во 2009 година, додека Индија 
оствари економски раст од 7,4% (2008, 2009). Истовремено двете земји го 
зголемуваа своето учество во глобалните СДИ текови и како извозници 
на капитал во останатите земји во развој. Ова особено се однесува за 
Кина.

2. Види Табела бр.2
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Почетокот на 2010 година беше знак дека полека состојбите во 
светската економија се стабилизираат . Економските перформанси 
на компаниите се подобруваат, економиите на поголем дел од земјите 
во светот започнаа полека да излегуваат од рецесија. Заздравувањето 
на најсилната американска економија беше позитивен сигнал и за 
инвеститорите и за пазарите. Оптимизамот кој полека се враќаше на 
пазарите, полека ги враќаше инвестициите на нивните стари насоки. Тоа 
беше веќе забележително уште во првата четвртина од 2010 година, кога 
беше забележан значителен раст на глобалните инвестиции. Стравот од 
повторниот пад на светските инвестирања кој настапи втората четврина 
од 2010 година, заради падот на инвестициите споредбено со изминатата 
година, беше надминат веќе третата четвртина кога беше забележан 
пораст од 21% во однос на истиот период од 2009 година. 

Се на се земено во 2010 година имаше иако минорен, сепак пораст на 
глобалните СДИ од помалку од 1% во однос на 2009 година. Развиените 
земји повторно имаа пад во инвестициите и тоа од 6,9%3)  Пад забележаа 
земјите од ЕУ зоната 4) и тоа од 19,9% и Јапонија од 83,4%. САД во 2010 
година напоредно со економското опоравување и оптимизам, забележаа 
голем  пораст на СДИ од  43,3%.

Наспроти развиените земји кои многу потешко ја пребродија 
економската криза, земјите во развој  многу полесно ја пребродија 
и излегоа од рецесија. Веќе во 2010 година најголемиот дел од нив се 
вратија во зоната на позитивен економски раст и забележаа пораст 
на приливот на СДИ. Вкупниот пораст на СДИ приливите на ниво на 
сите земји во развој во 2010 година, изнесува 9,7% или вкупно 524,8 
милијарди САД$. 

Единствениот регион од земјите во развој кој немаше пораст беше 
Африка, пред се заради падот на инвестициите во Нигерија и Јужна 
Африка.  Во Јужна Америка и Карибите имаше пораст од околу 21%. 
Како лидери на тој пораст се Мексико, Чиле и Колумбија. Гледано во 
апсолутни износи, најголем примател на СДИ на овој континент повеќе 
години наназад е Бразил, кој е и двигателот на економските движења во 
овој регион.

Мал пораст на СДИ од околу 1% во 2010 година забележаа 
транзиционите економии. Вкупниот прилив на овој регион изнесува 

3. УНКТАД
4. Во рамките на ЕУ земјите членки имаше пад на СДИ, иако некои од земјите членки имаа 

и пораст на приливите на СДИ. Такви на пример беа: Аустриа, Белгија, Чешка, Финска, 
Португалија, Шпанија, Шведска и Велика Британија. Од сите нив најголем раст оствари 
Чешка и тоа од 199% во однос на 2009 година.
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71 милијарда САД$ . Се чини дека причините за слабиот раст се 
разбирливи, имајќи го во предвид фактот дека стопанството на овие 
земји е тесно поврзано и зависно од економиите на развиените земји 
членки на ЕУ, кои се и најголеми инвеститори во транзиционите земји. 
Така со бавното заздравување на овие економии, оди и бавниот раст на 
СДИ во транзиционите економии.

Значителен пораст на СДИ е забележан и на Азискиот континент, 
каде освен Индија која има пад од дури 31,5%, сите останати земји 
имаат огромен раст на СДИ приливите. Гледано  за цел регион азискиот 
континент има  раст од 17,8%, но доколку се исклучи влијанието на падот 
во Индија, кој заради високиот апсолутен износ има и поголемо влијание 
во пресметката на трендот на овој континент, овој процент би бил далеку 
поголем. Во анализата на СДИ на азискиот континент, не може а да не се 
спомене  инвестициониот бум кој го дожевеа Малезија ( раст од 409,7%, 
од 1,4 милијарди САД$ на 7 милијарди САД$), Индонезија (раст од 
162%, од 4,9 милијарди САД$ на 12,8% милијарди САД$) и Сингапур 
(раст од 122,7%, од16,8 милијарди САД $на 37,4 милијарди САД$). 

При анализата на СДИ на Азискиот континент во 2010 година, не 
може да се испушти големата Кина, која уште повеќе ја зацврсти својата 
глобална економска позиција и како примател и како извор на СДИ. 
Вкупниот прилив на СДИ во Кина во 2010 година е историски највисок 
и изнесува 105 милијарди САД$, додека одливот на СДИ во 2010 година 
е за три пати поголем во однос на 2009 година. Целата оваа состојба 
оди во прилог на зацврстување и зголемување на улогата на Кина во 
глобалните односи. Сигурно дека не е случаен фактот што според многу 
експерти, Кина веројатно излезе како добитник од економската криза. 
Сигурно дека не е случаен фактот што после економската криза Кина се 
повеќе Кина се третира како втора светска економска сила, веднаш зад 
САД. 

3. како ГлоБалнаТа еконоМска кРИЗа  се оДРаЗИ ВРЗ 
ПРИлИВоТ на сДИ

Анализата на тековите на СДИ во кризни околности покажа дека 
како резултат на економската криза дојде до пад на СДИ, односно дека 
негативните економски трендови негативно се прелеаа на СДИ тековите. 
Главни причини поради кои економската криза имаше неповолен одраз 
врз СДИ тековите се:
• Крајно отежнат пристапот до финансиски средства – кризата 
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многу негативно се одрази на инвестиционите планови на 
МНК. Расположивите средства за инвестирање како внатрешни 
(корпоративен профит), така и надворешни беа сведени на најмала 
можна мерка. Кредитните креитериуми беа исклучително строги, а 
кредитите скапи и недостапни. 

• Песимистички очекувања – Песимизамот кој владееше на пазарот, 
неповолните очекувања, светската рецесија како и зголемениот 
ризик, имаа негативни реперкусии, како врз внатрешните, така и 
надворешните инвестиции. Песимизмот владееше на пазарите, во 
компаниите, во домовите. Депресивните предвидувања не можеа да 
бидат основа за донесувања на значајна стратешка одлука, како што е 
одлуката за странска инвестиција.

• аверзијата кон ризикот – Степенот на инвестициониот ризик беше 
многу висок, така што инвестиционите пресметки се правеа според 
worst case сценарио.  Голем број на индекси паднаа на историски 
најниско ниво. Меѓу нив беа Индексот на доверба во ЕУ Зоната,  
Индексот за светската економска клима, Глобалниот економски 
Индекс за доверба и други. 

4. ДоМИнанТнИ МоТИВИ За сДИ Во УслоВИ на кРИЗа И 
сДИ коИ ДоЖИВеаа најГолеМ ПаД

ОПШТО ЗА МОТИВИТЕ НА СДИ

Секоја бизнис трансакција е поврзана со одреден степен на ризик. Кога 
бизис трансакцијата се одвива во меѓународни граници, тогаш таа со себе 
носи дополнителен ризик, кој не е присутен при внатрешно инвестирање. 
Овој дополнителен ризик познат како “ country risk” произлегува од цела 
низа на национални разлики во економската структура, политика, социо-
политички институции, локацијата и различните национални валути. 
Такви ризици се: економскиот ризик,  трансферен ризик, ризик на 
девизните курсеви, ризик поврзан со локацијата на одредена земја (ризик 
поврзан со соседните држави), политички ризик, исл. Сепак фактот што 
глобалните текови на СДИ постојано ја зголемуваа својата динамика 
на раст (се до почетокот на економската криза во 2008 година) зборува 
дека и покрај зголемениот ризик на странската инвестиција, бенифитот 
и очекувањата од таа инвестиција мора да бидат многу поголеми. Тоа 
значи дека мора да постојат силни мотиви за реализација на странската 
директна инвестиција, мотиви кои создаваат услови за остварување на 
екстра профит.
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Најголемиот број на автори се сложуваат околу главните мотиви 
кои ги одредуваат тековите на СДИ, односно ги одредуваат насоките – 
земјите приматели на СДИ. Според нив мотивите за СДИ се поделени 
на:
1. СДИ детерминирани од големината на пазарот - кои се во потрага на 

пазар за своите производи. Земји со потенцијал за прием на ваков тип 
на инвестиции се земјите со висока стапка на раст на БДП, висока 
стапка на доход по глава на жител, поголем број на жители исл.

2.  СДИ детерминирани од потрага по ресурси – ресурси кои ги нема 
дома, природни ресурси, евтина работна сила, суровини.

3. СДИ детереминирани од потрагата по ефикасност – економија на 
обем, оддалеченост од земјата домаќин, ниски даночни оптоварувања, 
преференцијален третман на странски инвестиции исл. 

4. Стратегиска актива /потрага по можности – овие СДИ се дел од 
стратегиските операции на МНК.

МОТИВИ НА СДИ ВО УСЛОВИ НА КРИЗА

За периодот пред економската криза карактеристично беше тоа што 
СДИ беа водени од сите четири групи на мотиви за СДИ. Така на пример 
развиените земји од ЕУ и особено САД и покрај високите цени на 
ресурсите и не многу поволните даночни политики, привлекуваа огромни 
износи на СДИ, инспирирани од големината и моќта на потрошувачката 
популација.  Од друга страна пак земјите во развој, од кои голем дел со 
слаба потрошувачка моќ, привлекуваа значителен износ на СДИ, на база 
на евтините суровини и преференцијалните инвестициони политики. 
Сето тоа зборува дека значењето и влијанието на секој мотив е значајно 
и не може да се врши рангирање на нивната важност.

Сепак, со појавата на економската криза, како што веќе споменавме 
претходно во трудот, дојде до пад на тековите на СДИ. Падот не беше 
рамномерен и еднакво распространет помеѓу сите земји и региони. Веќе 
видовме дека најголемиот пад го забележаа развиените земји, додека 
земјите во развој иако забележаа пад, тој сепак не беше толку драстичен 
и долг. Имено СДИ во земјите во развој опаѓаа со помал интензитет и 
се опоравија по само една година, по што забележаа раст веќе во 2009 
година.

Тоа зборува дека влијанието на одредени мотиви за странски 
инвестирања се намалило, додека влијанието на други и понатака 
останало исто, или дури и се зголемило.



83

При анализата на економската состојба за време на кризата заклучивме 
дека таа е исполнета со неизвесност, песимизам и депресивност. 
Побарувачката на пазарите прогресивно опаѓаше, а конкуренстскиот 
притисок за намалување на опортунитетните трошоци се зголемуваше. 
Депресивноста беше особено голема во развиените земји, каде и кризата 
беше најсилна, а со тоа и падот на побарувачката. Оттука и не зачудува 
фактот што и приливот на СДИ во овие земји забележа најголем пад. 
Имено, пазарно мотивирани фактори беа двигатели на СДИ кои беа 
насочени кон развиените земји, сега во услови на опаѓачка потрошувачка 
моќ на развиените земји, доаѓа и до пад на СДИ. Истите тие инвестиции 
ги променија насоките кон растечките економии на Кина и Индија кои и 
во услови на криза бележеа многу високи стапки на економски раст. 

Што се однесува до СДИ кои се поттикнати од потрагата по евтини 
ресурси, во услови на криза и понатака останаа значајни. И самата криза 
дури и фаворизираше ваков вид на СДИ. Потребата од намалување на 
трошоците ги натера МНК  да се преорентираат кон земјите со евтини 
суровини, како би го поевтиниле производството, и на тој начин би ги 
покриле ниските пазарни цени. 

Слично како и СДИ кои беа поттикнати од евтини ресурси, пораст 
доживеаа и СДИ кои беа во потрага по природни богатства. Кризата 
беше одлична можност да се купи евтина обезвреднета актива, која има 
огромен потенцијал за создавање на висок профит, по завршувањето 
на кризата. Дополнител стимулт беше можноста да се искористат 
флуктуациите на девизните курсеви, со што активата стана уште 
поевтина. Ова беше одлична можност за земјите кои за време на кризата 
имаа достапни финансиски ресурси,  во услови на недостиг на кредити 
и внатрешни извори на финансирање да купат перспективни компании. 
Ваквата можност беше особено искористена од страна на некои компании 
од Јапонија, кои ја искористија оваа прилика и купуваа од обезвредната 
финансиска актива од САД. Не помалку важна улога на извозник на 
капитал имаше и Кина, која за време на кризата остана финансиски 
исклучително силна и стабилна, и ја зацврсти својата положба  како 
земја извозник на капитал.

5. сДИ Во РеПУБлИка МакеДонИја Во УслоВИ на кРИЗа

ТЕКОВИТЕ НА СДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 
НАСТАПУВАЊЕТО НА ГЛОБАЛНАТА ЕКОНОМСКА КРИЗА

Република Македонија е отворена економија која неколку години 
наназад е ориентирана кон интензивна либерализација на инвестиционите 
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услови и создавање на инвестиционен рај на Балканот. Секојдневно 
сме опкружени со владини кампањи за даночниот рај, промоции на 
признанијата за подобрените услови за водење на бизнис, делегирање 
на промотири и уште бројни други активности инспирирани од желбата 
за поголем прилив на СДИ.

Околу значењето на СДИ за Македонија, сигурно дека нема потреба 
многу да се дебатира. Кристално е јасно дека во услови на недоволна 
внатрешна акумулација, единствениот спас на националната економија 
на патот кон позитивен економски раст се СДИ. Актуелната состојба 
со македонското стопанство ни покажува дека Република Македонија 
сеуште има недостаток на СДИ. Иако насоките на економската политика 
во однос на креирање на услови за привлекување на СДИ и поставување 
на Република Македонија на инвестиционите мапи се јасни, сепак се 
повеќе се поставува прашањето зошто се уште Република Македонија 
заостанува зад останатите транзициони економии, иако е највисоко 
рангирана во регионот според инвестиционите перформанси и реформите 
кои постојано ги донесува. 

Проблемот со слабиот прилив на СДИ е стар, колку што е стара 
и независна и суверена Македонија. По долги години стагнација и 
тапкање во место, првите оптимистички очекувања се појавија во 2006 
година, во екот на најголемите реформи насочени кон подобрување на 
условите за странските инвеститори5). Тогаш за прв дојде до огромен 
пораст на СДИ, без  влијание да има продажбата на некој државен 
монопол, како што тоа беше во 2002 и 2003 година (кога се продадоа 
Македонски телеком и Електростопанство). Порастот на СДИ  во 2006 
година во однос на 2005 година беше за повеќе од 400%, односно од 
97 милиони САД на 424 милиони САД$. Наредната 2007 година беше 
уште поуспешна и пооптимистичка, бидејќи се оствари нов рекорд во 
приливот на СДИ и износ од 699 милиони САД $. Во 2008 година, иако 
имаше мал пад на СДИ во однос на 2007 година, сепак тие и понатака се 
задржаа на високо ниво, односно 598,5 милиони САД$. Она што во тој 
период внесуваше оптимизам и позитивни очекувања беше фактот што 
за прв пат се реализираа поголеми гринфилд инвестиции од гиганти во 
автомобилската индустрија. Дополнително оптимистичките очекувања 
беа подгреани од поголем број на склучени меморандуми за инвестирање 

5) Тоа пред се беа реформите со кои се олеснуваа постапките околу отворање и затворање 
на бизнис, воведувањето на рамниот данок, промовирање на преференцијални услови и 
олеснувања во слободните економски зони, заштита на потрошувачите, можност и странците 
да бидат сопственици на имот во Република Македонија и други.
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помеѓу Владата на Република Македонија и познати МНК од Франција, 
Кореја, Кина, Турција и тн.

Сепак со започнувањето на економската криза во развиениот свет 
полека започна да се враќа и сивилото, кое Македонија многу добро го 
запознала во изминатиот период.

ПРИЛИВ НА СДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО УСЛОВИ 
НА ГЛОБАЛНА ЕКОНОМСКА КРИЗА

Патот кој го трасираше Република Македонија беше интеграција 
и либерализација на економските односи. Се разбира дека тоа е 
единствениот начин да се обезбеди економски раст и просперитет. 
Сепак отвореноста на една економија значи не значи само делба на 
благосостојбата на глобалниот свет, туку и делба на кризата во тој свет. 
Република Македонија не можеше да остане имуна на рецесиониот 
тренд, кој ги зафати најголемите трговски партнери и инвеститори 
од развиениот свет. Негативни трендови го окупираа македонското 
стопанство. Пад на индустриското производство, пад на извозот, пад на 
економскиот раст, девизен притисок. Ова беа само дел од многубројните 
проблеми кои ја зафатија македонската економија.  

Падот на приливот на СДИ беше неизбежен. По три последователни 
години на добри резултати, СДИ паднаа на ниво од 247,9 САД$. Голем 
беше бројот на компании кои имаа склучено меморандуми за инвестирање 
во технолошките зони и кои сега ги откажуваа или одложуваа најавените 
инвестиции.  Сепак, она од што успеавме да се спасиме е одливот на 
веќе постоечките инвестиции. Имено МНК кои веќе имаа остварено 
инвестиција во Република Македонија не ги затворија погоните, 
како во развиените земји, туку останаа присутни, пред се заради 
трошоците за одржување на производството кои беа мали, па и самото 
локално опстојување беше реалативно евтино. Така се избегна одлив 
на постоечките инвестиции, иако тие најмногу беа во најпогодените 
индустрии – автомобилска, текстилна, метална индустрија.

Напоредно со падот на СДИ во 2009 година, дојде и до пад на СДИ 
перформанс индекс, кој го утврдува УНКТАД, од 44 на 60 место. 6)

 Во однос на СДИ во 2010 година е јасно  дека нема некој драстичен 
пораст, но во услови кога доаѓа до постепено стабилизирање на 
економските услови и заживување на економската активност, за 

6. Овој индекс се пресметува како однос помеѓу процентуалното учество на СДИ на земјата, во 
однос на глобалните СДИ, и учеството на БДП на земјата, во однос на глобалниот БДП.96
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очекување е дека во 2011 година ќе дојде до пораст на приливот на СДИ. 
Оптимизмот се зголемува и со олабавување на монетарната политика, 
преку намалување на  каматните стапки на благајничките записи, со што 
финансиските ресурси станаа подостапни за потенцијалните домашни и 
странски инвеститори.

ДАЛИ КРИЗАТА Е ЕДИНСТВЕНИОТ ВИНОВНИК ЗА СЛАБИОТ 
ПРИЛИВ НА СДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА?

Од краткиот осврт на приливот на СДИ во Република Макединија за 
време на економската криза, станува јасно дека таа секако допринела за 
нивниот пад. Се покажа дека Република Македонија не е независна од 
остатокот од светот и дека не може да ги одбие ударите на негативните 
светски потреси. Падот на глобалните СДИ имаше свој одраз и врз СДИ 
во Република Македонија. Најголема причина за прелевање на тој пад и 
во Македонија е нашата зависност и економска поврзаност со Европската 
Унија и нејзините земји членки,  кои веројатно и беа најмногу погодени 
од оваа криза. Сето тоа секако имаше удел на Република Македонија.

Сепак доколку се анализираат приливите на СДИ во некои земји 
кои имаат многу слични карактеристики, како и Република Македонија, 
ќе заклучиме дека веројатно кризата не е единствената причина за пад 
на СДИ. Имено Хрватска во 2009 година, оствари прилив на СДИ од 
1,87 милијарди САД$, Црна Гора истата година имаше прилив од 910 
милиони САД$, па дури и етнички тензичната Босна и Херцеговина 
успеа да привлече 452 милиони САД$, односно скоро дупло повеќе од 
Република Македонија. Сето тоа ни дава за право да размислуваме за 
останатите причини, покрај светската рецесија, кои го кочеа приливот на 
СДИ во земјата, особено ако се знае дека според глобалните показатели 
за инвестиционата клима Македонија е далеку подобро рангирана 
од споменатите земји. Истовремено во услови кога МНК изработуваа 
cutting cost програми и го селеа своето производство кон земјите со 
евтини ресурси, Македонија со евтиниот труд, земја и ниските даноци, 
требаше да биде една од опциите за евтино производство, при преселба 
на производството од развиените земји.

ЗАКЛУЧОК

Анализата која беше извршена во рамките на овој труд покажа дека 
тековите на СДИ не се независни од глобалните економски текови. 
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Економската криза која го зафати светското стопанство имаше силен 
одраз на инвестициите. Она што ја направи оваа криза уште посложена е 
фактот што таа беше пред се криза на развиениот свет, кој во изминатиот 
период беше главен извозник на капитал за странски инвестиции. 

Падот на глобалните СДИ кој започна во 2008 година, продолжи 
и во 2009 година, односно се развиваше онака како што се развиваше 
и рецесијата. Од развиените кон земјите во развој. Првите знаци на 
опоравување на светската економија се појавија во 2010 година, кога 
започнаа да се опоравуваат и тековите на СДИ. Тоа само уште еднаш ја 
потврдува корелацијата помеѓу економската криза и падот на глобалните 
СДИ.

Пренесувањето на економската криза на полето на СДИ, се изврши 
заради:

Недостатокот на финансиски ресурси, внатрешни (корпоративен • 
профит) и надворешни (рестриктивни кредитни критериуми и 
високи каматни стапки
Неповолните – песимистички очекувања на пазарот• 
Високиот ризик • 

Иако глобалните СДИ забелажаа генерален пад, сепак не сите 
типови на СДИ беа подеднакво погодени. Најпогодени беа СДИ кои беа 
мотивирани од потрагата по пазар на своите производи, бидејќи дојде 
до драстичен пад на потрошувачката моќ во равиените земји, каде беа 
насочени тие. Наспроти овој тип на инвестиции, кризата беше можност 
за инвестициите мотивирани од потрагата по евтини суровини, бидејќи 
имаше можност да се купува обезвреднета актива со потенцијал за 
огромен профит, по екстремно евтини цени.

Економската криза имаше свое влијание и врз приливот на СДИ во 
Република Македонија, каде по добрите резултати во периодот 2006-
2008 година, дојде до забележителен пад. Причините за тој пад иако се 
претежно поврзани со економската криза, сепак тие не се и единствени, 
туку потребна е понатамошна елаборација и анализа, како би се спречил 
дополнителен надолен тренд.
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RRUGA DREJT INTEGRIMIT E BALLKANIT 
PERËNDIMOR

Abstrakt

Prioriteti i prioriteteve për çdo vend të Ballkanit Perëndimor ngelet sot 
për sot Integrimi Europian. Vendeve të Ballkanit Perëndimor iu është 
theksuar vazhdimisht, se rruga drejt Integrimit është e vështirë dhe për 

këtë nevojiten reforma të thella, dialog politik dhe bashkëpunim rajonal. 
Në të njëjtën kohë, duke qenë se kjo marrëdhënie është e ndërsjelltë, 

BE ka shpallur strategjinë e zgjerimit, për ti dhënë të kuptojnë vendeve të 
Ballkanit Perëndimor se ato e kanë perspektivën e tyre në familjen e madhe 
Europiane.

Vlerësimi i ecurisë së çdo vendi në reformat e ndërmara, do të jetë 
individual dhe jo në bllok, pra secili vend kandidat do të bëhet anëtar i BE 
vetëm atëherë kur ti ketë përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara. 

Për këtë arsye Bashkimi Europian u ka kërkuar vendeve kandidate ose 
potencialisht kandidate në bisedimet për anëtarësim në BE që të fokusohen në 
kushtet sipas të cilave vendi aplikues do të adaptojë, zbatojë dhe vërë në jetë 
acquis-in (dmth. legjislacionin dhe rregullat e detajuara, të miratuar në bazë 
të traktateve themeluese të BE-së). 

Bashkimi Europian, duke njohur dhe vështirësitë ekonomike të vendeve të 
Ballkanit Perëndimor në kryerjen e reformave të kërkuara prej saj, i ndihmon 
ato me anë të Programit IPA. Një mekanizëm financiar ky që zëvendëson të 
gjitha programet e mëparshme, si dhe ka synim të japi kontributin e saj në 
Ndërtimin e institucioneve, bashkëpunimin rajonal dhe ndërkufitar, zhvillimin 
rajonal, zhvillimin e burimeve njerëzore dhe zhvillimin rural.

Alban PëRMeti 
Candidat for PhD
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Sfida e zgjerimit drejt Ballkanit Perëndimorë

Ballkani Perëndimor është një rajon relativisht i stabilizuar, ku s’është 
më i pranishëm rreziku i luftës dhe vendet e rajonit e kanë provuar veten 
se gëzojnë një stabilitet të mjaftueshëm për të mos u kredhur më në kaos si 
pasojë e trazirave politike. Megjithatë në shumë pjesë të Ballkanit vazhdon 
të jetë ende në ajër aroma e luftës dhe është dëshpëruese kur sheh mungesën 
e besimit e të shpresës të njerëzve të përballur me pasigurinë dhe gjendjen e 
vështirë ekonomike dhe shoqërore. Pavarësisht nga arritjet e deritanishme, 
stabiliteti i rajonit vazhdon të ngrihet mbi baza të dobëta. Proceset e reformave 
pengohen nga trashëgimia e të kaluarës: sfida tepër të mëdha strukturore, 
probleme konstitucionale, çështje të mbetura hapur të statusit, një situatë e 
vështirë ekonomike, paqëndrueshmëri politike dhe Institucione demokratike 
të dobta1).

Ndihma e paprecedent për rindërtim dhe zhvillim që u derdh në rajon nuk 
solli dot rezultatet e pritura për shkak të mos pasurit herë pas here stabilitetit 
politik, si dhe të dyshimeve për të ardhmen. Në këto territore rritja ekonomike 
është e ulët; papunësia është e lartë; korrupsioni është një dukuri e përhapur 
dhe publiku mbetet pesimist e mosbesues ndaj institucioneve demokratike që 
po lindin. Meqenëse të gjithë vendet e rajonit e shohnin të ardhmen e vendit të 
tyre në Bashkimin Evropian. Ne lirisht mund të themi se vetë (popujt e rajonit) 
qeveritë dhe qytetarët e rajonit janë përgjegjës për të ardhmen e shoqërive të 
veta. Por dhe Bashkimi Evropian përballet me një përgjegjësi historike dhe 
duhet të luajë një rol vendimtar për të ardhmen e rajonit. Në të njëjtën kohë, 
BE-ja i ka mekanizmat si dhe aftësinë e duhur politike për t’u përballur me 
sfidat që ka përpara rajoni sidomos gjatë viteve që vijnë.

Modeli klasik i zgjerimit që funksionoi për Evropën Qendrore dhe 
Lindore në vitet 902) nuk është më i përshtatshëm në kushtet që mbizotërojnë 
në Ballkan. Nëse ky rajon do të bëhet pjesë e BE-së, ai ka nevojë të kryejë 
ndryshime të rëndësishme. Por, që të arrihet suksesi që nevojitet, kjo duhet 
të shoqërohet më një ndryshim të mënyrës së të menduarit të politikës së 
Brukselit ndaj Ballkanit dhe anasjelltas. Por, nëse dështojnë proceset e 
reformave dhe të tranzicionit, Ballkani Perëndimor ka për t’u kthyer në një 
geto edhe më të izoluar nga ç’është sot, duke u kthyer në një kërcënim për 

1. Shih: Vienna Institute for International Economic Studies: Western Balkans. Economic 
Development since Thessaloniki, 07.03.2006.

2. Vera Naumovska - Integration Processes, Globalization and Tranzition Economies in 
South-East Europe, Economics and Organization Vol. 1, No 7, 1999, pp. 17 – 24.
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stabilitetin dhe paqen. Angazhimi i deritanishëm i bashkësisë ndërkombëtare 
dhe, sidomos ai i Bashkimit Evropian në rajon, kanë qenë tepër të mëdha dhe 
ato duhen çuar me sukses deri në fund.

Por që të gjithë duhet të jemi të vetëdijshëm se dhe dështimi përbën një 
perspektivë krejt të mundshme e reale, dhe se pasojat e dështimit kanë për të 
qenë vërtet të rënda. Nëse BE-ja nuk do të hartojë një strategji të guximshme 
të pranimeve, ku të përfshihen brenda dekadës që vjen të gjitha vendet e 
Ballkanit, atëherë, në vende të tilla si Kosova, Bosnje-Hercegovina, apo 
qoftë dhe Maqedonia, ajo ka për t’u përbaltur si një fuqi neokoloniale. Një 
anakronizëm i tillë do jetë vështirësisht i menaxhueshëm dhe do të jetë në 
kundërshtim me vetë natyrën e Bashkimit Evropian. Zgjedhja e vërtetë që 
shtrohet përpara BE-së në Ballkan është mes Zgjerimit dhe Perandorisë.

Që të arrihet që në Ballkan të krijohet një elektorat pro-evropian, që 
ëndrrat e veta t’i shndërrojë në vota për elitat politike të afta për të çuar përpara 
procesin e reformave, s’mjaftojnë thjesht gjestet simbolike dhe retorika. Do 
të duhen përpjekje po aq të mëdha për të bindur publikun e shteteve anëtare të 
Bashkimit Evropian se në një të ardhme Ballkani do të jetë pjesë e Bashkimit 
Evropian dhe se kjo është diçka e ngutshme. Qeveritë dhe popujt në Ballkan 
i bashkon konsensusi se prosperiteti dhe stabiliteti s’mund të arrihen dot 
jashtë një procesi të integrimit evropian. Nëse në Ballkan BE-ja do të zgjedhë 
suksesin përkundër dështimit, gjatë viteve që vijnë ka mundësi të shohim 
fillimin e zgjidhjes afatgjatë të problemeve, gjë që do të bëjë të mundur për 
të gjitha palët që të mbyllin kapitullin e Ballkanit të shekullit të njëzetë të 
përgjakshëm, duke bërë që paqja, e arritur më një çmim aq të lartë njerëzor 
dhe financiar, më në fund të fitojë.

Vendimi i BE-së për të hapur negociatat me Turqinë dhe Kroacinë dhe 
pranimi i Bullgarisë e Rumanisë në vitin 2007 në Bashkimin Evropian, do të 
thotë se vendet e Ballkanit do të jenë të vetmet shtete që s’do të jenë anëtarë 
të BE-së3). Në ndryshim nga vendet e tjera, në Ballkan në vitet e ardhshëm 
ekziston ende mundësia që siguria të jetë e kërcënuar vërtet. Ndaj dhe sot 
trajtimi i çështjes së integrimit të këtij rajoni përbën një nevojë të ngutshme. 
Një strategji e tillë do të ishte e rëndësishme jo vetëm në rrafshin praktik, por 
dhe në atë simbolik: i lënë për kaq kohë mënjanë si fuçia e barutit e Evropës, 
nëse do të arrihet që Ballkani do të përthithet me sukses në BE, më së fundi kjo 
mund të sjellë eliminimin e mundësisë të ringjalljes së konflikteve që aq shumë 
e kanë munduar historinë e shekullit të njëzetë të kontinentit. Çaktivizimi i 
fuçisë së barutit do të ishte një arritje e rëndësishme për Evropën. Qeveritë 

3. Strategjia e fundit e zgjerimit e viti 2006-2007 përkon me përfundimin e zgjerimit të pestë 
të  BE-së, i  cili u mbyll me anëtarësimin e Bullgarisë dhe Rumanisë më 1 janar 2007.
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dhe popujt në Ballkan i bashkon konsensusi se prosperiteti dhe stabiliteti 
s’mund të arrihen dot jashtë një procesi të integrimit evropian.

Njëkohësisht është krejt e qartë se shtetet dhe protektoratet jo-funksionalë 
që karakterizojnë sot rajonin, përbëjnë një pengesë aktive në përfshirjen e 
Ballkanit në rrjedhën e përgjithshme evropiane. Në rrafshin e sigurisë, në 
atë ekonomik dhe politik, Ballkani përballet me një zgjidhje të qartë: ose 
do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, ose do të kthehet në pjesë të një 
getoje të margjinalizuar. Suksesi i zgjerimit të BE-së përbën një ndër arritjet e 
padiskutueshme pozitive që ka arritur bota e pas Luftës së Ftohtë, që ngjan si 
një mrekulli politike. Brenda më pak se një dekade, perspektiva e anëtarësimit 
në BE ia doli të konsolidonte reformat demokratike dhe ato të tregut në mbarë 
Evropën Qendrore dhe Lindore. Procesi i pranimit solli shndërrime të thella 
në shoqëri aq të ndryshme mes tyre, siç janë ato polake, bullgare, rumune dhe 
sllovene. Tani ekziston një konsensus i gjerë se e njëjta gjë mund të bëhet dhe 
për Ballkanin4). Po kësaj here ekziston një ndryshim i rëndësishëm,  problemi 
i shteteve të dobëta. BE-së i mungon përvoja për integrimin e shteteve dhe 
territoreve të dobëta, siç është rasti i Kosovës. Prandaj dhe është e qartë se 
raundi tjetër i zgjerimit të BE-së s’ka për të qenë thjesht një rutinë.

Tashmë ka prova të mjaftueshme që tregojnë se integrimi ndihmon për 
stabilizimin e një rajoni. Por, po ashtu, ka prova se një integrim i pjesshëm ka 
efektin e kundërt, ai mund të sjellë destabilizimin e një rajoni. Me anëtarësimin 
tashmë të bërë të Bullgarisë dhe Rumanisë (të pasuara, siç ka të ngjarë, nga 
Kroacia), ekziston rreziku real që Maqedonia, Shqipëria, Serbia, Mali i Zi, 
Kosova dhe Bosnje-Hercogevina të mblidhen së bashku për të formuar një 
vrimë të zezë në periferinë e Evropës, një proces ky që, në fakt, ka filluar.

Pas dështimit të projektit për kushtetutën Evropiane, përmes referendumeve 
negative në Francë dhe Holandë, dhe pas mosmarrëveshjeve të shumta në 
lidhje me buxhetin e BE-së për vitet 2007-2013, disi u vu në pikëpyetje 
edhe zgjerimi i mëtejshëm. Debati i vazhdueshëm evropian rreth zgjerimit 
të ardhshëm në momentin e votave në Holandë dhe Francë nuk jepte shumë 
shpresa.  Analistët dhe politikanët, posaçërisht në Francë dhe gjermani, 
kanë interpretuar referendumet si një thirrje për të ndalur zgjerimin e 
mëtutjeshëm të Be-së. 

Këto shqetësime që po ndodhnin në BE në një mënyrë u reflektuan edhe 
ndaj qasjes së tyre ndaj Ballkanit Perëndimorë. Mirëpo, shtetet aspiruese 
nga Ballkani Perëndimorë duhej që të vazhdonin reformat në mënyrë që të 
përmbushnin kriteret me qëllim që të afrohemi kur përsëri të vijë në rend 
dite debati për rajonin tonë. Për BE-në, vazhdimi i zgjerimit është një mjet i 

4. Research Paper 07/27 14 March 2007, EU Enlargement: the Western Balkans, Page 7.
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domosdoshëm për ta stabilizuar rajonin e Ballkanit perëndimor. 
Gjatë kësaj periudhe kemi deklarimet e komisionerit për zgjerim Olli 

Rehn, i cili shprehet se politika e BE-së ndaj Ballkanit perëndimorë nuk duhet 
të ndryshojë.

‘Do të ketë një plan tjetër për zgjerimin e Evropës me vende të Ballkanit 
Perëndimor. Planin në fjalë e ka prezantuar para Komitetit të Punëve të 
Jashtme në Parlamentin Evropian komisioneri për zgjerimin, Olli Rehn. Ai 
e paraqiti këtë plan pikërisht në periudhën kur shumë zëra në BE kërkonin 
ndaljen e procesit të anëtarësimit me vende të tjera. 

