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Impact of corporate government in payment of dividend in terms of financial 
foreign investment

Fisnik Morina
Master Studies, University “Haxhi Zeka” - Peja

Abstract

Every corporation has to own corporate governance which will help to guide and control it, and which will 
improve the economic efficiency to create attractive investment climate. The goal of this research paper is to offer 
a comprehensive view of the impact of corporate governance on the payment of dividends in terms of external 
financial invesment and agency problems that appear in a corporate. The research question of this paper is: how 
do affect the decisions of two or more shareholders attract financial foreign investment?
Research methodology used in this paper consists in the secondary data which are a result of the review of 
the extensive literature on corporate governance, which has served to build hypotheses and theoretical model 
presented and tested in this paper. Primary research is based on data collected through questionnaires with 
distributed to businesses.

Key words: corporate governance, dividend, investment, performance, financial strategy.

Introduction

Professional firms are characterized by separation of ownership and control. Agency conflict also 
appears in the presence of free cash-flow in a company, which is referred to as free cash flow hypothesis 
(Jensen, 1986). Nevertheless, since the problem of agency becomes complex, corporate governance 
is needed. Corporate governance, in general, is a system, structure, mechanism or policy, process as 
well as rules explaining the relations between all parts in a company, so conflict can be minimized. 
A payout policy could lead to agency conflict because the financial interest and commitments of 
agents may sometimes conflict with that of the principal. Normally, the managers of the firm may 
want earnings to beretained in order to meet firm’s needs for growth and takes advantage of emerging 
investmentopportunities while most shareholders or owners will want to receive dividends. In most 
largepublicly traded corporate entities, agency conflicts are quite significant because they play 
amajor role in corporate decisions including the dividend payout (Harada, 2006). Shareholders 
hireindividuals with the management expertise to run the corporation on their behalf because 
theylack the time and expertise to carry out firm’s operations and ensure that the corporation 
provides return for their investment.
Corporate governance importance arises in modern corporations due to the separation of 
managementand ownership control in the organizations. The interests of shareholders are conflicting 
with the interests ofmanagers. The principal agent problem is reflected in the management and 
direction related problems due tothe differential interests of firm’s stakeholders. There is not a 
single definition of corporate governancerather it might be viewed from different angles. Berle and 
Means (1932) and the even earlier Smith (1776), defines corporate governance as “allocation of 
ownership, capital structure, managerial incentive schemes, takeovers, board of directors, pressure 
from institutional investors, product marketcompetition, labour market competition, organisational 
structure, etc., can all be thought of as institutionsthat affect the process through which dividend are 
distributed in corporate.

Defining the research question and hypothesis of the study

The first step in the research process is to define the research question about the impact of corporate 
governance on the payment of dividends in terms of external financial investment and agency 
problems. Considering that corporate governance has great influence all over the corporation, then 
through this research I have tried to analyze the focus of corporate governance in general and in their 
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decision making process, and treatment of weaknesses faced by government structures corporate 
affecting the behavior of financial foreign investors, as well  taking measures to reduce the agency 
problem. So all these will be identified from responses to questionnaires which I realized with 20 
different corporations and large businesses in Kosovo.
Research question of this research is:
How do the decisions of two or more shareholders attracting financial foreign investment?
Based on the literature review, the following hypotheses were formulated:
1. Decisions of two or more shareholder influence in attracting financial foreign investment.
2. Taking various measures of corporate governance reduces the problem of agency.
The sample size includes twenty (20) largest companies in Kosovo, which covers the period from 2010 
to 2014. The data were collected from the financial reports of companies that are listed as samples 
and through questionnaires distributed to these companies for period which deals consideration. 
Correlation and multiple regression analyzes are standard tests that will be used in the context of 
econometric models and which will be tested in the program SPSS, version 17.0.
In consistent with previous studies by the authors Kose&Anzhela (2006), payment of dividends is 
modeled as a function of corporate governance measures, which function is divided into six essential 
components. To assess the impact of corporate government in payment of the dividend in terms of 
external financial investments are modeled regression equations (Ordinary Least Squares), as follows:

Model 1: 

The first econometric model was built to determine if there is a significantly important relationship 
between the dividend payment and the measures taken by corporate governance, carrying out 
measurement by controlling variables influencing effect. Shortcuts and symbols to the first model 
are: DIVP is the payment of dividends, SIZE - the size of the firm, CASH FLOW – means cash flow, 
LEV- debt firm, GROWTH- means growth of firm, INV.OPP - investment opportunities external 
audits, TAXES - tax payments. Dimensions are shown for firms listed in the study ranges from 1 to 
10, t shows (dimensions of time series) ranging from 1 to 10, ε is the term that expresses the model 
errors and β0, β1, β2, β3, β4, β5 and β6 are regression coefficients.
The measurement of the dependent and independent variables adapted from Kose&Anzhele(2006) 
is shown in table below.

Table 1.1. Initials of variables involved in the study and their measurement
Variables Shortcuts Measurement

Payment of dividend DIVP Total dividend / Total assets
Size of firms SIZE Ln (Total assets)
Cash Flow CASH FLOW EBIT/Total assets

Debt firms LEV Total Liabilities / Total Assets
Growth of sales GROWTH

)/
Investment Opportunities INV.OPP Total fixed assets / total assets
Tax payment TAXES Taxes /EBIT

To regulate behavior between managers and shareholders are used two ways which are:
1. Shareholders monitoring management actions.
2. An alternative of access is that shareholders monitoring to include provisions in contracts 
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management that will encourage the realization of the objectives.1

Review of literature related with corporate governance, payment of dividend and agency 
problems

The term “governance” is derived from the latin word “gubemare” which means to lead, but in a 
broader concept of than term management. Although its use early today term corporate governance 
is newer. Corporate governance is a field of study in which different scholars engaged, are written 
numerous works and have developed numerous theories. Scientific research on corporate governance 
began expanding in the mid 80s, and thus Baysinger and Butler in 1985 using the term “corporate 
governance” analyzed effect of changes in the composition of the board on corporate performance, 
while Mintzberg in 1989, raised the problem “Who will control the corporations.2Relying on her story 
we conclude that corporate governance has existed as a practice that with the creation of corporate 
entities, after their governance comes to the fore when the ownership of a corporation is separate 
from its management. There exist many different definitions that depend on institutions or authors 
as well as by country or legal tradition. Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD) defines corporate governance as “structures and processes for the direction and control of 
companies”. Corporate governance is the system by which corporations are directed and controlled, 
it involves a complex relations between the management of a corporation, of its board, shareholders 
and other stakeholders.Corporate governance is a key element in improving economic efficiency, 
since that is accepted as a fundamental condition for the creation of an attractive investment climate, 
characterized by competitive companies and efficient financial markets. Most definitions focus on 
their own societies, have some common elements which are: corporate governance is a system of 
relations defined by the structures and processes and these relations can include pair with different 
interests and sometimes in contrast to each other.OECD principles recognized worldwide acceptance 
as a framework a reference point for business management. OECD framework for corporate 
governance is based on four core values:3

 Honesty: corporate governance must protect the rights of shareholders and ensure equal treatment 
of all shareholders.
 Responsibility: corporate governance must recognize the rights of shareholders under the law, 
and encourage active cooperation between companies and stakeholders in creating wealth, jobs, and 
businesses financially sound and stable.
 Transparency: information on corporate governance should provide, in a timely and accurate 
manner all material matters regarding the company, including the financial situation, performance, 
ownership and governance structure.
 Accountability: corporate governance should ensure the strategic guidance of the company, 
effective monitoring managerial of supervision and accountability of the board to the company and 
its shareholders.
The concept of agency theory starts when the authors Berle& Means (1932) discussed the issue of 
directors and agents and their applications in developing major corporations. They use the relations 
principal - agent to explain the origin of these conflicts. Agency theory has to do with it than the 
interests of the directors and managers differ from those of the owners, particularly with respect 
to the payment of dividend and retention. Relations between the owners and managers of the firm 
theory of agency. Because of the diversity of property interests, conflicts can arise between owners 
and management that affect the firm’s financial decisions. And when managers do not act in the 
interests of shareholders of the agency problem occurs. Three important factors that contribute to the 
existence of the problem of agency within corporate shareholders are:
1Berle, Adolf, and Gardiner Means (1932), “The Modern Corporation and Private Property”, Mac-Millan, New 
York.
2Crutchley, C. and Hansen (1989), “A Test of The Agency Theory of Managerial Ownership, Corporate Leverage and 
Corporate Dividend”, Financial Management, 18, 1989, pp. 36-46.
3Denis, D.J. and T.A. Kruse (2001),”Managerial Discipline and Corporate Restructuring following Performance 
Decline”, Journal of Financial Economics, vol. 55, pp. 391-424.
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 There is a divergence between ownership and control, because shareholders do not manage it but 
appoint management to manage the corporation on their behalf.
 Management objectives differ from those of shareholders. It is natural that managers will aim to 
maximize their personal wealth and not the shareholders.
 There is information asymmetry between the two sides. Management has access to data 
management accounting and financial reports, while shareholders receive only the annual reports 
which can be subject to manipulation by management.4

The areas of conflict between managers and shareholders include decisions on investment and risk. 
Considering risk managers can take investment decisions that reduce unsystematic risk through 
diversification with a view to reduce corporate risk in order to preserve jobs in the future. Investors 
have also diversified its unsystematic risk by investing in portfolio that contain in stock by the different 
corporation. As a consequence have come to the do not increase the wealth than shareholders, due 
to diversification activities that have taken managers. Increasing concentration of ownership over 
a larger number of shares of the corporation,creates opportunities for reducing problems related 
to agency.In developed countries had an increased concentration of shareholding by institutional 
investors. Institutional investors are exert pressure on corporate decision-making process, in order 
to implement policies that are consistent dividend movements in the macroeconomic environment. 
Except reducing agency problems, institutional investors insist on implementing the dividend policy 
by pushing the corporate management to approve the dividend payment decisions for which they 
accepting difficulties.
Improving corporate governance practices than sends improving accountability system and minimizes 
the risk of fraud or related party transactions by executives / employees of the company. Responsible 
behavior combined effective risk management and internal controls can point out potential problems 
before they happen a complete crisis of society. Corporate governance improves the management 
and supervision of executive performance. The implementation of corporate governance standards 
helps to improve decision-making process.An effective system of governance practices should assure 
compliance with all laws, standards, rules, rights and obligations of all stakeholders and further to 
allow companies to avoid costly lawsuits, including costs associated with claims of shareholders 
and disputes arising from fraud, conflict of interest, corruption and transactions with parties that 
have confidential information on society. A good system of corporate governance will facilitate the 
resolution of conflicts between minority shareholders and those who control between executives and 
shareholders, between shareholders and stakeholders. At the same time, a system of governance in a 
society will minimize the risk of personal liability of its employees.

Empirical analysis and summary of statistical results

The methodology that was used in this paper will consist of an econometric modeling which can 
justify the impact of corporate governance on the payment of dividends in terms of financial foreign 
investment. Many authors who are have dealt with the study of these effects. In this paper the model 
to be used will be a linear model with data in the form of time series, which will include all the 
variables suggested by the literature. It will also provide a summary of the results of the questionnaire, 
which results helped to answer the research question about the decisions of two or more shareholders 
in attracting financial foreign investment.

Table 3.1. Descriptive analysis of the study variables listed firms
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
DIVP 20 38.70 52.29 39.7436 4.43566

SIZE 20 54.00 81.40 73.4590 4.3488

4Himmelberg, C.P., R.G. Hubbard and D. Palia. (1999), “Understanding the determinants of Ownership and the 
link between Ownership and Performance”, Journal of Financial Economics 53, 353-384.
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CASH FLOW 20 9.32 12.45 6.5523 .76325

LEV 20 45.92 101.29 54.82 7.56011
GROWTH 20 5.66 8.70 5.3794 .93452
INV.OPP 20 .47 .89 .3487 .8342
TAXES 20 6.73 8.07 3.2300 .74356
Valid N 
(listwise)

20

Source: 2009-2013 – Database, SPSS Output

Table 4.1.notes that the dividend payment is the mean value 39.74 and standard deviation of 4:43. 
So this means that corporate governance is very focused on attracting financialforeign investors, 
through which to achieve the highest rating of the company and increased productivity. The size 
of the company as an important indicator in the payment of the dividend has increased an average 
of 73.45 with a standard deviation of 4.34. While cash flow in companies included in the sample is 
increased by an average of 6.55% with a standard deviation of 0.763.
During the decision making process, shareholders should be very focused on that which decisions 
will benefit investors, based on survey responses have come to the conclusion that shareholders are 
more focused on attracting new investors (40% ) and the implementation of innovations in business 
(22.5%) than in business expansion and financing by bank credits. Structure of corporate governance 
often faces various weaknesses, but by shareholders weakness which brings you the most conflicts 
is due process of decision making (35%), and the mechanisms by which managed risk (22.5%).
Both these elements bring an inefficiency and improve business efficiency. While the other elements 
such as: surveillance and internal audit, financial transparency and the ability to respond effectively 
to the crisis and various risks are considered elements that provide less weakness in corporate 
efficiency. In a corporation is certainly very interested to want to invest in order to become part of the 
organization, this interest which will cause the corporation to expand its activities. However, based 
on their responses co-shareholders or partners (37.50%) are those most interested in new investment 
in the corporation. While investors, society and the commercial banks are those claimants who have 
less interest to invest in companies which are taken the study sample.
To attract financial foreign investors certainly must have any factors which will influence them to 
come and invest. But the factor that most affects our country to conduct financial foreign investors 
are favorable fiscal policies (33%), legal regulated infrastructure (28%), economic stability (28%) and 
politic stability (14%). Shareholders in making investment decisions take into account many factors 
which will help to have less risk in the investment. But the most important factor they consider is the 
availability of quality labor force which they possess (40%), then the cost of labor (25%), availability 
of raw materials (17:50%) and local suppliers (16 %).The most problem affects corporate governance 
is the problem of agency. Yet all of corporations has measures which take shareholders to reduce the 
agency problem. It is used mostly by corporations involved in the study is the management contracts 
(37.50%), monitor the actions of management (35%) and the structuring of the organization 
(27.50%), because through their management will work for the interests of shareholders.
The regression results are indicated in Table 3.1. Cross-sectoral results show that the influx of cash, 
investment opportunities, company growth by income level, the firm’s debt and the size of the firm 
have significant impact on the dividend payment policy in terms of external financial investment . 
Findings of the study through the analysis also shows that investors carry high risk of their investment 
projects, this happens because the dividends paid in the form of cash and that it is actually derived by 
an assessment of possible stock, which comes by high degree of uncertainty. When a firm has large 
investment opportunities, it can not pay dividends in order to invest in projects that are available. 
When a company is more profitable investment opportunities available to it and has a higher value 
of equity to debt ratio shareholder, then the firm tends to follow a policy of high retention ratio and 
low payout ratio dividend.
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Table 3.1. Results of regression analysis and OLS equation
Dependent variable: Payment of dividend DIVP

The period 2009 2010 2011 2012 2013
Constant - 0 . 4 0 7 

(0.067)*
-0.390
(0.001)***

-0.144 (0.278) -0.287 (0.357) -0.327 (0.265)

SIZE -4.56E - 
(0.847)

-- -- -- -0.0009
(0.563)

CASH FLOW -- 0.001
(0.000)***

-- -- 0.0001 (0.458)

LEV -- -- 0.001
(0.000)***

-- 0.001
(0.000)***

GROWTH -- -- -- - 0 . 0 0 0 
(0.091)*

--

INV.OPP 0 . 3 7 5 
(0.001)***

0.843
(0.001)***

0.160
(0.001)***

0.194
(0.001)***

0.115
(0.000)***

TAXES - 0 . 2 6 7 
(0.00)***

-0.345
(0.000)***

-0.245
(0.000)***

-0.254
(0.000)***

-0.324
(0.000)***

Square 
0.368 0.452 0.673 0.446 0.436

Value F 9.846 20.652 26.437 12.347 14.049
*, **and *** symbolize the level of confidence in  10%, 5% & 1% 
Source:  Firms 2009-2013 Survey Data, SPSS Output

Results which arise by OLS equation for the sample data show that investment opportunities, the 
firm’s debt, increase sales and cash flows have significant impact on the payment of dividends in 
terms of external financial investment. This shows that the board of directors may recommend 
payment of dividend growth to justify increasing their investments in the share capital and reduce 
costs for shareholders.
Based on the results derived from the survey and the results of the regression analysis we concluded 
the verification of hypotheses. In various studies realized by different authors note that the decisions of 
two or more shareholders not be affected in attracting financial foreign investment. One of such views 
is what author Roman Zyla, who in his study examined whether the decisions of foreign shareholders 
are related to corporate governance concerns, then their decisions can affect the absorption of 
financial foreign investment and because of imperfect information, corporate governance can not 
affect the reduction of agency problems. Based on such arguments, submit for testing hypotheses:
Hypothesis 1: The decisions of two or more shareholder influence in attracting financial foreign 
investment. By analyzing the value of confidence, which is a value of less than 0.05, then we conclude 
this result has a statistical significance, because by data collected from the survey and the analysis 
of regression testing appears that this sample is really . So the zero hypotheses is rejected, while the 
first hypothesis is accepted. The interpretation of this result is that the process of decision making in 
corporate governance shareholders are focused to attract financial foreign investment and therefore 
decisions influencing shareholders to attract more financial foreign investments which will contribute 
to a higher estimate corporate and growth of productivity, business expansion and bringing new 
innovations in business.
Hypothesis 2: Making various measures by corporate governance reduces the problem of agency. 
The results of both these hypotheses conclude our question of interpretation of research. Once the 
decision-making process of corporate governance shareholders are focused to attract financial foreign 
investment therefore their decisions have to do more attraction with financial foreign investment, 
which will help in expanding the business, bringing new innovations in business, and corporations 
have a the highest rating in the country. But shareholders make a higher contribution in taking 
measures which will affect the reduction of agency problems, which will also help to influence their 
decision making in attracting financial foreign investments.
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Conclusion and recommendations

