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Fjala hyrëse 

 

 

 

Të nderuar lexues,  

 

Pas marrjes së pozitës së ushtruesit të detyrës së dekanit, me bashkëpunëtorët e mi më të afërt, 

ndërtuam platformën për themelimin e një reviste shkencore-juridike me qëllim të nxitjes dhe të 

promovimit të veprimtarisë hulumtuese shkencore në sferën e së drejtës dhe në atë sociale. 

Fakulteti Juridik ishte ndër të parët, i cili me përkushtim e themeloi revistën e vet dhe e nxori në 

dritë numrin e parë në shenjë të festave kombëtare të 28 Nëntorit. 

Revista shkencore në këtë numër sjell një korpus modest të botimeve nga profesorët dhe 

asistentët  nga lëmia e shkencave juridike dhe nga historia e shtetit dhe së drejtës. 

Dekanati i Fakultetit do të mbështesë në vazhdimësi në të ardhmen të gjitha botimet, që 

kontribuojnë për të mirën e studentëve dhe personelit akademik të Fakultetit Juridik dhe më 

gjerë. 

Falënderojmë të gjithë kolegët, profesorët, asistentët, që me mbështetjen e tyre kjo reviste del në 

dritë për herë të parë në Fakultetin Juridik të Universitetit “Ukshin Hoti”, në Prizreni.  

 

Urime profesor, urime student të dashur ! 

 

 Suksese ! 

 
                                                                                                                                         Dekani 

 
                                                                                                                         Prof. asoc. dr. Kadri Kryeziu 
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Prof. asoc. dr. Kadri Kryeziu 

 

Reflektimi i Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kushtetutën e 

Republikës së Kosovës 
 

 

Abstrakt 

 

Për tu hartuar kushtetuta e parë e Republikës së Kosovës është dashur që të shfletohen një mori e 

kushtetutave të Europës Juglindore dhe ajo e pakalueshme ishte e Shteteteve të Bashkuara të Amerikës. 

Përveç të tjerave kushtetuta amerikane ishte reflektive në kushtetutën tonë, në dimensionet e garancive të 

të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe në dimensionin themeltar  të konstituimit të shtetit të ri demokratik 

të Kosovës. 

Përvojë e veçantë për hartimin e kushtetutës së re të Republikës është marrë nga dispozitat e kushtetutës 

amerikane sidomos në drejtim të ndarjes së pushteteve në mënyrë rigoroze, të pushtetit legjislativ, 

ekzekutiv dhe atij gjyqësor. Element i rëndësishëm që është transferuar nga  kushtetuta e Shteteve të 

Bashkuara të Amerikës është edhe diferencimi  i shtetit nga feja respektivisht shteti i Kosovës është i 

paanushëm në fe, respektivisht është shtet laik. 

 

Fjalët kyçe: kushtetuta, pushtetet shtetërore, feja, të drejtat dhe liritë e njeriut. 
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Hyrje 

 

Kushtetutat e pashkruara, kanë ekzistuar që në kohëra të lashta, por si kushtetutë më e vjetër e 

shkruar dhe bashkëkohore konsiderohet Kushtetuta e SHBA-ve. Kjo kushtetutë me pastaj ka 

reflektuar thuajse në të gjitha kushtetutat e shkruara në Evropë dhe në vendet e tjera të botës 

demokratike. Bërja, ndërtimi, krahasimi i kushtetutave ka filluar para erës sonë qysh në vitet 400, 

respektivisht me këtë problematikë u mor filozofi i njohur grek Platoni në punimet e tij 

shkencore rreth viteve 427-347 p.e.s., në dy punimet e tij, “Republika” dhe punimi i tij i fundit 

“Ligjet”. Aristoteli përpiloi 158 kushtetuta të qytet-shteteve greke. Ndërkaq Monteskie mbështet 

ndarjen në mënyrë të barabartë të pushtetit midis degëve legjislative, ekzekutivit dhe juridike të 

qeverisë, si mjet për garantimin e lirisë së individit.
1
 Duke e ndarë pushtetin midis presidentit, 

kongresit dhe gjykatave, kjo doktrinë dha gjithashtu dha një ndihmës të rëndësishme për 

formimin e bazës filozofike mbi të cilën u ngrit Kushtetuta e SHBA-ve. Burrat e shtetit të 

shekullit XVIII, që u takuan në Filadelfi, ishin përkrahës të konceptit Monteskjes për balancimin 

e pushtetit në politikë. Ky parim mbështetej në përvojën e kolonive dhe përforcohej nga shkrimet 

e Xhon Lokut, të cilat i njihnin shumica e delegatëve. Këto ndikime çuan në krijimin e bindjes se 

duheshin krijuar tre degë te barabarta dhe të bashkërenduara qeverisje. Pushteti legjislativ, 

pushteti ekzekutiv dhe pushteti gjyqësor duhet të balancoheshin, në mënyrë aq harmonike, sa 

asnjëri syresh të mos mund të kontrollonte tjetrin.
2
 Me kërkesën e Benxhamin Franklinit, 

ministria franceze e Punëve të Jashtme autorizoi publikimin e kushtetutave të 13 shteteve të 

bashkuara më 1783, e cila së bashku me Kushtetutën e SHBA-ve u bë burim i referencës për 

kushtetutëbërësit e Evropës. Përpiluesit e Kushtetutës së SHBA-së shqyrtuan shumë sisteme të 

qeverisjes së kohës dhe gjithashtu shikuan edhe kushtetuat greke dhe romake për udhëzime, pa 

marrë parasysh a përpilohet kushtetuta moderne apo vetëm analizohet një e tillë, mjedisi historik 

është vendimtarë për procesin. Deri në një masë të madhe, kushtetutat e kombeve janë bimë 

unike që kanë nevojë për dheun e duhur historik dhe klimën sociologjike për t’u rritur dhe 

lulëzuar.
3
 Xhejms Medison, figura qendrore në hartimin e kushtetutës dhe me vonë presidenti i 

                                                           
1
 Montesquieu, “Mbi frymën e ligjeve, Tiranë”, 2002, fq. 14-15. 

2
 “Historia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës”, Qendra Ndërkombëtare e Kulturës, Tiranë, 2010, fq. 137. 

3
 “Çfarë është demokracia”, Dhjetor 1991, Botim i Agjencisë së Informacionit të SHBA-ve, f. 14. 
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katërt i SHBA-ve në rishikimin e kushtetutës në vitin 1789 ka shkruar: ”Grumbullimi i të gjitha 

kompetencave, legjislative, ekzekutive dhe juridike në duar të vetme mund të quhet me të drejtë 

përkufizim më i saktë i tiranisë”.
4
 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës sot paraqet para nesh një shembull të shkëlqyeshëm të një 

kushtetute moderne, e cila në vete përmban dispozita që janë të barabarta me standardet më të 

larta të njohura ndërkombëtare, por për t’u bërë edhe më e fuqishme duhet të korrespondojë me 

gjenialitetin e Kushtetutës të SHBA-ve dhe mesazhet e kushtetutëbërësve amerikanë, duket se 

edhe pas dy shekujve fshehurazi janë duke na vëzhguar. Nëse fillojmë nga e para dhe 

konsideratën për Kushtetutën e SHBA-ve, si një ndër kushtetutat më të vjetra të shkruara si 

cekëm edhe më lart dhe që versioni i saj i fundit është shekulli XVIII-të, edhe pse herë pas herë 

janë bërë amendamente, duke përfunduar me 26 amendamente, për t’iu përgjigjur nevojave, me 

kalimin e viteve kushtetuta është plotësuar dhe përsosur më tej dhe mesazhet e saj janë shumë të 

fuqishme. Që në hyrjen apo parahyrjen e saj, filluar nga preambula, e cila mes të tjerash thotë: 

“Ne, populli i Shteteve të Bashkuara, me qëllim që të krijojmë një bashkim me të përkryer, të 

vendosim drejtësinë, të sigurojmë qetësinë në vend, të sigurojmë mbrojtjen e vendit, të ngrejmë 

mirëqenien e përgjithshme dhe t’i sigurojmë të mirat e lirisë për vetën tonë dhe brezat e 

ardhshëm Kushtetuta e miratuar nga delegatët e konventat të Filadelfias në vitin 1787, përveç që 

ka preambulë të shkurtër dhe gjithsej shtatë nene të gjata, ku tri nenet e para përcaktojnë 

kompetencat e degëve të pushtetit federativ: atij legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Po aty, fq. 22 

5
 Kushtetuta e SHBA-ve, 1787  



7 
 

Porositë parimore të Kushtetutes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në 

raport me kushtetutën e Republikës së Kosovës 

Porositë parimore bazë për Kushtetutën e Republikës së Kosovës do të ishin: gjuha kushtetuese, 

mbrojtja e njerëzve nga shkurtpamësia, marrëveshjet në të mirë të qytetarëve; ndihmon dhe 

parandalon gabimet e pushtetarëve me ambicie totalitare etj. Gjuha e Kushtetutës së Shteteve të 

Bashkuara pohon dhe përforcon parimin që quhet thelbësor për çdo kushtetutë të shkruar, se një 

ligj në kundërshtim me kushtetutën është i pavlefshëm. Kushtetuta mbron njerëzit nga 

vështirësitë dhe gjykimet e gabuara dhe iu ndihmon atyre t’i tejkalojnë dobësitë e shumicës. 

Kushtetuta siguron që diskutimet dhe debatet publike e politike të jenë të orientuara kah 

marrëveshjet për të mirën e përgjithshme të popullatës në vend të interesave personale. Mbi letrat 

federaliste u ngrit godina demokratike amerikane. Kushtetuta ndihmon parandalimin e gabimeve 

në regjimet autoritative dhe totalitare. Xhejms Medison thoshte: “Kushtetuta u hartua për t’u 

shërbyer interesave të njerëzve, qofshin të pasur apo të varfër, banorëve të veriut apo të jugut, 

fermerëve, punëtorëve dhe afaristëve”.
6
 Marrja e pushtetit në mënyrë kushtetuese, mospengimin 

e rotacionit të pushtetit, ndarja e kishës nga shteti; në timonin e anijes gjithmonë duhet me qenë 

njerëzit e sigurt; Të drejtave për mirëqenie u është dhënë një status kushtetues; Është shprehje 

juridike e qëndrimeve evropiane ndaj shtetit. Asnjë përkushtim i fortë ndaj të drejtave të individit 

dhe të pakicës, madje as një përkushtim modest për mirëqenien, siç është ai amerikan, nuk mund 

të mbahet gjallë për një kohë të gjatë pa mbështetjen aktive të qytetarëve që janë të gatshëm të 

respektojnë të drejtat e të tjerëve (jo thjesht në mënyrë abstrakte, po shpesh me njëfarë kostoje 

ndaj vetes së tyre, Kongresi miraton ligje, Presidenti zbatimi i ligjeve, gjykatat interpretojnë 

ligjet, bashkërenditja e kompetencave, rastet vendimtare dhe vendosja nga autoritetet shtetërore, 

tri degët në njëfarë mase marrin pjesë në bërjen dhe interpretimin e ligjeve. Gjykata Kushtetuese 

i shpallë ligjet jokushtetuese, nëse ato nuk janë në harmoni me Kushtetutën e Republikës, po 

ashtu veproi më herët edhe Gjykata Supreme e SHBA-ve, cila shpalli mbi 90 ligje jokushtetuese. 

Presidenti të di të përdor gjuhën e thjeshtë të kushtetutës, jo vetëm ai, por edhe përfaqësuesit e 

tjerë të shtetit. Të mbrohet shteti nga keqpërdoruesit e mëdhenj shtetëror. Kushtetuta do përsosur 

vazhdimisht, por duke mos ndryshuar substancën dhe frymën e saj demokratike. Kushtetutën 

duhet zbatuar çdo gjeneratë, në mënyrën më të përshtatshme, që i konvenon asaj, por gjithnjë, 

                                                           
6
 Mersim Maksuti, “Sistemi amerikan i qeverisjes”, Tetovë, 2007, fq. 43. 
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duke ruajtur skeletin demokratik dhe ndërtues e vizionar të saj. Uilliem Gledstaaum, një shtetar 

anglez e ka cilësuar kushtetutën amerikane si “Veprën më të shkëlqyer që mund të ketë nxjerrë 

ndonjëherë mendja dhe vendosmëria njerëzore”. Në një botë ndryshimesh dhe trazirash, populli 

amerikan nuk ka asgjë më të vlefshme se këtë dokument të madh.
7
 SHBA-të janë një komb i 

themeluar mbi parimet e të drejtave të individit, përsëri konceptet e amerikanëve për të drejtat 

vazhdojnë të zgjerohen edhe sot e kësaj dite, edhe pse në fillim mungonin dispozitat mbi liritë 

dhe të drejtat e njeriut në Kushtetutën e SHBA-ve. Një kushtrim i ri për shekullin XXI. Në 

kontinentin e vjetër amerikanët janë konsideruar si bartës të një vizioni përparimtar për jetën, një 

revolucion i mendjes dhe i jetës. Porositë e tjera shtesë për Kushtetutën e Kosovës: Mbrojtje dhe 

garanci të fuqishme kushtetuese të lirive dhe të drejtave të njeriut, e cila mbrohet me 

institucionin e cila ndanë drejtësi kushtetuese. Politika bind, krijon organe, i mbushë ato me 

njerëzit e saj, vë rregulla. Ky është pushteti dhe vërtet ky është, ai është i fundit dhe të jesh i 

fundit nuk është aspak keq, sepse pas teje nuk flet kush.
8
 Ideja e etërve të kushtetutës se duhet të 

ketë një ndarje të pushtetit në tri degë, ku secila degë do t’i ushtrojë kompetencat e tilla që të 

njëjtat degë të tjera nuk do të mund të ushtrojnë, i kishte rrënjët dhe përvojën angleze dhe se 

doktrina e ndarjeve të pushteteve ishte pranuar ne Konventën e Kushtetutës së vitit 1787, jo që të 

ngrit efikasitetin, por të parandalojë ushtrimin e pushtetit në mënyrë arbitrare. Qëllimi ishte jo të 

mënjanojë mosmarrëveshjet, por nëpërmjet mosmarrëveshjeve të pashmangshme në ndarjen e 

pushteteve qeveritare, midis tri pushteteve, të mbrojë popullin nga autokracia.  

 

Sistemi i kontrollit dhe i balancimit kërkon që Kongresi dhe Presidenti të 

punojnë së bashku, nëse duan të arrijnë diçka 

 

 Ky sistem, gjithashtu, shkakton fërkim midis degëve të pushtetit, e ndonjëherë paraqet rrezik, 

sepse shfaqet i paaftë në momentet kur kombi gjendet në krizë. Sidoqoftë ky sistem ka 

funksionuar, si në luftë dhe në paqe, depresion dhe prosperitetet për më shumë se dy shekuj. 

Kontrolli dhe balancimi paraqet një reflektim të realizmit politik të etërve të kushtetutës së 

SHBA-ve. “Nëse njerëzit do të ishin engjëj, atëherë asnjë pushtet nuk do të ishte i 

                                                           
7
 Leonard W. Levy, “Constitutional Opinions”, (New York: Oxford University Press), 1986, f.23. 

8
 Kristaq Traja, “Drejtësia kushtetuese”, fq. 23. 
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domosdoshëm; nëse engjëjt do të qeverisin, atëherë asnjë kontroll i jashtëm dhe i brendshëm nuk 

do të ishte i nevojshëm. Në inkuadrimin e pushtetit në të cilin do të qeverisë njeriu mbi njeriun, 

kjo është mjaft e vështirë. Ju duhet t’i krijoni mundësi pushtetit në kontrollin e qeverisjes dhe në 

rastin tjetër e detyroni atë të kontrollojnë vetveten”.
9
 Pastaj duhet bërë ndryshime rrënjësore në 

dispozitat kalimtare dhe përfundimtare, suprimimin e pavarësisë së mbikëqyruri si dimension i 

munguar i shtetit sovran: për forcimin e shtetit; për funksionalitetin e pushteteve kompetencat e 

ndara apo të shpërndara; për qëndrueshmërinë e saj; për shembullin pozitiv qe duhet të jap në 

Ballkan dhe Evropë; për ndryshimet e avancuara etj Probleme me hapësirën e vëmendjes, 

SHBA-të kanë marrë mbi supe përgjegjësi të reja të mëdha për ndërtimin e shteteve dhe atë për 

të krijuara nga asgjëja. 

Përkufizimi më interesant për kushtetutën është ai i profesorit të Universitetit Kolumbia (SHBA), 

John Elster i cili, duke iu referuar “Odisesë” së Homerit, metaforikisht e ka cilësuar kushtetutën 

në demokraci si “Litarët që Lidhën Uliksin në mënyrë që, i tentuar në zërat e sirenave, ai të mos 

hidhej në det e të përfundonte i shqyer prej tyre”, sepse shkruan, mediton tek letrat e federalistit. 

Aspirata më e madhe e një kushtetute është pikërisht përballja e aspiratës me të madhe njerëzore, 

plotfuqishmërisë. Mund të ndodhë në jetën e një shoqërie që, dikur, dikush të synojë t’i uzurpojë 

të gjitha pushtetet e shtetit, pikërisht këtë duhet të ndaloj një kushtetutë.
10

 Shpirti i gjallë i një 

kushtetute për fat të keq kushtetutat nuk flasin për veten e tyre, ndaj siç thoshte Monteskje, 

gjyqtari është goja e ligjit; në rastin në analizë goja e kushtetutës. 

 

Përfundim 

Nga e gjithë ajo që elaboruam konkludojmë se kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës 

ka reflektuar shumë pozitivish në hartimin e kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe në atë 

drejtim se pushtetet shtetërore duhet të sanksionohen saktë dhe drejtë në bazë të kompetencave të 

tyre. Fryma e kushtetutës duhet të jetë demokratike dhe tolerante, në raport me racën, gjininë dhe 

fenë. Kushtetuta duhet të jetë e qëndrueshme, e mbi te gjitha e zbatueshme nga autoritetet 

shtetërore dhe në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Porisitë e tjera janë se kushtetuta e 

Kosvës duhet të ketë shkrim dhe tonë pozitiv, si dhe duhet të jetë për të gjithë qytetarët pa dallim 

dhe diskriminim. 

                                                           
9
 Mersim Maksuti, “Sistemi amerikan i qeverisjes”, fq. 209. 

10
 http//www.qendra.info/opinione/40564-interpretimi-i-kushtetutës. 
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                 Prof. asoc. dr. Eqrem Zenelaj 

GJERGJ KASTRIOTI-SKËNDERBEU NË BURIMET ARKIVORE TË 

VENDEVE TË HUAJA 
 

 

 

 Abstrakt 

 

Tema që do të trajtojë shperfaq origjinën e pazbardhur  deri  më tash të Gjergj Kastriotit heroit 

tonë kombëtar. Ndihmesë e këtij punimi shkencor janë burimet arkivore të vendeve të huaja. Në 

bazë të hulumtimeve kam pasur vëmendjen për pastertinë origjinale të familjes së Kastriotëve që 

nga Konstandini si i pari i fisit të Kastriotëve. Përpjekjet e mia për hulumtim kanë rezultuar me 

zbardhjen e disa librave të rëndësisë së veçantë, nëpër arkiva të shteteve të perëndimit, prej të 

cilave do te kisha veçuar, Giacamo di Pietro Lvccari ne librin ”Pasqyrë e gjerë e analeve të 

Raguzes, Franciscus Blanchinus me librin Georgius Castriotvs, Epirensis Ulga Scanderbegh, 

Brabarich libri “Albania, Petro-Scaglioe, libri I ”Libri Historia e Shqiptarëve të Italisë botuar në 

New York, në vitin 1921, etj. 
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I. GJENEALOGJIA E FAMILJES SË GJERGJ KASTRIOTIT SKËNDERBEUT 

ISHTE E PASTËR SHQIPTARE 

 

I.1. Familja Kastrioti kishte gjenealogji të pastër shqiptare, ndërsa i pari i Kastriotëve ishte 

Konstantini. Konstantini kishte dy djem, Gjergjin dhe Bernardin. Për Bernardin nuk dihet gjë, 

ndërsa për Gjergjin dëshmohet se ka qenë pjesëmarrës i Betejës së Kosovës më 1389 në anën e 

koalicionit të krishterë prej shtatë popujsh kundër Sulltan Muradit I. Këto të dhëna bazohen në 

dokumente dhe kronika të vjetra të kohës nga autorë dhe kronistë të njohur të huaj që nga viti 

1600 e këndej. Familja Kastrioti ishte me origjinë nga fshati Mazrek i Hasit, i cili gjendet në 

regjionin e Hasit, te lumi Drin dhe në fillim quhej Mazreku. Pastaj Konstantin Mazreku u quajt 

Kastrioti dhe ishte i fisit Kastrat sepse nga Mazreku i Hasit shpërngulet në Kastrat të Mirditës 

dhe mbanë dy mbiemra: Konstantin Kastrioti i mbiquajturi Mazreku nga Mazreku i Hasit mbi 

lumin Drini. Ja disa shembuj e dëshmi të kronikave të huaja dhe të autorëve të mesjetës mbi 

gjenealogjinë e vërtetë të familjes Kastrioti. 

Giacomo di Pietro Lvccari (Jak Pjetër Llukari, 1551-1615), në librin “Pasqyrë e gjerë e 

analeve të Raguzës”, botuar në Venedik në vitin 1605 dhe në Raguzë më 1790, në origjinal: 

“Copioso Ristrento degli Annali di Ragvsa-Libri Qvatro”, botuar më 1605, lidhur me origjinën e 

familjes Kastrioti, shkruan: “Giouanni Castrioto Signor di Crui, la qual famiglia vsci da Castrati 

villa nella giuriditione in Asin Albania, poco discosto dal fiume Drilon, attese di viuer con 

vng´vno pace” në shqip: “Gjon Kastrioti, zotërues i Krujës, familja e të cilit rrjedhë nga fshati 

Kastrat, nën juridiksionin e Hasit të Shqipërisë, jo larg nga Lumi Drilon”.
11

 

Fallmerayeri shënon se familja Kastrioti origjinën e kishte nga Hasi i lumit Drin. Fallmerayeri 

e sqaron fjalën latine As, që është Has, e në vend të fjalës As duhet të jetë fjala Has, sepse 

italianët fjalët e huaja që fillojnë me shkronjën h i lexojnë me a. Në këtë rast, fjala As (Asensi) 

është domethënie për fjalën Has.
12

 

 Franciscus Blanchius (Frang Bardhi) në librin “Georgius Castriottvs, Epirensis vulgo 

Scanderbegh” shkruan se familja Kastrioti origjinën e kishte nga Mazreku i Hasit, aty te lumi 

Drin. 

                                                           
11

 Copioso Ristrento degli Annali di Ragvsa-Libri Qvatro, Di Giacomo Di Pietro Lvccari, In Venetia, Adinstantia di 

Antonio Leonardi 1605, f. 86 
12

 J. Ph. Fallmerayer, Das Albanesische Element in Griechenland, III. Abtheilung, München, 1866, f. 3 
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Charles Du Frense Du Cange shkruan se familja Kastrioti origjinën e kishte nga Mazreku i 

Hasit. Këtë burim mbi origjinën e familjes Kastrioti, Charles Du Frense Du Cange e ka marrë 

nga Engjëll (Angelo)-Flavio Comneno, i cili ka qenë një princ shqiptar nga Drishti (Drivasto) 

dhe rridhte nga dera e Pal Engjëllit të Drishtit e Tivarit, që thotë se Konstantin Kastrioti, i 

mbiquajtur Mazreku, Princ i Matit dhe Kastorisë. Du Cange shkruan: “Constantinus Castriotus, 

cognomeno Meserechus, Aemathiae & Castoriae Princeps, vel Dominus, memoratur a Flavio 

Comneno, qui eum obiisse ait anno MCCXC hujus filius”.
13

  

 

Brabarich në librin “Albania” shkruan se familja Kastrioti origjinën e ka nga fshati Mazrek: 

“I Castrioti sembrano originari di Masarek, villaggio posto sui colli alle falde del mont Zucali. 

Sembra infatti che Maserek sia stat oil nome piu autico di questa nobilissima famiglia 

albanese”. 

 

 

Konstantin Mazreku (Kastrioti), stërgjyshi i Skënderbeut, ia la trashëgimi pasurinë djalit të 

vet, Gjergj Kastriotit të parë (gjyshit të Skënderbeut), i cili ishte princ i Matit, Vumenishtit dhe 

Kastorisë. Edhe fisniku shqiptar i shek. 16, Andrea Engjëlli, shkruan se gjyshi i Skënderbeut 

quhej Gjergj Kastrioti, kurse stërgjyshi i tij Konstantin. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Historia Byzantina Duplici Commentario Illustrata Prior Familias Ac Stemata Imperatorum, Venetiis, Ex 

Typographia Bartholomaei Javarina. M.DCC.XXIX, f. 270 
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I.1.RADHITJA E BREZNIVE TË FAMILJES KASTRIOTI SIPAS AUTORIT 

CHARLES DU FRESNE DU CANGE  

  

Konstantin Mazreku (Kastrioti) 

Gjergj Kastrioti I & Bernard Kastrioti 

Gjon Kastrioti (babai i Skënderbeut) 

Gjergj Kastrioti Skënderbe 

Gjon Kastrioti II (djali i Skënderbeut) 

Ferdinand Kastrioti 

Gjon Kastrioti III 

Alfons Kastrioti 

Ferdinand II Kastrioti 

Antonio Kastrioti 

Hipolita Kastrioti 

Joanella Kastrioti.
14

 

 

Edhe autori Petro-Scaglione shkruan se i pari i familjes Kastrioti ishte Konstantin Mazreku. 

Lidhur me gjenealogjinë e familjes Kastrioti kemi një shkrim nga arbëreshi Petro-Scaglione në 

librin “Historia e shqiptarëve t’Italisë” botuar në Nju Jork më 1921. Ai këtë gjenealogji thotë se 

e ka marrë nga Giuseppe (Gjyzepe)Çiro dhe Antonio Scura (Zgurra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Historia Byzantina Dup, Apud Ludovicum Billaine, Bibliopolam Parisiensem, CIЭ.IЭC.LXXX. Cum Privilegio 

Regis Christianissimi, f. 350 
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Petro Scaglione shkruan se i pari i familjes Kastrioti ishte Konstandin Mazreku dhe na jep këtë 

gjenealogji të ngjashme me Charl Du Cangen, por edhe më të zgjeruar:  

 

“Lisi gjenealogjik i familjes Kastriota”.
15

 

 

“Familja Kastriota fillon që nga shekulli XIV me kryeparë Konstantino, i përnjohur më mirë mbi 

emërin Masareqio, i cili pati dy bij, Gjergjn e Bernardin.
16

 Nga Gjergji u lind Ghjni, prey Ghjnit 

martuar me Vojsavën, bijë te nj Zotëni prej Tribali, u lintën Reposhio, Stanisi, Konstantini, e 

Gergj për thënë Skënderbeu. Edhe vashat, Maria, Gjela, Angelina, Vllajka e Mamica. Nga 

Gjergj Kastriota Skënder-beu, martuar me Princesën Donika, e bija e të fuqishmit Prince 

Arianite Golemi Komneno Thopia, u lintën Ghjini dhe Vajza Vojsava. Nga Ghjini i martuar me 

një prej të bijave e Lazzaro Brankovitz u lintën Ferrante, Gjergj e Konstantini, i cili qe Piskop 

d´Isernia. Vashat Elena e Maria. Nga Ferranti Markese te Civita Sh. Angleo, martuar me një 

prej të bijave të Bonifaçio Acquaviva Duka di Nardo, u lintën, Akile, Federico, Porzia, Alfonso, 

Ferranti, Cesare, Paolo, Ghjini Markese nga Kastiljone, komandanti i forcavet të kastellëvet të 

Qytetit Bari, e Guvernor i ushtrisë të asaj Province. Vasha Giovanna, Andronika, Irene, e cila u 

martua me Princin Italian Don Pietro Antonio Sanseverino Principe di Bisinjano. Kjo martesë 

qe një ndihmë e madhe për shqipëtarët përse Princi ish-fort i pasur. Nga Akile u lintnë Pirro e 

Konstantini. Nga Pirro në 1659 u lintnë Antonio, Filipo, edhe vajza Beatriçe. Nga Antonio u 

lintnë Akile, Konstantino, Gjergi, edhe një vajzë Rina. Nga Akilo u lintën Ghjini, Tomaso, 

Antonio, Ipolito, edhe vashat, Margarita,
17

 Viktoria, Giulja, Donika, Teresa, Ngjela. Nga 

Antonio u lintën Akile, Gjergi, Angelo e vashat, Anna, Viktoria dhe Elena. Nga Gjergi më 1706 u 

lintën Ferranti, Antonio, Pirro dhe vashat Anna, Gjovana, Maria Rosa, Kamilla e më vonë 

pastaj më 1724 u lintën Maria, e cila më 1749 vate nuse me princin spanjoll Don Gjovani 

d´Aladro. Nga kjo martesë në vitin 1751 u lintne tjatre Don Gjovani, e pastaj nga ky më vonë më 

1845 u lintnë i Shkëlqyeri Princë Don Gjovani d´Aladro Kastriota i cili mjaft punoj e dritësoj 

çështjen e Shqipërisë”.
18

 

 

                                                           
15

 Pietro Scaglione (pseudonimo P. Saravuli), Historia e Shqipetarevet t´Italise, New York, 1921, f. 14 
16

 Aty f. 14 
17

 Aty f. 14 
18

 Aty f. 15 
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Gjenealogjia e pasardhësve të Kastriotëve nga dega e Spanjës 
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II. PRINDËRIT E GJERGJ KASTRIOTIT SKËNDERBEUT: VOJSAVA DHE 

GJONI 

 

II.1. VOJSAVA, NËNA E GJERGJ KASTRIOTIT 

 

 
VOJSAVA TRIPALDA 

 

Marin Barleti në librin me titull “De Vita et gestis Scanderbegi Epirotarum Principis, Liber 

Tertius, B. V. Bernardinus Venetus de Vitalibus”, Roma, 1508, ka qenë i pari që ka shkruar, se e 

ëma e Skënderbeut quhej Vojsava, e cila ishte e bija e një Princi tribal nga Pollogu, por askund 

nuk shkruan se ajo është serbe. 

Gjon Muzaka në vitin 1510, në testamentin për të bijtë, me titull “Historia e genealogia della 

Casa Musachia scritta da Giovani Musachio despoto d´Epiro, a suoi figli nel 1510”, shkruan se 

e ëma e Skënderbeut quhej Vojsava dhe mbiemri i saj ishte Tripalda (Vojsava Tripalda). Vojsava 

vinte nga dera e mirë (Carl Hopf, f. 301).Gjon Muzaka është i pari dhe i vetmi autor i cili në vitin 

1510 na jep mbiemrin e saktë të Vojsavës-Tripalda, ku shkruan: “E piti sappiate ch´il Signor 

Giovanni Castrioto, padre del Signor Scanderbego, hebbe për moglie la Signora Voisava 

Tripalda” (Hopf, f. 301; Muzaka, f. 295). 

Pietro Rocha shkruan se Vojsava ishte bija e një Princi tribalë: “In quella tempo era assai-

famosa tra gli altri Reguli & Principi, il nome di Giouani Castrioto, il nome della moglie sua era 

Voisaua, degna di talemario, si për il padre suo Principe nobelissimo di Tribali”.
19

  

 

 

 

                                                           
19

 Historia del Magnonimo et valeroso signor Georgio Castrioto, detto Scanderbego, dignissimo Principe degli 

Albani-Dal Latino in lingua Italiana, per Pietro Rocha nouamente tradota. Con Gratia & Privilegio, In Venetia, 

Appresso Fabio & Augustini Sopini Fratelli Anno, MDLXXX, f. 2  
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II.1.2. TRIBALËT ISHIN SHQIPTARO-ILIRË 

 

M. Poinsignon në librin “Illyricum Fuerit, Brevit Disseritur”, Parisies, 1846, shkruan se tribalët 

ishin iliro-trakas: “Triballis autem domitis, reliquos Thrakas et Illyros Autaritae in sua potestate 

et ditione faciale te nuerunt-Quibus hectenus Ardier sinisimi fortier et saepe felicites obluctati 

erant de sale”.
20

  

Kromer Marinusi në librin “Mitnächtischer völckeren historien als nämlich der Polenderen, 

Slauen, Pomeren, Reussen”, botuar në Bazel më 1562, në f. 63, shkruan: “Jo vetëm skardonët e 

tribalët, por edhe liburnët, dardanët e athinasit ishin ilirë”). (“Scardoniscen, triballen, liburnen, 

dardanen e athintaner seien illyrer gewesen”).  

