
DREJTËSIA TRANZITUESE SI RRUGA E 
NORMALIZIMIT DHE DEMOKRACISË TË 
S H O Q Ë R I V E  P O S T - A U T O R I T A R E

Të nderuar, 

E kemi nderin që t’u ftojmë në panel diskutimin të organizuar nga ana e 
Institutit për shkenca shoqërore dhe humaniste – Shkup, në temën: 
„Drejtësia tranzituese si rruga e normalizimit dhe demokracisë të 
shoqërive post-autoritare“.

Në diskusionin do të marin pjesë: Gordan Georgiev, Xhabir Deralla, Harald 
Shenker dhe Katerina Kolozova (Moderatore).

Qëllimi i ngjarjes është rishikimi i metodave ekzistuese të së drejtës 
tranzituese dhe adaptimeve të tyre të domosdoshme në kontekstin e 
Maqedonisë. Sipas supozimeve pikënisëse të metodave të së drejtës 
tranzituese ashtu siç janë të elaboruara në doracaqet e Kombeve të 
bashkuara mbas ndërimit të një organizimi autoritar me qeveri e cila 
tenton përkah demokracia, rruga për shtetin e të së drejtës çon përmes 
një lloji pajtimi kombëtar. Ky proqes redukohet në zbogëlimin e 
polarizimit të fjalimit publik, por dhe i zgjidhjeve jogjyqësore të 
eksperiencave traumatike të cilat në kushte normale do ti kishte zgjidhur 
shteti i drejtë. Drejtësia tranzituese pikënisë nga supozimi se një shoqëri 
e traumatizuar të institucioneve të kompromituara, sistemi gjyqësor në 
vete nuk ka kapacitet për apsorpcion as kapacitet profesional dhe 
integritet respektivisht të “shpërndajë drejtësi”. Prandaj, drejtohet 
përkah mjetet të komisionit të së vëretës dhe pajtimit, amnestia e 
shkallëzuar apo (rrallë) e tërësishme dhe zgjidhjet të gjyqit për krime të 
cilat janë të mëdha që të munden të sankcionohen në mënyrë të drejtë në 
drejtim të formave të tjera të së drejtës tranzituese.

Panel diskutimi do të mbahet në 10 dhjetor (E hënë) në ora 10.00 në 
Hotel Sollun, Shkup.

P a n e l  d i s k u t i m i n

10 dhjetor 2018/ në orën 10 / Hotel Sollun, Shkup