This study examined the impact of corporate governance on the payment of dividends in terms 
of financial foreign investment and agency problems. Essentially, the survey results show that the 
payment of a dividend in terms of financial foreign investment causes the problem of agency as a 
result of information asymmetry between management and shareholders, who are may wish to keep 
surplus dividends, to have a easier access to investment projects. Corporate governance results in the 
prevention or minimization of agency problems. The findings from the study include:
1. Investment opportunities and the firm’s debt has significant positive relation in the payment of a 
dividend in terms of financial foreign investment.
2. Cash flow and growth of the firm at the level of income are positive relation to the payment of 
dividend in terms of agency problems and
3. Payment of taxes from corporations is negative relation to the payment of a dividend in terms of 
financial foreign investment and agency problems.
In conclusion of this paper, I managed to identify the corporate governance in Kosovo is very 
focused on attracting financial foreign investors, because many of them help in expanding business 
and bringing new innovations in business which impact on growth of productivity and the highest 
rating of the corporation. For these investments are mostly interested shareholders, partners takes 
into account the availability of qualified manpower that possess and raw materials. Great importance 
in corporations have begun to have managerial contracts and monitoring of management actions 
that affect the agency’s reduction problem in these corporations.Therefore it is recommended to 
shareholders to attract more financial foreign investors, who are qualified to carry out an investment 
project, because the case is the king of the world, and if you have the opportunity to join others in 
the corporation then it will have a highest rating. Also by encouraging management to comply more 
management contracts will help to reduce the agency problem. It is recommended that companies 
should preserve financial leverage at a reasonable level, so that debts can be effective in reducing the 
cost of management and monitoring agency to pay dividends from future cash flows.
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Roli  i Lidershipit në Ndërmarrje

PhD (c) Berisha Ardian
Universiteti Europian i Tiranes

Abstrakt

Ky  punim shkencor  në të vërtete trajton rolin e lidershipit në ndërmarrje, përkufizon dhe përshkruan koncepte 
te tilla si menaxhmenti dhe lidershipi, trajton se çfarë ndodh kur një lider shfaq me shume ose me pak lidership 
si”ç duhet në ndërmarrje dhe efektet e tij, si dhe eksploron fuqinë e moralit te lidershipit, trajton gjithashtu edhe 
variacionet e teorive dhe stilet e lidershipit. Në qoftë se liderët kane funksione specifike – dhe ata realisht kanë, 
ekzistojnë te dhëna karakteristike lidershipi  qe i bëjnë disa njerëz liderë natyral. Kërkimet e shumta tregojnë 
se aftësi të tilla nuk janë të lindura dhe natyrale. Në të përshkruhen stile të tilla lidershipi si drejtor, motivues, 
kordinator, katalizator, dhe manaxher krizash.
Mendoj se ky punim në ditët e sotme është mjaft aktual dhe meriton të studiohet denjësisht në nivelin shkencor. 
Andaj, duke pasur parasysh se jemi në fazën e ndërtimit të kapaciteteve të ndërmarrësisë, është i pa diskutu-
eshëm fakti se lidershipi luan rol të madh në zhvillimin e ndërmarrjes e më të edhe zhvillimi ekonomik i vendit.
Kontributi ynë shkencor konsiston në faktin se është  trajtuar në nivelet shkencore – hulumtuese, dhe se rezul-
tatet e këtij hulumtimi do të paraqiten për aplikim nga organizatat e ndryshme në veçanti ndërmarrjet afariste 
– fitimprurëse. 

Fjalët  kyqe: Lider, Ndermarrje, Ekonomi, Zhvillim.
                            

Hyrje

Sistemi ekonomik i një vendi bazohet në përgjithësi nga faktorët potencial të cilët i posedon një vend 
dhe të cilët në vazhdimësi i nënshtrohet proceseve zhvillimore dhe inovative duke u përshtatur me 
realitetin e ri dhe aspektin e rrjedhave të reja shoqërore. Jemi duke jetuar dhe po përballëmi me prob-
leme të theksuara ekonomike, kriza financiare globale kanxitur reagime të ndryshme në komunitetin 
e biznesit, madje ka ndryshuar edhe politikat qeveritare, duke bërë përpjektje për rimëkëmbje eko-
nomike. Në fakt baza për një stabilitet social, por edhe politik qëndron në  zhvillimin e qëndrueshëm 
ekonomik. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik esencën e ka në evaluimin e ndërmarrësisë si pjesë e 
sektorit privat. 
Nga shkalla e zhvillimit të sektorit privat varet zhvillimi i ekonomisë vendore. Pjesëmarrja në bruto 
produktin e brendshëm e sektorit privat duhet të jetë më e lartë në krahasim me sektorin publik.
Duke pasur parasysh rëndësinë e madhe që ka aktiviteti afarist që zhvillojnë shoqëritë tregtare, mën-
dojmë se në krijimin e një ndërmarrje të suksesshme përveç niveleve menaxheriale kërkohet një 
lidership vizionar dhe i aftë për t’ju përshtatur nevojave të reja të ekonomisë tregut.

Roli i liderishipit në ndërmarrje

Për suksesin e ndërmarrjes janë disa faktorë të cilët ndikojnë në mënyrë të pandërprerë. Njëri prej 
këtyre faktorëve është lidershipi i mirë, udhëheqja efektive e organizatës apo ndërmarrjes. Jo secili 
menaxher është lider, por, secili lider është edhe menaxher. 
Liderët kanë aftësi për të negociuar, për të komunikuar, të ndikojnë dhe të bindin të tjerët për të bërë 
gjëra të domosdoshme në funksion të zhvillimit të firmës. Burrat dhe gratë më efektive janë ata që 
me kompetencë mund të organizojnë bashkëpunimin dhe ndihmën e njerëzve të tjerë për të përm-
bushur qëllimet dhe objektivat.
Të gjithë njerëzit, sigurisht që kanë vlera të ndryshme, mendime, qëndrime, besim, vlera kulturore, 
shprehi të punës, objektiva të ndryshme, ambiciet dhe ëndrra. Për shkak të këtij diversiteti të madh 
të burimeve njerëzore që ekziston sot në ndërmarrje, nuk ka qenë asnjëherë më e vështirë dhe akoma 
më e nevojshme që udhëheqësit të përdorin diplomacinë për të, formuar grupe të punës me kualitet 
dhe performancë të lartë.
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Udhëheqësit krijohen në bazë të përvojës së tyre, ata, nuk lindin të tillë. Në përgjithësi janë disa veti 
të cilat lindin me personin e caktuar të cilat i ndihmojnë në udhëheqje, por karakteristikat e shumta 
të liderit formësohen ndër vite.
Lideri mëson për tu bërë një udhëheqës i mirë, duke marrë shembull dhe duke bërë atë që, liderët 
e tjerë të shkëlqyer kanë bërë para tij. Kur lideri bëhet i aftë për të drejtuar ndërmarrjen, ai pastaj 
bëhet i aftë për të kuptuar motivet dhe sjelljet e njerëzve të tjerë. Si një udhëheqës, ai i kombinon 
kompetencat e tija personale me kompetencat e të tjerëve në një ekip që funksionon pa probleme, 
dhe mund punojë më mirë dhe të bëj më mirë se të gjithë konkurrentët e tij ( entrepreneur.com/
article/189618-2).
Kur një person bëhet një udhëheqës ekipi, edhe në qoftë se ekipi i tij përbëhet  vetëm  nga një person 
tjetër, ai duhet menjëherë të zhvillojnë një grup të tërë të r të aftësive drejtuese. Për të përcaktuar se 
çfarë janë këto aftësi, ai duhet të marrë në konsideratë gjenezën e lartë të ekipeve performuese.
Një lider i mirë është ai i cili i “jep gjak” çdo organizate. Për të qenë një udhëheqës i suksesshëm në 
organizatat e sotme, duhet të jetë krijues, novatorë dhe plot pasion në mënyrë që të frymëzojë ekipet, 
të zgjidhin problemet në mënyrë krijuese dhe të arrijë rritje të mahnitshme të produktivitetit. Ne e 
dimë çfarë do të thotë për të punësuarit, aksionarët dhe klientët që të kenë besim të fortë në ata që 
udhëheqin organizatën. 

Formimi

Faza e formimit është shumë e rëndësishme, ndoshta edhe vendimtare, për suksesin e ekipit. Aftësia 
e liderit për të zgjedhur anëtarët e duhur të ekipit për të kryer një detyrë të veçantë - personale ose 
biznesi – është shenjë e liderit superiore. Nëse lideri zgjedhë njerëzit e gabuar në vendin e parë, bëhet 
pothuajse e pamundur për të ndërtuar një ekip fitues, ashtu si ajo do të jetë e pamundur për të fituar 
kampionate atletike me lojtarë të pakualifikuar apo të pa përshtatshëm për kompeticioni.
Në fazën e formimit, anëtarët e ekipit vijnë së bashku dhe fillojnë për të fituar ndjenjën për njëri-
tjetrin. Nuk do të jetë një çështje e mirë ekzistimi i mosmarrëveshjeve, shprehjeve personale lidhur 
me preferencat, e pëlqen dhe nuk i pëlqen, dhe formimi i aleancave miqësore mes anëtarëve të ekipit.
Kjo fazë, sidomos diskutimet dhe bisedat që ndodhin , mund të duket që  konsumon shumë kohë, 
por është e domosdoshme për zhvillimin e një grup të unifikuar të njerëzve që mund të dërgojnë 
drejt suksesit. Një nga cilësitë më të rëndësishme të një lideri është durimi. Dhe durimi nuk është 
më shumë i nevojshëm se, kur ai është duke kaluar nëpër fazat e hershme të konsolidimit të  ekipit.

Branistorming

Faza e dytë e zhvillimit të ekipit është diskutimi – rrahja e ideve në grup - (brainstorming). Gjatë 
kësaj faze, grupi - anëtarët e të cilit janë të kënaqur me njëri -tjetrin, fillojnë punën e vështirë të për-
caktimit të qëllimeve dhe afateve kohore, duke i ndarë detyrat dhe për tu marrë më këtë punë. Gjatë 
fazës storming, njerëzit mësojnë në lidhje me kontributet që mund të bëj secili anëtar  për të arritur 
objektivat e ndërmarrjes.
                                                                      

Standardi

Faza e tretë e zhvillimit të ekipit është standardi. Kjo është kur normat dhe standardet janë themeluar 
në mesin e anëtarëve të ekipit në mënyrë që të gjithë të ndjehen të sigurt në vendin e tij ose të saj të 
punës. Të gjithë anëtarët e dini se çfarë pritet dhe si performanca e tyre do të matet. Ata gjithashtu 
janë të vetëdijshëm për përgjegjësitë dhe detyrimet që kanë, jo vetëm për punë, por për njëri-tjetrin. 
Aftësia e liderit si një udhëheqës për të promovuar procesin e st është standardizimit është jetike për 
suksesin e ekipit .

Përfundimi

Faza e katërt e zhvillimit të ekipit është kryer . Në analizën përfundimtare , aftësia juaj për të marrë 
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rezultate është e gjitha që me të vërtetë rëndësi. Stilin e jetës tuaj , norma tuaj të promovimit dhe niv-
elin e shpërblimit , dhe respekti yt dhe respekti në mesin e bashkë-punëtorët tuaj dhe bosëve të gjithë 
do të përcaktohet nga aftësia juaj për të kryer dhe për të marrë të tjerët për të kryer (entrepreneur/
article /189618).
                                                                

Proceset e lidershipit

Procesi udhëheqja është marrëdhënia e vazhdueshme në mes të liderëve dhe pasuesve për të përm-
bushur qëllimet e kompanisë. Udhëheqja është në thelb ndikimi i një lider në arritjen e qëllimeve të 
përbashkëta përmes pasuesve. Procesi i liderëve dhe vartësve që  punojnë së bashku është i ndryshëm 
për çdo biznes (Kouzes, James M. & Posner, Barry Z 1987 ).
Disa vlera kompanitë dhe përfshijnë programet për zhvillimin e lidershipit në kulturën e kompanisë. 
Ata ushqejnë lidershipin në çdo nivel duke ofruar aktivitete të tilla si seminare ndërtimin e ekipit. 
Koncepti i një ekipi është jashtëzakonisht i rëndësishëm në procesin e udhëheqjes, si fokusi duhet të 
jetë në pasuesve si udhëheqës. Company, ose organizativ, kultura mund të shihet si një ambient të 
punës formësuar nga liderët e saj dhe mishëruar nga pasuesit e tij.
Pasuesit bëhet një pjesë e procesit të udhëheqjes fillimit, kur ata janë të punësuar. Sa të kënaqur me 
ndjekës është lider shpesh ka të bëjë me se sa mirë ai ose ajo bëhet motivuar për të arritur sukses në 
dhe për kompaninë. Megjithatë, vlerësimi i liderit pasues i përcakton të ardhmen e tij ose të saj në 
firmë.
Një konsulent mund të rekomandojë krijimin e pozitave udhëheqëse të reja brenda strukturës së kor-
poratave, ose këshillojnë që disa pozicione ekzistuese të menaxhimit janë kallp dhe mund të elimino-
hen në mënyrë që të rrisin efektivitetin e përgjithshëm të procesit të udhëheqjes brenda kompanisë.
Procesi i konsultimit lidershipit mund të çojë në një ristrukturim që përfshin jo vetëm eliminimin e 
pozicioneve të tanishme, por edhe largimin e njerëzve të caktuar nga kompania krejt. (Neëstrom, J. 
& Davis, K. 1993)
Në procesin e lidershipit kjanë të rëndësishme faktorët e lidershipit të cilët ndikojnë në punë dhe 
efikasitetin e tij. Janë të njohur katër faktorë kryesor në mesin e shumë të tjerëve:

Udhëheqës

Udhëheqësi është drejtuesi i organizatës, menaxhuesi i eprorëve të niveleve më të ulta hierarkike dhe 
menaxher i punonjësv. Ai, parasegjithash duhet të ketë një kuptim të ndershëm se kush është në të 
vërtetë, çfarë dinë, dhe çfarë mund të bëjë. Gjithashtu, është e nevojshme të kuptojë se dikush tjetër, 
dhe jo pasuesis, që përcakton nëse udhëheqësi është i suksesshëm. Nëse ata kanë mungesë të besimit 
në liderit e tyre, atëherë ata do të jenë të pa motivuar për punë. Për të qenë lideri i suksesshëm  duhet 
të bindë pasuesit e vet, se është i denjë për të qenë i ndjekur - lider. 
                                                                            

Përkrahja

Njerëz të ndryshëm kërkojnë stile të ndryshme të udhëheqjes. Për shembull, një punëtor i ri kërkon 
mbikëqyrje më të madhe se një punonjës me përvojë. Një personi të cilit i mungon motivimi kërkon 
një qasje të ndryshme nga një punonjës me shkallë të lartë të motivimit. Lideri duhet të ketë pasqyrë 
të saktë për njerëzit tij – t’i njeh ata! Pika themelore, fillestare është të paturit e një kuptim të mirë të 
natyrës njerëzore, të tilla si nevoja, emocionet, dhe motivimi  (Bass & Bernard, 1990).
                                                            

Komunikimi

Komunikimi është element esencial i punës dhe raportit lider – vartës. Komunikimi duhet të jetë 
i drejtpërdrejt, jo të dërgojë nëpër kuptime të dyanshme. Pjesa më e madhe e komunikimit  është 
joverbal. Për shembull, kur ju komunikoni me njerëzit tuaj që ju nuk do t’i pyetni ata për të realizuar 
detyra, të cilat ju nuk do të jeni të gatshëm për t’i bërë. Çfarë dhe si ju komunikoni, është metodë e 
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cila përcakton relacionin tuaj me punonjësit, i dëmton marrëdhëniet në mes jush dhe punonjësit, 
apo i përmirësëon.