Fallmerayeri tribalët i konsideron popullsi shqiptare, ndërsa dr. Georg Hahni shkruan se fjala 

tribal është fjalë shqipe nga fjala tri ballë si më poshtë: 

 

 
 

Baron von Nopça shkruan se tribalët ishin shqiptarë. Nopça na jep shumë shembuj ku shkruan 

për domethënien e fjalës tribalë: “Ballaios është emri i mbretit ilir Balloia, i cili kishte një qytet 

në Maqedoni me të njëjtin emër (Balla)”.
21

 Edhe sot Bala është një emër që haset shumë shpesh 

ndër shqiptarë.
22

 Bala është edhe emër i një kodre në Shqipëri. Bale është emër i ardhur nga 

frigët, e cila gjuhë është e afërt me gjuhën thrake.
23

 Edhe në gjuhën e sotme shqipe ekziston fjala 

ballë dhe balë, që në gjermanishte Nopça e shkruan “Stirne”. Prandaj, Nopça shkruan se emri i 

vendeve ilire si emri tribalë ka prejardhje ilire dhe përbëhet nga dy emra: trito (tri) dhe balë 

(ballë), prandaj është fjala tribalë.
24

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

A. M. Poinsignon, Illyricum Fuerit, Brevit Disseritur, Parisies, 1846, f. 13 
21

 Franz Baron Nopcsa, Die Albaner, Wien, 1913, f. 5 
22

 Po aty f. 5  
23

 Po aty f. 5 
24

 Po aty f. 5 
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III.1. GJON KASTRIOTI, BABA I GJERGJ KASTRIOTIT SKËNDERBEUT 

 

 
 

Vdekja e Gjon Kastriotit. Barlette Marino-Des Fürsten Georgen Castrioten genannt 

Scanderbeg-Ritterliche Thaten. Steiner, Augsburg, 1533 

 

Gjon Kastrioti, baba i Gjergj Kastriotit Skënderbeut, ishte shqiptar i kulluar dhe në gjuhën shqipe 

quhej Gjon Kastrioti. Autori G. Lillo e quan Gjon Kastriotin Mbret të Epirit dhe Shqipërisë: 

“John Castriot, King of Epirus and Albania”.
25

 Gjon Kastrioti nga autorët e huaj është shënuar 

me emra të ndryshëm, sipas gjuhës së tyre kombëtare si, p. sh., në gjuhën latine Gjon Kastrioti 

quhej Ioan, në italishte quhej Giovanni, në frëngjishte quhej Jean, në gjermanishte quhej 

Johannes, në gjuhët sllave quhej Ivan. Pra, emri i vërtetë i babës së Skënderbeut ishte Gjon 

Kastrioti dhe ishte sundimtar i Krujës, që e zëvendësoi me urdhër të Sulltanit - Sabeli Pasha. 

Autori Eugen Barbarich shkruan: “Nel 1432 il Padre di Giorgio venne e la signoria di Croja, 

in luogo di essere assegnata al figliuolo superstite, passo a Sabel Pascia, un favorito del 

Sultano”.
26

 

Giammaria Biemmi babanë e Skënderbeut, Gjonin, e quan (Gjovani) Giovanni Castrioto suo 

Padre.
27

 

Sipas Boissard Janus Jacobusit, Skënderbeu ishte biri i Ionanis Kastriotit dhe Vojsavës, bijë e 

një Princi Tribalë: “Georgius Castriotta Camusiae sive Ioannis Principis ajus partis Albaniae 

(quae olim Aemathiae dicta est) & Voisava filia Triballorum regis filius fuit”.
28

 Në disa burime 

                                                           
25

 G. Lillo, The Life of Scanderbeg and The Cjristian Hero, A Tragedy, London, MDCCLXXV, f. 196 
26

 Eugenio Barbarich, Albania (monografia antropogeografica), Roma, Enrico Voghera, Editore, 1905, f. 179 
27

 Istoria di Giorgio Castrioto Detto-Scander-Begh, Di Giammaria Biemmi, Prete Brescianno-Seconda Edizione, In 

Brescia-MDCCVI, f. 30 
28
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shkruhet se babai i Skënderbeut, Gjoni, kishte edhe emrin e dytë, Hamëz (me gjasë djali i 

Reposhit. Hamza kishte trashëguar emrin e gjyshit). 

 

IV.1. FËMIJËT E GJON KASTRIOTIT DHE VOJSAVËS 

 

Pietro Rocha shkruan se Gjon Kastrioti dhe Vojsava kishin pesë vajza dhe katër djem: Mara, 

Gjela, Anxhelina, Vllajka dhe Mamica si dhe Reposhi, Stanisha, Konstantini dhe Gjergji. 

“Giovanni Kastriotta. Figluoli, cinque femine, Mara, Giela, Angelina, Vlaica & Mamiza, gli altri 

maschi, cioe, Reposio (Caragusio), Stanisa, Constantino & Georgio”.
29

 Në disa burime bëhet 

me dije se Reposhi ndryshe quhej nga Sulltani Karagüs (Syzezë).
30

 

Gjon Kastrioti vajzat e tij i martoi me princër të Ballkanit:Marën e martoi me Stefan (Shtjefën) 

Cërnojeviqin (princin e Malit të Zi), i cili ishte biri i Balshës III ose motrës se Balshës III, 

Vllajkën e martoi me Gjin Muzakë Topinë, Anxhelinën e martoi me Vladan Arianit Komnenin 

(Golemin),vëllain e Arianit Komnenit, Gjelën e martoi me Pal Shtrez Balshën, princin e Misit 

(krahinë në mes të Lezhës dhe Krujës) dhe motrën më të vogël Mamicën e martoi me Muzak 

Topinë. 

 

V.1. GJERGJ KASTRIOTI SKËNDERBEU, HEROI KOMBËTAR SHQIPTAR 

 
GJERGJ KASTRIOTI SKËNDERBEU 

 

Gjergj Kastrioti, heroi kombëtar shqiptar, është një nga figurat më të spikatura të mesjetës. Duket 

e pabesueshme që, një njeri si Skënderbeu, i cili asnjëherë nuk kishte më tepër se dhjetëra mijëra 

                                                           
29

 Historia del Magnonimo et valeroso signor Georgio Castrioto, detto Scanderbego, dignissimo Principe degli 

Albani-Dal Latino in lingua Italiana, per Pietro Rocha nouamente tradota. Con Gratia & Privilegio, In Venetia, 

Appresso Fabio & Augustini Sopini Fratelli Anno, MDLXXX, f. 2 
30

 L’Albania (cui diedetanto splendone il principato di Scanderbegh) e una regione dell’Europa, Parisii, ann. 1687, 
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njerëz nën urdhrat e tij, të kishte arritur t’i rezistonte me sukses 24 vjet me radhë një ushtrie 

osmane, e cila ishte 20 herë më e madhe se ushtria e tij. Dhuntia e shkëlqyer strategjike e 

Skënderbeut, elokuenca dhe oratoria e tij ishin virtytet që e shquajnë personalitetin e tij, si dhe e 

prezantojnë atë shumë dinjitoz në anën e heronjve më të rëndësishëm të të gjitha kohëve.
31

 

 

V.2. DATA TË NDRYSHME DHE TË GABUARA MBI LINDJEN E SKËNDERBEUT 

 

Në burimet e shumta shënohet se Skënderbeu ka lindur më 6 maj 1405, por ka edhe dallime dhe 

pasaktësi të tjera në datëlindjen e tij. 

Julius Pisko shkruan se Skënderbeu lindi në vitin 1404.  

Jovan Popoviçi në librin “Život i Vitežka vojevanja Slavnog Kneza Epirskoga Đorđa Kastriota-

Skenderbega u Budimu” shkruan se Skënderbeu u lind në vitin 1404.
32

 

Një autor anonim në librin “Georg Kastriotto, eine biografische Skitzze der Vorwelt 

vergleichung mit der Gegenwart”, Weissen, Leipzig, 1828, shkruan se Skënderbeu lindi në vitin 

1406.
33

 

 

 

Fan Stilian Noli ishte më i përafërt, pasi shkruan se Skënderbeu lindi në vitin 1412. 

Skënderbeu nuk ka lindur as në vitin 1404, as në vitin 1406, as në vitin 1405, as në vitin 1412, 

por më 1414. 

Paganelli ishte më i saktë, pasi shkruan se Skënderbeu lindi në vitin 1414 dhe u mor peng nga 

Sulltan Muradi II në vitin 1423 kur ishte nëntëvjeçar.
34

  

Pra, Gjergj Kastrioti Skënderbeu ka lindur në vitin 1414 dhe ishte djali më i ri i Gjon Kastriotit. 

Pas disfatës së fundit të Gjon Kastriotit kundër Sulltan Muradit II, Gjon Kastrioti u detyrua t’i 

japë Sulltan Muradit II të gjithë djemtë e tij peng. Kështu që, Gjergj Kastrioti, së bashku me tre 

vëllezërit (Stanishën, Reposhin dhe Konstantinin), në vitin 1423, u dërguan pengje në 

Adrianopojë te Sulltan Muradi II.
35

  

 

Disa të dhëna dhe fakte që e mbështesin këtë fakt dhe vërtetojnë se Gjergj Kastrioti 

Skënderbeu lindi në vitin 1414  

 

E para, si ka mundësi që Gjergj Kastrioti të ketë lindur në vitin 1405, të merret peng nga Sulltan 

Muradi II si dhe të ketë pasur nëntë vjet? Po të ketë lindur ai në vitin 1405 dhe të jetë dërguar 

peng në moshën nëntëvjeçare atëherë i bie se është dërguar më 1414 te Sulltan Mehmedi I, e jo 

tek Sulltan Muradi II.  

E dyta, në vitin 1414, kur shkruhet se ai si nëntëvjeçar u dërgua në Adrianopojë si peng, ndërsa 

deri më 1421 në fronin mbretëror ka qenë Sulltan Mehmedi I, e jo Muradi II. 

E treta, Sulltan Muradi II vjen në fron në vend të babait të tij, Mehmedit I, në vitin 1421 e jo më 

1414.
36
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E katërta, Sulltan Muradi II, pas dy vjetësh (1421/23), e nënshtron Gjon Kastriotin, duke e bërë 

Shqipërinë një shtet vasal dhe duke i vënë kushte paqe Gjon Kastriotit. Ndër to ishte marrja peng 

e fëmijëve të tij (djemve). 

E pesta, kronika arabe mbi Gjergj Kastriotin shkruan se Gjergji kur erdhi në Adrianopojë ishte 8-

9 vjet. Do të thotë, nëse vitit 1414 i shtohen 8/9 vjet, del viti 1423. 

E gjashta, kronika arabe shkruan se kur bëri Gjergj Kastrioti dyluftim me një skyth me emrin 

Allabuk dhe me dy tatarë, Jahjanë dhe Zampën, Gjergj Kastrioti ishte i ri, 18-19 ose 20-vjeçar 

dhe aty e pranishme ishte gruaja e Sulltanit, Maria, e martuar më 1433 me Sulltan Muradin II 

dhe kishin dy vjet martesë në kohën kur Gjergj Kastrioti bëri dyluftimin me Allabukun. Pra, ishte 

viti 1435
37

.  

E shtata, kur u kthye Skënderbeu në Krujë më 1433, sipas burimeve të besueshme arkivore të 

vendeve të huaja, ishte 29 vjeç. Nëse vitit 1443 i hiqen 29 vjet, del se ai ka lindur më 1414. 

Prandaj në të gjitha faktet dhe argumentet shkencore del se Skënderbeu ka lindur më 1414 e jo 

më 1404, 1405 e as më 1406. 

Gjergj Kastrioti Skënderbeu, pasi arrin në Adrianopojë, sikurse të gjithë jeniçerët e tjerë, u 

dërgua në shkollën e brendshme të oborrit mbretëror, që quhej Endurun dhe bënte pjesë në 

grupin e Kulit ose Gulamit, të cilët ishin shërbëtorë të Sulltanit.
38

 

Në pallatin mbretëror Skënderbeu i ri ishte pajisur me një dije e kulturë të gjerë. Aty përvetësoi 

edhe njohuri të shumta gjuhësore duke mësuar dhe zotëruar disa gjuhë si, p. sh., turke, arabe, 

greke, italiane, sllave dhe latine, por fliste edhe gjuhën amtare shqipe.
39

  

Pas fitores, në duel të Skënderbeut me skythin Allabukun në Adrianopojë si dhe me Jahjanë e 

Zamsen në Bursa të Turqisë, ai që në moshën 19/21-vjeçare, nga Sulltan Murati II, ngarkohet me 

detyrën e kryekomandantit të një kalorësie prej 5 000 vetash, duke u dërguar nga Sulltani nëpër 

ekspedita të ndryshme luftarake nëpër Azi, por ai vazhdimisht kthehej me fitore dhe plaçka të 

mëdha të luftës si në të mira materiale, po ashtu edhe me robër të luftës, të cilat suksese e shtuan 

simpatinë dhe besimin e Sulltan Muradit II ndaj Gjergj Kastriotit.  

Në vitet e para të qëndrimit të Gjergj Kastriotit në oborrin e sarajeve të Sulltan Muradit II ishte 

trajtuar si një princ i ardhshëm i Shqipërisë (sipas marrëveshjes së Sulltan Muradit II me babanë 

e tij, Gjon Kastriotin). Sipas asaj marrëveshje, Gjon Kastrioti i paguante tribute Sulltanit, dha 

pengë të katër djemtë, por ishte paraparë që Gjonin ta trashëgojë një nga djemtë e tij si princ i 

Arbërisë të cilin premtim Sulltan Muradi nuk e mbajti, por tre vëllezërit e Skënderbeut i helmoi, 

ndërsa në Shqipëri dërgoi një ushtri osmane në krye me Sabeli Pashën dhe pushtoi Krujën, ku u 

caktua edhe si guvernator i Shqipërisë deri me kthimin e Skënderbeut në Krujë, ku Skënderbeu 

me një ferman të rrejshëm merr Krujën dhe shpallet princ i Shqipërisë e më vonë edhe Dominus 

Albaniae (Zot i Shqipërisë) dhe Dukë i Epirit. Kthimi në Krujë u bë më 1443, ku për tetë ditë me 

radhë me kuaj Skënderbeu erdhi nga fronti i Nishit dhe së pari arriti në Dibër, pastaj e mori 

Krujën. 

Nga viti 1443 deri më 1468 Gjergj Kastrioti zhvilloi me sukses 24 beteja kundër dy sulltanëve në 

mbrojtje të Shqipërisë. Në vitin 1478 Shqipëria bie nën sundimin osman. 
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V.2.1. SI DUKEJ SKËNDERBEU SIPAS PETRUZZIT, LEGATAR I VENEDIKUT 

 

Përshkrim dhe komentim i letrës së Petruzzit dërguar Senatit të Venedikut për 

Skënderbeun 
 

I dërguari i Venedikut, Petruzzi, në letrën të cilën ia dërgon Senatit të Venedikut, Skënderbeun e 

përshkruan si duket dhe çfarë veshë, çfarë veti ka si personalitet dhe si dukej në përgjithësi. 

Petruzzi Skënderbeun e përshkruan njeri me madhësi të jashtëzakonshme. Petruzzi i shkruan 

Senatit të Venedikut se Gjergj Kastrioti e kishte një hundë kurrizore dhe pak të kthyer në formë 

shqiponje. Kishte një ballë të gjerë e të madh, fytyrën e kuqërremtë nga ushtrimet në diell dhe 

një nofull të mjekrës të kthyer pak para. Mjekra e tij ishte e zezë dhe e shkurtër ashtu sikurse që i 

kishte edhe flokët, që ishin deri te jaka e këmishës. Sipas Petruzzit, Skënderbeu kishte dy lloje 

veshjesh. Ai barte një fustanellë të gjatë deri në gjunjë, një shami mbi të me ngjyrë të gjelbër dhe 

sipëri rripin në brez. Në rrip varej këllëfi ku bartte një thikë e mbi fustanellë kishte një shenjë të 

të shenjtit Gjon. Skënderbeu kishte zakon që natën ta linte mbi krevatin e tij kapelën (e hekurt, 

helmetën) dhe shpatën. Petruzzi njofton se Skënderbeu kishte dy lloj veshjesh:veshjen ushtarake 

dhe atë tjetrën - veshjen kombëtare në kohën e paqes. Skënderbeu ushtronte çdo ditë, mbante 

dietë dhe hante me kujdes. 

Skënderbeu ishte njeri llafazan, i lirë dhe shumë miqësor, i mençur dhe i kujdesshëm në 

këshilldhënie. Para se të fliste, e peshonte mirë fjalën. Me fjalë të tjera, sipas Petruzzit, 

Skënderbeu kishte dashuri dhe respekt të madh për njerëzit, e kjo ishte bota e tij e brendshme 

shpirtërore.  

Petruzzi shkruan se Skënderbeu kishte një kujtesë të jashtëzakonshme, sikurse paraardhësi i tij, 

Pirroja, dinte dhe i mbante mend të gjitha luftërat. Skënderbeu, përveç gjuhës së vendit (“Seine 

Arnautische Sprache”, gjuhës së tij shqipe, E. Z.), fliste edhe disa gjuhë të huaja, si: turqisht, 

tatarisht, sklavonisht, latinisht, persisht etj. Skënderbeu kishte njohuri të madhe për historinë e 

Greqisë së vjetër dhe të Romës. 

Librat më të dashur të tij ishin “Përshkrimet jetësore të Plutarkut” si dhe “Komentarët” e Jul 

Cezarit. Skënderbeu shfrytëzonte historinë e vjetër dhe qeveriste vendin sipas dispozitave 

(ligjeve) të Livit. “Kur unë i urova për fitore kundër turqve, thotë Petruzzi, Skënderbeut i erdhi 

shumë mirë dhe ma qiti dorën e djathtë mbi supe, duke dashur të më thotë se ai gjithmonë duhet 

të fitojë. Si shenjë të vetme dalluese, Skënderbeu në krahun e djathtë kishte pasur një lyth, të 

cilën nëna e tij, Vojsava, ia kishte hequr me brisk që në fëmijëri, por aty kishte ngelur si shenjë e 

dukshme. Skënderbeu më tha (shkruan Petruzzi) se kishte bërë 22 beteja dhe asnjëherë në jetën e 

tij nuk kishte dështuar. Vetëm një herë në një betejë më tha se ishte plagosur lehtë me shpatë në 

ashtin e këmbës së djathtë, nën gju”.
40
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Gjergj Kastrioti Skënderbeu 

 

 

V.2.2. MARTESA E GJERGJ KASTRIOTIT ME ANDRONIKA GJERGJ ARIANIT 

KOMNENIN 

 

Gjergj Kastrioti Skënderbeu në vitin 1451 martohet me Donika Komnenin, vajzën e Arianit 

Komnenit (Topiaj), i cili ishte një ndër princërit më në zë dhe më të shquar të pjesës lindore të 

Evropës. Sipas dr. Georg Hahn, topiajtë ndahen në dy degë: 

a) në jug që përfaqësohet nga Arianit Komneni Topiaj dhe  

b) në veri (vendet e tyre janë Skoria, një vend në mes të Durrësit dhe Tiranës), nga dega e 

familjes së Andrea Topisë me djemtë e tij. Sipas Paganellit, Arianit Komneni ka qenë vëlla i 

Andrea Topisë.
41

  

 

Një burim i vitit 1596 shkruan: “Anno 1451 Donicem filiam Ariamnitis Cominati Principis 

Epirotici, fuorum hortatu, duxit uxorem etc”.
42
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V.2.3. VDEKJA E GJERGJ KASTRIOTIT SKËNDERBEUT 

 

Lidhur me vitin e vdekjes së Skënderbeut kemi shënime të ndryshme. Marin Barleti shkruan se 

Skënderbeu vdiq në vitin 1466. Skënderbeu vdiq në Lezhë nga ethet më 22 janar të vitit 1468.
43

 

Në një burim tjetër shkruhet se Skënderbeu vdiq në Lezhë më 17 janar të vitit 1467, në moshën 

63-vjeçare dhe se sundoi 24 vjet në Shqipëri: “Scanderbegus tandem Ahamate ad Dyrrhachum 

1467, cum quindecim millibus superato Alexiam (quae nunc Lissa dicitur), serecipiens, in febrim 

lapsus, saque mortuus est 17 Ianuarij anno domino 1467, aetatis suae 63, regni 24”.
44

 

Edhe në librin me titull “Chronica Carionis Anfang der Welt bis auff Keiser Carolum den 

Fürsten Wittemberg”, MDLXXVII (1578), f. 1009, shkruhet se Skënderbeu ka vdekur nga ethet 

në Lezhë, afër lumit Drilon, më 22 janar të vitit 1468, në moshën 63-vjeçare.
45

 Në fakt, 

Skënderbeu ka vdekur më 17 janar 1468 në Lezhë nga ethet (ose ndonjë helmim i mundshëm nga 

venedikasit), në moshën 54-vjeçare. Ai u varros në Lezhë në Katedralen e Kishës së Shën 

Kollit.
46

 Sipas këtij burimi, Skënderbeu në vitin 1467, djalin e vet të mitur, Gjonin, ua la nën 

përkujdesje dhe mbrojtje venedikasve.Skënderbeu asnjëherë nuk kishte mbi 6 000 njerëz si ushtri 

këmbësorie. Po aty bëhet me dije se Skënderbeu me dorën e vet vrau (ngufati) mbi 2 000 njerëz, 

veçanërisht turq.
47

 

 
 

 

 

Përfundimi 

 

Nga se u tha  me lartë dhe në bazë të hulumtimit në arkiva më prestigjioze të shteteve të Europës 

del ne sipërfaqe prejardhja origjinale te Gjergj Kastriotit, duke demantuar shkencarët sllav që me 

dokumente fallsa deshirojnë të përvetsojnë figurën tonë kombëtare shqiptare. Kjo është vetëm 

një pjesë e vogël e zbardhjes së figurës sonë kombëtare dhe jo vetëm kombëtare. 
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THE HUMAN RIGHTS AND THE SOCIAL GROUPINGS IN THE AGE OF 

GLOBALIZATION DEMOCRACY AND OTHER CONCEPTS 

Abstract 

The aim of this study of this subject is the issue of democracy as the ideology, the antagonism, 

and the globalization, particularly the human rights and freedoms. This is conceived by two 

aspects: social and the public aspect and that of the hegemony of democracy. 

Individualization today is the basic principle of the western political class that articulated in 

practice the European Right which is in the process of being established. The foundation of 

individualism is linked to the French shibboleth “neither God nor a gentleman” despite the fact 

that this concept has its foundation in theocracy, the least is referred to supernatural connections 

of a human being and the human society. 

 The question that can be asked today is if the human rights as a being are compatible with the 

 rights of the social groups exactly, if the human rights are complete without the collective rights? 

 Are the collective rights a priority as a condition for the implementation of the individual rights? 

  The comparative method is the main aim of this work whereas the historical method as the 

  source of this work. 
 In the spirit of this work, undoubtedly the individual rights not necessarily should be self- 

 approximation but very often also depended on the rights of social groups always in the spirit of 

 the natural right and in the spirit of the cultural diversity of the human society parallel with the 

 complexity of Globalization as an ideology. 

The Christianity compares the individualism or it encases with the Catholic social ethics, the 

western one connects the representation or the representative with the political concept whereas 

the political concept of Islam connects the individual with the social grouping. The right of the 

legislature is conveyed from the citizens to the mujtahids. 

Parallel to all this there is an approximation and inconsistency between the natural right and that 

of the positive one as far as the role of the individual is concerned and the social groups in the 

field of the rights, the misapplication, the revival of the philosophical anthropology and the 

“retrieval of the natural right”. 

Key words: Democracy, human rights, social groups 
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TË DREJTAT E NJERIUT DHE GRUPIMET SHOQËRORE NË 

EPOKËN E GLOBALIZMIT 
 

  

DEMOKRACIA DHE KONCEPTET TJERA 

DEMOKRACIA SI IDEOLOGJI 

 
 
Nocioni demokraci, nënkupton ekzistimin e një entiteti politik, një formë shteti e 

qeverisjeje.Nisur nga këto fakte, demokracia nuk është e kundërta e regjimit shtypës dhe e 

tiranisë.Mjaft autorë, demokracinë e konceptojnë si një strukturë shoqërore horizontale. Nga kjo, 

lë të kuptohet se, prej këtij kuptimi hyrës për demokracinë, mund të nxirret edhe kuptimi i 

demokracisë shoqërore si “shoqëri shumëgrupesh” që ka kuptimin e “infrastrukturës së 

mikrodemokracive” që mbështet tërësinë e makrodemokracisë gjegjësisht, suprerstrukturën 
politike.

178 

 

 

Ceshtja e demokracise si ideologji, sigurisht që ka antagonizmat e veta, veçanërisht në kohën e 

modernizmit dhe globalizimit të botës.Kjo konceptohet nga dy aspekte: aspekti social e shoqëror 

dhe aspekti i hegjemonisë se demokracisë, e mbështjellur me konceptin e neoliberalizmit që 

d.m.th. ekonomia e lire e tregut.  

 

 

Ka mendime dhe mendimtarë të ndryshëm që vejnë theksin në 

frymën e të drejtës evropiane duke iu referuar Konventave ndërkombëtare , konceptin e krishter 

për njeriun dhe shoqërinë si kolektivitet, konceptin e Fukujamës për fundin e historisë dhe 

konceptit lindor(Islam) pë ndarjen e shoqërisë në dijetarë dhe masat e gjera popullore duke pasur 

si pikësynim parësor Deklaratën e Kajros, Kuranin dhe synetin e Profetit Muhamed. 

 

 

Globalizimi i ka vënë në funkcion: Të drejtat e njeriut – Kapitalizmi- Ekonomia e tregut të lirë. 

Këto shtylla, nisen nga parimet politike të demokracisë që janë: Individualizmi, delegimi apo 

përfaqësimi i shumicës dhe e drejta e votes krahas administrimit në pajtim me shumicën. 

 

 

Individualizmi, sot është parim themelor i klasës politike perëndimore që e ka artikuluar në 

praktikë në të drejtën evropiane që është në formim e sipër.Themelet e individualizmit lidhen në 

178
Gjovani, Sartori, Çështë Demokracia,shtëpia botuese,Dituria,Tiranë, 1998, fq. 8-11. 
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parullën franceze “as Zot as zotëri”perkundër faktit se, ky koncept e ka bazën në teokraci, më së 

paku apo hiç, i referohet lidhjeve mbinatyrore që ka fillimisht njeriu si individ e mëpas, tërë 

shoqëria njerëzore. Ky sistem filozofik fillimisht e mëpas, politik, njeriun e vendos mbi çdo gjë. 

Koncepcioni individualist refuzon ekzistimin e autoritetin mbinjerëzor Zotin, nuk e përfill as 

konceptin metafizik dhe shpirtëror por, njeriun e ven mbi çdo gjë. 

Nga këto, individualizmi si filozofi politike , i identifikuar me stoicizmin grek, pikëpamjen 

krishtere për “Zotin njeri”dhe me traditën e të drejtës natyrore , është bërë parim kryesor i 

demokracisë perëndimore. Konform këtij koncepti kapitalizmi, individualizmin e ka ngritur në 

shkallë të filozofisë jetësore.Kjo është zbërthyer në çasjen ekonomike të shoqërisë njerëzore kjo 
e cila, shoqërinë njerëzore e ven në varësi të individit.

179
 

Krahas kësaj, principet e demokracisë adoptohen edhe me konceptin fetar evropian, të dominuar 

nga krishterimi.Koncepti kristian është koncept i bazuar në individualizëm.Demokracia kristiane, 

njeriun e ven në piadestalin më të lartë. Njeriu nuk është eksponent i një klase sociale por, është 

unik dhe i paprekshëm. Kristianizmi, individualizmin e krahason me etikën sociale katolike.Etika 

sociale, deri në vitet 90 krahasohej në mes të asaj që është individuale (etika individuale) dhe 

etikës shtetërore që d.m.th.bënte krahasimin në mes të individualizmit dhe kolektivitetit në sferën 
e dobisë së përgjithshme.

180
 

Etika sociale evangjeliste, ndërtoi parime tjera të me të cilat, u orvat që të përafrohen dallimet në 

mes të individit dhe kolektivitetit nën prizmën e përgjegjësisë së përgjithshme. Kjo u argumetua 

me thënjet: “nuk është përgjegjës vetëm sipërmarrësi por edhe sipërmarrësit, nuk është 

përgjegjës vetëm shkencëtari por edhe shkenca” etj.Megjithatë, përkundër një risie pozitive që 

solli etika sociale evangjeliste, prapë se prapë, nuk u harmonizuan apo, nuk u eliminuan në tërësi 

dallimet në mes të individit dhe masave të gjera popullore. 

Bërthama e tërë etikës sociale është “supsidiumi” Pra kuptimi i fjalës “subsidiaritet” është i 

qartë: njësitë e vogla të shoqërisë si familja, bashkitë apo komunat duhet të jenë aktorët e vërtetë 

të jetës shoqërore.Ata duhet të jenë në gjendje t´i japin formë përgjegjësisë së tyre në jetë. Shteti 

dhe njësitë shoqërore të niveleve më të larta qëndrojnë fillimisht si “rezervë”, dmth.Ata 

aktivizohen vetëm kur njësia më e vogël nuk është në gjendje të bëjë një jetë të përgjegjshme.Pra 

shteti ushtron vetëm një funksion ndihmës dhe shërbyes ndaj njësive më të vogla. Parimi i 

subsidiaritetit përbëhet nga dy komponentë: “privati përpara shtetit” dhe “i vogli përpara të 
madhit”.

181
 

Idea e lirisë individuale e përforcuar me doktrinën kristiane se “njeriu është shëmbëllesë e Zotit 

në tokë” u përforcua në periudhën e iluminizmit ku, ndarja nga kisha dhe të drejtat e njeriut ishin 

qëllim apsolut.Këto ide, u manifestuan nga I. Kanti.në fakt, ky ishte iluminizëm politik ku si pike 
thelbësore u bë dinjiteti i njeriut.

182
Idea për dinjitet dhe barabarësi, shtrihet vetëm përsa i përket 

të drejtës për të jetuar dhe manifestuar aftësistë e tij individuale?
183

 

179 Bulac, Ali, fq. 41 – 46. 

180 Demokracia Kristiane: Parime dhe politikëbërje, Manual për Bashkëpunim Evropian dhe Ndërkombëtar të 

Fondacionit Konrad Adenauer, botues Fondacioni Konrad Adenauer. 
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Termi Evangjelizëm është përdorur qysh ne shek e XVI-të nga shkrimtarët katolikë duke u kthyer me dëshirë 

shumë besimtarëve Biblikë praktikat që i shoqëronin ata në kishën e hershme mesjetare. Ky term veçanërisht 

është përdorur në vitin 1520, ku termi Evangjelik në gjermanisht do të thotë Evangelisch, në Gjermani vjen dhe 

dallohet në polemikën e shkrimtarëve të reformës së hershme. Tashmë ky term është i përdorur gjërsisht duke ju 

referuar prirjes transdeminsionale në teologji dhe spirirtualizëm, e cila veçanërisht lidh theksimin e shkrimeve të 

shenjta në jetën Kristiane. 

182 Martin Kriele, Befreiung und politische Aufklärung. Plädoyer für die Würde des Menschen, Freiburg 1980, 49 

Hans Georg Gadamer, Die Menschenwürde auf ihrem Weg von der Antike bis heute, Stuttgart 1988, 96 183 
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Përderisa, demokracia në përgjithësi dhe demokracia kapitaliste në veçanti, bazohet në besimin e 

pakufishëm në individin. Interesi individual ëshë garantues i initeresit shoqëror dhe, idea se 

Përkundër favorizimit ekstrem të demokracisë liberale, pamëdyshje autorë dhe dijetarë të 

ndryshëm perëndimorë, të drejtat e pakufizuara të individëve i reduktojnë në shumicë dhe 

pakicë.Pikërisht, ekzistimin e pakicave e determinojnë si kusht për ekzistimin e demokracise dhe 

reduktimin e pushtetit të pakufishëm të individit.Tomas Xheferson, ish president i SHBA , 

ekzistimin e pakicave e sheh si kusht për kufizueshmërinë e pushtetit të individit.Argumentimi 

më i saktë janë periudhat e ndryshme të sistemeve shoqërore, deri në ditët e sotme ku, 

grupacionet shoqërore janë sunduar, persekutuar dhe çnjerëzuar nga individë të ndryshëm të 
shndërruar në diktatorë, tiranë dhe kriminel.

184
 

Kristianizmi, individualizmin e krahason apo e mbështjell me etikën sociale katolike.Etika 

sociale, deri në vitet 90 krahasohej në mes të asaj që është individuale (etika individuale) dhe 

etikës shtetërore që d.m.th.bënte krahasimin në mes të individualizmit dhe kolektivitetit në sferën 

e dobisë së përgjithshme.dhe jo vetëm të të drejtave por edhe të detyrimeve me çka grupimet 

shoqërore apo thënë më ndryshe, bashkësitë civile i bën më të forta se sa ato politike gjë që, do 

të ishte barometër i sigurt për kualitetin e të drejtave dhe lirive në përgjithësi. 

Individin nuk e forcojnë të drejtat e dhëna nga shteti apo organizatat tjera por,atë e forcon vetë 

bashkësia e cila është parësore.Duke qenë shteti më i fuqishëm se individi, ai edhe ia dikton të 

gjitha të drejtat dhe mbi këtë,njeriu bëhet pjesë e presioneve “të më të fortit” ashtu që, individi, 

gradualisht humbet karshi origjinës së tij etnike, fetare apo racore e me këtë, reduktohet 
maksimalisht grupimi civil apo shoqëror dhe arrinë të shndërrohet në objekt.