“Do të ishte e papërgjegjshme të ndërpritet një proces me vlerë, që sjell 
stabilitet në shumicën e pjesëve të paqëndrueshme të Evropës. Nëse BE-ja 
lëkundet për perspektivën afatgjatë të anëtarësimit të Ballkanit Perëndimor, 
atëherë ndikimi ynë pozitiv do të dëmtohet seriozisht, pikërisht në kohën 
kur rajoni po hyn në një periudhë të vështirë të bisedimeve për statusin e 
Kosovës”, - është shprehur Rehn para Komitetit të Jashtëm të BE-së.

“Plani A për Kushtetutën evropiane nuk funksionoi dhe Evropa nuk kishte 
përgatitur një plan B. Atëherë, për zgjerimin, le të punojmë me planin C”, - 
shprehej Rehn në atë kohë. Ndërkohë, ai ka shpalosur pikat kyç të planit C, 
që janë tri: konsolidimi i agjendave ekzistuese, plotësimi i kushteve të tjera të 
pranimit dhe komunikimi ose dialogu civil mes shteteve anëtare dhe joanëtare. 
Me konsolidim, në planin C, kuptohet mbajtja e premtimeve të dhëna aktualisht 
për këto vende, pavarësisht se axhenda e zgjerimit tashmë mund të zgjatet 
disi. “Duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur të marrim angazhime të reja”, - 
tha Rehn, ndërkohë që duhet që BE-ja të zbatojë angazhimet që ka marrë deri 
tani në lidhje me vendet që do të anëtarësohen. Kjo, sipas Rehn, do të thotë 
se Bullgaria dhe Rumania do të bashkohen më 2007-ën, nëse përmbushin 
kushtet. Do të nisin edhe negociatat me Kroacinë dhe Turqinë, sapo këto dy 
vende të plotësojnë kriterin bazë. Po kështu, vendet e Ballkanit Perëndimor 
të vazhdojnë të ruajnë perspektivën evropiane.

“Po përgatisim një opinion për aplikimin e Maqedonisë. Serbisë dhe 
Malit të Zi i është dhënë drita jeshile për të nisur negociatat mbi stabilizimin 
dhe asociimin në BE, por kjo varet nga dorëzimi i të tjerë kriminelëve të luftës 
në Hagë. Bosnja dhe Hercegovina do të nisin negociatat e stabilizim asociimit 
këtë vit, nëse plotësojnë kushtet, ndërsa për Shqipërinë, kusht thelbësor për 
progres në marrëveshjen e stabilizim-asociimit janë zgjedhjet e ndershme e 
të lira këtë muaj 5).

5. Plani i prezantuar për zgjerimin e Evropës me vende të Ballkanit Perëndimor para Komitetit 
të Punëve të  Jashtme në Parlamentin Evropian nga  komisioneri për zgjerimin, Olli Rehn, 
Bruksel, Qershor 2005
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Strategjitë e zgjerimit

Strategjitë e zgjerimit janë dokumente politikash që hartohen nga 
Komisioni në formën e Komunikatave drejtuar Këshillit dhe Parlamentit 
Evropian me qëllim vendosjen në një kornizë të procesit të zgjerimit të BE-
së. Ato shërbejnë si një udhërrëfyes për procesin e integrimit dhe të zgjerimit 
të mëtejshëm të BE-së nëpërmjet përcaktimit të prioriteteve që duhet të 
ndjekin shtetet që aspirojnë anëtarësim në BE dhe nëpërmjet parashikimit të 
reformave të brendshme institucionale dhe ligjore që duhet të ndërmarrë BE-
ja me qëllim zgjerimin me shtete të reja.

Strategjitë e zgjerimit nëpërmjet projekteve dhe politikave të përmbajtura 
në to kanë ndihmuar në fuqizimin dhe modernizimin e ekonomisë dhe rritjes 
së investimeve nëpër tregjet reciproke të BE-së nga njëra anë dhe vendeve që 
do të anëtarësohen nga ana tjetër. Nga këto strategji del e qartë se reforma që 
prekin sistemin gjyqësor, luftën kundër korrupsionit dhe krimin e organizuar 
duhen adresuar që në fazat e para të procesit të integrimit.

Strategjia e fundit e zgjerimit e viti 2006-2007 përkon me përfundimin 
e zgjerimit të pestë të BE-së, i cili u mbyll me anëtarësimin e Bullgarisë 
dhe Rumanisë më 1 janar 2007. Bazuar në këtë strategji procesi i zgjerimit 
udhëhiqet nga tre parime6):

 Konsolidimi - konsolidimi i aftësisë qeverisëse të BE.
 Kushtëzimi - çdo hap i një shteti aspirant duhet shqyrtuar në përputhje 

me arritjen e standardeve të kërkuara nga procesi i anëtarësimit.
 Komunikimi - procesi i zgjerimit duhet komunikuar me qytetarët dhe 

me grupet brenda shoqërisë në mënyrë që të gëzojë mbështetje.

Strategjitë e zgjerimit kur adresojnë prioritet bëjnë një ndarje të shteteve 
sipas statusit të tyre me BE-në. Ndryshe nga praktika e ndjekur më parë, në 
strategjinë e fundit të zgjerimit BE- ja nuk ka dhënë një datë për zgjerimin e 
ardhshme. Me fjalë të tjera nuk ka asnjë datë të përcaktuar për anëtarësimin e 
vendeve të tilla si Maqedonia apo Turqia, ndërsa për Kroacinë pas plotësimit 
të reformave të kërkuara dhe përmbyllje së negociatave me BE-në, së fundmi 
i është dhënë një datë për anëtarësimin e saj të plotë më 01 korrik 2013, që 
për sa u përket vendeve të Ballkanit Perëndimor në të cilën bën pjesë dhe 
Shqipëria (domethënë ato që janë pjesë e PSA-së), progresi do të matet mbi 
bazën e zbatimit konkret të detyrimeve që rrjedhin nga MSA-ja përkatëse.

6. Shih, Enlargement Strategy and Main Challenges 2006-2007, COM (2006) 649, Brussels, 
8.11.2006.
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Pra zbatimi me korrektësi i hapave që rrjedhin nga MSA-ja do të jetë 
mundësia e vetme që do ta sjellë Shqipërinë më afër Evropës7). Brenda procesit 
të zgjerimit, BE-së i është dashur shpesh të bëj reforma të brendshme, të 
cilat konsistojnë në reformime ligjore dhe institucionale për t’ju përshtatur 
një numri më të madh shtetesh anëtare. Ky proces i brendshëm i BE-së njihet 
ndryshe dhe si “kapaciteti i BE-së për të pranuar shtete të reja” dhe në këtë 
strategji theksohet se shpejtësia e procesit të zgjerimit duhet të marrë në 
konsideratë edhe kapacitetin integrues të vetë BE-së. 

Ndërtimi institucional i shteteve anëtare

Strategjia e ndërtimit të shteteve-anëtare dallon mjaft nga mekanizmat e 
përdorur nga bashkësia ndërkombëtare në pjesë të tjera të botës, si dhe nga 
procesi i pranimit në BE që pamë gjatë valës së fundit të zgjerimit. Objektivi 
s’është thjesht ndërtimi i shteteve të stabilizuara dhe legjitim, qytetarët e të 
cilëve përpiqen t’i fuqizojnë dhe jo t’i shkatërojnë, por krijimi i një shteti të 
tillë që BE-ja, me besim të plotë, mund ta pranojë si anëtar të vet.

Sot për sot negociatat dhe bisedimet për anëtarësim me BE fokusohen në 
kushtet sipas të cilave vendi aplikues do të adaptojë, zbatojë dhe vërë në jetë 
acquis-in (dmth. legjislacionin dhe rregullat e detajuara, të miratuar në bazë 
të traktateve themeluese të BE-së) dhe, sidomos, pranimin e arranzhimeve të 
mundshme për periudhën e tranzicionit, të cilat janë të kufizuara si në kohë 
ashtu dhe në fushëveprimin e tyre. Përvoja e raundit më të fundit të zgjerimit 
e bëri të qartë se hapësira më e madhe në të cilën ka vend për përmirësime, 
gjendet pikërisht në procesin e zbatimit të rregullave që përbëjnë acquis-in. 
Në thelb të strategjisë për ndërtimin e shteteve anëtare qëndron nevoja për një 
kalim të shpejtë nga adaptimi formal i legjislacionit në zhvillimin e kapacitetit 
për vënien e tij në jetë.

Zhvillimi i një kapaciteti të tillë politik ka për të qenë diçka absolutisht 
kritike kur ke parasysh perspektivën e shteteve të dobët të Ballkanit që 
aspirojnë të hynë në BE. Vetë kuadri negociues ka nevojë për rivlerësim në 
mënyrë që të përfshijë si objektivin e vet kryesor e të shprehur qartë, krijimin 
e kapaciteteve.  Kjo  duhet të marrë prioritet si gjatë fazës së Marrëveshjes 
para-pranuese me Evropën, ashtu dhe gjatë vetë negociatave. Transformimi 
i procesit të pranimit në BE në një proces të ndërtimit të shteteve –anëtare, 
nënkupton që vetë procesi i negocimit duhet të jetë në sintoni me synimin 

7. Shih, më specifikisht paragrafin 7 të Konkluzioneve të Këshillit Europian të datës 14-15 
Dhjetor 2006.
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e inkurajimit të ndërtimit institucional në vendet që aplikojnë për pranim. 
Pranimi në BE sjell me vete në secilin prej vendeve kandidate krijimin e 
institucioneve të reja, si dhe fuqizimin në një masë të madhe të atyre 
ekzistuese.

Për ta arritur këtë BE-ja ka zhvilluar një “mekanizëm shoshitës” që 
praktikisht bën radiografinë e administratës shtetërore. Kjo prodhon botimin 
e raporteve progresive vjetore të përparimit (progress reports) me të cilat 
përdorin si pikë rilevimi acquis-in, si dhe Plane të Zhvillimit Kombëtar që 
kanë për synim të nxisin strategjitë e investimeve publike. Kjo, gjithashtu, 
nënkupton që në periudhën para-pranimit të jepet një ndihmë e rëndësishme 
për zhvillimin rural dhe për ndërtimin institucional që nevojitet për të zhvilluar  
kapacitetin absorbues. Natyrisht që për anëtarët e BE-së nuk ekziston një 
model i vetëm dhe kjo përbën një pengesë serioze.

BE-ja krenohet për shumëllojshmërinë e praktikave dhe dispozitave 
kushtetuese në fushën e drejtësisë apo të administrimit të taksave. Kjo bën që 
vetë Brukseli s’dëshiron t’u rekomandojë vendeve kandidate për BE zgjidhje 
të caktuara institucionale, për pasojë vetë BE-ja ngurron kur vjen puna për të 
vepruar si një ndërtues-kombesh.

Në rastin e Ballkanit, Komisioni Evropian duhet të marrë përsipër 
përgjegjësinë për disa prej zgjedhjeve institucionale që vendet aplikuese janë 
të detyruara të bëjnë. Futja në kuadrin e negocimit të konceptit të “pikave 
të rilevimit” gjatë bisedimeve për anëtarësim me Kroacinë s’ka dyshim se 
përbën një hap në drejtimin e duhur.

Raundi i fundit i zgjerimit të BE-së e bëri të qartë se çështjet institucionale, 
çështjet e kapaciteteve administrative përbënin sfidën më të vështirë e 
megjithatë ato u lanë të fundit. Mendimi im është që në vend që të fillohet me 
Librin e Bardhë për një Treg të Vetëm, vendet e Ballkanit Perëndimor do të 
ndihmoheshin më mirë me një Libër të Bardhë për Çështjet e Lirisë, Sigurisë 
dhe Drejtësisë. Në terma praktikë kjo do të thotë se ndihma e vendeve të 
rajonit në fushën e drejtësisë dhe të çështjeve të brendshme duhet të ketë një 
prioritet absolut gjatë procesit të pranimit dhe se gjendja e shtetit ligjor duhet 
të përbëjë kriterin kryesor për vlerësimin e e përparimit të bërë në vendet 
ballkanike në rrugëtimin e tyre drejt BE-së.

instrumenti për asistencë të para-anëtarësimit

Bashkimi Evropian është dhe mbetet donatori më i madh në rajon. Me t’u 
themeluar Agjencia Evropiane për Rindërtim në vitin 2000, vendet e rajonit 
kanë përfituar nga programi CARDS 2000- 2006 (Asistenca e Bashkësisë 
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për Rindërtim, Zhvillim dhe Stabilizim) qëllimi i së cilës është përkrahja 
e vendeve të Ballkanit perëndimor në procesin e Stabilizim Asocimit dhe 
rrugën e tyre drejt Evropës. Këshilli Evropian, më 17 dhjetor 2005, pas 
diskutimeve të gjata për të gjetur një kompromis, ka arritur marrëveshjen 
mbi perspektivën financiare për vitet 2007-20138). Nga gjithsej gjashtë 
instrumente për marrëdhënie të jashtme të BE-së, të cilat do të përdoren në 
këtë periudhë është edhe IPA-Instrumenti për asistencë të Paraantarësimit. 
Në udhëkryq midis asistencës së jashtme dhe politikave të brendshme, IPA-ja 
synon të lehtësojë anëtarësimin në BE të vendeve kandidate dhe avancimin në 
këtë proces të vendeve kandidate potenciale9).

Që nga 1 janari i vitit 2007 IPA-ja filloi të zëvendësojë të gjitha 
instrumentet financiare të ofruara deri më tani këtyre vendeve si: PHARE 
- përkrahja e implementimit të legjislacionit të BE-së në formën e ndërtimit 
të institucioneve dhe ngritjes së kapaciteteve të tyre, ISPA - që ka të bëjë me 
fondet rajonale dhe kryesisht me mjedisin, transportin dhe infrastrukturën, 
SAPARD – përkrahja e zhvillimit bujqësor dhe CARDS. IPA-ja përbëhet nga 
pesë komponentë:

1) Ndërtimi i institucioneve dhe asistenca e tranzicionit,
2) bashkëpunimi rajonal dhe ndërkufitar,
3) zhvillimi rajonal,
4) zhvillimi i burimeve njerëzore dhe
5) zhvillimi rural.

Asistenca për vendet kandidate potenciale, nëpërmjet IPA-s do të 
koncentrohet në ndërtimin e institucioneve, e veçanërisht përmbushjen e 
kritereve politike të Kopenhagës, ngritjen e kapaciteteve administrative dhe 
inkurajimin e përafrimit me legjislacionin e BE-së, Acquis Communautaire. 
Për Kroacinë, Turqinë dhe IRJM-në, si vende kandidate për anëtarësim në BE, 
IPA-ja do të përdoret për miratim dhe implementim e Acquis Communautaire 
dhe për përgatitjen në implementimin e politikës së kohezionit dhe të bujqësisë 
së BE-së.

Ndërsa vendet kandidate potenciale si Shqipëria, BH-ja, Serbia, Mali i 
zi dhe Kosova do të jenë përfituese të ngritjes së kapaciteteve dhe sigurimit 
të ndërtimit të strukturave të nevojshme administrative, programuese dhe 

8. Shih, Revista “Koha për Integrime europiane”, Numër 8, 06 Qershor 2006, Kosovë, Faqe 
4

9. Po aty.
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menaxhuese për fillimin e përgatitjeve për menaxhimin e fondeve strukturale 
pasi këto të bëhen vende kandidate. 
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GLOBALIZMI – SHTETI - TENDENCAT 
E NDRYSHIMIT

Abstrakt

Teza rreth Globalizmit mbetet nëse ai është një proces që heq kufijtë 
ose një proces shkombëtarizues, nëse ai e bën më të pafuqishëm 
shtetin si aktor për mirëqenie dhe siguri? I prek procesi i Globalizmit 

elementët themelorë të shtetit kombëtar, konkretisht territorin, pavarësinë dhe 
autonominë e tij? Këtu luan rol dhe mënyra e këndvështrimit se si analizohen 
shkaqet e ndryshimit nën Globalizmin si dhe rrjedhojat e këtij procesi.

Jan Aart Scholte e drejton diskutimin për këtë çështje në mënyrën 
e ndryshme të të konceptuarit të Globalizmit. Ai vendos shtetin territorial 
të pavarur përballë anarkisë, decentralizimit dhe aftësisë për të ndihmuar 
vetveten.1) Tre janë tendencat që ai vëren për këndvështrimet e ndryshme të 
ndryshimit të mjedisit ndërkombëtar:

1. Globalizëm si Kapërcim të kufijve. 
2. Globalizëm si Liberalizim. 
3. Globalizmi si Ndërkombëtarizim. 

1. globalizmi si kapërcim (transcendent) i kufijve

Ky është ndoshta dhe këndvështrimi më radikal, sepse kështu predikohet 
fundi i demokracisë dhe një riformim i lidhjeve politike dhe sociale tej 
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1. Scholte, Jan Aart, Global capitalism and the state, në: International Affairs, vol. 73, 1997, 
f. 430-432.
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Abstrakt 

Teza rreth Globalizmit mbetet nëse ai është një proces që heq kufijtë ose një 
proces shkombëtarizues, nëse ai e bën më të pafuqishëm shtetin si aktor për mirëqenie 
dhe siguri? I prek procesi i Globalizmit elementët themelorë të shtetit kombëtar, 
konkretisht territorin, pavarësinë dhe autonominë e tij? Këtu luan rol dhe mënyra e 
këndvështrimit se si analizohen shkaqet e ndryshimit nën Globalizmin si dhe 
rrjedhojat e këtij procesi. 

Jan Aart Scholte e drejton diskutimin për këtë çështje në mënyrën e ndryshme 
të të konceptuarit të Globalizmit. Ai vendos shtetin territorial të pavarur përballë 
anarkisë, decentralizimit dhe aftësisë për të ndihmuar vetveten.1 Tre janë tendencat që 
ai vëren për këndvështrimet e ndryshme të ndryshimit të mjedisit ndërkombëtar: 
1. Globalizëm si Kapërcim të kufijve.
2. Globalizëm si Liberalizim.
3. Globalizmi si Ndërkombëtarizim.

1. Globalizmi si Kapërcim (transcendent) i kufijve.
Ky është ndoshta dhe këndvështrimi më radikal, sepse kështu predikohet fundi 

i demokracisë dhe një riformim i lidhjeve politike dhe sociale tej rregullit shtetëror. 
Krijohet një shoqëri botërore jashtë shtetit kombëtar, pra pushon së ekzistuari shteti 
mbi baza territoriale dhe kombëtare. Si zanafillë e kësaj teze është interpretimi që i 
bëhet ekonomisë botërore si një treg botëror i lirë dhe i pakontrolluar, që nuk ka 
drejtim dhe spastron gjatë rrugës strukturat e vjetra politike dhe sociale. Pra, 
kapitalizmi global i pakontrolluar ka dhe drejtimin politik brenda kufijve të shtetit 
kombëtar, që do të thotë kryerjen e  detyrës së rishpërndarjes së të ardhurave dhe të 
mirave materiale brenda kufijve kombëtarë. Atëherë del që ekonomia të drejtojë 
politikën!2 Për Kenichi Ohmae, përfaqësues i kësaj teze, bota do të shndërrohet nga 
një sistem ndërkombëtar i shteteve në një sistem të përbërë vetëm nga tregje. 
Pjesëmarrësit në këtë treg, kërkesa dhe oferta dhe interesat e tyre do të drejtohen nga 
shtimi në maksimum i fitimit dhe avantazheve. Nga supremacia e ekonomisë do të 
krijohet diktati i ligjeve të tregut, të cilave të gjithë do të jenë të detyruar t’u 
nënshtrohen. Kështu nënshtetasit do të shndërrohen dhe quhen thjesht në 
konsumatorë.3 K. Ohmae e sheh lindjen e natyrshme të këtyre zonave ekonomike të 

                                                
1 Scholte, Jan Aart, Global capitalism and the state, në: International Affairs, vol. 73, 1997, f. 430-432. 
2 Scholte, Jan Aart, Global capitalism and the state, në: International Affairs, vol. 73, 1997, f. 432. 
3 Ohmae, Kenichi: The end of the Nation State, London 1995, f 35. 
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rregullit shtetëror. Krijohet një shoqëri botërore jashtë shtetit kombëtar, pra 
pushon së ekzistuari shteti mbi baza territoriale dhe kombëtare. Si zanafillë 
e kësaj teze është interpretimi që i bëhet ekonomisë botërore si një treg 
botëror i lirë dhe i pakontrolluar, që nuk ka drejtim dhe spastron gjatë rrugës 
strukturat e vjetra politike dhe sociale. Pra, kapitalizmi global i pakontrolluar 
ka dhe drejtimin politik brenda kufijve të shtetit kombëtar, që do të thotë 
kryerjen e  detyrës së rishpërndarjes së të ardhurave dhe të mirave materiale 
brenda kufijve kombëtarë. Atëherë del që ekonomia të drejtojë politikën!2) 
Për Kenichi Ohmae, përfaqësues i kësaj teze, bota do të shndërrohet nga një 
sistem ndërkombëtar i shteteve në një sistem të përbërë vetëm nga tregje. 
Pjesëmarrësit në këtë treg, kërkesa dhe oferta dhe interesat e tyre do të 
drejtohen nga shtimi në maksimum i fitimit dhe avantazheve. Nga supremacia 
e ekonomisë do të krijohet diktati i ligjeve të tregut, të cilave të gjithë do 
të jenë të detyruar t’u nënshtrohen. Kështu nënshtetasit do të shndërrohen 
dhe quhen thjesht në konsumatorë.3) K. Ohmae e sheh lindjen e natyrshme 
të këtyre zonave ekonomike të palidhura në kufij shtetërorë si forma më e 
arsyeshme e organizuar e veprimtarisë njerëzore nën konditat e një ekonomie 
botërore pa kufij. Madhësia e këtyre zonave do të jetë e lidhur me efikasitetin 
ekonomik. Sipërmarrjet ekonomike në to do të karakterizohen nga rritje e 
lartë ekonomike dhe nga masë e lartë e zhvillimit të teknologjisë. Këto zona 
mund të kenë nga pesë deri në njëzet milion banorë me qëllim që ata të kenë 
një bazë të përbashkët interesash ekonomikë, konsumi dhe me infrastrukturë 
të nevojshme.

Lidhja botërore e rajoneve nëpërmjet informacionit, tregtisë, prodhimit 
dhe investimeve, jo konkurrenca e ekonomive kombëtare, do të jetë garanci 
për dinamikën ekonomike në botën pa kufij. Ohmae i atribuon shtetit kombëtar 
detyrat e politikës së jashtme dhe të sigurisë si dhe politikën e rregullit 
ekonomik dhe monetar, por me qëllim që ato të përmirësojnë infrastrukturën 
rajonale dhe të krijojnë nxitjen për investimet në rajon.4) Në fakt, kritikët e 
këtij këndvështrimi dallojnë se politika ndërkombëtare zhvillohet sot në një 
sistem ndërkombëtar, ku shteti kërcënohet të humbasë rëndësinë e tij si njësi 
politike. Kontradikta ndërmjet tregut global dhe shtetit territorial ka përparësi 
në favor të Globalizmit.5) Si rrjedhojë e formimit të tregjeve financiare globale, 

2. Scholte, Jan Aart, Global capitalism and the state, në: International Affairs, vol. 73, 1997, 
f. 432.

3. Ohmae, Kenichi: The end of the Nation State, London 1995, f 35.
4. Ohmae, Kenichi: The Rise of the Region State, në: Foreign Affairs, vol. 72, 1993, f. 78-

86.
5. Borchardt, Knut (2001): Globalisierung in historischer Perspektive. (Sitzungsberichte 

Jahrgang 2001, Heft 2). München: Verlag der bayerischen Akademie der Wissenschaften. 
f. 38.
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janë kapërcyer kufijtë shtetërorë dhe ato nuk luajnë rol nën këtë kontekst.
Shembull i qartë ku shteti kombëtar nuk ka më rol është krijimi i qendrave 

financiare ose “qyteteve globale” si Nju Jork, Londra, Tokio etj. Idetë për 
ndryshimin e Mjedisit Ndërkombëtar shkojnë edhe më tej kur këto lidhen 
deri me fundin e demokracisë. Kështu në piramidën shtetërore, ku pushtet 
do të thotë të komandosh dhe të kontrollosh, do të ketë një transformim të 
strukturës së shtetit ku pushteti do të jetë sa i shpërndarë aq dhe i ndërthurur. 
Atëherë të kesh pushtet do të thotë të kesh sa më shumë vende kontaktesh dhe 
i lidhur në rrjetin e dendur të tyre. Si përfundim, pushtet në të ardhmen do të 
thotë të kesh ndikim dhe jo të sundosh.6) Mbi bazën e këtyre argumenteve lind 
pyetja: kur nuk ka më shtete, pra as kombe, as kufij dhe gjeografia e sotme 
politike nuk do të ketë vlerën dhe rolin që ka sot, atëherë mund të ketë më 
politikë?

Politika duket se nuk do të jetë më principi kryesor i rregullit të njerëzve 
që jetojnë në një shoqëri të përbashkët. Ajo nuk do të jetë e përshtatshme 
të shërbejë për zgjidhjen e problemeve praktike, pra do të thotë që merr 
rol të dorës së dytë. Sipas këtij këndvështrimi del e pakuptimtë politika 
ndërkombëtare, që mbështetet aktualisht në një konstrukt piramidal të shteteve 
kombëtare, të strukturave rajonale dhe rregullit ndërkombëtar.7) Kapërcimi e 
kufijve dhe ndërthurja e sistemeve ndërkombëtare të çon jo vetëm në fundin e 
Demokracisë, por edhe në fundin e politikës ndërkombëtare, sepse në njërën 
anë eliminohen kombet dhe në anën tjetër i jepet fund dhe politikës. Teza e 
kapërcimit të kufijve është ndoshta më radikalja e paraqitur deri më sot, në të 
cilën njeriu nuk ka nevojë më për rendin e sotëm politik dhe bëhet një pjesëz 
e rrjetit të ardhshëm ndërkombëtar mjaft të ndërthur.8)

2. Globalizmi si Liberalizim

Teza që përshkruhet më lart është për shumicën e analistëve dhe 
shkencëtarëve veçse një utopi ose një “science fiction”. Nëse në fjalimet ditore 
të politikanëve dhe në leksionet e profesorëve në universitete rrallë kalohet pa 
përdorur termin Globalizëm, si fenomenin kryesor të Mjedisit Ndërkombëtar 
të ndryshuar, jo aq larg utopisë së mësipërme është dhe teza e të ardhmes së 
tij si proces Liberalizimi dhe Shkombëtarizimi. Çështja e rrjedhojave politike 
për këtë tezë, si në rang kombëtar ashtu dhe atë ndërkombëtar, trajtohet para 
së gjithash nga përfaqësuesit e shkollës neoliberale. Ata formojnë një zinxhir 
shkaqesh ku proceset e liberalizmit ekonomik dhe shndërrimit teknologjik 

6. Guehenno, Jean-Marie: Das Ende der Demokratie, München/Zürich 1994, f. 93.
7. Po aty, f. 37.
8. Po aty, f. 89.
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janë parësore për transformimin politik dhe social në shoqëritë e orientuara 
në vlerat perëndimore demokratike. Por, rregulli shtetëror mbetet për liberalët 
si princip në marrëdhëniet ndërkombëtare. Përparimi teknologjik dhe heqja 
e kufijve për aktivitetet ekonomike e bën shtetin të heqë dorë nga zgjidhja e 
problemeve të veçanta shtetërore që kanë lidhje me to. Për këto çështje shteti 
e humbet rolin e tij parësor dhe nga Liberalizimi shteti është i detyruar të 
qeverisë pa kufijtë e zakonshëm kombëtar.9) Globalizmi si Liberalizim është 
një tezë që meriton vëmendje, pasi, sipas liberalëve, ai të drejton nga një 
sistem shtetesh në një botë të një shoqërie pa kufij. Veprimi i Globalizmit është 
kufizues, ndryshues ose zvogëlues i rëndësisë për territorialitetin, pavarësinë, 
autonominë dhe demokracinë e shtetin kombëtar.10) 

Në qendër të ndryshimeve të tezës së liberalëve janë dy procese 
transformimesh ekonomike të rëndësishme:

Së pari, zgjidhja e ndarjes së punës së lidhur me strukturat e mëparshme 
të ngurta në prodhimin industrial. Kjo shkrirje e ngurtësisë së mëparshme 
së prodhimit industrial ka mundësuar shfrytëzimin e një ndarjeje globale të 
punës duke qenë e lidhur ngushtë me anët pozitive të krahasimit të kostos së 
saj. Së dyti, për krijimin e vlerave ekonomike ndodh një humbje relative e 
rëndësisë së prodhimit masiv industrial në krahasim me prodhimin agrar dhe 
sektorin e shërbimeve.

Një nga përfaqësuesit më të shquar të këtij këndvështrimi është Robert 
Reich, ish-Ministër amerikan i Punës. Në studimin e tij “The Work of 
Nations”11). R. Reich ecën në gjurmët e mendimtarëve klasikë liberalë të 
ekonomisë, ku Adam Smith është më i spikaturi në këtë drejtim. Reich shpreh 
mendimin se bota po ecën drejt një ekonomie të re botërore dhe parashikon 
fundin e konceptit të ekonomisë kombëtare. Deviza që shoqëron gjithë këtë 
lëvizje ekonomike globale ka qenë rritja e fitimeve me uljen gjithmonë e më 
shumë të pjesës së kostos së punës. Krijimi i një ekonomie botërore pa kufij, 
shoqëruar me Shkombëtarizimin e nënshtetasit, çon në humbjen e rolit të 
ekonomisë kombëtare. Por kjo ka një pasojë të pashmangshme për politikën, 
sepse rënia e rolit dominues të ekonomisë kombëtare kërcënon lidhjet politike 
dhe sociale të shtetasit me kombin e tij.

Globalizmi në pikëpamjen e Liberalizimit nëpërmjet ndërthurjes globale 
ndikon mbi politikën dhe konkretisht kjo e fundit rrezikon të humbasë 

9. Brock, Lothar / Albert, Mathias: Entgrenzung der Staatenwelt, në: ZIB Nr. 2, 1995, f. 
259-261.

10. Beisheim, Marianne / Walter, Gregor: Globalisierung – Kinderkrankheiten eines 
Konzeptes, në: ZIB, Nr. 1, 1997, f. 153-164.

11. Reich, Robert: The Work of Nations, New York 1991.
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privilegjin e territorialitetit mbi të cilën ajo vepron përballë shteteve të tjera12).  
Përfaqësuesit e kësaj teze merren pak me monopolin e dhunës së shtetit, i 
cili përdoret për të garantuar mirëqenien e shoqërisë që përfaqëson përballë 
shoqërive të tjera. Nëse ndodh që një shtet thuajse nuk është në gjendje t’u 
garantojë qytetarëve të tij siguri dhe mirëqenie ose mund t’i ruajë ato me 
vështirësi të madhe, zor se mund të bëjë llogaritje me lojalitetin e qytetarëve 
të vet. Përqasjet që kanë dy tezat e para, e para utopike dhe e dyta afër utopisë, 
ndahen në një pikë të rëndësishme. Sipas liberalëve ndryshimi i Mjedisit 
Ndërkombëtar në kohën e lulëzimit të Globalizmit nuk sjell për pasojë fundin 
e shtetit kombëtar ose të demokracisë, por çon në fillim të formave të reja të 
shtetit dhe qeverisjes. Modeli i liberalëve përzien nivelet e ndryshme, krijon 
formën e një shoqërie botërore, ku aktorë shtetërorë dhe globalë përzien me 
njëri-tjetrin ose bëhen identikë. Kështu shtetet sillen si firmat, firmat veprojnë 
si shtete, grupet si shoqëri dhe shoqëritë si bashkësi.13)

Një boshllëk mbetet në tezën e liberalëve. Jo vetëm zhvillimi teknologjik 
është shkak i Globalizimit, por dhe vendosmëria e shteteve sovrane për 
të krijuar kushtet për një rregull ekonomik liberal, për t’i zgjeruar dhe 
përmirësuar ato. Procesi i Liberalizimit të ekonomisë botërore dhe i politikës 
ndërkombëtare nuk e çon shtetin në uljen e rolit dhe rëndësisë së tij, por e 
forcon atë në rrugën e riorientimit.

3. Globalizmi si Ndërkombëtarizim

Politikologia angleze Susan Strange, një nga përfaqësueset e kësaj teze, 
ngre pikëpamjen e një fuzioni ndërmjet fuqisë së shtetit dhe tregut. Në qendër 
të analizës së saj është diskutimi rreth Ndërkombëtarizimit të marrëdhënieve 
ndërkombëtare, lidhjes ndërmjet pushtetit politik dhe strukturave ekonomike 
botërore.14) Më e rëndësishme është bërë se si është ndarë pushteti ndërmjet 
politikës ndërkombëtare dhe ekonomisë ndërkombëtare, pra ndërveprueshmëria 
ndërmjet sistemit të shtetit dhe atij të ekonomisë së tregut. S. Strange i bashkon 
të dy sistemet në një të vetëm, ku aktorët shtetërorë dhe joshtetërorë janë në një 
garë të përbashkët për shpërndarjen e vlerave.15) Çështja e ndarjes së pushtetit 

12. Brock, Dietmar: Wirtschaft und Staat im Zeitalter der Globalisierung. Von nationalen 
Volkswirtschaften zur globalisierten Weltwirtschaft, në: ApuZ, Band 33/34, 1997, f. 14-
19.

13. Brock, Lothar / Albert, Mathias: Entgrenzung der Staatenwelt, në: ZIB Nr. 2, 1995, f. 
277.

14. Strange, Susan: The Persistent Myth of Lost Hegemony, në: International Organization, 
vol. 41, Nr. 1, 1987, f. 552.

15. Strange, Susan: the Retreat of the State, Cambridge 1996, f. 38.
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nën këtë aspekt nuk i përket më shteteve si aktorë qendrorë, por në të marrin 
pjesë tashmë dhe aktorë ndërkombëtarë. Ndërmjet të dy palëve S. Strange 
dallon një zhvendosje të pushtetit: “a shift in the balance of power from states 
to markets”.16)  Parë nga ky këndvështrim ndryshimi i Mjedisit Ndërkombëtar 
është një proces i tillë që ndryshon në mënyrë thelbësore raportin ndërmjet 
autoritetit të shtetit dhe aktiviteteve ekonomike. Kështu ekonomia dhe tregu 
kanë prishur marrëdhëniet tradicionale të mëparshme me shtetin në dobinë 
e tyre. Ajo që ka ndodhur me shtetin është se ai varet në veprimet e tij nga 
vendimet e aktorëve ndërkombëtarë. Shembullin më të qartë e jep kriza 
botërore e tanishme. Sipërmarrjet ndërkombëtare dhe shumëkombëshe janë 
bërë të lidhura dhe mund të ndikojnë edhe politikisht duke i detyruar shtetet 
dhe qeveritë e tyre, sidomos ato me sistem demokratik, të jenë të varur dhe 
kufizuar në vendimmarrje. Megjithatë procesi i Ndërkombëtarizimit nuk 
është një zhvillim i rastësishëm, por as rezultat i detyruar nga proceset e 
shndërrimeve ekonomike. Ndikimi në rritje i sipërmarrjeve ndërkombëtare 
dhe shumëkombëshe dhe, paralel me të, zvogëlimi i autoritetit shtetëror 
janë rezultat i politikave të ndjekura nga vetë shtetet. Ky ndryshim që ka 
globalizuar botën ka lindur nga bashkëveprimi i shkëmbyeshëm i politikës, 
teknologjisë dhe tregjeve. I parë vetëm zhvillimi teknologjik nuk i jep dot 
përgjigjen e mjaftueshme ndryshimeve në shkallë botërore, por më shumë 
është çështje e politikës, pra çështje pushteti, çështje fuqie.17) Sot flitet për një 
shndërrim të shtetit kombëtar të mëparshëm me fuqi tregtare, pra nga një shtet 
tregtar në një shtet konkurrues në arenën ndërkombëtare.18)

Çështja e fuqisë nënkupton aftësi të personave ose grupeve për të ndikuar 
në mënyrë të atillë që preferencat e tyre të kenë përparësi përballë preferencave 
të personave ose grupimeve të tjera. Bëhet fjalë të kesh fuqinë për të ndjekur, 
detyruar dhe realizuar qëllimet dhe interesat e tua përpara të tjerëve. 