Situata

Të gjitha situatat janë të ndryshme. Çfarë bëni ju në një situatë konkrete, nuk përputhet me atë se 
çfarë realizojnë punojnë tuaj në një situatë të tillë. Ju duhet të përdorni gjykimin tuaj për të vendosur 
kursin më të mirë të veprimit dhe stilin e lidershipit të nevojshme për çdo situatë. Për shembull, ju 
mund të kenë nevojë për t’u përballur me një punonjës për sjellje të papërshtatshme, por në qoftë se 
konfrontimi është tepër vonë apo shumë herët, shumë i ashpër ose shumë i dobët, atëherë rezultatet 
mund të kenë rezultate të paefektshme.
Gjithashtu vini re se situata normalisht ka një efekt të madh mbi veprimin e një udhëheqësi sesa 
tipare të tij ose të saj. Kjo është për shkak se, ndërsa tipare mund të ketë një stabilitet mbresëlënëse 
gjatë një periudhe kohe, ata kanë pak konsistencë përgjatë situatave (Mischel, 1968). Kjo është arsyeja 
pse një numër i dijetarëve mendojnë se Teoria e lidershipit  - Procesi i Lidershipit është më i saktë se 
Teoria tipareve  të Lidershipit.                                                                                                       

Konkluzion

Në lidershipin bashkëkohor, menaxherët do të merren me aktivitetet e lidershipit dhe lideri bash-
këkohor do të ketë një rol shumë më kreativ. Do të ekzistojnë “ rrethi brenda rrethit”. Menaxhmenti 
nuk do të zhduket dhe të rishfaqet si diçka shumë të zmadhuar. Menaxhmenti do të evualojë “në 
vend” si pretendues të një rrethi të gjerë të përgjegjësive.
Përgjegjësia do të lirojë lidershipin bashkëkohor të sjellë ndryshime që mungojnë  në vijën fundore, 
ndaras prej nevojave që të jetë përgjegjës për diçka tjetër përveç efektivitetit të rrethit influencor të 
lidershipit.
Liderët bashkëkohor nuk parashikon, ata shikojnë përtej planit që ekziston, përtej strukturës dhe 
parashikojnë plane atë pafundme të mundësive, përtej synimit për të qenë i informuar, përmbi 
dashurisë vetvetes, përmbi kontrolle së përçarjes, dhe përmbi konkurrencës deri në qëndrueshmëri. 
(Bolat ve Seymen, 2003:62-64). 
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Abstrakt
 
Në këtë material do të analizohen marrëdhëniet midis ekonomisë kineze dhe ekonomisë shqiptare. Ekonomia 
kineze është e lidhur me ecurinë e ekonomisë shqiptare. Kina renditet në grupin e pesë partnerëve kryesorë 
tregtar të Shqipërisë. Ekonomia kineze dhe ajo shqiptare janë të lidhura në kuadrin e interesave aktuale dhe 
interesave të perspektivës, për probleme kryesore dhe dytësore, me interes të përbashkët apo me interes të njëan-
shëm. Lidhjet me ekonominë kineze konsistojnë në drejtim të: 
• eksport- importeve të mallrave dhe të shërbimeve, 
• investimeve të firmave kineze në Shqipëri dhe investimeve të firmave shqiptare në Kinë, 
• kompanive të përbashkëta që veprojnë në të dy vendet apo vetëm në njërin vend, 
• investimeve në fushën minerare dhe të energjitikës, etj.
Analiza do të bëhet duke parë shkallën e  lidhjeve që ka ekonomia shqiptare me ekonominë kineze, në cilat fusha 
dhe sektorë të ekonomisë,  në cilat produkte apo shërbime? Si ka ndikuar ekonomia kineze pas viteve 2009 në 
ekonominë shqiptare, cila ka qënë dinamika e saj? Çfarë përparësie paraqet ekonomia shqiptare për tërheqjen 
e investitorëve dhe kapitalit kinez? Cila është perspektiva e marrëdhënieve ekonomike Shqipëri-Kinë etj. Në 
analizë do të përdoret metoda e përshkrimit, e krahasimit, analizës dhe sintezës si dhe metodat statistikore.

Fjalët kyçe: Import, eksport, inflacion, papunësi, rritje ekonomike, recesion global, PBB, investime.

Hyrje

Ekonomia shqiptare është ekonomi e hapur dhe e lidhur ngushtë me ekonomitë e rajonit. Ajo në vitet 
e fundit ka rritje të vëllimit tregtar me vendet e lindjes, në mënyrë të veçantë me Kinën. Historia e 
marrëdhënieve Kinë-Shqipëri është mjaft e hershme. Shqipëria ishte ndër vendet e para që njohu 
Repubikën Popullore të Kinës fill pas shpalljes së saj më 1 tetor 1949. Vendosja e marrëdhënieve 
diplomatike u krye as dy muaj më pas, më 23 nëntor 1949 dhe shpejt ato u ngritën në rang am-
basadorësh duke pësuar rritje të madhe në të gjitha fushat: diplomatike, ushtarake, ekonomike, 
kulturore, etj. 
Kulmi i marrëdhënieve miqësore dypalëshe u arrit në vjeshtën e vitit 1971, kur rezoluta e pro-
pozuar nga Shqipëria për pranimin e R.P. të Kinës si anëtare e ligjshme e O.K.B-së dhe anëtare e 
përhershme e Këshillit të Sigurimit u miratua me shumicë dërrmuese nga Asambleja e Përgjith-
shme. Pas vitesh përpjekje të pareshtura, kjo ishte pa dyshim një sukses i madh i diplomacisë 
shqiptare.
Në vitin 1978 Shqipëria shkëputi marrëdhëniet tregtare me shtetin e fuqishëm të Kinës që solli një 
goditje  të mënjëhershme për ekonominë e vendit tonë. Pasojat e saj u ndjenë jo vetëm në ekonomi, 
në industri por edhe te familjet shqiptare. Eksporti ishte parimi bazë ku mbështetej ekonomia jonë e 
atëhershme. Shteti ynë eksportonte me miliona tonelata prodhime minerare, duke filluar nga kromi, 
koncentrati i kromit, ferokromi, hekur- nikeli, kobalti, fosfori, qymyr guri, nafta etj, si dhe bimë 
mjekësore të të gjitha llojeve të cilat u shërbenin fuqishëm prodhimeve farmaceutike të mjekësisë. Të 
gjitha këto kishin një treg të madh të garantuar.
Pas një shkëputjeje të gjatë të marrëdhënieve Kinë–Shqipëri ato rifilluan pas vitit 1990. Më 14 
shtator 2004 u firmos një Deklaratë e Përbashkët me 9 pika midis Kryetarit të Këshillit të Shtetit 
Kinez Uen Xhiabao dhe Kryeministrit të Shqipërisë Fatos Nano, që afirmonte vullnetin e mirë 
dypalësh për fuqizimin e marrëdhënieve në të gjitha fushat. Në vijim marrëdhëniet Kineze-
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Shqiptare janë zhvilluar me ritme të shpejta duke u kurorëzuar me vizitën e Kryeministrit të 
Shqipërisë në Kinë dhe firmosjen e një sërë marrëveshjesh ekonomike.
Fuqizimi ekonomik i Shqipërisë me ndihmën kineze do ta bënte vendin më të pavarur politikisht 
dhe ekonomikisht si dhe më tërheqës para europianëve, sidomos në kushtet e recesionit global 
dhe të krizës financiare. Zhvillimi me përparësi i marrëdhënieve me Republikën Popullore të 
Kinës është i domosdoshëm. Ky bashkëpunim do të ndihmonte në rritjen reale ekonomike të 
vendit, do të hapte më shumë vende pune, si dhe do të përmirësonte nivelin e jetesës së popullit.

I. Ekonomia e Shqipërisë

Para viteve 90 ekonomia shqiptare ka qënë një ekonomi e mbyllur. Në vitet ‘90 u fut në shinat e eko-
nomisë së tregut. Megjithë vështirësitë e hasura ajo arriti që të krijojë një infrastrukturë europiane në 
shumë fusha, në fushën e ndërtimit të institucioneve, të ligjshmërisë, të privatizimeve etj. Ekonomia 
e Shqipërisë, ka pasur treguesit kryesorë makroekonomik PBB-në dhe inflacionin në ritme normale 
të rritjes. Ritmi i rritjes ekonomike u ul pas vitit 2008 me fillimin e krizës financiare dhe recesionit 
global, pasojat e të cilëve u ndjenë edhe në ekonominë shqiptare. Marrëdhëniet e Shqipërisë me 
vendet fqinje me përjashtim të Italisë dhe Greqisë nuk kanë qënë në shkallën e duhur, në veçanti me 
Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Është rritur vëllimi i tregtisë me Turqinë, vendet e 
ish Bashkimit Sovjetik dhe në veçanti me Kinën. Kina zë vendin e katërt në vëllimin e tregtisë ndër-
kombëtare të Shqipërisë. Shkalla e lidhjes, veçanërisht në vitet e fundit reflektohet në të gjitha fushat.

Disa nga treguesit kryesorë të ekonomisë shqiptare
 GDP  në 2012 ka qënë 12,344 milionë $ dhe në 2013, 12,923 milionë $. (Raporte Statistikore, 
2012)
 Rritja ekonomike në 2013 ka qënë 1.4% ndërsa në 2014, 2.1%. (Raporte Statistikore, 2013)
 GDP sipas sektorëve në 2012 ka qënë bujqësia 20,4%, industria 19,1%, shërbimet 60,5%. (Raporte 
Statistikore, 2012)
 Inflacioni (IÇK) në 2012 ka qënë 2.0% ndërsa në 2013 ka qënë 1.9% (Raporte Statistikore, 2013)
 Popullsia nën nivelin e varfërisë 14,3%  në vitin 2012. (Raporte Statistikore, 2012)
 Forca e punës sipas sektorëve në vitin 2014 kanë qënë Bujqësia: 54,6%, Industria: 12,8%, Shërbi-
met: 32,6%. (Report for Selected Countries and Subjects, 2014)
 Papunësia  në vitin 2013 ka qënë 16.9%.
 Industritë kryesore: parfume dhe produkte kozmetike, ushqim dhe produkte të duhanit, tekstile 
dhe veshje, lëndë druri, vaj, çimento, kimikate, minerale, metale bazë, hidroenergji, etj.
 Eksportet në 2013 kanë qenë  2,500 milionë $. 
 Mallrat e eksportit: tekstile dhe këpucë; asfalt, metale dhe mineraleve metalike, të naftës së papër-
punuar; perime, fruta, duhan, etj.
 Partnerët kryesorë të eksportit për vitin 2012 kanë qënë: Italia 51,1%, Spanja 9.2%, Turqia 6,3%, 
Greqia 4,4% etj.
 Importet në vitin 2013 kanë qënë 5, 200 milionë $.
 Mallrat e importit: makineri dhe pajisje, ushqimore, tekstile, kimikate
 Partnerët kryesorë të importit në 2012 kanë qënë: Italia 31.9%, Greqia 9.5%, Kina 6,4%,  Gjermania 
6,0%,  Turqia 5,7%,  etj.
 Borxhi publik 65% të GDP-së.
 Rezerva valutore në dhjetor 2014 ka qënë 2, 350 milionë $.

Dinamika e disa treguesve kryesorë makroekonomikë

Periudha 2008-2013 është karakterizuar nga një ndikim negative i ekonomive të rajonit dhe të botës. 
Kjo si pasojë e recensionit dhe krizës financiare globale. PBB-ja ka ardhur në rënje të dukshme duke 
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tentuar zero në 2013. Inflacioni ka pasur luhatje por me tendenca të vazhdueshme në rrënje pavarësi-
sht nga politikat ekspansioniste të aplikuara nga Banka e Shqipërisë. Norma e papunësisë nuk ka 
ndryshuar ose ndihen tendenca rritëse.
Disa tregues makroekonomik
Vitet 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Inflacioni mesatar në % 3.36 2.28 3.56 3.45 2.04 1.9
Norma e papunësisë 12.5 13.6 13.6 13.3 13.3 16.1
Ritmi i rritjes PBB në % 7.5 3.3 3.8 3.1 1.6 0.4

Burimi:Banka e Shqipërisë
Dinamika e PBB-së inflacionit dhe papunësisë

Të dhënat dhe grafiku përkatës mbi dinamikën e këtyre treguesve tregojnë një.......

Fushat ku Shqipëria ka arritje

Shqipëria ka arritje në fushën e legjislacionit, në fushën e ndërtimit të institucioneve, në procesin e 
privatizimit, në shkallën e hapjes me botën e jashtme, në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në sek-
torin financiar.  
Prej Parlamentit shqiptar që nga viti 1997-2012 janë miratuar më shumë se 2242 ligje.  Ndër të cilët 
përmendim: Ligjin për tokën,  Ligji për akcizat, Ligji për TVSH-në, Ligji për kompensimin e fer-
merëve, Ligji për tatimin mbi të ardhurat, Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik, Ligji për 
procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë etj. 
Janë kryer reforma në fushën e arsimit parashkollor, 9 vjeçar, arsimit të mesëm dhe atij universitar. 
Është futur sistemi 9 vjeçar nga 8 vjeçar që ka qënë, është aplikuar sistemi Bolonjës Bachelor-master 
(3+2). Në Shqipëri ka 62 institucione të arsimit të lartë, prej të cilve 53 universitete dhe nga këta 14 të 
pa akredituar prej vlerësimit të 2011.
Në fushën e shëndetësisë, pavarësisht nga mungesat e shumta dhe fenomene të padëshirueshme si 
ajo e korrupsionit kemi një ecuri të ndjeshme. Është liberalizuar tregu në fushën e arsimit mjekësor.
Në fushën e transporteve janë ndërmarrë një sërë reformash dhe transporti i brendshëm publik është  
bërë pothuajse tërësisht i privatizuar. 
Prona private është bërë zotëruese në ekonominë tonë ku mbi 90% e pronës aktualisht është private 
dhe siguron rreth 80% të GDP si edhe 85% e të punësuarve. 
Shqipëria është anëtarësuar dhe bashkëpunon me të gjitha institucionet ekonomike e financiare 
ndërkombëtare (BB, OBT, FMN, BERZH, GTZ, PNUD, etj).
Në Shqipëri sot veprojnë 16 banka tregtare me kapital të huaj dhe vendas, tërësisht private.
Fushat që paraqet lehtësira ekonomia shqiptare përmenden: rregjistrimi i biznesit, procedurat e 
liçensimit, prokurimet publike, tatimet, politikat tregtare, zhvillimi i infrastrukturës së transportit në 

http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligji_per_akcizat_205_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligji_per_tvsh_206_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligji_kompensimi_fermereve_207_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligji_kompensimi_fermereve_207_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligj_per_tatimin_mbi_te_ardhurat_199_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/varianti_final_209_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligji_derguar_kesh_ministrave_202_1.pdf
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligji_derguar_kesh_ministrave_202_1.pdf
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vend, ekonomia e hapur, mosnacionalizimi i investimeve të huaja, moskufizimi i pronësisë, punësimi 
edhe i shtetasve të huaj, legjislacioni shqiptar çdo ditë e më shumë po i përshtatet standarteve euro-
piane dhe organizateve botërore të tregtisë.

II. Ekonomia kineze
Sistemi i ekonomisë socialiste të tregut

Tridhjetë vitet e parë pas shpalljes së Kinës së re, qeveria kineze zbatonte, gjithmonë, sistemin e eko-
nomisë së planit. Institucionet e posaçme shtetërore planifikonin dhe hartonin objektivat e zhvillimit 
ekonomik në fushat e ndryshme. Ky sistem mund ta drejtonte ekonominë kineze të zhvillohej në 
mënyrë të qëndrueshme me plan dhe me objektiv, por ai ka penguar rëndë vitalitetin e vet dhe ritmin 
e zhvillimit.
Në fund të viteve 70 të shekullit të kaluar, Kina filloi reformën e sistemit të ekonomisë së planit. Në 
vitin 1978, Kina ka zbatuar sistemin e prodhimit me kontrata familjare. Në vitin 1984, reforma e 
sistemit ekonomik është zgjeruar në qytete nga fshatrat. Në vitin 1992, Kina ka përcaktuar drejtimin 
e reformës për krijimin e sistemit të ekonomisë socialiste të tregut.
Në tetor të vitit 2003, Kina ka sqaruar më tej objektivat dhe detyrat për përmirësimin e sistemit të 
ekonomisë socialiste të tregut.
Domethënë, sipas kërkesave të planifikimit të përgjithshëm të zhvillimit të qyteteve dhe fshatrave, 
të zhvillimit rajonal, të zhvillimit ekonomik e shoqëror, të zhvillimit të njeriut dhe të natyrës në har-
moni, të zhvillimit të vendit dhe të zhvillimit të hapjes së jashtme, do të luhet roli themelor i tregut 
në kuotën e burimeve. Detyrat kryesore që u vendosën për perspektivën kanë qënë: përmirësimi 
i pronësisë shtetërore dhe i sistemit ekonomik të zhvillimit të përbashkët të pronësive të shumël-
lojshme, krijimi i sistemit të strukturës së ekonomisë dypolarizuese, formimi i sistemit për nxitjen e 
zhvillimit përpjestimor të ekonomisë rajonale, ndërtimi i sistemit të tregut modern, përsosja e siste-
mit të makrokontrollit, përmirësimi i sistemit të punësimit, dhe të sigurimeve shoqërorte dhe krijimi 
i sistemit për nxitjen e zhvillimit të vazhdueshëm ekonomik dhe shoqëror.
Sipas planit të parashikuar, deri në vitin 2010, Kina do të krijonte një sistem relativisht të përsosur 
të ekonomisë socialiste të tregut dhe deri në vitin 2020, do të krijohet sistemi i përsosur i ekonomisë 
socialiste të tregut.