185
 

Kur flasim për këtë lidhmëri, pa diskutim se, shumë autorë bashkëpunimin ndërmjet tre 

faktorëve, Shteti – Individi-Grupet shoqërore e shtrijnë edhe më gjerë, veçanërisht përfaqësimin 

dhe përfaqësuesit e grupeve shoqërore dhe karakterin e përfaqësimit joshoqëror të legjislaturës e 

që nënkupton prejardhjen e përfaqësuesit.Përderisa, koncepti perëndimor, përfaqësimin dhe 

përfaqësuesin e lidhin me konceptin politik, në mendimin politik Islam, kjo dallon.Sipas këtij 

koncepti politik Islam, përfaqësuesi i zgjedhur i një grupimi shoqëror gjegjësisht, e drejta e 

legjislaturës nga qytetarët të bartet tek muxhtehidët. Muxhtehidët nuk janë kategori politike e 

rreshtuar në struktura politike por, vijnë nga radhët e qytetarëve qe kanë ngritje dalluese 

intelektuale veçanërisht janë njohës të mire të problemeve themelore në relacion me kërkesat e 

qytetarëve.praktikisht, Muxhtehidi nuk i  nënshtrohet votimit gjë që, përjashton 

domosdoshmërinë e të pasurit të statusit politik. Njerëzit e dëgjojnë, e pranojnë, pajtohen me 

mendimin e tij dhe, nëse e shohin të arsyeshme, i ndjekin vendimet e tij.Gjendja e tillë e ngre 

muxhtehidin në shkallë të liderit natyror të xhematit (bashkësisë). 

Të drejtën e popullit apo të një pjese të tij për të ndjekur muxhtehidin, nuk mund ta pengojë 

muxhtehidi tjetër por, as shteti.Përkundrazi, shteti është i obliguar që ta pranojë dhe mbrojë çdo 

person për tu angazhuar në ixhtihat.Reciprokisht, muxhtehidi është i obliguar që zgjidhjen e 

çfarëdo problem ta bazojë në Kuran dhe sunet me çka, kufizimi i të drejtës së muxhtehidit 

kufizohet vetëm nga sheriati, Kurani dhe suneti i profetit Muhamed. Në rast se, Muxhtehidi 

dështon në zbatimin e plotë te sheriatit,atëherë, vetë masa e gjerë popullore do ta mënjanojë dhe i 

njëjti do të spostohet sikur të mos ketë ekzistuar fare. 

Sipas filozofisë politike të Islamit, funkcionimi i tillë i shoqërisë në raport me të zgjedhurin dhe 

të zgjedhurit, gjithsesi është i lidhur me vendimin e “UMETIT” gjegjësisht, ky Umet është 
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vendimtari gjatë gjithë jetës së muxhtehidit. per dallim nga sistemi i demokracisë ku, shumica 

zgjedh përfaqësuesin e tij dhe atë për një periudhë të caktuar kohore dhe vendos vetëm një here 
në një periudhë kohore.

186
 

Tek muxhtehidi, studimi dhe Ixhtihadi nuk përqendrohet vetëm në shkencat e sheriatit, por 

hulumtimi dhe studimi përqendrohet edhe në rregullimin e mendimit njerëzor. Fjala“Ixhtihad” do 

të thotë përpjekje, angazhim, shpenzim, kërkim etj. 

Në prizmin e analizës së mëspërme, sigurisht se, duhet ti referohemi edhe doktrines së krishtere e 

cila, shumë ngjajshëm, në parim, harmoninë shoqërore e barazon me individin nën prizmin e 

“Adamit të ri” por, duke e vendosur në qendër të synimit të kishës katolike, doktrinën shoqërore. 

Enciklika“Populorum progression”e cilabë menjëherë pas përmbylljes së Koncilit II Ekumenik 

të Vatikanit, në paragrafet e para, thekson marrëdhënien e vet të ngushtë me Koncilin e cila 
lidhet me Magjisterin e mëtejshëm shoqëror të Papëve.

187
 

Kisha katolike, individin e ven në maje të kësaj bote,megjithatë, ajo zgjeron gamën e shtrirjes së 

interesave të vetë kishës në rrafshin më të gjerë qe tregon domosdoshmërinë e unifikimit dhe 

nevojës së përafrimit të njeriut si individ dhe grupeve shoqërore si domosdoshmëri e ekzistimit të 

shoqërisë si tërësi. Pali VI e kuptoi qartë se çështja shoqërore ishte bërë botërore dhe dalloi 

tërheqjen e ndërsjellë mes shtytjes për njësimin e njerëzimit dhe idealit të krishterë të një 

familjeje të vetme të popujve, solidare në vëllazërinë e përbashkët.Tregoi se zhvillimi, i kuptuar 

nga ana njerëzore dhe e krishterë, është zemra e mesazhit shoqëror të krishterë dhe e paraqiti 

dashurinë e krishterë si forcë në shërbim të zhvillimit.I nxitur prej dëshirës për ta bërë dashurinë 

e Krishtit plotësisht të dukshme për njeriun bashkëkohor, Pali VI përballoi me vendosmëri 
çështje të rëndësishme etike, pa u lëshuar pe dobësive kulturore të kohës së vet.

188
 

Sipas Palit të VI. çështja shoqërore ishte bërë botërore dhe dalloi tërheqjen e ndërsjellë mes 

shtytjes për njësimin e njerëzimit dhe idealit të krishterë të një familjeje të vetme të popujve, 

solidare në vëllazërinë e përbashkët., Kjo është zemra e mesazhit shoqëror të krishterë dhe e cila, 
paraqiti dashurinë e krishterë si forcë në shërbim të zhvillimit.

189
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Dr. Vërbani, Musli, Ixhtihati, Kacanik, 2012. Ixhtihadi është bazë prej bazave të Usuli Fikhut dhe planprogram 

Islam. Usuli Fikhu konsiderohet si sinonim i kësaj shkence. Imam Raziu Usuli Fikhun e përkufizon kështu: 

1. Studim dhe analizë 

2. Mënyrë e përpunimit dhe e përfundimit (konkluzionit) prej argumenteve - kjo është baza e dytë; 

3. Studim dhe elaborim sërishëm pas përfundimit (konkluzionit) kjo është baza tretë. 

Për këtë arsye kjo shkencë titullohet në shumës dhe jo në njëjës “Bazat bazave”. 

e argumenteve të fikhut në përgjithësi kjo është baza e parë; i e 

 

Nga kjo që përmendëm më lart kuptohet se Usuli Fikhu merret me studimin e Burimeve të studimit dhe 

konkludimit prej atij studimi, pra merret me studimin e rrugëve të studimit, kushteve të studimit, dhe kjo është 

ajo, siç e quajnë perëndimorët, si Rogjer Bekoni, e të tjerët - thelb i shkencave, program shkencor në shkencë, 

ndërsa tek muslimanët është program shkencor i shkencave të tyre. 

187 Krh. Gjon Pali II, Let. enc. Sollicitudo rei socialis (30 dhjetor 1987), 6-7: AAS 80 (1988), 517-519. 

Letra Enciklike Caritas In Veritate e Atit te Shenjtë Benedikti i XVI drejtuar Ipeshkvijve Presbiterëve dhe 188 

Diakonëvë, personave të kushtuar Zotit, besimtarëvë laikë dhe të gjithë njerëzve vullnetmirë mbi zhvillimin e 

tërësishëm njerëzor në të vërtetë dhe në dashuri. 

189 Krh. Let. enc. Populorum progressio, 3: l.c., 258. 
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E DREJTA NATYRORE, DEKLARATA UNIVERSALE PER TE DREJTAT E NJERIUT 

DHE DEKLARATA E KAJROS 

E drejta natyrore (lat. jus naturale) sipas definicionit leksikor dhe në filozofinë juridike, është e 

drejtë mbinacionale - Mbishtetërore dhe mbi të drejtën pozitive që nuk mbështetet në ligjet të 

hartuara nga njeriu e që, në situate të caktuara mund të jetë në kundërshtim me të drejtën 

190 shtetërore apo të pushtetit shtetëror. Kjo është e drejta e vërtetë. 

Keqperdorimi i të drejtës pozitive shtetërore në shek. XX, pas vitit 1945, ka çuar kah ringjallja 

e antropologjisë filozofike dhe "rikthimit të së drejtës natyrore". Kjo ka shtyrë njeriun që sipas 
nevojave ti adaptojë këto të drejta të cilat, qëndrojnë mbi normat e të drejtës positive.

191
 

Nisur nga ndryshimet kohore për shkak të situatave të ndryshme që ka kaluar shoqëria njerëzore 

dhe konceptin hegjemonist brenda vetë shoqërisë njerëzore, ka ardhur deri tek revidimi i 

tërësishëm i drejtësisë dhe të drejtës natyrore. Kjo është manifestuar me shkatërrime dhe dëmtim 

të skajshëm shoqëror. 

Andaj, bota e gjetur para një rreziku të tillë, duke ditur se, vlera themelore është njeriu dhe vetë 

shoqëria njerëzore, pas luftës se dytë botërore, aprovoi Deklaratën Universale për të Drejtat e 

Njeriut, 19 dhjetor, viti 1948. Nga aspekti i këtij punimi, ajo që e karakterizon preambullën e 

kesaj Deklarate janë dy parime të njëkohësishme, njeriu dhe shoqëria njerëzore. “Njohja e 

dinitetit të lindur të të drjetave të barabarta dhe nxitja e marrëdhënieve miqësore në mes të 

kombeve “përbëjnë lidhmërinë dhe harmoninë detyruese në mes të shoqërisë njerëzore dhe 

anëtarëve të kësaj shoqërie. Ajo që e karakterizon Deklaratën Universale, është bazueshmëria në 

Kartën e OKB gjë që, vetë deklaratës i jep konotacion shoqëror dhe ashtu si e tillë, të drejtat 
njerëzore shndërrohen në të drejta të grupeve shoqërore.

192
 

Nëse të gjithëlindin të lirë dhe të barabartë dhe se, askush askujt nuk mund dhe nuk duhet tia 

cenojë të drejtat e përcaktuara me këtë deklaratë përfshirë faktin se të gjithë janë të barabartë në 
çdo pore të pushtetit shtetëror.
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Ky domen shoqëror, vërehet menjëherë tek neni 21 i Deklaratës ku vullneti i popullit është baza 

e pushtetit shtetëror i cili pushtet ekskluzivisht varet nga vetë grupet shoqërore që janë faktor 

determinues për ushtrimin e pushtetit shtetëror. Deklarata, me tutje thekson domosdoshmerinë 

ne të drejtën e sigurimit shoqëror dhe realizimit të të drejtave ekonomike, sociale, kulturore të 

domosdoshme për jetë të dinjitetshme dhe për zhvillimin e lirë të personalitetit, me ndihmën e 

shtetit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar dhe në përputhje me organizimin dhe mundësitë e çdo 

shteti. Kur themi me ndihmën e shtetit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar, kjo d.m.th. se shoqëria 

pjesë e së cilës janë grupet shoqërore, janë kyçe në funkcionalizimin e vetë të drejtave të njeriut 

dhe mbrojtja e tyre nga çfarëdo lloji abuzimi i atyre të drejtave që nënkupton faktin se, grupet 

shoqërore janë garancioni i vetëm i respektimit të të drejtave individuale. 

Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut, padyshim se, individin e ngrit në nivelin “Sui 
generis” dhe të drejtat e tij e kanë burimin në të drejtën natyrore.

194 
Deklarata e Kajros për të 
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http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/dad-alb-aln-t03 / mensche nrechte/ grundkurs _mr2 / 

Naturrecht/naturrecht.htm 

191 Nxjerrë nga: Bertelsmann Discovery Lexikon 

Preambulla e Deklarates Universale Per te Drejtat e Njeruit 

Po aty, nenet 1-7 
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194 Po aty nenet , 5,7 dhe 21 te Deklaratës Universale për të drejtat e Njeriut 
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Drejtat në Islam, burimin e të drejtave natyrore të individit e ka në të drejtën hyjnore atë që është 
dhuratë nga Zoti.

195
 

Ky dallim vërehet përsa i përket realizimit të të drejtave politike dhe civile në shoqëri, 

njëkohësisht edhe mbrojtjes së tyre nga shteti. Deklarata e Kajros, padiskutim, të drejtën për jetë 

ven si kulm i të drejtave, e cila është e dhënë nga Zoti, në këtë frymë, ka përcaktuar edhe ligjin 

apsolut –Sheriatin i cili përmes rregullave të përhershme, specifikon lëminë e të drejtave të cilat, 

nuk tejkalojnë Kuranin dhe Sheriatin. 

Nenet 24 dhe 25 ia nënshtrojnë të gjitha të drejtat dhe liritë të përcaktuara në deklaratën e Kajros 

sheriat-it si burimi i vetëm kompetent për interpretimin ose shpjegimin e secilit nen të kësaj 

deklarate. Kjo shpreh kufizimet përsa i përket thyerjes së rregullave apsolute të përcaktuara nga 

Krijuesi i gjithësisë .Esenca e tërë kësaj është se, të drejtat e njeriut, duke mos u përkufizuar, 

shumë here keqpërdoren , nga grupet shoqërore e madja, edhe nga vetë njeiru, duke mos qenë i 
vetëdishëm vetë njeriu e mëpas edhe nga grupet shoqëror.

196
 

 
GLOBALIZIMI DHE DEMOKRACIA 

Globalizmi si rend botëror bazohet në vlerat e demokracisë liberale, e lidhur më së shumti me dy 

faktorë: njeriun - individin dhe kapitalin. Individi konsiderohet si tezë e vlerësimit material nga 

të cilët, shihet formimi i kulturës që nxit shkallën e gatishmërisë për ndryshime. Në teori, kjo 

d.m.th. se, çdo shoqëri duket ti kultivojë vlerat kulturore bashkarisht. Megjithatë, vlerësimi i 

individit sipas fuqisë së tij materiale (vlera tregtare qe nënkupton atë se çka pjesëmarrësit në treg 

kanë vullnet ti paguajnë njëri - tjetrit), nënkupton vështirësinë e globalizimit për tia arritur 
qëllimit që të shndërrohet në ide të përgjithshme.

197
 

Nisur nga principet e globalizimit e bazuar në neoliberalizëm kapitalist, në rrafshin e dallimeve 

individ dhe grupe shoqërore, përpos faktorëve politik, juridik, shoqëror etj. një faktor shtytës dhe 

shumë i rëndësishëm që evidenton domosdoshmërinë e lidhshmërise individ - grupe shoqërore 

sot, është faktori ekonomik. Ndarja ekonomike e botës pas viteve të 90, padiskutim, ka krijuar 

vetëm dy shtresa: pakicën e pasur dhe shumicën e varfër. Tani janë tri institucione kryesore: 
FMN, Banka Botërore dhe Organizata Botërore e Tregtisë.

198
 

Në frymën e zhvillimeve globale, hendeku i dallimeve në mes të individit dhe grupeve shoqërore 

ëshë shprehur edhe në frymën e e konflikteve ekonomike, sociale e politke të cilat, qyshë më 

pare janë mbishtresuar nga kundërshtitë etnike, gjuhësore, fetare e kulturore.Në Evropën e 

sotme, kjo manifestohet ndaj të huajve dhe azilantëve.Si rezultat i këtyre dallimeve, është në 

zbehje e sipër autoriteti shtetëror mu për shkak të paqartësisë (dallimeve) në struktuarat e 
shoqërisë.
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195Deklarata e Kajros për të Drejtat në Islam. Deklarata e Kajros për të drejtat e njeriut në islam është një deklaratë e ratifikuar 

në vitin 1990 nga shtetet anëtare të Organizatës së Konferencës Islamike, e cila e përcakton shari'an si bazë të vetme për “të 

drejtat e njeriut”. Kjo deklaratë shihet nga apologjetët islamikë si e kundërta e Deklaratës së Përgjithshme të të Drejtave të 

Njeriut, nga e cila ajo devijon në mënyrë të konsiderueshme. Këshilli i ligës së shteteve arabe ka ratifikuar më vete në shtator 

1994 një Kartë Arabe të të Drejtave të Njeriut dhe në janar 2004 një version të përpunuar të saj. 

196 
Deklarata e Kajros për të drejtat e njeriut në islam nenet, 24-25. Deklarata e Kajros për të drejtat e njeriut në islam, Neni 24 

përcakton: “Të gjitha të drejtat dhe liritë e përcaktuara në këtë deklaratë janë të nënrenduara shari’as islame”. 

197 Jasna Plevnik, Pas globalizmit, Gjeoekonomia e marredhenieve nderkombetare, K.U.”VICTORY”, Prishtine, 2003, fq 62-78. 

Stiglitz E., Joseph, Globalizmi dhe pakenaqesite e shkaktuara prej tij, K.U.”VICTORY”, Prishtine, 2007, fq.29-42 

Urs Altermatt, Etnonacionalizmi ne Evropë, Shtëpia e librit dhe komunikimit,Tiranë,2002, fq. 162-168. 
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PERFUNDIMI 

Respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut në epokën e modernizmit të sotëm, konsideroj se nuk 

mund të ndahet nga të drejtat e grupeve shoqërore.Nëse të drejtat e njeirut ishin problem serioz i 

viteve të 90 ta, tanimë në rafshin shoqëror e global, kjo kërkon një përkushtim më të theksuar në 

drejtim të shoqërorizimit të njerëzimit në frymën e zhvillimeve të reja. 

Pikërisht, demokracia liberale si ideologji e rendit të sotëm botëror, ka thelluar akoma më shumë 

dallimin brenda vetë shoqërisë njerëzore. Demokracia, është shoqëri shumëgrupesh 

kurse,individualizmi, sot është parim themelor i klasës politike perëndimore.Kjo lë të kuptohet 

se, shoqëria njerëzore gjithnjë e më shumë polarizohet dhe mbi këtë bazë, antagonizmat bëhen 

më të theksuar nga të cilët, shkaktohen luftëra me përmasa shkatërruese. 

Shtrohet pyetja: Nëse në epokën në të cilën sot ne po jetojmë a duhet që çështja shoqërore të 

bëhet çështje botërore? 

Ngjashmëra në domethënje në mes të demokracisë sot dhe, diktaturës së proletariatit ekziston në 

fushën e domethënies së tyre por, edhe në të zbatuarit të tyre në periudha kohore të caktuara. Po 

ti referohemi diktaturës së proletariatit, ashtu sic propagonte Socializmi, kjo d.m.th. se, sundimi i 

përkiste shumicës që realisht ishte shumicë klasa punëtore anipse,ishte vënë në shërbim të klasës 

komuniste dhe furnizonte dhe mbante klasën komuniste realisht, demokracia si ideologji e 

shekullit XXI, në esencë proklamon sundimin e shumicës – popullit e që ky sundim shpeshherë 

shpërdorohet.Megjithate, demokracia shihet si avancim i të drejtave njerëzore e njouhur në 

teorinë dhe praktikën shkencore si ”diktaturë demokratike”. Nëse Brajsi, theksonte se 

demokracia në radhë të parë është koncept politik dhe se demokracia amerikane karakterizohen 

si “nje barazi vlerësimi”, Tokëvili ne librin e tij “De la democratie es Amerique” ne vitin 1831 

kur kishte vizituar Amerikën ishte befasuar nga gjendja e shoqërisë amerikane të cilën, evropa 

nuk e njihte.Prandaj, konsideroj se demokracia sikurse edhe ideologjitë tjera është çështje e 

arsitrokracisë e pandashme me të drejtat dhe liritë shoqërore. 

REKOMANDIME 

Nisur nga rrjedha e tërësishme globale, fakti se koncepti I të drejtave dhe lirive të njeriut është e 

formësuar, është e nevojshme që: 

1. Harmonizimi i të drejtave të dhe lirive të njeriut dhe grupeve shoqërore me qëllim të 

evitimit të evitimit të ndasive shoqërore ; 

2. Koncepti i shtetit qytetar dhe hartimi i legjislacionit vendor sipas parimit , të gjithë janë të 

njëjtë me cka eliminon privilegjimin e individit apo grupimeve të caktuara brenda shtetit 

që prodhon dallime politike, etnike e racore brenda vetë shoqërisë; 

3. Afirmimi i Kartës së OKB në njohjen e të drejtave të grupeve shoqërore duke refuz\uar 

krijimin e enklavave politike brenda territorit të një shteti dhe 

4. Vetëdijesimi global për nevojën e ndarjes së të mirave shoqëroer në proporcion me 

nevojat shoqërore duke zbutur dallimin e madh që ekziston sot dhe afirmimin e klasës së 

mesme shoqërore. 
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Kriminaliteti dhe ndikimi i tij në zhvillimin ekonomik të Kosovës 
  

ABSTRAKTI 

Rendesia e luftimit te krimit në Kosovë, punimi ka per qëllim të analizoj dhe të hulumtoj rastet e 

krimit ekonomik të cilët dëmtojnë zhvillimin e një vendi.  Krimet ekonmike kanë për qëllim 

arritjen  e përfitimeve financiare të personave që kanë një organizim të mirë në këtë lami për 

përfitime matriale dhe financiare, lufta kundër krimit të organizuar sot në Kosovë e që përbën  

një shqetësim të madh për ekonomin e vendit, është një nga faktorët, por edhe kushtet më të 

rëndësishme për integrimet ekonomike europiane dhe anëtarësimin në BE, pasi krimi ne 

pergjithesie ai ekonomik ne veqanti pengon zhvillimin dhe realizimin e objektivave në shtet - 

ndërtimin ligjor në vend. 

Fjalët kyçe: Kriminalite, krim ekonomik , korrupsioni 

 

HYRJE 

Së pari ta zberthejm kuptimin e sotem te termit  kriminalitet ekonomik, ku në kohën e sotme 

kriminaliteti ekonomiko ka marrë një përhapje të madhe, përfshin një gamë veprimesh të 

kundërligjshme të veprave penale të cilat kryhen në fushen e krimeve ekonomike në Kosovë dhe 

ka për qëllim përfitimin ekonomik të personave të ndryshëm, individëve ose grupeve të cilët janë 

të përfshirë në kryerjen e kësaj veprimtarie kriminale në mënyra të ndryshme. Ai kryhet nga 

personat që për realizimin e tyre kanë për qëllim të shfrytëzojnë pozicionin ekonomik që kanë, 

këta persona keqpërdorin pozitën publike që kanë, shfrytëzojnë mënyra të ndryshme për të 

ardhur deri te përfitimi dhe qëllimi i tyre. Veprat që përfshihen në këtë llojë veprimtarie 

kriminale mund të kryhen nga individë, por edhe nga personat juridik. Pasojat e kriminalitetit sot 

konsiderohen që janë shumë të gjera dhe të dëmshme se sa ato të kiminalitetit të zakonshëm, për 

këtë shkak shoqëria dita e ditës po bëhet më e vetëdijshme për të reaguar ndaj këtij fenomeni 

kriminal. 

Sfida më e rëndë dhe më e papërballueshme për një shtet në zhvillim është korrupsioni, që si 

dukuri e kuptojmë shpërlarje të parave apo keqpërdorim të pozitave zyrtare (shtetërore) për 

përfitime personale. Zakonisht e hasim si dukuri në të gjitha shtetet e botës, por në shkallë 

të ndryshme. Korrupsioni si dukuri bënë që të pasurohen udhëheqësit të pasurit ata 

që korruptohen, kurse në mënyrë direkte dëmton shtetin dhe indirect shtresën e 

mesme dhe të ulët të shoqërisë.  

Ekzistojnë shumë shtete në botë me shkallë të lartë të demokracisë d.m.th me një ekonomi të 

zhvilluar, kur shkalla e korrupsionit është në nivelin më të ulët të mundshëm. Kurse shtetet që 

janë në tranzicion d.m.th, që janë të pazhvilluara dhe në zhvillim, është shprehur në formën më të 
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brishtë të tij, dhe ka shkaktuar dhe vazhdon të shkaktojë shumë problem në implementimin e 

demokracisë. Prandaj duke pasur për bazë praktikat e shteteve që kanë luftuar korrupsionin me 

sukses, edhe ne duhet të luftojmë në të njëjtën mënyrë nëse dëshirojmë që të ndërtojmë një shtet 

të suksesshëm.  

   

Kuptimi dhe veqorit e krimit sipas aspektit juridiko penal 

Kriminaliteti është dukuri komplekse, për çka shtrohet nevoja e studimit të tij nga aspektet e 

ndryshme shkencore. Në këtë drejtim, kriminaliteti studiohet dhe analizohet si dukuri shoqërore 

dhe si kategori juridike, etike, morale dhe si raport i caktuar shoqëror, psikologjik dhe familjar.
48

 

Në vete përmban numër të madh të kriminelëve të cilët veprojnë në struktura shtresore që na 

asocionon në organizimin e ndërmarrësisë (ndërmarrjes).  

Në organet e judikaturës përdorimi i termit kriminalitet ose krim, korrospodonë me termin vepër 

penale. Ngjashëm është vepruar edhe në literaturën e së drejtës penale nacionale, në të cilën 

theksohet se “Veprat me të cilat cenohet, dëmtohet apo asgjësohen vlerat juridike te njeriut dhe 

të bashkësisë së caktuar, në të drejtën penale quhen vepra penale apo me një term të 

përgjithshëm kriminalitet”
49

. Krimi si fenomen shoqëror dhe individual dhe shkaqet e tij, kanë 

qenë përherë objekt interesimi, që nga paraqitja e shoqërisë njerëzore. Qysh nga kohërat më të 

hershme, ka patur përpjekje që të shpjegohet arsyeja dhe shkaku se çka i shtyn disa individ dhe 

grupe të kryejnë krime. Me studimin e fenomenit të krimit, në fillim janë marrë studiues dhe 

autorë të lëmëjeve të filozofisë, të antropologjisë, të psikologjisë, të sociologjisë, të së drejtës 

penale dhe të lëmëjeve tjerë. Për këtë arsye, një kohë të gjatë ka pasur mendime të larmishme 

dhe shpesh herë të njëanshme e të gabuara lidhur me kuptimin e kësaj discipline shkencor. 

Interesimi i opinionit për krimin ka qenë permament, ngase të gjitha shoqëritë njerëore janë 

kacafytur me këtë dukuri të rrezikshme dhe përherë kanë  bërë  përpjekje ta pengojnë. Orvatjet e 

luftimit të krimit vërehen që nga ndalesat apo tabutë  e para në shoqëritë primitive e deri të 

inkriminimet e shumë sjelljeve si krime  e vepra në kodet penale bashkëkohore.  

Për shkak të natyrës së vet shkatërruese, krimi për herë ka zgjuar frikë, pasiguri dhe tmerr ndër 

qytetarë, duke shtuar në të njejtën kohë interesimin për të. Prandaj në të gjitha fazat e zhvillimit 

të shoqërisë njerëzore, është shprehur një interesim i vecantë për natyren, shkakun dhe motivet e 

krimit si dhe pasojat tragjike dhe mënyrën e pagimit dhe dënimit të tij. Në literaturën 

kriminologjike, “theksohet se vëllimi, forma e krimeve dhe sjelljeve kriminale, kanë qene të 

lidhura ngushtë me zhvillimin dhe transformimin e shoqërive she sistemeve të caktuara 

shoqërore – ekonomike”.
50

 

Krimet si koncept vazhdojnë të anlizohen nga këndveshtrime  të ndryshme, shumica e shohin si 

thyerje të ligjeve të përcaktuar nga shoqëria, të tjerë e barazojnë me shkelje morali, për të tjerë 

akoma është thjesht keqbërje ndaj dikujt. Krimi dhe sjelljet e ndryshme kriminale në botën e 

sotme, janë bërë temë dite e mediave të shkruara dhe elektronike.  Krimi dhe sjelljet e ndryshme 

kriminale në botën e sotme, janë bërë  temë dite e mediave të shkruara dhe elektronike. Për këtë 
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arsye, mund të shtrohet pyetja: prej nga gjithë ky interesim dhe preukupim i opinionit, cilat janë 

arsyet dhe shkaqet e tij? Në këtë drejtim, në literaturën kriminologjike janë bërë përpjekje që të 

shpjegohen motivet dhe shkaqet e pranisë kaq të madhë të kësaj dukurie në qendër të vëmendjes 

së opinionit bashkëkohor.
51

 “Sot në botën bashkëkohore, në njerën anë mjaftë mirë të organizuar 

dhe teknikisht të ngritur, e në anën tjetër të prapambetur dhe të uritur, ende po vazhdojnë 

atakimet dhe shkeljet e vlerave me elementare te njeriut dhe shoqerise njerezore ne pergjithesi”
52

 

Kësisoj kriminaliteti, sjellja kriminale,shpesh herë është shpjeguar si veprim i kryer nga ndikimi 

i forcave të mbi natyrshme, mbinjerëzore dhe ndikimeve të tjera të pa dukshme dhe irracionale. 

Mirëpo, shumë herët paraqiten edhe ide dhe mendime racionale lidhur me shkaqet e paraqitjes së 

krimit në shoqërii Kriminaliteti është dukuri masive e në vetvete përmbledh të gjitha format e 

krimeve të cilat kryhen në një vend.  

 

Kuptimi dhe Përkufizimi i krimit ekonomik 

Intenca për të ardhur lehtë deri tek perfitimi i parajës në mënyrë të paligjshme, është një nga 

objektivat e rëndësishme që e shtyn një person që në jetën e tij të veprojë ndryshe nga normat e 

pranuara nga shoqëria. Në rastet kur veprimet përputhen me normat e pranuara nga shoqëria dhe 

kur ligji i lejon ato, atëherë një gjë e tillë stimulohet në të gjitha anët për të fituar para nga 

aktivitetet e ligjshme. Në rastet kur aktivitetet janë jashtë normave të pranuara nga shoqëria, dhe 

kur ligji tenton t’i parandalojë ato, atëherë këto aktivitete trajtohen si veprime ilegale dhe 

kriminale dhe demtojnë rëndë rendin juridik në vende. 

Ekzistojnë faktorë të ndryshëm motivimi për një person për të bërë këto vepra kriminale. Këta  

faktorë mund të klasifikohen në mënyra të ndryshme. Tani për tani është e mjaftueshme të themi 

se faktori kryesor motivues i krimeve nga të cilat një person dëshiron të përfitojë para quhet krim 

ekonomik-financiar. 

Kriminaliteti ekonomik, në çfarëdo forme qoftë ai, i ka disa karakteristika të veçanta të cilat në 

masë të konsideruar dallohen nga ato të kriminalitetit të përgjithshëm. Në rend të parë, sipas 

konstatimit të disa autorëve, sjelljet kriminale të kriminalitetit të përgjithshëm zakonisht janë 

transparente, me pasoja të dukshme dhe të prekshme në jetën e përditshme. Personat e dëmtuar 

me krimin e vjedhjes, plaçkitjes apo ndonjë krimi tjetër, pasojat e krimit i hetojnë dhe në të 

shumtën e rasteve edhe kryerësit e tij i identifikojnë menjëherë. Zakonisht ndaj këtyre kryerësve 

bëhen kallëzime penale dhe ata në të shumtën e rasteve dalin para gjykatës, ndëshkohen me 

dënime të ndryshme dhe në fund, viktima në një mënyrë fiton një satisfaksion ose kompensim 

për vlerat e vjedhura etj. ndërsa, kur është në pyetje kriminaliteti ekonomik, nuk ndodh kështu, 

ngase këto krime kryhen në mënyrë të fshehtë, vet kryerja e sjelljeve kriminale ekonomike nuk 

shkakton përherë ndërrime të dukshme në jetën e përditshme dhe as pasojat e këtyre krimeve nuk 

janë të drejtpërdrejta dhe aq transparente. Të dëmtuarit nga këto krime shpeshherë duken si të 

panjohur dhe abstraktë në shikim të parë. Ndaj këtij kriminaliteti reagohet vetëm mbasi të dal në 

shesh veprimtaria e tillë kriminale. Nga ana tjetër, veprimi i kryerjes së këtyre krimeve zakonisht 

zgjatë shumë dhe sa më gjatë të jetë intervali i kryerjes, aq më vështirë është zbulimi i kryerësve, 
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. 

ndërsa dëmet materiale të këtyre krimeve rriten gjithnjë  më tepër.
53

 Autori i krimit financiar jo 

vetëm që dëshiron të akumulojë para nga burimet ilegale, por ai njëkohësisht kërcënon rendin 

ekonomik botëror si dhe i krijon dëm zhvillimit ekonomik nacional. 

Në shumicën e vendeve ku shfaqen krimet ekonomike-financiare dhe sidomos korrupsioni dhe 

pastrimi i parave kanë ndikim jashtëzakonisht negativ në zhvillimin ekonomiko-shoqëror të atyre 

vendeve. Krimet ekonomike financiare kontribuojnë në degradimin e normave shoqërore. Ky lloj 

krimi shkakton kaos dhe çrregullim në shoqëri, duke krijuar hapësira të gjera në mes të atyre që 

përfitojnë para në mënyrë të mundimshme por të ndërgjegjshme, dhe të atyre që tek paraja vijnë 

shumë lehtë. Shumë autorë që merren me këtë problematikë mendojnë se marrësit e ryshfetit si 

dhe dhënësit e ryshfetit janë armiqtë më të mëdhenj të kombeve dhe se ata meritojnë ndëshkimet 

më të rënda për veprimet e kryera. Krimi ekonomik ashtu siç përkufizohet në Rekomandimin e 

Këshillit të Evropës
54

 ka qenë një nga shqetësimet madhore të shoqërive evropiane për dekada të 

tëra. Rekomandimi, mbështetet në supozimin se krimi ekonomik shkakton humbje të të 

ardhurave publike, ka një impakt. 

 

 

 

Elementet esenciale te krimit ekonomik 

 

Krimi ekonomik ka qenë një nga shqetësimet madhore të shoqërive të ndryshme për dekada të 

tëra. Është emërues i përbashkët se krimi ekonomik shkakton humbje të të ardhurave publike, ka 

një pasqyrë negative mbi shoqërinë në përgjithësi dhe deformon ekonominë kombëtare ose 

ndërkombëtare si dhe cenon besimin tek sistemi ekonomik.Tani për tani është e mjaftueshme të 

themi se faktori kryesor motivues i krimeve nga të cilat një person dëshiron të përfitojë para 

quhet krim ekonomik-financiar.
55

 Studimi i Krimit ekonomikështë mjaft kompleks dhe prek 

shumë disiplina juridike, jo  vetëm  të fushës penale, por edhe civile, administrative dhe fiskale. 