Kjo i përgjigjet teorisë së Joseph S. Nye ku ai përdor termat “fuqi e butë” 
(soft power) dhe fuqi e fortë (hard power).19) Fuqia e butë është ushtrimi i saj 
në mënyrë racionale dhe të strukturuar. Kjo realizohet në mënyrë të strukturuar 
kur je në gjendje të bindësh vendet e tjera të operojnë me institucionet e tyre 
politike, ekonomike përfshirë dhe ato shkencore sipas qëllimit dhe nëse është 

16. Strange, Susan: the Limits of politics, në Government and Opposition, vol. 30, 1995, f. 
296.

17. Strange, Susan: the Retreat of the State, Cambridge 1996, f. 45-47.
18. Cerny, Philip G.: The Changing Architecture of Politics. Structure, Agency and the Future 

of the State, London 1990, f. 27-36.
19. Nye, Joseph S.: Bound to lead. The Changing Nature of American Power, New York 

1990, f. 5-35. Shih dhe: Joseph S. Nye: Soft power, në: Foreign Policy, Nr. 80, Fall 1990, 
f. 153-163.
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e domosdoshme hyn në lojë fuqia e fortë, që nënkupton përdorimin e mjeteve 
dhe metodave të tjera për arritjen e synimeve. Një zhvillim i suksesshëm i 
politikës së një shteti nuk mund të kuptohet pa zhvilluar me sukses katër 
elementë: sigurinë, dijen, prodhimin dhe kreditimin. Për këtë nuk vendos 
më vetëm shteti, por dhe aktorë të tjerë joshtetërorë, pra një shkrirje dhe 
ndërthurje ndërmjet tyre.

Një aspekt tjetër, përveç rolit të ndryshuar të politikës, është rritja e 
rëndësisë së një diplomacie trekëndore. Bëhet fjalë për termin pushtet që 
Hannah Ahrendt e trajton në mënyrë filozofike në librin e saj të njohur “Vita 
Activa oder vom tätigen Leben”. Trekëndore mund të quhet diplomacia e sotme 
pasi bëhet fjalë për marrëdhënie ndërmjet qeverive me njëra-tjetrën, ndërmjet 
qeverive dhe firmave ndërkombëtare si dhe për marrëdhënie ndërmjet firmave 
ndërkombëtare me njëra-tjetrën. Shteteve u duhet gjithmonë e më shumë 
të pranojnë dhe t’u përshtaten vendimeve dhe politikave të diplomacisë së 
firmave shumëkombëshe. Manifestimi i vullnetit të këtyre firmave nuk është 
gjë tjetër veçse ajo që Hannah Ahrendt e quan pushtet. Sipas H. Ahrendt 
pushtetin nuk e zotëron askush. Ai lind mes njerëzve nëse ata veprojnë bashkë 
dhe zhduket sapo njerëzit shpërndahen dhe largohen prej njëri-tjetrit.20)

Në thelbin e tij sistemi i sotëm mbetet përsëri një sistem shtetesh, të cilat 
nëpërmjet shpërndarjes së pjesshme të autoritetit të tyre të dikurshëm janë 
kthyer në struktura shumëdimensionale. S. Strange argumenton se shteti 
vërtet ndodhet në një fazë tërheqjeje, por nuk e humbet rëndësinë e tij dhe 
përkundrazi ai merr një dimension më të rëndësishëm. Fakt është që sistemi 
ndërkombëtar deri në mbarim të Luftës së Ftohtë ishte një perandori e shtrirë 
në mbarë botën dhe me kufij të përcaktuar. Vetëm Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës kishin fuqinë e ngritur në struktura dhe mund të operonin të vetme 
në Mjedisin Ndërkombëtar në fushat bazë, konkretisht të sigurisë, shkencës, 
prodhimit dhe financave.21)

Në ditët e sotme Shtetet e Bashkuara nuk mund të jenë të vetmet që mund 
të garantojnë dhe pompojnë ekonominë botërore. Ndryshimi i Mjedisit të 
sotëm Ndërkombëtar nuk është një gjë tjetër veçse transformim i sistemit 
ndërkombëtar në një sistem ku shtetit kombëtar i janë vënë kufij të ngushtë 
për të vepruar. Për shumë vendime shtetet janë zëvendësuar nga aktorët 
ndërkombëtarë. Në parim sistemi i sotëm mbetet përsëri një sistem shtetesh, 
por vetëm se nga shpërndarja e autoritetit rendi i sotëm botëror është bërë 
një strukturë shumëdimensionale.22) Duke analizuar ndryshimet në Mjedisin 

20. Ahrendt, Hannah: Vita Activa oder vom tätigen Leben, Munchen 1981, f. 194.
21. Strange, Susan: the Retreat of the State, Cambridge 1996, f. 46.
22. Cerny, Philip G.: Globalization and the changing logic of collective action, në: International 

Organization, vol. 49, Nr. 4, 1995, f. 27-32.
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Ndërkombëtar mund të dilet në përfundim se shkaqet e ndryshimit të tij janë 
shumëdimensionale. Një gjë është e përgjithshme dhe karakterizon botën e 
sotme. Fenomeni më i përhapur që sundon në marrëdhëniet ndërkombëtare 
është Globalizmi. Globalizmi është sinonim i ndryshimit të Mjedisit 
Ndërkombëtar. 

Si përfundim, duke parë gjithë faktorët e mësipërm, mund të thuhet se shteti 
(Interesat Kombëtare dhe Siguria Kombëtare) ka reaguar përballë ndryshimit 
të Mjedisit Ndërkombëtar. Pa ndryshimet e ndodhura me mbarimin e Luftës 
së Ftohtë, vështirë se mund të flitej për një proces botëror si Globalizmi. Ajo 
çfarë e bën Globalizmin një aspekt kaq vendimtar të sigurisë ndërkombëtare 
moderne është fakti se fenomeni sjell një varg të ri masash të sigurisë 
kombëtare të shtresëzuara “në majë të atyre që dominuan politikën globale të 
Shekullit të 20-të”.
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BASHKIMI EVROPIAN PËRBALLË 
ORGANIZIMEVE RAJONALE

Abstrakt

Në të gjitha fushat kryesore në botë, politike, ekonomike, ushtarake, 
teknologjike, kulturore etj., kemi tashmë organizime globale dhe 
rajonale. Fuqitë më të mëdha, përballë fenomenit të Globalizmit, 

kanë marrë masa mbrojtëse. Një mënyrë për t’u përballur me rrjedhojat e 
pakontrolluara të tij është krijimi i organizatave rajonale. Në mbarim të Luftës 
së Ftohtë vendet e Triadës (Bashkimi Evropian, Amerika e Veriut, rajoni 
Azi-Paqësor) zotëronin 85% të tregtisë botërore. Pas viteve 1990 pjesë e 
rëndësishme e zhvillimit janë bërë dy fuqi të tjera rajonale, respektivisht Kina 
dhe India.1) Evropa ka kohë që ndodhet përballë një prej krizave që thuajse ka 
nuk ka lënë shtet anëtar të Bashkimit Evropian (BE) pa prekur. Kriza që ka 
përfshirë shumicën e shteteve është bërë tashmë fenomen global. 

1. evropa e bashkuar – çelësi i organizimeve kryesore

Përballë Globalizmit, Bashkimi Evropian është organizata më e madhe 
rajonale në Evropë. Ky bashkim politik, ekonomik dhe juridik është i 
përbërë nga më shumë se 500 milionë banorë. Tregu i Brendshëm evropian 
me Prodhimin e Përgjithshëm Bruto përbën tregun më të madh të bashkuar 
në botë. Me marrëveshjen e Maastricht-it në 1992 vendet e Bashkësisë 

MSc odhise ARGjiRi

1. Borrmann, Axel: Regionalismustendenzen im Welthandel, Baden-Baden, 1995, f. 17-21.
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Abstrakt 

Në të gjitha fushat kryesore në botë, politike, ekonomike, ushtarake, teknologjike, 
kulturore etj., kemi tashmë organizime globale dhe rajonale. Fuqitë më të mëdha, përballë 
fenomenit të Globalizmit, kanë marrë masa mbrojtëse. Një mënyrë për t’u përballur me 
rrjedhojat e pakontrolluara të tij është krijimi i organizatave rajonale. Në mbarim të Luftës së 
Ftohtë vendet e Triadës (Bashkimi Evropian, Amerika e Veriut, rajoni Azi-Paqësor) zotëronin 
85% të tregtisë botërore. Pas viteve 1990 pjesë e rëndësishme e zhvillimit janë bërë dy fuqi të 
tjera rajonale, respektivisht Kina dhe India.1 Evropa ka kohë që ndodhet përballë një prej krizave 
që thuajse ka nuk ka lënë shtet anëtar të Bashkimit Evropian (BE) pa prekur. Kriza që ka 
përfshirë shumicën e shteteve është bërë tashmë fenomen global.  

1. evropa e bashkuar – çelësi i organizimeve kryesore. 
Përballë Globalizmit, Bashkimi Evropian është organizata më e madhe rajonale në Evropë. 

Ky bashkim politik, ekonomik dhe juridik është i përbërë nga më shumë se 500 milionë banorë. 
Tregu i Brendshëm evropian me Prodhimin e Përgjithshëm Bruto përbën tregun më të madh të 
bashkuar në botë. Me marrëveshjen e Maastricht-it në 1992 vendet e Bashkësisë Evropiane 
themeluan Bashkimin Evropian dhe vunë piketat për një monedhë të përbashkët evropiane, 
EURO-n.2 Deri më sot janë 17 shtete të BE që kanë në fuqi monedhën e përbashkët dhe kanë 
formuar kështu prej vitit 2002 zonën e EURO-s. Bashkimi Evropian ka status vëzhguesi në 
Grupin e G-8, është anëtar i G-20 dhe përfaqëson shtetet anëtare të BE në WTO (World Trade 
Organization).3 Për arsyet që përmenden më lart, përballë tendencave negative që shkaktojnë 
krizat globale, roli i bashkimit doganor dhe i tregut të brendshëm evropian është bërë më i 
rëndësishëm në ditët e sotme. 

Bashkimi doganor brenda BE, i formuar që prej vitit 1968, ka kuptimin që tregtia 
ndërmjet vendeve anëtare të bashkësisë të mos pengohet dhe diskriminohet nga doganat. Për çdo 
shtetas të BE nuk ka ligje dhe rregulla të veçanta nëse do të zhvillojë aktivitetin tregtar ose 

                                                
1 Borrmann, Axel: Regionalismustendenzen im Welthandel, Baden-Baden, 1995, f. 17-21. 
2 Hartmann, Jürgen: Das politische System der Evropäischen Union. Eine Einführung. 2. Auflage, Campus-Verlag, 
Frankfurt am Main, 2009, f. 35-39. 
3 Po aty, f. 43-46. 
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Evropiane themeluan Bashkimin Evropian dhe vunë piketat për një monedhë 
të përbashkët evropiane, EURO-n. 2)  Deri më sot janë 17 shtete të BE që 
kanë në fuqi monedhën e përbashkët dhe kanë formuar kështu prej vitit 2002 
zonën e EURO-s. Bashkimi Evropian ka status vëzhguesi në Grupin e G-8, 
është anëtar i G-20 dhe përfaqëson shtetet anëtare të BE në WTO (World 
Trade Organization).3) Për arsyet që përmenden më lart, përballë tendencave 
negative që shkaktojnë krizat globale, roli i bashkimit doganor dhe i tregut të 
brendshëm evropian është bërë më i rëndësishëm në ditët e sotme.

Bashkimi doganor brenda BE, i formuar që prej vitit 1968, ka kuptimin 
që tregtia ndërmjet vendeve anëtare të bashkësisë të mos pengohet dhe 
diskriminohet nga doganat. Për çdo shtetas të BE nuk ka ligje dhe rregulla 
të veçanta nëse do të zhvillojë aktivitetin tregtar ose sipërmarrës në një shtet 
tjetër brenda BE, por duhet të zbatojë të njëjtat ligje që janë në fuqi dhe për 
qytetarët vendas të atij shteti.4) Krijimi i bazës së nevojshme ligjore për të 
zbatuar rregulla të përbashkëta brenda „familjes së përbashkët“5) është bërë 
motor për Bashkimin Evropian në rrugën e integrimit të mëtejshëm të tregut 
të brendshëm. Moto mbetet liria e qarkullimit të mallrave brenda Bashkimit 
Evropian, fuqia eksportuese jashtë tij dhe mbrojtja e prodhuesve të BE nga 
prodhimet që vinë nga jashtë Unionit.

Krijimi i Bashkimit Evropian dhe forcimi i rolit të kësaj organizate ishte 
përgjigjja më e mundshme që shtetet evropiane mund të kishin përballë rolit 
hegjemonist të superfuqive. Nga njëra anë, shtetet evropiane të fuqishme 
brenda organizatës trajtojnë marrëdhëniet e tyre brenda rajonit duke 
mbështetur njëra-tjetrën dhe nga ana tjetër paraqiten më të fuqishme në rang 
global. Kjo është e dobishme edhe për shtetet më pak të fuqishme evropiane, 
të cilat përballë fenomenit të Globalizmit rrisin mundësinë për të pasur një 
mbrojtje më të sigurt si anëtare të Bashkimit Evropian.6)

Gjermania dhe Franca janë të ndërgjegjshme për rolin e tyre që duhet 
të luajnë brenda BE. Franca synon më shumë një rol qendror politik me 
vendet e rajonit të Mesdheut, ato evropiane dhe afrikano-veriore. Gjermania 
është drejt marrjes përsipër të rolit të shtetit më të rëndësishëm udhëheqës 
në BE dhe mbetet motori ekonomik i vendeve të BE. Në dallim me këto 
dy vende, Britania e Madhe nuk është më aktor gjeostrategjik në Evropë. 

2. Hartmann, Jürgen: Das politische System der Evropäischen Union. Eine Einführung. 2. 
Auflage, Campus-Verlag, Frankfurt am Main, 2009, f. 35-39.

3. Po aty, f. 43-46.
4. Jäger, Thomas/Piepenschneider, Melanie (Hrsg.): Evropa 2020. Szenarien politischer 

Entwicklung. Leske und Budrich, Opladen, 2002, f. 345-352.
5. Po aty, f. 347.
6. Walt, Stephen M.: The Origins of Alliances, Ithaca, 1987, f. 4.

Odhise Argjiri:  Bashkimi Evropian përballë organizimeve rajonale



The Heritage Nr.7 / 2011110

Qëndrimi dyshues e mospërfillës përballë një bashkimi të evropianëve e ka 
bërë Britaninë e Madhe thuajse të parëndësishme për vendimet e mëdha për 
të ardhmen e Evropës.7) Britanikët nuk janë në gjendje të luajnë rolin e arbitrit 
në kontinentin evropian siç e luanin më parë. Z. Brzezinski thotë për këtë 
qëllim se Londra është ndarë tashmë në një masë të konsiderueshme nga loja 
evropiane.8)

2. Amerika e veriut

Marrëveshja e Tregtisë së Lirë për vendet e Amerikës së Veriut, NAFTA 
(North American Free Trade Agreement), është një bashkim ekonomik i 
zgjeruar ndërmjet Kanadasë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Meksikës 
dhe formon një zonë tregtie të lirë në kontinentin amerikano-verior. NAFTA 
u formua në 1 Janar 1994. Me hyrjen në fuqi të kësaj marrëveshjeje u hoqën 
mjaft barriera doganore dhe disa mbetën me një kohë të kufizuar. Duhet thënë 
se Marrëveshja e Tregtisë së Lirë u krijua mbi bazën e një marrëveshje të 
mëparshme amerikano-kanadeze të vitit 1989 për tregtinë e lirë dhe në dallim 
nga Bashkimi Evropian nuk parashikon marrjen përsipër të detyrimeve dhe 
kompetencave të qeverive kombëtare, e thënë ndryshe të marrë kompetenca 
supernacionale. Thjesht, NAFTA është një marrëveshje ndërmjet shteteve 
dhe jo me përmasat e një organizmi ekzekutiv si në rastin e Bashkimit 
Evropian9). 

Bërja e një analize makroekonomike për ndikimet në zbatimin e 
marrëveshjes NAFTA nuk është e lehtë, sepse janë një sërë variablesh 
ekonomikë në rang global që luajnë rolin e tyre. Shumë studime ekonomike 
kanë rezultuar se në përgjithësi NAFTA nuk ka çuar në rritjen e volumit të 
shkëmbimeve tregtare. Më shumë kjo ka ndikuar në zhvendosjen e importit të 
shumë mallrave që importoheshin nga vendet e tjera që nuk përfshihen në këtë 
marrëveshje në importin midis vendeve anëtare të NAFTA-s. Kjo ka të bëjë 
me një lloj proteksionizmi.10) SHBA ka përfituar nga NAFTA zhvendosjen e 
sipërmarrjeve amerikane në vende me kosto më të lirë prodhimi dhe fuqie 
punëtore. Meksika nga ana e saj, falë marrëveshjes së NAFTA-s, ka pasur një 

7. Rotte, Ralph / Schwarz, Christoph: Still Special ? Britische Sicherheitspolitik und die 
USA, në: Aus Politik und Zeitgeschichte, 49/2010, f. 27-29.

8. Brzezinski, Zbigniew: Die einzige Weltmacht, Amerikas Strategie zur Vorherrschaft, 
Frankfurt am Main, 1999, f. 68-69.

9. Lederman, Daniel/Maloney, William F./ Servén, Luis: Deepening NAFTA for Economic 
Convergence in North America, Weltbank, 2003, f. 3.

10. Schirm, Stefan: Politische und ökonomische Auswirkungen der NAFTA, në: Außenpoli-
tik, Zeitschrift für internationale Fragen. Jahrgang 1997, 1. Quartal, f. 68-79.
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rritje të konsiderueshme të eksporteve në drejtim të SHBA dhe për rrjedhojë 
rritjen e aftësive konkurruese dhe hapjen e vendeve të reja të punës.

Perspektiva amerikane dhe vendeve anëtare të NAFTA-s është arritja e 
qëllimit final për të pasur plotësisht një zonë të tregtisë së lirë deri në vitin 
2014. Roli aktiv i SHBA në organizimet rajonale dhe ndërrajonale është 
thuajse një përgjigje ndaj fenomenit të Globalizimit. Jo më kot Brzezinski 
në analizën e tij për SHBA e quan atë si superfuqia e fundit që në fund të 
fundit nuk mund të ngelet e përjetshme.11) Por le t’i kushtojmë disa rrjeshta 
më shumë kontinentit aziatik, rajonit mjaft aktiv dhe tërheqës për politikën, 
ekonominë dhe finanacat ku SHBA, “superfuqia e fundit”, dhe Evropa kanë 
interesa të ndërthurura. 

3. Azia

Kur flitet për Azinë, rrallëherë mund të ketë shumë pak për të thënë. Një 
rajon që paraqet një shtet të prapambetur bërthamor, ekonomitë e dyta dhe 
të treta më të mëdha në botë, popullsinë më të madhe në shkallë botërore. 
Natyrisht lista vijon. Kjo duket qartë tani që edhe çështjet transatlantike janë të 
lidhura në mënyrë të ndërlikur me atë çfarë ndodh në Azi. Për ata që e ndiejnë 
të nevojshme të binden, thjesht të pyesin njerëz duke filluar nga përkrahësit 
e ndryshimit të klimës e deri te bankierët e Uoll Stritit. Sot njihen tre fuqi të 
mëdha aziatike, Japonia, Kina dhe India.12)

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) është rezultat i zhvillimeve të 
ndryshme. Kjo mund të gjykohet, pavarësisht nga periudha e Luftës së Ftohtë, 
që APEC është ndërtimi i një rrjeti tejet të ndërthurur dhe të ndërlikuar me 
njëri-tjetrin të proceseve më të spikatura në Mjedisin e sotëm Ndërkombëtar. 
Bëhet fjalë për një varësi lidhjesh rajonale, ndërrajonale dhe ndërkombëtare. 

Norman D. Palmer e ka përcaktuar këtë rajon me krijimin e një 
“Rajonalizmi të ri”13). Shpesh ngatërrohet APEC, rajoni Azi-Paqësor, thjesht 
me vendet aziatike. Pak përmendet se APEC u krijua në 1989 mbi bazën e 
iniciativës së Australisë. Në realitet rajoni Azi-Paqësor është një rrjet i gjerë me 
shtete dhe aktorë të tjerë me disa qendra kryesore në Azi, Australi, Amerikën 
e Veriut dhe Amerikën Latine. Pikërisht për gjithë këtë rajon heterogjen me 
një përbërje shtetesh me dallime thelbësore politike, ekonomike dhe kulturore 
është e vështirë për të përcaktuar një rajon si në rastin e EU dhe NAFTA. Më 

11. Brzezinski, Zbigniew: Die einzige Weltmacht, Amerikas Strategie zur Vorherrschaft, 
Frankfurt am Main, 1999, f. 11.

12. Jean, Karlo: Gjeopolitika, Tiranë, 1998, f. 277.
13. Palmer, Norman D.: The new Regionalism in Asia and the Pacific, Lexington, 1991, f. 21.
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tepër mund të flitet për një bashkim rajonesh.14) Me rajonin e APEC janë të 
lidhur shtete me zhvillime dhe dallime të mëdha me këtë rajon si shtetet e 
fuqishme industriale SHBA dhe Japonia, shtetet e “Tigrit të Azisë”, shtete 
në zhvillim deri dhe vende si Vietnami. Këtu bëjnë pjesë në një organizëm 
të përbashkët shtete me sistem demokratik, me regjime autokratike, si dhe 
me të kaluar diktatoriale ushtarake. Kultura evropiano-perëndimore takohet 
me atë aziatike dhe latino-amerikane. L. Fawcett dhe A. Hurell trajtojnë 
Rajonalizmin si një lidhje rajonale integruese. Sipas tyre Rajonalizmi duhet 
të përmbushë pesë kritere bazë, konkretisht rajonalizim, identitet dhe vetëdije 
rajonale, bashkëpunim ndërshtetëror rajonal, integrim rajonal të nxitur nga 
shteti dhe kohezion rajonal.15) Nëse merren parasysh kriteret që jepen më 
lart, atëherë APEC nuk mund të vështrohet thjesht si një bashkim rajonal. Në 
pamje të parë ky rajon duket se është formuar vetëm me bazë gjeografike, 
lidhja e përbashkët e këtyre vendeve me oqeanin Paqësor. Karakteristika të 
përbashkëta si vlera, interesa ose objektiva duket se nuk janë baza e kësaj 
lidhjeje. Anëtarët e APEC e quajnë organizatën e tyre si rajonale. Mund të 
mos e quajmë në fakt Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) në zonën 
e Paqësorit si një organizim rajonal, por “Rajonalizmi i ri” i Palmer nuk është 
gjë tjetër veçse një bashkim i disa rajoneve, pra një organizatë ndërrajonale. 
Është e vështirë nëse i përmbahemi vetëm termit rajonal kur në këtë bashkësi 
bën pjesë që prej vitit 1997 Rusia, nga viti 1998 kontinenti Amerikës së Veriut, 
Kili nga Amerika Latine si dhe Australia. Të mos harrojmë pjesëmarrjen 
e disa vendeve në organizata të tjera rajonale, të Amerikës së Veriut në 
NAFTA, vendet e Azisë Juglindore në ASEAN (Association of Southeast 
Asian Nations), Kilin në Mercosur (Mercado Común del Sur) në Amerikën e 
Jugut16). Shpesh shfaqet ideja që APEC është një model i një Rajonalizmi “të 
hapur”17). 

Nga pjesëmarrja jo vetëm e vendeve aziatike, APEC mund të shihet si 
një shtyllë e fuqishme e Triadës – Amerikë e Veriut, Evropë, Azi (përveç 
Japonisë, një peshë të madhe e të fuqishme kanë marrë India dhe Kina). Arsye 
më bindëse për formimin e APEC ishte frika para një aleance të dy blloqeve 
të tjera të fuqishme rajonale, NAFTA dhe EU. Nga ana tjetër, shtetet e vogla 
dhe të mesme e shohin mbajtjen e SHBA të lidhur në këtë organizatë si një 

14. Po aty, f. 19-21.
15. Fawcett, Louise/Hurell, Andrew: Regionalism in World Politics, Oxford, 1995, f. 39-44.
16. Varwick, Johannes (2004): Globalisierung. në: Woyke, Wichard (Hg.): Handwörterbuch 

Internationale Politik. 9. völlig überarbeitete Auflage. (Schriftenreihe, Band 404). Bonn: 
Bundeszentrale für politische Bildung. f. 158-160.

17. Soesastro, Hadi: “Offener Regionalismus” im asiatisch-pazifischen Raum, Bonn, 1998, 
f. 8.
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mundësi balancimi për të përballuar epërsinë e Japonisë dhe Kinës në rajon. 
SHBA shërben si një faktor ekuilibri përballë dominimit ekonomik japonez 
dhe hegjemonisë kineze në fushën e politikës dhe të sigurisë.

Parë në këndvështrimin e SHBA, qëllimi i tyre ishte hapja e tregjeve të 
Azisë Lindore për produktet amerikane. Pjesëmarrja amerikane në APEC ishte 
dhe shmangie e formimit të një blloku rajonal aziatik që do të kishte barriera 
për eksportet amerikane. Por interesi i SHBA në APEC del më qartë nëse 
citojmë fjalen e Winston Lord, në vitin 1993 Ndihmës-Sekretari amerikan 
për Azinë Lindore dhe Çështjet e Pacifikut, para Senatit të SHBA: “And no 
regjion is more central for American economic interests than the world’s most 
dynamic one – Asia.” 18)  Këshilla e H. Kissinger për SHBA është për një 
pjesëmarrje aktive në APEC dhe forumet e tjera të mundshme aziatike për të 
ruajtur ekuilibrin në Azi, pasi SHBA nuk mund të presë deri sa ky ekuilibër 
të vihet në rrezik.19)

Si përfundim, nisur nga madhësia dhe organizimi multilateral, APEC 
është një organizim ndërrajonal, aktualisht ndoshta më i madhi, përballë 
sfidave të Globalizmit dhe Rajonalizmit.

4. evropa në kërkim të një roli më global

Vendet e anëtare të Bashkimit Evropian, në takimet e tyre për çështjet 
e Politikës së Sigurisë dhe Mbrojtjes Evropiane (PSME), kanë ritheksuar 
përpjekjet e tyre në kërkim të një roli apo identiteti “të ri” në arenën 
ndërkombëtare. Në deklaratat e tyre, pas takimeve të niveleve të ndryshme, 
theksohet thuajse në mënyrë të vazhdueshme domosdoshmëria dhe bindja 
që Evropa të jetë në gjendje të flasë me një zë dhe të forcojë më shumë rolin 
e saj në politikën ndërkombëtare. Në këto deklarata formulohen shprehje, 
madje thuajse me kuptim të njëjtë, se duhet t’i jepen impulse të reja krijimit 
të Evropës të Sigurisë dhe të Mbrojtjes ose që Bashkimi Evropian duhet të 
disponojë një Politikë të Sigurisë dhe të Mbrojtjes të besueshme. Deklarata 
që mbeten thuajse stereotip se partneriteti transatlantik qëndron për Evropën 
një prioritet themelor strategjik dhe se ky partneritet është dhe mbetet dhe në 
ardhmen kusht bazë për sigurinë dhe paqen në botë.

Evropa, tashmë është bërë më e madhe, ka nevojë për një forcim më të 
madh të saj nga brenda. Ky është dhe një nga qëllimet dhe objektivat, që 

18. Lord, Winston: A New Pacific Community. Ten Goals for Amerivan Policy. Opening 
Statement at Confirmation Hearings for Ambassador Winston Lord, March 31, 1993, në: 
Bauermeister/Möller: Regionalismus? Ökonomische und sicherheitspolitische Zusam-
menarbeit in Ostasien und im Pazifik, Band 1, Ebenhausen 1994, f. 244.

19. Kissinger, Henry: Diplomacia, Tiranë, 1999, f. 828.
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t’i jepet një impuls i ri Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë 
duke qenë tashmë në rrugën e thellimit të integrimit evropian. Shkëmbimi i 
mendimeve dhe thellimi i angazhimeve në kuadër të PSME duhet t’i shërbejë 
forcimit të Krahut Evropian në NATO. Problem për Evropën është prania e 
mangët e saj brenda strukturave të NATO-s, pra sipas evropianëve, çështja 
nuk është se paska shumë Amerikë brenda NATO-s, por problem është se ka 
më pak Evropë se sa nevojitet. Paraqitja e Aleancës si një bashkësi vlerash 
është natyrshëm një faktor ndikues në marrëdhëniet transatlantike. Por hapat 
e bëra nga disa shtete evropiane, anëtare të Aleancës, bëjnë të vlefshme 
thënien e ish-Sekretarit Amerikan të Shtetit Henry Kissinger, që Amerika me 
Evropën ka vërtet një bashkësi vlerash, por “…ende nuk ka mundur të gjejë 
një politikë të përbashkët apo institucione të përshtatshme për periudhën pas 
Luftës së Ftohtë”.20)

Evropa po kërkon forcimin e rolit të Bashkimit Evropian për të dalë si aktor 
global në arenën ndërkombëtare. Para së gjithash ata propozojnë mundësimin 
e pranimit të një bashkëpunimi më të ngushtë në fushën ushtarake, për një të 
ardhme më të sigurt për Evropën. Këtij qëllimi do t’i shërbejë krijimi i një 
rregulli të përbashkët, për siguri dhe solidaritet me të gjitha shtetet anëtare 
të Bashkimit Evropian. Tashmë, Bashkimi Evropian e ka vendosur një gur 
të rëndësishëm në themelet e tij, në kuadrin e një politike mbrojtjeje të 
përbashkët evropiane. Që nga fillimi i Marsit 2003, BE-ja me operacionin 
e saj të parë në Maqedoni “Concordia”, ka marrë përsipër dhe drejtuar disa 
operacione ushtarake dhe civile.

Vlen të theksohet, se një pjesë e kritikës evropiane ka një pretendim 
jo të arësyeshëm në ndjekjen e kësaj rruge dhe nuk futet në analiza më të 
argumentuara të situatave. Një gjë e kanë berë të qartë deri tani studime dhe 
analiza të bazuara në fakte dhe argumente konkrete: në Evropë asnjë shtet 
nuk mund të mendojë që të ndjekë i vetmuar interesat e veta, pra të realizojë 
sigurinë e tij vetëm në rrugë kombëtare. Rruga e vetme deri më sot mbetet 
bashkëpunimi, por çështja është se si duhet bërë dhe deri ku duhet të shkojë 
ky bashkëpunim.

Si përfundim, nismat evropiane në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes kanë 
si qëllim rritjen e ndikimit të Evropës në zhvillimet globale. Kjo nënkupton se 
rruga drejt një Evrope më të unifikuar në programet për Siguri dhe Mbrojtje 
Evropiane do të kërkojë ndoshta një çmim të padëshiruar deri më sot, që këto 
vende evropiane të largohen nga koncepti multilateral i ndjekjes së interesave 
të tyre, që do të thotë, edhe nga ai i ndjekjes së interesave me karakter të 
theksuar kombëtar duke synuar drejtimin tjetër, të dalin në arenën globale si 

20. Po aty, f. 831.
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Evropë më e unifikuar. Njerëzit në Evropë kërkojnë të jetojnë në siguri dhe 
të ndihen të lire. Për ata, siguria është bërë tashmë në vetvete si një prej të 
drejtave më themelore.
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Plani 4P

DOMOSDOSHMËRIA E NJOHJES 
NDËRKOMBËTARE TË GJENOCIDIT GREK 

NË ÇAMËRI

“Çamët, vendin e tyre e duan me entuziazëm. Kur 
flasin për të, e vënë mbi vendet e tjera. Vështrimi i tyre vete 
kurdoherë mbi malet e Epirit”.

...Kombësia i bashkon shqiptarët shumë më tepër se 
ndjenja fetare.

(Pukëvil, në “Voyage”, vëll.I, Kap.29)

Hyrje

Marrëdhëniet ndërmjet Greqisë dhe Shqipërisë kanë qenë gjithmonë 
të komplikuara. Kemi të bëjmë me një fqinjësi të gjatë si shtete dhe 
me një fqinjësi akoma shumë më të gjatë si popuj. Kompleksiteti 

i këtyre marrëdhënieve ka në ardhur rritje konstante, në një hark kohor që 
përfshin pothuajse dy shekujt e fundit. 

Dekadat e fundit, që shënojnë edhe ndërrimin e sistemit politik në 
Shqipëri, kanë qenë shpesh herë të mbushura me tension politik në zhvillimet 
e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Ky tension politik ka qenë i shoqëruar 
edhe me reagime publike (shpesh herë shumë të ashpra) që vinin si shkak i 
ngjarjeve të ndryshme. Emigrimi drejt Greqisë i mijëra emigrantëve shqiptarë 
të shtyrë nga gjendja e vështirë ekonomike e Shqipërisë, rezultoi i favorshëm 
për të dy vendet. Emigrantët u bënë një aset për ekonominë greke nëpërmjet 
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kontributit të tyre dhe ndërkohë arritën që të krijonin edhe një amortizim të 
situatës së keqe ekonomike e të punësimit në Shqipëri. Megjithatë, kjo masë 
emigrantësh nuk arriti dot që të krijojë një urë lidhëse dhe ti afrojë popujt 
më shumë ndaj njëri-tjetrit. Dhe kur flitet për këtë afrim mbahet parasysh 
sjellja dhe përfaqësimi politik i një shteti, si vullneti i banorëve të tij, ndaj një 
tjetri. 

Nacionalizmi (me rryma të forta hera-herës) i palës greke reflektohej dhe 
reflektohet vazhdimisht në pretendimet e tyre për të ashtuquajturin “Vorio 
Epir”, ose ndryshe një pjesë e Shqipërisë Jugore. Nga këto pretendime 
frymëzohet e gjithë politika greke kundrejt Shqipërisë dhe kjo gjë dallohet 
që nga përpjekjet për shtimit artificial të numrit të minoritarëve grekë në 
Shqipëri e deri të mohimi i çështjes çame dhe refuzimi i diskutimeve mbi 
këtë të fundit. Por ndërsa komuniteti i minoritarëve grekë në Shqipëri është 
integruar plotësisht në jetën shqiptare duke mbajtur madje edhe poste të 
rëndësishme në qeveri e administratë publike, është e patolerueshme që pala 
greke të bëjë një politikë kaq të padrejtë kur kërkon zbatimin e “të drejtave 
të njeriut” për minoritarët grekë në Shqipëri dhe mohon atë që ka ndodhur 
në rastin e Çamërisë. Shpesh herë kjo frymë që i shikon shqiptarët si të huaj 
e me sy armiqësor është vënë re edhe nga keqtrajtimet (rastet e vrasjeve nuk 
mungojnë) e qindra emigrantëve që ndodhen në Greqi. Megjithatë, politika 
greke ka një synim të qartë: ekspansionin drejt veriut të Greqisë, ose jugut 
shqiptar. Strategjia e tyre mund të jetë thjesht frenuese për zgjidhjen e 
çështjes së pronave të shqiptarëve në Greqi, por nuk është një çudi që ata 
të kenë strategji afatgjatë për arritjen e shtimit të influencës së tyre mbi 
Shqipëri. Grekët e kanë ngritur problemin e tyre mbi një falsitet: Epiri (nuk 
ka qenë kurrë) grek. Bazuar në strategjinë e tyre për fitimin e territorit ata 
kryen spastrim etnik mbi popullsinë shqiptare të Epirit e më konkretisht, mbi 
popullsinë e krahinës shqiptare të Çamërisë. Ky spastrim etnik, gjenocidi i 
ushtruar mbi ta dhe problemi i pasurive të shqiptarëve të shpërngulur me 
dhunë nga Greqia, mund të thuhet se është akoma një nga problemet kryesore 
të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Le të shohim në vijim shkurtimisht se 
si qëndron kjo çështje dhe se si mund të shkohet drejt një zgjidhje.