Struktura e pronësive

Sipas kushtetutës kineze, në fazën fillestare socialiste, shteti i përmbahet sistemit ekonomik të zhvil-
limit të përbashkët të ekonomisë së pronësive të shumëllojshme, me pronësinë shtetërore si kryesore 
dhe i përmbahet sistemit të shpërblimit sipas punës. Tani, ekonomia e pronësive kineze përfshin 
kryesisht: 
 Ekonominë shtetërore. Ekonomia shtetërore do të thotë një lloj i ekonomisë me materiale të 
prodhimit të shtetit,
 Ekonominë kolektive. Ekonomia kolektive do të thotë një lloj i ekonomisë me materiale të prod-
himit të kolektivit të qytetasve,
 Ekonominë private. Ekonomi private me materiale të prodhimit të personit,
 Ekonominë e aksioneve. 
 Ekonominë e investimeve të tregtarëve të huaja dhe
 Ekonominë e investimeve të Honkongut, të Makaos dhe të Tajvanit.
 Ekonomia e administrimit të përbashkët do të thotë një lloj i ekonomisë i grupit të ri ekonomik 
të formuar me investime të përbashkëta midis ndërmarrjeve ose ndërmarrjeve dhe institucioneve 
shtetërore, 
 Ekonominë e sistemit të aksioneve që do të thotë një lloj i ekonomisë me investime të pronarit të 
aksionit për krijimin e ndërmarrjeve, 
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 Ekonominë me investime të tregtarve të huaj që do të thotë një lloj i ekonomisë që investuesit, 
sipas ligjeve rregulloreve të ekonomisë së jashtme, krijojnë ndërmarrje në Kinë me formën e investi-
meve të përbashkëta, të bashkëpunimit dhe private. 
 Ekonominë me investimet e tregtarve të huaj që përfshin tre forma si ndërmarrjet e administri-
mit me investime të përbashkëta kineze dhe të huaja, ndërmarrjet e administrimit të bashkëpunimit 
kinez dhe të huaj dhe ndërmarrjet me investime private. 
 Ekonominë me investimet e Honkongut, të Makaos dhe të Tajvanit që do të thotë një lloj i eko-
nomisë që investuesit e Honkongut, të Makaos dhe të Tajvanit krijojnë, me forma të investimeve të 
përbashkëta, të bashkëpunimit dhe të investimeve private, ndërmarrje në pjesë kontinentale, duke 
u mbështetur tek ligjet dhe rregulloret përkatëse të RP të Kinës për ekonominë e jashtme.  Këto 
ekonomi kanë tre forma, si ndërmarrjet e administrimit me investime të përbashkëta, ndërmarrjet e 
administrimit të bashkëpunimit dhe ndërmarrjet me investime private

Disa të dhëna statistikore për ekonominë kineze:
 GDP nominal  10355 miliardë $ (2014 ose 17632 miliardë $, PPP në 2014.
 Rritja ekonomike në vitin 2013 ka qënë 9.5% ndërsa në vitin 2014, 7.4%. (China’s Economy:In 
Three Parts, 2014)
 PBB për frymë në vitin 2014 ka qënë 7647 $ ndërsa PPP ka qënë 12,965 $. 
 Struktura e GDP sipas sektorëve (2014) ka qënë bujqësia 9,2%, industria 42,6%, shërbimet 48.2% 
. (GDP-Composition by Sector of Origin, 2014)
 Inflacioni (IÇK) në vitin 2014 ka qënë 2.0%. (Inflation in China Jumps to 6-months High, 2013)
 Papunësia në 2014 ka qënë 4,1%. Popullsia nën nivelin e varfërisë në vitin 2013 ka qënë 6,1%.
 Industritë kryesore: minierave dhe e përpunimit të mineraleve të hekurit, çelikut, aluminit, dhe 
metaleve të tjera, nxjerrje qymyri; ndërtim  makinash; industria e armatimit; tekstile dhe e veshjeve; 
e naftës; çimentos; kimikateve; plehrave; produkteve të konsumit, duke përfshirë këpucë, lodra, dhe 
elektronike; përpunimin e ushqimit; pajisje transporti, duke përfshirë automobila, makina hekurud-
hore dhe lokomotiva, anije, dhe aeroplanë; pajisje të  telekomunikacionit, industria e prodhimit të 
satelitëve etj
 Eksportet 2 340 miliardë $  në vitin 2014. (China 2014 Trade Surplus Rockets to Record High, 
2014)
 Mallrat e eksportit: Makineri elektrike dhe të tjera, duke përfshirë pajisjet e të dhënave të përpun-
imit, veshje, tekstile, hekur dhe çelik, optik dhe pajisje mjekësore, etj.
 Partnerët kryesorë të eksportit për  vitin 2013 kanë qënë: Shtetet e Bashkuara 18,1%, Hong Kong 
17.4%, Japonia me 6.8%,  Korea e Jugut  me 4,1% etj. (Export Partners of People Republic of China, 
2014)
 Importet në vitin 2014 kanë qënë 1 960 miliardë $. 
 Mallrat e importit: Makineri, naftës dhe minerale karburantet elektrike dhe të tjera, pajisje optike 
dhe mjekësore, metal ores, plastike, kimikate organike
 Partnerët kryesorë të importit në vitin 2013 kanë qënë: Koreja e Jugut 9.4%, Japonia 8.3%, Tajvani 
8.0%, Shtetet e Bashkuara 7.8%, Australia 5%, Gjermania 4.8% .
 Borxhi publik 22.15% e PBB-së  në vitin 2012 (Public Debt, 2013)
 Rezerva valutore $ 3 890 miliardë në vitin 2014 sa dyfishi i importeve. 
 Në vitin 2012 Kina ka qënë prezent në 150 vende të botës në më shumë se 4500 ndërmarrje 
prodhimi.

III.Marrëdhëniet ekonomike midis  Kinës dhe Shqipërisë

Në vitet e fundit, është rritur interesi i kompanive kineze për tu futur në Shqipëri. Pas vizitës së 
Kryeministrit të Shqipërisë në Kinë janë lidhur me dhjetra kontrata midis bizneseve shqiptare dhe 
kineze. Midis dy qeverive janë bërë bisedime përsa i takon koncensionit të Rrugës së Arbrit. Kinezët 
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kanë interes të drejtpërdrejtë në energji, në hidrokarbure, në porte, në infrastrukturë dhe logjistikë. 
Gjithashtu kanë shprehur interes përsa i përket zonës së lirë ekonomike në Spitallë të Durrësit, janë 
bërë tratativa me kompani tejet serioze kineze, që mund të ndryshojnë volumin dhe kahjen e ekono-
misë shqiptare, nga të qenit një ekonomi pa interes në një ekonomi e perspektivës me rol të veçantë 
në rajon. 
Ekonomia kineze zë një peshë të rëndësishme në marrëdhëniet tregtare me Shqipërinë. Nëse para 
10 vitesh nuk kishte asnjë peshë në këto marrëdhënie në vitin 2013 ajo ka zënë vendin e katërt për 
eksportet dhe të tretin për importet shqiptare. Në tabelën 1 kemi dhënë  katër vendet kryesore ku 
Kina renditet e katërta me 4.65% të totalit të importeve. Eksportet nga Kina në 4 vitet e fundit  janë 
rritur me 250%.
Tabela Nr.1  Eksportet me  vendet kryesore në milionë lekë  dhe %

Nr Vitet 2009 2010 2011 2012 2013 %

 Gjithsej 104.515 161.548 196.897 213.03 246.391  

1 Itali 64.776 82.114 104.998 108.865 114.153 46.3

2 Spanjë 1.287 5.589 7.01 19.693 24.088 9.78

3 Kosovë 7.201 10.008 14.657 17.369 16.292 6.61

4 Kinë 4.948 8.867 4.903 5.744 11.455 4.65
Burimi: TREGTIA E JASHTME FOREIGN TRADE 2009-2013
Tabela Nr.2 Eksportet sipas llojit të mallrave me Kinën, në milionë lekë
Emërtimi Kina
 2009 2010 2011 2012 2013
Gjithsej 4.948 8.867 4.903 5.744 11,46
Ushqim, pije, duhan 0 6 17 1 5
Minerale, lëndë djegëse, ener. elek. 4.908 8.764 4.807 5.621 11,17
Produkte kimike dhe plastike 21 44 62 64 .102
Lëkurë dhe artikuj prej lëkure - - - - 9
Prodhime druri dhe letre 14 14 16 - 2
Tekstile dhe këpucë 1 0 0 7 -
Materiale ndërtimi dhe metale 0 29 - 1 .169
Makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi 3 10 0 36 1
Të tjera - 0 - 13 0

Burimi: INSTAT. TREGTIA E JASHTME FOREIGN TRADE 2009-2013. 
Kryesisht në Kinë eksportohen minerale, lëndë djegëse etj. Ky grup mallrash zë mbi 90% të të gjithë 
eksporteve shqiptare. Eksportet shqiptare drejt Kinës, për dhjetë mujorin e vitit 2014, rezultojnë në 
një vlerë 54 milionë euro, ose gati dy herë më shumë se sa në vitin 2012. Pjesa kryesore e eksporteve 
kanë qenë mineralet e kromit, produktet kimike dhe plastike, materialet e ndërtimit, metalet, maki-
neri dhe pajisje, si dhe pajisje dhe pjesë këmbimi.
Rol të rëndësishëm ekonomia kineze luan edhe në importet shqiptare ku zë edhe vendin e tretë pas 
Italisë dhe Greqisë.
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Tabela Nr. 3.13 vendet kryesore që Shqipëria realizon importet e saj në milionë lekë.
 Emërtimi 2009 2010 2011 2012 2013 Në %
1 Itali 112.175 134.6 166.05 168.372 170.403 32.9
2 Greqi 66.61 62.62 57.796 50.117 45.692 8.8
3 Kinë 31.053 30.23 34.731 33.574 34.984 6.8

Burimi: INSTAT. TREGTIA E JASHTME (2009-2013)
Importet nga Kina nuk kanë shumë ndryshim në krahasim me vitin 2009 por gjithsesi ato zënë 8.8% 
të totalit. Perspektiva e tyre është në rritje. 
Tabela Nr. 4 Importet sipas llojit të mallrave me Kinën.

Emërtimi   Kina   
 2009 2010 2011 2012 2013
Gjithsej 31.053 30.23 34.731 33.57 34.984
Ushqim, pije, duhan 385 391 600 440 509
Minerale, lëndë djegëse, ener. elek. 5 24 15 21 18
Produkte kimike dhe plastike 2.321 2.62 3.185 3.248 3.197
Lëkurë dhe artikuj prej lëkure 294 336 467 431 589
Prodhime druri dhe letre 455 641 856 911 1.216
Tekstile dhe këpucë 5.431 6.492 6.868 6.397 6.954
Materiale ndërtimi dhe metale 4.476 5.203 6.501 6.74 7.944
Makineri, pajisje dhe pjesë këm-
bimi 14.663 11.21 13.003 12.03 11.39
Të tjera 3.023 3.313 3.236 3.358 3.166

Burimi: INSTAT. TREGTIA E JASHTME (2009-2013)
Nga Kina përgjithësisht importohen makineri, paisje dhe pjesë këmbimi, materiale ndërtimi dhe 
metale, tekstile dhe këpucë si dhe produkte kimike dhe plastike. Këto katër grupe zënë mbi 80% të 
importeve. Ndërkohë që importi i mallrave nga Kina, për dhjetë mujorin e vitit 2014, është 227 mil-
ionë euro. Ka një rritje të konsiderueshme në krahasim me vitin 2012.

Konkluzione

Ekonomia shqiptare, duke përjashtuar vitin 1997 ka pasur një rritje normale deri në vitin 2008. Në 
vitin 2009 në Shqipëri u ndjenë efektet e recesionit dhe të krizës financiare globale. Në këtë mënyrë 
u ul ritmi i rritjes ekonomike deri në 0.4% në vitin 2013. Norma e inflacionit përgjithësisht ka qënë 
poshtë nivelit të targetuar nga Banka Qëndrore. Marrëdhëniet tregtare me vendet e lindjes e veçanër-
isht me Kinën janë rritur në mënyrë të dukshme. Kina zë vendin e katërt në eksportet shqiptare dhe 
vendin e tretë në importet pas Italisë dhe Greqisë. 
Kina është një superfuqi botërore. Ajo zë vendin e dytë sa i përket nivelit të PBB-së dhe është një 
nga vendet e pakta me bilanc tregtar pozitiv.  Gati të gjithë treguesit makroekonomikë i ka në për-
mirësim. Ka një nga ritmet më të larta të rritjes në botë. Kina sheh interesat e veta në ekonominë 
shqiptare që është e lidhur ngushtë me ekonomitë e vendeve të Ballkanit. Ekonomia shqiptare është 
e interesuar të importojë nga Kina sepse çmimet e mallrave kineze janë mjaft të ulta në krahasim 
me çmimet e mallrave që importohen nga vendet e tjera. Kina është një treg me shumë leverdi për 
mineralet e Shqipërisë, një treg garant përsa i përket mundësive eksportuese që ka Shqipëria.
Në cilat drejtime mund të ndikojë Kina në ekonominë shqiptare?
Në transportin ajror. Një ndër më të rëndësishmet që ju përmendet besoj se është linja Tiranë-
Bejxhing pasi kjo do ta bënte aeroportin «Nënë Tereza» si pikë të rëndësishme lidhëse të Ev-
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ropës me Kinën. Do të mundësonte zgjerimin e kompanive ajrore që operojnë në të, do të jepte 
mundësi për zgjerimin e kapacitetit të tij dhe ti jepte shtysë për tu krijuar si pikë strategjike dhe 
si urë e rëndësishme lidhëse. Lidhja e drejtpërdrejtë ajrore Tiranë-Pekin……..
Në transportin detar. Dhënia me koncension e porteve gjithashtu do të rriste nivelin operues 
të tyre, do të zgjeronte numrin e kompanive operuese, do zhvillonte infrastrukturën e tyre dhe 
fitimet do te ishin gjithnjë në favor të vendit tonë. Dhënia me koncesion e portit të Shëngjinit 
apo Durrësit…
Në sistemin bankar. Hapi i parë do të ishte krijimi i lehtësirave për hyrjen e bankave kineze në 
tregun shqiptar, përfshirë krijmin e bankave me kapital shtetëror të përbashkët. Një nga mësi-
met e krizës së pashembullt financiare globale është se shteti nuk qenkërka më gogoli i “tregut 
të lirë”.
Shteti shqiptar do të paraqiste një efekt të rëndësishëm në transportin rrugor dhe hekurudhor 
përsa i përket dhënjes me koncesion të rrugës së Arbërit dhe të gjithë sistemit të hekurudhave 
shqiptare nëpërmjet krijimit të një ndërmarrje të përbashkët shqiptaro-kineze. 
Në fushën e energjisë hidrike dhe të energjisë së rinovueshme. Ndërtimi e hidrocentraleve në 
proces dhe të rinj në lumin e Drinit dhe të Vjosës. 
Në minierat e qymyrgurit. Kthimi i këtyre minierave në burime të termo-energjisë duke ndërtuar 
termocentrale. Kthimi i minierave të bakrit, kromit dhe hekurit në më eficiente. 
Në fushën e legjislacionit. Madje nga përvoja kineze mund të mësohet edhe në lëmin e drejtësisë 
të hartimit të legjislacionit sepse juristët kinezë, para se të hartojnë ligje, studiojnë me vemendje 
përvojën vendase dhe të huaj dhe marrin prej kësaj të fundit çka i duhet dhe përshtatet Kinës - 
nëse vërtetë i duhet - por kurrsesi pa kopjuar dhe adoptuar fjalë për fjalë tekstin e huaj.
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Abstrakt

Privatizimi nё Shqipёri ashtu sikurse nё tё gjithё Europёn lindore ishte themeli i ndёrtimit tё marrёdhёnieve 
pronёsore dhe sistemit tё ekonomisё sё tregut. Nё fund tё viteve 80-tё njё sistem ideologjik, politik, ekonomik 
dhe social u shpёrbё dhe nё Shqipёri, si nё tё gjitha shtetet e Europёs Lindore, demokracia, ekonomia e lirё e 
tregut dhe shteti i sё drejtёs, tё bazuar nё pronёn private dhe lirinё ekonomike, ishin themeli i kёtij transformimi. 
Por mёnyra se si do tё kryhej ky transformim nuk ishte e pёrcaktuar qartazi. Kjo ishte e bazuar nё atё teori, 
sipas sё cilёs tё gjithё shtetasit gjatё socializmit kishin kontribuar nё tё njёjtёn masё pёr ndёrtimin e pronёs 
shtetёrore dhe shoqёrore. Sidoqoftё mbetej njё premtim juridik pёr zbatimin e procesit tё privatizimit, qё ky 
proces transformues tё respektonte parimin e trajtimit tё njёjtё të shtetasve, shtetin e sё drejtёs dhe tё gjitha 
kriteret e drejtёsisё. Por sidomos kёto 3 elemente të sipërpërmendura kanё munguar nё njё masё tё gjerё nё 
Shqipёri para dhe pas komunizmit. Nё kёtё kuadёr objektivi kryesor i kёtij punimi do tё bazohet nё analizёn 
ekonomike dhe juridike tё situatёs aktuale tё privatizimit.