Krahas kësaj që në fillim të studimit ndeshesh me vështërsitë që sjell mungesa e një përcaktimi 

ligjor të krimit ekonomik dhe në të njejtën kohë mospatja e një definicioni teorik të vetëm për të. 

Këto diskutime mund të konsiderohen pjesë e debatit me të gjerë që bëhen në kriminologji për 

mënyren e studimit të krimit, në aspektin juridik.
56

 Kriminaliteti ekonomik, në çfarëdo forme 

qoftë ai, i ka disa karakteristika të veçanta të cilat në masë të konsideruar dallohen nga ato të 

kriminalitetit të përgjithshëm. Autori i krimit financiar jo vetëm që dëshiron të akumulojë para 

nga burimet ilegale, por ai njëkohësisht kërcënon rendin ekonomik botëror si dhe i krijon dëm 
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zhvillimit ekonomik nacional. Krimet ekonomike financiare kontribuojnë në degradimin e 

normave shoqërore. Ky lloj krimi shkakton kaos dhe çrregullim në shoqëri, duke krijuar hapësira 

të gjera në mes të atyre që përfitojnë para në mënyrë të mundimshme por të ndërgjegjshme, dhe 

të atyre që tek paraja vijnë shumë lehtë.
57

   

Thënë në mënyrë të përgjithshme, krimet e kryera me motiv përfitimi të parasë mund të 

klasifikohen si krime ekonomike-financiare. Përveç kësaj, ndikimi shoqëror-ekonomik i krimit 

gjithashtu është marrë në konsideratë për një klasifikim të tillë.Duke pasur parasysh ndikimin 

shoqëror-ekonomik të krimit, krimet në vijim konsiderohen si krimet më të rënda financiare.Në 

shumicën e vendeve ku shfaqen krimet ekonomike-financiare dhe sidomos korrupsioni dhe 

pastrimi i parave kanë ndikim jashtëzakonisht negativ në zhvillimin ekonomiko-shoqëror të atyre 

vendeve.Krimi ekonomik ashtu siç përkufizohet në Rekomandimin e Këshillit të Evropës, ka 

qenë një nga shqetësimet madhore të shoqërive evropiane për dekada të tëra. Rekomandimi, 

mbështetet në supozimin se krimi ekonomik shkakton humbje të të ardhurave publike, ka një 

impact negativ mbi shoqëritë në përgjithësi dhe deformon ekonominë kombëtare dhe 

ndërkombëtare, si dhe cenon besimin tek sistemi ekonomik. Si përfundim, ai dëmton 

demokracinë, shtetin e së drejtës, të drejtat e njeriut si dhe progresin ekonomik dhe shoqëror. 
58

 

Por termi krim ekonomiko-financiar (krimi i jakave të bardha) daton nga viti 1939. Profesor 

Edëin Sutherland (Sociolog) ishte i pari që ka shpikur këtë term, dhe ka vënë hipotezën se 

kriminelët e “jakave të bardha” kanë karakteristika dhe motive të tjera krahasuar me kriminelët 

tipik të rrugës.Krimi ekonomik është një term që nuk e gjejmë në Kodin Penal dhe as në ligje të 

tjera në të cilat parashikohen vepra penale.
59

 Për të nuk ekziston as ndonjë përkufizim formal 

ligjor që të përcaktojë se çfarë përfaqëson. Ai nuk mbështetet në një kategori qartësisht të 

përcaktuar të së drejtës penale. Për këtë arsye, terreni për trajtimet teorike penale dhe 

kriminologjike mbi kuptimin e krimit ekonomik dhe mbi atë se çfarë përfshin ai ka qenë dhe 

është mjaft i hapur. Po kështu, një nga problemet kryesore në kërkimet për krimin ekonomik 

është se nuk disponohen statistika gjithëpërfshirëse dhe të plota për të, të cilat janë një burim i 

rëndësishëm dhe ndërkombëtarisht unik të dhënash për studiuesit e kësaj fushe. Kjo vjen si për 

shkak të mungesës së një definicioni të gjithëpranuar për krimin ekonomik dhe se çfarë 

përfshihet në të, e të mbajtjes mbi këtë bazë të statistikave të unifikuara , ashtu edhe përshkak të 

kriminalitetit të fshehur ose të asaj që quhet ndryshe “figuraeerrët” e krimit që, në rastin e 

krimeve ekonomike, për shkak të vetë natyrës së tyre, të cilat janë më të vështira që të zbulohen 

dhe hetohen, është në një shkallë shumë të lartë nëkrahasim me krimin “konvencional”. 
60

Për 

krimin ekonomik mund të jetë e pamundur që të dihet me saktësinë e një rritje e numrit të 

krimeve ekonomike të regjistruara është reflektim i rritjes aktuale të krimit apo rritje e vëmendjes 

së organeve të zbatimit të ligjit,të organeve rregullatore dhe aktorëve të tjerë. Në këtë kontekst, 

shumë krime ekonomike paraqesin probleme specifike dhe sfida për sistemin e drejtësisë. Për më 

tepër, ato përfshijnë edhe shfrytëzimin dhe abuzimin më të drejta civile, siç janë liria e 

veprimtarisë ekonomike, ndryshe nga shumica e krimeve të zakonshme me të cilat sistemi i 

drejtësisë është mësuar dhe përshtatur për luftimin e tyre. Krimi ekonomik përdor rrugë që është 

e vështirë të dallohen nga veprimtaria e ligjshme ekonomike dheprofesionale. Meqenëse termi 
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“krim ekonomik” nuk është një koncept formal ligjor, natyrshëm lind diskutimi se cilat janë 

arsyet për dallimin e tij si concept nga krimetet e tjera dhe për studimin e veçantë të tij. Krimi 

ekonomik përfaqëson një çështje ekonomike, sociale dhe kriminaliteti që dëmton strukturën 

materiale dhe morale të shoqërisë.
61 Krimi ekonomik i shkakton humbje një numri të madh 

njerëzish (partnerëve, aksionerëve, të punësuarve, konkurentëve, konsumatorëve, kreditorëve), 

komunitetit në tërësi, deri edhe shtetit, të cilit i duhet të përballojë një barrë të rëndë financiare 

ose të vuajë humbje të konsiderueshme  të   të ardhurave,dëmton ekonominë kombëtare dhendër 

kombëtare,si dhe shkakton në një masë të caktuar humbje të besimit te vetë sistemi ekonomik. 

Pasoja e parë e kësaj tendence do të jetë se koncepti i krimit ekonomik do të lidhet me një gamë 

më të gjerë aktivitetesh që përfshijnë gjithashtu edhe krimin okupacional (profesional), 

mashtrimet mes bizneseve dhe format e ndryshme të korrupsionit. Krimi ekonomik, i përdorur si 

një term i përgjithshëm, mbulon të gjitha llojet e veprave penale të kryera nga individët ose 

kompanitë publike apo private në kontekstin e aktiviteteve të tyre industriale, tregtare, financiare 

ose aktiviteteve të tjera të lidhura me biznesin. Ky term përmban një larmi të gjerë krimesh, mbi 

të gjitha ato që lidhen me pasuritë,por edhe ato që vënë në rrezik mjedisin natyror,ashtu si kurse 

edhe ato që vënë në rrezik interesat financiare të shtetit (për shembull shkelja e rregullimeve 

ligjore në lidhje me taksat). 
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Përfundime 

Krimet ekonmike kanë për qëllim arritjen  e përfitimeve financiare të personave që kanë një 

organizim të mirë në këtë lami për përfitime matriale dhe financiare, lufta kundër krimit të 

organizuar sot në Kosovë e që përbën  një shqetësim të madhë për ekonomin e vendit, është një 

nga faktorët, por edhe kushtet më të rëndësishme për integrimet ekonomike europiane dhe 

anëtarësimin në BE, pasi krimi ekonomiko-financiar pengon zhvillimin dhe realizimin e 

objektivave në shtet ndërtimin ligjor në vend. Në këtë fushë egzistojnë shumë hapsira për të 

studiuar dhe hulumtuar për krimin ekonomik në vendin tonë, në shtrirjen e tij në kohen e fundit 

në këtë aspekt kriminaliteti ekonomik duhet të luftohet në të gjitha poret e tij pa kompromis. 

Ne jemi në ndërtim të një demokracie, pra jemi në fazën e tranzicionit, prandaj nga praktikat e 

mëpasshme të shtetve në tranzicion kemi vërejtur se korrupsioni si dikuri është parë të jëtë si një 

nga sfidat më të rënda në ndërtim të një shteti demokratik. Institucionet e Kosovës duhet të kenë 

prioritet luftën kundër korrupsionit në mënyrë që të zhvillohet ekonomikisht shteti i 

Kosovës. Si fenomen ndikon edhe në zhvillimin negativ të ekonomisë së Kosovës, çka do të thotë 

se nëse Kosova identifikohet që ka një korrupsion të theksuar, atëherë ne kemi për t’i vuajtur 

pasojat edhe të investimeve nga jashtë, sepse bizneset apo organizatat ndërkombëtare, të cilat 

janë të interesuara të investojnë në Kosovë apo ta ndihmojnë Kosovën, atëherë veç do të 

largohen. 

Të gjithë ne duhet të mësohemi t’i respektojmë rregullat e shoqërisë dhe t’i shmangemi dhënies 

së mitos apo ryshfeteve për kryerjen më të shpëjtë të punëve. Vetëm një bashkim i forcave do të 

mundësonte fitimin e luftës kundër korrupsionit sepse në këtë luftë nuk mundet të na 

ndihmoj askush. Sektori financiar rezulton mjaftë i prekur nga krimi ekonomik. Me zhvillimet 

e shpejta të sektorit banker dhe shërbimet e reja financiare, krimi kompjuterik dhe siguria 

kompjuterike janë risqe që nuk duhen injoruar. Në dallim nga krimet tradicionale, krimi 

kompjuterik është një krim global. Këto lloj krimesh kryhen përms hapësirave dhe mjeteve 

kompjuterike dhe nuk ndalojnë në kufijtë konvencionale shtetërore.  Korrupsioni mbetet një nga 

sfidat më të mëdha të kohës sonë. Ai përbën një kërcënim për institucionet demokratike dhe të 

drejtat e liritë themelore të njeriut, ai frenon zhvillimin dhe e shton varfërin në vënd. 
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Prof. ass. dr. Berat Aqifi 

 

 

Principles of the corporative management of the joint-stock-

company in the Republic of Albania and Republic of North 

Macedonia – Comparative aspects 

 

Abstract 

The contemporary concepts of the management of the commercial companies and their 

positioning as successful based on the principles of the market in the region, begin from the 

common principle: “the Corporative management”, based on the traditional management of the 

companies like those who represent the Anglo-American system, as well as the continental 

system of the law, where belongs the countries such as: Kosovo, Albania and North Macedonia.   

In the wider meaning, it is about the way on which it is decided the balance of interests, 

that in the report of the certain companies exist more different persons and entities. 

Directing-management of the organized companies in the form of the joint - stock 

commercial companies in the region based on the system of selection of their management even 

in one or two levels is based even in the full harmonization with the international ones.   

The complexity and at the same time the main importance represent: the continuing 

changes of the legal rules in the field of organizing of the commercial companies, respectively 

joint-stock-companies, that from the one side it imposes the necessity to define the basic 

principles of the management of the corporations.  

All of this, results in the permanent increase of the companies which have as their 

objective the increasing of the shares that result in close dependency connected by the side of 

several different categories of natural and legal persons as well, with whom they cooperate 

between each other.  

In the contemporary business conditions the relations corporate-state appear as very 

important factor, which largely determines even their competitive skills. Due to this 

strengthening, in the context of the further development of the leading corporative principles of a 

commercial company in the defined business circle it appears a direct interaction form the 

placement of: new standards, skills and the ethics in business, etc.   

At the end, all this appear the certain preconditions for reaching success, but even the 

surviving in the difficult circumstances of the working conditions in the relevant places where all 

this is assessed- market.  
 

 

The key words: commercial company, cooperative leading, business,  market.    
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Parimet e menaxhimit korporativ të shoqërive aksionare në R.e Shqipërisë 

dhe R.e Maqedonisë së Veriut – Aspekte komparative 

 
Abstrakt 

 

Principet bashkëkohore e menaxhimit të shoqërive tregtare dhe pozicionimi sa më i sukseshëm i 

tyre bazuar në parimet e tregut në rajon, nisen nga parimi i përbashkët: “Menaxhimi korporativ”, 

të bazuar në menaxhimin tradicional të kompanive si ato që përfaqsojnë sistemin anglo-

amerikan, poashtu edhe ate kontinenatal të së drejtës, ku bëjnë pjesë edhe shtetet në rajon si: 

Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia.  

Në kuptimin më të gjërë, bëhet fjalë për mënyrën në të cilën vendoset baraspesha e intereseve, që 

në raport të kompanive të caktuara ekzistojnë më shumë persona të ndryshëm dhe entitete. 

Drejtimi-menaxhimi i kompanive të organizuara në formën e shoqërive tregtare aksionare në 

rajon të bazuara në sistemin e zgjedhje së menaxhimit të tyre qoftë një nivelësh ose ate dy nivele 

është i bazuar dhe në harmonizim të plotë me ato ndërkombëtare.  

Ndërlikueshmëria dhe njëherit rëndësia kryesore paraqet: ndryshimet e vazhdueshme të 

rregullave ligjore në sferën e organizimit të shoqërive tregtare, gjegjësisht shoqërive aksionare, 

që nga njëra anë imponon nevojën për përcaktimin e parimeve themelore të udhëheqjes 

korporative. E gjithë kjo rezulton në shtimin permanent të kompanive që si qëllim kanë rritjen e 

aksioneve që rezultojnë një mvarshmëri ngushtë të lidhur nga ana e disa kategorive të ndryshme 

si personave fizik poashtu edhe juridik, me të cilët bashkëpunojnë mes veti. Në kushtet 

bashkëkohore të biznesit raportet korporatë - shtet paraqiten si faktor mjaft i rëndësishëm, i cili 

në masë të madhe e përcakton edhe aftësitë e tyre konkurruese. Përshkak të kësaj forcimi, kurse 

në këtë kontekst të zhvillimit të mëtutjeshëm të parimeve të udhëheqjes korporative të një 

shoqërie tregtare në biznesrrethin e definuar, paraqet një interakcion të drejtëpërdrejtë nga 

vendosja e : standardeve të reja, shkathtësitë dhe etika në biznes etj.  

E gjithë kjo së fundi, paraqet parakushtet e caktuara për arritjen e sukseseve, por edhe mbijetesë 

në rrethanat edhe më të vështirsuara të kushteve të punës në vendet relevante ku e gjithë kjo 

vlerësohet – tregu.  

 

Fjalët kyçe: shoqëri tregtare, udhëheqje korporative, biznesi, tregu 
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1. Parimet e menaxhimit korporativ të shoqërive aksionare në R. e Shqipërisë dhe R.e 

Maqedonisë së Veriut – Aspekte komparative 

 

  Është e njohur se menaxhimi i suksesshëm i së drejtës dhe mbrojtja e mirë e të drejtave  

pronësore e nxitojnë (nxisin) efikasitetin dhe inovativitetin tek bizneset. Poashtu , standardet 

rregullative të vendosura rreptësisht konsumatorët dhe kompanitë kompetitive i mbrojnë nga çdo 

lloj i eksploatimit dhe shpronësimi. Shoqëritë aksionare si fuqi motorike të ekonomisë të çdo 

vendi, edh më shumë po ballafaqohen me nevojën e potencimit të promovimit të  kulturës 

bizisore prej ”maksimizimit afatshkurtë të biznesit – deri tek “ sjelljes së përgjegjshme dhe 

mundësimit të zhvillimit përmbajtësor” - (responsible business behaviour in providing 

sustainable development) që në të vërtetë paraqesin qëllimet e menaxhimit korrporativ. ( The 

White Paper of the EU Commission on Corporate Social Responsibility and the Commissions’s 

Communication on CSR).  

Menaxhimi i suksesshëm kontribuon për një zhvillim ekonomik stabil, përmes rritjes së 

performancës së kompanive dhe qasjen më të mirë drejtuar kah burimet e jashtme të kapitalit. E 

gjithë kjo e rritë profitabilitetin e shoqërive aksionare dhe mundëson zhvillimin sa më të shpejtë 

të tyre. 

Parimet moderne të menaxhimit me kompanitë aksionare dhe paraqitja e tyre e suksesshme në 

treg, përkufizohet në termin e përbashkët " Menaxhim - Qeverisje  Korporative ". Në kuptimin 

më të gjerë ,  bëhet fjalë për mënyrën e vendosjes të një ekuilibri interesash që në raport në një 

kompani të caktuar  ekzistojnë ndërmjet subjekteve të ndryshëm dhe entiteteve. Me këtë 

përcaktohet sistemi si mjet i realizimit të qëllimeve të kompanisë , vlerësohen risqet e tyre dhe 

zgjedhen taktikat për realizimin e performansave edhe më të mira. Kompanitë me menaxhim të 

mirë korporativ krijojnë vlera dhe sigurojnë sistem të përgjegjësisë dhe kontrollit kompatibil me 

riskun e marrur. 

Këto shoqëri aksionare janë të angazhuara për futjen dhe zbatimin e praktikave të menaxhimit të 

bazuar në integritetin; praktikat që janë në interes të të gjitha palëve të interesuara, duke përfshirë 

aksionarët, punonjësit, klientët, furnizuesit, investitorët potencial dhe mjedisin social në të cilin 

kompania realizon veprimtarinë e saj.  

Në konceptin e menaxhimit korporativ janë të përfshira elemente që i përkasin strukturave të 

shumta të ndryshme, sistemet, proceset dhe përgjegjësitë. Kështu sipas: James D. Wolfenson: “ 
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Menaxhimi korporativ paraqet promovimi i relacioneve – fer, transparencë dhe përgjegjësi 

“(James D; 1999). 

Nga ana tjetër sipas profesorëve: Andrei Shleifer ( Harward) dhe Robert W.Wishny (Universitet 

of Chikago): Menaxhimi korporativ ka të bëjë në mënyrat që finansuesit e korporatave sigurohen 

se investimet do të и kthehen “(Andrei Shleifer, Robert W.Wishny;1997). 

Adrian Cadbury, beson se menaxhimi korporativ ka për qëllim mbajtjen e një ekuilibri mes 

qëllimeve ekonomike dhe sociale dhe në mes të qëllimeve të individëve dhe objektivave të 

komunitetit. Korniza e qeverisjes korporative duhet të inkurajojë përdorimin më efikas të 

resurseve duke insistuar në kërkimin e përgjegjësisë nga ata që menaxhojnëresurset. Qëllimi 

është afrimi më i mirë në interes të individëve, korporatave dhe të shoqërisë. “(Adrian Cadbury; 

2000).  

Emëruesi i përbashkët në të gjithë këtë është:  Fakti se Qeverisja korporative është një term që i 

referohet roleve dhe marrëdhënieve që janë të vendosura në mes të të gjitha palëve që kanë 

ndonjë interes të lidhur me një kompani të caktuar. Këtu bëjnë pjesë: aksionerët , bordi 

mbikëqyrës, bordi drejtues, menaxherët, punonjësit, klientët, furnizuesit, qeveria dhe komuniteti 

. Efikasiteti i menaxhimit korporativ të një shoqërie aksionare do të thotë që rrolet dhe 

marrëdhëniet e themeluara në kuadër të strukturave të tilla të ndërtuara të kompanisë, janë aq sa 

janë të mundura të jenë më të harmonizuara dhe më etike. 

 

2. MENAXHIMI KORPORATIV ME RESURSET NJERËZORE NË SHOQËRITË 

AKSIONARE 

 

Menaxhimi i burimeve ekzistuese njerëzore në një shoqëri aksionare  është proces mjaft dinamik 

dhe përgjegjës, i cili gjithashtu kompanisë i  ndihmon për të arritur deri tek  individët  me aftësi 

dhe arsimim të dëshirueshëm, kurse menaxhmentit të saj – realizimin e rezultateve të pritura. 

Menaxhmenti mund të përkufizohet si një strategji dhe një qasje koherente për menaxhimin e 

aseteve më të vlefshme të kompanisë , gjegjësisht njerëzve dmth ( individëve) të cilët punojnë në 

të dhe kontribuojnë në arritjen e objektivave të saj 

Njerëzit, burimet njerëzore në një kompani dhe menaxhimi me resurset njerëzore („human 

resources management“), pa dyshim paraqesin fjalë kyçe dhe preokupim dominant të 

menaxherëve modern dhe kompanitë në përgjithësi. Shi për këtë, përkufizimi menaxhimi me 

resurset njerëzore  ka më shumë rëndësi si: disciplina shkencore;  funksioni menaxherial, kritere 
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profesionale në funksion të kompanisë, filozofia specifike e menaxhimit dhe qeverisjes (Avlijaš, 

2010).. 

Menaxhimi i burimeve njerëzore në shoqëritë aksionare është problem veçanërisht i rëndësishëm 

, i cili qarkullon në relacionin e përvojave që e zotëron potenciali ekzistues njerëzor , 

bashkangjitur me performancën e kompanisë dhe drejtimet strategjike të planifikimit dhe punës 

në të  ardhmen të vetë kompanisë . Të punësuarit ( burimet njerëzore ) duhet të trajtohet vlera, si 

familje e kompanive , në të cilën maksimalizimi i kapacitetit të punëtorëve së bashku, me ekipin 

e menaxhimit e në përputhje me organizimin e shoqërisë . Aftësitë individuale të tyre të 

mundshme duhet të merren parasysh gjatë përcaktimit të strategjisë në planifikimin e burimeve 

njerëzore , e cila nga njëra ana është vet koncepti dhe strategjia e kompanisë. 

 

2.1. Procesi i menaxhimit dhe menaxhimi i burimeve njerëzore në kompanitë aksionare 

 

Procesi i menaxhimit dhe menaxhimi i mundshëm i burimeve njerëzore në një kompani e 

aksionare përmban disa nën-faza themelore:  

 Planifikimi i burimeve njerëzore, përmes analizës së faktorëve të brendshëm (gjendje stabile 

të përhershme , nevoja të pritshme nga disa profesioneve dhe profile të caktuara, plane të 

zgjerimit ose zvogëlimit të kapaciteteteve të kompanisë), faktorët e jashtëm (tregu i punës); 

 Punësimin, përmes rekrutimit duke ofruar një përzgjedhje të përshtatshme të kandidatëve për 

operacione punuese, në përputhje me planin e resurveve njerëzore; 

  Përzgjedhja ose selekcionimi i burimeve ekzistuese, nëpërmjet kontrollit të vazhdueshëm të 

dijes që ata posedojnë, por edhe motivimi për avancim të pozitave brenda kompanisë;  

  Futjen në mjedisin e punës dhe procesin e prodhimit, përmes njohtimit sa më të mirë  

(kolegët, përgjegjësisë, etika e biznesit në kompani);  

 Trajnimi i përhershëm dhe i perfeksionuar i orientuar drejt rritjes së aftësisë së punonjësve për 

efikasitet më të madh të produktivitetit në kompani; 

 Vlerësimi i efektit të punës të çdo individi në vendet e punës të definuara saktësisht, që është 

në korelacion me standardetose aktivitetet të përcaktuara për atë pozitë; 

  Promovimi, transferimi, ulje në pozitë dhe të shkarkimit, siç është praktikë e zakonshme me 

të cilin do të përballet çdo punonjës në kompani të caktuar.  
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Secila prej këtyre masave dhe aktiviteteve të drejtpërdrejtë ndikon në planifikimin e burimeve 

njerëzore (Stoner J., Freeman E, 1989). 

 

 

3. RESURSET NJERËZORE SI FAKTOR I MENAXHIMIT TË SUKSESHËM 

KORPORATIV ME SHOQËRITË AKSIONARE 

 

Në vendet në rajon si në Shqipëri, Maqedoni e gjetiu, shoqëritë aksionare nuk janë të kufizuara 

në rizgjedhjen lidhur me sistemet e drejtimit  një nivelësh  (ku Këshilli i Administrimit përbëhet 

nga anëtarë administratorë dhe jo administratorë) ose sistemin me dy nivele drejtimi (me Këshill 

Mbikëqyrës dhe Administratorë). ( Kodi i drejtimit të brendshëm për shoqëritë aksionare në 

Shqipëri të cilat nuk janë të regjistruara në bursë). 

Suksesi i shoqërive aksionare në kushtet e konkurrencës modern të tregut është i kufizuar nga 

faktorë të jashtëm dhe të brendshëm. Kryesisht, faktorët e jashtëm janë vendimtare në arritjen e 

aftësisë konkurruese mbi to dhe paraqet vështirësi gjatë veprimit të tyre.  

Konkurrenca e brendshme apo individuale e burimeve njerëzore sipas natyrës së tyre është e 

ndarë në trashëguese dhe të fituar. Përparësitë e trashëguara të stafit: aftësia kryesisht paraqesin 

(talenti, gjenijaliteti), temperamenti, karakteristikat fizike. Avantazhet e fituara konkurruese në 

dispozicion të stafit ekzistues janë: aftësitë e biznesit (arsimi, njohuritë profesionale, shkathtësitë 

dhe aftësitë), inteligjenca dhe kultura, aktiviteti (aftësia që të artikulohen objektivat personale me 

emocionet e tyre, dëshira, stresi, xhelozia), shoqërimi, komunikimi, organizimi dhe kështu me 

radhë. 

Te menaxhimi strategjik i burimeve njerëzore i një kompanie  të caktuar i faktorësh, dentifikohen 

një numër i faktorëve, me të cilat  përcaktohet  roli i stafit. E gjithë kjo nga ana e saj kontribuon 

në qeverisjen e suksesshme e shoqërisë aksionare të caktuar. Zhvillimi i shpejtë i revolucionit 

shkencor dhe teknologjik ka ndryshuar në mënyrë dramatike natyrën dhe përmbajtjen e punës. 

Në biznese gjithnjë e më shumë po kërkohen aftësitë edhe më të larta profesionale,kurse  më pak 

punë rutinore mekanike. Nga të punësuarit dhe menaxherët në kushtet e sotme kërkohet një 

kulturë të komunikimit, punë në ekip, sens ekipi, kujdes për kompaninë në tërësi. Rritja e 

kërkesave për punonjësin gjithashtu do të thotë rritje e rrolit të tij në procesin e prodhimit (A 

Thompson, Strickland A 1998).  
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Përmirësimi i strukturës arsimore të ekipit të menaxhimit promovon ndryshime të kontrollit dhe 

rritjen e rëndësinë të vetë-kontrollit të punonjësve. Teknologjia moderne dhe rritja e 

profesionalizmit në mënyrë të pashmangshme krijojnë një situatë në të cilën kontrolli më i  rreptë 

mbi vartësit humbë kuptimin e saj, kështuqë në mënyrë që roli i secilit menaxher individual ose 

punonjës në zbatimin e strategjisë të bëhet e domosdoshme.  

Në kërkim e mënyrave të reja më efektive për të arritur objektivat strategjike dhe financiare - 

kreativiteti në vend të punës rutinë, krijon një mundësi për lindjen dhe zbatimin e ideve të 

kontrolluara, e cila do të forcojë pozicionin konkurrues të kompanive në kushtet moderne e që 

është pothuajse e pamundur (Bocharova T, 2003) 

Menaxhimi i suksesshëm i kompanive aksionare është e lidhur me rritjen e kulturës së 

përgjithshme të shoqërisë. Puna nuk është vetëm një burim i jetesës, por edhe një mundësi për 

shprehje, karrierë (mirëqenie materiale, statusi social, ndjenja subjektive që shprehet si - 

kënaqësi nga veprimet). 

Menaxhimi efektiv i personelit është faktori më i rëndësishëm i konkurrencës  i kompanive, ëq 

nga ana e vet mundëson arritjen e sukseseve ekonomike . Punëtorët trajtohen si një resurs i 

korporatave, ku është e nevojshme që ata të motivohen dhe paralelisht të zhvillohen së bashku 

me resurse të tjera , për ti arritur qëllimet strategjike të kompanisë (BalashovJ.,2009 . 

Një rëndësi të posaçme për ekipin e menaxhimit si më përgjegjës për një qeverisje më të 

suksesshme të një kompanie moderne janë : Qëndrueshmëria , gjegjësisht aftësia e ekipit për të 

ruajtur dhe zhvilluar potencialin e tyre përmes gatishmërinë dhe mobilitetit së stafit . Shumë 

shpesh , qëndrueshmëria identifikohet me stabilitetin e ekipit të prodhimit, e që është në 

krahasim me dëshirën e individëve për t'u larguar nga vetë kolektivi ose për shkeljen e disiplinës 

së punës. 

Ndryshimi i ekipit menaxhues është një lëvizje e veçantë e pakënaqësisë të fuqisë punëtore, për 

shkak të pakënaqësisë e punonjësve me vendet e punës ose të organizimit e një detyre të veçantë. 

Fluktimacioni ose luhatja e personelit menaxhues është një nga treguesit që kanë të bëjnë me 

shkarkimin dhe ndikojnë në qëndrueshmërinë dhe suksesin e kompanisë.  

Gjatë kësaj është mjaft e rrezikshme nëse bëhet largimi I liderëve dhe në vend të tyre  ofrohen 

individë me një stil të ndryshëm të punës. Në këtë rast, ekipit do ti duhet kohë dhe përpjekje të 

konsiderueshme për të punuar bashkarisht me shefin e ri (Egorshin AP 2006). Ndryshimi i 
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personelit menaxhues  që kanë qasjen dhe vizionin e vet e menaxhimit korporativ me shoqëritë 

aksionarenë mënyra të ndryshme mund të ndikojë në punën e kompanisë. 

Varësisht nga rrethi i punëve të kompanisë dhe ndryshimi permanent i pozicioneve të punonjësve 

të ndikimit mund të jetë e dobishme, por mund të çojë në humbjen e konkurrencës dhe rënies të 

prodhimit. Kualifikimet nga ana e tij pasqyrojnë karakteristikat individuale të secilit punonjës, që 

në fakt, pasqyron shkallën e kompetencës profesionale të punonjësve brenda një profesioni të 

caktuar apo specialiteti dhe është e lidhur ngushtë me kompleksivitetin e punës e që pasqyron 

tiparet cilësore të punës e cila manifestohet nëpër faza të caktuara të punës (Kibanov A.Я, 2006 

). 

Politika kadrovike është segmenti më i rëndësishëm në motivimin organizativ dhe paraqet një 

sërë parimesh themelore që zbatohen nga ana e menaxhmentit korporativ.  Ajo është që më parë 

aktivitet i planifikuar për formimin e kolektivit , që në mënyrën sa më të plotë i balancon 

qëllimet dhe prioritetet e kompanisë me kapacitetet personale në dispozicion. (Марченко 

И.;2007) .  

Për tu ndjekur trendet moderne në mjedisin e tregut kërkohet trajnime kontinuele  të ekipit 

ekzistues të menaxhimit dhe ngritje të njohurive korporative. Trajnimi i stafit është operacion i 

përgjithshëm brenda një koncepti të unifikuar të trajnimit në një kompani të caktuar , me  qëllim 

arritjen e trajnimeve sistematike të personelit ( VV Travin , Dяtlov VA , 1995).. 

Edukimi dhe trajnimi paraqesin dy anët të të njëjtit koncept. Arsimimi është ngushtë i lidhur me 

zhvillimin e inteligjencës së përgjithshme të njeriut që është pjesë e një kolektivi , ndërsa 

trajnimi është më i gjërë e që është e lidhur direkt me punën e kryer . Gjatë kësaj  trajnimi ka për 

qëllim : të sigurojë kompanisë me një numër të mjaftueshëm të personelit ku cilësitë profesionale 

plotësisht do të korrespondojnë në arritjen e qëllimeve prodhuese dhe ekonomike të kompanisë .  

E gjithë kjo ka për qëllim rritjen e aftësisë konkurruese të stafit që ka menaxhimin e vërtetë të një 

kompanie të caktuar në drejtim të qeverisjes korporative me kompanitë aksionare . 

Kompanitë që investojnë në mbrojtjen e mjedisit, në rekrutim, trajnime dhe në ruajtjen e një 

force pune të aftë, si dhe në ndërtimin e partneriteteve domethënëse në komunitet kanë më 

shumë mundësi të mbijetojnë dhe zhvillohen në periudhën afatmesme dhe afatgjatë.( Analiza e 

Situatës së Përgjegjësisë Sociale të Korporatave në Shqipëri). 
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4. ORGANIZIMI I MENAXHIMIT KORPORATIV NË SHOQËRITË AKSIONARE NË 

RAJON 

 

Lidhur me administrimin  të formës së shoqërive tregtare aksionare ne RSH,  drejtimi-

menaxhimi i këtyre  kompanive është i organizuara në  bazë të sistemit të zgjedhjes së 

menaxhimit të tyre një nivelësh ose ate dy nivelësh, ku edhe konform nenit 154 te Ligjit dalin  të 

drejtat dhe detyrimet të Këshillit të administrimit që në suaza të kompetencave të tyre të 

vendosin lidhur me qështjet e caktuara reth emërimit dhe shkarkimit të administratorëve, si dhe 

caktimin e shprëblimeve të tyre. ( LIGJ Nr.9901, datë 14.4.2008 PËR TREGTARËT DHE 

SHOQËRITË TREGTARE., neni 154). 

