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Abstrakt 

Ky punim përmban një analizë të “Funksionimit të ndarjes së pushtetit shtetëror - 

Aspekte krahasuese mes sistemeve presidenciale, gjysmë presidencialë dhe parlamentare”, si 

një prej parimeve themelore të mënyrës së organizimit dhe funksionimit të shtetit duke 

analizuar edhe rastet krahasimore.  

Parimi i ndarjes së pushteteve, në njërën anë njeh pavarësinë funksionale dhe organike 

të degëve të pushtetit shtetëror, ndërsa në anën tjetër parimi i kontrollit dhe bilancit fokusohet 

në nevojën për funksionimin sa më të mirë të shtetit. 

Parimi i ndarjes së pushtetit shtetëror është sanksionuar në shumicën e kushtetutave 

të vendeve demokratike për të siguruar përgjegjshmërinë e institucioneve dhe llogaridhënien 

përpara popullit Sovran.  

Realizimi konkret e këtij parimi në çdo vend varet nga një sërë faktorësh duke 

përmendur si më të rëndësishëm modelin e demokracisë të adoptuar në atë vend, formën e 

qeverisjes, historinë e institucioneve shtetërore, apo edhe faktorë të tjerë si forcat madhore 

ekonomike, sociale e politike por ne jemi fokusuar që t’i analizojmë tri vende të cilat në 

sistemet e tyre janë të ndryshëm njëra nga tjetra, gjegjësisht në atë Gszrek, në ShBA dhe në 

Francë, ku realisht i kemi aspektet krahasuese mes sistemeve presidenciale, gjysmë-

presidenciale dhe parlamentare. 

Metodologjia e përdorur në punim konsiston në rishikimin e literaturës, 

trajtimeve shkencore të autorëve të ndryshëm në lidhje me zhvillimin në kohë të teorisë 

së ndarjes së pushteteve dhe formën sesi ajo është përqafuar apo zbatohet në sisteme të 

ndryshme politike, duke filluar nga ato historike e deri në ditët e sotme.  
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Abstract 

This paper contains an analysis of the Functioning of the separation of state power - 

Comparative aspects betwen presidential, semi-presidential and parliamentary systems, as one 

of the basic principles of the organization and functioning of the state by analyzing 

comparative cases. 

The principle of separation of powers, on the one hand recognizes the functional and 

organic independence of the branches of state power, while on the other hand the principle of 

control and balance focuses on the need for the best functioning of the state. 

The principle of separation of state power is enshrined in most constitutions of 

democratic countries to ensure the accountability of institutions and accountability to the 

Sovereign people. 

The concrete implementation of this principle in each country depends on a number of 

factors, mentioning as the most important model of democracy adopted in that country, the 

form of government, the history of state institutions, or other factors such as major economic, 

social and political forces but we are focused on analyzing three countries which in their 

systems are different from each other respectively in the Greek one in the USA and in France, 

where we really have comparative aspects between the presidential, semi-presidential and 

parliamentary systems. 

The methodology used in the paper consists of a review of the literature, scientific 

treatments of various authors regarding the timely development of the theory of separation of 

powers and the form in which it is embraced or applied in various political systems, ranging 

from historical to in the totem days. 
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