
 

Si shkatërrohen shtetet? 

 

       “E ç’më duhet mua kjo punë?” – bëri që mbreti i njerëzve më të lumtur në botë, të dalë 

nga rehatia e pallatit të mbuluar me flori dhe fytyra të buzëqeshura, me frikë dhe shpresë 

njekohësisht. Me frikën se këto buzëqeshje mund të kenë një fund dhe me shpresën se mos 

zbulon sekretin e lumturisë së përjetshme. Mbreti udhëtoi për tek personi i cili i kishte kthyer 

atë pergjigje. Ky njeri ishte ndër më të afërtit e tij dhe shumë prej vendimeve që mbreti kishte 

marrë, më përpara ishte konsultuar me të dhe gëzonte vlerësimin si këshilltar i parë i mbretit. 

Kjo situatë më sjell ndërmend Aristotelin dhe perceptimin e tij mbi shtetin, i cili e shprehte në 

këtë mënyrë: “Shteti përfaqëson një farë bashkësie1 e krijuar për shkak të ndonjë të mire dhe 

jetës së lumtur”. Pra, e mirë dhe lumturi e cila në një mënyrë apo tjetër prek secilin nga ne, 

individualisht. Sepse njeriu fillimisht i percepton gjërat siç janë dhe më pas u jep pamjen e 

asaj çfarë ai do donte të ishin. 

    Për t’u rikthyer tek nocioni i shtetit dhe thelbi ekzistencial i tij, kuptohet që ai është krijuar 

për administrimin e së drejtës, me qëllim mbrojtjen e të drejtave subjektive, të cilat derivojnë 

nga ato objektive, që në instancen e fundit nuk janë asgjë më shumë se produkt i një 

mendësie të caktuar social-politike. 

      Hulumtimi në konceptin e shkatërrimit të parë në aspektin etimologjik dhe juridik ngjan 

me termin “corrumpere”2 e përkthyer nga latinishtja, do të thotë “thyej”ose “shkatërroj”. Nga 

fjala “corrumpere”, njohim fenomenin e ashtuquajtur korrupsion. 

     Thyej ose shkatërroj, në kuptimin juridik lidhet me ekzistencën e vetë shtetit. Lidhja midis 

të cilave është ne proporcion të zhdrejtë, që do të thotë së ekzistenca e njërës zhduk tjetrën. 

Dhe në aspektin juridik, një shtet i mirë karakterizohet nga konsolidimi institucional dhe 

efikasisteti gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre. Pyetja që lind vetvetiu është: “Çfarë ndodh 

nëse këto autoritete zyrtare dhe aktet përkatëse nuk përmbushen, apo kanë standarte të 

dyfishta?”  

    Nuk ka më siguri juridike dhe rrjedhimisht bie besimi i qytetarëve ndaj institucioneve të 

ngarkuara me këtë mision. Kjo situatë pasohet me anarki, pasojat e se silës asnjeri nga ne nuk 

do i dëshironte. Të korruptosh do të thotë të thyesh ligjin, detyrat dhe normat morale të punës 

zyrtare, në favor të disa interesave materiale private. Jo rastësisht dua të ndaj me ju 

paradigmën e filozofit dhe kostitucionalistit me të njohur të Evropës kontinentale, Hanz 

Kelzen, mbi funksionin e normës juridike. Ai ndalet në normën juridike, duke e përkufizuar 

në këtë mënyrë: “Çdo ligj - vijon ai - është një normë juridike primare3 e cila stipulon 

sanksionin dhe kjo normë nuk është në kontradiktë me deliktin e subjektit, i cili, përkundrazi, 

përbën kushtin specifik për zbatimin e sanksionit.” Pra nga këtu kuptohen dy protagonistë, 

autoriteti zyrtar dhe subjekti mbi të cilin aplikohet kjo normë. Ndërkohë që subjekti që kryen 

deliktin, përballet me ndëshkimin, autoriteti zyrtar ngarkohet me detyrimin absolut për 

përmbushjen efikase të kësaj norme, pasi siç dhe Kelzen thoshte se norma në thelbin e saj 

nuk i drejtohet thjeshtë dhe vetëm qytetarit por kryesisht, atij të cilit i është ngarkuar 

respektimi dhe zbatimi i saj. 



 

    Ne nuk mund të ndalemi vetëm tek identifikimi i problemit, prandaj kjo bëri që edhe 

mbreti ynë të shkonte vetë tek këshilltari, për të kuptuar atë çfarë përgjigja “E ç’më duhet 

mua kjo punë?” fshihte. Pasi mbreti u përball më këshilltarin e tij, bashkë me të cilin kishin 

ndarë shumë suksese, i tha: “Dua prej jush që ti pergjigjeni pyetjes sime dhe ta merrni 

çështjen më seriozisht. Më trego çfarë deshe të më thuash me atë pergjigje të mistershme?” 

    Këshilltari e pa në sy dhe i tha: “Mbret i nderuar! Kur të përhapet zullumi, padrejtësia dhe 

korrupsioni në vend, kur secili që e sheh dhe e dëgjon këtë zullum dhe korrupsion thotë: ‘E 

ç’më duhet mua’ duke u fokusuar tek hallet e veta, kur barinjtë të shqyejnë kopenë dhe ata që 

e shohin heshtin, kur të ngrihet në qiell britma e fukarenjve dhe nevojtarëve të cilin s’e 

dëgjon tjetër kush përveç pemëve dhe gurëve atëherë shteti është në buzë të greminës. Në 

raste të tilla thesaret e shtetit boshatisen, populli humbet besimin dhe respektin për shtetin 

dhe minimizohet ndjesia e bindjes ndaj autoritetit të shtetit. Në këtë rast rënia dhe shkatërrimi 

është alternativa e vetme për një shtet të tillë. 
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