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Përkufizim i shtetit 

n Pushtet i organizuar i pajisur me forcë 
shtrënguese për të drejtuar shoqërine 

n Emanuel Kant: bashkim i një mase 
njerëzish që i nështrohen sundimit të 
rendit juridik. 

n Hans Kelsen: Shteti është një organizim 
politik dhe si i tillë dhe një rend juridik. 
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Elementët e shtetit 
n  Territori 

–  Një pjesë e caktuar e sipërfaqes tokësore që shërben për një 
qendrim afatgjate të njerëzve dhe per te caktuar kufirin ndares 
me shtetet e tjera. Hapesira ajrore, tokesore detare si territor. 

n  Popullsia 
–  Të gjithë njerëzit që bëjnë pjesë në sferën zotëruese të një 

shteti. Përkatësia me shtetin lidhet me anë të kritereve të 
ndryshme si gjuha, kombësia, etnia, besimi, vendlindja etj. 
Menyrat e fitimit te shtetesise. 

n  Pushteti 
–  Është fuqia sunduese mbi një territor të caktuar dhe popullsi të 

caktuar. Karakteristika kryesore është sovraniteti. Pushteti 
karakterizohet nga mundesia per te nxjerre dhe zbatuar norma. 

Megjithatë: një shtet konsiderohet i tillë nëse njihet edhe nga 
shtetet e tjera si shtet, pavarësisht se ka veçoritë e mësipërme. 
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Sovraniteti shtetëror 

n Mundesia e shtetit per te vendosur per 
ceshtjet e brendshme dhe te jashtme pa 
nderhyrjen e te tjereve. 

n Sot drejtohet me shume drejt ceshtjeve te 
brendshme pasi ne ato te jashtme shtetet 
e ndajne sovranitetin me organizmat ku 
bejne pjese (BE, NATO) 
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Pasojat e pushtetit shteteror 
n  Vetem ai ka te drejte te nxjerre norma juridike. 
n  Ka monopolin e zbatimit te tyre. 
n  Mosmarrveshjet zgjidhen nga gjykatat e krijuara prej 

shtetit. 
n  Shtei ka monopolin e ndjekjes penale dhe denimit penal 

per cdo person dhe veper – perjashtim mbrojtja e 
nevojshme dhe nevoja ekstreme. 

n  Si perfundim: shteti eshte i lire ne procesin e krijimit dhe 
ushtrimit te pushtetit te tij, por qe ky pushtet te 
konsiderohet legjitim dhe demokratik duhet te rrjedh nga 
populli, pra te jete strukturuar ne menyre demokratike 
ushtrimi i tij. 
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Përkufizim i shtetit 

 Shteti, me elementët thelbësor të tij – 
popullsinë territorin dhe pushtetin – 
mund të përcaktohet si një rend 
juridik i centralizuar, që vepron në një 
kohë dhe hapësire të caktuar, si 
subjekt sovran brenda dhe jashtë 
territorit të vet. (Kelsen)    
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Format e shtetit 
Pyetja qe shtrohet eshte: Si eshte i organizuar 

drejtimi i shtetit dhe si ushtrohet pushteti 
shteteror? 

Dallohen disa forma: 
-  Forma e sundimit  

 përcaktohet nga mbajtësit e pushtetit shtetëror 
-  Forma e qeverisjes 

 përcaktohet nga kryetari i shtetit 
-  Sistemi i qeverisjes 

 përcaktohet nga organet kushtetuese 
vecanerisht parlament/qeveri 
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Forma klasike te shtetit 
sipas Aristotelit  

Nr. p/mbajtesve Forma pozitive Shnderrimi ne 
forma te tjera 

Nje  Monarki  Tirani 

Disa/pakice Aristokraci Oligarki 

Populli  Demokraci 
 

Politia 
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Sipas Montesquieue 
Nr/
pushtetmbajte
sve 

Parimi etik Forma e shtetit Shnderrimi ne 
forma te tjera 

Nje Honneur 
(Nderi)  

Monarkia Despotizem 

Disa Moderation 
(Moderimi) 

Aristokracia Despotizem 

Populli Vertu 
(Virtuti) 

Demokracia Despotizem  
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Kritere te tjera klasike 

n Sipas kryetarit te shtetit 
– Monarki vs. Republik 

n Sipas organizimit te brendshem 
 - shtet unitar  
 - shtet federal 
 - shtet konfederal  
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Monarkia  
n  Perkufizimi: 

–  sundim i nje personi te vetem 
–  Mbajtes pushteti – 

§  Nje person i vetem i legjitimuar posacerisht 
§  Kryetari i shtetit eshte pa mandat te kufizuar 
Format: monarki e trashegueshme, monarki e zgjedhur (teper 

e rralle). 
n  Llojet: 

–  Monarki absolute – njohur si absolutizmi (Machiavelli, Thomas 
Hobbes) “L’etat c’est moi!” Luigji XIV 

–  Monarki kushtetuese – sundon parimi i ndarjes se pushteteve 
(John Locke, Montesquieu); konstitucionalizmi ben lidhjen midis 
parimit te monarkise dhe sovranitetit popullor) 

–  Monarki parlamentare – populli si mbajtes i pushtetit shteteror 
dhe sovranitetit, me pak kompetenca te monarkut, praktikisht 
demokraci    
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Diktaturat  

n  Llojet  
–  Komisare dhe/ose kushtetuese dmth parashikuar ne 

Kushtetute, per nje kohe te caktuar (vendosin npm 
komiteteve te komisareve te partise, njihen ndryshe 
dhe si diktature komisare) 