Poashtu, lidhur me administrimin e shoqërive tregtare aksionare Ligji mundëson që 

administratorë mund të emërohet çdo person fizik i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 3 vjet me 

të drejtë rizgjedhje ne të drejta dhe detyrime të përcaktuara me statut. Në suaza të kompetencave 

të veta, ata edhe  kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, 

të përfaqësojnë shoqërinë tregtare etj. ( LIGJ Nr.9901, datë 14.4.2008 PËR TREGTARËT DHE 

SHOQËRITË TREGTARE., neni 158). 

Për  dallim nga sistemi njënivelësh, në sistemin e administrimit me dy nivele, administratorët 

drejtojnë shoqërinë dhe marrin vendime për mënyrën e vënies në zbatim të politikave tregtare, 

ndërsa këshilli mbikëqyrës, në cilësinë e organit mbikëqyrës, këqyr vënien në zbatim të këtyre 

politikave dhe përputhjen e tyre me ligjin dhe statutin. ( LIGJ Nr.9901, datë 14.4.2008 PËR 

TREGTARËT DHE SHOQËRITË TREGTARE., neni 166). 

Në lidhje me drejtimin e brendshëm të shoqërive tregtare shqiptare jo të regjistruara në bursë, që  

të zhvillojnë një kuadër menaxhues të shëndoshë të drejtimit të brendshëm, Shqipëria ka hartuar 

një Kod  lidhur me aktet ligjore përkatëse ku edhe përcaktohen parimet e drejtimit të brendshëm 

për të gjitha shoqëritë aksionare jot ë regjistruara në bursë. (Kodi i drejtimit të brendshëm për 

shoqëritë aksionare në Shqipëri të cilat nuk janë të regjistruara në bursë”.). 

Veprimtaria tregtare - menaxhimi e shoqërisë aksionare në Kosovë sipas Ligjit i është besuar 

Bordit të Drejtorëve dhe Zyrtarëve, të cilët në suaza të kompetencave të veta çdo shoqëri duhet të 

ketë një bord të drejtorëve.  

 Statuti i shoqërisë si akt më i lartë mund të përcaktojë kompetencat e bordit të drejtorëve dhe 

disa kompetenca ekskluzive lidhur me marrjen e vendimeve mbi të gjitha çështjet përveç 
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vendimeve të cilat u janë rezervuar aksionarëve me ligj ose me statutin e shoqërisë.( LIGJI Nr. 

02/L-123 PËR SHOQËRITË TREGTARE., neni 169.1.). 

Zyrtarët ose menaxherët e shoqërisë tregtare aksionare janë nën drejtimin e bordit të drejtorëve. 

dhe i kanë kompetencat dhe autorizimet e përcaktuara në rregullore. për ushtrimin e veprimtarisë 

së kompanisë, përveç çështjeve që shprehimisht janë të rezervuara për bordin e drejtorëve ose 

për aksionerët sipas këtij ligji, rregulloreve ose statutit.  

Përveç detyrave të përcaktuara, zyrtari është i autorizuar që të veprojë në përgjithësi (pa ndonjë 

dokument autorizimi) në emrin e kompanisë, t'i përfaqësojë interesat e kompanisë në 

përmbylljen e transaksioneve në emrin e kompanisë, si dhe të japë udhëzime për zyrtarët e tjerë 

të kompanisë, me kusht që këto udhëzime të mos jenë në kundërshtim ose në mospërputhje me 

statutin, rregulloret ose me këtë ligj.( LIGJI Nr. 02/L-123 PËR SHOQËRITË TREGTARE., neni 

183.). 

Lidhur me sistemin e menaxhinit të shoqërive tregtare aksionare në Maqedoni është e njëjtë me 

ate në Shqipëri, ku sipas Ligjit mund të ishte njëshkallësh dhe dyshkallësh. Duhet të potencohet 

se kjo i lëhet në disponim të zgjedhë vetë shoqëria në bazë të statutit, i cili mund të ndryshohet 

në pjesët ku do të përcaktohet se si do të funksionojë shoqëria. Menaxherët se si anëtarë të 

këshillit drejtues mund të janë vetëm personat fizik me zotësi të plotë veprimi me mandate jo më 

të gjatë se gjashtë vite. ( Ligji për shoqëritë tregtare, 2004.neni 342). 
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KONKLUZIONE 

 

 Qeverisja e mirë e korporatave të kompanive aksionare në rajon, rezulton në qasje më të mirë 

dhe më të lehtë e arritjes deri te kapitali, kurse në afate më  të gjata realizojnë  performanca më të 

mira.  

 Kompanitë që vendosin standarde më të larta të qeverisjes, arrijnë që t,i minimizojnë  rreziqet 

dhe ti sjellin në nivelet më  të ulëta,  lidhur  me  investimet  në kompani.  

 Drejtimi-menaxhimi i kompanive të organizuara në formën e shoqërive tregtare aksionare në 

rajon të bazuara në sistemin e zgjedhje së menaxhimit të tyre qoftë një nivelësh ose dy niveleve 

është i bazuar dhe në harmonizim të plotë me ato ndërkombëtare.  

 Te shoqëritë e tilla aksionare, të cilat që  në të vërtetë në mënyrë aktive promovojnë praktikat 

e qeverisjes së mirë korporatave, iu nevoiten resurse  njerëzore që do të janë të gatshëm për të 

krijuar dhe zbatuar politikat e qeverisjes më të mirë korporative. 

 Resurset njerëzore në një kompani tregtare i përfshijnë të gjithë punonjësit, pavarësisht nga 

pozita e tyre apo nivelin e arsimit të angazhimit. Për këtë arsye, kompanitë moderne aksionare 

preferojnë ti vlerësojnë dhe ti shpërblejnë  këta njerëz  nga konkurrenca, e cila nuk është ose ka 

dijeni, ose injoron përfitimet e politikave dhe praktikave të tilla. 

 Nga ana tjetër, ato  tërheqin më shumë investitorë të gatshëm për të siguruar kapital me 

çmime të ulëta. 

 E tërë kjo paraqet  një parakusht për mbijetesë në qoftë se dëshirohet të arrihen  suksese në 

kushtet edhe  më të ashpërsuara për biznes  dhe mbijetesë  në të vetmin  vend adekuat relevant 

ku ajo vlerësohet -  tregu. 

 Sipas kësaj, menaxhimi korporativ e një shoqërie aksionare paraqet parakusht për 

implementimin e parimeve bashkëkohore si mjet për punë, kurse ekipi menaxherial që punon në 

kushte të menaxhimit korporativ, duhet që ta çmojë dhe kultivojë si dhe në kontinuitet  ti 

ndërtojë resurset ekzistuese njerëzore, duke mos i injoruar mundësitë e nevojës së angazhimit në 

punë të kuadrove të reja. 
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Dr. Sc.  Dardan Vuniqi  

 

HIPËRTOFIA KUSHTETUESE – LIGJORE  E KOSOVËS SFIDË PËR 

RININË 
 

 

Infrastruktura Ligjore e Kosovës dhe rruga e saj aspiruese për anëtarësim në Stukturat Euro 

Atlantike tashmë është plotësuar, pothuajse në të gjitha sferat Juridike, politike dhe ekonomike 

madje Kosova, ka një mori të ligjeve që ngjason me “Hipërtrofi Kushtetuese – Ligjore”. Ne të 

kaluarën shtetet Socialiste, kanë përqafuar këtë ide të Hipërtofisë Kushtetuse-Ligjore. Duke 

hartuar Kushtetuta-akte ligjore dhe nënligjore të gjata të cilat rregullonin në mënyrë të detajuar 

jetën e qytetarëve dhe me norma të stër-ngarkuara juridike ngulfatën qytetarin dhe lirinë e tij. 

Ndërsa po që i hedhim një sy Fjalorit të gjuhës së sotme Shqipe (1985), me Hipërtofi jep të 

kuptohet se Organi ligjvënës (Kuvendi, Parlamenti, Senati) apo varësisht emërtimeve të tij bënë 

tejkalimin e Kompetencave të tij duke nxjerr akte Juridike, pa krijimin mekanizëm 

implementues. Dhe nxjerrja e akteve të tilla pa, analizë të mirëfilltë të politikave publike, krijon 

vështirësi në zbatueshmërinë e tyre me interesat shoqëror.  

Nxjerrja e akteve të shumta ligjore nga  Politika e deri tanishme, në Kosovë ka dëshmuar se 

strukturat politike në Kosovë nuk janë në gjendje ta projektojnë vetën jashtë pushtetit. Dhe 

mbajtja me çdo kusht e pushtetit do ta dërgon Kosovën në një rrugë pafund, pa vizion të kjart për 

rininë dhe të ardhmen. Dhe nga kjo formë vetëm e vetëm sa rrezikohet e ardhmja jonë aspiruese. 

A kemi vendosur të shkojmë drejtë një sistemi Kakostokratik (Sistem i qeverisjes, ku vendi  

drejtohet nga një grup njerëzish popullist dhe jo të denjë)?! 

 

 Zgjedhjet e fundit të mbajtura në Tetor të këtij viti, dëshmuan se qytetari, banori i ri në moshë 

është promotor i ndryshimeve apo garancion i qëndrueshmërisë së çdo vendi dhe shteti në botën 

bashkëkohore, andaj kjo rini (Rinia e Kosovës), ka nevojë për përkujdesje dhe vëmendje më të 
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theksuar shtetërore – institucionale e lënë anash tash e 19 vite, duke filluar nga edukimi, 

përgatitja e kurrikulave më të mira për shkollimi, siguria, avancimi i vlerave gjithëpërfshirëse, si 

dhe për angazhim, për eliminimin e faktorëve që prodhojnë urrejtje dhe destabilizim në vend dhe 

rajon.  

Rinia është kapluar brenda një konfuzioni shumë të paqartë për të ardhmen e tyre, ngase është 

duke u lënë si shtresa më e harruar e shoqërisë sonë.  

Rinia jonë po kalon momente shumë të vështira, madje edhe me të vështira se në kohën e 

regjimit dhe ndodhet në një udhëkryq të madh. Kërkon të ndërtojë të ardhmen e saj, por ndeshet 

me shumë probleme të cilat shpesh janë shumë të vështira për t’u zgjidhur madje mund të themi 

se janë të pakalueshme”. Drejtësia në Kosovë vazhdon të mbetet vetëm një dëshirë e cila ngrihet 

në nivel të ligjit dhe ne fund dëshira e atij pushteti shndërrohet në ligj. 

Ndërkohe, që për çështje kolektive nuk ekzistojnë përgjegjësi por ekzistojnë  vetëm privilegje.  

Banor i Kosovës i cili ndihet i shpronësuar, prej institucioneve ndihet që pushteti politik dhe  

ekonomik i Kosovës është botë e ndarë prej tij edhe ky  nuk ka qasje ne të dhe në anën tjetër atij 

(pushtetit), ky nuk i intereson.  

 

Mendoj që një pjesë shumë e madhe e kësaj shoqërie  ndihet e shpronësuar pavarësisht se kemi 

nxjerr ligje të mjaftueshme por qytetari, i ri në moshë ndihet i pafuqishëm në vendimmarrje dhe 

pjesëmarrje në politikat publike.  

 

Kronologjikishtë lidhem me vitin protestat e vitit1981, këto protesta janë quajtur Demonstrata 

për liri dhe pushteti i atëhershëm ishte i befasuar nga demonstratat ngase ekzistonte bindja se 

vendi është i lirë. Por, a duhet edhe sot të protestohet për liri?!  Është çështje e interpretimit të 

lirisë për aq sa bëhet fjalë.  

Edhe për definicionin e dhunës sot, ka  gjenerata që ndihen qe nuk janë të lira ne ndoshta  mund 

të mos i kuptojmë e mund edhe të mos i arsyetojmë dhe pikërisht këta janë qytetar mesatar. 

 Por interpretimet e lirisë dallojnë edhe nga periudhat historike dikur ne nuk jemi ndier te lirë, 

sepse kemi jetuar ne Jugosllavi dhe nenë regjim. Po ashtu, sot njerëzit nuk ndihen të lirë edhe pse 

kemi legjislacion të bollshëm që mbron të drejtat tyre. Një maksim e huaj thote: “Ai që 

përkujdeset për shpëtimin e të rinjve bën punë hyjnore”. Apo kujdesemi ne?!, pyetje me shumë 
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enigme ngase tek ne nuk kemi reflektim të rregullave morale dhe dorëheqja morale tashmë është 

harruar për çështje publike. 

  

Çdo ditë, në lajmet e mbrëmjes jemi mësuar të shohim autobusët përplot me të rinj, burra, gra e 

fëmijë, duke lëshuar Kosovën duke ikur, për të kërkuar një jetë më të mirë apo më mirë të themi 

se kërkojnë të pamundurën, kërkojnë kafshatën e gojës, një jetë më të dinjitetshme aty ku 

çmohen vlerat dhe integriteti njerëzor. Të përcjellur nga familjarët dhe të ndarë me lot në sy, e 

përlotur, sepse “Kosova”, vendlindja e tyre, shteti i tyre për të cilën dhanë më të shtrenjtën, jetën, 

para ardhësit e tyre, Institucionet Politike dhe Juridike të tyre vazhdojnë me rutinën duke i ka 

harruar, duke u plagosur e vrarë të ardhmen e tyre.  

 

Gjendja e rëndë ekonomike, papunësia, pa barazia ligjore janë disa nga faktorët shtytës që të 

rinjtë ia mësyjnë ikjes nga vendi.  

 

Institucionet në nivel lokal dhe qendror, duhet të bëjnë analiza më të mirëfillta të politikave 

publike për ta penguar këtë problematikë e cila është shqetësuese dhe mund t’i kushtojë vendit 

tonë në perspektivën e së ardhmen. Duhet të punojnë më shumë në të mirë të interesit të 

përgjithshëm dhe rritje të ndjenjës së atdhe dashurisë, vullnetarizmit dhe në ruajtjen e parasë 

publike që Kosova të jetë vendi i ëndrrave. 

 

(Qëndrimet e autorit janë mbështetur mbi gjendjen aktuale  që ndodhet Rinia e  Kosovës) 
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MSc. (PhD Cand.) Kastriote VLAHNA 
 

INSTITUTI I PËRFAQËSIMIT NË TË DREJTËN CIVILE DHE LLOJET E 

TIJ 

 

                                             Abstrakt                                                                                          

 

        Një nga ëndërrat më të mëdha të njerëzëve ka qenë të bëhej e mundur që një person të ndodhej 

në të njejtën kohë në dy vende të ndryshme. Është e qartë që fizikisht një gjë e tillë është e 

pamundur. Megjithatë, fatmirësisht, ligji ka gjetur një rrugë për ta bërë juridikisht atë çka nuk 

mund të bëhet fizikisht. Duke përdorur  përfaqësimin / përfaqësuesit, një person mund të ndodhet 

juridikisht në të njëjtën kohë në më shumë se një vend.  Në këtë këndëvështrim, përfaqësuesi është 

një person të cilit i jepet fuqia për të qenë ``ju vetë``, brenda kufijve të punëve që i janë ngarkuar: 

çdo gjë që përfaqësuesi dëgjon, e keni dëgjuar ju, çdo gjë që përfaqësuesi thot e keni thënë ju, çdo 

gjë që përfaqësuesi bënë e keni bërë ju. Pra, me fjalë të tjera, ju jeni përgjegjës ligjërisht për 

veprimet e përfaqësuesit, kur veprimet janë kryer mbrenda  kuadrit të punëve që i janë ngarkuar 

atij.  Pothuajse, askush nuk mund ta evitojë përfaqësimin. Kjo është e vërtetë, jo vetëm për situatat 

e biznesit, por edhe për situatë krejt normale të jetës, të themi p.sh. kur dikush kthen në bibliotekë 

librin e marrë nga shoku i vetë. Të drejtat moderne të të gjitha vendeve njohin të drejtën për 

kryerjen e punëve juridike nëpërmjet përfaqësimit. Mirëpo e drejta për të përfaqësuar  ishte edhe 

në të drejtën romake, në të cilën palët mund të kryenin disa nga punët juridike nëpërmjet 

përfaqësuesëve. Por, nëse secila prej palëve dëshironte të procedonte përmes një përfaqësuesi 

prokurator, e mirë i atij duhet të vendosej në formula në vend të personit që përfaqësohej, përpara 

se të arrihej pranimi i çështjës. Në këtë mënyrë përfaqësuesi bëhej pala konkrete në proces dhe 

gjykatësi do të jepte  vendim pro ose kundër tij. 
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HYRJE 

Procesin e përfaqësimit nuk do të mund ta filloni nëse nuk jeni të sigurt se çfarë paraqet 

përfaqësimi dhe nuk mësoni ç'është ajo që nuk do të duhet ta bëni, përderisa dëshironi të keni 

përfaqësim të suksesshëm. Mirëpo, mbi të gjitha, dëshirojmë t’ju bindim se pikërisht ju jeni më të 

thirrurit që t’i përfaqësoni interesat e grupit tuaj të synimit, dhe kështu të kontribuoni në realizimin 

e misionit tuaj. Në pyetjen “Çfarë nënkuptoni me fjalën përfaqësim“ persona të ndryshëm do t’ju 

japin përgjigje të ndryshme. Ja disa prej tyre: “Dhënie të përkrahjes publike të ndonjë ideje, 

aktivitet ose besim”. Sipas Ollga Gladkikh, trajnuese për Strategjitë e përfaqësimit, përfaqësimi 

është: “Shkundje dhe dobësim të drurit të problemeve“.  Fjala përfaqësim vjen nga anglishtja 

advocacy që do të thotë edhe thirrje, ndërmjetësim, kërkim. Përndryshe fjala advocacy rrjedh nga 

rrënja angleze (ad – kah, në drejtim, deri; voca—zë, fjalë, thërret, flet). Në këtë kontekst, 

përfaqësimi paraqet dhënien e zërit, grupeve, që tradicionalisht nuk kanë qenë të konsultuara (kanë 

qenë të pazëshme) në procesin e sjelljes së vendimeve. Kjo e përkufizon edhe rolin e shoqatave të 

veçanta të qytetarëve dhe rrjetat e shoqatave të qytetarëve për përfaqësim, si dhe ndërmjetësues 

ndërmjet grupeve të margjinalizuara dhe bartësve të vendimeve. Këto organizata me përfaqësimin 

e tyre u japin zë anëtarëve të tyre dhe grupeve të synimit. Përfaqësimi në këtë kontekst të 

organizimit qytetar është relativisht term i ri në Republikën e Maqedonisë. Mirëpo, koncepti i 

përfaqësimit, gjithsesi, nuk është i ri.  

Në literaturë mund të gjinden shumë informacione të ndryshme, ndërsa disa prej tyre ju 

prezantojmë në tekstin e mëposhtëm: 

“Përfaqësimi është akt ose proces i përkrahjes së synimit ose çështjes së caktuar. Fushata për 

përfaqësim përfshin një sasi aktivitetesh të synuara në drejtim të sigurimit të përkrahjes për synim 

ose çështje të caktuar. Përfaqësojmë për synim të caktuar ose çështje, sepse dëshirojmë: të 

konceptojmë përkrahje për synimin ose çështjen të ndikojmë te të tjerët që ta përkrahin, ose të 

përpiqemi të ndikojmë ose të ndryshojmë ligj përkatës, që ka të bëjë me çështjen për të cilën 

përfaqësojmë.“ Përfaqësimi është proces, i cili përfshin seri veprime politike të zbatuara nga grupi 

i organizuar i qytetarëve me synim të ndryshohen marrëdhëniet e forcës. Synimi i përfaqësimit 

është të arrihen ndryshime konkrete politike në dobi të palëve të prekura të përfshira në proces. 

Këto ndryshime mund të ndodhin në sektorin publik ose privat. Përfaqësimi efektiv zbatohet sipas 

planit strategjik edhe në suaza të arsyeshme kohore.״“Përfaqësimi përbëhet nga strategji të 



65 
 

ndryshme, të cilat kanë për synim të ndikojnë në procesin e miratimit të vendimeve në nivel lokal, 

rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar, ndërsa më konkretisht: Kush vendos – zgjedhje, emërime, 

seleksionim të krijuesve të politikave, gjykatës, ministra, organe këshilluese, drejtorë ekzekutiv, 

administratorë etj.  Ç’është vendosur – politika, ligje, prioritete kombëtare, shërbime, programe, 

institucione, buxhete.  Si është vendosur - qasje të qytetarëve deri te informacioni dhe procesi, si 

dhe niveli i konsultimeve, përgjegjësi dhe shërbim të bartësve të vendimeve ndaj qytetarëve dhe 

palë të tjera të prekura.Politikat dhe vendimet janë zgjidhe për probleme konkrete. Përfaqësimi 

efektiv kërkon kuptim të saktë dhe analizë të problemit konkret si dhe propozim (logjik) racional 

për zgjidhjen e tij. Në të drejtën sendore servitutet kanë një vend të rëndësishëm dhe në të shumtën 

e rasteve në literaturën juridike radhiten menjëher pas institutit juridik të pronësisë dhe gjithmonë 

para të drejtave të tjera sendore  mbi sendet e huaja. E drejta e servitutit është e drejtë subjective e 

karakterit absolute e cila titullarit të saj i bën të mundur që ta përdorë sendin e huaj për nevojat e 

sendit të vet ose të kërkojë nga titullari i pasurisë shërbyese që të mos ta përdorë sendin e vet për 

shkak se ekziston e drejta e vervitutit në favor të pasuris dominuese. Parimisht, titullari i të drejtës 

së servitutit ka autorizime të përdorimit të sendit të huaj në një vëllim të caktuar. Lidhur me  

paraqitjen e të drejtës së servitutit në teori ka mendime se e drejta e servitutit është një e drejtë 

origjinere, e cila është si rezultat i ekzistimit të nivelit të marrëdhënieve ekonomike dhe kulturore 

të një mesi të caktuar dhe se është zhvilluar në mënyrë të pavarur nga e drejta e pronësisë. Në 

literature thuhet se , “ e drejta e servitutit është e drejtë sendore mbi sendin e huaj në bazë të të 

cilave, të autorizuarit i lejohet shfrytëzimi i caktuar i sendit të huaj”.  Përkufizimin e të drejtës së 

servituteve, si institute i së drejtës sendore, e bën edhe vetë ligji. Në Kosovë, e drejta e servituteve, 

servituteve sendore, është e rregulluar me Ligjin mbi Marrëdhëniet Themelora- Juridike- 

Pronësore, të vitit 1980, me nenet 49-60. Me këtë ligj rregullohen vetëm servitutet sendore, sepse 

është paraparë që më gjerësisht servitutet sendore të rregullohen edhe me ligjet republikane, 

gjegjësisht krahinore. Kosova edhe sot  e ka të parregulluar çështien e të drejtës së servituteve 

personale. Me Ligj jepet vetëm përkufizimi lidhur me servitutin real dhe aty thuhet se: servitut real 

është e drejta e pronarit të një pasurie të paluajtshme (prona sunduese) që për nevojat e kësaj 

pasurie të paluajtshme të kryejë veprime të caktuara në pasurinë e paluajtshme të pronarit tjetër ( 

prona shërbyese) ose të kërkoj nga pronari i pronës shërbyese që të përmbahet nga kryerja e 

veprimeve të caktuara që përndryshe do të kishte të drejtë t`i kryente në pasurinë e vet të 

paluajtshme. 
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KREU I - NOCIONI I PËRFAQËSIMIT- (kuptimi) 

Personat  fizikë apo juridikë, zakonisht vetë i kryejnë punët juridike, mirpo personat fizikë apo 

juridikë, për shkaqe juridike (p.sh., mungesa e zotësisë për të vepruar e personit fizik) ose shkaqet 

faktike (p.sh., mungesa nga vendi i lidhjes së kontratës) nuk  mundet veprimet e caktuara juridike 

t`i kryej vetë, por këtë duhet ta bëjë përmesë përfaqësuesit i cili  punën e tillë juridike  e kryen në 

emër dhe në llogari të tij, gjithmonë brenda autorizimeve të cilat i jep  i përfaqësuari ose ligji. 

Përfaqësimi është institute juridik edhe i të drejtës civile që nënkupton kryerjen e punëve të 

caktuara juridike në emër dhe për llogari të tjetër kujtë.
62

 Përfaqësimi, në kuptimin e ngushtë, 

nënkupton vetëm ato forma të përfaqësimit te të cilat përfaqësuesi merr (përveç urdhëresave) edhe 

autorizimeve (autorizim) që, me deklarimin e vullnetit në emër dhe për llogari të përfaqësuarit, të 

marrë përsipër të drejta dhe detyrime në qarkullimin e mallrave dhe dhënien e shërbimeve. 

Parimisht, personat fizik, në cilësinë e palëve kontraktuese, kontratat i lidhin personalisht, përveç 

kur si palë kontraktuese është personi të cilit i mungon zotësia për të vepruar, ndërsa në emër të 

personit juridik kontratën e lidh personi i autorizuar me ligj, me statut ose me aktin e themelimit të 

personit juridik. Mirëpo, kontrata apo një veprim tjetër juridik mund të lidhet edhe nëpërmjet 

përfaqësuesit. LMD ka përcaktuar të gjitha format e përfaqësimeve, përveç përfaqësimit nga ana e 

përfaqësuesit ligjor të personit juridik, i cila është rregulluar me nenin 13.7 dhe nenin 13.8 të Ligjit 

për Shoqëritë Tregtare
63

 i cili caktohet me statut ose aktin e themelimit të shoqërisë tregtare. 

Bazë juridike e autorizimit të përfaqësimit është ligji, Statuti apo akti tjetër i përgjithshëm për 

themelimin e personit juridik dhe deklarimi i vullnetit të të përfaqësuarit (prokura). ’Në emër të 

tjetër kujt’’ do të thot se autorizimet dhe obligimet nga veprimi i kryer juridik , përshembull nga 

puna e lidhur juridike, nuk krijohen për ate që ka kryer veprimin juridik por për ndokënd tjetër, ‘’ 

për llogari të tjetër kujt’’ do të thot se efekti ekonomik i këtij veprimi realizohet jo në masë 

pronësore të atij që ka lidhur punën juridike por të tjetër kujt
64

. Personi që i kryen punë juridike në 

emer dhe për llogari të tjetër kujt quhet përfaqësues, ndërsa personi në emër të të cilit ndërmerren 

                                                           
62

 Aliu. Abdulla, E drejta Civile,, Prishtinë 2013, fq, 339. 
63

 Ligji për Shoqëritë Tregtare Ligji nr. 02/L-123 i datës 27.09.2007 dhe Ligji për Ndryshimet dhe 

Plotësimet e Ligjit për Shoqëritë Tregtare nr. 04/L-006 i datës 23.06.2011. 
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  Gams. Andria. Hyrje në të drejtën civile, 1967 faqe 227. 
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veprimet juridike quhet i përfaqësuar
65

. Perfaqsim nuk mund të ketë në secilin raport civil-juridik, 

por vetëm te veprimet juridike , domethënë kur deklarohet vullneti me qëllim të krijimit , 

ndryshimit ose suprimimit te ndonjë raporti juridik , p.sh. te lidhja e punës juridike, shkeputja e 

kontratës dorzimi i sendeve në pronësi etj. Testamenti nuk mund të bëhet nëpërmjet të 

përfaqësuesit, gjithashtu nuk mund të bëhet delikti spo veprimi i palejuar nëpërmjet të 

përfaqesuesit.
66

 Themi se përfaqësimi është institute edhe i të drejtës civile të përgjithëshme pasi 

që e hasim dhe në të drejtat e tjera, ashtu si tek punët juridike detyruese edhe të atyre procedurale 

kontestuese. Definicionin mbi përfaqsimin ësht dhën dhe në procedurën civile si dhe i rregulluar 

me ligjin e procedures civile duke u bazuar konkretisht tek subjektet që mund të përfaqësohen si 

dhe llojet e përfaqësimit.  Simbas Procedurës civile, përfaqësim në procesin kontestimor kemi 

atëherë  kur një personë që nuk është pale në gjykim kryen veprime procedurale në emër të pales, 

me efekt të drejtëpërdrejtë për palën dhe kundër sajë. Këtu përfaqësimi është i drejtëpërdrejtë, 

sepse personi që kryen veprimet procedurale i kryen ato sikurse në emër ashtu edhe në llogati të 

pales së përfaqësuar.
67

 

I.1. Historiku i përfaqësimi  

Përfaqesimi në të dretën romake në të vërtet as nuk ekzistonte. Shkaku qëndronte në faktin se 

qarkullimi ekonomik dhe juridik nuk ka qenë akoma i zhvilluar sa ta shtrohet nevoja për këtë 

institucion. Shumicën e punëve i kanë kryer skllavët ,të cilët janë konsideruar si mjete të pronarëve 

të tyre. Një nga shkaqet e veçanta është edhe ai se kuptimet mbi pasurin dhe  pronësin në Romë 

nuk kanë qenë akoma mjeftë të spastruara.Mungesen e përfaqësimin e zëvendësoi deri diku 

institucioni i pekulimit.
68
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 Aliu Abdulla, E Drejta Civile. Prishtin, 2013, fq 339. 
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 Hyrje në të drejtën civile, Andria Gams 1967 faqe 228. 
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 Brestovci, Dr. Faik, E drejta e procedures civile, I , Prishtinë,2006, fq87. 
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I.2. Efektet e përfaërfaçësimit 

Përfaqësimi krijon të drejtat dhe detyrime për të përfaqësuarin e jo  për përfaqësuesin. Shprehja 

``Në emër të tjetërkujt``, do të thotë se të drejtat dhe detyrimet nga veprimi i kryer juridik që e ka 

ndërmarrë përfaqësuesi veprojnë drejtëpërdrejtë ndaj personit  tjetër që quhet i përfaqësuar, e jo 

ndaj personit i cili ka dhënë deklaratën, gjegjësishtë i cili e ka kryer veprimin juridik.
69

 Veprime 

juridike të kryera nga përfaqësuesi, mbrenda tagrave që i janë dhënë, krijojn  pasoja drejtëpëdrejt 

për të përfaqsuesin. Përfaqësuesi nuk mund të kryej veprime juridike me emër të të pëfaqesuesit as 

me vetëm e tij dhe as me personat të tjerë të përfaqësuar prej tij, përveç kur i përfaqsuari e ka 

lejuar këtë shprehimisht ose kur përmbajtja e veprimit juridike nuk cenon interest e tij.
70

 Këtë 

shprehimisht e definon edhe ligji për Mardhëniet e Detyrimeve të Kosovës ne te cilin thot: 

kontrata të cilin lidhin përfaqësuesi në emër të përsonit të përfaqsuardhe në kuader të 

autorizimeve të veta , obligon drejtëpërdrejt  të përfaqësuarin dhe palën  tjetër kontraktuase.  

Përfaqsuesi  ka për detyrë ta njoftoj palën tjetër se paraqitët në emër të përsonit të përfaqësuar , por 

edhe edhe kur nuk e bëne këtë gjë kontrata ka efekt  juridik për të përfaaësuarin dhe palen tjetër në 

qoftë se kjo ka ditur ose nga rrethanat , ka mundur të vijë në përfundim se  ai paraqitet si 

përfaqësues.
71

  Veprimet e kryera jashtë suazave  të përmendura nuk prodhojnë efekt ndaj palës, 

edhe pse ndoshta janë kryer në emër të saj.
72

 

I.2.1. Karakteristikat e përfaqësimit 

Veprimi për një tjetër dhe me këtë edhe veprimi si përfaqësues është rast i vacant. Karakteristik 

së pasi për përfaqësimin është së pari veprimi sipas punës juridike për tjetrin ( lidhja kontraktore, 

dhënia e njotimit për prishjen e kontratës etj.).
73

 Edhe pse siç theksuam më sipër, grupe të 

ndryshme kanë përkufizime dhe parashikime të ndryshme për atë se çfarë përfshin përfaqësimi.
74

 

Me rëndësi është të kuptohet se përfaqësimi është: 
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 Shiko: http://www.most.org.mk/images/advocacy/Advocacy_priracnik_ALB.pdf. Marrur më 

28.07.2016. ora 23:22. 
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Aktivitet nga njerëzit dhe e dedikuar për njerëzit - Njerëzit janë në themelin e çdo aktiviteti për 

përfaqësim. Organizatat të cilat përfaqësojnë u mundësojnë individëve dhe grupeve (të cilat 

shpeshherë janë të margjinalizuara) të marrin pjesë në procesin e krijimit të politikave edhe përmes 

tij të kuptojnë dhe praktikojnë fuqinë e tyre. Çelësi kryesor në procesin e përfaqësimit është në 

besimin dhe përkushtimin e vërtetë ndaj realizimit të misionit të organizatës nga ana e aktivistëve 

si dhe përkushtim ndaj përmirësimit të jetës, përkatësisht tejkalimit të problemeve të atyre 

qytetarëve ndaj të cilëve ai është drejtuar. 

Mbështetur në të drejtat dhe nevojat – Me fjalë të tjera, përfaqësimi është gjithnjë për vlera dhe 

synim të drejtë. Gjatë përfaqësimit varësisht nga fusha e veprimit, duhet të përqendrohet në 

ndryshimin e vendimeve ose procedurave ligjore, të cilat shkelin të drejta të caktuara të individëve 

ose grupeve konkrete, ose të propozojë vendime me të cilat do të zgjidhen probleme reale të 

grupeve të synimit që janë të përfaqësuara. 

Ndryshimi i balancit/ baraspesha e fuqive – Ky element është një nga më të rëndësishmit në 

procesin e përfaqësimit. Shumë praktikantë e përshkruajnë përfaqësimin si lojë në të cilën të 

pafuqishmit fitojnë fuqi të konsiderueshme, që të ndikojnë mbi të fuqishmit. 