Fjale kyce: Privatizim, ekonomi, ligj, Shqipёri, Sistem.

Hyrje

Ky punim ka si qëllim të analizojë situatën aktuale, në të cilin ndodhet procesi i privatizimit sot, pra 
që nga viti 2009 e në vazhdim. Në të njëjtën kohë do të dalë në pah, nëse dhe në ç‘mënyrë, legjislacioni 
shqiptar, praktika gjyqësore dhe administrative ka nxjerrë mësime nga vendimet e gabuara të marra 
në vitet e mëparshme. 
Mund tё arrihet në perfundimin, se procesi i privatizimit ka ecur shumё pёrpara. Sidoqoftё, mbeten 
edhe disa sektorë tё ekonomisё, nё tё cilat disa ndёrmarrje janё akoma nё pronёsi shtetёrore. 
Problemet financiare janё nё qendёr tё konfliktit tё tanishёm mes firmёs çeke CEZ dhe firmёs nё 
pronёsi shtetёrore KESH Sh.a. (EBRD, Transition Report  Albania 2012, 95). Nё vitet e fundit, kjo 
situatё ka eskaluar shumё, duke çuar nё njё proces gjyqёsor tё energjisё elektrike. Kjo ka çuar nё atё 
situatё, qё ndёrmarrja çeke ka humbur licencёn e saj. Mё 16.5.2013, CEZ ka ngritur padi nё Gjykatёn 
e Arbitrazhit nё Londёr. Vёshtirёsitё lindёn pёr shkak se CEZ ishte nga njёra anё e detyruar qё 
tё blinte shtrenjtё energji elektrike, por nga ana tjetёr tё ndalohej nga Enti Rregullator i Energjisё 
(ERE), qё tё shtonte kёto kosto tek konsumatori. Kjo situatё solli si pasojё, qё CEZ tё kishte humbje 
me çdo Kilowat pёr orё. Pёrveç kёsaj, nё fillim tё vitit 2012, u rritёn çmimet e energjisё nё Shqipёri 
dhe nga ana tjetёr edhe morali i keq, pёr pagesa i konsumatorёve, ishin shkaqe tё tjera pёr padinё. 
Edhe privatizimi i sektorit tё naftёs shkaktoi probleme. Nё dhjetor 2011, parlamenti shqiptar aprovoi 
privatizimin e prodhuesit shqiptar tё naftёs Albpetrol. Me Ligjin Nr. 10 490, tё datёs 15.12.2011 „Mbi 
pёrcaktimin e formёs dhe strukturёs sё formulёs sё privatizimit tё Albpetrol Sh.a”1 filloi ky proces. 
Sipas nenit 3 tё kёtij ligji u pёrcaktua njё formulё privatizimi, e cila parashikonte se 100 % e aksioneve 
tё kapitalit do t‘i ofrohej investitorёve strategjikё tё sektorit tё naftёs, nёpёrmjet procedurёs sё hapur 
tё tenderit ndёrkombёtar. Punёmarrёsve i‘u ofrua nga qeveria njё dёmshpёrblim financiar pёr 
dёmin qё u shkaktohej nё rast tё largimit nga detyra, nё rast tё ristrukturimit. Kriteret qё duhet tё 
plotёsoheshin pёr zgjedhjen e investitorёve strategjikё dhe vlerёsimin e ofertave u pёrcaktuan me 
VKM (neni 6). Ministria e Ekonomisё, Tregtisё dhe Energjisё, e mbёshtetur nga njё firmё kёshillimi 
e huaj, u ngarkua me zbatimin e procedurёs sё privatizimit tё Albetrol Sh.a (neni 7). 
Me VKM Nr. 634, tё datёs 3.10.2012 „Mbi aprovimin e raportit pёrfundimtar mbi vlerёsimin e 
1Ligj Nr 10 490 Për përcaktimin e formës dhe të strukturës së formulës së privatizimit të shoqërisë “Albpetrol” 
sh.a, datë 15.12.2011, Fl Z 2011, Nr 166, 8409.
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ofertave dhe njoftimin e fituesit tё procedurёs sё fitimit tё procedurёs sё tenderit mbi privatizimin e 
shoqёrisё Albpetrol Sh.a“,2 firma Vetro Energy PTE. Ltd u deklarua si fitues i tenderit, bazuar nё nenin 
1. 
Qeveria i dha firmёs Vetro Energy PTE Ltd njё afat prej 30 ditёsh pёr pagesёn e 10 % tё çmimit tё 
blerjes nё shumёn prej 85 mio eurosh. Paçka se afati pas diskutimeve me qeverinё u zgjat me dy 
muaj, ndёrmarrja nuk i‘u pёrgjigj detyrimeve tё saj tё pagesёs. Argumenti kryesor nga ana e firmes 
Vetro Energy PTE Ltd ishte gabimi nё llogaritё, qё ajo kishte bёrё; ajo kishte marrё informacion tё 
gabuar, sipas tё cilit, procedura e privatizimit pёr tё cilёn ajo kishte fituar tenderin me kёtё shumё, i 
pёrgjigjej tё gjitha burimeve tё naftёs dhe gazit natyror nё Shqipёri, me njё sipёrfaqe tё pёrgjithshme 
prej 850 m2. Shoqёria kёshilluese Patton Boggs, e ngarkuar nga qeveria, kundёrshtoi argumentin e 
shoqёrisё blerёse, me argumentin se vlera reale e sipёrfaqes sё privatizuar pёrbёn njё vlerё prej 10 
Mio Eurosh, ndёrkohё qё Vetro Energy PTE Ltd kishte llogaritur njё vlerё prej 400 Mio Euro. Pёrveç 
kёsaj, kontrata nuk hyri nё fuqi, sepse firma Vetro Energy PTE Ltd nuk kishte plotёsuar kёrkesat pёr 
pagesё dhe nuk kishte paraqitur provat pёrkatёse tё kapitalit. Pёr tё gjitha kёto arsye ndёrmarrja u 
klasifikua si jo serioze. Nё tё vёrtetё ekziston hipoteza se ndёrmarrja, e cila kishte ofruar njё shumё 
4 herё mё tё madhe se firma e renditur e dyta, nuk ishte nё gjendje qё tё paguante vlerёn e kapitalit 
tё kёrkuar dhe argumenti i Vetro Energy PTE Ltd ishte vetёm njё justifikim, per t‘iu shmangur 
detyrimeve kontraktore. Pёrveç kёsaj, ekziston edhe njё hipotezё, sipas tё cilёs pronari i Vetro Engery 
PTE Ltd (R. T.) ishte edhe aksioneri i shumicёs nё shumёn prej 85 % tё aksioneve tё firmёs ARMO Oil 
dhe ai, nё kёtё mёnyrё, donte tё kishte monopolin e naftёs pёr Shqipёrinё, gjё qё dёshtoi pёr shkak 
tё mungesёs sё mjaftueshme tё kapitalit financiar. 
Qeveria shqiptare, qё ka ardhur nё fuqi nё fund tё 2013-ёs, ka si qёllim hapjen e procedurёs sё 
tenderit pёr privatizimin e Albpetrol sh.a.
Qeveria e Shqipёrisё kёrkon, qё prej 2010-ёs, tё privatizojё rreth 15 % tё aksioneve shtetёrore tё 
mbetura tё firmёs ARMO Sh.a si dhe 16,8 % tё shoqёrisё aksionere mё tё madhe nё Shqipёri tё 
telekomunikacionit Albtelekom, nёpёrmjet procedurёs ndёrkombёtare tё tenderit (EBRD, Transition 
Report Albania 2012, 94). Qeveria kёrkon, gjithashtu, pas dy tentativave tё dёshtuara, tё privatizojё 
ndёrmarrjen shtetёrore tё sigurimeve INSIG, e cila nё vitet e fundit ka humbur njё sasi prej 10 % 
nё tregun e sigurimeve shqiptare. Pёr tё lehtёsuar privatizimin, ekziston me urdhёr tё qeverisё 
shqiptare qё prej qershorit 2011, asnjё kufi minimal pёr shumёn e privatizimit tё kёsaj shoqёrie 
(EBRD, Transition Report Albania 2011, 110). 
Koncesioni ёshtё njё tjetёr formё e privatizimit, e cila filloi tё pёrdorej qё prej vitit 2007, sidomos 
nё sektorin e energjisё. Pёr tё shfrytёzuar rezervat e mёdha tё ujit nё Shqipёri, qeveria e Shqipёrisё 
ka nёnshkruar mё shumё se 50 kontrata koncesionare pёr ndёrtimin e hidrocentraleve tё vogla me 
investitorё tё brendshёm dhe tё huaj.3 

Pёrfundime

Paçka se strategjia e re nё vitin 1998 nё Shqipёri solli njё masё tё madhe nё transparencё dhe kjo 
jo vetёm nёpёrmjet metodёs dhe zbatimit tё procesit, por edhe planeve tё ristrukturimit, zgjedhjes 
sё investitorёve, rregullimit tё sanksioneve pёr shkelje tё detyrimeve tё kontratёs sidomos me 
ndёrmarrjet strategjike me futjen e procedurёs sё tenderit dhe privatizimit nёpёrmjet ligjeve tё 
veçanta, edhe ky proces privatizimi ishte i shoqёruar me shumё problematika, jo vetёm nё kuadёr tё 
2Vendim i Këshillit të Ministrave Nr 634 Për miratimin e raportit përfundimtar të vlerësimit të ofertave dhe 
shpalljen e fituesit të tenderit për privatizimin e shoqërisë “Alpetrol” sh.a, datë 3.10.2012, Fl. Z. 2012, Nr 133, 
7625.
3Shembuj janë hidrocentralet në Trevol, të cilat u miratuan me VKM Nr 724 të datës 30.10.2007, hidrocentrali 
në Carshovë, i cili u miratua me VKM Nr 368 të datës 27.3.2008, hidrocentrali në Labinot Mal-Elbasan, i cili 
u miratua me VKM Nr 433 të datës 8.4.2008, hidrocentrali në Peshku, i cili u miratua me VKM Nr 541 të 
datës 1.5.2008, hidrocentrali Ashta 1, i cili u miratua me VKM Nr 1363 të datës 17.10.2008 ashtu sikurse edhe 
hidrocentrali në Lenie, i cili u miratua me VKM Nr 152 të datës 13.3.2003; Malltezi, Koncesionet 126 (127).
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respektimit tё procedurёs sё tenderit, por edhe tё kontratёs sё shitjes dhe tё drejtave tё investitorёve. 
Nё sektorin e naftёs, mund tё thuhet edhe nga analiza e mёsipёrme se procedura e privatizimit u 
zbatua sipas ligjit, por pasojat e saj ishin katastrofale. Jo vetёm shitja e ARMO sh.a, por edhe ajo e 
Albpetrol sh.a mund tё konsiderohen dёshtime totale tё qeverisё. Kontrata nuk pёrmbante klauzola 
sociale nё favor tё mbrojtes sё punёmarrёsve, dhe investitori mori çdo lloj tё drejte tё mundshme nё 
pёrforcimin e pozitёs sё tij nё treg. 
Nё kuadёr tё sektorit tё telekomunikacionit vlen tё pёrmendet se blerёsit tё Albtelekom Sh.a i‘u 
sigurua nёpёrmjet kontrates sё privatizimit njё pozicion monopoli pёr njё afat 20 vjeçar.4 Nё zbatimin 
e procedurёs sё Albtelekom Sh.a u respektua mёnyra e parashikuar nё ligj, por nga ana tjetёr kontratat 
e shitjes pёrmbanin klauzola jo nё favor tё punёmarrёsve. 
Nё sektorin e energjisё, Shqipёria vendosi fillimisht pёr ristrukturimin para privatizimit. Nё Shqipёri 
procedura e privatizimit ishte transparente dhe ligjore, pasi investitorёt mund tё merrnin pjesё nё 
mbledhjet e Kёshillit mbikqyrёs sё OSSH Sh.a, si dhe mund tё merrnin tё gjitha informacionet nё 
lidhje me shoqёrinё. Sidoqoftё, rezultati pёrfundimtar ishte i njёjtё. Pёr shkak tё paqartёsive nё 
kontratat e shitjes, çёshtja shkoi nё Gjykatёn e Arbitrazhit nё Londёr, nё maj tё 2013-ёs, e cila u 
zgjidh me marrёveshje dhe me njё dёm prej 100 mio eurosh tё shkaktuar buxhetit tё shtetit. 
Nё sektorin e transportit ajror, koncesioni ishte njё zgjidhje mё pozitive sesa privatizimi i ndёrmarrjeve 
strategjike, por kontrata BOOT gjithashtu ishte tepёr favorizuese pёr investitorin e huaj, pasi i 
siguron njё pozicion monopoli pёr njё afat 20 vjeçar duke bllokuar ndёrtimin e aeroporteve tё tjera 
nё Shqipёri, qё do tё çonin nё rritjen e konkurrencёs nё transportin ajror e shoqёruar kjo me ulje 
cmimesh dhe me njё rritje tё mbrojtjes sё konsumatorit. 
Privatizimi i ndёrmarrjeve strategjike tregoi vetёm kёtё situatё, qё problematikat e privatizmit tё 
ndёrmarrjve jostrategjike nuk u shmangёn nёpёrmjet procedurёs sё tenderit nё ndёrmarrjet e sektorit 
strategjik. Afatet pёr privatizimin e kёtyre ndёrmarrjeve nuk u morrёn parasysh, ashtu sikurse 
edhe vlerat e shitjes sё aksioneve, edhe detyrimi i pagesёs sё pagave njё vjetore pёr punёmarrёsit 
qё humbnin punёn pёr shkak tё ristrukturimit, gjithashtu nuk u respektua. Kontratat e shitjes nuk 
pёrmbanin asnjё lloj detyrimi pёr ruajtjen e numrit tё punёtorёve; disa kontrata shitjeje pёrmbanin 
detyrime nё kuadёr tё investimeve, disa tё tjera jo. Shtrohet pyetja: Pёrse nuk u zbatua ligji dhe 
procedura nё mёnyrё tё njёjtё? 
Pёrgjigja ёshtё e qartё: Arsyeja pёr zbatimin e procedurave tё privatizimit nё mёnyra tё ndryshme 
ёshtё korrupsioni dhe interesi i drejtpёrdrejtё i klientelёs sё qeverisё. Ekzistonin dhe akoma ekzistojnё 
nё Shqipёri shumё koncepte dhe ide mbi privatizimin e ndёrmarrjeve strategjike. Ështё e pamundur 
qё tё analizohet dhe tё hidhen hipoteza pёr mёnyrёn e duhur tё privatizimit, pasi nuk ekziston 
njё formulё ekzakte ose magjike, por pasojat nё Shqipёri si shkak i privatizimit tё ndёrmarrjeve 
tё sektorit strategjik janё tё dukshme. Nё çdo sektor ku ёshtё zbatuar privatizimi ёshtё krijuar njё 
monopol, gjё qё absolutisht nuk ёshtё e jashtёligjshme, por abuzimi me kёtё pozitё do tё konsiderohej 
i tillё. Nga ana tjetёr edhe kontratat e shitjes (privatizimit) janё shumё tё disfavorshme pёr tё rritur 
konkurrencёn nё treg dhe pёrmirёsuar mbrotjen e konsumatorit. Nё kёtё kuadёr, edhe ristrukturimi 
para privatizimit i ndёrmarrjeve strategjike nuk rezultoi i suksesshёm.

4Shiko mbi Shqipërinë, Shehaj, Strategic Sector privatization in Albania, 2009, 50, http://kfos.org/wp-content/ 
uploads/2011/10/Privatization_ENG.pdf (4.10.2014).
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Abstrakt

Qeverisja e Korporatave eficente përbën faktorin esencial për mbijetesen e korporatave të mëdha dhe 
sipërmarrjeve apo bizneseve në cdo vend, por më tepër paraqet rëndesi për vendet në zhvillim. Në vendet post-
komuniste pasojat e centralizimit të ekonomisë dhe jetës sociale duket se janë pengesa serioze për një qeverisje 
solide të korporatave. Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, qeverisja e korporatave është bërë një çështje gjithmonë e 
më e rëndësishme në Shqipëri. Ky zhvillim është në përputhje me përpjekjet e vendit për të krijuar një klimë 
biznesi të shëndetshme, për të tërhequr investime të reja dhe për të zhvilluar tregun e kapitalit.
Gjithashtu hapsirat e legjislacionit, moszbatimi i tyre, përbëjnë pengesë për një qeverisje të mire të korporatave.
Qëllimi i këtij punimi është të studioje zhvillimin e praktikave të qeverisjes korporative, kuadri ligjor i tyre dhe 
konkretisht në Shqipëri. Një vend shumë të rëndësishëm në këtë punim zënë parimet e qeverisjes së korporatave, 
roli dhe përgjegjësia e bordit të drejtorëve në korporatë , për një qeverisje bazuar në modelet më të mira të 
mundshme, te drejtë dhe të sukseshme për korporatat. Gjithashtu nje vend të rëndësishëm zë dhe analiza e një 
situate aktuale të mënyrës së qeverisjes së korporatave në vendet në zhvillim, vecanërisht në Shqipëri. Dhe së 
fundmi do të paraqesim disa konkluzione dhe rekomandime mbi rolin dhe përgjegjësitë e bordit të drejtorëve 
në kompanitë e këtyre vendeve.