Çamëria, një histori e shkurtër 1)

Çamëria. Krahinë që përbën pjesën më jugore të trevave të banuara prej 
shqiptarëve; shtrihet gjatë bregdetit Jon dhe zgjerohet në lindje deri në vargun 
e maleve që e ndajnë prej pellgut të Janinës. Nga veriu ka kufi lumin Pavel, 

1. Nga Fjalori Enciklopedik. Akademia e Shkencave e Shqipërisë,Tiranë,l985, ff.l49-l50
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kurse në jug gjirin e Prevezë. Rripi i saj verior me qendër Konispol bën 
pjesë në Republikën e Shqipërisë, pjesa tjetër, me vendim të Konferencës së 
Ambasadorëve të vitit 1913, i përket shtetit grek. Qendrat e banuara kryesore 
të Çamërisë janë: Filati, Gumenica, Paramithia, Margëlliçi, dhe Parga, që 
gjenden jashtë kufijve shtetërorë; shtatë fshatra gjenden brenda kufijve të 
Republikës së Shqipërisë, me qendër qytetin e Konispolit.

Emri çam lidhet me emrin antik të lumit Thyamis (Kalamas) që e përshkon. 
Në kohën antike Çamëria ishte banuar prej fisit ilir të Thesprotëve; historia e saj 
bën pjesë në historinë e Epirit antik; më tej kaloi nën sundimin e Romës dhe të 
Perandorisë Bizantine. Në fillim të shekullit XIII ishte pjesë e Despotatit të Epirit, 
kurse në gjysmën e dytë të shekullit XIV bënte pjesë në Despotatin shqiptar 
të Artës. Në shekullin XV u bë shesh i luftës kundër vërshimit osman, nën 
udhëheqjen e feudalëve të familjes Zenevisi; njëri prej këtyre, Simon Zenevisi 
ishte bashkëluftëtar i Skënderbeut. Nën sundimin osman, Çamëria bënte pjesë 
në Sanxhakun e Delvinës si dhe të Janinës dhe u bë shesh i kryengritjeve anti-
osmane në shekullin XVI e fillim të shekullit XVII.

Në shekullin XVIII filloi islamizimi i një pjese të mirë të popullsisë. 
Një pjesë e popullsisë së Sulit dhe të Pargës, për t’i shpëtuar islamizimit, 
emigroi duke u vendosur në ishujt e Greqisë. Edhe në Çamëri u përforcua 
në shekullin XVIII pushteti ekonomik i feudalëve çifligarë vendas, të cilët u 
bënë faktorë politikë me rëndësi në luftën për pushtetin lokal, deri sa Çamëria 
ra nën sundimin e Ali Pashë Tepelenës, sundimtarit të Pashallëkut të Janinës. 
Në vitet 1820 - 1850 Çamëria u përfshi në kryengritjet e mëdha anti-osmane. 
Më 1854 dhe 1877 inkursionet e bandave të andartëve grekë u pritën me armë 
në dorë nga popullsia.

Gjatë viteve l878-81, degët e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit në Çamëri 
morën pjesë në luftën e përgjithshme të popullit shqiptar për mbrojtjen e 
paprekshmërisë dhe tërësisë së trojeve amtare. Gjatë kryengritjeve shqiptare 
të dhjetëvjeçarëve të parë të shekullit XX , Çamëria ka qenë fushë veprimi e 
çetave patriotike dhe e një vargu komitetesh kombëtare. Gjatë Luftës Ballkanike 
1912-1913, në Çamëri vërshuan trupat greke. Në ndihmë të popullsisë vendase 
që kishte rrokur armët, nga qeveria e Vlorës u dërguan forca ushtarake, por 
vendimi i Konferencës së Ambasadorëve ia kaloi Çamërinë shtetit grek.

Pas Luftës së Parë Botërore (l9l4-l8), qeveritë e ndryshme greke 
shpërngulën me forcë me mijëra banorë të popullsisë shqiptare myslimane 
për në Turqi, me pretekstin se për shkak të fesë së tyre ishin “turq”. Në fund 
të Luftës së Dytë Botërore (l939-45), masat e terrorit dhe të shtypjes që u 
morën kundër popullsisë vendase, shtrënguan rreth 25.000 çamë myslimanë 
të largoheshin nga vendlindja për të kërkuar strehim në territorin e Republikës 
së Shqipërisë.
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Problemi i çamëve myslimanë sipas tezës greke2) 

Në punimet e seminarit të parë kulturor “Mbi Çamërinë” (Proceedings 
of the First Cultural Seminar “On Chameria”) zhvilluar në datën 17  qershor 
2000; Keating Building, Fordham University; Bronx, New York, U.S.A, si 
pjesë e informacioneve të sjella ishte edhe materiali i mëposhtëm, që jep 
pikëshimin grek në lidhje me çështjen çame.  

Kjo pjesë është marrë nga libri “Die Frage des muslimanichen Tehamen” 
- Diegriechich-albanichen Beziehungen i Kyriakos D. Kentrotis.  Kentrotis 
është profesor ass. për Punët e Jashtme të BE-së, departamenti i Studimeve 
Ballkanike, Maqedonia Perëndimore, (Florina/Greqi). Ai është i diplomuar 
në Shkenca Politike, (Departmenti i Shkencave Politike, në “Universitetin 
Kombëtar dhe Kapodistrian të Athinës”); Ph.D. në Universitetin e 
Kaiserslauternit. Ja se si shprehet ai:

Mbi bazën e dekretit presidencial Nr.7442 të datës 17.12.1990, në mars 
të vitit 1991 u themelua shoqata politiko-patriotike “Çamëria”. Qëllimi që i 
vuri vetes kjo shoqatë, siç u formulua në mbledhjen e datës 17.3.1991 nga 
kryetari Abas Dojaka, dhe siç mund të lexohet edhe në organin e shtypit të 
shoqatës,”Çamëria - Vatra Amtare” të datës 28.3.1991, është “mbrojtja dhe 
njohja e të drejtave të çamëve”. Dojaka akuzoi qeverinë greke dhe veçanërisht 
ish-kryeministrin grek Kostandinos Micotaqis se donin të linin në harresë 
çështjen çame. Në këtë pikë, qeveria aktuale, tha Dojaka, vazhdon politikën e 
vjetër të mohimit të kësaj pakice dhe mbështet versionin, sipas të cilit çamët 
myslimanë akuzohen për bashkëpunim me pushtuesit italianë dhe gjermanë 
gjatë Luftës së Dytë Botërore. Kjo shihet edhe si arsyeja kryesore pse mijëra 
çamë, të frikësuar nga pasojat e veprimeve të tyre përballë popullsisë greke u 
larguan për në Shqipëri. Është detyrë e shoqatës “Çamëria” vazhdon Dojaka, 
“të paraqesë faktet dhe dokumentet e nevojshme për të përgënjeshtruar këto 
shpifje”. Programi i shoqatës është i gjerë, u tha më tej në fjalimin e Dojakës. 
Është planifikuar krijimi i lidhjeve me të gjitha organizatat dhe forumet që 
merren me çështjen e minoriteteve në nivel ndërkombëtar si dhe veçanërisht 
me shtetet fqinje, si në ish-Jugosllavi, Turqi, Bullgari, Austri etj. Në radhë 
të parë këtu përmendet Komiteti Ndërkombëtar për të Drejtat e Njeriut 
në Helsinki. Broshurat dhe organi partiak “Çamëria - Vatra Amtare” do të 
kontribuojnë në propagandimin e të drejtave legjitime të çamëve, duke i bërë 
ato të njohura për publikun e gjerë. Qëllimi i kësaj iniciative është njohja e 
çamëve si minoritet nga ana e qeverisë greke, dhe krijimi i të gjitha kushteve 

2. Kentrotis, Kyriakos D. (1984), “Die Frage des muslimanichen Tehamen”. Diegriechich-
albanichen Beziehungen. pp. 288–295 (Përkthimi shqip nga: Alketa. K.).
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që garantojnë shfaqjen e lirë të identitetit etnik, kulturor, gjuhësor dhe fetar 
nga ana e çamëve që aktualisht jetojnë në Greqi.

Nëpërmjet kësaj iniciative të gjerë, nga e cila, siç u përmend, përfitojnë 
në radhë të parë çamët që aktualisht jetojnë në Greqi, të krijohet përshtypja e 
një grupi të madh. Kjo përshtypje nuk përputhet me të vërtetën, siç rezulton 
nga të dhënat demografike të datës 17.3.1991. Çamët që aktualisht jetojnë në 
Greqi janë të ndarë në tre komuna, në komunën Argyrotopos numërohen 13 
persona, në komunën Sybota 7 persona dhe në komunën Mazarakia 36 persona. 
Nga këta të fundit, 10 persona janë me qëndrim të përhershëm në Gjermani 
dhe 9 në ishullin grek Rhodos. Rezultati i numërimit të popullsisë me datën 
7.4.1951 përfshinte përsëri 127 çamë. Më poshtë do të bëhet përpjekje për të 
hedhur dritë mbi aspektet më të rëndësishme të çështjes çame. Së pari, mbi 
përkufizimin e emrit. “Çamëri” quhej ajo zonë e Epirit që shtrihet përgjatë 
bregdetit që nga derdhja e Akeronit deri në Butrint, dhe në lindje deri në rrëzë 
të Olytsikës. Një pjesë e vogël e kësaj zone sot i përket territorit të shtetit 
shqiptar. Në pjesën greke,në vitin 1923 numëroheshin 20.319 myslimanë me 
gjuhë amtare shqipen. Si qendra të rëndësishme të Çamërisë greke njihen 
Paramythia, Filati, Parga dhe Margariti. Prejardhja e saktë e çamëve mbetet 
e diskutueshme: një pjesë e studiuesve i fusin çamët në atë grup grekësh, të 
cilët në shekullin XVII, pas dështimit të revolucionit të vitit 1611, drejtuar nga 
Dionysios Skylosophos nga Paramythia, u kthyen në myslimanë për të mbrojtur 
interesat e tyre, për të shpëtuar jetën dhe pasurinë nga turqit. Një pjesë tjetër e 
studiuesve merr parasysh gjuhën dhe mbron tezën mbi prejardhjen shqiptare 
të çamëve. Sidoqoftë, të dyja këto pikëpamje nuk i shmangen arbitraritetit. 
Le të kujtojmë që në atë periudhë Çamëria i përkiste Perandorisë Osmane, 
dhe si rrjedhojë e këtij fakti, popullsia në radhë të pare përbëhej nga shtetas 
turq dhe më pas nga shtetas grekë. Pas themelimit të shtetit shqiptar në vitin 
1912, por veçanërisht në vitet ‘20 të këtij shekulli, çamët u bënë një lodër 
në duart e politikës. Pala shqiptare u përpoq që nëpërmjet tyre të sajonte një 
“problem minoritetesh” në shtetin grek. Si në marrëveshjen dypalëshe mbi 
shkëmbimin e popullsisë, ashtu dhe në vendimet e marrëveshjes së Paqes në 
Lozanë (24.7.1923) mbi mbrojtjen e pakicave kombëtare, nuk bëhet fjalë për 
grekë dhe turq, por për myslimanë dhe të krishterë, përkatësisht jomyslimanë. 
Si rrjedhojë, të gjithë myslimanët, ndërmjet të cilëve edhe çamët myslimanë, 
duhet të shkëmbeheshin me grekë (të krishterë) nga Anadolli dhe Thrakia. 
Por çamët u përjashtuan nga e gjithë kjo. Kjo marrëveshje e veçantë erdhi 
si pasojë e veprimit të shumë faktorëve dhe mund të shihet edhe si rezultat i 
iniciativave të dendura diplomatike. Në këtë kuadër mund të sqarohen vetëm 
hapat më të rëndësishme. Faza e parë e ka fillimin me një iniciativë intensive 
nga pala shqiptare. Si protagonistë të kësaj iniciative mund të quhen Ministri i 
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Jashtëm Pandeli Evangeli dhe Drejtori i Delegacionit të Përhershëm Shqiptar 
në Lidhjen e Kombeve, Benoit Blishinti. Një rol të rëndësishëm luajti edhe i 
dërguari italian Gulio Cesare Montagna, i cili me datën 19.1.1923, në kuadrin 
e Konventës së Lozanës përmendi për herë të parë çështjen e çamëve dhe u 
interesua për të ardhmen e tyre në Greqi. I dërguari turk Riza Nur Bej nuk pati 
kundërshtime në lidhje me këtë.

Për të shuar propagandën anti-greke në Londër që nga fillimi i vitit 
1923, si dhe për të treguar dëshirën e mirë të qeverisë greke, e cila do të 
ishte gati të përjashtonte nga shkëmbimi i popullsisë të gjithë ata myslimanë 
që do të ishin të gatshëm të integroheshin në shoqërinë greke, propozimi i 
Montanjës u aprovua edhe nga i dërguari grek Demetrios Kaklamanos. Këtë 
e përforcoi me aprovimin e tij edhe kryeministri grek Eleftherios Venizelos 
në Lidhjen e Kombeve. Një vit më pas (1924), shqyrtimi i kësaj çështjeje iu 
ngarkua një komisioni special, i cili për këtë qëllim udhëtoi nëpërmes Epirit 
dhe Maqedonisë. Ai ndeshi vështirësi, të cilat duhet të ishin shmangur nga 
Marrëveshja e Lozanës nëpërmjet ndarjes sipas pikëpamjeve fetare, p.sh. 
shumica e myslimanëve me nënshtetësi greke ishin shumë konfuzë në lidhje 
me ndërgjegjen e tyre kombëtare; shumica mendonin se Turqia ishte atdheu i 
tyre dhe dëshironin të ktheheshin në tokën pjellore te Anadollit.

Më 12 qershor të të njëjtit vit u përcaktuan edhe disa kritere për 
myslimanët e përjashtuar nga shkëmbimi i popullsisë, ku parësore ishte 
vendlindja dhe dytësore gjuha amtare. Por edhe këto kritere nuk arritën të 
ndihmonin shumë në sqarimin e prejardhjes së çamëve. Kërkimet gjatë vizitës 
së dytë të Komisionit në Epir (4 - 28.6.1925) dështuan nga fakti që “masa e 
madhe e personave në fjalë nuk kishte asnjë farë ideje mbi prejardhjen e vet). 
Konstatimi përfundimtar mbi prejardhjen e tyre mund të bëhej vetëm pas 
hulumtimeve shumë të lodhshme, thuhej në raportin e hartuar nga Komisioni 
për Lidhjen e Kombeve.

Realizimi i premtimeve politike në favor të çamëve është i lidhur ngushtë 
me emrin e Theodoros Pangalos (1926). Diktatori grek njihej si mik i Shqipërisë 
që nga rinia e tij. Politika e tij karakterizohej nga marrëdhëniet e mirëkuptimit 
me shtetet fqinje Shqipëri dhe Itali; ky i fundit e ndihmoi Shqipërinë në 
pretendimet e saj. Pangalos i përjashtoi çamët edhe de facto nga shkëmbimi 
i popullsisë, grekët nga Anadolli dhe Thrakia, që duhet të vendoseshin në 
Thesproti, u përcollën për në Maqedoni, dhe çamëve, iu dhanë të njëjtat të 
drejta si dhe shtetasve të tjerë grekë. Me pak fjalë ai e zgjidhi këtë problem 
përfundimisht në favor të çamëve. Në Greqi ky veprim u pa me dyshim: 
Në fillim u hodh ideja që “çështja çame” ishte krijuar nga pala shqiptare si 
kundërpërgjigje e problemit të pakicës greke në Shqipëri, dhe në këtë mënyrë 
mund të jepte kurdoherë shkak për një politikë ofensive nga pala shqiptare. 
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Dhe kjo frikë do të vërtetohej; incidentet nuk munguan, derisa Shqipëria në 
vitin 1928 u përpoq t’i paraqiste çamët si “minoritet shqiptar” para Lidhjes së 
Kombeve. Argumenti që autoritetet greke po detyronin “çamët” të largoheshin 
nga vendi, që gjendja aty ishte bërë “e padurueshme”, në të vërtetë duhet të 
largonte vëmendjen e opinionit nga situata e pakicës greke në veri të Epirit, 
përkatësisht në Jug të Shqipërisë. Këshilli i Lidhjes së Kombeve i dha të 
drejtë palës greke dhe i hoqi Shqipërisë të drejtën të luante rolin e një instance 
mbrojtëse për çamët, që ishin qytetarë grekë. Nëpërmjet kësaj çamët nuk u 
njohën si pakicë shqiptare! Një aspekt tjetër i rëndësishëm i kësaj çështjeje 
lidhet me dëmshpërblimin e pasurisë çame. Pas vitit 1611 shumë prona kishin 
kaluar dalëngadalë në dorë të çamëve, pa ekzistuar dokumentet përkatëse të 
pronësisë. 

Sipas Konventës së Lozanës (24.7.1923), një pjesë e kësaj pasurie duhej 
të përdorej për të përmbushur nevojat e grekëve që vinin nga Anadolli dhe 
Thrakia lindore në kuadrin e shkëmbimit të popullsisë ndërmjet Turqisë dhe 
Greqisë dhe në marrëveshje me pronarët, të cilët do të dëmshpërbleheshin për 
këtë. Konfiskimi i pjesshëm i pasurisë së çamëve, i kushtëzuar nga situata e 
refugjatëve, nuk përbënte përjashtim, dhe kësaj rregulle të imponuar vetëm 
nga rrethanat, duhet t’i nënshtroheshin edhe latifondistët grekë (Tsiflikadës) 
dhe manastiret! I pazakontë ishte fakti që çamët, për mallin e tyre kërkonin 
një shumë, shumë më të madhe se sa jepej për dëmshpërblimin e një qytetari 
grek. Një gjë e tillë parashikohej vetëm për pronat e disa qytetarëve europiano-
perëndimorë, për sa kohë që ishte nënshkruar një kontratë përkatëse. Meqë 
një gjë e tillë mungonte, kërkesa nuk u pranua nga Këshilli i Lidhjes së 
Kombeve. Çështja çame u hap edhe një herë në prag të pushtimit italian në 
Greqi; ajo ishte vetëm një pjesë e propagandës anti-greke që bënte Italia dhe 
përbënte edhe një pretekst tjetër për luftë. Kjo fazë e dytë e çështjes çame, 
e cila përfundoi në vitin 1944 me largimin e rreth 18.000 çamëve, është 
një kapitull i ndërlikuar i historisë, që ka nevojë për sqarime të mëtejshme. 
Mbetet akoma fakti që pakënaqësia e përgjithshme e çamëve, dhe veçanërisht 
dëshira e dëmshpërblimit për pronat e tyre, i bëri jo vetëm të kishin simpati 
për pushtuesit italianë dhe gjermanë, por edhe të bashkëpunonin me ta, dhe 
pikërisht në një masë që paraqitej e rrezikshme. Dëmet që lindën nga ky 
bashkëpunim nuk janë të pa-konsiderueshme. Në fund ata formuan një qeveri 
të vetën, “Qeverinë e Çamëve të Thesprotisë” nën udhëheqjen e familjes Dino; 
njëri nga Dinot, Xhemal Dino, ishte dhëndërr i kryeministrit shqiptar Shefqet 
Vërlaci. Një tjetër nga familja Dino, Mazar Dino, u bë udhëheqësi i rinisë 
çame “Militsia”.

Pas kapitullimit të Italisë në vitin 1943, çamët u hodhën në anën e 
gjermanëve. Madje në Janinë u organizua një njësi speciale e çamëve me 
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uniforma gjermane. Në gazetën gjermanofile “Bashkimi i Kombit” (Nationale 
Union) të datës 14.3.1944, theksohet fort bashkëpunimi mes çamëve dhe 
nazistëve në shkurt 1944, që solli si pasojë 25.000 shtëpi të djegura dhe 
100.000 të pastrehë. Pas kapitullimit të Gjermanisë Thesprotia u pushtua edhe 
një herë nga EDES; kryetari i EDES, Napoleon Zervas u garantoi çamëve 
“shëndetin, jetën dhe pronën private”. 

Megjithatë, udhëheqësit e tyre vendosën t’u shmangeshin pasojave të 
mundshme dhe u arratisën në Shqipëri. 18.000 vetë ikën nga vendi për të 
shpëtuar nga presionet e qeverisë greke. Më pas mbi ta u hodhën akuza të 
rënda: u akuzuan para gjyqit si për krime konkrete, ashtu dhe për bashkëpunim 
me armikun. Kështu gjyqi i posaçëm i Janinës për rastet e bashkëpunimit, 
dënoi në mungesë 1.930 çamë (Vendimi Nr.344/23.5.1957); shumë prej 
tyre morën dënim me vdekje. Me administrimin e pasurisë së çamëve 
në fillim u morën autoritetet lokale, siç parashikohej nga ligji i vitit 1938 
(A.N.1539/1938,Art.34). Në vitin 1947 u morën të gjitha masat e nevojshme 
për t’u hequr çamëve nënshtetësinë greke (Prot.49343/E/2/29.10.1947 i 
autoriteteve për çështjet juridike në Ministrinë e Jashtme; Prot.3976/8.11.1947, 
Ministria e Brendshme), duke u bazuar mbi akuzat për bashkëpunim dhe 
veprime kundër interesave të popullit grek. Gjatë popullimit të zonave 
kufitare pasuria e tyre iu nda fshatarëve pa prona dhe vlera u pagua në bankën 
agrare. Gjatë regjimit komunist të Enver Hoxhës dhe Ramiz Alisë, problemi i 
çamëve u la në harresë. Këtu duhet të thuhet që regjimi i Enver Hoxhës i priti 
me mosbesim të madh të gjithë ata çamë që u arratisën nga Greqia në Shqipëri 
në vitin 1944. Edhe këtu ata u panë si bashkëpunëtorë të fashistëve italianë 
dhe u transferuan në veri të vendit, në Fier dhe në Vlorë. Pas një periudhe 
të gjatë heshtjeje, problemi i çamëve u bë edhe një herë objekt i bisedimeve 
diplomatike ndërmjet Athinës dhe Tiranës, kështu p.sh. gjatë vizitës të ish 
-kryeministrit grek Kostantinos Misotakis në Tiranë në janar 1991 dhe maj 
1992, si dhe në vizitën e kryeministrit shqiptar Aleksandër Meksi në Athinë 
në maj të vitit 1993, dhe ky problem përbën edhe një temë diskutimesh në 
kuadrin e marrëdhënieve dypalëshe. 

Çështja çame, bashkë me problemin e pakicës greke në Shqipëri, me 
çështjen e mbështetjes financiare dhe mundësive për investime, si dhe me 
problemin e legalizimit të refugjatëve ekonomikë që ndodhen në Greqi, hyn 
në grupin e problemeve që janë diskutuar në takimet e fundit diplomatike 
të rangut të lartë të së dyja vendeve. Deri tani në lidhje me këtë çështje 
nuk është arritur mirëkuptim. Urojmë që këtij problemi delikat t’i gjendet 
një zgjidhje përfundimtare dhe dinjitoze. Përvoja ka treguar që iniciativat e 
nisura nga personat në fjalë, në këtë rast çamët, kanë qenë veçanërisht aktivë 
në çështje të tilla. Një gjë e tillë duhet të pritet edhe nga shoqata “Çamëria”. 
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Është për t’u përshëndetur pikëpamja që pakicat kombëtare mund të lozin 
rolin e një ure ndërmjet dy shteteve fqinjë, Shqipëri dhe Greqi. Por këtu duhet 
të theksohet që as emblema e shoqatës së Çamërisë dhe as themelimi i saj 
nga Abas Dojaka, nuk e mbështesin këtë qëllim. Përpjekja për të krijuar një 
lidhje ndërmjet mbretit të Epirit Pyrrhus, i cili ka jetuar në shekullin e 4-3. 
para Krishtit, dhe armikut të famshëm të turqve që ka vepruar në Ballkan në 
shekullin XV Gjergj Kastriotit ose Skanderbeg, synon krijimin e një simboli 
të popullit shqiptar në lashtësi, synon në një farë mënyre krijimin e një figure 
se “paraardhësit” shqiptarë, dhe një gjë e tillë ka dështuar edhe në zbulimet 
arkeologjike: P.sh. monedhat e mbretit epirotas Pyrrhus, të cilat si dokumente 
shtetërore të asaj kohe mund të flasin me bindje mbi kombësinë e mbretit që 
i ka prodhuar, në pjesën e prapme kanë të shkruar një emblemë në greqisht, 
e cila në shqip do të përkthehej: “Emblema e mbretit Pirro”. Sidoqoftë, një 
personalitet i jashtëzakonshëm siç ishte mbreti Pirro - është i njohur fakti që 
ai jetoi dhe veproi sipas shembullit të Aleksandrit të Madh - duhet të dallohet 
nga fama dhe jehona që pati ndër shekuj dhe nga ndikimi që pati mbi breza të 
tërë. Kjo e fundit e bëri simbol të trimërisë dhe në folklor e paraqiti në lidhje 
me Skënderbeun.

Gjenocidi 

Duke lënë mënjanë sqarimin, diskutimin dhe komentimin e shtyrë nga 
përfundimet e Kentrotis mbi origjinën epirote (që d.m.th shqiptare) të Pirros 
apo atë të Aleksandrit të Madh (të provuara prej kohësh si të tilla nga shumë 
e shumë studiues ndërkombëtarë, por sidoqoftë të mohuara nga grekët) le të 
fokusohemi te mohimi grek që i bëhet masakrave mbi popullsinë shqiptare të 
Çamërisë. Nëse do të ndërmerrej një hap drejt zgjidhjes së kësaj çështje, ai 
duhet të fillonte nga kategorizimi i terrorit mbi shqiptarët e Epirit të Jugut, zona 
e Çamërisë, si një rast gjenocidi. Ky është një hap vendimtar. Por ç’ndodhi 
në krahinën shqiptare të Çamërisë? A ndodhi atje gjenocid? Sipas palës greke 
nuk ka ndodhur një gjë e tillë madje është e kundërta: çamët u larguan vetë 
ngaqë ishin bashkëpunëtorë me nazi-fashistët. Le të shohim shkurtimisht se 
çfarë përben një akt gjenocidi. Termi “gjenocid” është krijuar nga një jurist 
me emrin Raphael Lemkin në vitin 1944 duke kombinuar ‘genos’ fjalë që 
vjen nga greqishtja (racë) me ‘cide’ fjalë latine (vrasje).

“Neni 2: Cilido nga veprat e mëposhtme të kryera me qëllim për të 
shkatërruar, në tërësi ose në pjesë, një grup kombëtar, etnik, racial ose fetar, të 
tilla si: Vrasjen e anëtarëve të grupit; shkaktimin e dëmeve serioze trupore apo 
mendore ndaj anëtarëve të grupit; vënia e qëllimshme e grupit në kushte jete, 
të llogaritura që të sjellin shkatërrimin fizik në tërësi ose pjesërisht; imponimi 
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i masave me qëllim që të pengohen lindjet brenda grupit; [dhe] transferimi me 
forcë i fëmijëve të grupit në një grup tjetër. (Article 2 CPPCG)” 3)

Këtë mendim ka edhe profesori grek George Andreopoulos, i cili është 
Profesor i Shkencave Politike dhe një anëtar i fakultetit të doktoraturave 
të Shkencave Politike dhe programeve të Drejtësisë Penale në Shkollën 
Pasuniversitare dhe Qendrën Universitare. Ai është edhe drejtori i Qendrës 
Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, themeluar kohët e fundit. Profesor 
Andreopoulos ka studiuar historinë, ligjin dhe marrëdhëniet ndërkombëtare 
në universitetet e Çikagos dhe Kembrixhit.

“Gjenocidi në kuptimin e përgjithshëm është vrasja në masë e një numri 
të konsiderueshëm qeniesh njerëzore, kur (vrasja) nuk është e motivuar 
nga forca ushtarake e një armiku të pranuar, nën kushte ku viktimat 
janë tërësisht të pambrojtura dhe të pafuqishme”. 4)

Ky përshkrim shkon fiks me gjendjen e masakrave mbi shqiptarët çamë, 
të cilët ishin popullsi viktimë (gra, pleq, fëmijë) e jo ushtri.

“Gjenocidi është një formë vrasje masive e njëanshme, në të cilën një 
shtet apo organ tjetër ka qëllim që të shkatërrojë një grup, pasi grupi dhe 
anëtarët në të janë përcaktuar nga ana e autorëve të krimit.”5)

Në vijim pjesë nga studimet e Dina Shelton, një nga emrat më të njohur 
në botë në fushën e të drejtave të njeriut dhe autore ose redaktore e tre librave 
që kanë fituar çmime në këtë fushë. “Grupet fetare janë një nga katër grupet 
e identifikuara për mbrojtje nga Konventa mbi Parandalimin dhe Dënimin e 
Krimit të Gjenocidit, (OKB) 1948. Në mënyrë që një individ të dënohet për 
gjenocid, sipas Konventës mbi Gjenocidin, duhet të provohet se i akuzuari 
ka kryer një ose më shumë prej akteve specifike të ndaluara (të tilla si, vrasje 
ose shkaktimi i lëndimeve të rënda trupore) dhe se akti ishte i kryer me 
qëllim “për të shkatërruar, në tërësi ose në pjesë, një grup kombëtar, etnik, 
racial ose fetar, si të tillë” (neni 2). Të njëjtët komponentë si “qëllimi” dhe 
“grupi fetar”, të përmendur në Konventën e Gjenocidit paraqiten gjithashtu 
edhe në Statutin e Gjykatës Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë 
(Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 
ICTY, neni 4.2), të Statutit të Gjykatës Penale Ndërkombëtare për Ruandën 
(Statute of the International Criminal Tribunal for Rëanda, ICTR; Neni 2.2), 

3. Konventa mbi Parandalimin dhe Dënimin e Krimit të Gjenocidit (Convention on the 
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, CPPCG) u miratua nga Asambleja 
e Përgjithshme e OKB-së më 9 dhjetor 1948 dhe hyri në fuqi më 12 janar 1951 (Rezoluta 
260 (III)).

4. Israeli W. Charny citon, nga libri “Genocide: Conceptual and Historical Dimensions ed. 
George Andreopoulos”, 1994

5.  Frank Chalk dhe Kurt Jonassohn: The History and Sociology of Genocide, 1990
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dhe Elementet e Krimeve të Gjykatës Ndërkombëtare Penale (Elements of 
Crimes of the International Criminal Court, IÇ, neni 6). Elementet e seksionit 
të krimeve parashikojnë si shtojcë, që vënia në shënjestër e personave në bazë 
të përkatësisë së tyre në një grup fetar përbën “krim dhe persekutim kundër 
njerëzimit” (Neni 7 [1] [h]), dhe poshtërimi ose degradimi “i personelit fetar” 
është një dhunim i “krimeve të luftës të akteve fyese ndaj dinjitetit personal” 
(Neni 8 [2] [c] [ii]). 6)

Shembull
Në skenarin e dhunës greke, më e goditura ishte popullsia çame e besimit 

mysliman. Ja si dokumentohet në AQSH: “...Përpara se Komisioni të arrinte 
në Çamëri (në fillim të vitit 1924), bandat greke të drejtuar nga kretasi Jani 
Mandi, Kollovci, Nikolla Qamo, Harilla dhe Vasil Mastora, bënin presion mbi 
popullsinë myslimane që t’i deklaronin Komisionit se ishin turq dhe donin të 
shkëmbeheshin, (AQSH, Fondi 251, viti 1923, “ Dokumente për Çamërinë”, 
dok.183, f.285).

“Pamjet ishin të tmerrshme: grabiteshin shtëpitë e myslimanëve, 
rrëmbeheshin gra e vajza që pasi përdhunoheshin, masakroheshin në mënyrë 
çnjerëzore. Ndërkohë edhe ndaj burrave myslimanë, që ishin mbledhur në 
shkollën e qytetit, para syve të Kranjës, nisi një valë e egër terrori. Ndër viktimat 
e para të shqiptarëve në Paramithi, ishte myftiu, Sali Afuzi, me të dy djemtë e 
tij, Mit`hatin dhe Nuhun, ndërsa të shoqes së myftiut, Nairesë, i prenë kokën 
me hanxhar dhe bijës së saj, Fatimesë, 11-vjeçare, e përdhunuan përpara nënës 
dhe më pas e masakruan duke e lënë gjysmë të vdekur, (Vasilis Krapsites; “Oi 
Mousolmanoi tsamides tis Thesprotias”, Athina, 1986; f.131).

tetë fazat e gjenocidit 7)

Gregory H. Stanton themeluesi (1999) i dhe Presidenti i “Genocide 
Watch”, themeluesi (1981) dhe drejtori i “Cambodian Genocide Project” dhe 
themeluesi (1999), kryetari i “International Campaign to End Genocide” dhe 
që nga viti 2007 deri në vitin 2009 Presidenti i “International Association of 
Genocide Scholars” i përshkruan si më poshtë fazat e gjenocidit. Tetë fazat e 
gjenocidit të përcaktuara sipas Gregory H. Stanton janë: klasifikim, simbolizim, 
dehumanizim, organizim, polarizim, përgatitje, shfarosje, mohim. 

Faza e parë: klasifikimi
Çdo ditë ne përdorim terma të tilla si “ne dhe ata”; grupi ynë dhe grupi 

6. Shelton, Dinah(2005); “Encyclopedia of genocide and crimes against humanity, Volume 
2”(Enciklopedia e gjenocidit dhe krimeve kundër njerwzimit, Volumi 2); Macmillan 
Reference, 2005; faqe 883.

7. www.genocidewatch.org/8stages.htm
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i atyre; amerikanët dhe irakenët; të krishterët dhe myslimanët; të bardhë apo 
me ngjyrë etj. Kjo është faza e parë në të cilën kalon gjenocidi, edhe pse nuk 
do të thotë që në çdo shoqëri në të cilën ndodh klasifikimi të ndodhë edhe një 
gjenocid. Ne shoqëritë ku dy-polarizimi është më i theksuar, ka më shumë 
gjasa që të ndodhë një gjenocid. Sa më shumë diferencë fizike apo ideologjike 
që kanë grupet nga njëri-tjetrit aq më shumë mundësi ka që një grup të tentojë 
të shfarosë grupin tjetër. 

Shembulli: “Qeveria Greke, në marrëveshje me Qeverinë Turke, ka 
vendosur shkëmbimin e 5000 çamëve , të cilët do të dërgohen në Turqi dhe 
në vend të tyre, në Çamëri do të instalohen 5000 grekë të ardhur nga Turqia. 
Qeveria, duke parë alarmimin e popullit dhe veprën e qeverisë greke, që ashtë 
kryekëput kundra zotimeve për të drejtën e minoritetit shqiptar, menjëherë 
iu drejtua ligës, prej së cilës kërkoi respektimin e të drejtave të minoritetit 
të racës shqiptare dhe mos shkëmbimin e çamëve me asnjë mënyrë. Ashtu, 
kërkoi nga Lidhja e Kombeve që çështja e Çamërisë të vihet në rendin e ditës 
të Këshillës që do të mblidhet në Dhetuër. Masa e qeverisë greke ka tronditur 
opinionin publik, i cili është i alarmuar për së tepri dhe pret prej qeverisë 
masa efikase e të shpejta.” 8)

“Lidhja e Kombeve, në përgjigjen e qëndrimeve të Qeverisë Shqiptare, 
telegrafisht njofton se ka demarshuar për mbrojtjen e minoriteteve shqiptare në 
Greqi dhe ka lajmëruar Komisionin Mikst në Stamboll dhe anëtarët e Lidhjes 
së Kombeve. Çështja e Çamërisë u shënua në rendin e ditës së mbledhjes së 
dhjetorit sipas kërkimit shqiptar.” 9)

Faza e dytë: simbolizimi
Pas ka ndodhur klasifikimi i grupeve, ata përvetësojnë simbole me qëllim 

që të jënë të ndarë. Kjo gjë bëhet me dëshirën e tyre për të treguar identitetin 
ose nëpërmjet detyrimit me forcë, me qëllim që grupi dominues t’i dallojë 
lehtësisht. Në disa raste – veçanërisht kur ka lidhje me racën apo me etninë 
– simbolizimi ndodh edhe përpara klasifikimit, pasi simboli që sugjerohen 
prej tyre janë të krijuara prej natyre si p.sh ngjyra e lëkurës apo tiparet e tyre 
fizike. Përsëri, si në fazën e parë, edhe kjo fazë nuk çon detyrimimisht në 
kryerje gjenocidi. 