Ndikimi mbi bartësit e vendimeve –  Përfaqësimi nënkupton përpjekje për ndikim në 

procesin e sjelljes së vendimeve.  

Inkluzivitet- Aktivitetet për përfaqësim, si aktivitete që mbrojnë dhe promovojnë vlera, duhet 

të jenë të hapura për të gjithë ata që i përkrahin synimet përkatëse të përfaqësimit.  

Ekzistimi i më shumë organizatave, të cilat kanë mision të njëjtë, nuk duhet të sjellë deri te 

tendenca për monopol dhe të qenit ekskluziv të disa organizatave në përfaqësimin për çështje të 

caktuara. Qasja e tillë është e kufizuar.  

Qasja që promovon sinqeritet më të madh në grumbullimin e përkrahjes, garanton sukses më 

të madh në procesin e krijimit të ndryshimeve të politikave dhe praktikave përkatëse.
75

 

Karakteristikat e themelore përfaqësimit janë: 

                                                           
75

 Shiko: http://www.most.org.mk/images/advocacy/Advocacy_priracnik_ALB.pdf. Marrur më 28.07.2016. 

ora 23:22. 

http://www.most.org.mk/images/advocacy/Advocacy_priracnik_ALB.pdf.%20Marrur%20më%2028.07.2016


70 
 

1. Perfaqesuesi i kryen veprimet juridike, gjegjesisht lidh vepra juridike ne emer dhe per 

llogari te personit te perfaqesuar. 

2. Perfaqesuesi i ndermerr ato veprime ne kufijte e autorizimit qe ia ka dhene personi i 

perfaqesuar ose ne raste te caktuara me ligj. 

3. Perfaqesuesi sipas rregullit i ekzekuton personalisht veprimet juridike per te cilat është i 

autorizuar. Autorizimet e pranuara ai nuk mundet t’ia kaloje personit tjeter (vetem ne 

raste te parapara me ligj ose kontrate). 

4. Perfaqesuesi duhet te kete zotesi juridike te veprimit.
76

 

Përfaqësimi nuk lejohet kur veprimi juridik duhet, sipas ligjit, të kryhet nga vetë personi. Nuk 

mund të veprojë si përfaqësues personi që nuk ka zotësi të plotë për të vepruar.
77

 Përfaqësuesi 

duhet të njoftojë menjëherë të përfaqësuarin për zëvendësin që ka caktuar, përndryshe ai përgjigjet 

për veprimet e zëvendësit. Zëvendësi mund të hiqet në çdo kohë nga i përfaqësuari ose nga 

përfaqësuesi që e ka caktuar.
78

 

 

I.3. Subjektet e Institutit të përfaçësimit 

Te punët juridike të kryera perms përfaqësimit janë tre(3) pale: i përfaqësuari; përfaqësuesi dhe 

personi i tretë me të cilin lidhet puna juridike. 

I.3.1. I përfaçësuari – është personi i cili jep autorizime që puna juridike  të lidhet në emër të tijë 

dhe për  llogari të  tij. 

I.3.2. Përfaçësuesi – Përfaqësuesi është personi i cili deklaron vullnetin e vet për lidhjen e punës 

juridike në emër dhe për llogari të tjetër kujtë. 

I.3.3. Personi i tretë (bashkëkontraktuesi i përfaçësuesit) – Pesoni i tretë (bashkëkontraktuesi i 

përfaqësuesit) është personi me të cilin përfaqësuesi lidhë punë juridike në emër dhe për llogari të 

të përfaqësuarit.
79
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KREU II – LLOJET E PËRFAQËSIMIT 

Pala nuk është e detyruar që në procesin kontestimor të kryej përsonalisht verimet e veta 

proceduarale (neni 89 i LPK). Disa nga palët përshkak të mungeses së zotësis për të pepruar  apo 

përshkak të ndonje pengese tjetër as që janë në gjendje që përsonalisht të bëjnë një gjë të tillë. Pala 

që  ka zotësi  për të vepruar ka të tagër që vetë të vendos se a do të veproj përsonalisht ne procesin 

gjyqësor apo dikush tjetër në bazë të autorizimeve të saj.
80

 Ndërsa pala që nuk ka zotësi për të 

vepruar, ose për ndonje shkak tjetër nuk ka mundësi që vetë të veproj në gjykat përfaqësohet nga 

përfaqësuesi ligjor.
81

 Pra, varesisht nga rrjellë e drejta për përfaqësimin dallojm: 

1. Përfaqësimi kontraktues ( aurorizim); 

2. Përfaqësimin ligjor; 

3. Përfaqësimin gjyqësor; 

4. Përfaqësimin statutar ( të personave juridik).
82

 

Si personat fizik ashtu edhe personat juridik mund të autorizojnë personin tjetër të ndërmerr 

punët e caktuara juridike në emër dhe në llogari të tij. Ky lloj përfaqësimi zakonisht bëhet me 

shpërblim, nga edhe quhet përfaqësim kontraktues. Përfaqësuesi është i kufizuar në ndërmarrjen e 

punëve juridike ashtu si është përcaktuar me autorizim. Përfaqësues mund të jenë personat e 

moshës madhore me zotësi të plotë veprimi. Përfaqësimi ligjor rrjedh nga vetë ligji. Të përfaqësuar 

janë personat e mitur, pa zotësi veprimi, me zotësi veprimi të kufizuar për punë juridike të 

caktuara, personat madhor të cilëve u është vazhduar e drejta prindore dhe personat madhor të 

cilëve u është marr zotësia e veprimit. Sipas Ligjit të Familjes personat e mitur pa zotësi veprimi, 

të miturit me zotësi veprimi të kufizuar si dhe personat e rritur të cilëve u është vazhduar e drejta 

prindore i përfaqësojnë prindërit e tyre. Personat të cilëve u është marr zotësia e veprimit i 

përfaqëson kujdestari i tyre. Përfaqësuesi gjyqësor caktohet me vendim të gjykatës gjatë zhvillimit 

të një procedure gjyqësore nën kushtet e parashikuara me ligj.
83

Përfaqësuesi i caktuar nga ana e 

gjykatës i ka në procedurë të gjitha të drejtat dhe detyrat e përfaqësuesi ligjor. 

                                                           
80

 Brestovci Faik, E drejta Procedurale I,  Prishtinë 2006 
81

 Po aty. 
82

 Doracaku, për përgatitjen e provimit të jurisprudencës, Prishtinë 2015 
83

 Shiko: Ligjin e Families të Kosovës. Neni 79. 



72 
 

Personi juridik nuk ka zotësi veprimi, nga e cila arsye edhe punët juridike i ndërmerr nëpërmjet 

të përfaqësuesit. Përfaqësuesi i personit juridik është i caktuar me ligj ose me akte normative të 

personit juridik, ku është i caktuar edhe vëllimi i autorizimeve. 

 

II.1. Përfaqësimi kontraktor (autorizim 

Përfaqësimi kontraktor krijohet në bazë të autorizimit për përfaqësim që pushtet dhënësi ia jep 

prokuristit apo autorizuesit. Në ligjin mbi marrëdhëniet e detyrimeve  nuk është përcaaktuar form e 

vacant e autorizimit. Sipas kësaj autorizimi mund të shprehet në cilindo form; gojë, me shkrim ose 

meveprime konkludente për në përputhje me dispozitat ligjore. Në çoftë se kontrata për lidhjen e 

cilit është dhënë autorizimi duhet të lidhet në form të caktuar ( kontrat formale), atëherë në pot ë 

njejtën form duhet të jepët autorizimi.
84

 Si personat fizik ashtu edhe personat juridik mund të 

autorizojn personin tjetër të ndermerr  punët e caktuara në emër dhe për në llogari të tij. Ky lloj i 

përfaqësimkit zakonisht bëhet me shpërblim , nga edhe quhet përfaqësim kontraktues. Përfaqësuesi 

është  i kufizuar në ndermarrjen e punëve juridike ashtu si është përcaktuar me autorizim.
85

 

Prokura përmban autorizimin për përfaqësim që o jepët me punë juridike të autorizuarit nga ana e 

autorizesit.
86

 Kontrata, të cilën e lidh përfaqësuesi në emër të palës së përfaqësuar dhe në kuadër të 

autorizimeve të veta, prodhon efekt juridik drejtpërdrejt për të përfaqësuarin dhe palën tjetër, me 

supozimin se përfaqësuesi e ka njoftuar palën tjetër të paraqitet në emër të palës së përfaqësuar ose 

atë pala tjetër ka qenë e detyruar ta dijë nga rrethanat e veprimit juridik, përkatësisht ka mundur të 

konkludon se ai paraqitet si përfaqësues.
87

 Te përfaqësimi kontraktor autorizimin për përfaqësim e 

jep i përfaqësuri për dallim nga përfaqësimi ligjor qe autorizimin e jep vetë ligji. Në qoftë se 

përfaqësuesi i tejkalon kufijtë e autorizimit, i përfaqësuari e merr përsipër detyrimin, nëse jep 

pëlqimin e tejkalimit. Nëse i përfaqësuari nuk e jep pëlqimin brenda afatit të nevojshëm, në të cilin 

kontrata e një lloji të tillë mund të shqyrtohet dhe vlerësohet, konsiderohet se pëlqimi është 

refuzuar. Nëse pala tjetër nuk ka pasur dijeni dhe as nuk ka qenë e detyruar të dijë për tejkalimin e 

autorizimeve, menjëherë pasi të ketë marrë dijeni për tejkalimin, pa pritur që i përfaqësuari të 

deklarohet, mund të deklarojë që nuk konsideron se ka marrë përsipër detyrime nga një kontratë e 
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tillë. Kontratën të cilën e lidh personi si përfaqësues, në emër të personit tjetër, pa autorizimin e tij, 

e detyron të përfaqësuarin pa autorizim, po qe se ai më vonë e pranon atë. Pala tjetër, me të cilën 

është lidhur kontrata, mund të kërkojë nga pala e përfaqësuar pa autorizim që, brenda një afati të 

arsyeshëm, të deklarohet nëse e pranon ose jo kontratën dhe, nëse e refuzon këtë, konsiderohet se 

kontrata nuk është lidhur.
88

 Ekzistimi dhe vëllimi i autorizimit janë të pavarura nga marrëdhënia 

juridikedetyrimore, në bazë të së cilës është dhënë prokura. Prokurën për përfaqësim mund ta japë 

çdo person fizik dhe person juridik. Prokura mund të jepet me gojë dhe me shkrim, por nëse me 

ligj është parashikuar forma e caktuar për një kontratë ose veprim tjetër juridik, kjo vlen edhe për 

formën e prokurës për lidhjen e së cilës është dhënë prokura (p.sh., për lidhjen e kontratës së 

shitblerjes së paluajtshmërisë, ndërtimit, sigurimit është parashikuar forma me shkrim), prandaj 

edhe prokura për lidhjen e këtyre kontratave detyrimisht duhet të jepet me shkrim. Përfaqësuesi 

mund të ndërmarrë vetëm ato punë juridike për ndërmarrjen e të cilave është i autorizuar. Prokura 

mund të jetë e përgjithshme dhe e veçantë. I autorizuari, në bazë të autorizimit të përgjithshëm, 

mund t’i lidhë ato kontrata dhe të ndërmarrë ato veprime juridike të cilat bëjnë pjesë në 

veprimtarinë e rregullt të pushtet dhënësit. Veprimin që nuk bën pjesë në veprimtarinë e rregullt i 

autorizuari mund ta ndërmarrë vetëm nëse është ka autorizim të veçantë për ndërmarrjen e atij 

veprimi. I autorizuari pa autorizim të veçantë nuk mund të marrë përsipër detyrimin e kambialit, të 

lidhë kontratë të dorëzanisë, ujdi, të kontraktoj kompetencën e gjykatës së zgjedhur - arbitrazhit e 

as të heqë dorë nga ndonjë e drejtë pa shpërblim.
89

 Përveç autorizimit të veçantë, ekziston edhe 

autorizimi afarist. Autorizimin afarist mund ta japë, në kuadër të ligjit, personi juridik ose pronari i 

punëtorisë individuale, me të cilin e autorizojnë të autorizuarin të lidhë kontrata dhe të kryejë punë 

tjera, të cilat janë të zakonshme në ushtrimin e veprimtarisë së tyre afariste.I autorizuari afarist nuk 

mund të ndërmarrë veprime juridike, për lidhjen e kontratave për kredi ose për pranimin e të 

ardhurave të shitjeve, përveç nëse posedojnë autorizim të veçantë për shitje të kredisë ose për 

pranimin e të ardhurave të shitjeve.
90

 Pushtet dhënësi, sipas dëshirës së tij, mund ta ngushtojë ose 

të revokojë prokurën. Këtë të drejtë e ka edhe në rast se me kontratë ka hequr dorë nga ajo e drejtë. 

Reduktimi i autorizimeve të përfaqësuesit ose revokimi i prokurës nuk kanë efekt juridik ndaj 

personit të tretë, i cili ka lidhur kontratë me përfaqësuesin dhe nuk ka ditur dhe nuk ka qenë i 

detyruar të dijë që prokura është reduktuar ose revokuar.Agjenti tregtar është i autorizuar të 
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ndërmarrë vetëm ato veprime të cilat kanë të bëjnë me shitjen e mallit ose të cilat janë të 

përmendura në prokurën të cilën pushtet dhënësi ia ka dhënë atij. Në rast dyshimi, konsiderohet se 

agjenti tregtar nuk është i autorizuar të lidhë kontrata, por vetëm të mbledhë porosi; megjithatë, 

kontrata të cilën e ka lidhur, mund të mbetet në fuqi, në qoftë se pushtet dhënësi më vonë e pranon 

atë.Agjenti tregtar, i cili është i autorizuar ta shesë mallin, nuk është i autorizuar të inkasojë 

çmimin, as ta shesë mallin me kredi, përveç nëse është i autorizuar ta bëjë këtë. Ndërkaq, ai është i 

autorizuar që për pushtet dhënësin t’i pranojë reklamimet për të metat e mallit dhe deklaratat e 

tjera lidhur me përmbushjen e kontratës së lidhur me afarizmin e tij dhe në emër të pushtet 

dhënësit të ndërmarrë masat e duhura për ruajtjen e të drejtave të tija nga ajo kontratë.
91

  

Prokura shuhet:  

 sipas ligjit;  

 me shuarjen e personit juridik, si përfaqësues;  

 me vdekjen e personit fizik, si përfaqësues;  

 me shuarjen e personit juridik, përkatësisht të personit juridik, si dhënës i prokurës, përveç 

nëse veprimi i filluar nuk mund të ndërpritet pa dëmtuar pasardhësit juridikë ose nëse 

prokura vlen edhe në rast vdekjeje të pushtet dhënësit qoftë sipas dëshirës së tij, qoftë duke 

marrë parasysh natyrën juridike të veprimit.  

Mirëpo, ndonëse në ligj nuk janë cekur forma të tjera, prokura, sidoqoftë, shuhet edhe në këto raste:  

 me arritjen e qëllimit të përmendur në prokurë; 

 me revokimin e prokurës;  

 me skadimin e kohës për të cilën prokura është dhënë;  

 me shkaktimin e kushtit rezolutiv në të cilin prokura është dhënë;  

 me humbje të aftësisë vepruese të personit fizik, të cilit iu ka dhënë prokura dhe me fillimin e 

falimentimit të personit juridik. 

Autorizimi ne kuptimin e gjerë shënon tri gjera të ndryshme:  

a) fuqin juridike të të përfaqësuarit që të bart mbi përfaqësuesin mundësin që në emër të tij dhe 

për llogari të tij të lidh punë juridik; 
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 b) rrethin e punëve që  përfqësuesi mund ti kryej në emër dhe për llogari të të përfqësuarit; 

 c) deklaratën e njëanëshme – fuqin juridike që të të përfqësuarit me të cilën u drejtohet pëtsonave 

të tretë dhe ti infojmoj rrethin punëve që përfaqësuesi mund ti kryej për të.
92

 

Përfaqësimi kontraktor nënkupton dhënien e autorizimit për të përcaktuar veprimet që duhet t’i 

ndërmarr personi i autorizuar në emër dhe për llogaritë të autorizuarit. Dhenia e autorizimit  me 

shkrim qoft nga personi fizik apo juridik, quhet prokurë
93

  Përfaqësues i këtillë mund të behet çdo 

përson fizik që ka zotësi për të vepruar pakufizuar.
94

Aftësia kontraktuese e palëve është e 

rendesimshme për vlershmërin e kontratës për autorizimin. 

Autorizues në kontratën për autorizim mund të jetë vetëm personi që ka aftësi të plotë punuese. 

Autorizuesi me aftësi të kufiuzar  punuese mund  ti bart te i autorizuari kryrjen e atyre veprimeve 

juridike , të cilat mund t’i kryej edhe vetë. Autoizuesi nuk mund të bartë mbi të autorizuarin me 

shumë tëdrejta sesa mund të ketë ai vetë. 

Si person i autorizuar, paraqitet çdo person që ka aftësi punuese dhe profesionale për të kryer 

veprime të caktuara juridike.
95

 Pra, kusht themelor lidhur me përfaqesimin me autorizim është 

aftësia për të vepruar e autorizuesit dhe të autorizuarit. Pala që nuk ka aftësi procedurale, 

autorizimin për përfaqësim mund ta jep vetëm përfaqësuesi ligjor i palës dhe vetëm pala, meqë 

aftësia procedurale korrespondon  me aftësin për të vepruar dhe natyrisht aftësin postulative. Meqë 

personat juridik nuk kanë aftësi për të vepruar, prokura nuk mund të jepët në emër të të një përsoni 

juridik. Për përsonat juridik veprojn organet e tyre dhe ose përfaqësuesit e saj. Autorizimi i tyre për 

përfaqësim të përsonit juridik apo bashkësive të përsonave  del nga statuti  apo aktet normative të 

tyre.
96
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II.2. Përfaqësimi ligjor 

Personi që është autorizuar të kryejë veprime procedurale në procesin gjyqësor në emër të 

njerës palë , veprime këto që sjellin efekte të drejtëpërdrejta për palën, quhet përfaqësues. Nga këto 

fakte juridikee konkrete përcaktohet si rregull edhe  vetë personi i përfaqësuesit. Këtë fakte mund 

të jenë akte administrative, vendime gjyqësore ose ngjarje juridike.
97

 

Përfaqësimi ligjor ekziston  për personat që janë të paaft për punë, p.sh përshkak të mungeses janë 

të penguar të ndermarrin vetë veprime juridike.
98

 Përfaqësuesi ligjor është personi fizik i cili në 

baze të ligjit është i autorizuar që të nderrmarr veprimet juridike respektivisht  punët juridike në 

emër dhe për llogari të të përfaqësuarit që mund të jetë person fizik ose person juridik.
99

  

Përfaqësimi i personit Fizik- Pra, përfaqësimi ligjor rrjedh nga vetë ligji.  

Të përfaqësuar janë përsonat e mitur, pa zotësi të veprimi, (pra këtë lloj të përfaqësimit e kemi kur 

behet fjal për përfaqësimin e fëmijeve nën kujdesin prindëror dhe femija pa aftësi për të vepruar 

deri në moshen 14 vjeçare apo personave me zotësi të kufizuar për të vepruar nga  mosha 14 

vjeçare dhe në moshen 18 vjeçare, fëmijëve të cilëve u është vazhduar e drejta prondëroee edhe 

pas mbushjes së moshes 18 vjepare po ashtu përfaqësues ligjor kanë prinderit. Femijët të cilët u 

mungon kujdesi prindëror përfaqësohen nga organi i kujdestarisderi deri sa ata fitojn zotësin e 

plotë për të vepruar)
100

 me  zotësi veprimi të kufizur për punë juridike të caktuara, personat 

madhor të cilëve u është vazhduar e drejta prinderore dhe personat madhor të cilëve u është marr 

zotësia e veprimit
101

.              

  Përfaqësues ligjor i personit fizik mund të jetë: 

1. Prindi ose prindërit së bashku për fëmijet e mitur; 

2. Kujdestari; 

3. Organi i kujdestaris ose; 

                                                           
97

 Shiko: https://masteratberat.files.wordpress.com/2013/05/leksionet-e-procedures-civile.pdf 
98

 Gams Andria, Hyrje në të drejtën civile. 1967 fq 229 
99

 Aliu. Abdulla E drejta Civile , Prishtinë ,2013. Fq 342 
100

 Po aty. 
101

 DORACAKU për përgatitjen e provimit të jurisprudencës, Prishtinë 2015 fq 378. 
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4. Përfaqësuesi ligjor i përkohshëm.
102

 

II.3. Përfaqësimi  gjyqësor  

Në raste të caktuara personi fizik, po ashtu edhe personi juridik  mund të përfaqësohen edhe me 

anë të aktit të veçantë të organit shtetëror,  psh me vendim të gjykatës , caktohet  për personin fizik 

apo për personin juridik.
103

  Sipas ligjit për procedurën kontestimore atëherë kur pala nuk ka 

përfqësues ligjor dhe nuk ka autorizim të veçantë, kur nevojitet do të kërkoj që organi i kujdestaris 

t’ia caktoj kujdestarin personit ,e pazotësi procedurale, përkatësisht si të ftoj përfaqësuesin ligjor 

që të pajiset me autorizom të veçantë ose do të ndermarrë masa të tjera që nevojitet që pala me 

pazotësi procedurale të përfaqësohet në mënyre të drejtë.
104

 

 

 

KREU III-  PËRFAQËSIMI ME PROKUR  

Prokura është nje dokument i berë në prezencë të noteri që të thot se nje person autorizon nje 

person tjetër që të kryej një veprim të caktuar juridik sikur të jetë vetë prezent.
105

 Me prokurë i 

përfaqësuari përcakton me vullnetin e tij karakterin dhe vëllimin e autorizimit. KCSH shprehimisht 

parasheh se ‘’ Prokura është dokument në të cilin i përfaqësuari, me vullnetin e tij të lirë ka 

përcaktuar karakterin dhe vëllimin e tagrave që i ka dhënë përfaqësuesi’’ (neni 70). Pra, në të 

gjitha rastet kur përfaqësimi lind në bazë të vullnetit të të përfaqësuarit quhet përfaqësim me 

prokurë. Ndërsa personi i cili përfaqëson në bazë të prokurës quhet përfaqësues me prokurë dhe ky 

është personi që ka zotësi të plotë për të vepruar dhe kryen punët juridike në emër dhe për llogari 

të të përfaqësuarit.
106
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 Morina, Iset.Komentari I ligjit për për procefurën Kontestimore Botim I GiZ & Ministria e 

Drejtësisë e Republikës së Kosovës, Prishtinë. Fq 171 
103

 Aliu. Abdulla, E drejta Civile, Prishtinë, 2013. Fq  345 
104

  LPK, Neni  78 par 2. 
105

Shiko:  https://sq.wikipedia.org/wiki/Prokura.  
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 Aliu Abdulla, E Drejta Civile , Prishtinë, 2013. Fq 374 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Prokura
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III.1. Shuarja e prokures 

Prokura
107

 apo autorizimi është kompetence per perfaqesim të cilen pushtetdhenesi me pune 

juridike e bart ne te autorizuarin. Prokura apo autorizimi jepen në forme te punes juridike qofte me 

veprim te njeanshem qofte me kontrate te dyanshme. Forma e dhenies se procures gjithashtu eshte 

me rendesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107

Prokura është autorizimi për përfaqësim që i jepet me veprim juridik të autorizuarit nga ana e m 

drejtëdhënësit. Ekzistimi dhe volumi i prokurës janë të pavarur nga raporti juridik mbi bazën e së cilës është 

dhënë prokura.Autorizues mund ta jetë edhe person juridik. 
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PËRFUNDIM 

Duke iu referuar teorisë së veprimeve juridike, në parim, pasojat juridike të veprimeve të njeriut 

nuk dalin jashtë sferës juridike të veprimeve të njeriut nuk dalin jashtë sferës juridike të autorit, 

çka do të thotë se veprimet juridike lindin të drejta dhe detyrime vetëm për personin që i kryen ato.  

Por në qoftë se të gjitha  veprimet juridike dhe veprimet e tjera të ligjshme do të kryheshin 

personalisht dhe vetëm nga subjekti i interesuar, pengesat që do të lindnin për krijimin, ndryshimin 

ose shuarjen e marrëdhënieve juridike do të ishin tepër të mëdha, p.sh: ``në qoftë se do të duhej të 

tërhiqej një shumë në një vend tepër të largët, mund të ishte  e vështirë për personin të hargjonte 

ditë të tëra për të kryer vetë veprimin; titulli i personit juridik, përgjithësishtë, do të ishte në 

pamundësi për t`u lidhur personalisht me të gjithë klientët e tij; pastaj një njeri i sëmurë ose i 

dënuar me heqje lirie nuk mund t`i kryej vetë të gjitha veprimet; gjithashtu dhe një person që nuk 

ka njohuri të nevojshme juridike përgjithësishtë nuk mund të marrë pjesë i vetëm në kryerjen e disa 

veprimeve etj. Nga ana tjetër personi i pa zotë për të vepruar ( të miturit nën 14 vjeç dhe personat 

të cilëve me vendim të gjykatës iu është hequr zotësia për të vepruar) nuk do të mund të ushtronin 

të drejtat e tyre subjective për aq sa vetë ligji i ndalon t`i kryejnë veprimet personalisht. ``  

Gjithqka nga këto që u than më sipër do të thjeshtësohen vetëm në qoftë se një subject tjetër mund 

të zëvendësojë të interesuarin në kryejren e një ose disa veprimeve. Këtë thjeshtësi e bën dhe vetë 

ligji, duke kriua një mundësi për subjektet që në rastet kur ato nuk mund t`i kryejnë vetë veprimet 

juridike, t`i kryejnë me anën e personave të tjerë, mundësi e cila për bazën e institutit të 

përfaqësmit.  Pra që nga periudhët kohore të kaluara e deri më sotë, një numër i madhë 

mardhëniesh janë të ndikuara nga përfaqësimi, duke filluar nga marrëdhëniet e një shitësi cigaresh, 

përkatësishtë nga marrëdhëniet në një shoqëri të vogël tregëtare me dy ortakë e deri te 

marrëdhëniet në shoqëri tregëtare gjigante. 
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BUXHETI DHE ROLI I PARLAMENTIT NË PROCEDURËN BUXHETORE ME 

KËNDVËSHTRIM TË POSAÇËM NË KOSOVË 

 

 

Ky hulumtim përbën një analizë dhe trajtim të veçantë në fushën e të drejtës buxhetore.  

Buxheti, si instrument themelor për financimin e shpenzimeve publike, kërkon që burimet 

ekzistuese financiare të përdoren mençur, përmes shfrytëzimit racional dhe fleksibil të fondeve 

publike. Pra, paraja publike duhet të përdoret në gjenerimin e investimeve private shtesë, pa 

krijuar borxhe të reja. Balancimi i financave publike konsiderohet sukses që synohet të arritet në 

vitet e ardhshme. 

Për mirëqeverisje, menaxhim efikas të parasë publike, transparencë dhe llogaridhënie, 

buxheti paraqet mjetin e duhur përmes së cilën Parlamenti e kontrollon qeverinë. Sa më i madh 

që është ndikimi i Parlamentit në procedurën buxhetore, aq më e lartë do të jetë edhe shkalla e 

llogaridhënies dhe transparencës.   

Pjesëmarrësit kryesorë në procedurën buxhetore janë: Ministria e Financave, Parlamenti, 

Auditori i Përgjithshëm dhe obliguesit tatimor. Për një administrim të mirëfilltë publik, është 

kusht i domosdoshëm vendosja e ekuilibrit ndërmjet organeve ekzekutive dhe legjislative lidhur 

me këtë proces.  

Në këtë studim do të përdoret analiza e kërkimit cilësor dhe sasior. Disa nga metodat që 

do të përdoren janë: metoda historike, deskriptive dhe krahasuese. Ky hulumtim do të ofrojë një 

sintezë teorike dhe praktike rreth buxhetit dhe rolit të Parlamentit në procedurën buxhetore me 

theks të veçantë në rastin e Kosovës. 

Rezultatet e këtij punimi do të hedhin dritë mbi procedurat dhe praktikat buxhetore me 

qëllim të krijimit të stabilitetit financiar dhe balancimit të të hyrave dhe shpenzimeve publike 

bazuar në parimet e të drejtës buxhetore.  

 

 

Fjalët kyçe: buxheti, Parlamenti, transparenca, Qeveria, parimet buxhetore 
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Hyrje 

 

Padyshim se buxheti paraqet një instrument themelor financiar për funksionimin e shtetit. 

Buxheti, reflekton në mënyrën më domethënëse politikën e një qeverie dhe zë vend madhor në 

politikën financiare të një vendi. 

Buxheti i shtetit si një akt përshkrues, përcakton të gjitha të ardhurat publike dhe 

shpenzimet publike për një vit fiskal.
108

 Miratohet nga Kuvendi në procedurë të njejtë të 

nxjerrjes së ligjeve që njëherit i jep edhe karakterin juridik këtij instrumenti financiar.  

Buxheti i shtetit është i harmonizuar në kuptimin e të hyrave dhe të dalave përkatësisht 

arkëtimeve dhe pagesave. Arkëtimet i referohen të hyrave që rezultojnë nga transaksionet, të 

hyrat nga tatimet, taksat, kontributet, huaja publike, grantet për mbështetje buxhetore, etj., ndërsa 

pagesat përfshijnë shpenzimet që lidhen me transaksionet, pagesat financiare, shpenzimet për 

interesa të përgjithshme dhe të përbashkëta të qytetarëve dhe vendit. Hartimi i projekt-buxhetit 

është kompetencë ekskluzive e Ministrisë së Financave në koordinim me organizatat buxhetore 

dhe miratohet në fund të vitit në Kuvendin e Kosovës.  

Mirëpo, ajo çfarë e ka karakterizuar në vazhdimësi procesin buxhetor në Kosovë është jo 

transparenca dhe forma jo e duhur raportimit. Ministria e Financave, si institucioni kryesor i cili 

koordinon procesin buxhetor, dhe organizatat buxhetore
109

 veç e veç, nuk kanë qenë transparente 

në publikimin e të dhënave të detajuara buxhetore. Po ashtu, forma e raportimit për shpenzimet 

buxhetore, ka shkuar duke u reduktuar, duke u mjaftuar vetëm në publikimin e shpenzimeve 

totale për kategoritë buxhetore. Ndikimi i Kuvendit në proceset buxhetore dallon nga rregullimi 

shtetëror. Në Kosovë ky ndikim lë pak për tu dëshiruar. Baza ligjore e buxhetit të Kosovës është 

mjaft e kompletuar me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, Ligjin për 

Financat e Pushtetit Lokal, Ligjin e Buxhetit dhe dokumentet strategjike buxhetore si: Korniza 

Afatmesme e Shpenzimeve,
110

 Qarkoret Buxhetore, Strategjia e Borxhit Publik, Plani Kombëtar 

për Reforma në Ekonomi, Dokumente për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave. 

Përkundër kornizës ligjore, raportimi i shpenzimit të buxhetit nuk është në nivelin e 

duhur dhe nuk mundëson transparencë mbi shpenzimin dhe menaxhimin e parasë publike. 

 

 

 

 

  

                                                           
108

 Viti fiskal- periudha nga 1 janari i një viti deri në 31 dhjetor të vitit të njëjtë. Viti fiskal nuk është e thënë të jetë 

në përputhje me vitin kalendarik, psh. Në ShBA viti fiskal fillon me 1 Korrik deri më 30 Qershor të vitit të 

ardhshëm, në Angli fillon me 1 Prill deri më 31 Mars të vitit të ardhshëm 
109

 Organizatat Buxhetore- të gjitha ministritë, komunat, agjencitë dhe institucionet, të cilat pranojnë ndarje 

buxhetore nga Fondi i Kosovës 
110

 Korniza Afatmesme e Shpenzimeve- Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2019-2021 (KASH 2019-2021) paraqet 

dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet Buxheti Vjetor për vitin 2019. Qëllimi kryesor i KASH-it 

është që të ofrojë një analizë të bazuar të mjedisit makroekonomik në vend, për të vendosur kështu bazën për 

planifikimet buxhetore për vitet që vijnë në përputhje me prioritetet strategjike të Qeverisë. 
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I. Në përgjithësi mbi buxhetin  

 

Buxheti është plan i të hyrave dhe i shpenzimeve të cilat janë të qenësishme për 

financimin e shpenzimeve publike. Ekzistojnë përkufizime të ndryshme lidhur me nocionin e 

buxhetit, kjo për faktin e trajtimit të veçorive të shumta të tij, si atë juridik, ekonomik, politik, 

financiar, administrativ, etj.  

Përkufizimi më i drejtë i termit buxhet është se buxheti është plan i të hyrave dhe 

shpenzimeve publike për një periudhë të caktuar kohore, zakonisht për një vit.
111

  

Sipas një përkufizimi tjetër, buxheti është akt normativ i parashikimit me plan të të 

hyrave dhe shpenzimeve të shtetit ose të njësive juridike-publike brenda një viti i cili miratohet 

nga Kuvendi.
112

  

Buxheti i Republikës së Kosovës - shuma e lejuar me ligj e cila vihet në dispozicion për 

shpenzim nga Fondi i Kosovës për një nën-program, qëllim specifik ose, aty ku nuk është 

identifikuar qëllimi specifik, për një kategori të shpenzimeve të një organizate buxhetore.
113

 

Buxheti paraqet dokument financiar shtetëror, ku pasqyrohen të hyrat buxhetore sipas 

burimeve financiare në njërën anë dhe të dalat buxhetore, sipas bartësve dhe destinimit të 

shpenzimeve.
114

 

Termi “buxhet” është me origjinë nga Anglia, u krijua nga fjala latine bulga që do të 

thotë çantë e lëkurës. Me kalimin e kohës u transformua në fjalën franceze bugette- çantë e vogël 

dhe në fjalë angleze budget si sinomin i kuletës së mbretit ku mbaheshin paratë për financimin e 

shpenzimeve publike. Më vonë termi buxhet në mënyrë simbolike ka shpreh çantën e ministrit të 

financave të cilën e ka “hapur” me rastin e prezantimit në Parlament të planit mbi të hyrat dhe 

shpenzimet shtetërore.
115

 Pra, pikënisja e të drejtës buxhetore ishte Anglia. 