Fjalë kyçe. Qeverisje e Korporatave, parimet e qeverisjes së korporatave, ekonomi në zhvillim,  bordi i drejtorëve.

Hyrje

Kriza botërore financiare e vitit 2008 dëshmoi se rruga drejt suksesit për kompanitë është e mbushur 
me pengesa të paparashikueshme. Gjithashtu tregoi rëndësinë kritike të qeverisjes së korporatës dhe 
të një bordi të kualifikuar drejtorësh për të ndihmuar kompanitë të menaxhojnë efektet e krizave të 
papritura.
Qeverisja e korporatës është e rëndësishme dhe i përket kompanive kudo nëpër botë, pavarësisht 
vendit, industrisë, madhësisë ose pronësisë. Shumë praktika bordesh në ekonomitë në zhvillim 
nuk po arrijnë potencialin e plote të shtimit të vlerës së qeverisjes së mirë të korporatës. Gjithsesi, 
përderisa nuk ekziston një model i vetëm i qeverisjes së korporatës, qeverisja e korporatës duhet 
të praktikohet në mënyrë të ndryshme për çdo kompani në mënyrë që të jetë më shumë sesa një 
ushtrim i pavlerë me zgjedhje. Parimet e transparencës, përgjegjshmërisë dhe mbikqyrjes së pavarur, 
të menaxhimit të kompanisë, duhet t’i përshtaten nevojave specifike të kompanive, në varësi të 
pronësisë së tyre, modelit themelor të biznesit dhe strategjisë; kërkesave të tregjeve të kapitalit, 
huadhënësve, rregullatorëve e gjithashtu ndikimeve kulturore.
Qeverisja e mirë e korporatës i bën kompanitë më elastike ndaj ndryshimeve të paparashikuara në 
mjedisin e tyre të punës. Bordi i drejtorëve mund ta realizojë këtë duke ndërtuar një strategji biznesi 
që merr parasysh rreziqet e mundshme, duke ngritur sisteme të përshtatshme të menaxhimit të 
riskut dhe mbikqyrjes dhe duke institucionalizuar proceset vendimmarrëse. Pavarësisht masave të 
tilla, disa kriza janë të pashmangshme. Kur kriza godet, qeverisja e mire e korporatës i jep mundësi 
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kompanive të planifikojnë një përgjigje efektive, të shpërndajë role dhe përgjegjësi të caktuara dhe të 
vendosë një strategji efektive komunikimi. 

Roli i qeverisjes së korporatës

Qeverisja e korporatës është e rëndësishme dhe i përket kompanive kudo nëpër botë, pavarësisht 
vendit, industrisë, madhësisë ose pronësisë. Shumë praktika bordesh në ekonomitë në zhvillim 
nuk po arrijnë potencialin e plote të shtimit të vlerës së qeverisjes së mirë të korporatës. Gjithsesi, 
përderisa nuk ekziston një model i vetëm i qeverisjes së korporatës, qeverisja e korporatës duhet 
të praktikohet në mënyrë të ndryshme për çdo kompani në mënyrë që të jetë më shumë sesa një 
ushtrim i pavlerë me zgjedhje.
Parimet e transparencës, përgjegjshmërisë dhe mbikqyrjes së pavarur, të menaxhimit të kompanisë, 
duhet t’i përshtaten nevojave specifike të kompanive, në varësi të pronësisë së tyre, modelit themelor 
të biznesit dhe strategjisë; kërkesave të tregjeve të kapitalit, huadhënësve, rregullatorëve e gjithashtu 
ndikimeve kulturore. Por faktori kryesor shtytës i ndryshimit aktual ndoshta do të jetë pranimi nga 
palët e interesuara, që qeverisja e mirë e korporatës është një pjesë e nevojshme e menaxhimit të mirë 
dhe drejtimit efektiv përbërësit kryesorë për një sukses të qendrueshëm organizativ.Aksionerët dhe 
bordet duhet të rishikojnë efektivitetin e sistemit qeverisës të korporatës  e të fillojnë një proces të 
vazhdueshëm përmirësimi.
Termi qeverisje korporatash mund të ketë shumë domethënie. Një përcaktim i dobishëm është që 
qeverisja e korporatës përcakton struktura të qarta përgjegjshmërie, përgjegjësie dhe transparence 
nën udhëheqjen e kompanisë, dhe përcakton rolin e bordeve dhe të menaxhimit.Kjo do të thotë 
që me një qeverisje të mirë të korporatës,vendosen kontrollet dhe balancimet e nevojshme midis 
menaxhimit dhe pronarëve (dhe mundësisht palëve të interesuara, si punonjësit), qarkullimi i 
informacionit dhe raportimet janë të qarta e transparente, përgjegjshmëria është ndërtuar ndërmjet 
shtresave të ndryshme të organizatës, kontrollet e brendshme dhe praktikat e menaxhimit të riskut 
janë iniciuar, dhe standartet e larta të etikës janë norma kudo nëpër kompani.

Faktorët formues të qeverisjes së korporatës

Shpesh sistemet e qeverisjes të korporatës janë të ndara midis sistemeve me një ose dy nivele të 
bordit. Në terma ligjore, ky diferencim mund të jetë i rëndësishëm, por për të punuarit praktik të 
bordit, nuk është domethënës. Çfarë është e rëndësishme, siç tregohet nga kërkimet e mëparshme 
(Steger dhe Amman 2008), janë katër faktorët pasues që formojnë sistemet e qeverisjes së korporatës 
kudo nëpër botë:
Personalitetet, -  themeluesi ose Drejtori Ekzekutiv (CEO) me eksperiencë e i sukseshshëm, vlerat 
dhe stili i udhëheqjes
Pronësia, -  biznesi familjar ose i përqendruar përkundrejt strukturave të fragmentuara aksionare
Modeli themelor i biznesit, - i cili e merr formën nga industria dhe jetëgjatësia e kompanisë, 
ekspozimi global, dhe fokusi konkurues
Kuadri ligjor dhe kulturor, Në vendet në zhvillim, kompanitë e mëdha e të mesme, ende drejtohen 
nga sipërmarrësit themelues ose nga familja. Gjithashtu, shumë kompani në pronësi publike në 
ekonomitë në zhvillim, kanë një aksionar të madh kontrollues (shteti).
Kështu, nuk bëjmë dallimin midis bordeve me një ose dy nivele, sepse më të rëndësishme se ai 
dallim janë ndryshimet midis të personave të jashtëm dhe të brendshëm, po ashtu dhe anëtarëve 
ekzekutivë dhe jo ekzekutivë në bord. Personat e brendshëm janë ata që kanë lidhje me kompaninë, 
(përmes pozicioneve menaxhuese aktuale apo të mëparshme, investimit të qendrueshëm, ose lidhjes 
familjare). Personat e jashtëm janë ata që nuk kanë lidhje direkte me kompaninë përveç pozicionit 
të tyre si drejtorë bordi.
Dallimi ndërmjet drejtorëve ekzekutive dhe jo ekzekutive është se këta të fundit shërbejnë në 
pozicion menaxhues në po të njëjtën kompani, ndërsa ata të parët jo (edhe pse ata mund të punojnë 
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si menaxherë në kompani të tjera).
Për drejtorin e pavarur ka shumë përkufizime, për ta thënë thjeshtë, drejtori i pavarur është një 
drejtor jo ekzekutiv, në të shumtën e rasteve një person i jashtëm, karakteristika kryesore e të cilit 
është aftësia e tij për të marrë vendime të padëmshme në interesin e kompanisë.
Rëndësia e këtyre dallimeve lind nga asimetria e informacionit që del nëpërmjet roleve të ndryshme 
të drejtorëve dhe lidhjeve me kompaninë, të cilat shpesh rezultojnë në vështirësi në komunikim, 
politizim dhe mungesën e transparencës.Dhe nga kuptimet e mësipërme është e qartë se qeverisja e 
korporatës (e cila në pjesën më të madhe është për të krijuar një sistem kontrolli dhe balancime për 
menaxhimin e lartë) nuk mund të funksionojë nëse bordi kontrollohet nga personat e brendshëm 
dhe menaxherët, të cilët mund të kenë interes vetjak për një sistem me më pak kontroll dhe balancë. 
Megjithatë, cilatdo qofshin dallimet ndërmjet tyre, anëtaret e bordit punojnë së bashku për një 
organizatë, dhe duhet t’i shtojnë vlerë asaj përmes veprimeve të tyre. Dhe kjo është si asnjëherë më e 
vërtetë në një situatë krize!

Drejtorët e bordit në ekonomitë në zhvillim

Ndërveprimi me shumë kompani dhe me bordet e tyre tregon se roli i drejtorëve të pavarur dhe jo 
ekzekutivë ende nuk është i zhvilluar mirë në ekonomitë në zhvillim, në veçanti në ekonomitë në 
tranzicion. Gjithsesi, qeverisja e korporatës në këto vende do të zhvillohet më tej, dhe në përputhje 
me rrethanat, drejtorët e pavarur do të jenë më të zakonshëm në drejtimin e bordit për katër arsyet 
që vijojnë:
• Brezi që themeloi pjesën më të madhe të kompanive pas rënies së Bashkimit Sovjetik është afër 
daljes në pension dhe në këtë mënyrë duhet të largohet gradualisht nga biznesi i përditshëm. Brezi 
pasues në shumë raste nuk do të marrë mbi vete të njëjtin pushtet të përqendruar (p.sh për shkak 
se themeluesi i është bashkuar bordit në anën jo ekzekutive, pavarësisht vështirësive me një situatë 
të tillë), dhe veçanërisht në kompanitë me rritje të shpejtë, do të ngrejë struktura dhe procese më 
profesionale dhe organizative duke filluar në nivelin e bordit.
• Fokusi në tregjet e brendshme i kompanive në ekonomitë në zhvillim ose varësia e tyre nga pak klientë 
të jashtëm do të ndryshojë: ndërkohë që një treg i vogël ul kompleksitetin e bordeve të menaxhimit, 
ai kufizon gjithashtu të ardhurat. Kështu, shumë kompani në ekonomitë në zhvillim kanë filluar ose 
janë në procesin e zgjerimit ndërkombëtar të bizneseve të tyre, duke i bërë më komplekse e më të 
ndjeshme ndaj krizave. Mbikqyrja dhe përgatitja për këtë ndërkombëtarizim duhet të drejtohet nga 
një bord profesional (të paktën jo për hir të tërheqjes së investitorëve të nevojshëm të huaj).
• Integrimi më i thellë i këtyre vendeve në ekonomitë evropiane dhe botërore, jo vetëm që do të 
rrisë konkurrencën e për rrjedhojë do t’i bëjë sistemet më moderne (duke përfshirë qeverisjen e 
korporatës), por do të transferojë gjithashtu praktikat më të mira dhe ekperiencat e qeverisjes së 
korporatës në këto vende. P.sh investitorët dhe huadhënësit e huaj (si dhe ata të brendshëm),do të 
kërkojnë më shumë transparencë nëpërmjet drejtuesve të pavarur në vitet në vazhdim (Nedopil 
2009).
• Zbatimi i strukturave të qeverisjes së korporatës kërkon kohë.Legjislacioni që ndjek nga afër 
standardet ndërkombëtare tanimë zbatohet në shumë vende. Mirëpo sistemi ligjor është shpesh i 
ngadaltë, pak i zbatueshëm ose i errësuar nga ndikime politike dhe korruptive. Kjo e bën punën e 
bordit shpesh të vështirë, veçanërisht për kompanitë që luftojnë për transparencë dhe për palët e 
interesuara të cilat synojnë për përgjegjshmëri. 

Disa karakteristika thelbësore të qeverisjes së Korporatave në Shqipëri

Shoqëritë aksionere në vendin tonë, përgjithesisht mund ti ndajmë në dy grupe të mëdha: shoqeritë 
me aksioner shtetin ose të sapo dala nga privatizimi dhe shoqeritë private, që janë krijuar nga 
sipërmarrës privatë shqipëtar apo të huaj. Institucionet financiare bankare dhe jobankare janë 
shembull mjaft i mire i kompanive që zotërohen nga pak aksionerë pasi kryesisht ato zotërohen 
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nga grupe të mëdha financiare që  ndodhen në vendet e tjera të Europës  dhe që kanë investuar në 
Shqipëri.
Për strukturën e pronësisë mund të shtojmë se në vende të tjera sikurse është fqinji ynë Greqia, është 
karakteristike ekzistenca e korporatave të zotëruara nga familjet e mëdha, të pasura dhe të njohura 
greke. Këto familje kanë krijuar e bërë të mundur rritjen e këtyre kompanive të famshme sidomos 
në industrinë e anijeve.Veçori të kesaj natyre nuk gjejmë në vendin tonë. Familjet janë përgjithesisht 
zotëruese të bizneseve të vogla, të cilat nuk kanë mundur ende të bëhen shoqëri të  mëdha e të fuqishme.
Përsa i përket Asamblesë së Përgjithshme se Aksionerëve, mund të themi se funksionet e saj lidhen 
kryesisht me: të drejtat e votës bazuar në numrin e aksioneve që çdo aksioner zotëron, zgjedhja e 
anëtarëve të bordit të drejtorëve, zgjedhja e auditorëve të jashtëm etj.
Në lidhje me bordin e drejtorëve, karakteristikë për sistemin shqiptar është fakti që ai është me dy 
nivele: Bordi kombinon funksione mbikqyrëse dhe manaxheriale. Bordi me dy funksione është i 
sanksionuar në ligj dhe rrjedhimisht i detyrueshëm për zbatim.
Duke iu referuar zbulimit të informacionit dhe transparences, evidentohet se në korporatat shqiptare  
ka vend për përmirësim, pasi në shumicen e rasteve raportet përmbajnë vetem pasqyrat financiare 
me shënimet përkatese. Gjithashtu në raportet vjetore të kompanive shqiptare nuk publikohen as 
shpërblimet e drejtorëve dhe as të dhëna të pjesshme të paketës së shpërblimeve.

Situata aktuale

Siç e theksuam edhe me lart, që një treg financiar të mirëfunksionojë dhe të kontribuojë në rritjen 
ekonomike të vendit, duhet të ketë themele të forta ligjore dhe një sundim të efektshëm të së 
drejtës. Kështu, ndërtimi i një infrastrukture moderne ligjore duhet të ecë paralelisht me ndërtimin 
e kapaciteteve institucionale për zbatimin e ligjit e një sistem gjyqësor efektiv. Neni 70 i MSAsë 
parashikon se përafrimi i efektshëm i legjislacionit nuk do të thotë vetëm inkorporim të Acquis në 
legjislacionin vendas, por edhe sigurimin për zbatimin dhe forcimin e tij me efektshmëri. 
Duke pasur parasysh praktikat e zbatimit të ligjit, analiza mbi modelin e qeverisjes së korporatave 
në Shqipëri përqendrohet në tri përcaktues me rëndësi të njëtrajtshme: cilësia e legjislacionit nga 
pikëpamja e efektshmërisë, cilësia e organeve zbatuese dhe struktura e pronësisë të kompanive 
shqiptare. Pas hyrjes në fuqi të Ligjit për shoqëritë tregtare, Banka Evropiane për Rindërtim dhe 
Zhvillim (BERZH) vlerësoi qeverisjen e korporatave në Shqipëri. Vlerësimi vë në dukje se me ligjin e 
ri janë bërë përmirësime; megjithatë, ai ka ende nevojë për harmonizim me legjislacionin e BE-së në 
këtë fushë dhe kapacitetet e institucioneve për zbatimin e tij duhen forcuar më tej. Grafiku 1 tregon 
se pavarësisht nga reformat ligjore, publikimi i informacionit financiar dhe transparenca mbeten në 
nivele të dobëta, ashtu si edhe e drejta e aksionerëve dhe trajtimi i aksionerëve të pakicës. 
Grafiku 1. Cilësia e qeverisjes së korporatave dhe Legjislacionit në Shqipëri

Burimi, Komisioni Evropian (EC, 2010 dhe 2011)
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Cilësia e publikimit të informacionit financiar, struktura e pronësisë, si dhe një mjedis i shëndetshëm 
ligjor kanë ndikim kumulativ mbi funksionimin e tregut të kapitaleve. Ndonëse Bursa e Tiranës është 
krijuar që në vitin 1996, ende nuk ka asnjë kompani aksionere të listuar nga 725 të tilla të regjistruara 
në QKR (EC, 2011, BT 2002-2010).