Shembull: Internimet si shenjë diferencimi: “...Internimi i parë u pasua 
më 4 gusht 1940, nga një valë tjetër më e madhe, që përfshinte meshkujt çamë 
të moshës 17-70 vjeç.” 10)

8. ASH, Dosja “Vuajtjet e çamëve”, 4 nëntor 1925
9. ASH, “Dajti”, Nr.106, 20 nëntor 1925
10. (Arkivat e Ministrisë së Punëve të Jshtëme të Shqipërisë. Dos.38, viti 1944, f.20; 

Nik.G.Ziagkos, “Anglikos”, vepra e përmb. Vëllimi I, f.138).
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Faza e tretë: dehumanizimi
Një grup mohon qenësinë humane të grupit tjetër. Pjesëtarë të atij grupi 

janë të krahasuar me insekte, zvarranikë, kafshë të tjera të dëmshme e madje 
edhe me sëmundje. Nëse kjo fazë zgjat, bëhet më e vshtirë që të ndalohet 
progresi drejt gjenocidit.

Shembull: “Kemi konstatuar se në zyrat komunale, në ato shtetërore dhe 
në mbledhjet publike, nuk flitet gjuha greke. Kjo është për të ardhur keq dhe 
mund të thuhet se përbën përbuzje kundër gjuhës së pavdekshme greke, e cila 
për shekuj me radhë ka treguar se ka vlerat e saj. Në mbledhjet publike, të 
flitet greqisht. Gjuha greke është më e ëmbla dhe më e çmueshmja. Ajo është 
gjuha e perëndive dhe e universiteteve, gjuha e diturisë. Me këtë rast i tërheq 
vërejtje çdo patrioti grek dhe i bëjmë thirrje ndërgjegjes suaj, që të ndihmoni 
për të zhdukur të keqen. Ju urdhërojmë që, në çdo mbledhje publike, në kafene 
dhe në tregje, në zyrat komunale dhe në zyrat e tjera të shtetit, të flitet vetëm 
gjuha greke. Nga ana tjetër është e pakuptueshme për grekët, që në Çamëri 
janë grekërit, të mohojnë gjuhën më të pasur e më të ëmbël...”. 11)

Faza e katërt: organizimi
Me qëllim që të fazat finale të gjenocidit të kryhen, duhet të ndodhë 

organizimi. Grupi që organizon përgatitjet dhe organizimin është tipikisht 
pjesë e shtetit, për shkak të shumës së parave që duhen për të organizuar këtë 
fazë. Gjithsesi, mundet që të jetë edhe një grup terrorist. Për shkak të mënyrës 
së organizimit që kërkohet, çdo grup që organizon në mënyrë të suksesshme 
gjenocidin, është i sanksionuar – të paktën në disa nivele – nga një shtet. Në 
një njëfarë mase duhet të mendohet për këtë fazë si për qetësinë para stuhisë. 
Rrënjët e fazave finale janë duke u zhvilluar, por po bëhet akoma shumë pak 
që të viktimizohet grupi tjetër.

Shembull: Njëkohësisht, referuar arkivave, internimet parapriheshin nga 
masakra çnjerëzore. “Në qendrat kryesore të Çamërisë si në Filat, Paramithi, 
Gumenicë, Pargë e Margëllëç, u krijuan komisione të posaçme nga administrata 
greke, të cilat hartonin listat e çamëve që do të shfaroseshin si dhe të çamëve të 
tjerë që do të grumbulloheshin në qendra të veçanta larg territorit çam. Operacionin 
për ekzekutimet dhe internimin e çamëve e drejtonte prefekti i Gumenicës, Vasil 
Llakos. Shembull domethënës është rasti i vrasjes së Bido Dules me dy djemtë 
e tij 22 dhe 25 vjeç. Para se ta vrisnin, xhelatët e detyruan Idrizin të hapte një 
gropë të përbashkët për djemtë e masakruar para e në sy të tij... Ndërkohë, 
shtëpitë e pronat e çamëve vazhdonin të vidheshin e digjeshin...” 12)

11. “Qarkore e prefektit të Thesprotisë drejtuar gjithë shtetasve dhe zyrave administrative 
në Çamëri”. Marrë në Arkivin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, (AMPB, T.) Tiranë; 
Fondi: Drejtoria e Sigurimit të Shtetit, Dega e Parë, viti 1945, dos.Nr 17-18, f. 23.

12. J. Sarros, Vepra e përmb... faqe 631-632)
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Faza katër: polarizimi
Gjatë kësaj faze, grupet janë të shtyra edhe më përpara në ndarjen e tyre 

ideologjike. Urrejtja fillon që të publikojë propagandë në një frekuencë të lartë 
dhe ligje tipike vihen në jetë me qëllim që të ndalojnë çdo lloj marrëdhënie 
ndërmjet dy grupeve. Në këtë fazë, nuk vuan vetëm grupi i viktimizuar. Çdo 
person simpatizues apo që pajtohet me ta, është i kërcënuar apo i sulmuar nga 
grupi dominues tiran.

Shembull: Më 28 dhjetor 1927, Zv. Konsulli shqiptar në Korfuz raportonte 
se “...Është gjë e pakontestueshme se çdo person, familje ose katund mysliman 
të Çamërisë, në sy të autoriteteve greke konsiderohet si Turk dhe aspak nuk 
shifet si Minoritet shqiptar në Greqi...” dhe se “...Minoriteti shqiptar në 
Çamëri kurrë ndonjë të drejtë njerëzore ose divine (hyjnore të shenjtë) nuk 
gëzon nëse nuk është e drejta e vdekjes.” 13)

Faza gjashtë: përgatitja
Ndërsa në fazën e mëparshme grupi i viktimizuar u nda ideologjikisht 

nga grupi dominues, në këtë fazë grupi i viktimizuar është i ndarë fizikisht 
nga pjesa tjetër e shoqërisë. Grupi apo grupet e viktimizuar mblidhen bashkë, 
në geto apo në kampe përqendrimi. Herë pas here ata lihen të vuajnë nga uria 
dhe të katandisen shumë keq fizikisht, duke filluar në këtë fazë fazën e shtat të 
gjenocidit. Në këtë fazë, vihet re nga njerëzia se çfarë po ndodh, pavarësisht 
nëse veprohet apo jo.  

Shembull: Më l7 qershor l925, Mit’hat Frashëri, diplomat shqiptar në 
Athinë, shkruante: “...Qëkurse kam ardhur si Ministër i Shqipërisë këtu në 
Athinë, jam bindur që qeverija greke ka ndjekë dy qëllime:

1. Të përzërë nga Greqia gjithë shqiptarët sa janë, duke u grabitur 
pasuninë.

2. Pasi të shpëtoje nga kjo barrë, të sigurojë helenizimin dhe aneksimin e 
Korçës dhe Gjirokastrës. Gjithë punët, veprimtaritë, aktet e autoriteteve greke 
priren drejt këtij qëllimi. Nuk shoh as më të paktin përjashtim. Të përzënët 
me dru të 30.000 Shqiptarëve të Kosturit dhe Follorinës; refuzimi i të njohurit 
të nënshtetësisë shqiptare; sjellja sistematike kundër çameve, tëra këto janë 
fakte të kthiellta...”  14)

Faza e shtatë: shfarosja
Kjo është faza ku ky proces legjitimohet si gjenocid. Ndodhin vrasje masive, 

menjëherë dhe në mënyrë sistematike. Kur gjenocidi është i sponsorizuar nga 
shteti, ashtu si është thuajse gjithmonë, forcat ushtarake bashkëpunojnë me 
forca paraushtarakësh të mirë-organizuar për të shfarosur viktimat.

13. Nr.32/IV Rez. Korfuz, 28 dhjetor l927 AQSH F 251/l30- DpC No.290, ff. 540-42
14. Nr. 751 bis Res. 2 Athinë, l7 qershor l925. AQSH F.251/l30- DpC.236, ff. 437-38
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Shembull: “..Pushtimi i qytetit të Paramithisë nga bandat e Zervës, nuk 
solli as paqe, as siguri për shqiptarët. Ndaj tyre u përdor një terror i paparë dhe 
u bënë krime të padëgjuara... Krimet e pashembullt të banditëve zervistë do 
t’i kishin zili dhe nazistët më kriminelë e më të pashpirt. Qyteti i Paramithisë, 
brenda disa orëve, u kthye në një thertore të grave e fëmijëve, djemve e vajzave 
që e donin jetën dhe që ëndërronin për një Çamëri të lirë dhe në harmoni me të 
krishterët. Qyteti u mbyt në gjak, u përfshi nga tymi e flakët, ndërsa banditët 
e pashpirt të kasapit të Çamërisë, të dehur nga aroma e gjakut të pafajshëm 
çam, hidhnin vallen makabre mbi kufomat.” 15) 

Faza e tetë: mohimi
Nëse nuk ndodh ndërhyrje gjatë fazës së shtatë të gjenocidit, shfarosja 

pasohet gjithmonë nga mohimi. Gërmohen varre masive dhe varrosen 
trupat;  provat që ka ekzistuar ndonjëherë gjenocid zhduken sistematikisht. 
Dëshmitarët korruptohen, kanosen apo vriten. Hetimet ndaj krimeve bllokohen 
nga qeveria e cila i kreu mizoritë. Në mënyrë tipike, viktimat e gjenocidit 
fajësohen për fatin e tyre nëse del në skenë zhdukja e tyre.

Shembull: Për shembull, ministri i jashtëm i kohës, sot President i 
Greqisë, thoshte se “plagët e luftës së dytë janë ende të hapura dhe ne s mund 
të përballemi me to. Do të duhen 20 vjet për t’i zgjidhur”. Dhe ish kryeministri 
Micotaqis i thoshte homologëve të vet se “për problemin e pronave mund 
të diskutojmë.” Por, siç thotë autorja greke Elevteria Manda, pas dobësimit 
ndërkombëtar të Shqipërisë me vitin 1997, kur ranë piramidat, “pala greke 
zgjodhi qëndrimin se problemi Çam nuk ekziston” 16)

Dymbëdhjetë mënyrat e mohimit të gjenocidit 17)

Të gjitha pikat e mëposhtme të nxjerra nga eksperienca dhe të shkruara nga 
një prej studiuesve më të mirë të fushës, Israel Charny, janë pjesë e agjendës 
greke aktuale. Pjesa e mësipërme e marrë nga libri i  Kyriakos D. Kentrotis, e 
tregon më së miri këtë gjë. Le të shohim 12 pikat e mohimit të gjenocidit, të 
cilat përkojnë tërësisht me realitetin e shqiptarëve Çamërisë.
1. Hedhja e dyshimeve dhe minimizimi i statistikave.(Grekët mohojnë terrorin 

dhe vrasjet masive të çamëve )

15. Vasilis Krapsites; “Oi Mousolmanoi tsamides tis Thesprotias”, Athina, 1986; faqe 159-
160.

16. Çfarë e pengon njohjen e Çështjes Çame; Shkruan: Ben Andoni; http://www.revistam/ 
apo.com/index. php?faqe= detail&kat= Dossier&id= 1754

17. “Twelve Ways To Deny A Genocide”; Israel Charny jep taktikat e mohimit tw gjenocidit 
“Templates for Gross Denial of a Known Genocide: A Manual” ne librin “The Encyclopedia 
of Genocide” volume 1, f.168. 
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2. Sulmi i motivimeve të atyre që tregojnë të vërtetën. (Sa herë që hapet 
diskutimi mbi problemin e Çamërisë, shqiptarët akuzohen për nacionalizëm 
ekstremist dhe synime territoriale ndaj Greqisë. Këtë gjë e kanë deklaruar 
në media shqiptare edhe pjesëtarë të ndryshëm të minoritetit grek, të 
angazhuar në politikën shqiptare)

3. Deklarimi se vdekjet ishin  të paqëllimta, si një rezultat i urisë, migrimit 
apo sëmundjeve dhe jo për shkak të vrasjeve me dëshirë. (Deklarat e 
palës greke është se nuk pati vrasje masive por thjesht disa episode që 
kishin të bënin kryesisht me persona të veçantë)

4. Theksimi i faktit të çuditshmërisë së viktimave. Ata mund të klasifikohen 
si të pabesë, fisnorë primitivë, apo nga racë e pozicion shoqëror tjetër – 
ata nuk janë si ne. (“Pabesia” është karta me të cilën luajnë grekët. Atat 
i paraqesin çamët si bashkëpunëtorë me nazi-fashistët, por spastrimi i 
Çamërisë kishte filluar që para se të ndodhte LIIB. Krahas kësaj, çamët 
myslimanë janë paraqitur edhe si të ndryshëm nga pjesa tjetër, si të 
paqytetëruar etj). 

5. Arsyetimi i vdekjeve si rezultat i konflikteve fisnore, të cilat ndodhin ndaj 
viktimave si paevitueshmëri e historisë së marrëdhënieve të tyre.(Fshehja 
e spastrimit etnik pas justifikimit se çamët ishin turq dhe se grekët kishin 
një konflikt shumëshekullor me turqit)

6. Fajësimi i forcave “jashtë kontrollit” për kryerjen e vrasjeve, në mënyrë që 
të distancohet shteti nga përgjegjësia.

7. Shmanget kundërshtimi ndaj atyre që kryen gjenocid, që mund të çojë 
jashtë “procesit të paqes”. (Sa herë ka diskutime rreth kësaj çështje, bëhet 
një lloj farse ku vihet theksi te integrimi në një Europa pa kufij dhe ku 
në emër të stabilitetit duhet të ruhet ekuilibri. Këto versione janë dhënë 
dhe jepen vazhdimisht si nga Greqia edhe nga përfaqësues politikë të 
minoritet grek në Shqipëri)

8. Justifikohet mohimi për shkak të favoreve dhe interesave ekonomike. 
(Lidhjet e hershme të Greqisë me Perëndimin dhe influenca që ka ajo, 
nuk e favorizojnë njohjen e çështjes shqiptare çame si gjenocid)

9. Pretendohet se viktimat kanë pasur trajtim të mirë, teksa mohohet hapur 
fare gjenocidi i kryer. (Arrihet deri aty sa më sipër nga Kontriotis shkruhet 
se “Napoleon Zervas u garantoi çamëve shëndetin, jetën dhe pronën 
private”. Normalisht, pasi të është prerë koka, në botën e përtejme nuk ka 
se ç’të duhet më pasuria.)

10. Pretendimi se ajo që ka ndodhur nuk duhet quajtur me termin gjenocid. 
(Shteti grek nuk njeh as çështjen e Çamërisë e jo më termin gjenocid. E 
frenon diskutimin që në fillim.)

11. Fajësimi i viktimave. (Shqiptarët çamë fajësohen për bashkëpunim me 
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pushtuesin, por kjo siç e thamë nuk qëndron sepse spastrimi është bërë 
sistematik dhe që para pushtimit italian apo gjerman)

12. Deklarata se paqja dhe bashkërendimi janë më të rëndësishme se fajësimi 
i njerëzve për gjenocid, veçanërisht kur gjenocidi ka ndodhur në të 
shkuarën. (Kjo pikë është thuajse identike me ndonjë citim të bërë prej 
PPDNJ. Këta të fundit dhe politika greke e kanë si slogan ecjen para dhe 
mos-përmendjen e së shkuarës).

Rekomandime
Plani 4P: pohim, pranim, para, pronësim

Më sipër pamë tetët fazat e gjenocidit të cilat përputhen me gjenocidin që 
ka ndodhur në Çamëri; pamë dymbëdhjetë mënyrat e mohimit të një gjenocidi, 
të cilat janë ato që janë bërë edhe me gjenocidin grek ndaj popullsisë shqiptarë 
të Çamërisë dhe në vijim do të shohim shkurtimisht katër fazat nëpër të cilat 
mund të kalojë zgjidhja e këtij problemi.

Pohimi. Kjo është faza në të cilën duhet zhvilluar procesi i njohjes dhe 
i shpërndarjes së informacionit të vërtetë në lidhje me çështjen çame. Është 
për të ardhur vërtet keq që shumë pak shtete e njohin gjenocidin çam të bërë 
nga shteti grek. Kjo vjen për shkak të mungesës së informimit dhe për këtë 
gjë duhet të fajësojmë veten në radhë të parë. Epoka në të cilën jetojmë është 
epoka e informacionit dhe ky i fundit lëviz shumë shpejt sot. Media mund të 
jetë instrumenti i parë e pastaj vjen lobingu. Fatkeqësisht në këtë instrument 
kaq të fortë, shqiptarët nuk po e përdorin me rendimentin e duhur. Organizimi 
në konferenca, kryerja e publikimeve, nxjerrja në dritë e fakteve dhe vetëm 
fakteve në lidhje me çështjen e gjenocidit ndaj shqiptarëve në Çamëri etj, do 
të ndërtonte një platformë të nevojshme fillestare për rrugën drejt zgjidhjes së 
problemit çam.

Pranimi. Faza e dytë në të cilën duhet të vijojë përpjekja është pranimi. 
Pasi faza e pohimit të jetë përmbushur tërësisht, nëpërmjet një pune intensive 
bashkëpunese që mund të mbështetet gjithashtu edhe në lobimin me diasporën 
e shqiptarëve të Kosovës e Maqedonisë, duhet t’u kërkohet shteteve të veçanta 
njohja e gjenocidit të bërë nga grekët. Një shembull i ngjashëm me këtë 
praktikë është mënyra se si veproi Armenia kundër Turqisë, për konfliktin e 
tyre që ka lidhje me ngjarjet e vitit 1915. Njohja e pranimi gjenocidit çam nga 
shtete të ndryshme do të afrojë njohjen e tij edhe nga Greqia, pasi ky diskutim 
të ketë hyre në agjendën e diplomacisë shqiptare. 

Parà. Shfrytëzimi i të drejtës ndërkombëtare dhe kërkesa për kthimin 
dhe dëmshpërblimin e pronave bashkë me përqindjet e munguara deri më sot, 
për çdo shtetas çam të privuar nga e drejta legjitime, është faza e tretë, e cila 
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mund të konsiderohet e realizueshme nëse dy të parat janë bërë në mënyrën 
e duhur. 

Pronësim. Pronarët legjitimë të tokave bë Greqinë e Veriut, në Çamëri, 
janë vetëm populli çam, i cili që prej një shekulli nuk kthehet dot në tokat e 
stërgjyshërve. Plotësimi i fazave të mësipërme finalizohet me fazën e fundit, 
pronësimin. Natyrisht që edhe kjo fazë e cila do të dojë kohën e saj që të 
realizohet duhet të shohë të gërshetuar aktorët shtetëror, ata ndërkombëtar 
dhe aktorë të ndryshëm jo-shtetëror. 

Por problemet që mund të ketë Greqia me njohjen e këtyre pronarëve dhe 
me njohjen e minoriteteve në Greqi mund të rezultojë fatal për shtetin grek, të 
cilit mund t’i dalin probleme me pakicat sllave të Maqedonisë që kanë pronarë 
Greqi apo me minoritetin e Trakës. Pavarësisht se Greqia e mohon, edhe sot 
jeton një komunitet i konsiderushëm shqiptarësh në Greqi dhe një pjesë e 
madhe e tyre ndodhen në Çamëri. Këtu nuk bëhet fjalë për shtetasit shqiptarë 
që emigruan pas viteve ‘90, por për shtetas grekë me origjinë shqiptare.

Ja se ç’thotë për këtë profesori i njohur Niko Stillo, një çam ortodoks 
që jeton në Gjermani. Ai ka lindur në një fshat të Prevezës (Greqi). Është 
larguar në moshën 20 vjeçare nga Greqia dhe ka shkuar në Itali, ku ka kryer 
studimet për statistikë. Më pas ka jetuar në Gjermani ku ka kryer studimet për 
Pedagogji dhe Ekonomi. Ka “mbetur” në Gjermani ku është marrë me gjuhën 
e vjetër shqipe, me shkrimet e vjetra në shqip dhe me Etruskologjinë. Në këtë 
intervistë për gazetarin Mentor Nazarko (Emisioni “Antinomi”), profesor 
Stillo thotë se në Greqi ka 70 mijë shqiptarë, professor Stillo thotë se në Greqi 
ka 70 mijë shqiptarë çamë.

M. Nazarko: Po çfarë janë çamët, shqiptarë, grekë apo turq?
Çamëria është një koncept gjeografik. Atje përveç banorëve të Epirit 

kishte grek, vlleh, hebrej por më të shumtë ishin banorët shqiptar. Shqiptarët 
çamë që ishin kristian nuk kishin probleme ndërsa ata që ishin musliman janë 
sot krejt të kthyer në Shqipëri.

Pra ju thoni që ata që mbeten në greqi ishin çamët kristian, por ato nuk 
thonë se jemi shqiptarë apo jo? Nuk duan ta thonë një gjë të tillë.

Ka shumë prej tyre që e thonë. Ndahen në dy lloj, në ata që janë të dhënë 
pas fesë kristiane dhe thonë atë që thotë prifti, të cilët nuk e thonë se jemi 
shqiptarë dhe pjesa tjetër që janë ateistë të cilët vënë në punë arsyen dhe e 
thonë pa ndrojtje se jemi shqiptarë.

Sa veta mund të bëhen këta, sa frymë?
Janë dy prefektura, ajo e Thesprotisë dhe ajo e Prevezës. Çamëria është 

më e madhe. Në Thesproti janë 35 mijë shqiptarë kristianë dhe muslimanë. 
Preveza ka 30 mijë shqiptarë. Në total përafërsisht 70 mijë shqiptar të 
Çamërisë.
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Po pse këta nuk duan ta thonë se janë shqiptar? A u bën presion shteti që 
të shprehin identitetin e tyre? Apo ju vjen turp që të thonë se janë shqiptarë?

Disave ju vjen turp ta thonë, disa që punojnë në administratën shtetërore 
kanë frikë.18)

Frika mban të mbërthyera këto marrëdhënie dhe pengon zbardhjen e të 
vërtetës, por nuk është frika që kanë shqiptarët autoktonë të Greqisë për të 
deklaruar me zë të lartë kombësinë e tyre, por është frika që ka shteti Grek 
nga zbardhja e të vërtetave shqiptare. Këto të vërteta vetëm sa vonohen dhe 
nuk mund të zhduken.

Ylberi, si një përshëndetje e përlotur lamtumire,
u zhduk matanë largësive,mbi kreshtat e flakëve,nëpër shi.
Matanë largësive u zhduk e përflakur Çamëria
Dhe rrugët zgjaten e zgjaten në veri.
Ne, popull muhaxhir, ecim nëpër shi...
Lamtumirë, Çamëri! 19)

Pasardhësit e atyre shqiptarëve që dikur ikën nga Çamëria me kokën pas, 
do të kthehen një ditë në troje e etërve të tyre, të cilët me lot në sy i thanë 
lamtumirë tokës së djegur amtare.
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STUDENTS AS DECISION MAKERS 
IN SECOND LANGUAGE

Abstract

Researches have shown that every human being has his or her own way 
of writing.

Recently, education has encountered the new challenge of 
restructuring under the rapid development of information technology. 
Implementing the use of technology in teaching and writing in second 
language requires fundamental changes in many areas of an institution.

At the university, there is a recent tendency to include technology; yet, 
instructors are typically trained in only the basic operation of software; 
however some instructors are not conscious of the conceptual underpinnings 
of the use of technology and how it can accommodate writing styles and 
enhance students’ perceptions of the content being written.

Questioning how a particular type of technology (in this case computers)  
influences the writing styles of students, his or her way of perceiving computers 
in classes and writing the information that he gets in the most effective way 
is what we should take into account whenever we talk about the effect that 
computers have on students’ self-efficacy. It might have a change in their 
attitudes and perceptions toward writing in English, which might, in turn, 
affect what they believe they can achieve in the future.

M.A. ervin Hoxhaj
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introduction

Information society is mainly a consequence of continuing development 
in new technologies and requires people who are able to use computer 
writing. In this new era, educational systems seek to prepare students for the 
work force and computer writing literacy becomes vital in higher education. 
Understanding student’s attitudes and beliefs about computer writing is 
essential in designing effective computer writing strategies in second language 
classes. 

Additionally, student’s attitudes toward computer writing are expected to 
influence self-efficacy which is closely related to student’s self-perceptions of 
their ability to perform a task or write during their computer classes. Sometimes, 
computer self-efficacy could be described as the judge of an individual about 
his/herself on writing in the Second Language. Studies indicated that students 
having high self-efficacy computer writing are more motivated to involve in 
activities related to writing in second language. 

Thus there is a high and positive relation between student’s attitudes 
toward computers and self-efficacy, and also between student’s performance 
and their role as decision makers in Second Language writing classes.

Key Words: computer writing, self-efficacy, decision makers, student’s 
attitude.

Students as Decision Makers

Finding their won voices in academia is a difficult process ESL students 
have to face when coming to university. The students not only have to learn 
how to address the academic audience, but also how to engage in activities 
that will help them get to know better the culture of the target language. 
Many students become discouraged when they realize that finding their own 
voices in academia goes against the rhetorical patterns of their own native 
language as well as their private identity. Students have to get ride of their 
own personality in order to be able to adapt to the new rhetorical situations1).  
In the case of my study, students not only needed to learn to approach the 
academic audience through different types of documents in the L2, but also to 
adjust to an unfamiliar writing classroom provided some of the subjects of my 
study with an experience that could be transferred to different situations not 
only within the academy, but also in the workplace. Although I was able to 
collect complete pre and post-diagnostic essays from 4 students, I did collect 

1. Pfinstang, N. “Newcomers in first-Year Composition: Teaching Writing to ESL Students”
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11 pre-diagnostic essays and 10 post-diagnostic essays. The collection of pre-
diagnostic essays comprises a corpus of texts representing the entry-level 
writing of my subjects. The collection of post-diagnostic essays comprises 
a corpus of texts representing the exit-level writing of my subject. The 
respective collections allow me to characterize the writing of the students 
entering and those exiting My Course. This characterization moves beyond 
the limited analyses possible when comparing holistic scores. Discussion of 
the strengths and weaknesses of selected essays in relationship to the scores 
of the group as a whole is impossible, thus providing a fuller understanding 
of the level of writing is provided. Most importantly, this analysis sets up the 
opportunity to review strategies in terms of the potential for writing growth. 
Strategies here refer to rhetorical decisions the writer has made as manifested 
in the products they create and not to the processes or activities engaged in 
the act of composing. Reviewing the student’s products, I began to recognize 
that students in My Course came to the classroom with writing strategies that 
allowed them to write the initial essay. Even though the strategies were not 
sophisticated and placed the students at varying levels of proficiency, students 
showed that they were coming to the writing classroom already equipped 
with some writing strategies. Such strategies demonstrated their previous 
experiences with writing in their L1 and also in the second language. Thought 
the different strategies students employed completing the pre-diagnostic 
essays, they showed potential for development and growth as writers – 
potential that might be exploited as they became engaged in the writing of 
different tasks in the computer classroom. For instance, the following example 
provides an idea of the way a student approached the diagnostic essay topic at 
the beginning of the semester.

There is no doubt that TV or movies leaves certain impact over peoples’ 
minds. It influences a lot the peoples’ behavior.

As the student developed ideas through the essay, he\she connected the 
content by making use of ideas such as the following;

Certainly, they will be lured by their dress….and thus, we can say that 
certain things show in movies and TV create certain space in the mind….

The preceding examples illustrate the potential second language learners 
have as writers once they have been able to employ the different writing 
strategies that they had previously learned for the academic environment. 
Even though the quality on the pre-diagnostic essays varied (the scores ranged 
from high to low) one can see that at least some of the students who came 
to My Course were aware of the rhetorical decisions they needed to make 
as writers. Further, some of those were ready to apply them as they wrote 
their first essays for the class. Their strategies were so evident that even their 
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teachers in My Course were able to acknowledge that their students seemed 
to prefer some strategies over others when composing.

At this point in the semester, it is understandable to see a range in the 
scores students obtained on the pre-diagnostic essays since students were at 
the beginning of their process of adjustment into academia. It was too early 
in the semester to predict success or failure. Nevertheless, the knowledge 
with which they entered My Course would serve as the foundation on which 
new knowledge would be anchored as they acquired new writing skills in 
the L2. According to Victor Zamel students at the beginning level of writing 
are familiar with the terms used in the composition of paper, but cannot yet 
apply them to their writings.2) Ilona Leki argues that at the beginning of the 
instruction ESL, “writing students are still learning the language, not only to 
write, but learning to read, listen and speak in English, and perhaps my subjects 
were still trying to find their place and voice in academia.3)  As the semester 
progressed and the ESL students became engaged in completing other writing 
tasks, they developed more strategies that allowed them to cope with the 
requirements of the assignments in their composition class. The skills students 
acquired with every paper they wrote helped them compose the subsequent 
papers, especially as they reflected and readjusted the requirements of the 
writing assignment to succeed in their attempts to cope with the requirements 
of the tasks. Strategies act as the basis for the transfer of knowledge students 
make use of as they compose and applied in My Course writing classroom 
are reflected in the past-diagnostic essay written by the students at the end 
of the fall semester. These written products illustrate the efforts made by the 
students to become better as they composed essays that had a more appropriate 
thesis statement, good organization and development of ideas. The essays 
suggest that growth had taken place during their first semester. Although some 
students progressed very little other students learned to be more sophisticated 
in terms of organization, focus, development of ideas and sense of audience. 
For instance, the following examples demonstrate the competence students 
revealed at the end of My Course;

Anywhere we go there are movies being played on television and in the 
theaters… they transport us to another reality. But the power of this illusion 
is also able to influence our behavior.

A different student wrote;
Today, with the high growth of the movie industry and telecommunications 

technology, people have more opportunities to watch and explore a huge 

2. Zamel, Victor. “The Composing Process of advanced ESL Students” 1983
3. Leki, Iliona. “Understanding ESL writers. A Guide to Teachers”
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amount of programs and films. One cannot deny….
Both cases show that students had revealed not only the ability to use 

appropriate vocabulary, but had also developed an understanding of effective 
writing. Moreover, they show awareness of their readers’ expectations by 
providing facts and examples that support their claims.

“In addition, a channel like Home Improvement provides a lot of helpful 
information for people who want to make their houses better.”

The 4 sets of the pre and post-diagnostic essays reveal improvement after 
they were introduced to the classroom. For instance, the following set of 
introductions provides a concrete view of one students’ improvement;

- Pre-diagnostic essay (composed by hand)
Nowadays, movies and television are becoming the most popular 

entertainment for everybody. There are a lot of new movies coming up at 
the theatre also many shows on television everyday. From my point of view, 
I believe (crossed out two words) movies and television do influence how 
people behave, how we think, in both good and bad way.

- Post-diagnostic essay (computer composed)
Today, with a high growth of movies industry and telecommunication 

technology, people have more opportunities to watch and explore huge amount 
of programs and films. One cannot deny that that kind of entertainment has 
strong effects on peoples’ behavior. More details, they influence people in 
both positive ways and negative ways.

The post-diagnostic introduction shows that as opposed to the pre-
diagnostic essay, the student was able to demonstrate the presence of a larger 
vocabulary that helped him\her message across in a clearer way. Moreover, 
the student was more direct in providing the reader with a thesis statement 
that led the reader to infer the content of the paper.

Another strength in these papers was the way students wrote their 
conclusions. The students were careful enough not to add new elements 
to the text. The following exemplifies shows the improvement students 
demonstrated at the end of the semester as opposed to the beginning when the 
pre-diagnostic essay was produced.

- Pre
In conclusion, communication thorough movies or TV makes a one up 

and down communication. Therefore, people, are so opt to be influenced ….

- Post
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In conclusion, it is important to control ourselves and know what we 
really need from TV. I don’t like to watch TV because I prefer to use my limited 
time on hobbies such as exercise or collecting of information of cars and stuff. 
In my opinion we should nor see only the surface but also the inside of the 
real world and choose and take the helpful information only.

The experts of conclusions shown in this section provide a better idea 
of the choices the student was able to make as he\she composed the post-
diagnostic essay. It is evident that the student was able to write clearer, 
more extensively and complete conclusions that reflected the content of the 
essay. Also, the words are more sophisticated; showing an understanding of 
the importance word choice has for the audience. Being able to elaborate 
more complete instructions and clearer conclusions allowed the students to 
develop better essays that not only reveal their improvement, but also meet 
the expectations of the readers, whether this is another international student 
or a native speaker of English. 

Although actual improvement in writing cannot be argued based on the 
samples collected in this study, these students expanded responses as they 
talked about their won progress in the writing classroom- supports a claim 
of improvement. Their responses to the survey questions suggested that the 
skills learned in their classes helped students make mature decisions that 
allowed them to submit pieces of writing that demonstrate their ability to 
solve problems as they adapt their decisions to varying rhetorical situations.

The goal of My Course is basically the same as English to provide 
students with experience and practices necessary to matriculate through the 
university. 

Even though the results of the study seem to confirm the progress that the 
subject in this study experienced in their writing class, understanding some 
factors that may affect the results of this type of exercises is essential. The 
questions are why are some students able to succeed while others failed? 
What cultural and educational factors contribute for their success or affect 
them causing them to fail? I believe one factor is related to the educational and 
cultural background students have. Therefore, learning about their students- 
their educational and cultural background- is crucial for successful teachers 
of any group of students. This is especially true for those teaching English as 
a second language. Learning about the students could help better prepare for 
their classes. Dana Ferris and John Hedgcock state that planning an effective 
course helps ESL learners achieve their writing goals in an effective way.4)

4. Ferris, Dana and John Hedgecock. “Teaching ESL Composition: Purpose, Process and 
Practice”
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Having come to the classroom with previous knowledge in the writing of 
texts, this allowed the students to have a good start in the learning of writing 
as a second language. Such knowledge helped them grow and acquired a 
good level of writing proficiency. More so, it made the teaching of the new 
strategies easier for the instructors since they were not beginning to fill up an 
empty cup, but they were enriching and expending the previous and meaningful 
experiences the ESL students brought to the computer classroom.
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GLOBALIZMI I KULTURAVE.
REKLAMAT DHE PERKTHIMI 

I TYRE NDERKULTUROR

Hyrje

Tashmë është e pranuar gjerësisht se përkthyesi është më tepër sesa 
një gjetës ekuivalentesh. Përkthimi ka të bëjë me një transferim të 
kuptimit nga gjuha burimore në gjuhen e targetuar. Pra përkthyesit 

përballen me detyrën e ndërtimit te urave kulturore e cila ekziston në mënyre 
të paevitueshme midis gjuhëve dhe kulturave. Kur flasim per komunikim 
midis gjuhëve dhe kulturave atëherë ne përballemi me disa pengesa të cilat 
janë të vështira për tu transferuar dhe mundohemi të gjejmë një mënyrë për 
ti tejkaluar ato. 

Reklama është një mënyrë komunikimi e cila si shumë aspekte të 
tjera të shoqerisë ka arritur nivele të larta sofistikimi sidomos në vendet 
perëndimore. 

Megjithatë kjo formë është ende në hapat e para në vendin tonë. Përkthimi 
i reklamave nga Anglishtja në Shqip është shumë problematike sidomos në 
ato reklama të cilat përmbajnë elemente humori, ironie, reklama të cilat janë 
të lidhura me figurat politike apo tradita kulturore. 