Nga përkufizimet e buxhetit, vihen re këto karakteristika të buxhetit:
116

 

a) Buxheti është krahasim numerik i të hyrave dhe shpenzimeve; 

b) Buxheti është plan që shtrihet në perspektivën e ardhshme kohore; 

c) Buxheti është program i qeverisjes i shprehur në shifra. 

Ndër veçoritë tjera të buxhetit shtojmë se buxheti është akt publik, akt njëvjeçar, parashikim me 

plan i të hyrave dhe shpenzimeve dhe se buxheti përmban karakteristikat e marrëdhënieve 

shoqërore-ekonomike dhe politike të vendit ku aprovohet. 
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Në figurën e mëposhtme paraqitet Buxheti i Republikës së Kosovës në shifra. 

 

 

 
Figura 1: Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2019 

117
 

 

Buxheti i nivelit qendror përfshinë të gjitha Ministritë e Republikës së Kosovës së bashku 

me institucionet e pavarura. Buxheti i nivelit Komunal përfshinë të githa Komunat e Republikës 

së Kosovës. Vlera paqet Buxhetin e rishikuar të Republikës së Kosovës. Ky total përmban edhe 

vlerën e rezervave shtetërore. 

Mbikëqyrja parlamentare, nuk është askund më e rëndësishme se në procedurat 

buxhetore. Në shumicën e shteteve, roli i parlamentit është të shqyrtojë dhe të autorizojë të hyrat 

dhe shpenzimet si dhe të sigurohet që buxheti të implementohet siç duhet. Se si ndikon qeverisja 

në mirëqenien e qytetarëve varet nga normat tatimore, nga struktura e shpenzimeve dhe ndikimi i 

politikave investuese dhe normave të interesit, si dhe mënyrat se si prioritetet dhe zgjedhjet e 

brendshme ndërveprojnë me trendet ekonomike e financiare ndërkombëtare.
118
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II. Parimet e përgjithshme buxhetore 

 

Parimet buxhetore janë rregulla themelore të cilat duhet të respektohen me rastin e 

përpilimit, aprovimit dhe realizimit të buxhetit.  

Qëllimi i parimeve të menaxhimit të financave publike dhe buxhetit është që të udhëzojë 

akterët e buxhetit gjatë procesit buxhetor. Ato duhet të jenë faktorët kryesor që merren në 

konsideratë në përgatitjen e buxheteve vjetore. Parimet ofrojnë një pasqyrë të përgjithshme të 

praktikave të mira, e poashtu u japin udhëzime praktike politik-bërësve dhe palëve të tjera të 

interesit që janë përgjegjës për përmirësimin e sistemit të buxhetit publik të Kosovës në vitet e 

ardhshme.  

Parimet e përgjithshme për menaxhimin e financave publike dhe buxhetim janë:
119

   

Kuptueshmëria - informatat e paraqitura në buxhete dhe pasqyra financiare duhet të jenë koncize 

dhe të qarta për përdoruesit që kanë njohuri të mjaftueshme financiare t’i kuptojnë ato 

dokumente. 

Konsistenca dhe krahasueshmëria - të njëjtat metoda të kontabilitetit dhe paraqitjes përdoren në 

mënyrë të vazhdueshme në përgatitjen e buxheteve dhe pasqyrave financiare. Nëse paraqitja dhe 

metodat ndryshojnë, duhet të ketë ndërlidhje të qarta dhe të kuptueshme ndërmjet metodave dhe 

paraqitjeve të vjetra dhe të reja në përgatitjen e buxheteve dhe pasqyrave financiare.  

Materialiteti - buxhetet dhe pasqyrat financiare do të përcaktojnë informata materiale. Informatat 

në buxhete dhe pasqyra financiare konsiderohen materiale nëse mosparaqitja e atyre informatave 

mund të ndikojë në vendimet e marra nga përdoruesit e dokumenteve në këtë bazë. 

Objektiviteti - informatat e paraqitura në buxhete dhe pasqyra financiare duhet të jenë objektive 

dhe të besueshme. 

Substanca para formës - të hyrat, shpenzimet dhe investimet regjistrohen në buxhete dhe 

pasqyra financiare bazuar në substancën e tyre, e jo në formën ligjore të kontratave dhe 

dokumenteve nga të cilat rezultojnë ato. 

Optimaliteti - ofrimi i detajeve shtesë të informatave në buxhete dhe pasqyra financiare nuk 

duhet të kushtojë më shumë se sa përfitimet që dalin nga përdorimi i informatave të tilla. 

Transparenca - informatat me kohë për buxhetet dhe pasqyrat financiare janë në dispozicion 

publik. Buxhetet dhe pasqyrat financiare në mënyrë të rregullt vihen në dispozicion të atyre që 

kanë të drejtë të dinë dhe të përdorin informatat që ato përmbajnë. Transparenca e forcon 

llogaridhënien e sektorit publik. 

Llogaridhënia - qeveria i jep llogari parlamentit se si i përmbush përgjegjësitë e saj buxhetore. 

Brenda ekzekutivit, llogaridhënia e organizatave buxhetore është e përcaktuar qartë dhe zyra 

kombëtare e auditimit të paktën një herë në vit i raporton parlamentit për ekzekutimin e buxhetit. 

Stabiliteti - objektivat e buxhetit dhe borxhit publik (politika fiskale) përcaktohen në kontekst të 

strategjisë afatmesme buxhetore e cila përditësohet në mënyrë të rregullt. Normat dhe bazat e 

tatimeve dhe detyrimeve të tjera mbahen relativisht stabile. 
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Efikasiteti dhe efektiviteti - inputet (resurset) e nevojshme do të blihen me koston më të vogël. 

Me sasinë e caktuar të resurseve duhet të prodhohet vëllimi më i lartë i produkteve (mallrave dhe 

shërbimeve) dhe duhet të arrihen objektivat e politikave specifike.  

 Në literaturën shkencore financiare përmenden edhe parime të ngjashme si: parimi i 

unitetit buxhetor, parimi i plotësisë buxhetore, parimi i qartësisë buxhetore, parimi i saktësisë 

buxhetore, parimi i aprovimit paraprak të buxhetit, parimi i specializimit buxhetor, parimi i 

transparencës buxhetore, parimi i ekuilibrit buxhetor, parimi i periodicitetit buxhetor. 

 Të gjitha këto parime së bashku, u përgjigjen më mirë kërkesave juridike, politike, 

ekzekutive, ekonomike, e të tjera që kërkohen nga sistemi buxhetor.
120

 

 

III. Roli i Parlamentit në caktimin e të hyrave dhe shpenzimeve shtetërore 

 

Roli i Parlamentit
121

 në caktimin e të hyrave dhe shpenzimeve shtetërore në radhë të parë 

ka rëndësi ekonomiko-financiare duke tentuar të arrihet ekuilibri buxhetor, plotësimi sa më 

racional i nevojave publike, evitimi i mbingarkesës së obliguesve tatimore, etj.
122

  

Autorë të ndryshëm, pjesëmarrjen e Parlamentit në caktimin periodik të të hyrave dhe 

shpenzimeve e trajtojnë si kërkesë të natyrës politike. Kjo për faktin se nëse të hyrat e lejueshme 

do të mund të mblidheshin gjithmonë dhe nëse shpenzimet e lejueshme do të mund të bëheshin 

gjithmonë, pushteti ekzekutiv nuk do të kishte nevojë që ta thërriste gjithmonë Parlamentin 

përderisa të hyrat do të ishin të mjaftueshme. Kuptohet se Parlamentet nuk kanë qenë të kënaqura 

me rolin pasiv dhe me qëllim të mbledhjes së tyre të rregullt, të hyrat dhe shpenzimet caktohen 

në mënyrë periodike vetëm për një vit, kështu që pushteti ekzekutiv ishte i obliguar të thërret 

Parlamentin për çdo vit.
123

 

Për promovimin e qeverisjes së mirë dhe transparencës fiskale, angazhimi aktiv i 

Parlamentit në procesin buxhetor dhe buxhet është thelbësor. Praktika buxhetore e shteteve ka 

treguar se sa më i madh është ndikimi i parlamentit në procedurë buxhetore dhe buxhet aq më e 

madhe do të jetë edhe transparenca fiskale dhe llogaridhënia për shpenzimin e parasë publike.  

Një studim i bërë nga “International Budget Partnership”,
124

 ku shtetet vlerësohen për 

nivelin e transparencës së buxhetit në bazë të asaj se sa i publikojnë tetë dokumente të 

rëndësishme të ndërlidhura me procesin buxhetor dhe sa këto dokumente janë të qasshme për 

publikun. Këto tetë dokumente janë: 1) Dokumenti i cili krijon lidhjen e nevojshme në mes të 

buxhetit dhe politikave të qeverisë; 2) Dokumenti që përmban planet konkrete se si do të bëhet 

ngritja e të hyrave financiare për realizimin e politikave; 3) Dokumenti legal (ligji) që autorizon 

ekzekutivin për ngritjen e burimeve financiare dhe shpenzimeve; 4) Ekzistencën e një dokumenti 
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jo formal i cili prezanton para publikut mënyrën e grumbullimit të të hyrave dhe orientimin e 

shpenzimeve; 5) Raportet mujore apo tremujore që tregojnë trendet e të ardhurave, borxhit 

publik dhe shpenzimeve; 6) Rishikimi i buxhetit në mes të vitit në mënyrë që të rishikohen nëse 

indikatorët ekonomik kanë lëvizur nga supozimet fillestare; 7) Raporti i fundvitit i cili shikon 

realizimin e buxhetit në krahasim me planifikimin e tij në vitin paraprak dhe 8) Auditimi i 

pavarur nga institucionet më të larta dhe të pavarura të auditimit ku shikohet nëse financat janë 

ngritur dhe shpenzuar në pajtim me buxhetin e miratuar si dhe nëse llogaritë qeveritare janë të 

sakta.
125

 

Zhvillimi i procedurës buxhetore vetëm nën ndikimin e organeve ekzekutive ndikon 

negativisht në shumë aspekte por para së gjithash:
126

 

a) Parimi bazë i demokracisë, që nënkupton të drejtat e Parlamentit për të ushtruar 

pushtetin mbi paranë publike, nuk realizohet, përkatësisht legjislativi nuk arrin të 

sigurojë qytetarët se të ardhurat dhe shpenzimet e ofruara në buxhet janë të arsyeshme 

dhe më së miri i përgjigjen nevojave të tyre dhe që shpenzohen në përputhje me 

parashikimet, dhe  

b) Nuk mund të realizohet kontrolli efikas i buxhetit dhe ekuilibri midis organeve 

legjislative dhe ekzekutive, si një parakusht kryesor i “administrimit të mirë publik”. 

Parlamenti i Kosovës de jure ka të drejtë të pakufizuar mbi buxhetin dhe mundet në tërësi 

ta ndryshojë projekt-buxhetin e Qeverisë. De facto këtë të drejtë e ka shfrytëzuar shumë pak. Për 

më tepër, Roli i Parlamentit në procedurë buxhetore dhe buxhet ka qenë fiktiv dhe sipërfaqësor. 

Pikërisht këtu qëndron shkaku krysor i keqmenaxhimit të parasë publike dhe jo-llogaridhënies.
127

 

Kushtetutat e definojnë rolin e legjislaturës dhe raportet e saj me ekzekutivin (qeverinë). 

Kushtetutat dhe/apo ligjet për sistemin buxhetor, elaborojnë rolin buxhetor dhe fuqitë e 

legjislaturës. Kufizimet ligjore dhe praktikat buxhetore dallojnë nga shteti në shtet. Për më tepër, 

edhe vet roli i parlamentit është në ndryshim, duke luajtur rol më aktiv në çështjet e buxhetit, 

veçanërisht në shtetet në zhvillim. Për të promovuar qeverisje të mirë dhe transparencë fiskale, 

përfshirja aktive e parlamentit në procesin buxhetor, është esenciale. 
128

 

Buxheti, mbetet mjeti më efikas përmes të cilës Legjislatura mund të ushtrojë kontroll 

mbi Qeverinë. 
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IV. Cikli buxhetor / Procedura buxhetore 

 

Procedura buxhetore është veprimtari e organeve shtetërore lidhur me përpilimin, 

aprovimin realizimin, e deri në llogarinë përfundimtare të buxhetit. 

Procedurat buxhetore nga shteti në shtet mund të ndryshojnë, e përbashkëta është se një 

cikël i plotë buxhetor, ngërthen në vete disa faza buxhetore. Sipas disa autorëve procedura 

buxhetore kalon në 4 faza, ndërkaq sipas disa autorëve të tjerë, këto faza janë 5.  

Sipas ndarjes në katër faza, fazat e buxhetit janë: 

1. Faza e përpilimit të propozimit buxhetor nga ana e ekzekutivit; 

2. Faza e aprovimit të buxhetit nga ana e Parlamentit; 

3. Faza e realizimit të buxhetit nga ekzekutivi; 

4. Faza e llogarisë përfundimtare dhe  

5. Faza e “Kontrollit të buxhetit”.
129

  

  

 

 
Figura 2.  Cikli buxhetor / Procedura Buxhetore 

 

1) Faza e përpilimit të propozimit buxhetor nga ana e ekzekutivit 

 

Në praktikën buxhetore bashkëkohore, e drejta e iniciativës dhe përpilimit të propozimit 

buxhetor u është besuar organeve ekzekutive. Kjo për faktin se organet ekzekutive kanë të dhëna 

të cilat mundësojnë që të përpilohet buxheti dhe kanë njerëzit profesional për këtë punë.  

Përgjegjës për iniciativën dhe planifikimin e buxhetit është MF- Ministri. Përpilimi i buxhetit 

bëhet në atë mënyrë që Ministria e Financave (MF) i thërret shfrytëzuesit e mjeteve buxhetore që 

ti dërgojnë të dhënat mbi mjetet që u nevojiten në vitin e ardhshëm buxhetor.  Procesi i 
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planifikimit për nga forma është dokument ligjor ndërsa për nga përmbajtja një program 

financiar bazuar në vlerësimet vjetore të arkëtimeve. Shfrytëzuesit e mjeteve buxhetore 

(institucionet buxhetore, organizatat buxhetore, etj.) do ti përpilojnë propozimet e llogaritjes së 

shpenzimeve dhe të hyrave sipas shumës së caktuar saktësisht mbi përpilimin e buxhetit. Bëhet 

klasifikimi unik i të hyrave dhe shpenzimeve në buxhet: TË HYRAT SIPAS BURIMEVE, 

SHPENZIMET SIPAS DESTINIMIT. Pasi shfrytëzuesit e mjeteve buxhetore ta kenë bërë 

llogarinë e shpenzimeve të veta (eventualisht edhe të hyrave) ia paraqet organit më të lartë 

kompetent shtetëror në kuadrin e të cilit gjendet, i cili atë llogari mund ta ndryshojë ose 

plotësojë. Në bazë të këtyre llogarive, organi përkatës më i lartë shtetëror ia paraqet llogarinë për 

tërë organizatën buxhetore MF. MF e shqyrton përmbajtjen e buxhetit nga pikëpamja formale 

dhe materiale, i harmonizon të hyrat dhe shpenzimet dhe i formëson definitivisht të gjitha 

llogaritë në një dokument unik ku përfshihen të hyrat dhe shpenzimet e buxhetit. Organi 

financiar kompetent në kuadër të MF për përpilim, projekt buxhetin e përpiluar ia dërgon 

Qeverisë. Kur Qeveria ta shqyrtojë projektin e buxhetit, pasi të njoftohet me vërejtjet që i kanë 

bërë në projektin e buxhetit shfrytëzuesit e mjeteve buxhetore, përpilohet propozimi i buxhetit i 

cili i dërgohet Parlamentit.
130

  

Pra, parlamenti në këtë fazë nuk luan ndonjë rol. Roli i parlamentit nga të gjitha fazat e 

procedurës buxhetore, vërehet në fazën e aprovimit dhe kontrollit.  

Përveç buxhetit vjetor, qeveria përpilon edhe Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 

(KASH), një dokument planifikues afatmesëm që synon të përmirësojë parashikueshmërinë dhe 

qëndrueshmërinë e buxhetit, duke përfshirë buxhetin e vitit të ardhshëm fiskal dhe përllogaritjet 

buxhetore edhe për dy vite fiskale të tjera. Kur përpilohet buxheti vjetor, Ministria e Financave 

(MF) i nxjerr të ashtuquajturat qarkore buxhetore, që japin informata dhe udhëzime rreth tavanit 

të shpenzimeve për vitin e ardhshëm fiskal dhe përcaktojnë procesin e bashkërendimit midis 

organizatave buxhetore dhe Ministrisë së Financave. Në bazë të këtyre propozim-buxheteve, 

Ministri i Financave përgatitë Propozim-buxhetin e Kosovës dhe Projektligjin për ndarjet 

buxhetore dhe ia dorëzon ato për shqyrtim qeverisë.
131

 

 

                                                           
130

 Bedri Peci, “Shkenca mbi Financat dhe e Drejta Financiare”, op.cit. f. 370-374 
131

 OSCE, “Doracak për mbikëqyrjen e buxhetit për komisionet e Kuvendit të Kosovës”, 2014, f. 7 



91 
 

 
Figura 3. KASh

132
 

 

Projekt-buxheti, i përgatitur nga MF, mbi bazën e të dhënave dhe kërkesave të ofruara 

nga njësitë buxhetore, duhet të dorëzohet në Kuvend brenda një afati të caktuar kohor, i cili sipas 

legjislacionit në fuqi në vendin tonë është 31 tetor.
133

  

 

 

 
Figura 4. Qeveria miraton propozim-buxhetin dhe ia dërgon atë Kuvendit
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Më poshtë, paraqiten në formë tabelare, datat dhe aktivitetet në përgatitjen e buxhetit deri 

në miratimin e tij në Kuvend.  

 

Tabela 1: Datat dhe aktivitetet e përgatitjes së buxhetit deri në miratimin e tij nga Kuvendi 
135

 

 

Data                                                       Aktiviteti 

15 prill MF-ja përgatitë KASH-in për tre vitet e ardhshme 

30 prill Afati i fundit i MF-së për t’jua dërguar qarkoret buxhetore organizatave 

buxhetore dhe për t’ia dorëzuar KASh-in Kuvendit (Neni 19 i LMFPP) 

15 qershor Afati i fundit i organizatave buxhetore për t’i dërguar propozimet e tyre 

për buxhetin, të bazuara në udhëzimet e Ministrisë, shpenzimet me 

prioritet dhe tavanet buxhetore 

15 qershor – 31 

tetor 

MF-ja i merr në konsideratë propozimet për buxhet nga organizatat 

buxhetore dhe organizon dëgjime publike me to. Ky proces kryhet 

zakonisht gjatë muajve korrik-gusht. Më pas, Ministria e Financave ia 

dërgon çdo organizate buxhetore ndarjen buxhetore të propozuar 

buxhetor, dhe së bashku me KASH-in e dorëzon atë për miratim në 

qeveri. 

31 tetor Qeveria miraton propozim-buxhetin dhe ia dërgon atë Kuvendit.  

• MF-ja dorëzon në Kuvend Projektligjin për buxhetin (Neni 22 i 

LMFPP) • Para leximit të parë në seancë plenare, Komisioni për buxhet 

e shqyrton në parim projektligjin (Neni 56 nr.2 Rregullorja e punës)  

• Projektligji dërgohet në seancë plenare për leximin e parë  

• Komisionet kryesore i paraqesin raportet e tyre rreth projektligjit 

brenda 10 ditësh (Neni 57 nr. 8 RRP)  

• Komisioni për Buxhet dhe Financa (KBF) dorëzon një raport rreth 

projektligjit të paktën 5 ditë para leximit të dytë të tij (Neni 57 nr.9 

RRP) 

31 dhjetor Afati i fundit për miratimin e buxhetit të Kosovës nga Kuvendit 

 

 

 

2) Faza e aprovimit të buxhetit nga ana e Parlamentit 

 

Aprovimi i buxhetit nga ana e Parlamentit varet nga fakti se a kemi të bëjmë me 

parlamentin e përbërë vetëm nga një dhomë, me dy apo më shumë dhoma. Procedura më e 

thjeshtë është te parlamenti njëdhomësh sepse nuk ka nevojë që buxheti i aprovuar të shqyrtohet 

më. Një prej pyetjeve që parashtrohet në sistemet parlamentare dydhomëshe është se cila prej 

dhomave ka të drejta më të mëdha në këtë faze buxhetore. Çështja e së drejtës buxhetore të 
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dhomave të parlamentit në shtete të ndryshme është e rregulluar në mënyra të ndryshme. Në disa 

sisteme parlamentare, të drejta buxhetore më të mëdha kanë dhomat e larta të parlamentit, e në 

disa tjera dhomat kanë të drejta të barabarta. Në Angli p.sh. Dhoma e Ulët ka të drejtë ta 

shqyrtojë projekt buxhetin, ta ndryshojë apo edhe ta refuzojë për aprovim. Në Francë, Dhoma e 

Lartë ka të drejta të plota buxhetore. Në Itali, Dhoma e Ulët dhe Dhoma e Lartë kanë të 

drejta të njejta për aprovimin ose jo të projekt-buxhetit si dhe të drejta për ta ndryshuar me anë 

të amandamenteve.  

Edhe teknika e shqyrtimit të projekt-buxhetit në parlament ndryshon nëpër sisteme 

parlamentare. Në Francë, psh. Arsyetimin e project-buxhetit e bëjnë komisionet financiare së 

bashku me anëtarët nga të dy dhomat. Ngjashëm është edhe në ShBA, për dallim nga Anglia, 

kur është në rend të ditës shqyrtimi i projekt-buxhetit, të gjithë anëtarët e Dhomës së Ulët janë 

edhe anëtarë të komitetit. Debati parlamentar për buxhetin, në realitet është debat për politikën 

e qeverisë që shpesh nënkupton kritikën e kësaj politike. Gjatë shqyrtimit të buxhetit, parlamentit 

i takon e drejta që me anë të amandamenteve të bëjë ndryshime apo plotësime në buxhet. Ky 

është edhe qëllimi i debatit buxhetor. Pas diskutimit të zhvilluar, pas ndryshimeve eventuale në 

project-buxhet bëhet votimi për buxhetin. Buxheti zakonisht aprovohet në formë ligji dhe 

publikohet në organet zyrtare ku publikohen edhe dispozitat juridike. Nëse parlamenti nuk voton 

për buxhetin, përkatësisht nuk e aprovon atë, dtth se nuk pajtohet me politikën e qeverisë dhe 

nuk beson në të. Në raste të tilla qeveria duhet të jep dorëheqje. Kjo edhe është arsyeja se 

parlamenti e kufizon të drejtën buxhetore të organeve ekzekutive dhe se funksionimi i organeve 

shtetërore nuk guxon të ndalet për shkak se parlamenti nuk e aprovon buxhetin. Faza e 

prezantimit nga ana e qeverisë dhe e aprovimit ose jo e buxhetit nga ana e parlamentit në Kosovë 

bëhet më apo para 31 tetorit të vitit para vitit në të cilin project buxheti do të hyjë në fuqi. 

Procedura e shqyrtimit të project buxhetit në parlamentin e Kosovës nuk është e ndërlikuar për 

faktin se kemi të bëjmë me parlamentin njëdhomësh. Edhe teknika e shqyrtimit të project 

buxhetit në parlament nuk është e ndërlikuar. Shqyrtimin e projekt buxhetit fillimisht e bën 

komisioni për buxhet dhe financa, për të kaluar më vonë në plenumin e parlamentit.
136

 

Cila është teknika e debatit buxhetor në Kosovë ? 

Pasi që projekt buxheti të dorëzohet në Parlament, Komisioni për Buxhet dhe Financa e 

shqyrton atë. Pas raporteve të dëgjuara dhe diskutimit të zhvilluar mbi politikën e ardhshme të 

qeverisë, në vitin e ardhshëm bëhet votimi formal mbi buxhetin. Parlamenti mund të përgatisë 

amandamente për rritjen apo zvogëlimin e të hyrave dhe shpenzimeve.
137

 

Varësisht nga ndikimi i Parlamenteve në procedurën buxhetore, të gjitha parlamentet në 

botë mund të kategorizohen në tri grupe:
138

 

1) Parlamentet të cilat e bëjnë buxhetin (budget making legislatures)- këto parlamente 

kanë aftësinë, mundësitë dhe kapacitetet e ndryshimit dhe refuzimit të projekt-

buxhetit të qeverisë si dhe aftësinë e përpilimit të projekt-buxhetit plotësues sipas 
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zgjedhjes vetanake. Këtu hyjnë parlamentet e këtyre shteteve: ShBA, Republika 

Çeke, Danimarka, Hungaria dhe Finlanda. 

2) Parlamentet të cilat në një masë të caktuar ndikojnë në buxhet (budget influencing 

legislatures)- këto parlamente kanë aftësinë dhe kapacitetet që të ndërrojnë apo ta 

refuzojnë aprovimin e projekt-buxhetit të qeverisë por ju mungon aftësia e përpilimit 

të projekt buxhetit plotësues sipas zgjedhjes vetanake. Në këtë grup hyjnë parlamentet 

e këtyre shteteve: Austria, Gjermania, Islanda, Irlanda, Italia, Franca, Norvegjia, 

Holanda, Polonia, Portugalia, Spanja, Suedia, Zvicra, Turqia, etj. 

3) Parlamentet me pas apo aspak ndikim në buxhet (legislatures with little or no 

budgetary effect)- këtyre parlamenteve u mungon kapaciteti të ndryshojnë apo të 

refuzojnë projekt-buxhetin e qeverisë, si dhe u mungon aftësia e përpilimit të projekt-

buxhetit plotësues sipas zgjedhjes vetanake. Pushteti i këtyre parlamenteve kufizohet 

vetëm në aprovimin e buxhetit të qeverisë. Në këtë grup hyjnë parlamentet e këtyre 

shteteve: Australia, Kanada, Zelanda e Re, Anglia, Japonia, Greqia, etj.  

 

Pas aprovimit nga Qeveria, të Draft Ligjit për Buxhet, më së largu më 31 tetor, po i njëjti 

i dërgohet për shqyrtim dhe aprovim Parlamentit.  

Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, neni 65 [Kompetencat e Kuvendit], par. (5), 

parasheh që Kuvendi “miraton Buxhetin e Republikës së Kosovës”.
139

 Pra, është kompetencë 

eksluzive e Parlamentit që të miratojë Buxhetin. Në ciklin buxhetor, ky është hapi i parë, ku 

shihet dukshëm roli i Parlamentit.  

Neni 77 i Kushtetutës [Komisionet], në parafgrafin 1, parasheh: “Kuvendi i Kosovës 

emëron komisione të përhershme, komisione funksionale dhe komisione ad hoc, që pasqyrojnë 

përbërjen politike të Kuvendit”, ndërsa paragrafi 4 thotë se: “Pushtetet dhe procedurat e 

komisioneve përkufizohen me Rregulloren e Punës së Kuvendit”.
140

  

Kuvendi i Republikës së Kosovës, punon duke u bazuar në Rregulloren e Kuvendit, e 

miratuar me 29 prill 2010. Rregullorja e Kuvendit, në nenin 69- Komisionet e përhershme dhe 

komisionet funksionale, në paragrafin 3, e parasheh Komisionin për Buxhet dhe Financa si 

Komision të Përhershëm parlamentar, e që në kuadër të fushëveprimit dhe përgjegjësive ka 

shqyrtimin e të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me buxhetin dhe financat në Kosovë.
141

 

Poashtu, roli i këtij komisioni është edhe sensibilizimi i deputetëve rreth nocioneve dhe çështjeve 

buxhetore. 

Prrocedurat e shqyrtimit dhe aprovimit të buxhetit në Kuvend, nuk dallojnë shumë nga 

procedurat që zbatohen për akte të tjera ligjore.  
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2.1) Shqyrtimi i parë i projekt-buxhetit 

 

Komisioni për Buxhet dhe Financa, si komision përgjegjës për shqyrtimin e buxhetit dhe 

rishikimin e tij, në pajtim me nenin 56, paragrafi 2, para shqyrtimit të parë të një projektligji në 

seancë plenare shqyrton në parim projektligjet. Komisioni pas shqyrtimit të tij, i paraqet 

Kuvendit raport me rekomandime për miratim ose për mosmiratim të projektligjit.
142

  

Shqyrtimi i parë, sipas nenit 56, paragrafi 4 i Rregullores se Kuvendit, fillon me 

paraqitjen e përfaqësuesit të projektligjit, pra Ministri i Financave në rastin e projektbuxhetit, e 

vazhdon me paraqitje të raportuesit të komisionit funksional, Komisioni për Buxhet dhe Financa 

në rastin tonë.
143

 Pas paraqitjeve të komisionit, përfaqësuesve të grupeve parlamentare dhe të 

deputetëve, shqyrtimi mbyllet me votimin në parim. 

 

2.2) Shqyrtimi i projekt-buxhetit në Komisione 

 

Pas shqyrtimit të parë të projektbuxhetit dhe miratimit në parim, në pajtim me nenin 57, 

paragrafi 1, të Rregullores së Kuvendit, Komisioni për Buxhet dhe Financa, ngarkohet nga 

Kuvendi, për shqyrtim të mëtejshëm të projektbuxhetit.
144

 

Rregullorja e punës së Komisionit për Buxhet dhe Financa, në nenin 16 (grupet punuese), 

lidhur me projekt-buxhetin, përcakton: “Për shqyrtimin vjetor të projektbuxhetit, Komisioni 

themelon grupe punuese. Grupi punues përbëhet nga së paku tre (3) anëtarë të Komisionit. Në 

koordinim me dy zëvendëskryetarët, Kryetari përcakton përbërjen e grupit punues në pajtim me 

parimin e përfaqësimit të barabartë të koalicionit dhe partive opozitare brenda grupeve punuese. 

Secili anëtar i Komisionit mund të jetë anëtar i më shumë së një (1) grupi punues.”
145

 

Sipas Rregullores së punës së Komisionit për Buxhet dhe Financa, grupet punuese brenda 

komisionit, duhet ta shqyrtojnë me kujdes pjesën e projektbuxhetit nën përgjegjësinë e tyre dhe 

t’ia raportojnë të gjeturat Komisionit, duke dhënë rekomandimet dhe propozimet e tyre për 

amandamente. Propozimet e komisionit, duhet t’i paraqiten Kuvendit së paku 5 ditë pune para 

shqyrtimit të dytë, në përputhje me nenin 57, paragrafi 9 të Rregullores së Kuvendit.
146

 

Me qëllim të kontrollit më efikas të shpenzimeve qeveritare, Kuvendi ka themeluar edhe 

Komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike, raportet e të cilit paraqesin një burim të 

rëndësishëm për komisionet funksionale gjatë mbikëqyrjes së ministrive. Me qëllim të hetimit të 

çështjeve të caktuara me interes publik, Kuvendi mund të themelojë edhe komisione hetimore. 

Seancat dëgjimore mbikëqyrëse janë një mekanizëm tjetër i rëndësishëm që aplikohet nga 

komisionet gjatë aktiviteteve mbikëqyrëse. Zyrtarët e ministrive dhe institucioneve të tjera 

qeveritare rregullisht ftohen për të raportuar para komisioneve për aktivitetet e tyre. Seancat 

dëgjimore janë shumë të dobishme ngase u sigurojnë deputetëve informacione në lidhje me 
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aktivitetet e institucioneve ekzekutive; identifikimin e sferave në kuadër të juridiksionit të 

komisionit që konsiderohen më të ndjeshme ndaj keqpërdorimeve apo keq menaxhimit; dhe, 

nëse për zgjidhjen e problemeve mjafton ndryshimi i ligjeve ekzistuese apo është e nevojshme të 

miratohen ligje të reja. Seancat dëgjimore janë zakonisht të hapura për mediat dhe organizatat e 

shoqërisë civile, mirëpo në raste të caktuara komisioni mund të vendosë të mbajë seancën me 

dyer të mbyllura. Duhet thekuar që në seancat dëgjimore mbikëqyrëse, komisionet mund të 

ftojnë edhe institucionet e pavarura. Neni 66 dhe pjesërisht neni 73 i Rregullores së Kuvendit, 

ofrojnë bazën ligjore për organizimin e seancave dëgjimore.
147

 

 

2.3) Shqyrtimi i dytë i projekt-buxhetit 

 

Shqyrtimi i dytë i pojekt-buxhetit, në përputhje me nenin 58 të Rregullores së Kuvendit, 

fillon me paraqitjen e Komisionit funksional dhe vazhdon me diskutimet parlamentare, ku marrin 

pjesë edhe përfaqësuesit e Qeverisë. Në rast se propozohen amandamente nga Komisioni, grupet 

parlamentare, Qeveria dhe deputetët, atëherë ato shqyrtohen dhe votohen një nga një.
148

  

Në rast se në shqyrtimin e dytë nuk merren votat e mjaftueshme për të miratuar 

projektbuxhetin, atëherë aplikohet neni 59 i Rregullores së Kuvendit, ku projektbuxheti së 

bashku me amandamentet e miratuara, paraqiten për shqyrtim të tretë, duke aplikuar të njejtën 

procedurë si në shqyrtimin e dytë.
149

 I gjithë ky proces, duhet të përfundojë më së largu me datën 

31 dhjetor, pasi që me 1 janar fillon viti i ri fiskal.  