Parimet e qeverisjes së korporatave

Parimet e Qeverisjes së korporatave janë parime mjaft të rëndësishme në bazë të të cilave është 
ndershmëria, përgjegjësia, transparenca dhe përgjegjeshmëria. Parimet e OECD-së të botuara në                                                                                                
vitin 1999 dhe të rishikuara në vitin 2004 njihen botërisht duke ofruar udhëzime të bazuara mbi 
parime për mirëqeverisjen. Parimet e OECD-së për Qeverisjen e Korporatave bazohen mbi 4 vlera: 
Ndershmëri: Sistemi i qeverisjes së korporatave duhet të mbroje të drejtat e aksionerëve dhe sigurojë 
trajtim të njëjtë për të gjithë aksionerët, përfshirë aksionerët në minorancë dhe aksionerët e huaj. Të 
gjithë aksionerët do të kenë mundësinë të kërkojnë rivendosjen efektive për dhunimin e të drejtave 
të tyre. 
Përgjegjësi: Sistemi i qeverisjes së korporatave do të pranoje të drejtat e stak (grupeve të interesit) 
të rrjedhura nga ligji, dhe do të inkurajoje bashkëpunimin aktiv midis kompanisë dhe stakeholders.                                                                         
Transparancë: Sistemi i qeverisjes së korporatave do të sigurojë që është kryer në kohë dhe sakte 
informimi për të gjitha materialet që i përkasin kompanisë, përfshi ketu situaten financiare, 
performancën, partnership dhe sktrukturën e qeverisjes (të drejtimit, manaxhimit, kontrollit të 
shoqërive). 
Përgjegjshmëri: Sistemi i qeverisjes së korporatave duhet të sigurojë drejtimin strategjik të 
kompanisë, monitorim efektiv të manaxhimit nga bordi, dhe përgjegjësi e bordit të kompanisë dhe 
të aksionerëve. Mbi bazë të parimeve të OECD-së, janë hartuar dhe përmirësohen mjaft kode për 
qeverisjen. Gjithashtu, mund të themi se këto kode nuk janë detyrim ligjor për kompaninë por 
rekomandohen të zbatohen prej tyre.

Eksperienca e ekonomive të tjera të tranzicionit

Gjatë 15 viteve të fundit, të gjitha ekonomitë e tranzicionit janë munduar të adoptojnë kodet e 
qeverisjes korporative, të ngjashme me ato të Evropës Kontinentale. Por, institucionet legale dhe 
tregjet financiare të pazhvilluara apo në zhvillim kanë penguar këtë proces në shumicën e këtyre 
vendeve, e veçanërisht në Evropën Juglindore. Në letër ka pasur mjaft progres, megjithatë ekziston 
një boshllëk ndërmjet ligjeve në letër dhe atyre në praktikë. Fuqizimi i ligjeve të reja dhe rregullativave 
është larg nga gjendja e kënaqshme, një karakteristikë që ka efekt direkt në gatishmërinë e financimit 
të jashtëm dhe gatishmërinë e investitorëve për të dhënë kapital të ri apo shtesë për firmën. Tabela 
nr.1 përmbledh disa karakteristika të bordeve dhe obligimeve të bërjes publike të informatave në disa 
vende të tranzicionit në vitin 2003 (në fazën e tyre të parahyrjes në BE). 

Tabela 1. Bordet, Hapja publike dhe Transparenca në disa ekonomi të tranzicionit 
Vendi Anëtarë 

të pa-
varur në 

bord 

Përfaqë-
sues të 
punë-

torëve në 
bord 

Audi-
torë të 

pavarur 

Obligime 
mbi raporti-

min financiar 
të kompanive 
të kuotuara

Kufiri i 
bërjes 

publike të 
pjesëmarrjes 
së pronësisë 

Bërja 
publike e 
pronësisë 
menaxhe-
riale dhe 
pagesave 

Mandati 
i drejtorit 
gjeneral 

(vite) 

Shqipëria                     Jo Jo Po N/A Jo Jo 3 
Bosnja-
Hercegov-
ina 

Jo Jo Po Semestral Jo Jo 4 
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Bullgaria Jo Jo Po Kuartal 5% Jo 3 
Kroacia Jo Jo Po Kuartal 10% Pjesërisht 5 
Maqedo-
nia 

Jo Jo Po Kuartal 10% Jo 6 

Rumania Jo Jo Po                        Semestral 5% Jo 4 
Rusia Jo Jo Po Kuartal 5% Po 5 
Hungaria Jo Po Po Semestral 25% Jo 5 
Rep. Çeke Jo Po Po Semestral 5%

g
Pjesërisht 5 

Polonia Jo Jo Po Kuartal 5% Po 5 
Sllovenia Jo Po Po Vjetor 5% Pjesërisht 8 

Burimi, Hashi 2003
Bordet. Ashtu si është përmendur më lart, shumica e vendeve kanë adoptuar sistemin “dyrreshtor” 
të bordit. Megjithatë, në vendet e specifikuara, bordet mbikëqyrëse (apo bordet e drejtorëve) nuk 
kanë drejtorë të pavarur. Punëtorët zakonisht nuk përfaqësohen në bordet mbikëqyrëse, përveç në 
Republikën Çeke dhe në Slloveni dhe, deri në një farë mase, në Hungari. Dhe mund të luajë një 
rol të rëndësishëm jo vetëm në përfshirjen e këtij grupi të rëndësishëm të akterëve në procesin e 
vendimmarrjes, por gjithashtu edhe në përdorimin e njohjes së tyre rreth kompanisë, me qëllim 
të përmirësimit të monitorimit dhe menaxhimit. Kjo veçanërisht është e rëndësishme në vendet e 
tranzicionit, ku bordet nuk kanë aksionarë të pavarur. Në Poloni dhe në Rusi, edhe pse nuk ekziston 
ndonjë kërkesë që punëtorët të përfaqësohen në bordet e kompanisë, kjo praktikë është mjaft e 
zakontë, veçanërisht në kompanitë më të mëdha. 
Bërja publike. Në të gjitha vendet e përmendura, shoqëritë aksionare janë të detyruara me ligj të 
kenë auditorë të jashtëm që monitorojnë llogaritë e tyre dhe bëjnë publikimin e informacioneve 
financiare në baza të tremujorit apo semestrale. Përgjegjësia për dhënien e informacioneve të tilla 
i takon drejtpërdrejt bordeve të kompanisë. Kompanitë e listuara në bursë janë të detyruara që të 
publikojnë llogaritë e tyre më shpesh. Kompanitë janë të detyruara me ligj jo vetëm të deklarojnë 
pjesën e pronësisë mbi kompani nga anëtarët e bordit, por gjithashtu të identifikojnë aksionarët më 
të mëdhenj të firmës dhe ata që mbërrijnë pragun e pronësisë. 
Në kuptim të bërjes publike të informatave rreth pronësisë së aksioneve dhe pagesave për menaxhimin 
e kompanisë, vetëm në Poloni dhe në Rusi kompanitë janë të detyruara të bëjnë publike informata 
të tilla. 

Konkluzione

Qeverisja e mirë e korporatës është një pjesë e nevojshme e menaxhimit të mirë dhe drejtimit 
efektiv të cilët janë përbërësit kryesorë për një sukses të qendrueshëm organizativ. Në ekonomitë e 
tranzicionit, korniza e qeverisjes korporative në përgjithësi, kanë nevojë për përmirësime të mëdha 
në dy fusha kryesore. Së pari, përbërja dhe anëtarësimi i bordeve dhe kompetenca e tyre, si dhe 
përgjegjësitë, duhet të sqarohen në atë mënyrë sa të sigurojnë njerëzit e duhur në borde, të cilët 
mund të pranojnë punën e tyre me kompetencë dhe të ushtrojnë autoritetin e tyre mbi menaxhimin, 
sigurojnë mbrojtjen e interesave të kompanisë dhe pronarëve të saj dhe të mbajnë përgjegjësinë për 
aksionet e tyre. Gjithashtu roli i drejtorëve të pavarur dhe jo ekzekutivë ende nuk është i zhvilluar 
mirë në këto ekonomi.
Bërja publike dhe nevojat e transparencës duhen forcuar, por, më e rëndësishmja, ekonomitë 
në zhvillim duhet të përmirësojnë përforcimin e ligjeve dhe rregullave ligjore. Ato duhen të 
implementojnë rregullat ekzistuese të qeverisjes korporative, në mënyrë që të themelojnë besimin 
e nevojshëm ndërmjet aksionarëve, investitorëve dhe huadhënësve. Ata duhet të kenë dëshirë të 
përmirësojnë kornizën bazuar në praktikat e vendeve të tjera. 
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Duke iu referuar zbulimit të informacionit dhe transparences, evidentohet se në korporatat shqiptare  
ka vend për përmirësim, pasi në shumicen e rasteve raportet përmbajnë vetem pasqyrat financiare 
me shënimet përkatese. 
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Strategjia më e përshtatshme për krijimin e një  tregu stabil te punës ne Kosovë

Ph.D.Canidate Artan Haziri

Abstrakt

Zhvillimi ekonomik i një vendi, është faktor kyç i zhvillimit te  të gjitha sferave tjera te jetës ne atë  vend. Pra, 
zhvillimi ekonomik ndikon ne mënyrë te drejtpërdrejtë, ose te tërthortë edhe në zhvillimin e tregut të punës. 
Qeveritë e vendeve te ndryshme, vazhdimisht gjinden para sfidës për gjetjen e zgjidhjeve adekuate për zhvillim 
te qëndrueshëm ekonomik dhe uljes së numrit të te papunëve. Edhe Kosova, si vendet tjera nëpër botë, përballet 
me këtë sfide. Duke qenë një vend i dalë prej lufte qe 15 vite, dhe me pavarësi te shpallur para gati 7 viteve, pra 
një vend dhe ekonomi në zhvillim,  sigurisht qe kjo sfidë është edhe më e vështirë. Populli me moshën mesatare 
më të re në Evropë, dhe pamundësia për të ju ofruar mundësi punësimi, çdo ditë e më shumë po e shton 
pakënaqësinë tek populli. E kjo pakënaqësi po vërehet edhe me numrin e madh të migruesve ilegal ne muajt e 
fundit, të cilët në pamundësi për të gjetur punë, marrin përsipër rrezikun e udhëtimit ilegal drejt Evropës, me 
të vetmen shpresë për te gjetur mundësi më të mira punësimi dhe jetese.  Mungesa e të dhënave të sakta për 
numrin e të papunëve, e bënë të vështirëson analizimin e kësaj çështje, kjo kryesisht ndodhë për shkak të  numrit 
të madh të punëtorëve të pa regjistruar, ekonomia informale, etj. 
Me një GDP prej afërsisht 2,600 € për kokë banori, Kosova është një nga vendet më të varfëra në Evropë. Me 
34.5% e 1.8 milion banorëve jetojnë në varfëri, me më pak se 1.55 € në ditë (12% jetojnë në varfëri të skajshme, 
me më pak se 1 € në ditë), pra varfëria është shumë e lartë. Nuk ka dallime të dukshme mes varfërisë në zonat 
urbane dhe rurale, por ka dallime të mëdha në rajonet e ndryshme të Kosovës, ku shkalla e varfërisë ndryshon 
prej 53.8 deri në 18 përqind.
     

Hyrje

Sikur në shumë vende tjera, ka një korrelacion negativ shumë të fortë mes edukimit dhe varfërisë, 
ku personat me shkollim të mesëm ose më lartë shumë më pak bëjnë pjesë ne numrin e të varfërve.1
Papunësia e lartë dhe mungesa e vendeve të mira të punës kanë ndikuar ndjeshëm në varfërinë dhe 
pasigurinë në të ardhura, pabarazinë gjinore, etj. Me shkallë të papunësisë prej 45% dhe shkallë të 
ulët të te punësuarve (29%), Kosova ka numrin më të ulët te të punësuarve ne Evropë. Pa dyshim që 
mungesa e vendeve të punës ka ndikim direkt në të ardhurat, dhe hulumtime të ndryshme tregojnë 
që, rreziku për të kaluar në varfëri është    20% më i lartë tek të papunët.
Shumica e familjeve në varfëri të skajshme kanë kryefamiljarë e papunë. Shume familje me anëtar të 
familjes të punësuar në punë të pasigurta dhe të pa qëndrueshme, edhe pse kane anëtar të familjes 
të punësuar, prapëseprapë bëjnë pjesë në familje të varfëria. Shumica e këtyre familjeve varen nga 
biznese të vogla dhe informale për shumicën e të ardhurave të tyre, kështu duke reflektuar edhe 
shkallën e lartë të informalitetit ne Kosovë.
Kushte dhe qasje më të vështira në tregun e punës kanë veçanërisht të rinjtë dhe femrat. Papunësia 
në pjesën e popullit të moshës 15-25 vjeç  arrin shkallën prej 76%, shifër kjo alarmuese, duke marre 
parasysh që kjo grup-moshë përbën 21% të popullsisë të Kosovës.
Cilësia e dobët e edukimit, së bashku me mundësitë e kufizuara për punësim, e bën akoma më të 
vështirë mundësinë që të rinjtë të gjejnë dhe mbajnë punë. Por edhe ata te cilët gjejnë punë, zakonisht 
janë të punësuar në pozita nën aftësitë e tyre, dhe pozita joproduktive, shpesh në sektorin informal. 
Sipas të dhënave të anketuara, 20 përqind e të rinjve të punësuar nuk kane kontratë pune, dhe 73 
përqind nuk ishin të regjistruar në sigurime shëndetësore. 

Klasifikimi i tregut të punës për popullsinë e Kosovës, 20132

Popullsia e përgjithshme e vlerësur, Korrik 20141, 1,811,372 (Meshkuj: 910,524, Femra: 900,848)
1Banka Botërore (World Bank) – Strategjia e partneritetit me Kosovën për periudhën 2012-2014, Maj 2012
2ASK – Agjencia Statistikore e Kosovës – Anket e fuqisë punetore, 2013
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Popullsia në moshë pune: 1,191,630 (Meshkuj: 593,111 , Femra: 598,519)
Të  moshuar (mosha 65+): 141,085 (Meshkuj: 66,878 , Femra: 74,207)
Fëmijë (mosha 0-14 vjeç): 478,657 (Meshkuj: 250,535 , Femra: 228,122)
Fuqia punëtore (persona aktivë) (15-64 vjeçar): 483,193 (Meshkuj: 357,186 , Femra: 126,007)
Të punësuar (15-64 vjeç): 338,364 (Meshkuj: 261,244 , Femra: 77,120)
Të papunë (15-64 vjeç): 144,829 (Meshkuj: 95,942 , Femra: 48,887)
Fuqia punëtore  tek të  rinjtë (15-24 vjeç): 80,398 (Meshkuj: 55,850 , Femra: 24,548)
Të rinj të  punësuar (15-24 vjeç): 35,476 (Meshkuj: 27,713 , Femra: 7,763)
Të rinj të papunë (15-24 vjeç): 44,922 (Meshkuj: 28,137 , Femra: 16,785)
Personat joaktivë (15-64 vjeç): 708,436 (Meshkuj: 235,925 , Femra: 472,511)

Tabela 1.1 Indikatorët kryesorë të tregut të punës (%)3           Meshkuj          Femra           Total
Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore                                   60.2                 21.1               40.5
Shkalla e joaktivtetit                                                                        38.8                 78.9               59.5
Raporti punësim ndaj popullsisë (shkalla e papunësisë)           44.0                 12.9               28.4
Shkalla e papunësisë                                                                        26.9                38.8                30.0
Shkalla e papunësisë tek të rinjtë (15-24 vjeç)                            50.4                 68.4                55.9

Duke pasur parasysh  përqindjet e larta në vazhdimësi te varfërisë dhe papunësisë (para se gjithash 
te rinjtë dhe femrat), sfida kryesore me te cilën përballet Kosova sot, është shqetësimi se si te krijohet 
një zhvillim i qëndrueshëm ekonomik, që do të krijonte më shumë mundësi dhe vende pune më 
kualitative për popullatën e saj në rritje, dhe me përqindje  të lartë të rinisë. Rritja ekonomike e 
Kosovës deri tani është bazuar në masë të madhe në investimet publike dhe disponimin e burimeve 
të jashtme financiare, në veçanti mbështetja nga donatorët dhe remitancat. Ky model nuk duket të jetë 
i qëndrueshëm për periudha afatgjata, duke sjellë nevojën e një alternative më afatgjate. Investimet 
të cilat kanë filluar të krijohen në sektorin privat, janë më shumë premtues që do të përshpejtojnë 
rritjen ekonomike dhe mundësitë për punësim, por që ndikohet shumë nga pengesat në zhvillimin 
infrastrukturor, veçanërisht në furnizimin stabil me energji elektrike. Tejkalimi i këtyre problemeve, 
kërkon strategji të mirëfilltë nga qeveria për krijimin e një klime mikpritëse për investitorë, krijimin 
e vendeve të punës, dhe përmirësimin e standardit jetësor. 
Pra qëllimi duhet të jetë përshpejtimi i rritjes ekonomike dhe krijimi i vendeve të punës, vëmendje 
e veçantë duhet t’i kushtohet makro-stabilitetit, zhvillimit infrastrukturor (në veçanti furnizimit me 
energji elektrike), përmirësimi i mjedisit te të bërit biznes, qeverisje me të mirë dhe investime ne 
bujqësi dhe në kapitalin njerëzor (shkollim, aftësim, etj).