Pra qëllimi i këtij punimi është të analizojë gjuhën e përdorur në reklama 
dhe të diskutojë transferimin e tyre nga anglishtja apo edhe gjuhë të tjera në 
shqip. Përkthimi i reklamave përfshin jo vetëm sintezën semantike, sintaktike 
dhe pragmatike të tekstit por edhe një investigim të artifakteve kulturore dhe 
faktin sesi ato japin kuptim. Kuptimi i një reklame varet nga fakti sesi ajo 
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operon, sesi funksionon si shenjë dhe si efekti i saj ideologjik është i organizuar 
qoftë ai i brendshëm apo i jashtëm. Por çka është më e rëndësishme përkthimi 
i reklamave është i varur nga elementet e kohës, hapësirës dhe reagimi i 
konsumatorit. 

Roli i kulturës në përkthim

Gideon Toury thekson se “përkthimi është një lloj aktiviteti i cili në mënyrë 
të paevitueshme përfshin të paktën dy gjuhë dhe dy tradita kulturore1)”. Asnjë 
gjuhë nuk mund të ekzistojë n.q.s nuk rrjedh nga një kontekst kulturor, dhe 
nga ana tjetër asnjë kulturë nuk mund të ekzistojë n.q.s nuk ka në epiqendrën 
e saj strukturën e një gjuhe. Nocioni i kulturës është i rëndësishëm kur marrim 
në konsideratë implikimin e saj në procesin e përkthimit dhe pavarësisht 
opinioneve në lidhje me faktin se gjuha është pjesë e kulturës ose jo, këto dy 
nocione janë të pandashme. 

Duke  iu referuar problemeve që ekzistojnë gjatë përkthimit ndërkulturor, 
Eugene Nida i kushton rëndësi të barabartë ndryshimeve linguistike dhe 
kulturore midis gjuhës burimore dhe gjuhës së shënjestruar dhe thekson se 
“ndryshimet kulturore mund të shkaktojnë komplikacione më të rënda për një 
përkthyes sesa ndryshimet në strukturën gjuhësore”2). 

Larson e çon këtë një hap më tej duke argumentuar se: “Përderisa gjuha 
është pjesë e kulturës, përkthimi nga një gjuhë në tjetrën nuk mund të jetë i 
plotë pa pasur njohuri të mjaftueshme të këtyre dy kulturave dhe strukturave 
gjuhësore” . 

Megjithëse strategjitë për përkthimin e reklamave janë shumë të 
rëndësishme në suksesin që do të ketë një fushatë reklamuese, shumë pak 
është folur për to nepër libra të ndryshëm. Arens dhe Bovee ofrojnë tre rregulla 
kryesore që duhet të ndiqen në përkthimin e reklamave:

• Përkthyesi duhet te jetë dhe  një redaktor i zoti, ri-shkrimi i një reklame 
në një gjuhë të huaj nuk është i mjaftueshëm.

• Përkthyesi duhet të ketë njohuri të plota mbi produktin dhe tregun e 
shënjestruar

• Përkthyesi duhet të ketë njohuri të mira të të dyja kulturave.
Reklamat e përkthyera janë dhe mënyra e komunikimit që përdor një 

kompani për të eksportuar të mirat e saj materiale.
Një tekst publicitar quhet efektiv kur arrin të shesë produktin e reklamuar, 

në këtë rast mund të themi se reklama e ka përmbushur qëllimin. Sipas Smith, 

1. Toury Gideon, “The nature and role of norms in translation”, 1980
2. Larson Ndergaard, “Culture bound problems”, 1993
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në përkthimin e një reklame “ekuivalenca nuk ndodh në shkallë fjalësh, por 
në shkallë sintagme”.

Kultura dhe reklamat

Reklamat nuk krijohen jashtë kontekstit te kulturës, por i bashkangjiten 
një kulture të caktuar duke përfshirë dhe nën-kulturat. Sjellja, zakonet, besimet 
dhe normat përbëjnë bazën e një kulture dhe na ndihmojnë ne të dallojmë 
njërën kulturë nga tjetra. Të kuptosh konceptin e kulturës dhe diferencat 
midis tyre është e një rëndësie të madhe në fushën e marketingut global dhe 
reklamave sepse secila kulturë ka stilin e vet të komunikimit dhe të reklamave 
ndërkombëtare. 

Secila shoqëri ka sistemin e vet të zakoneve, vlerave dhe mënyrave të 
klasifikimit. Në disa raste ato janë unike vetëm për një kulturë dhe në disa 
raste ne mund të gjejmë ngjashmëri midis kulturave të vendeve të ndryshme. 
Si rrjedhojë agjensitë e reklamave dhe drejtuesit e tyre duhet ti marrin këto 
ndryshime parasysh nqs duan të kenë sukses në një vend të huaj. 

“Që të jetë i suksesshëm një agjensi reklamuese duhet të jetë e ndjeshme 
dhe të mirëkuptoje dimensionet socio-kulturore dhe ekonomike të secilit 
treg…gjithashtu duhet të mirkuptojë sesi këto dimensione ndikojnë në sjelljet 
njerëzore” (Pelser, 1996:50)

Goddard nga ana tjetër shton se “Kultura të ndryshme sjellin qëndrime 
dhe vlera të ndryshme në leximin e çfardolloj teksti. Gjithsesi para se të 
diskutojmë vlerat kulturore dhe ndryshimet midis tyre është e rëndësishme të 
zgjedhim një definicion të kulturës në përgjithësi dhe rolin që ka ajo në fushën 
e reklamave. 

Në 1983 Harvard Business Review publikoi një artikull mbi standartizimin 
e strategjive të tregjeve dhe globalizimin e tyre. Ai u bë një pikë diskutimi dhe 
debati për shumë vite që pasuan. Artikulli deklaron se “nevojat dhe deshirat e 
njerëzve kudo në botë janë homogjenizuar në mënyrë të pakthyeshme” (Levitt, 
1984) Me fjalë të tjera reklamimi dhe marketing mund të standartizohen midis 
kulturave dhe të njëjtat vlera mund të përdoren për të nxitur klientet të blejnë 
dhe konsumojnë të njejtin produkt. 

Preferenca të ndryshme kulturore, shije dhe standarte kombëtare si 
edhe institucionet janë mbetje të së shkuarës. Disa trashëgimi po vdesin 
gradualisht, ndeërsa disa të tjera shndërrohen dhe zgjerohen në preferencë 
globale. Të ashtuquajturat treg-etnik janë shëmbulli më i mirë. Ushqimi kinez, 
buka me susam, muzika “country” dhe “western”, pica dhe xhazi ndodhen 
tashme kudo. Ato janë segmente të një tregu botëror, ato nuk e kundërshtojnë 
homogjenizimin global por ato e konfirmojnë atë. (Levitt, 1984)
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Një këndvështrim krejt tjetër na paraqitet nga kundërshtarët e tezës së 
mësipërme të cilët këmbëngulin se nevojat bazë janë njësoj në të gjithë botën 
por mënyra sesi këto nevoja përmbushen është krejt e ndryshme në kultura 
të ndryshme. “çdo strategji marketingu dhe reklame duhet të mbajë parasysh 
zakonet vendore, mënyrën e jetesës dhe kushtet ekonomike në mënyrë që të 
jetë efektive”. (Dahl, 2001:1)

Për më tepër Anholt debaton se dikush që refuzon të njohë rolin e kulturës 
në marketingun ndërkombëtar ose dështon në njohjen e ndryshimeve kulturore 
bën një gabim shumë të madh dhe “kjo është arsyeja kryesore se përse ka 
pasur më shumë dështime sesa suksese në reklamat ndërkombëtare”. 

Kultura është diçka e padukshme, ajo bëhet e dukshme nëpërmjet 
simboleve, objekeve dhe praktikave. Këto simbole “shpesh nuk përshtaten 
mirë midis kufijëve, dhe kur ato përshtaten mund të mos kenë të njejtin kuptim 
që kishin më parë” (Fowles,1996:22)

Komunikimi midis njerëzve që vijne nga kultura të ndryshme është një 
nga sfidat më të mëdha në fushën e marketingut.

Metodat dhe teknikat e perkthimit
Standartizim/Lokalizim

Rritja e biznesit ndërkombëtar dhe globalizmit ekonomik sjellin nevojën 
për komunikim me konsumator të vendeve të ndryshme. Përvoja ka treguar 
se ata që duan ti shesin këto produkte duhet të marrin parasysh diversitetin 
kulturor. 

Dy metoda janë identifikuar në këtë aspekt:
Nga njëra anë ata që mbështesin standartizimin e biznesit pra përdorimin 

e së njëjtës metodë në të gjitha vendet e targetuara dhe arsyet e tyre mund të 
permblidhen si më poshtë vijon:

• Sjellja e konsumatorit mund të standartizohet globalisht
• Dalja e kategorive të njëjta të konsumatorëve në nivel ndërkombëtar
• Prezantimi i temave dhe ikonave ndërkombëtare si pasojë e ndikimit 

të rrjeteve televizive dhe muzikës, psh yjeve të kinemasë apo 
supermodeleve

• Ekonomia e niveleve: ato me kosto të lartë kanë tendencën të punësojnë 
agjensi reklamuese

• Minimizimi i rrezikut në adaptimin e metodave globale
Nga ana tjetër kritikët e standartizimit pretendojnë se nuk mund të 

funksionojë për shumicën e produkteve dhe shërbimeve sepse një fushatë 
globale nuk mund t’i adresohet secilës situatë njeherazi. Pelser përmbledh një 
mori arsyesh për adaptimin e fushatave reklamuese në tregjet lokale:
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• Më mirë ti përshtatesh tregut lokal: Metoda e globalizmit mund 
ti anashkalojë variacionet lokale të cilat ndikojnë në sjelljen e 
konsumatorit

• Afat më i shkurtër për reagimin e konsumatorit: Në një situatë të tillë 
si prezantimi i një produkti të ri përgjigja nga konsumatori dhe reagimi 
i tij ndaj ketij produkti është më i shpejtë

• Menaxhimi lokal dhe motivimi: Vëndet individuale mund të preferojnë 
të drejtojnë fushatat e tyre dhe të vënë në provë kreativitetin e tyre

• Rritja e konkurrencës: mund të konsiderohet si një aset strategjik 
bazuar tek konkurrenca në faktin se i lejon kompanisë të përballet me 
një treg konkurrues

Guidere pretendon se komunikimi dhe promocioni bëhen efektivë vetëm 
pasi mesazhi është përkthyer më parë dhe lokalizuar: “Pa këtë përkthim nuk 
ka shumë gjasa që produkti të ketë sukses në tregun e huaj”. 

Në këtë fazë duhet të theksojmë se termi “përkthim” është përdorur në 
kuptim shumë të gjerë në këtë rast dhe nuk nënkupton vetëm përkthim literal të 
kontekstit linguistik por përfshin edhe “lokalizimin” i cili nënkupton “marrjen 
e një produkti dhe shndërrimin e tij linguistikisht dhe nga ana kulturore të 
përshtatshëm për tregun lokal” (www.lisa.org). Pym i shton një dimension 
tjetër atë se “lokalizmi është përgjigje ndaj ndryshimeve kulturore.”

Dy metodat e sipërpërmendura përfaqësojnë pikëpamje krejt të ndryshme 
mbi strategjitë e reklamimit. Secila prej tyre ka përparësitë dhe disavantazhet 
e veta të cilat ende diskutohen nga studjuesit. Por argumentet në favor të 
metodës lokalizuese sundojnë më tepër sepse tregu global “përbëhet nga qindra 
kombe, secili me zakonet, ekonomitë dhe mënyra blerjeje të ndryshme”. Kjo 
na çon në përfundimin se drejtuesit e agjensive të reklamave këto ndryshime 
duhet ti marrin parasysh nqs duan që produktet e tyre të kenë sukses edhe në 
tregjet e huaja. 

(Pa)Përkthyeshmëria kulturore
cilat janë arsyet e papërkthyeshmërisë kulturore?

Ashti siç e përmendëm edhe më sipër, përkthimi nuk konsiston vetëm në 
përkthimin e një gjuhe në një gjuhë tjetër, por edhe përkthimin e një kulture. 
Shpesh herë kultura nga gjuha burimore nuk e ka nje ekuivalent në gjuhën e 
targetuar dhe pikerisht këtu qëndron dhe papërkthyeshmëria kulturore.

Duke u nisur nga procesi i përkthimit në të reflektohen pesë aspekte 
kryesore: kulturë historike, kulturë gjeografike dhe psikologjike, kulturë 
materiale, kultura e traditave dhe zakoneve, si edhe kultura fetare. 

- Kultura historike i referohet kulturës, e cila është formuar gjatë krijimit 
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të shoqërisë. Shtete të ndryshme kanë histori të ndryshme dhe si pasojë, 
kulturat e tyre historike janë të ndryshme.  Gjatë zhvillimit historik të gjuhës 
angleze, prezantimi me biblën dhe mitologjinë e lashtë greke sollën dhe 
një numër të madh fjalësh kulturore si “Adam’s apple”, “Good Friday” dhe 
“Achille’s heel”. Këto fjalë kanë kuptim historik dhe kulturor dhe nuk mund 
të përkthehen fjalë për fjalë, pasi për njerëzit, të cilët kanë njohuri të pakta ose 
aspak për biblën, do të ishin të pakuptimta. 

-Kultura gjeografike dhe kulturore përbën gjithashtu një hendek të madh 
në përkthimin kulturor. Si pasojë e vendndodhjes së ndryshme gjeografike 
dhe mentaliteteve të ndryshme, e njëjta fjalë mund të ketë kuptim tërësisht 
tjetër në një gjuhë të huaj. 

Një shembull për këtë do të ishte dhe poema e Shelly “Ode to the west”. 
Le të supozojmë për një moment se kjo poezi do të përkthehej në Kinë, ku 
për shkak të vendndodhjes gjeografike njerëzit favorizojnë më shumë erën e 
lindjes e cila për ta simbolizon ardhjen e pranverës. Krejt e kundërta ndodh në 
Angli, ku për të njëjtën arsye, favorizohet era e perëndimit, ndaj është mirë që 
gjatë përkthimit të kësaj poeme të shtohet edhe kjo arsye gjeografike. 

Edhe kuptimi i disa ngjyrave është i ndryshëm për kultura dhe gjuhë të 
ndryshme. Në anglisht “jeshilja” është e lidhur gjithnjë me zilinë, “green with 
envy” ndërsa “bluja” me zymtësinë, “in a blue mood”, krejt e kundërta ndodh 
në shqip, ku pikërisht për të simbolizuar ndjenjën e zymtësisë shërben ngjyra 
“gri”.

-Kultura materiale - Në këtë grup bëjnë pjesë kryesisht fjalët të cilat nuk 
e kanë një ekuivalent në gjuhën e shënjestruar, p.sh fjala “cricket” është një 
fjalë shumë e përdorur në Angli, pasi simbolizon një sport shumë popullor, 
madje ka dhe një thënie “It is as significant as a game of cricket” pikërisht për 
të simbolizuar rëndësinë e këtij sporti. N.q.s do donim ta përkthenim këtë fjali 
në shqip, do na duhej të shtonim edhe informacion mbi këtë lloj sporti, i cili 
është tërësisht i panjohur për ne.  

Kultura jonë ndryshon tërësisht nga ajo angleze, ndaj dhe fjalia e 
mëposhtme ndoshta për ne nuk do të kishte të njëjtin efekt:

“Bright red costumes, with hats, shoes and stockings to match, are to be 
all craze in the spring. Smart women will have to be careful not to yawn in the 
streets in case some short-sighted person is on his way to post a letter”.

“Kostume të ndezura të kuqe, me kapele, këpucë dhe çorape të cilat 
kombinojnë, janë një çmenduri në pranverë. Gratë e zgjuara duhet të tregohen 
të kujdeshme të mos vinë vërdallë, sepse ndonjë njeri me pamje të dobët 
mund të ketë dalë të postojë ndonjë letër”.

Ngjyra e kutive postare në Angli është e kuqe, ndaj dhe autori e shpreh 
bukur ironinë e tij për ato gra të cilat sipas tij duken si kuti postare. Por ky 
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fenomen nuk ekziston në Shqipëri, ku kutitë postare janë jeshile, pra ngjyra 
“e kuqe” në këtë rast do të përbënte një faktor të papërkthyeshëm. 

Përfundime

Arti i perkthimit ka luajtur nje rol te rëndësishem ne zhvillimin e kultures 
botërore. Shumë mendojnë se kultura është kombëtare dhe tërësisht e 
dallueshme por nqs ne ekzaminojmë rendësinë e përkthimit letrar mundësia e 
komunikimit bëhet mëse e qartë. 

Reklamat nuk janë vetëm  përcjellëse informacioni mbi një produkt të 
caktuar por ato gjithashtu përcjellin informacion mbi kulturën e një vendi. 

Sipas Leiss, Kline dhe Jhally “reklama nuk është thjesht biznes që 
ndërmerret për të shitur produkte por është më tepër një pjesë integrale e 
kulturës moderne”. Në mënyrë që të nxjerrin në treg të huaj një produkt 
prodhuesit përdorin fushatat reklamuese, sepse reklama ne gjuhën origjinale 
nuk do ta percillte si duhet mesazhin tek konsumatori. Problemi qëndron kur 
reklamat e krijuara ne një kulturë duhet të përkthehet ne një kulturë e gjuhë 
tjetër. Nuk mjafton vetem gjetja e ekuivalenteve linguistik por duhet edhe një 
kornize sociale e cila ta pasqyrojë si duhet mesazhin. 
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SIGURIA ENERGJETIKE DHE SFIDAT 
E LIDERSHIPIT RAST STUDIMI: 

BALLKANI PERËNDIMOR

Abstrakt

Shtetet e Ballkanit, të orientuara drejt BE-së, kanë vendosur tashmë 
prioritetet politike që kanë të bëjnë me përshtatjen dhe përputhjen e 
legjislacionit vendas me atë të BE-së. 7 shtetet e Ballkanit Perëndimor, 

të marra si rast studimor në këtë punim, janë shtete demokratike nga pikëpamja 
e sistemit politik, veprojnë në kushtet e lirisë së tregut si dhe janë në proces 
implementimi të ligjeve të BE-së. 

Në këtë kuadër, edhe politikat e sigurisë dhe në veçanti ato të sigurisë 
energjetike të Ballkanit Perëndimor duhet të jenë të orientuara drejt NATO-s 
dhe BE-së.

Sfidat e sigurisë energjetike janë në krye të axhendave dhe bisedimeve që 
duhet të përballojë lidershipi i BE-së, NATO-s dhe, rrjedhimisht, vendeve të 
rajonit tonë, siç është Ballkani Perëndimor.

Sipas raportit të Qendrës Kërkimore të Kongresit Amerikan (CRS), në 
prill të vitit 2007, në Samitin SHBA-BE, liderat e dy palëve ranë dakord 
të rritin dhe të zhvillojnë bashkëpunimin për zhvillimin e teknologjisë mbi 
energjinë alternative dhe të rinovueshme, si dhe mbi zhvillimin e përgjegjësive 
në fushën e Sigurisë Kolektive të Energjisë.1) 

Në zbatim të këtij raporti, nga lidershipi i vendeve të BP, në veçanti ata 
që janë anëtare të NATOS, aplikues apo kandidatë të BE-së si dhe të tjerët si 
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Kosova, kërkohet të reflektojnë në politikat dhe axhendën e përditshme me 
sfidat e ndryshimit, orientimit dhe zbatimit të politikave të NATO-s dhe BE-
së në fushën e sigurisë energjetike.

Ky punim do të tentojë të sjellë një përqasje për funksionimin e strukturave 
të sigurisë kombëtare në Ballkanin Perëndimor. Kjo do të ndihmojë në dhënien 
e njohurive dhe përcaktimin e aktorëve që janë përgjegjës në fushën e sigurisë 
energjetike dhe çfarë kërkohet nga lidershipi i këtyre vendeve në lëmin e 
sigurisë energjetike. Gjithashtu, do të tentoj të jap një përmbledhje pse është 
marrë në studim lidershipi i vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe cilat janë 
sfidat që duhet të përballojnë ato? A është bërë pjesë e axhendës së Sigurisë 
Kombëtare Siguria Energjetike dhe sa i vëmendshëm dhe i përkushtuar është 
lidershipi i këtyre vendeve për të reflektuar axhendën ndërkombëtare në 
fushën e sigurisë energjetike të secilit vend përkatës? 

Fjalë kyçe: Ballkani Perëndimor (BP), Lidership, President, Siguri 
Kombëtare, Siguri Energjetike, Sfida, 

Hyrje

Çfarë nënkupton koncepti “të qënit i sigurt” ? – pyet profesor Alan Collins, 
autor i librit “Studime Bashkëkohore të Sigurisë”. 

Autori citon studiues të kësaj fushe, të cilët japin përkufizime të këtij 
koncepti, por që sigurisht ato janë relative. Ato varen nga laboratori shkencor 
dhe elementet që analizohen dhe studiohen në këtë laborator. Ato varen nga 
kultura dhe historia e një populli, nga sistemi politik që aplikohet në një shtet 
të marrë si objekt studimi apo nga Marrëdhëniet Ndërkombëtare të atij shteti 
në momentin që zhvillohet studimi. Marrja në konsideratë e elementëve 
KOHË dhe HAPËSIRË janë të rëndësishëm edhe në studimet për Sigurinë 
Kombëtare në përgjithësi apo dhe elementët e saj përbërës, të cilët përsëri 
janë të ndryshueshëm në kohë dhe në hapësirë. 

Ndër 10 përkufizimet e Ian Bellamy, Walter Lippman, Giacomo Luciani, 
Richard H. Ullman, Arnold Wolfers, Mohammed Ayoob, Ken Booth, Peter 
Hough, Eduard Kolodziej, si dhe të autorit të cituar Alan Collins, unë e gjej 
veten tek përkufizimet e Richard H.Ullman, Mohaammed Ayoob, Ken Booth 
dhe Peter Hough, të cilat do t`i përmblidhja në një të vetëm: Siguria Kombëtare 
është strategjia dhe bashkësia e taktikave për të realizuar mbrojtjen e shtetasve, 
të aktorëve të tjerë si dhe të sistemit politik të tyre, nga kërcënime të dukshme 
dhe të padukshme, historike, të sotme dhe të ardhme, që lidhen me arsye 
objektive dhe emocionale. Strategjia dhe taktikat janë gjithmonë në proces 
ndryshimi në përputhje me dimensionet e reja dhe aktorët e rinj që shtohen 
apo të tjerë që largohen nga ndërveprimi kombëtar dhe ndërkombëtar. 

Shpëtim Cami:   Siguria energjetike dhe sfidat e lidershipit 
  rast studimi: Ballkani Perëndimor
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Strategjia e Sigurisë Kombëtare është e ndryshme në kontinente të 
ndryshme, e ndryshme në shtete brenda një kontinenti dhe e ndryshme brenda 
një rajoni, siç është ai i Ballkanit Perëndimor të marrë si rast studimor. 

Harta gjeopolitike e Ballkanit Perëndimor na prezanton shtete me 
histori të ndryshme të Sigurisë Kombëtare. Profesori i Marrëdhënieve 
Ndërkombëtare Dominique Moisi, në studimin e tij të fundit “Gjeopolitika e 
emocioneve” na shpjegon sjelljen e individëve dhe shteteve në Marrëdhëniet 
ndërmjet tyre bazuar në tre emocione bazë: Frika, Poshtërimi dhe Shpresa.2) 
Të tre këto emocione po formësojnë sot Marrëdhëniet ndërkombëtare dhe 
në këtë këndvështrim edhe Sigurinë Kombëtare. Le ta mposhtim Frikën dhe 
Poshtërimin për të ngjallur tek gjithsecili prej nesh Shpresën. Të tre këto 
kultura kanë shoqëruar Ballkanin gjatë gjithë historisë së tij. Tek Siguria 
Kombëtare, të tre këto elemente mund të bëhen pjesë e filozofisë së mendimit 
dhe veprimit. 

Duke konsideruar për efekt analize elementët e Sigurisë Kombëtare kam 
konstatuar që shtetet e Ballkanit Perëndimor në Strategjitë e tyre kombëtare 
i kanë kushtuar vëmendje të ndryshme të njëjtit element, ndërkohë që 
nënshkruhen marrëveshje që përcaktojnë detyrime dhe të drejta rreth po të 
njëjtit element të sigurisë kombëtare. Kjo mospërputhje kërkon një lidership 
global dhe negociator, larg mendësive të vjetra që e kanë bërë Ballkanin një 
vatër lufte rajonale dhe globale. 

Ndërsa Sistemet Politike janë të orientuara drejt përshtatjes së tyre me 
BE-në dhe NATO-n, kultura dhe historia e popujve dhe e lidershipit të tyre ka 
akoma shumë rrugë për të bërë. Kjo mospërputhje prodhon vonesë integrimi 
dhe kërcënime potenciale për Sigurinë Kombëtare. Analiza e saj del jashtë 
qëllimit të këtij studimi, por do të jetë objekt i së ardhmes. 

Një informacion interesant sjell për lexuesin e Ballkanit Perëndimor 
studimi i kryer nga një grup autorësh nga BP me përfaqësues nga të shtatë 
vendet, me mbështetjen e Qendrës për Marrëdhënie Civilo-Ushtarake me 
seli në SHBA dhe degë në Beograd në vitin 2010. Autorët: Endri Hide dhe 
Geron Kamberi nga Shqipëria, Kenan Dautoviç nga Bosnja dhe Hercegovina, 
Zvonimir Maheçiç nga Kroacia, Florian Qehaja nga Kosova, Islam Jusufi nga 
Maqedonia, Rajko Radeviç nga Mali i Zi dhe Maja Bjelosh nga Serbia, na 
japin një informacion të konsiderueshëm për sistemet e sigurisë kombëtare 
të secilit vend si dhe historikun e zhvillimit të tyre, por problemet e sigurisë 
energjetike akoma nuk janë bërë pjesë e këtyre sistemeve. 

Lidershipi i Ballkanit Perëndimor ka shumë sfida për të përballuar 
pothuajse në të gjitha elementet e Sigurisë Kombëtare, por preferova që të 

2. Dominique Moϊsi, “Gjeopolitika e Emocioneve”, Tiranë, AIIS, 2010
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konsideroj për efekt studimi pikërisht sfidat në fushën e Sigurisë energjetike. 
Ballkani Perëndimor, për kujtesë të auditorit, përbëhet nga shtatë shtete 

si: Kroacia, Bosnje-Hercegovina, Mali i Zi, Shqipëria, Kosova, Maqedonia 
dhe Serbia. Ky lloj rajonizimi gjeografik, përfshin shtete me fuqi, strategji 
dhe histori të ndryshme, pjesë e luftërave ballkanike dhe atyre botërore, vatra 
të nxehta konflikti dhe problemesh të pazgjidhura edhe sot e kësaj dite. Në 
këtë lloj gjendje gjeopolitike, lidershipet ndodhen para sfidave të mëdha 
historike.

5 

 

Lidershipi i Ballkanit Perëndimor ka shumë  sfida  për  të  përballuar  pothuajse  në  të  

gjitha  elementet  e Sigurisë Kombëtare,  por   preferova  që  të konsideroj  për  efekt  studimi  

pikërisht sfidat  në fushën  e Sigurisë energjetike.  

Ballkani Perëndimor,  për  kujtesë  të  auditorit, përbëhet  nga  shtatë  shtete si: Kroacia, 

Bosnje-Hercegovina, Mali i Zi, Shqipëria, Kosova, Maqedonia  dhe  Serbia. Ky  lloj  rajonizimi 

gjeografik, përfshin  shtete  me  fuqi, strategji  dhe histori  të ndryshme, pjesë  e luftërave  

ballkanike  dhe  atyre   botërore, vatra  të  nxehta  konflikti  dhe problemesh të pazgjidhura edhe  

sot e kësaj dite. Në  këtë  lloj  gjendje  gjeopolitike, lidershipet  ndodhen  para sfidave  të  mëdha  

historike. 

 
Harta e Ballkanit Perëndimor 3)

Cilën kategori njerëzore do të konsiderojmë Lidership, për efekt të këtij 
studimi dhe ku fillon sfida e tij? Sigurisht, sfidat ju takon t`i përballojnë të parët 
presidentët e secilit vend, përderisa me Kushtetutë dhe Strategji Kombëtare 
ato janë edhe drejtuesit e Këshillave të Sigurisë Kombëtare të vendit të tyre. 
Prezantimi i tyre me emra dhe foto ka si qëllim të zvogëlojë frikën dhe të 
ngjallë shpresën. Ata janë si ne, përfaqësuesit tanë dhe si të tillë duhet të na 
udhëheqin bazuar në parime demokratike në përputhje me sistemet politike 
të çdo vendi. 

Le të hedhim një vështrim mbi disa nga shtetet e BP.

3. http://www.iea.org/Textbase/npsum/Balkans2008SUM.pdf
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SHqiPëRiA

Në Strategjinë e Sigurisë Kombëtare të Republikës së Shqipërisë është 
përcaktuar se Presidenti i Republikës është edhe Kryetar i Këshillit të Sigurisë 
Kombëtare. Këshilli është një organ këshillues i Presidentit. 

Ai përbëhet nga 
Kryetari i Kuvendit, 
Kryeministri, Mini-
stri i Punëve të 
Jashtme, Ministri i 
Mbrojtjes, Ministri i 
Brendshëm, Ministri 
i Financave, Ministri 
i Transportit, Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, Drejtori i SHISH, Drejtori i 
Përgjithshëm i Policisë. 

 Kryeministri krijon dhe drejton Komitetin e Politikave të Sigurimit 
Kombëtar dhe inicion rishikimin e Strategjisë së Sigurisë. Këta drejtues 
përbëjnë lidershipin shqiptar zyrtar, por jo vetëm. 

Sot spektri i lidershipit ka një fushë më të gjerë. Drejtuesit e Universiteteve 
dhe Akademive, drejtuesit e Organizatave qeveritare dhe ato joqeveritare, 
individë influentë dhe studiues të kësaj fushe, do t’i konsideroja pjesë të 
lidershipit mbi të cilët bie përgjegjësia e njohjes, parashikimit të situatave 
kërcënuese, dhënies së zgjidhjeve përkatëse si dhe e zbatimit të Strategjisë 
Kombëtare.

Nga një vështrim i shpejtë i Web siteve të institucioneve dhe aktorëve 
të tjerë, botimeve të kësaj fushe apo financimit të studimeve, rezulton se 
problemet e sigurisë në përgjithësi dhe ato të Sigurisë Energjetike në veçanti 
nuk janë akoma prioritete, pavarësisht qëndrimeve apo lëvizjeve diplomatike 
të kryeministrit në fushën e energjisë si centralet bërthamore, koncesionet 
në HEC, Tec dhe vizitat zyrtare në vende të ndryshme të botës me objekt 
investimet në fushën energjetike. Këto kanë mbetur në kuadrin e dëshirave 
dhe qëndrimeve personale, por jo të materializuara në Strategji dhe Buxhete 
të planifikuara. 

Në parlamentin e Shqipërisë funksionon Komisioni Parlamentar i 
Sigurisë, i cili ka për detyrë shqyrtimin paraprak të ligjeve dhe akteve të tjera 
që kanë të bëjnë me sigurinë. Siguria Energjetike nuk analizohet si e tillë, por 
në kuadrin e sigurisë ekonomike. 

Sipas International Energy Agency (Agjensia Ndërkombëtare e 
Energjisë): “Albania has been slower in developing its long-term energy 
policies and strategies for energy security and efficiency and in creating the 
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appropriate institutions to implement sustainable reforms of energy markets 
than most countries in Central Europe and the Baltics. It still needs to develop 
robust energy strategies and reliable data systems in order to reach market 
fundamentals” 4)

Në Shqipëri funksionon Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, e cila 
është një agjenci qeveritare që varet nga Ministria e Ekonomisë së Republikës 
së Shqipërisë. Ajo vazhdon të punojë sipas Strategjisë Kombëtare të Energjisë, 
hartuar në vitin 2003, ndërkohë që Shqipëria, që nga ajo kohë është bërë 
anëtare e NATO-s dhe ka bërë hapa para nga pikëpamja institucionale për 
integrimin në BE.5)

Strategjia Kombëtare e Energjisë e vitit 2003 ka parashikuar të zgjidhë 
çështjet e mëposhtme: 

1. “Cilat interesa kombëtare në sektorin energjetik duhet të mbrohen dhe 
si?

2. Si do të shpërndahen këto interesa kombëtare në nënsektorët e 
ndryshëm energjetik (naftë, hidroenergji (energji elektrike), gaz 
natyror, burime drusore, etj)?

3. Si do të rritet konkurrenca dhe hapja e tregut në favor të konsumatorëve, 
pa shmangur përgjegjësitë e shtetit për funksionimin e sistemit 
energjetik dhe sigurisë së furnizimit?

4. Cilat do të jenë kushtet e domosdoshme që duhen vendosur dhe 
plotësuar në një kohë sa më të shkurtër, që sistemi energjetik shqiptar 
të harmonizohet me atë të BE-së?” 

Në këndvështrimin e një studimi mbi Sigurinë Energjetike, kjo Strategji 
duhet përmirësuar në përputhje me Traktatin e 29 Majit 2006, si dhe të gjitha 
akteve të BE-së, ku Shqipëria aspiron dhe të NATO-s, ku tashmë ajo është 
anëtare si dhe të shumë ligjeve të tjera që janë miratuar nga parlamenti shqiptar 
që nga viti 2003 dhe nuk janë implementuar në këtë dokument strategjik. Në 
prill të vitit 2007, Agjencia Kombëtare e Energjisë, me vendim të qeverisë 
shndërrohet në Agjenci Kombëtare të Burimeve Natyrore dhe në vitin 2009 
është hartuar një draft , por që prej dy vjetësh akoma nuk është miratuar. 

Një kontributor i konsiderueshëm në fushën e studimeve për sigurinë është 
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, i cili ka zhvilluar disa studime dhe 
konferenca dhe ka dhënë rekomandime me vlerë për përmirësimin e sistemit 
të sigurisë kombëtare. Kjo organizatë joqeveritare boton revistën periodike 
tremujore “Çështje të Sigurisë”.

4. http://www.iea.org/country/n_country.asp?country_code=AL
5. http://www.akbn.gov.al/editor_files/file/content/Stategjia%20Kombetare%20e%20En-

ergjise.pdf
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Një institucion të rëndësishëm, kontributor në Sigurinë Energjetike, do 
të konsideroja edhe Entin Rregullator të Energjisë, misioni i të cilit ndër të 
tjera është: - të mbrojë mjedisin dhe jetën e qytetarëve nëpërmjet ushtrimit të 
autoritetit në fushën e licencimit dhe monitorimit të subjekteve që ushtrojnë 
aktivitete në sektorin e energjisë. 6)

Në raportin vjetor të ERE për vitin 2010 me titull: Gjendja e Sektorit të 
Energjisë dhe Veprimtaria e ERE-s gjatë Vitit 2010 jepet një tablo e qartë e 
zhvillimit dhe sigurisë energjetike dhe sfidat e të ardhmes. 

Ky institucion ka organizuar gjithashtu Konferencën Ndërkombëtare: 
“Sektori shqiptar i Energjisë, Sfidat dhe Roli Rregullator” me datë 7 tetor 
2010.7)

6. http://www.ere.gov.al/mat.php?idr=178&idm=155&lang=AL
7. http://energjia.al/component/content/article/34-neës/1247-konferenca-sektori-i-energjise-

sfidat-dhe-roli-rregullator
8. http://www.aktualiteti.com/nacionale/34-nacionale/10933-kosova-me-strategji-te-sig-

urise-kombetare-.html

Presidentja e Kosovës, 
Atifete Jahjaga

Kryeministri i Kosovës, 
Hashim Thaçi

kombëtare të Kosovës i hartuar nga institucionet e shtetit dhe i miratuar nga 
Këshilli i Sigurisë. Kryeministri Thaçi ndër të tjera thekson se: “Në debatin 
për Strategjinë e sigurisë kanë qenë të involvuar shumë faktorë dhe ekspertë 
vendorë e ndërkombëtarë”8)

Ky lajm na bën me dije me disa elementë: 
së pari, Kosova është një shtet i ri dhe është në proces ndërtimi të 

institucioneve të saj. 
së dyti, dokumentet strategjike po miratohen me konsulencën 

ndërkombëtare si BE dhe NATO dhe sigurisht do të reflektojnë edhe objektivat 
dhe prioritetet e tyre në këto dokumente strategjike.