 
–  Revolucionare ose autokratike –  

§  forme sundimi e perhershme;  
§  Revolucionare dmth sunduesi e merr vete pushtetin me force 
§  e legjitimuar ne forme plebishitare 
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Diktaturat  
n  Vecorite strukturore 

–  Monopolizimi i pushtetit shteteror (ind/grup) 
–  Shtypja e opozites dhe e pluralizmit 
–  Heqja e ndarjes se pushteteve (uniteti i tyre) 
–  Centralizimi  
–  Kufizim i skajshem i te drejtave dhe lirive themelore 

te njeriut 
–  Heqja ose kufizimi i vazhdueshem i pjesemarrjes se 

publikut ne funksionin kontrollues te pushtetit 
–  Shteti i se drejtes zevendesohet me shtetin policor 
–  Instrumentalizimi i burokracise per pergjimin e 

individit dhe te shoqerise  
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Oligarkia  
n  Perkufizim:  

–  Sundim i nje grupi te vogel njerezish 
–  Nje forme e shnderruar jo origjinale qe ka ardhur si 

pasoje e shperdorimit te pushtetit per interesat 
personale. 

Qellimi: Oligarkia ne shtetet demokratike synon 
 - drejtimin e shoqerise dhe shtetit nga grupe te 
caktuara 
 - kontrollin nga elitat e pushtetit 
 - dhenia e shanseve per t’u ngjitur ne pushtet ose 
marre funksione te larta vetem atyre qe kane 
perkrahjen e oligarkise. 
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Demokracia  

n Demokracia direkte 
– Forme ideale e ushtrimit te sovranitetit 

shteteror 
– Sot perdoret mjaft rralle 

n Demokracia indirekte 
– Populli zgjedh direkt organin qe do te ushtroje 

per te sovranitetin – delegim sovraniteti 
– Parimisht prezumohet se shtetasit me te mire 

zgjidhen per te ushtruar ne emer te gjithe 
popullit vullnetin e ketij te fundit. 
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Format e shtetit 
n  Nga forma e sundimit 

 - demokraci – sundon populli 
  - aristokracia – sundon shtresa e fisnikëve 
 - teokraci – sundon shtresa e klerikëve 

n  Nga forma e qeverisjes (nga rrjedh pushteti) 
–  Demokraci parlamentare – pushteti rrjedh nga 

parlamenti  
–  Monarki parlamentare – monarku ka me pak 

kompetenca se ne monarkite kushtetuese 
–  Demokraci direkte – pushteti rrjedh direkt nga populli 

në të gjitha rastet. 
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Format e shtetit 

n Nga sistemi i qeverisjes 
– Republikë presidenciale – kryetari i shtetit ka 

kompetenca të gjithanshme dhe të forta 
– Republikë gjysmëpresidenciale – kryetari i 

shtetit ka kompetenca thelbesore por te 
kufizuara 

– Republikë parlamentare – parlamenti dhe 
qeveria drejtojnë shtetin. 

Pyetje: Cilën formë ka shteti shqiptar nisur nga 
tri kriteret e grupimit? 
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Përgjigja e pyetjes 

 Shqipëria është: 
1.  Nga forma e shtetit: Republike (e  

Shqipërisë 
2.  Nga forma e sundimit – Demokraci 
3.  Nga forma e qeverisjes – demokraci 

parlamentare  
4.  Nga sistemi i qeverisjes – republikë 

parlamentare 
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Shteti si person juridik 

n  Mbartës i të drejtave dhe detyrimeve brenda dhe 
jashte territorit te vet. 

n  Cilesi si subjekt i se drejtes nderkombetare. 
n  Duhet dalluar shteti nga dy koncepte: 

–  Kombi – koncepti nuk perputhet me me popullsine e 
nje shteti. Ka karakter etnik. 

–  Shoqeria – eshte teresi njerezish te paorganizuar dhe 
te palegjitimuar per te ushtruar personalietin juridik si 
nje e tere.   
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Pse duhet shteti? 
n  Platoni dhe Aristoteli: vetem shteti eshte i afte te 

krijoje nje bashkesi njerezore me qellim arritjen 
e virtuteve dhe drejtesise per te gjithe. 

n  Ciceroi: kuptimi i shtetit gjendet tek vendosja 
dhe sigurimi i drejtesise si definicion i 
papercaktuar. 

n  Augustini: shteti eshte krijese e Zotit. 
n  Rousseau (Ruso): shteti ka per detyre te mbroje 

lirine e individit. 
n  Koncepti komunist: cdo interes personal duhet 

t’i nenshtrohet interesit te pergjithshem. 
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Perfundime  

n  Shteti eshte premisa kryesore per te pasur: 
–  Nje shoqeri njerezore te organizuar 
–  Nje rend juridik per te rregulluar marredheniet 

shoqerore dhe shteterore 
n  Format e shtetit jane te ndryshme: e 

rendesishme eshte qe qellimi final te jete 
bashkejetesa paqesore ne shoqeri.  

n  Kjo eshte e mundur nese shteti   
–  Ka sovranitet te brendshem dhe te jashtem  
–  Zgjedh formen demokratike te qeverisjes. 