Në rast se projekt-buxheti nuk aprovohet deri më 31 Dhjetor, vie në shprehje 2/12 pjesë e 

buxhetit që nënkupton situatën që për 2 muajt e parë të vitit aktual, buxheti që mund të 

shpenzohet është 2/12 pjesë e buxhetit të vitit të kaluar që është shpenzuar në të njejtën periudhë 

kohore në vlerën e njejtë. Në muajin e tretë, pra, në muajin Mars, doemos duhet të aprovohet 

buxheti, përndryshe në shtetet me kontroll të lartë parlamentar ka për rezultat rrëzimin e 

Qeverise. 

 

 
Figura 5. Afati i fundit për miratimin e projekt buxhetit

150
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3) Faza e realizimit të buxhetit nga ekzekutivi 

 

Të realizosh buxhet dthth të mblidhen ato të hyra që janë planifikuar me buxhet dhe të 

shpenzohen për ato qëllime dhe në atë shumë sikurse është përcaktuar me buxhet.
151

 Fillon me 1 

janar dhe mbaron me 31 Dhjetor. Një vit përpara bëhet pregatitja dhe pas një viti bëhet kontrolli.  

Roli i Kuvendit në këtë fazë, është monitorues. Këtë gjë e bën përmes vlerësimit të raporteve 

tremujore që i pranon nga Qeveria. 

 

 

4) Faza e Llogarisë Përfundimtare të Buxhetit 

 

Llogaria Përfundimtare e Buxhetit është faza e fundit e një cikli buxhetor. Ky cikël 

përfshinë 3 vite.  

1. Viti i parë përpilohet dhe aprovohet buxheti; 

2. Në vitin e dytë realizohet buxheti dhe  

3. Në vitin e tretë pregatitet dhe aprovohet Llogaria përfundimtare e buxhetit (LLPB). 

Llogaria Përfundimtare e Buxhetit është akti me të cilin konstatohet se si është realizuar buxheti. 

Me Llogarinë Përfundimtare të Buxhetit konstatohet shkalla e përputhjes së buxhetit si plan i të 

hyrave dhe shpenzimeve dhe realizimit të tij.
152

 

Roli i Kuvendit në këtë fazë përmbyllëse të një cikli buxhetor, konsiston në mbikqyrjen e 

realizimit të buxhetit. Këtë gjë, Kuvendi e bën përmes Komisionit për Buxhet dhe Financa. 

 

 

V. Kontrolli buxhetor 

 

Që të pengohen padrejtësitë dhe keqpërdorimet në disponimin e mjeteve buxhetore, që të 

sigurohet që ato mjete të shpenzohen për ato qëllime për të cilat janë destinuar dhe në ato shuma 

që janë paraparë me buxhet, organizohet kontrolli buxhetor. Qëllimi i kontrollit buxhetor është 

që tatimpaguesit të sigurohen se mjetet e grumbulluara do të shpenzohen në mënyrë të drejtë nga 

institucionet, ndërsa mekanizmi i kontrollit buxhetor është një mjet shumë i rëndësishëm për të 

garantuar përgjegjësinë e institucioneve ndaj qytetarëve të saj.
153

  

Kontrolli bëhet në mënyrë që të mos keqpërdoret paraja publike dhe këtu rolin kyç e luan 

edhe transparenca në të gjitha fazat e procedurës buxhetore duke respektuar parimin e 

transparencës buxhetore. Në literaturën shkencore-financiare përmenden forma të ndryshme të 

kontrollit buxhetor. Në vazhdim do i përmendim disa më primare për nga rëndësia.  

Rëndësi të veçantë ka forma e kontrollit politik, i cili është kontroll që ushtrohet nga 

parlamenti, e ndryshe quhet edhe Kontrolli Parlamentar. Por sigurisht që ky kontroll nuk mund të 
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ushtrohet pa u kryer edhe format tjera të kontrollit. Buxheti, përpara se të kontrollohet nga 

parlamenti, duhet të kalojë në kontrolle të brendshme e të jashtme, e në fund të gjeturat të 

paraqiten në formën e raportit të auditorit të përgjithshëm në parlament. 

Shumica e vendeve demokratike kanë krijuar komisione të veçanta parlamentare 

përgjegjëse për të mbikëqyrur integritetin, ekonomitetin, efkasitetin dhe efektivitetin e 

menaxhimit të fnancave nga ana e Qeverisë, përmes ekzaminimit të dokumenteve fnanciare dhe 

shqyrtimit të raporteve të zyrës së Auditorit të Përgjithshëm. Një shembull të tillë e ka ndjekur 

edhe Kuvendi i Kosovës, kur më 2009 ka themeluar Komisionin për Mbikëqyrjen e Financave 

Publike.
154

 

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm mbyll zinxhirin e llogaridhënjes në mes të Kuvendit dhe 

Qeverisë, duke përgaditur një raport vjetor të Auditimit, për ekzekutimin e buxhetit dhe 

operacioneve të Qeverisë.  

 

 

 

 

 
Figura 6. Dorëzimi i Raportit të Auditorit të Përgjithshëm në Kuvend

155
 

 

 

Procedura buxhetore, përmbyllet me shqyrtimin e Raportit Vjetor të Auditorit të 

Përgjithshëm dhe Pasqyrave Financiare të Qeverisë nga Kuvendi. 
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VI. Konkluzione dhe Rekomandime 

 

Padyshim se shteti që të mund t’i kryejë funksionet e veta të natyrës politike, ekonomike, 

shoqërore, financiare, duhet të ketë në dispozicion mjete buxhetore. Këto mjete shteti i siguron 

përmes aplikimit të masave dhe instrumenteve të politikës fiskale dhe se politika e zbatuar 

fiskale ka impakt direkt në buxhetin e shtetit, përkatësisht në të hyrat publike dhe shpenzimet 

publike. 

Buxheti paraqet njërin ndër instrumentet më të rëndësishme dhe më të kompletuara 

financiare pavarësisht sistemit ekonomiko-shoqëror dhe përfshinë të hyrat dhe të dalat e shtetit 

apo bashkësive politiko-shoqërore më të vogla (komuna, rrethe, etj.), brenda vitit buxhetor i cili 

nuk është e thënë të përputhet me vitin kalendarik. Në këndvështrim tjetër, buxheti paraqet 

instrumentin kryesor përmes së cilës Qeveria synon t’i arrijë politikat e saj. Paralel me 

funksionin përfaqësues dhe ligjvënës, mbikëçyrja e Qeverisë konsiderohet si një nga 

përgjegjësitë kryesore të parlamenteve demokratike. Para së gjithash është e drejtë dhe 

përgjegjësi e parlamentit që përfaqëson interesat e qytetarëve, që vazhdimisht të mbikëçyrë 

performancën e degës ekzekutive. Miratimi i buxhetit është një nga mjetet me të cilat Parlamenti 

ushtron kontrollin e vet ndaj Qeverisë. Në shtetet me kontroll të lartë Parlamentar, mosaprovimi i 

projekt-buxhetin të Qeverisë ka për pasojë rrëzim e saj.  

Lënia në dorë e buxhetit vetëm tek organet ekzekutive bën që buxheti të mos jetë 

transparent dhe mundësia e keqmenaxhimit dhe keqpërdorimit të parasë publike është e lartë gjë 

e cila reflektohet edhe në dobësimin e qytetarëve karshi institucioneve dhe shpie në evazion 

fiskal. Sa më i madh të jetë ndikimi i parlamentit në buxhet, sa më shumë amandamente aq më 

transparente do jetë procedura buxhetore.  

Ndikimi i Parlamentit të Kosovës në procedurën buxhetore është i vogël dhe lë shumë për 

tu dëshiruar, si për nga debati parlamentar që zhvillohet poashtu edhe nga numri i vogël i 

amandamenteve të propozuara dhe për pasojë kjo ka ndikuar në mungesën e zbatimit të parimit 

të transparencës dhe keqmenaxhimit të parasë publike. 

Nisur nga kopleksiteti i politikave buxhetore në Kosovë, do të ishte më se e nevojshme 

krijimi i Zyrave/Njësive të specializuara për çështje buxhetore që operojnë bashkë me 

Parlamentin të përbëra nga stafi me kualifikime të larta nga lëmi i buxhetit. Poashtu, do ishin 

mjaft efektive edhe analizat dhe hulumtimet lidhur me buxhetin nga njësitë e specializuara 

hulumtuese. 
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RELACIONI KUSHTETUES I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS SË 

KOSOVËS ME SISTEMIN E DREJTËSISË 
  

  

 

Abstrakti 

Qëllimi i këtij punimi konsisiton në hulumtimin dhe trajtimin e realcionit ndërmjet Presidentit të 

Republikës së Kosovës me pushtetin e fundit, atë gjyqësor. Respektivisht përmes këtij punimi janë bërë 

përpjekje që të shqyrtohet kompetenca e emërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve; e drejta Presidenti për të 

refuzuar propozimet e bëra nga Këshilli Gjyqësor apo Prokurorial i Kosovës për emërimin e gjyqtarëve 

apo prokurorëve, vazhduar më tej me trajtimin e emërimit të kryeprokurorit të shtetit, kompetenca e 

Presidentit për shpalljen e faljes, veçanarisht në trajtim praktik ushtrimi i kësaj kompetence nga 

Presidentët e Republikës së Kosovës si dhe rolin që Presidenti i Republikës së Kosovës luan në 

administrimin e drejtësisë dhe në realizimin e  sundimit të ligjit në shtetin tonë. 

Metodologjia e cila aplikohet në këtë studim është kuantitative, normative, analitike dhe 

krahasuese.  

Ndërsa pyetjen hulumtuese e kemi formuluar në drejtim se cilat janë pengesat kryesore që e 

shoqërojnë Presidentin e Republikes se Kosoves në ushtrimin e kompetencave të tij kushtetuese në raport 

me pushtetin gjyqësor. Nga punimi kuptojmë se paqartësitë dhe zbrazëtirat kushtetuese e ligjore janë 

faktorë kryesor që e komplikojnë ushtrimin e kompetencave presidenciale në përgjithësi. 

 

Fjalët kyçe: Presidenti, pushteti gjyqësor, emërim, falja e të dënuarve.  
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Hyrje 

Parimi i ndarjes dhe kontrollit e balancit në mes të pushteteve përbën bazament në të cilin 

mbështetet sistemi kushtetues i shteteve demokratike. Po kështu, edhe Kushtetuta e Republikës 

së Kosovës në dispozitat themelore e ka kushtetutëzuar formën e qeverisjes dhe ndarjen e 

pushteteve, si parim fundamental të demokracisë, me përcaktimin e organeve të cilat i përkasin 

pushtetit legjislativ, i cili ushtrohet nga Kuvendi i Republikës; pushtetin ekzekutiv i cili ushtrohet 

nga Qeveria e Republikës si dhe pushtetin gjyqësor që e ushtrohet nga Gjykatat, përkatësisht 

sistemi i drejtësisë i Republikës së Kosovës. Por, në shtetin demokratik krahas institucioneve të 

sipërpërmendura përcaktohen edhe institucione të tjera kushtetuese, pa të cilat nuk mund të 

funksionojë sistemi politik i vendit, ndër të cilat është Presidenti  i cili varësisht nga forma e 

sundimit në shtet paraqitet në trajta të ndryshme. Në kuadër të ndarjes së pushteteve, sipas 

Kushtetutës Presidentit të Republikës së Kosovës i atribuohet përfaqësimi i unitetit të popullit, 

përfaqësimi i vendit brenda dhe jashtë si dhe garantimi i funksionimit demokratik të 

institucioneve të Republikës së Kosovës. Sistemi i drejtësisë konsiderohet pjesë përbërëse e të 

gjitha kushtetutave dhe si i tillë zë vend edhe në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Në një 

kapitull të veçantë të kushtetutës përfshihen jo vetëm gjyqësori, por edhe Prokuroria dhe 

Avokatia. 

 Raportet me gjyqësorin janë tradicionalisht raporte të përhershme të Kryetarit të Shtetit 

në çdo formë regjimi. Në varësi nga sistemet e ndryshme qeverisëse janë edhe kompetencat e 

kreut të shtetit me gjyqësorin. Në Kosovë, neni 84 i Kushtetutës të Republikës së Kosovës i 

rendit kompetencat presidenciale të cilat mund të grupohen në tri kategori kompetenca vetanake, 

të ndërvarura dhe ceremoniale. Në punim do të trajtohen disa nga kompetenca kushtetuse 

vetanake dhe të ndrëvarura të Presidentit në Kosovës, si emërimi apo shkarkimi i gjyqtarëve dhe 

prokurorëve, shpallja e faljes individuale dhe disa kompetenca të tjera që pleksen me 

veprimtarinë e pushtetit gjyqësor.  
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1. Kompetenca e emërimit të gjyqtarëve nga Presidenti i Republikës së 

Kosovës 

Drejtësia për njerëzit është shumëçka. Si në kuptimin teorik ashtu edhe në atë praktik. Si 

në kuptim ligjor institucional, ashtu edhe në atë moral. Për disa njerëz ajo gati hyjnizohet. E 

megjithatë në një shtet të së drejtës, sipas kushtetutës e ligjeve ajo jepet nga njerëzit. E këta 

njerëz në shumë shtete emërohen nga Presidenti i Republikës
156

. Edhe sipas Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës, Presidenti, emëron e shkarkon Kryetarin e Gjykatës Supreme, si dhe 

gjyqtarët, bazuar në propozimin e bërë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Funksioni i emërimit të 

gjyqtarëve të Republikës së Kosovës është në ingjerencë ekskluzive të Presidentit të Republikës 

së Kosovës
157

. Nisur logjikisht, Presidenti i Republikës së Kosovës është përfaqësues i unitetit të 

popullit dhe njëherit garant për funksionimin demokratik të institucioneve në shtet. Kjo bën të 

nënkuptojmë se zgjedhja e gjyqtarëve nga Presidenti, e largon këtë proces nga ndikimet politike, 

duke krijuar kështu premisat për jetësimin e parimeve bazë mbi të cilat ndërtohet sistemi i 

drejtësisë
158

. 

  Kushtetua e Kosovës parasheh një sistem hibrid të emërimit dhe shkarkimit të 

gjyqtarëve ku këto kompetenca ndahen në mes të Presidentit dhe Këshillit Gjyqësor
159

. Shihet 

qartë se kjo kompetencë e presidentit është kompetencë e varur, pasi që emërimi i kryetarit të 

Gjykatës Supreme dhe gjyqtarëve të tjerë varet nga propozimi i bërë nga Këshilli Gjyqësor.  

Gjykata janë kategori të së drejtës kushtetuese
160

. E sigurisht kur bëhet fjalë për 

organizimin e gjyqësorit, si në rrafshin kushtetues, ashtu edhe në atë ligjor, në shumicën e 

vendeve demokratike parashikohet një organ kolegjial, i cili merret me emërimet, transferimet, 

karrierën, edukimin apo kualifikimin, disiplinimin e gjyqtarëve dhe në disa vende, edhe me atë të 

prokurorëve. Për këtë qëllim kushtetuta e ka konceptuar Këshillin Gjyqësor si një organ 

plotësisht të pavarur, që siguron pavarësinë dhe paanësinë e sistemit gjyqësor
161

. 
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Me Kushtetutën e Republikës së Kosovës është përcaktuar vetëm emërimi dhe shkarkimi 

i kryetarit të Gjykatës Supreme, ndërsa emërimi dhe shkarkimi i kryetarëve të Gjykatave 

Themelore, gjyqtarëve mbikëqyrës si dhe kryetarit të Gjykatës së Apelit është përcaktuar me 

Ligjin për Këshilli Gjyqësor
162

.  Siç mund të vërehet organi dhe procedura e zgjedhjes së 

kryetarëve të gjykatave është e njëjtë vetëm se ndryshon niveli i bazës juridike të përcaktimit të 

zgjedhjes së tyre
163

. 

Kushtetuta nuk e përcakton nëse Presidenti mund t’i refuzojë propozimet e bëra nga 

Këshilli Gjyqësor për emërimin apo riemërim  e gjyqtarëve. Por kjo çështje sanksionohet me 

Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, i cili e ka ligjësuar të drejtën e Presidentit për të 

refuzuar emërimin ose riemërimin e kandidatit të propozuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. 

Lidhur me refuzimin e bërë Presidenti obligohet që të jap edhe arsyet që kanë ndikuar ta marrë 

një vendim të tillë, të cilat ia paraqet Këshillit Gjyqësor
164

. Po ashtu, sipas këtij ligji Presidenti e 

refuzon cilindo kandidat të propozuar nga Këshilli Gjyqësor, që nënkupton se ai nuk është i 

obliguar që të bëjë refuzimin e tërë listës së propozuar të kandidatëve për gjyqtarë. Pas refuzimit, 

Këshillit i lejohet që vetëm edhe një herë ta paraqes kandidatin e refuzuar tek Presidenti, së 

bashku me arsyetimin ose Këshilli mund ta propozojë një kandidat tjetër
165

. Meqë Këshilli ka të 

drejtë ta paraqes edhe njëherë kandidatin e refuzuar nga Presidenti, kjo lë të kuptohet se paraqitja 

e serishme e të njëjtit kandidatit që është refuzuar nga ana e Presidentit vie në shprehje si pasojë 

e mungesës së arsyeshmërisë së mjaftueshme për refuzim, andaj në këtë situatë ndonëse ligji nuk 

e sanksionon Presidenti obligohet që ta miratojë kandidaturën e propozuar për herë të dytë.  

Përmes këtij kufizimi ligjor, presidentit krahas të drejtës për të emëruar, i shfaqet edhe e drejta 

për të refuzuar propozimet e bëra për herë të parë nga Këshilli Gjyqësor për cilindo kandidatë.  

Por, këto kufizime sipas ligjit krijojnë pyetje të reja. Për shembull, nëse Këshilli Gjyqësor 

i Kosovës duhet të sigurojë një arsyetim me shkrim për çdo emërim, çfarë duhet të jetë përmbajta 

e atij dokumenti? Ose në qoftë se Presidenti duhet të jap arsyet me shkrim për refuzimin e 

propozimit të një kandidati gjyqësor nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, çfarë arsyesh 

mund të jenë valide
166

? Ligji nuk i parashikon këto çështje andaj në të ardhmen  e afërt do të 
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duhej të jepen përgjigje për pyetjet e mësipërme, të cilat njëherit  do të inkorporoheshin edhe në 

ligj dhe në këtë mënyrë do të krijohej mundësia që kandidaturat e refuzuara nga Presidenti të 

kenë arsyeshmëri valide, në mënyrë që të pamundësohej propozimi i serishëm nga Këshilli 

Gjyqësor i kandidaturave të refuzuar.  

 

2. Emërimi i Prokurorit të Shtetit nga Presidenti i Republikës së 

Kosovës 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës krahas emërimit dhe shkarkimit të gjyqtarëve po 

ashtu e rregullon edhe emërimin dhe shkarkimin e prokurorëve. Në rastin e prokurorëve 

procedura e emërimit është e ngjashme me atë të gjyqtarëve. Me propozim të Këshillit 

Prokurorial, Presidenti  emëron dhe shkarkon kryeprokurorin e shtetit dhe prokurorët e niveleve 

të tjera.  Pra, edhe këtu parashikohet një sistem hibrid i emërimit dhe shkarkimit të prokurorëve, 

ku kompetencat ndahen në mes të Këshillit Prokurorial dhe Presidentit. 

Po ashtu, sikurse në strukturën e gjykatave edhe tek struktura e prokurorive aplikohet dhe 

respektohet ngjashëm shumëllojshmëria etnike si dhe  parimet e barazisë gjinore. 

Më tej, procesi i emërimit dhe shkarkimit rregullohet me Ligjin mbi Këshillin Prokurorial 

të Kosovës dhe Ligjin për Prokurorinë e Shtetit, ky i fundit me përmbajtjen e tij rregullon 

organizimin kompetencat dhe detyrat e Prokurorit të shtetit si dhe njëherit i përcakton edhe 

prokurorët e shtetit  në tërë territorin e shtetit dhe kompetencat e tyre. Në këtë kuptim, kushtetuta 

ka përcaktuar që përbërja e këshillit prokurorial si dhe rregullat për emërimin dhe shkarkimin, 

mandatin dhe strukturën organizative të Prokurorit të Shtetit përcaktohen me ligj
167

, për dallim 

nga sistemi gjyqësor ku çështjet e mësipërme sanksionohen me kushtetutë. 

Ligji për Këshillin Prokurorial e ligjëson të drejtën e Presidentit për refuzimin e 

kandidatëve të propozuar për prokurorë, ngjashëm sikurse tek kandidatët e propozuar për 

gjyqtarë. 
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3. Kompetencat e tjera të Presidentit të Republikës së Kosovës në 

administrimin e drejtësisë 

Krahas kompetencave në fushën legjislative dhe ekzekutive, presidentët kanë kompetenca 

edhe në sferën e gjyqësorit. Natyrisht, kjo nuk duhet të asociojë në përzierjen e një pushteti ndaj 

tjetrit, por si nevojë e bashkëpunimit ndërinstitucional
168

.  

Kështu, Presidenti i Republikës së Kosovës në raport me pushtetin gjyqësor ashtu siç u 

sipërpërmend emëron dhe shkarkon gjyqtarët dhe prokurorët, pas propozimeve të Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës apo Këshillit Prokurorial të Kosovës. 

Presidenti nuk mund të kontrolloj meritën e propozimeve që vijnë nga Këshilli Gjyqësor i 

cili është garantues i meritës së profesionit të gjyqtarëve apo Këshilli Prokurorial dhe 

rrjedhimisht nuk mund të ushtrojë kontroll substancial mbi këto propozime. Se nuk mund të 

ushtrojë kontroll kjo më së miri arsyetohet me kompetencat e Këshillit Gjyqësor i cili menaxhon 

me aspektin organizativ, buxhetor dhe atë njerëzor, kompetenca këto që e bëjnë këtë këshill si 

një “qeveri të gjyqësorit”
169

. Madje, sipas komentarit përcaktohet se “Presidenti është thjeshtë i 

detyruar që t’i konfirmojë propozimet e tilla”. Mundësia e vetme që Presidenti të ketë thënie në 

këtë proces të emërimeve apo shkarkimeve nga ana e Këshillit ka të bëjë me aspektin e 

rregullësisë procedurale, por jo në aspektin substancial, nga çka rezulton të jetë një kompetencë 

ceremoniale
170

. Po ashtu, edhe Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese lidhur me amendamentet e 

propozuara për zgjedhjen e  drejtpërdrejt të Presidentit, këtë kompetencë të Presidentit për 

emërin dhe shkarkimine gjyqtarëve dhe prokurorëve e ka kategorizuar si kompetencë të 

kufizuar
171

. 

Megjithëse dekreti përbën një akt të thjeshtë, firmosja e dekretit të emërimit të gjyqtarit 

apo prokurorit, është akt që Presidentin e Republikës, më pas do ta bëjë që të krenohet për 

gjyqtarin apo prokurorin e emëruar. Në dëshirën e të gjithëve do të ishte që të ekzistonte vetëm 

përfundimi i parë, pra krenaria
172

, mirëpo realiteti në Kosovë e dëshmon se në praktikë 
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ekzistojnë të dyja përfundimet. Pra, në rastin e emërimit të gjyqtarëve Presidenti nuk është se ka 

autonomi të madhe sa i përket emërimit të bartësve të sistemit të drejtësisë, çka nënkupton se në 

raport me këto emërime Presidenti ka rol formal, kjo duke e pasur parasysh se pushtetin 

thelbësor, pra atë të propozimit, në emërimin e tyre e kanë Këshilli Gjyqësor ndërsa për 

emërimin e prokurorëve, Këshilli Prokurorial. 

Më tej, Ligji për Këshillin Gjyqësor dhe ai për Këshillin Prokurorial
173

, i obligon këta dy 

këshilla që të raportojnë tek Presidenti për punën e tyre, i cili raportim ka vetëm karakter 

informativ. Përmes këtij raportimi që i bëjnë këta këshilla, vie në pah roli që Presidenti i 

Republikës së Kosovës ka në administrimin e drejtësisë.  

Aspekt tjetër i ngritur rreth llogaridhënies së Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit 

Prokuoriral të Kosovës në raport me Presidentin, mbetet Këshilli Kombëtar Kundër 

Korrupsionit. Ky këshill ishte themeluar nga Presidentja Atifete Jahjaga gjatë vitit 2012, 

konform kompetencave të saja kushtetuese, dhe ka për qëllim bashkërendimin e punës dhe 

aktiviteteve të institucioneve e agjencive, në kuadër të kompetencave dhe të fushëveprimit  të 

tyre, për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit
174

.   

Sikurse shumë Kushtetuta të vendeve të ndryshme, edhe Kushtetuta e Republikës së 

Kosovës i ka garantuar Presidentit të drejtën për shpallje të faljes pa vendosur kufizime.  Kështu, 

Presidenti i Republikës së Kosovës sipas kushtetutës në fuqi ka të drejtën e faljes individuale të 

atyre të cilët janë duke e vuajtur dënimin në burg. Kjo falje mbi bazën e dispozitës 

kushtetuese
175

, bëhet nga Presidenti i shtetit duke ndërhyrë në aktet e gjyqësorit dhe shmangur 

vuajtjen e mëtejshme të individit i cili ka kryer vepër penale  dhe është dënuar me aktgjykimin e 

formës së prerë
176

. 

Ashtu siç u përmend më lartë, Kushtetuta nuk ka kufizuar faljen. Megjithatë, Ligji 

nr.03/L-101 për Faljen ka vendosur kufizime, duke përcaktuar kështu kategoritë e personave të 

dënuar për vepra të caktuara penale që përjashtohen nga falja. Ky Ligji, e përkufizon faljen si 

“pushtet të jashtëzakonshëm ekzekutiv të Presidentit për t’i falur personat e dënuar për vepër 

penale, duke i liruar nga dënimi i përcaktuar nga gjykata”. Si e tillë ajo duhet të hyjë në kuadër të 
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kompetencave ekzekutive të presidentit, meqë ushtrimi i kësaj kompetence është e drejtë vetëm e 

Presidentit dhe varet nga diskrecioni i tij.  

Presidenti në pushtet, zt. Hashim Thaqi që nga viti 2016 e deri më tani në vitin 2019 ka 

dekretuar gjithësej faljen e pesëdhjetë (50) të dënuarve
177

. 

Presidentja Jahjaga në përvjetorin e katërt të pavarësisë së Kosovës, saktësisht në vitin 

2012 kishte dekretuar faljen e pesëmbëdhjetë (15) personave të dënuar,
178

 në vitin 2013 kishte 

dekretuar faljen e katër (4) të dënuarve
179

 si dhe në vitin 2014 kishte dekretuar faljen e dy (2) 

personave të dënuar
180

. Ndërsa në vitin 2015 nuk kishte dekretuar faljen e asnjë të dënuari. Ky 

konstatim u dha bazuar në Gazetën Zyrtare, ku në vitin 2015 nuk kemi të publikuar asnjë dekret 

për faljen e personave të dënuar, kjo duke e ditur se kopja e dekretit të presidentetit për faljen e të 

dënuarve krahas Ministrisë së Drejtësisë dhe personave që falen me atë dekret, duhet që t’i 

dorëzohet dhe të publikohet edhe në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 

Nëse krahasohet numri i faljeve të dekretuara nga Presidentja Jahjaga gjatë mandatit të 

saj pesë vjeçar me paraardhësit e saj, konkretisht ish presidentin Fatmir Sejdiu dhe ushtruesit të 

detyrës së presidentit Jakup Krasniqin dhe pasardhësin e saj zt. Hashim Thaqi, rezulton se  numri 

total i të falurve është njëzet e një, numër ky shumë i vogël në raport me faljet që i kishte 

dekretuar ish presidenti Sejdiu pas shpalljes së pavarësisë gjatë mandatit të tij për dy vite në 

pushtet ku kishte dekretuar  në total faljen e  njëqind e njëzet e katër (124) personave të 

dënuar
181

, ndërsa në këtë aspekt prinë ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi i cili gjatë 

kohës sa e ka ushtruar këtë funksion në vitin 2011 kishte dekretuar faljen e njëqind e tre (103) të 

dënuarve
182

. Nga kjo rezulton se presidenti Fatmir Sejdiu edhe pse nuk e kishte mbajtur një 

mandat të plotë kushtetuese, ai kishte arritur që të dekretoj faljen e një numëri jashtëzakonisht të 

madh të dënuarve, njëjtë kishte vepruar edhe ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi i 

cili kishte dekretuar faljen e pothuajse me numër të njëjtë të dënuarve sa kishte dekretuar ish 

Presidenti Sejdiu për dy vite radhazi. Ndërsa  presidentja Jahjaga nuk shquhet në këtë aspekt, 

edhe pse e kishe mbajtur një mandat të plotë kushtetuese, madje bazuar në statistikat e 
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mësipërme ajo rangohej prapa paraardhësve  dhe pasardhësit të saj sa i përket dekretimit të faljes 

së dënuarve. Kjo pasi për të njejtën periudhë sa është në pushtet aktualisht Presidenti zt. Hashim 

Thaqi, i cili ka dekretuar faljen e pesëdhjetë (50) të dënuar, Presidentja kishte dekretuar vetëm 

njëzet e një të dënuar (21). 

President i Republikës 
së Kosovës 

Hashim Thaqi  

(2016-2019) 

Atifete Jahjaga 

(2011-2016) 

Fatmir Sejdiu  

(2008-2010) 

Jakup Krasniqi 

(2010-2011) 

Gjithësej numri i 
dekreteve për falje 

50 21 124 103 

Numri i dekreteve të faljeve të nxjerra nga Presidentët e Republikës së Kosovës 

Në përfundim duhet theksuar se sfida e vërtetë e institucioneve të Republikës së Kosovës, 

konkretisht e njerëzve që administrojnë drejtësi apo menaxhojnë pushtetin gjyqësor është 

qëndrimi i fortë tek parimet demokratike, të paraprirë në radhë të parë, prej atyre morale e 

njerëzore. Ndërsa sfida e forcave politike është ruajtja nga tundimi, pasja e një vullneti të mirë 

dhe largpamësia, për të moscenuar ndarjen e pushteteve dhe pavarësinë e gjyqësorit
183

. Si 

rrjedhojë administrimi i mirëfilltë i drejtësisë nga Presidenti i Republikës së Kosovës rezulton 

me pasoja pozitive që konsistojnë në garancinë e sundimit të ligjit në shtetin e Kosovës. 
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Përfundimi 

Nga trajtimin i punimit  referuar relacionit të Presidentit të  Republikës së Kosovës, me 

pushtetin gjyqësor, gjatë hulumtimit shkencoro- praktik kemi ardhur deri në gjetjet 

përfundimtare si në vijim:  

 Shteti i Kosovës është  Republikë parlamentare i cili bazohet në parimin e ndarjes së 

pushteteve shtetërore dhe kontrollin e balancuar mes tyre. Raportet me gjyqësorin janë 

tradicionalisht raporte të përhershme të Kryetarit të Shtetit në çdo formë regjimi. 

  Sistemi i drejtësisë konsiderohet pjesë përbërëse e të gjitha kushtetutave dhe si i tillë zë 

vend edhe në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Në një kapitull të veçantë të kushtetutës 

përfshihen jo vetëm gjyqësori, por edhe Prokuroria dhe Avokatia. 

 Presidentja Atifete Jahjaga gjatë mandatit të saj pesë vjeçar kishte dekretuar gjithsej 

faljen e njëzet e një (21)  personave të dënuar, numër ky shumë i vogël në raport me presidentët 

paraardhës dhe pasardhës të saj, duke e ditur se ata kishin ushtruar këtë funksion për kohë më të 

shkurtër se sa presidentja Jahjaga dhe se numri i personave të falur nga ta ishte jashtëzakonisht i 

lartë, ndaj në këto rrethana dhe kërkesa për faljen e personave të dënuar është mëse e 

domosdoshme në kuptim të risocializimit dhe riedukimit të të dënuarve. 

 Kompetenca presidenciale për faljen e të dënuarëve nga përkufizimi ligjor nënkuptohet se 

kemi të bëjmë me një kompetencë ekzekutive të Presidentit në Republikën e Kosovës. 

 Në raport me refuzimin e propozimeve për emërim apo riemërim e kandidatëve për 

gjyqtarë apo prokurorë të shtetit, duhet të përcaktohen arsyet më konkrete e jo të përgjithësuara 

që e bëjnë valide refuzimin për emërimin e kandidatëve të propozuar, për parandalimin e 

paraqitjes të sërishme të propozimeve të njejta të refuzuara nga Këshilli Gjyqësor apo 

Prokurorial. 

  Si përfundim, Republika e Kosovës ka kushtetutëzuar institucionin e Presidentit të 

Republikës, i cili është kreu i shtetit, dhe se nga shqyrtimi i relacionit të tij në raport me pushtetin 

gjyqësor konkludojmë se ka zbrazëtira si dhe paqartësi kushtetuese e ligjore, të cilat janë vetëm 

disa nga shkaqet që e arsyetojnë nevojën për ndryshime dhe plotësime të Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës dhe akteve të tjera normative ligjore.  
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