KOSOVA

Më 15 tetor 2010, një 
nga pikat e rendit të ditës 
së mbledhjes së qeverisë së 
Kosovës ka qenë Miratimi 
i Strategjisë së Sigurisë 
Kombëtare. Strategjia e 
sigurisë së Republikës së 
Kosovës është dokumenti 
i parë për sigurinë 
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së treti, sfidat e lidershipit i takojnë së ardhmes.
 Ndaj në vlerësimet ndërkombëtare për Sigurinë Energjetike, Kosova nuk 

përfshihet, por trajtohet në kuadrin e UNMIK ose EULEX. 
Sidoqoftë, sipas raportit të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, 

dhjetor 20089) dhe Raport Progresit të gjashtë organizatave joqeveritare, 
mbështetur nga Fridrih Ebert Stiftung, tetor 201110), del e qartë që Siguria 
Energjetike nuk është akoma në axhendën e Lidershipit kosovar.

Sipas nenit 84, pika 23 të Kushtetutës, presidenti: “(23) mund të kërkojë 
mbledhje të Këshillit të Sigurisë së Kosovës dhe i kryeson ato në kohën e 
Gjendjes së Jashtëzakonshme;” ndërsa nenit 94, pika 5, të Kushtetutës së 
Kosovës, Kryeministri kryeson Këshillin e Sigurisë së Kosovës,11) në ndryshim 
nga të gjashtë shtetet e tjera të BP, ku është presidenti ai që kryeson Këshillin 
e Sigurisë Kombëtare. 

Në këto kushte, nga lidershipi kosovar kërkohet që Strategjia Kombëtare 
e Energjisë të jetë pjesë e Strategjisë të Sigurisë Kombëtare si dhe e axhendës 
së punës së tyre. Strategjia e Sigurisë Kombëtare të konsiderohet si një 
dokument që ridimensionohet çdo vit apo sa herë që situata kombëtare apo 
ajo ndërkombëtare diktojnë refleksione. Në kushtet e një bote globale edhe 
ndryshimet janë shumë më të shpejta.

 
KRoACiA

Sipas IEA (International Energy Agency): 
“Croatia has been slower in developing its long-term 
energy policies and strategies for energy security 
and efficiency and in creating the appropriate 
institutions to implement sustainable reforms of 
energy markets than most countries in Central 
Europe and the Baltics. It still needs to develop 
robust energy strategies and reliable data systems in 
order to reach market fundamentals” 12)

Sipas të dhënave të IEA, raport i vitit 2008, 
Kroacia ka numrin më të madh të popullsisë, treguesit më të lartë të GDP dhe 
numrin më të vogël të të papunëve. 

9. http://www.qkss.org/web/images/content/PDF/Keshilli%20i%20Sigurise%20se%20Kos-
oves%20-%20QKSS-2.pdf

10. http://qkss.org/new/images/content/PDF/raporti-shabllon-design-shqip.pdf
11. http://www.kushtetutakosoves.info/?cid=1,252
12. http://www.iea.org/country/country_blurb/croatia.asp,  tetor 2011
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     KROACIA 

 

Presidenti i Republikës së Kroacisë, IVO  JOSIPOVIÇ 

Sipas IEA (International Energy Agency ):  “Croatia has been slower in developing its 
long-term energy policies and strategies for energy security and efficiency and in creating the 
appropriate institutions to implement sustainable reforms of energy markets than most countries 
in Central Europe and the Baltics. It still needs to develop robust energy strategies and reliable 
data systems in order to reach market fundamentals” 12 

      

Sipas  të  dhënave  të  IEA, raport  i vitit 2008, Kroacia  ka numrin më të madh  të  
popullsisë,  treguesit  më  të  lartë  të GDP  dhe  numrin  më  të  vogël të të papunëve.  

                                                            

12 http://www.iea.org/country/country_blurb/croatia.asp,  tetor 2011 

Kroacia zë vendin e dytë në Ballkanin Perëndmor për prodhimin e 
energjisë pas Serbisë, e cila zë vendin e parë përkundër Shqipërisë, Kosovës 
dhe Malit të Zi që zënë vendin e fundit në tabelën e klasifikimit sipas IEA. 

Cilat institucione kanë për detyrë të prodhojnë, miratojnë dhe të zbatojnë 
politika në fushën e energjisë dhe të sigurisë së saj në Kroaci? 

Parlamenti kroat ka miratuar Strategjinë e Zhvillimit të Sektorit të 
Energjisë në vitin 2002. Aktorë të tjerë përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e 
politikave në këtë fushë janë: Ministria e Ekonomisë, Ministria e Mbrojtjes së 
Mjedisit, Instituti i energjisë “Hrvoje Pozar”, Agjencia Kroate e Rregullimit 
të Energjisë, etj. 

Këshilli Kombëtar i Konkurencës (NCC) është një aktor i rëndësishëm 
kontribues në hartimin e strategjive të zhvillimit në Kroaci.

fyR of MACeDoNiA 

Presidenti është Kryetari i Këshillit të Sigurisë 
Kombëtare të Republikës së Maqedonisë. 

Sipas raportit të IEA-s 2008, Politika e Sigurisë 
Energjitike në Maqedoni është bazuar në integrimin 
dhe implementimin në tregun rajonal nëpërmjet 
marrëveshjeve rajonale dhe praktikave më të mira 
ndërkombëtare. 

Në vitin 2010, Ministria e Ekonomisë ka 
miratuar “Strategjinë për zhvillimin e Energjitikës 
në Republikën e Maqedonisë deri në vitin 2030”, 
një dokument, i cili paraqet jo vetëm një panoramë të gjendjes ekzistuese dhe 
të konsumit të energjisë, por parashtron edhe nevojat për të siguruar energji 
deri në vitin 2020 dhe mbështetja e nevojshme financiare për realizimin e 
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strategjisë kombëtare të energjisë. Kjo strategji, e 
hartuar nga Akademia e Shkencave të Republikës 
së Maqedonisë ka bërë një analizë SWOT të 
këtij sektori, duke bërë publike përparësitë, 
dobësitë, mundësitë dhe rreziqet, shoqëruar me 14 
rekomandime të rëndësishme.13) 

“Në Strategjinë kombëtare për zhvillim të 
qëndrueshëm, energjetika dhe ndryshimet klimatike 
së bashku janë identifikuar si sfidat kryesore edhe në 
kushtet e Maqedonisë, e cila është në pëputhje me 
Strategjinë Europiane për zhvillim të qëndrueshëm.” 
- thuhet në këtë dokument strategjik. 

Mbetet detyrë e lidershipit maqedonas ta njohë dhe ta zbatojë atë për të 
kontribuar kështu në Sigurinë Energjetike jo vetëm të Maqedonisë, por edhe 
të të gjithë rajonit.

Në këtë këndvështrim, Strategjitë Kombëtare për Energjinë duhet të 
njihen jo vetëm nga aktorët e një shteti të Ballkanit Perëndimor, por edhe nga 
shtatë shtetet e tjera, me qëllim koordinimi dhe bashkëpunimi dhe pa cenuar 
Sigurinë Energjetike të njëri – tjetrit, qoftë edhe për mungesë njohjeje apo 
informacioni. 

Ashtu si në Shqipëri, edhe në Maqedoni vepron Komisioni Rregullator 
i Energjisë me objekt rregullimin e tregut të energjisë dhe sigurinë 
energjetike. 

BoSNjA DHe HeRCeGoviNA

“Bosnja dhe Hercegovina është një thesar i burimeve të energjisë së 
ripërtëritshme, shumica e tyre të paprekur”.14) “Vendi vuan nga një mungesë 
e legjislacionit të qartë në nivelin shtetëror dhe asnjë ministri qeverie nuk 
është e ngarkuar posaçërisht me këtë çështje”. thekson Ljiljana Smiljaniç për 
Southeast European Times më 31 janar të këtij viti. 

Kjo thënie e Liljana Smiljaniç vë në dukje se Lidershipi i BiH ka shumë 
rrugë për të bërë dhe shumë sfida për të kapërcyer .

Po kështu, raporti i IEA-s për BiH evidenton mjaft probleme në hartimin 
e politikave të sigurisë energjetike, si dhe të institucioneve që do t`i zbatojnë 
ato. Sistemi politik konfuz me tre presidentë, tre kryeministra, tre qeveri 

12 

 

Këshilli  Kombëtar  i Konkurencës (NCC)  është  një  aktor i   rëndësishëm kontribues në  
hartimin  e  strategjive të zhvillimit  në Kroaci. 

 

FYR   OF  MACEDONIA  
 

Presidenti i Maqedonisë, 
Gjorge  Ivanov 

Presidenti është  Kryetari i 
Këshillit  të Sigurisë  
Kombëtare të Republikës  së  
Maqedonisë.  

Sipas  raportit të IEA-s 2008, 
Politika e Sigurisë  
Energjitike  në  Maqedoni 
është  bazuar  në integrimin 
dhe implementimin në tregun 
rajonal  nëpërmjet 
marrëveshjeve  rajonale  dhe  
praktikave  më  të  mira  
ndërkombëtare.  

Në  vitin 2010, Ministria e 
Ekonomisë  ka  miratuar 
“Strategjinë  për  zhvillimin 
e Energjitikës  në  
Republikën e Maqedonisë  
deri në vitin 2030”, një  
dokument, i cili paraqet  jo 
vetëm  një  panoramë  të 
gjendjes  ekzistuese  dhe  të  
konsumit  të energjisë, por  
parashtron edhe  nevojat  për  
të  siguruar  energji deri në 

vitin 2020 dhe mbështetja e nevojshme  financiare për  realizimin e strategjisë kombëtare  të 
energjisë. Kjo strategji, e hartuar  nga  Akademia e Shkencave  të Republikës së Maqedonisë ka  

13. Qeveria  e  Republikës  së Maqedonisë, Ministria e Ekonomisë, Strategji për  zhvillimin 
e energjetikës në  Republikën  e Maqedonisë deri në vitin 2030, Shkup 2010.

14. http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/sq/features/setimes/features/2011/01/31/
feature-02

Shpëtim Cami:   Siguria energjetike dhe sfidat e lidershipit 
  rast studimi: Ballkani Perëndimor



The Heritage Nr.7 / 2011160

brenda një shteti nuk po prodhon Siguri Kombëtare, aq më tepër kur bëhet 
fjalë për Siguri Energjetike. Sidoqoftë, edhe BiH, duke qenë e angazhuar për 
integrim në BE, ka bërë përpjekje për investime në energjetikë, por akoma 
nuk është hartuar një strategji e mirëfilltë. 

MALi i Zi

Më 15 tetor 2007, Mali i Zi, si një nga 
shtetet më të reja të Ballkanit Perëndimor 
firmosi Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit. Kjo 
marrëveshje ka nxitur lidershipin e këtij shteti për 
të marrë më shumë përgjegjësi dhe për të përshtatur 
legjislacionin e tij në përputhje me legjislacionin e 
BE-së. Në vijim të kësaj politike, më 27 Nëntor 
2008, parlamenti i Malit të Zi miratoi Strategjinë e 
Sigurisë Kombëtare. 

Sipas raportit të IEA-s të vitit 2008: 
“Montenegro adopted a new Energy Development 
Strategy to 2025 (EDS 2025) in December 2007, its first as an independent 
state. Montenegro’s Strategy is notable for its co-ordination ëith the 
Poverty Reduction Strategy and the National Strategy for Sustainable 
Development.”15)

Strategjia e re e Sigurisë Kombëtare - shkruan Rajko Radeviç, studiues 
në Qendrën për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut, Podgoricë - është pranimi 
në NATO. 

Presidenti Kroat i BiH , 
Željko Komšić ,

Presidenti Serb i BiH, 
Nebojša Radmanović,

Presidenti boshnjak i BiH, 
Bakir Izetbegović

15. http://www.iea.org/country/n_country.asp?COUNTRY_CODE=ME
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Strategjia e Zhvillimit të Energjisë së Malit të Zi 
deri në vitin 2025, miratuar në dhjetor 200716)

SeRBiA

Sipas Strategjisë së 
Sigurisë Kombëtare të 
Republikës së Serbisë, 
Presidenti është edhe 
Kryetar i Këshillit të 
Sigurisë Kombëtare, 
ndaj Lidershipi serb në 
këtë fushë fillon me Presidentin, ashtu si në të gjitha 
shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor.17)

Strategjia e Sigurisë Kombëtare të Serbisë 
është miratuar në Tetor 2009. Në këtë strategji 
është theksuar se: “Ndërvarësia e Energjisë dhe 
ndjeshmëria e infrastrukturës për prodhimin dhe 

transportin e karburantit, si dhe tendenca e pashmangshme e tretjeve të pa-
rigjenerueshme burimeve të energjisë janë kërcënime reale për sigurinë e 
energjisë dhe një sfidë e vërtetë për stabilitetin dhe sigurinë e Republikës së 
Serbisë”. 18) 

Ndërsa Strategjia e Zhvillimit të sektorit të energjisë në Republikën e 
Serbisë deri në vitin 2015 është miratuar në Maj 2005.

Bazuar në këtë strategji për energjinë, të shprehur dhe të përcaktuar më 
vonë edhe në Strategjinë Kombëtare të Serbisë, mbetet detyrë e lidershipit për 
të inicuar debatet dhe nxitur e përkrahur mendimin shkencor për zgjidhjen dhe 
përballimin e këtyre sfidave si dhe për të kontribuar në rajonin gjeopolitik të 
Ballkanit Perëndimor për zgjidhje të përbashkëta të problemeve të energjisë. 

Edhe Serbia sipas raportit të IEA-s të vitit 2008: “Serbia has been slower 
in developing its long-term energy policies and strategies for energy security 
and efficiency and in creating the appropriate institutions to implement 
sustainable reforms of energy markets than most countries in Central Europe 
and the Baltics. It still needs to develop robust energy strategies and reliable 
data systems in order to reach market fundamentals.” 19)

15 

 

 

Strategjia  e  Zhvillimit  të  Energjisë  së  Malit  të  Zi  deri në vitin 2025, miratuar  në  
dhjetor 200716 

Strategjia e  re  e  Sigurisë  Kombëtare - shkruan Rajko Radeviç, studiues në Qendrën për  
Demokraci dhe të  Drejtat  e  Njeriut, Podgoricë - është  pranimi  në NATO.  

                                                            

16 http://www.minekon.gov.me/files/1202471750.pdf 

16. http://www.minekon.gov.me/files/1202471750.pdf
17. http://merln.ndu.edu/whitepapers/SerbiaNationalSecurityEnglish2009.pdf
18. Po aty 
19. http://www.iea.org/country/country_blurb/serbia.asp
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KoNKLuZioNe:

1- Të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor janë angazhuar me përshtatjen 
dhe hartimin e legjislacionit në përputhje me direktivat e OKB-së, BE-
së, NATO-s dhe krijimin e institucioneve të nevojshme për Sigurinë 
energjetike. 

2- Janë hartuar Strategjitë e Zhvillimit Kombëtar të Energjisë, por ato 
duhen pasuruar me zhvillimet e reja si dhe duhet inkurajuar Kosova 
dhe Bosnje Hercegovina për t’i hartuar ato.

3- Siguria Energjetike akoma nuk është bërë pjesë e axhendës së 
Këshillave të Sigurisë Kombëtare. Ky institucion vazhdon të ketë 
vëmendjen kryesore në problemet e mbrojtjes dhe të shërbimit 
inteligjent.

4- Siguria Energjetike akoma nuk është bërë shqetësim i shoqërisë civile. 
Nga studimet e deritanishme të marra në konsideratë dhe të bëra 
publike në media, internet apo botime, rezulton se Siguria Energjetike 
nuk është bërë pjesë e fokusit të tyre. Kjo flet akoma për një Ballkan 
Perëndimor të shqetësuar nga konfliktet, gjë e cila konsumon shumë 
burime njerëzore dhe energji të panevojshme në kushtet e anëtarësimit 
në NATO. 

ReKoMANDiMe:

1- Lidershipi të hartojë një Axhendë dhe të kontribuojë në vendimmarrje 
bazuar në statistika dhe jo demagogji, sepse sipas statistikave të njohura 
ndërkombëtarisht ka mospërputhje midis fjalimeve te lidershipit dhe 
realitetit statistikor.

2- Te vendoset në rendin e ditës së aktivitetit të Lidershipit, Siguria 
Energjetike.

3- Të bëhet pjesë e Dokumentit strategjik të Sigurisë Kombëtare, Siguria 
Energjetike, jo si pjese e rëndomtë e Sigurisë Ekonomike dhe Sociale, 
por si pjesë e një rëndësie të veçantë, duke pranuar se pa energji nuk 
ka ekonomi, siguri, mbrojtje dhe informacion në kushtet e integrimit 
dhe globalizimit. 

4- Strategjia e Sigurisë Kombëtare të jetë një dokument i cili të 
ridimensionohet çdo vit në kohezion me zhvillimet kombëtare, rajonale 
dhe ndërkombëtare sipas modelit të vendeve më të zhvilluara.

5- Specialistët e energjisë, si burime njerëzore, të konsiderohen pasuri 
kombëtare dhe të investohet për rritjen e kapaciteteve të tyre dhe 
burimeve të reja njerëzore. 
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6- Objektivat e politikave energjetike të përputhen me qëllimet dhe 
parimet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA)

7- Krijimi i një tregu më të hapur, të liberalizuar dhe konkurrues në 
fushën e produkteve të energjisë elektrike. 

8- Sipas raportit të IEA-s, viti 2008, në mënyrë të veçantë kërkohet 
zgjerimi i Sigurisë Energjetike, duke theksuar respektimin e Traktatit 
të Komunitetit të Energjisë midis BE-së dhe 7 shteteve të Ballkanit 
Perëndimor të datës 29 maj 2006.

9- Autoritetet politike të Ballkanit Perëndimor të programojnë dhe të 
bëjnë transparente të gjitha programet e zhvillimit që kanë të bëjnë 
me sigurinë energjetike dhe rritjen e prodhimit të energjisë alternative 
në shërbim të mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm

10- Të njihen dhe studiohen Strategjitë e Zhvillimit të Energjisë të Ballkanit 
Perëndimor, si dhe të rritet bashkëpunimi për hartimin e strategjive të 
përbashkëta rajonale.

11- Të ndajmë me konsumatorin shqiptar informacion të saktë mbi gjendjen 
energjetike në Shqipëri, krahasuar me vendet e Ballkanit Perëndimor, 
për të rritur ndjeshmërinë dhe përkrahjen e tij në mbështetjen e 
politikave që rritin sigurinë energjetike të çdo konsumatori. Në një botë 
globale, mungesa e informacionit është cenim i sigurisë kombëtare 
dhe asaj energjetike. 

12- Të botohet dhe ribotohet në këtë këndvështrim Strategjia Kombëtare 
e Energjisë të Republikës së Shqipërisë dhe të jetë pjesë e debatit 
publik, zyrtar, qytetar dhe të shoqërisë civile. 
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HOW TO BUILD A SUCCESSFUL COMMERCIAL 
WEBSITE IN ORDER TO TRANSFORM A BUSINESS 

INTO A PRAISEWORTHY E-BUSINESS?

introduction

Today, the world we live in with the highest and newest technology, 
even if we want, we cannot afford to ignore the explosive growth 
of e-business. With the help of Internet, e-business has reached the 

“critical mass” of great acceptance by both businesses and consumers within 
a much shorter timeframe than other life-changing technologies such as 
the telephone, television and even the PC itself. That’s why it is of great 
importance to see what would be some common issues and how to solve them 
as far as it concerns the process of designing and maintaining commercial 
websites.

In this paper are examined some common issues and answered some 
questions that are very important in designing and maintaining a successful 
website. Beginning with the approaches to commercial website design we 
would like to show, what are some of the things that would be eye-appealing for 
users/customers? Some of the most important things like strong infrastructure, 
powerful business processes, and highly usable interfaces would be great if 
we have in our commercial website. 

Are there any issues for web developers when designing commercial 
websites? Believe me, there are more than you can imagine and each of 
them should be taken into consideration and solve in the correct mode. Is the 
website working in the correct way, is everything OK? Usability studies of 
website are those that will show us about this.  

Majlinda AxHiu
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What would be the components for a successful commercial website 
design? Living in a world, in 21st century, is it difficult to build a website and 
enter the space, or it is most important getting the right thing? Are organizations 
changing the way they are functioning? Are we ready for this change, how 
much we believe and how we are involved in this? The transformation will 
cause that both buyers and sellers to demand more and better information, 
and will demand it faster than ever. Finally we’ll see some of the skills that a 
web server developer should have in order to design a successful, secure and 
attractive commercial web site with best solutions of all these issues that were 
listed above.

 
the most dominant approaches to commercial web site design

Each website designer team while designing a website has different 
approach in the designing process and specifies different goals. However, 
there are some common points that are found in every website and have 
assisted to define the most important and dominant approaches for designing 
a commercial website. 

The first aim is that websites have to both look good and be good. The 
fundamental issue for good commercial website design is to attract visitors to 
an eye-catching and user-friendly website. The commercial website design must 
look clean, appealing and user-friendly, but this is no good unless the website 
brings new customers and visitors to view your products and services.1) 

Also there should be incorporated web site promotion as standard, so 
that it will be more reachable to the users. Firstly the target market should be 
discovered and then the website promotion strategy is defined. 

Another point is the identification of key website search phrases used 
by potential customers and ensure that these are incorporated throughout the 
website design.

Other commercial website design service covers the website design, 
website hosting, website database maintenance, on-line payments facility and 
website promotion.

Major issues that web designers must consider when developing a 
commercial web site

In designing a website the options are wide open. The opportunities 
seem limitless. There is just so much that can be done that it beggars the 

1. http://www.l34websitedesign.com/website-design-uk/51-commercial-website-design
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imagination. With all this potential ahead it is ironic to face the failures of a 
website, that’s why there are several issues that there should be considered. 
The following list of ten common Web design mistakes addresses the needs 
of commercial Web sites, but it can easily be applied to personal and hobby 
Web sites, and to professional non-profit Web sites as well. 

About us

Every Web site should be very clear and forthcoming about its purpose. 
Either include a brief descriptive blurb on the home page of your Web site, or 
provide an About Us (or equivalent) page with a prominent and obvious link 
from the home page, that describes your Web site and its value to the people 
visiting it. 

It is even important to explain why some people may not find it useful, 
providing enough information so that they will not be confused about the 
Web site’s purpose. It is better to send away someone uninterested in what 
you have to offer with a clear idea of why he or she isn’t interested than to 
attempt to trick such a person into wasting an inordinately long time finding 
this out without your help. After all, a good experience with a Web site that is 
not useful is more likely to get you customers by word of mouth than a Web 
site that is intentionally obscure and difficult to understand. 2)

Alt and title text

Web designers should ensure that they use the alt and title attributes for 
every XHTML tag on the website that supports them. This information is of 
critical importance for accessibility when the website is visited using browsers 
that do not support images, and when more information than the main content 
might otherwise be needed. The most commonly important reason for this is 
accessibility for the disabled, such as blind visitors who use screen readers to 
surf the Web. Never include too much text in the alt or title attribute, however 
the text included thusly should be short, clear, and to the point. The purpose 
of alt and title tags is, in general, to enhance accessibility.

Archive uRLs

All too often, websites change URLs (Web addresses) of pages when 
they are outdated and move off the main page, into archives. This can make 

2. http://articles.techrepublic.com.com/5100-10878_11-6119176.html
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it extremely difficult to build up significantly good search engine placement, 
as links to pages of your website become broken. When a website is created, 
should be ensured that it is done in a manner that it allows to move content 
into archives without having to change the URL. Popularity on the World 
Wide Web is built on word of mouth, and there can not be get any of that 
publicity if the page URLs change every few days.

Content Dates

In general, the content should be updated in order to return visitors. 
People only come back if there’s something new to see. This content needs 
to be dated, so that Web site’s visitors know what is new and in what order it 
appeared. Even in the rare case that website content does not change regularly, 
it will almost certainly change from time to time if only because a page needs 
to be edited now and then to reflect changing information. 

Readers should be helped to determine what information might be out of 
date by date stamping all the content on the website somehow, even by adding 
“last modified on” fine print at the bottom of every page of content. This 
not only helps website’s visitors, but also helps the administrator: the more 
readers understand that any inconsistencies between what it is said and what 
they read elsewhere is a result of changing information, the more likely they 
are to grant the words value and come back to read more.

Content Density

Including too much information in one location can drive visitors away. 
The common-sense tendency is to be as informative as possible, but you 
should avoid providing too much of a good thing. When too much information 
is provided, readers get tired of reading it after a while and start skimming. 
When that gets old, they stop reading altogether. 

The initial points should be kept short and relevant, in bite-sized chunks, 
with links to more in-depth information when necessary. Bullet lists are 
an excellent means of breaking up information into sections that are easily 
digested and will not drive away visitors to the website. The same principles 
apply to lists of links, too many links in one place becomes little more than 
line noise and static. Lists links should be kept short and well-organized so 
that readers can find exactly what they need with very little effort. Visitors 
will find more value in the website when the designer helps them find what 
they want, and makes it as easily digestible as possible.
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Decorative images

With the exception of banners and other necessary branding, decorative 
images should be used as little as possible. Images should be used to illustrate 
content when it is helpful to the reader, and when they themselves are the 
content that is wished to provide. The website should be populated with useful 
images, not decorative images, and even those should not be too numerous. 
Images load slowly, get in the way of the text the readers seek, and are not 
visible in some browsers or with screen readers. Text, on the other hand, is 
universal.

Link indirection/interception/Redirection

Other websites shouldn’t be prevented from linking directly to the content. 
There are far too many major content providers who violate this rule, such 
as news websites that redirect links to specific articles so that visitors always 
end up at the homepage. This sort of heavy-handed treatment of incoming 
visitors, forcing them to the homepage of the website as if they can force 
visitors to be interested in the rest of the content on the site, just drives people 
away in frustration. When they have difficulty finding an article, your visitors 
may give up and go elsewhere for information. Perhaps worse, incoming links 
improve the search engine placement dramatically and by making incoming 
links fail to work properly, the others are discouraged from linking to your 
Web site. 3) 

Recent features

Any website whose content changes regularly should make the changes 
easily available to visitors to the website. New content today should not end 
up in the same archive as material from three years ago tomorrow, especially 
when there is no way to tell the difference. 

New content should stay fresh and new long enough for your readers to 
get some value from it. This can be aided by categorizing it if it is the case of a 
website whose content is updated very quickly. Effective search functionality 
and good website organization can also help readers find information they’ve 
seen before and want to find again. 

3. https://kb.wisc.edu/accessibility/page.php?id=7174
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thumbnail image Size

When providing image galleries with large number of images, linking 
to them from lists of thumbnails is a common tactic. Thumbnail images are 
smaller versions of images intended to give the viewer an idea what the main 
image will look like when it is viewed. However, when presenting thumbnail 
images, it is important to avoid making them so small that the visitor of the 
website cannot get a useful idea of the main image from the thumbnail.

webpage title

Many Web designers do not set the title of their web pages. This is 
obviously a mistake, if only because search engines identify the website by 
page titles in the results they display and saving a web page in your browser’s 
bookmarks uses the page title for the bookmark name by default.4)

A less obvious mistake is the tendency of Web designers to use the same 
title for every page of the website. It would be far more advantageous to 
provide a title for every page that identifies not only the website, but the 
specific page. The title should still be kept short and succinct, of course. A 
webpage title that is too long is almost as bad as no webpage title at all.

The above considerations for Web design are very important, but often 
overlooked or mishandled. A couple of minor failures can be overcome by 
successes in other areas, of course, but still each of them is important.

Beside these general issues, there are few more considerations that must be 
taken into account especially in e-commerce website designs. Those issues cover: 
a secure server, secure payments facility and e-commerce website promotion.

Secure server

One of the main issues in developing a commercial website design is 
ensuring that your customers have the trust that their payments will be safe 
and secure. One of the ways to convey this confidence is to have a professional 
looking commercial website design. The other equally important issue is to 
ensure that the website design structure is secure. The commercial website 
design should also have its own SSL certificate to allow secure access. This 
is important because Internet Explorer, Mozilla, etc, will warn potential 
customers against shopping online at websites that do not have this level 
of security built in. These factors combined provide the customers with the 
confidence that they can purchase online safely.

4. http://blogs.techrepublic.com.com/10things/?p=259
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Secure payments

If someone is running an on-line shop or selling over the internet, he/she 
needs to be able to receive payments from customers safely and securely. The 
commercial web site designs should try to support as many major payment 
gateways such as Protx, HSBC, 2checkout, Paypal, etc. 

website promotion

It is no use having a flashy commercial website if nobody ever visits it. 
Before getting to work on the web site design there should be planned carefully 
the structure and content.  Some of the tricks may be for example firstly to 
research the important search words that the potential customers often use 
to find similar products, and then incorporate these search words into the 
commercial website design. There can also be written product descriptions 
that contain the highest possible number of these search words, etc. 5)

Learning from usability studies of web sites

If we want to know if a website is usable or not, the best way to find out is 
to conduct a usability study. Usability studies enable designers to learn from 
representative users if the site “works” the way it is expected to. Usability 
testing is the best way to uncover problems in a site’s design.

In their most common form, usability studies take a website and put real 
users in front of it with real-world situations. It is important to always keep 
in mind that the ultimate goal is to create a great website. The best tool for 
determining if a website is great is to watch users use it. If they can use it then 
the goal has been attained. If not, fix the problem and test again.6) 

Usability studies may have variations on this method. One variation is the 
Expert Assessment method. With this method, one or two usability experts test 
a site throughout the development process. This is a quick and inexpensive 
way to conduct a usability study and provides quick feedback. However, in 
using experts it may be difficult to judge how much trouble certain problems 
will cause the average user. 

Another variation is Participatory Evaluations, or experts with users.
Several usability experts pair up with a representative user and work 

together on a set of pre-defined tasks centred on the website. This method 
enriches the experts’ understanding of how users use the website, but the 

5. http://www.l34websitedesign.com/website-design-uk/51-commercial-website-design
6. Rhodes, interview with Jared Spool, 1999.
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users’ way of working may be affected by having an expert as a partner.7) 
Usability is important in keeping users at the website. That is why we need 

to find out if the users are satisfied with the services of the website and if they 
fulfil their needs. So the issues related to the structure of the website, navigation, 
content, readability, consistency, etc are just some of the considerations that are 
discovered, analyzed and fixed, through the usability studies.

Components of a successful web design and/or administrations and 
their importance

Today, in the world we live in, with the highest and new technology, with 
so many agencies and web design professionals out there, it’s certainly not 
difficult to establish a website and enter the online space. The difficult bit is 
getting it right. We all know that successful website design involves more 
than meets the eye, there are many components that help a website to be as 
great as possible. 

If it’s possible to break websites down, these would be some of the 
components of successful design:

eye Appeal

Success relies on eye appeal to draw a visitor in and keep them around 
for awhile. While what makes a website appealing to the eye can certainly 
vary from one kind of website to another, components that have a major effect 
include colour palettes, photos, graphics, logos, fonts, font sizes, and even 
the spacing between lines of text. You know when you stumble across a great 
site that just immediately feels right? That’s a design working through eye 
appeal.

written Content

While it is extremely important for a website to be attractive to the 
visitor’s eye, even more important is the actual content itself. About ninety-
nine percent of the time, a website’s visitor didn’t visit just to look at the site’s 
design. Instead, they came to the site hoping to find some type of information 
they’ve been looking for. What that information is, can be completely different 
from one site’s niche to another, but one thing is certain - visitors or in our 
case customers want quality and substantial content.

7. http://www.edb.utexas.edu/multimedia/Usability%20Testing.pdf 
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effective Navigation

Clear and effective navigation is a critical component of successful web 
design. Unfortunately, it is often ignored in favour of some flashy kind of 
navigation bar menu. Common sense says that having search helps, but when 
it comes to effective navigation, visitors still love a traditional top or sidebar 
navigational menu - it’s just what makes the most sense to the most site users.

Compliant Coding

Even though most visitors will never even see it, having clean, standards-
compliant coding behind the scenes is of the greatest importance. Experts at 
web design know that a site always performs better with clean and accurate 
coding. Plus, search engines also rely on certain components of the coding to 
understand, rank, and list a website as efficiently as possible.8)

Good Shopping Cart System 

If you sell your own product but only have a few items, you can use 
PayPal and do fine. But if you sell more than a few items, an easy-to-use 
shopping cart system is a something that you must have.  You should also 
give your customers as many payment options as you possibly can, including 
all off-line options for those who aren’t yet willing to trust the web with their 
credit card information.

The best cart systems also offer many different payment options and can 
deal with different currencies for international orders. Make sure that they use 
a good, secure system or you may be loosing commissions to the ‘abandoned 
cart’ syndrome.

analyze website traffic 

Your host’s traffic statistics, tracking software or ad tracking services can 
show you who, what, when, where and how the visitors act to your website. 
You can use this information to check the effectiveness of different advertising 
methods, find out what pages get the most (and least) visitors, time on-site, 
entry and exit pages, what OS and browsers they use, even something about 
their demographics. All that information comes in handy when you are 

8. http://ezinearticles.com/?The-Five-Components-of-Successful-Website-
Design&id=1463305
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figuring out ways to improve your average visitor time-on-site and conversion 
rates, as well as what keywords are working to bring new visitors and what 
keywords aren’t.9)

functional feedback

What is functional feedback? Well, it can be any number of things, including 
a call to action, getting a visitor to click on an ad, converting visitors to sales, and 
persuading a visitor to call or write for more information. Basically, functional 
feedback is when a visitor responds to a website’s purpose in a desirable way. 
Good website design takes this into account and “funnels” visitors towards that 
desired action - helping both the visitor and the site owner.

Do take notice that each of these components of website design 
complements each other. By getting all of them to work together, the big 
picture of successful web design really begins to shape up.

change of organizations as they begin to integrate their e-commerce 
web sites into their routine business processes

Electronic Commerce (EC) seems to be everywhere nowadays. Businesses 
of all sizes are hammered with calls that seem to imply that any company not 
investing in EC will be left behind. “Because of the radical changes brought 
about by the Internet, centuries-old basic business processes such as buying 
and selling are going to change dramatically. Both buyers and sellers will 
be demanding more information and better information, and will demand it 
faster than ever. The transformation - a true paradigm shift - will forever alter 
the way society operates.” 10)

Today all organizations, from the most modern until the most traditional, 
must have at least a Web presence. Executives are a big concern, because EC 
inserts a new way of doing business that is very strong. 

going online or going out of business? 

“Retailing technology is likely to have a significant impact on how we 
shop in the 21st Century…however…e-commerce… will challenge the high 
street, not decimate it. It will affect the type of retailers represented on the high 
street and the services they offer their customers. Institutions and retailers 

9. http://blt-web.com/articles/Website_Components_Checklist.php
10. Special Advertising Supplement to Computerworld, Feb. 1997
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should be aware of the potential impact this will have on the retail market 
from a property perspective.”  11)

There is a serious dilemma: going online or going out of business? False, 
there isn’t such a dilemma. Although parts of the real shopping centres are 
under threat, those stores or companies that integrate EC and have a strong 
brand will continue to be successful in the medium-term. It doesn’t mean that 
if an organization adopts new EC technology will have a secure success. But 
companies which having the ability and flexibility to making new paths in the 
market and also they are providing valuable services and reliable products, 
should enable to this new marketplace and success will follow. The benefits of 
EC are starting to materialize. Organizational benefits include globalization, 
enhanced productivity, reaching new customers, sharing knowledge across 
institutions, reducing administrative costs, improving relationships with 
customers and competitive advantage. Societal benefits are the global nature 
of technology, the low cost, opportunity to reach hundreds of millions of 
people, the variety of interaction possibilities, and satisfying human needs. 
Among known consumer benefits are lower overall costs, wider availability 
of goods and services, convenience of access, more product choices, and 24 
hours a day 7 hours a week availability of EC Web sites.

Retailing in the online world 

One of the most talked about areas when it comes to the Internet is retailing 
on the Web, or online retailing, or e-tailing. Why is there so much interest in 
e-tailing? The convenience of purchasing through the Web will likely translate 
into increased levels of online retail purchases. Buyers do not need to drive to 
the store during normal business hours because they can shop 24 hours a day, 
7 days a week from their convenience at home. It is easy to window shop by 
moving from one e-tailer to another on the Web. Careful buyers can get lower 
prices over the Internet than they could in brick-and-mortar stores. Purchased 
items can be delivered directly to the customer’s home at a time convenient to 
them. Relationship marketing seeks to create long-term partnerships between 
companies and their customers. In return the company can gain repeat sales 
and referrals from its customers. 

Market forces to change 

E-Commerce came for sure in our lives. Many professionals are planning 

11. Knight Frank 2000
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by having new medium at the top of their minds; Market will never be 
the same; Market rules are changing; People are changing; E-Commerce 
penetration results an increased need to change market forces like barriers, 
drivers and enablers. 12) 

Conclusion

In today’s circumstances establishing a commercial website and entering 
the online space is not difficult at all, because the opportunities seem to be 
limitless. But the difficult point is getting it right, since not every website is 
considered to be successful.

While designing a commercial website the first aim of designers should 
be to end up with a good website, which will attract visitors to an eye-
catching and be user-friendly. But these preferences are not enough, because 
the goodness is completely achieved if it brings new customers and visitors 
to view the products and services.

In the process of designing a website, there are many issues that should 
be considered by the designers. The most general ones that go for all kinds of 
websites cover firstly the content of the information that should be provided 
to the visitors, then the small tips and helps given to the visitors for easier 
navigation, the content density, the balance of textual and visual data, links 
redirections, management of URLs etc. Beside all these features there are 
also some other ones which have to do strictly with e-commerce website, like 
server security, secure payments and website promotion.

If sometimes the designers doubt if the website is usable or not, then an 
usability study should be conducted and with that it will be found out if the 
website works properly or not, and if it’s fulfil the needs of the users. With 
this we can discover if all the conditions that make a website successful are 
accomplished.

Integrating an e-commerce website into the routine business process of 
a company can be difficult. However, the dramatic changes on the business 
processes of buying and selling do not guarantee a success. The success is 
reached only by the companies that are flexible to the changes and accept 
them easily.

 The last point that is considered, but which is not the least important 
is the web server managers’ skills. These technology professionals should 
possess expertise in servers, routers, security, network management, and 
systems maintenance, in order to result in a successful commercial website.

12.   http://www.aylos.com/Default.aspx?tabid=78
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However, just by owning a website does not ensure its smooth functioning. 
Proper website maintenance and development at regular intervals of time 
keeps it going. At the launch of the website things might go on at smoother 
level, but after certain time every website needs maintenance, in order to 
achieve the goal and have a successful website.
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ARSIMIMI, PROFESIONI I USHTARAKUT 
DHE ETIKA

Në Shqipëri, krahas ndryshimeve shoqërore në tërësi, me shpejtësi po 
ndryshojnë edhe konceptet e praktikat për figurën, arsimimin dhe 
profesionin e ushtarakut. Ndryshimet janë sa konceptuale, aq edhe 

praktike; ato reflektojnë në të gjitha dimensionet e këtij profesioni kompleks 
e të domosdoshëm edhe për një shoqëri e shtet demokratik. Vlerave të 
shoqërisë në tërësi, që mbart oficeri si shtetas i një vendi, ju shtohen edhe 
vlerat e veçanta që mbart qenia e këtij personi oficer. Janë cilësitë e veçanta si 
oficer ato që e dallojnë një person të tillë nga shtetasit e tjerë të arsimimeve e 
profesioneve të ndryshme. Cilësitë e oficerit duhet të/dhe mbartin vlera të larta 
civile e ushtarake për t’ju përgjigjur zhvillimit dhe emancipimit të shoqërisë 
njerëzore dhe për të qenë gjithmonë në koherencë me të.

Sot çdo ditë e më shumë po rriten standardet edukativo-etike për të hyrë në 
Forcat e Armatosura. Sistemi i integruar i arsimimit civil (universitar) me atë 
ushtarak ka bërë që oficeri i ardhshëm të jetë më fleksibël brenda profesionit 
të tij në marrëdhënie me detyrat, me të tjerët dhe sidomos në marrëdhënie me 
ata që drejton e komandon. Praktika e drejtimit dhe e komandimit me frymën 
e të shkuarës po zëvendësohet me praktikat e reja të drejtimit e të komandimit, 
të cilat i shkojnë më për shtat një shoqërie të hapur e demokratike. Imponimi 
dhe detyrimi për të vepruar po ia lenë vendin bindjes së ndërgjegjshme për 
të vepruar brenda kufijve të misionit dhe pa e dëmtuar atë deri në detaje. 
Menaxhimi individual e kolektiv i drejtimit dhe i komandimit në Forcat e 
Armatosura janë sot çështje të shtruara me forcë, por dhe që përbëjnë probleme 
në praktikën e përditshme. Në këtë këndvështrim profesionalizmi ushtarak ka 

Ahmet LeKA
Dr. edlira KuKeLi
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arritur nivele të kënaqshme dhe është bërë më i respektuar dhe më i dashuruar 
nga shoqëria shqiptare. Arritjet e strukturave të Forcave të Armatosura në 
sytë e publikut shqiptar kanë sjellë një qëndrim më vlerësues të strukturave 
shtetërore, qytetare e njerëzore për oficerin. Arritjet i dedikohen ndryshimit 
që ka pësuar arsimimi i oficerit vitet e fundit dhe menaxhimi ligjor e praktik 
i këtj arsimimi.

Por vlen të theksohet se ndërmjet edukimit të mirëfilltë profesional 
ushtarak dhe edukimit civil, siç mund të jetë arsimimi në profilin menaxhues 
ekonomik, elektronik, juridik etj, ka një ndryshim. Ky ndryshim evidencohet 
në faktin se në arsimimin ushtarak vihet theksi në një dozë të vetme, të gjatë 
dhe të përqëndruar, ku praktikanti (studenti) ka shumë për të mësuar, por 
është njohur si i kualifikuar. 

Doza fillestare e arsimimit profesional ushtarak merret në Brigaden e 
Stërvitjes Individuale dhe Shkollen e Trupes pastaj oficeri shkon në detyrë. 
Mirpo procesi i kualifikimit dhe arsimimit i oficerit vazhdon me tej. Ai shkon 
përsëri në akademi (shkollë) apo kurse e trainime të tjera institucionale e 
funksionale. Po të llogaritet koha e harxhur nga ushtarakët për arsimimin dhe 
trainimin e tyre në FA, del se ajo është më e madhe se koha për arsimimin e 
një të riu në universitetet civile. Ajo përbën thujse më shumë se 1/5 e kohës 
së përgjithshme të jetës profesionale ushtarake. 

Modeli që aplikonet për përgatitjen profesionale të ushtarakëve shqiptarë 
është mjaft progresiv dhe përfshin arsimimin universitar e institucional, gjithnjë 
në funksion të ecurisë në karrierë dhe të arsimimit në përshtatje me nevojat 
e funksionit organik. Kjo filozofi e arsimimit dhe trainimit është e shprehur 
qartë në politikën zyrtare të RSH. Ajo shprehet në Strategjinë Ushtarake, në 
Doktrinën e Arsimimit dhe Stërvitjes, në Politikën e Arsimimit dhe Trainimit 
të Personelit të FA dhe në  dokumente të tjera themelorë e ligjorë, hartuar me 
ndihmën dhe kontributin e CUBIC-ut e të partnerëve të tjerë euroatlantikë.

Një dokument shumë i rëndësishëm në të cilin mbështetet përgatitja 
profesionale e të gjitha kategorive të burimeve njerëzore në FA është 
“Doktrina e Arsimimit dhe Stërvitjes”(MP-3-4) Ajo shpreh qartë tërë procesin 
e planizimit, realizimit dhe vlersimit të arsimimit e të stërvitjes për të gjitha 
kontigjentet e FA (ushtarët, nënoficerët dhe oficerët), për të gjitha nivelet e 
komandimit (taktike, operative dhe strategjike). Doktrina e Arsimimit dhe 
Stërvitjes përcakton shtyllat kryesore të përgatitjes profesionale të ushtarakut 
shqiptar. Doktrina e Arsimimit dhe Stërvitjes përcakton se arsimimi është 
procesi në të cilin individët fitojnë  njohuri dhe aftësi  intelektuale me të cilat 
informacioni mund të interpretohet në mënyrë të arsyeshme dhe të ushtrohet 
mbi të një gjykim i thellë. Ai është përgjigje e arsyeshme  për problemet që 
shtrohen në situata të zakonshme dhe të veçanta luftarake e joluftarake.

A.Leka, E.Kukeli:   Arsimimi, profesioni i ushtarakut dhe etika
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Evoluimi i procesit të arsimimit dhe të stërvitjes në FA e ka bazën në  
vëmendjen e veçantë që i kushtohet përgatitjes profesionale të efektivave 
për realizimin e misionit në kuadrin e Operacioneve te Mbeshtetjes se 
Paqes(OMP). Detyrë themelore e arsimimit dhe stërvitjes është të krijojë njësi 
me kohezion të lartë, të afta të realizojnë operacione të suksesshme luftarake 
dhe joluftarake, në përputhje të plotë me standardet profesionale, etike dhe 
morale.   

Synimi i sistemit të arsimimit e të stërvitjes është që të formojë ushtarakë 
të motivuar, të disiplinuar, të aftë të veprojnë si individë, të veprojnë edhe në 
përbërje të grupit, të njësisë dhe njëkohësisht të jenë të përgatitur mendërisht 
e fizikisht dhe të pajisur me kërkesat e cilësitë, që duhet të karakterizojnë 
pjesëtarin e Forcave të Armatosura të RSH-së. Nëpërmjet zhvillimit të 
pandërprerë të arsimimit në institucionet civile dhe ushtarake, individët janë 
në gjendje të kuptojnë e të përvetësojnë profesionin e zgjedhur si dhe, në 
kuadrin e tij, të orientohen drejt në situata operacionale të të gjitha llojeve.

Kur flasim për profesionin ushtarak kemi parasysh të gjithë spektrin e 
detyrave funksionale që kryhen brenda Forcave të Armatosura, nga Ushtari 
Profesionist deri te drejtuesi, menaxheri apo komandanti. Dhe oficerët 
padyshim janë pjesa më e arsimuar dhe që përbën lidershipin e FA është 
trupa e oficerëve, në të cilën do të ndalemi në analizën tonë mbi raportin e 
profesionit me etikën.

Programet e përgatitjes ideohen per të siguruar transmetimin e njohurive 
të thella e shkencore; të realizojnë edukimin dhe stërvitjen e kandidatëve 
për oficerë me artin e drejtimit e të luftimit, me etikën dhe moralin, me 
aftësinë për drejtimin dhe menaxhimin e efektivit, por dhe t’i aftësojë ata 
për të përdorur e mirëmbajtur armatimin, teknikën dhe aparaturën. Në kohë 
të ndryshme profesioni i ushtarakut ka marrë vlera të ndryshme. Kjo është 
diktuar në radhë të parë nga ndryshimi i konceptit për luftën sot, por dhe 
nga raportet e reja, të krijuara mes ushtarakut dhe shoqërisë, ushtarakut e 
shtetit, për shkak të një rendi global më të sigurtë. Rendi politik demokratik 
ka krijuar kushte që profesioni i ushtarakut të përsoset më tej, duke i shtuar 
atij vlerat civile, me qëllim konvertimin liderit tradicional në një menaxher 
ushtarak. Të gjitha këto ndryshime padyshim që ndikojnë në profesionin e 
ushtarakut, kurse ky i fundit ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në moralin 
dhe etikën e çdo ushtaraku.

Më poshtë do të analizojmë se si perceptohet profesioni ushtarak sot dhe 
se si ndikon ai në etikën profesionale, shoqërore dhe vetiake.

Para se te flasim per raportin e profesionit ushtarak sot me etikën, le te 
shohim se ç’kuptojmë me shërbimin ushtarak?
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Shërbim ushtarak do të thotë pjesëmarrje në një institucion total; një 
inctitucion që mund të kontrollojë çdo minutë të orëve të jetës se njeriut, 
çdo objekt të sjelljes se tij. Ky institucion total ndryshon shumë nga 
shoqëria normale liberal–demokratike. Ndërkohë që një shoqëri e tillë lejon 
ndryshueshmëri në veshje e sjellje, forcat e armatosura duhet të këmbëngulin 
në uniformitetin e tyre. Ndërkohë që shoqëritë e lira u thonë anëtarëve të tyre 
se qytetarët janë të barabartë midis tyre, ushtarakët duhet të këmbëngulin 
në zbatimin e rregullave pa asnjë dallim. Në shoqëritë liberal-demokratike 
nuk ka mohim të popullaritetit në ngritjen a rënien e idealit ushtarak. Mjaft 
studiues amerikanë besojnë se shërbimi ushtarak ushqen ndjenjën e disiplinës, 
të vetëflijimit dhe veprimin kolektiv, të cilat janë jetësore për shëndetin e një 
shoqërie të lirë. 

Sipas Tokevilit, ideali ushtarak mishëron disa nga vlerat më të çmueshme 
të shoqërisë liberal-demokratike, por edhe disa ndikime të saj, plotësisht të 
urryera. Çdo njeri ka individualitin e tij, por arma “njeri“ nuk ekziston jashtë 
shoqërisë, e cila përbëhet nga tërësia e individëve, prandaj vullneti i individit 
nuk mund të jetë i kundërt dhe aq më tepër, t’i kundërvihet vullnetit të një 
shoqërie normale. Kërkesat e tij, individi i parashtron deri në atë masë sa 
nuk e shmangin nga interesat e përgjithshme të shoqërisë. Në bazë të etikës 
njeriu, në raport me shoqërinë, është më i sunduar dhe i pavarur. Etika, duke 
qenë një nga format e ndërgjegjes shoqërore, niset nga motive të brendshme, 
motive që e shtyjnë njerinë të mbajë në jetë një qëndrim të caktuar, për të 
mirën dhe të keqen, të drejtën dhe të padrejtën, të vërtetën dhe gënjeshtrën, 
nderin e turpin, çiltërsinë dhe hipokrizinë e tij, gjithnjë kjo në raport me vetë 
qëllimet dhe idealet morale që e karakterizojnë. Etika e ndjek njerinë haptazi 
dhe fshehtazi, publikisht dhe privatisht si dhe e sajon veprimtarinë e tij më 
mirë se çdo polici apo forcë tjetër që përgjigjet për mbajtjen e rendit. Brenda 
qëllimit dhe idealit moral që e karakterizojnë individin, është profesioni ai 
që ka ndikim më të drejtpërdrejtë mbi jetën e përditshme, mbi mënyrën e 
jetesës së tij dhe që rrjedhimisht ka ndikimin më të madh në konceptimin 
që ky individ ka rreth moralit dhe etikës. Ai ndryshon sepse profesioni i 
ushtarakut nënkupton një ndjeshmëri edhe më të madhe ndaj qenieve të tjera 
njerëzore dhe se veprimtaria e tij është me pasoja tepër të mëdha për njerëzit 
dhe mjedisin. 

Rruga e formimit të menaxherit ushtarak, siç theksuam më lart, është e 
gjatë dhe e komplikuar. Ajo kalon përmes vështirësish e sfidash në shkolla, 
detyra e kurse të njëpasnjëshme. Studentët ushtarakë,  para se të vijnë në 
auditoret ushtarake janë studentë civilë, të cilët përjetojnë momentin e 
zgjedhjes së rrugës për jetën. Prandaj del e nevojshme të shpjegohet qartë se 
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ç’është profesioni i ushtarakut në mënyrë që kandidati të fillojë shkollën, të 
ketë një vizion për të ardhmen që e pret në Forcat e Armatosura.

Në Stërvitjen Bazë në Bunavi studenti jep provat e para të vullnetit që 
për t’u bërë ushtarak, në aspektin e vështirësive në stërvitje, kohezionit të 
grupit, jetesës, sjelljes, veshjes, komunikimit me të tjerët etj. Stërvitja Bazë 
shënon fillimin e kthimit të një qytetari të zakonshëm në ushtar me uniformë. 
Përpara tij janë shfaqur dy rrugë: rruga e vullnetit dhe rruga e kthimit. Këtu 
nevojitet trajtimi dhe pergatija sa me e plotë nga instruktorët e stërvitjes, për 
të influencuar në forcimin e karakterit të liderëve të ardhshëm ushtarakë. 

Një rëndësi të madhe për konsolidimin e profesionit dhe dhënies fund 
të hamendësimeve për të ardhmen luan njohja me kushtet e zhvillimit të 
karrierës ushtarake. 

Doktrinat, manualet, tekstet, rregulloret dhe udhëzimet përbëjnë një fushë 
të rëndësishme ku konkretizohen shkenca ushtarake, konceptet doktrinore 
dhe parimet bazë për zhvillimin e tanishëm dhe të ardhshëm të një lideri 
ushtarak profesionist, gjithmonë nën prizmin e ndryshimit dialektik. Ato janë 
një mishërim i përvojës së pasur të FA dhe unifikim i standardeve të ushtrive 
euroatlantike e atyre.

Në përcaktimin e qëllimit dhe vizionit të përgatitjes së oficerit të ardhshëm 
duhet mbajtur parasysh tendencat e sotme të zhvillimit të veprimtarisë 
ushtarake, përsosjes së strukturës organizative, detyrave dhe misioneve që 
kryejnë FA në kuadër të integrimit të plotë dhe të ndërveprimit operacional. 

Studentët e sotëm dhe drejtuesit ushtarakë të së nesërmes ballafaqohen me 
lehtësi dhe denduri informacioni jo të zakonshëm, të paimagjinueshëm e të 
pakonceptueshëm më parë. Hapat dhe bumi teknologjik kanë bërë që të futet 
në masë aplikacioni i simulimeve luftarake kompjuterike në shumë vende me 
ekonomi të fuqishme. Kjo sjell lehtësime për situata të improvizuara luftarake 
nga më të ndryshme e të larmishme dhe, çka është më e rëndësishme, pa 
harxhuar mund e energji, nisur nga situata simuluese. E shprehur ndryshe, 
lideri i ardhshëm ushtarak është në gjendje që në laborator të oganizojë 
luftimin, të ”luftojë” e ndoshta dhe të “të vritet”, përsëri të ngrihet dhe sërish 
të drejtojë”, pa qenë e nevojshme të vihet në provë në betejë të vërtete, rast që 
ushtarakut jo shpesh (ndoshta asnjëherë) i jepet.

Standardi, që korrnizon një lider, është ai që përmbush cilësitë 
morale përmes vlerave të besueshmërisë, kurajos e ndershmërisë, përmes 
profesionalizmit, sigurimit të menaxhimit të dhunës, ushtrimit të autoritetit 
brenda ligjit mbi vartësit dhe bindjes ndaj eprorëve,  përgjegjshmërisë 
maksimale për detyrën etj. Kjo e vendos drejtuesin e ardhshëm në pozita të 
mira që të dijë të marrë vendime luftarake dhe të shikojë rezultatin e vendimit 
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të marrë, pa pasur nevojë që të harxhojë. Filozofia e studimit të vazhdueshëm 
mund e duhet t’i bëjë studentët të eksplorojnë rolin e oficerit si luftëtar 
dhe si drejtues njëkohësisht mbi bazën e parimit të luftimit: ekip-lidership-
kompetencë.

Rolin kryesor në këtë proces, në procesin e arsimimit, e luan drejtuesi 
ushtarak i cili duhet të përgatitet sipas kushteve dhe standardeve të vendeve 
perëndimore (këto vende kanë treguar sot se janë më demokratike, më të 
zhvilluara ekonomikisht dhe më të fuqishme ushtarakisht), jo thjesht si një 
teknicien, por si një drejtues i mirëfilltë njerëzish. Nëse aftësitë drejtuese 
trajtohen si unitet i cilësive individuale, shoqërore, metodike e profesionale dhe 
që këto përcaktojnë sjelljen dhe qëndrimin e drejtuesit si personalitet juridik 
e shoqëror në kohe lufte, paqeje e krize, kjo natyrisht është e rendësishme të 
trajtohet me kujdes, duke përcaktuar edhe prioritetet e objektit të arsimimit. 
Sistemi i ri arsimor ushtarak ka krijuar mundësinë që të formohen kapacitete 
drejtuese e menaxhuese më profesionale, më frutdhënëse dhe më të plota duke 
krijuar mundësinë e një baraspeshe midis kërkesave për një lider, komandant, 
menaxher apo profesionist të mirëfilltë. Dallimi midis komandantit ushtarak 
tradicional dhe menaxherit ushtarak është ngushtuar, për arsye se institucioni 
ushtarak është i orientuar drejt administrimit. Forcat e Armatosura sot nuk 
janë një institucion filantropik ku mund të ushqehet “qorri” dhe “horri”,  por 
një institucion në të cilin profesionet ushtarake po marrin vlera utilitariste. Kjo 
i vjen përshtat synimit që ka vendi ynë si anetar me drejta te plota në NATO 
me dinjitet, jo vetëm politikisht, por më shumë ushtarakisht. Drejtuesit tanë e 
dinë sot se ushtari i luftës së ftohtë është shndërruar në një ushtar diplomat. 

Në peshën që në tërësi kanë institucionet, që përbëjnë shtetin demokratik, 
Forcat e Armatosura tashmë kanë gjetur më së miri vendin e tyre. Ato po ecin 
në rrugën e rregullimit ligjor, arsimor e profesional të raportit me institucionet 
e tjera. Ndërthurja e arsimimit akademik me atë ushtarak profesional po e 
afron ushtarakun me profesionet e tjera dhe ai po bëhet një profesionist i cili 
e gjen veten më mirë në raport me të tjerët si menaxhues, drejtues e lider. 
Rregullimi i këtyre raporteve po e lartëson ushtarakun në sytë e shoqërisë 
civile dhe profesionin e ushtarakut po e përafron me standardet që duhet të 
ketë një menaxhues i mirë profesionist.

Institucionet arsimore ushtarake çdo ditë e më shumë po shtojnë kapacitetet 
intelektuale për të qenë institucionet bazë të promovimit, zhvillimit dhe 
konsolidimit të vlerave civile dhe ushtarake nëpërmjet zhvillimit të koncepteve 
bashkëkohore të arsimimit dhe kërkimit shkencor, për krijimin e një oficeri 
me dimensione të reja profesionale, për krijimin e standardeve etike e morale 
të qëndrueshme, për  modernizimin e Forcave të Armatosura dhe bërjen e tyre 
sa më të dashura për shoqërinë civile. 

A.Leka, E.Kukeli:   Arsimimi, profesioni i ushtarakut dhe etika



The Heritage Nr.7 / 2011184

Ushtaraku me profesionin e tij, për shoqëritë, ka qënë i ndryshëm në kohë 
të ndryshme. Ai është parë në njëmijë mënyra të ndryshme, sepse ai është një 
dukuri e pashmangshme në shoqërinë njerëzore.

Do të më pëlqente që këtë shkrim ta mbyllja me fjalët e Francis Quarles 
që thoshte “ Zotin tonë dhe ushtarakët i adhurojmë në prag rreziku, jo më 
parë”. 

Literatura: 

“Lufta Morali dhe Profesioni Ushtarak”, 1998• 
FM 100-34 trajton operacionet e vazhdueshme. FM 22-51 trajton kontrollin e stresit • 
në luftë.
FM 100-34 „Mbi menaxhimin e informacionit dhe vendim- marrjen“.• 
The Lightning Press. Norman M. Wade “The Leader’s SMART book”.• 
“Kodi etik dhe lidershipi”, shtator 2011 ”Revista ushtarke “• 
Alfred H. Burn “Kush i fiton betejat”• 



185

PSYCHOLOGICAL EVALUATION OF CHILDREN 
WITH DIVORCING PARENTS 

Challenges of observation as an evaluation method

Abstract

The psychologist becomes part of the divorce process in evaluating the 
assignment of child custody. His work consists in producing an evaluation 
report whereby certain recommendations are provided to the court to assist 
in its duty on deciding around the child custody. Observation becomes part 
of the psychologist work as an applied methodology. This article addresses 
certain challenges faced by the observer in producing the evaluation report 
for assigning child custody and using the qualitative research methodology as 
a mean to achieve it. 

This paper draw attention to how the observer implicates his own personal 
background in an unconscious way with the hypothesis rose in his report, 
with the final intention of assigning the child custody. 

This paper discusses how observation, as a research method, involves the 
observer’s own personal inner state as well as the external environment in 
which the observer operates. 

With regards to the observer’s own inner state, the paper will discus 
certain implications of his own background such as his ego’s projections, self 
repression and generalization. 

Likewise, the implications of the external environment will involve issues 
such as the artificial environment as well as externally induced frustration.

The perspectives brought into this study are based on over 200 cases of 
children with divorcing parents, where observation as a method of qualitative 
research has been a part of their psycho-emotional evaluation.  

vALBoNA tReSKA
PhD Candidate 
The Faculty of Social Sciences, Tirana, Albania
The Department of Psychology and Pedagogy  
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introduction

The divorcing process in between parents with children involves the 
psychologist as an expert of psychological evaluation. Through the evaluation 
being produced, the psychologist recommends to the court the most appropriate 
parent for the child custody. 

Evaluation of the relationship child-parent, the implications of situations 
to the child itself, the relationship which the child has with social environment 
in which he operates, and personal psychological experience of the child 
because of the divorce, requires a considerable time as well as application of 
some scientific methods for the conclusion of the psychological evaluation.

One of these methods is observation of children in the social environment 
in which they operate. This method should be combined with in-depth 
interviews with their parents and children (taking into account their group 
age) along with other qualitative research methods, according to the situation 
among the parties in process, child involvement in parents divorce, etc.

Application of observation as a method of research during the realization 
of the psychological evaluation for children with divorcing parents, comprises 
a number of difficulties.

Based on concrete work with such children, this paper intends to show 
the difficulties the  observer faces with his subjects under observation. First 
of all, there will be a brief approach with the relevant literature, following 
with identification of these difficulties during the observation and in addition 
it will be argued on why and how such problems influence on the quality of 
observation as a qualitative research method. Finally, the paper concludes on 
views and proposals for future works that will be undertaken in this field.

Psychological evaluation of Children with Divorcing Parents
Challenges of observation as an evaluation method

“Body is the means to mark our presence in the world” - maintains 
Merleau-Ponty (1945/1962, p 82). Moreover he argues that body is the means 
to understand the world. Through our embodied conscious, we obtain the 
meaning for the other. In his after work, Merleau-Ponty elaborates his idea  to 
sustain the issue of “being not embodied” as an intersubjective composition. 
By using the metaphor of chiasm-criss-crossing he suggests that a kind of 
body reflection is the foundation on which it is based self-reflection and 
personal identity.

By applying the ideas of Merleau-Ponty’ around the existence, 
understanding and self-reflection against the process of phenomenology 
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research,  it will be argued that empathy it is not only the social understanding, 
but a feeling which embraces a number of inter-subjective experiences. As a 
result, we would need to learn how to read our feelings which derive from our 
own personal experiences from those of the subject which we are observing, 
i.e. a child with divorcing parents.

Subjective feelings from an objective understanding of the situation in 
presence, are a part of the observer and differentiation between the two is a 
hard one to be drawn. This confusion is even greater in the beginning of the 
psychologist work where the research is affected by the lack of appreciation 
of the environment and on the other hand the lack of understanding of his own 
person.

In the following, there will be demonstrated three essential elements 
of the personal background of the psychologist which are implicated 
with the objective observation of the subject and which makes it more 
difficult to differentiate between the observer and the Other (the subject of 
observation).

ego projections

Literature has been the first guide to understand and explain the concept 
of ego projections. When Ana Freud talked about the defense mechanisms 
she specified the projection as a defense mechanism which involves our 
rejected qualities and emotions, and attributes this to the people proximate 
to us. Projection allows the expression of the desire or the impulse with the 
intention of anxiety reduction, argues Ana Freud. Freud.A (1937). Projection 
makes it difficult in a number of cases to differentiate the subjective from the 
objective during the observation of children with divorcing parents.

Being in the position of a mother and a woman, I have encountered 
difficulties in some occasions, in distinguishing my emotions from those of 
the child under observation, where the request to retain the child custody has 
been submitted by both parents.

A typical case has been that of Deana, 12 years old, which was leaving 
with her father since the divorce took place. The period of psychological 
evaluation lasted twice as much, because I found it difficult to understand 
how Deana wanted and should have been assigned under her father custody. 
My desire to have been accepted as a mother and as a woman blurred my 
view to objectively assess her situation.

In the context of this ego projection I argue that our gender is an important 
factor, where a child is seen as an undivided part of the mother and where 
parenting is almost immediately linked with motherhood.

Valbona Treska:   Psychological evaluation of children with divorcing parents
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This personal background we inherit, positions us instantly by the side of 
the mother, influencing in a way the conclusions of our observation.

Self-repression

In order to analyze self-repression as an ego mechanism attention has been 
drawn to Jean Laplanche views. He explains repression as an unconscious 
rejection from sorrow, conflictual thoughts, impulses or memories that live 
in our conscious. He maintains that this is a primary self defense mechanism, 
and the other mechanisms just reinforce this one. Jean Laplanche (1988).

During observation, repression of personal feelings is also one of barriers 
that the observer faces to be objective and neutral in observing the Other. 
There have been several occasions where disconnection of yourself with 
the other has been difficult as a result of not easily distinguishing your own 
borders as an observer with those of the person under observance. Feelings 
like sorrow, disappointment, regret fullness etc are usually present at children 
with divorcing parents who express such feelings during the observation 
sessions. At this point of research, confusion of feelings of the observer brings 
to the interruption of observance.

The case of Blerta is an example which shows how easily feelings can 
impair your role as an observant. The 8 years old girl refused to meet her 
father since two years ago. Violent scenes from her father to her mother, 
in addition to the hostile environment created towards her father, leads to 
a consistent and continuous rejection. While observing how the father was 
trying to engage with his daughter, I found it difficult to manage my emotions 
and anxiety which I was undergoing. I felt I did not want to be part of that 
observation. I was unable to concentrate after that and I found myself unable 
to observe those important aspects of child-parent interaction because I was 
focusing mostly on my own emotions and feelings.

A similar episode as the one described with Blerta has been part of my 
own childhood with an important member of my family who was a cousin of 
mine. Going back in time and re-experiencing the same negative emotions, 
might have been the reason for having an increased level of anxiety during 
observation. Similar personal experiences and traumas which have not come 
yet up to conscious level may have equally influenced during the management 
of the observation process.

During our evaluation work, we avoid or reject to undergo under those 
similar circumstances which we have personally experienced in the past, 
whereby negative emotions contemplate our primary duty to be neutral and 
emotionally sterile during the observation process of children.
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Generalization
Referring to literature, generalization is defined as the psychological 

evocation of a response learned from different but similar stimulus. 
Generalization occurs when an organism reacts in a similar manner towards 
similar stimulus. Dewey R. (2007)

In this paper, generalization as a psychological process will be considered 
as a similar reaction and behavior towards similar situations. 

Unlike the first two defense mechanisms that occur at observers mostly 
at the beginning of their career, generalization is a psychological process 
experienced after a significant work experience. Working repeatedly with 
these similar cases means that the story about a child with divorcing process 
is generalized with similar stories. 

There are frequent cases where mothers leave their homes with their 
children because of continuing conflicts with spouse’s family. It would 
appear that there is a similar problematic. There is a similar issue during 
the implementation of observation of a child and generalization affects 
the quality of observation. Even though every child comes from the same 
problematic, they experience the situation in different ways and therefore a 
second perspective is required during the observation process. 

So the affection with both parents, relationships with other family 
members, how much has the child accepted or rejected toward family 
situations, the actual psycho-emotional state, social relationships, etc. are all 
specific elements even though they occur in similar situations of children 
during the divorce process. 

external factors implications

In this study, there are two crucial external issues which prohibit the 
research of the psychologist in the implementation of observation as a 
research methodology. These elements could affect the child’s psychological 
evaluation in the final aim of giving custodial to one of the parents. 

artificial environment

In the process of observation as a methodological research, the participating 
parties are aware of the psychologist position as a researcher and the aim of 
the observation process.  In some cases the child’s observation is conducted 
in the home environment they live in order to witness the child’s interaction 
with his parents or other members of the family (older siblings, grandparents, 
etc.) in their natural environment. Found in this situation, the psychologist is 

Valbona Treska:   Psychological evaluation of children with divorcing parents
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faced with an artificial environment which seems to function around the child 
and seems to demonstrate the most positive adhering relationships aspects.

It has been witnessed that in some cases the parents increase their physical 
contacts with the child such as hugs and cuddling. 

When interviewing Melina (7 years old) she admitted that her father had 
requested that she behaved very loving towards him, while the psychologist 
was present. 

During an observation, Endra (4.5 years old) expressed her dislike 
towards her mother by saying ‘I am tired of sitting on your lap’. The child 
later explained that her mother had requested not to leave her while the 
psychologist was present. 

Other children have been surprised on their parent’s interest on specific 
matters while the psychologist was present. 

In the above cases, the artificial environment has been highlighted by the 
children. In other cases, the child is part of this artificial environment, which 
creates difficulty in the implementation of observation and the separation 
between reality and non-reality in the child-parent relationship. 

During conducted observations, details of the artificial environment in the 
surrounding have been noticed.  For an observing psychologist these express 
formed relationships child-parent or the parent’s attention towards the child 
and his psycho-emotional health. 

For example: the placement of photographs of the other parent prior to 
the psychologist visit, the tidying up the house in the function for the child, 
etc., are various elements witnessed while observing children with parents 
being in a divorce process. 

external induced frustration

According to literature frustration is an emotion occurring when a 
person is stopped achieving a particular goal. The more important the final 
objective the bigger is the frustration. External causes of frustration include 
circumstances outside the individual. Miller, N.E. (1941).

Observing the children during the divorce process, external induced 
frustration is an undivided part of the evaluation process. 

Rejection or avoidance are external frustration factors that parents make 
to be part of the psychological evaluation and observation process. 

Eduard, a father that lived with his son, was in a very strong conflict with 
his wife during the divorce process. Both parents had no communication with 
each other for the past 18 months. Arjana, the mother, was not allowed to see 
her 6 years old son. Moreover, Eduard did not want the observation sessions 
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between mother-son interaction to happen in comfortable and appropriate 
environments with toys fearing that the mother would hold the child . 

In these cases (which are very frequent) it is the parents which are a 
barrier and affect directly the quality of the observation process. Non-
appropriate environments for observation, the time they are conducted and 
the involvement of persons with no direct links with the child also affect the 
quality and outcome of the observation. 

Discussions

This paper attempted to draw attention to the difficulties of the observation 
methods applied to children during the divorce process of their parents. It 
brought the psychologist perspective in the observing role and the manner 
in which the inner state and external environment are implicated in the 
implementation of observation and its achieved outcomes. 

This study was limited only to qualitative methods of observation and 
various aspects of this method were analyzed. Future studies and in depth 
research, not only on observation but also on other applied qualitative 
methods, implemented during the divorce process, will make it possible  a 
bigger picture in the difficulties that a researcher encounters in his work. 

Understanding these difficulties by expert psychologist, which work in 
the justice fild, would increase the quality of research with the final aim to 
give recommendations to the Courts in assigning parental custody of children 
to the most appropriate parent. 
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