Krijimi i vendeve te punës përmes zhvillimit te bujqësisë

 Për të adresuar kufizimet e pranishme në mjedisin e biznesit që ndikojnë të gjithë sektorët e 
ekonomisë, vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet adresimin e çështjeve në bujqësi, duke pasur 
parasysh potencialin e saj të lartë në zhvillimin ekonomik të vendit, si dhe mundësinë e krijimit të 
shumë vendeve stabile të punës. 
Kosova ka tokë bujqësore shumë cilësore, dhe në të kaluarën ka siguruar në masë të madhe ushqimin 
e vet nga bujqësia. Tani, ky sektor kontribuon në rreth 12 % te GDP-së dhe eshte sektori me më 
së shumti të punësuar ne Kosovën e pasluftës, duke arritur deri në 35%  në punësimin total. Me 
numër të bollshëm të punëtorve, Kosova ka potencial konkurrues në sektorin e hortikulturës, p.sh. 
në kultivimin e pemëve dhe perimeve si dhe në sektorin e blegtorisë, pasi qe kërkesa e brendshme 
për hortikulture dhe blegtori po rritet, me rritjen e fuqisë blerëse.
Gjate dekadës së fundit, kërkesat për peme dhe perime të cilësisë së lartë është rritur më shumë se 
për çdo kategori tjetër të ushqimeve. Sidoqoftë, përderisa ka potencial shumë të madh për rritje dhe 
3ASK – Agjencia Statistikore e Kosovës – Anket e fuqisë punetore, 2013
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zgjerim te produktivitetit ne agrikulturë, ky sektor po përballet me shume sfida të cilat po ja zbehin 
fuqinë konkurruese dhe e ndalin nga arritja e potencialeve të plota. 4

Strukturat e fermave jo adekuate, makineria dhe mjetet e punës të vjetruara, dhe praktikat jo 
bashkëkohore të menaxhimit të fermave, përdorimi jo optimal i inputeve, infrastruktura e dobët 
rurale, qasja e limituar ne kredi dhe kapital investues, të gjitha këto janë faktor pengues të zhvillimit. 
Bujqit e Kosovës janë ne disavantazh edhe nga produktet e importuara nga vendet fqinje dhe BE-
se, pasi qe bujqit e këtyre vendeve marrin subvencione nga shtetet e tyre për eksport dhe prodhim. 
Qeveria, posaçërisht MBPZHR-ja duhet te ketë strategji zhvillimore për zhvillimin e këtij sektori te 
rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe krijimit të vendeve te reja të punës. Te zhvillohet plan 
afatgjat i zhvillimit te qëndrueshëm te bujqësisë, pastaj subvencionimi, lehtësimet doganore per 
bujqit, subvencionimi i naftës, ofrimi i trajnimeve profesionale per kulturat e kultivuara ose per 
gjedhet qe mbajnë. Sigurimi i konkurrencës se barabarte dhe ofrimi i lehtësimeve ne eksport.

Krijimi i vendeve te punës përmes prodhimit dhe zhvillimit te ndërmarrjeve

Deficiti tregtar i Kosovës vitet e fundit nuk ka ndryshuar shumë, dhe kjo është një ndër faktorët që 
ndikon më se shumti negativisht ne mos zhvillimin e ekonomisë, pasi që paraja prapëseprapë del nga 
Kosova, në vend se të rikthehet në prodhim ne vend. Shumica e ndërmarrjeve në Kosovë, ofrojnë 
mallra dhe shërbime ,qe ne masë te madhe prodhohen jashtë vendit. Mungesa e klimës së përshtatshme 
për investime, deri tani ka ndikuar ne mos ardhjen e ndonjë investitori të madh ne Kosovë5. Mungesa 
e infrastrukturës, mungesa e sigurisë për investitorët potencial, korrupsioni dhe mungesa e pakove 
stimuluese lehtësime tatimore për një periudhë të caktuar për bizneset e reja, lehtësime ne dogana 
, lirim nga dogana për lendet e para, etj. Pastaj mos qenia pjese e shume organizatave , akoma nuk 
është nënshkruar MSA, e cila si vend potencial për te hyre ne Bashkimin Evropian do të na ofronte 
shume lehtësime dhe mundësi për kredi të buta dhe subvencione. Përparësi tjetër e nënshkrimit dhe 
hyrjes në fuqi të MSA  do te jetë heqja e doganës me shtetet e BE, edhe pse eksportohet pake, do të 
ishte stimulues për prodhuesit vendor ,dhe kjo do te ndikonte ne mënyre te drejtpërdrejte ne rritjen 
e numrit të punësuarve. Krijimi i zonave të lira ekonomike, ku investitorët do te merrnin token ne 
shfrytëzim pa pagese, për ndërtimin e fabrikave dhe ofrimi i garancive shtetërore për investitorët 
e huaj do te mund te ishin arsye shtesë që te investohet ne Kosovë. Shfrytëzimi i mundësisë qe 
mërgimtaret, kapitalin e tyre ta investojnë ne Kosovë, si dhe ata të cilët janë ndërmarrës ne vendet ku 
jetojnë dhe veprojnë, të shfrytëzohet  përvoja e tyre ne biznes. Kjo do te ndikonte dukshëm ne rritjen 
ekonomike dhe zbutjen e papunësisë, ngase remitancat e bashkatdhetarëve , ne masën me te madhe 
shkojnë ne konsum, e qe i bie qe dalin nga vendi prape.  

Krijimi i vendeve te punës përmes zhvillimit te turizmit

Si katalizator i zhvillimit ekonomik dhe krijimit te vendeve të reja të punës, potencial të madh ka 
edhe zhvillimi i turizmit. Edhe pse shume njerëz turizmin e lidhin me shume me vende bregdetare, 
Kosova ofron mundësi te mira për zhvillim te këtij sektori. Mirëpo edhe turimi si shume sektorë 
tjerë ne Kosove, ka nevoje për investime dhe rehabilitim, pasi qe nuk është bërë ndonjë investim 
i dukshëm kapital në këtë drejtim. Mungesa e infrastrukturës, asaj rrugore, pastaj pajisjeve për 
turizëm dimëror (skilift,etj), ndikojnë në ngecjen e zhvillimit te duhur. I vetmi investim kapital ne 
ketë drejtim pritet të jete ndërtimi i qendrës së skijimit në Brezovicë, e fituar nga një konzorcium 
ndërkombëtar. Edhe pse nuk ka të dhëna të sakta për numrin e vizitorëve dhe turistëve, një gjë është 
e sigurte, se turizmi ne Kosovë ka trend rritës. Mundësitë e zhvillimit të turizmit ,si ne Gryken e 
Rugoves, në Dragash, pastaj Bjeshkët e Nemuna, qyteti i vjetër i Prizrenit e deri te turizmi urban ne 
Prishtinë. Gryka e Rugoves, me bukuritë e saje natyrore, e qe edhe u shpërblye me çmim si “World 
Touristic Destination” (Destinacioni Turistik Botëror), nëse do te kishte investime me te shumta do 
4Enti i statistikave.
5Ministria e punës dhe mirëqenies sociale.
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te kishte ndikim ne uljen e numrit te të papunëve. Përfitime do te kishin edhe qytetet përreth ,Peja qe 
është afër Grykës se Rugoves, rreth Bjeshkëve te Nemuna qyteti i Deçanit, Junikut  e deri ne Gjakove. 
Krijimi i nje strategjie për  zhvillimin e këtij sektori, me investime infrastrukturore, partneritete 
publiko – private, marketingu ne media te huaja, prezantimi ne panaire të turizmit neper bote. Në 
këte drejtim mund të përdoret edhe fuqia e mërgatës shqiptare neper botë, qoftë si vizitorë, apo edhe 
investor potencial, por edhe si prezantues te këtyre destinacioneve në vendet ku jetojnë.
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Abstrakt

Në kuadër të së drejtës së Kartelit të BE-së nuk është e ndaluar ekzistenca e një pozite dominuese të tregut, por 
GJED përcakton se një sipërmarrje që ka një pozitë dominuese në treg mban përgjegjësinë nëse nëpërmjet 
sjelljes së saj nuk e zvogëlon konkurrencën.
Ndërkohë që ekzistenca e një pozite dominuese në vetvete nuk është e ndaluar, abuzimi me pozitën e saj sipas 
nenit 102 TFEU përcakton një shkelje të së drejtës së Konkurrencës të BE-së. Në këtë kuptim neni 102 TFEU 
përmban një listë të sjelljeve, të cilat përcaktojnë një abuzim me pozitën dominuese. Bëhet fjalë për: 
a. Detyrimi i drejtpërdrejtë ose jo i drejtpërdrejtë  i çmimeve jo të arsyeshme të blerjes dhe shitjes ose kushteve 
të tjera të biznesit;
b. Kufizimi i prodhimit, taksimit ose zhvillimit teknik në dëm të konsumatorëve;
c. Përdorimi i kushteve të ndryshme për të njëjtat shërbime kundrejt partnerëve tregtarë, duke zvogëluar 
konkurrencën;
d. Kushti i përfshirë në nënshkrimin e Kontratës, se palët marrin përsipër shërbime shtesë, të cilat nuk kanë 
lidhje me qëllimin e lidhjes së kontratës.
Për të kuptuar më qartë se cilat sjellje të GJED nuk janë në përputhje me nenin 102 TFEU duhet të përmenden disa 
vendime: Në çështjen Hoffman-La Roche, GJED i përcaktoi marrëveshjet si në kundërshtim me konkurrencën, 
të cilat sigurojnë ulje çmimi për klientët e rregullt, që të gjithë nevojat e tyre për vitamina i blinin tek kjo firmë 
me pozitën dominuese në treg. 1 Edhe sistemi i çmimeve me ulje i çështjes Michelin u gjykua nga GJED si shkelje 
e nenit 102 TFEU, sepse tregtarët blinin me ulje çmimi vjetore, i cili ishte në varësi të arritjes së qëllimeve të 
shitjes dhe ishte i dobishëm për të detyruar tregtarët që të mos blinin produkte nga konkurrentët e tjerë.2 Në 
çështjen Irish Sugar, GJED përcaktoi se marrëveshjet për ulje çmimi për klientët e rregullt klasifikohen si shkelje 
e nenit 102 TFEU.3

Në çështjen Microsoft sjellje të caktuara të pozitës dominuese të sipërmarrjes u kualifikuan si shkelje kunder 
nenit 102 TFEU. Këtu bëhej fjalë nga njëra anë për Windows Media Player, të cilin Microsoft e shiste së bashku 
me softwar-in e tij Windows, duke detyruar dhe në të njëjtën kohë kufizuar konkurrencën e softwareve të tjerë në 
fushën e Medias dhe software. Në këtë kuadër, objektivi kryesor i këtij artikulli do të jetë analiza e jurisprudencës 
aktuale të GJED në kuadër të nenit 102 TFEU.

Fjale kyce: Konkurrencë, ekonomi, ligj, Neni 102 TFEU, GJED.

Hyrje

Neni 102 TFEU përcakton rregullin e dytë më të rëndësishëm në kuadër të së drejtës së Kartelit të 
BE-së. Neni 102 TFEU ndalon abuzimin me pozitën dominuese në tregun e përbashkët. Në kuadër 
të së drejtës së kartelit të BE-së, abuzimi me pozitën dominuese në treg do të gjykohet në mënyrë 
shumë rigoroze. Përjashtimet e grupit si dhe përjashtimet e veçanta vlejnë sipas nenit 101 pika 3 
TFEU, vetëm për ndalimin e Kartelit sipas nenit 101 pika 1 TFEU dhe jo për abuzimin me pozitën 
dominuese sipas nenit 102 TFEU. Për të përcaktuar zbatueshmërinë e nenit 102 TFEU, duhet të 
përcaktohet tregu relevant. Duhet analizuar gjithashtu nëse sipërmarrja, e cila qëndron në qendër të 
hetimeve, ka një pozitë dominuese në tregun relevant. Në këtë rast, duhet provuar nëse sipërmarrja 

1Vendim i GJED 85/76, Hoffman-La Roche, 1979,461.
2Vendimi i GJED 322/81, Michelin, 1983, 3461.
3Vendimi i GJED 228/97, Irish Sugar, 1999, 2969.
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e ka përdorur këtë pozitë dominuese në formë abuzuese në kuptimin e nenit 102 TFEU. Së fundmi, 
duhen marrë parasysh edhe shkaqet e justifikueshme. 
Në vitin 2005 Komisioni publikoi një Memo mbi përdorimin e nenit 102 TFEU për abuzime 
përjashtimore, e cila përcakton kuadrin ligjor për abuzimet e pozitës dominuese dhe solli sugjerimet 
për rinovimet. Duke u bazuar në këtë dokument të Komisionit, Komisioni publikoi në shkurt të 
2009 një Rekomandim për zbatimin e nenit 102 TFEU në rastet e ndalimit të abuzimit nëpërmjet 
sipërmarrjeve të pozitës dominuese. Një nga vendimet më të rëndësishme aktuale të nenit 102 
TFEU është vendimi i GJED Nr. C-439/08 Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en 
Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers (VEBIC) VZW. Kjo çështje përfaqëson një 
kontribut të rëndësishëm në krijimin e rregullave kombëtare të konkurrencës, e cila garanton një 
zbatim efektiv të ligjit të konkurrencës së BE-së nga autoritetet e konkurrencës. GJED përcaktoi se 
neni 35 i Rregullores 1/2003 parashikon rregulla kombëtare, të cilat ndalojnë autoritetet kombëtare 
të konkurrencës të qënurit palë në një proces, në kuadër të apelit kundër vendimeve që i merr vetë 
autoriteti. Vendimi i adresohet çëshjeve të rëndësishme, në kuadër të balancës mes autonomisë së 
procedurës kombëtare dhe efektivitetit të zbatimit të decentralizuar të nenit 101 dhe 102 TFEU. Në 
çështjen Nr. C-439/08  bëhet fjalë për Këshillin belg të konkurrencës, i cili më 25 janar të vitit 2008, 
zbatoi një vendim, në të cilin gjeti se VEBIC kishte shkelur ligjin belg, të mbrojtjes së konkurrencës. 
VEBIC, një shoqatë tregtare flamande e pjekësve të bukës artizanale, ishte sanksionuar për 
shpërndarjen e një çmimi të indeksuar për bukën sëbashku me stukturat e kostos për anëtarët e saj.
Në kuadër të apelit, VEBIC apeloi para Gjykatës së Apelit në Bruksel. Procedura relevante 
kombëtare nuk e lejonte Këshillin e Konkurrencës të merrte pjesë në procedurat juridike dhe 
gjithashtu Ministria e Ekonomisë Belge u largua nga ushtrimi i të drejtës së saj për të sjellë 
argumentat e shkruara. Për këtë arsye, VEBIC ishte e vetmja palë në kuadër të procedurës 
së apelit. Gjykata belge shtroi pyetjen në kuadër të përputhjes së ligjit procedurial belg, i 
cili ndalonte pjesëmarrjen e Autoritetit të Konkurrencës belg në procedurën e apelit. Në 
këndvështrimin e Gjykatës belge, kjo dëmtonte jo vetëm zbatimin efektiv te rregullave të 
konkurrencës, por dhe të drejtën e Autoritetit Kombëtar të Konkurrencës për t’u mbrojtur. 
Për këtë arsye, ajo ia parashtroi çështjen GJED-së për gjykim.

Pranimi i pyetjeve tё referuara nga GJED

Sipas Autoritetit të Konkurrencës belg, praktikat e VEBIC ishin të prekuara nga ligji 
kombëtar i konkurrencës. VEBIC, nga ana e tij, argumentonte se mungesa e lidhjes mes 
procedurës bazë dhe rregullave ligjore të BE-së i bëjnë pyetjet e shtruara të papranueshme. 
GJED hedh poshtë ankimimin e VEBIC dhe pranon referencën, duke parashikuar se Gjykata 
belge e Apelit ka të drejtë të shqyrtojë vendimet e Autoritetit të Konkurrencës. Në veçanti, 
premisa se praktikat e konsideruara nuk prekin tregtinë mes shteteve anëtare dhe për këtë 
arsye vetëm rregullat kombëtare të konkurrencës zbatohen mund të kundërshtohen nga 
Gjykata e Apelit. Së fundi, sipas mendimit të Gjykatës, është e palogjikshme nëse pranimi 
i një referencë për një vendim paraprak ishin subjekt i një vendimi përfundimtar mbi një 
çështje që formon përmbajtjen e asaj reference.

A i jep të drejtë Rregullorja 1/2003 Autoritetit të Konkurrencës Kombëtar, për të marrë 
pjesë në një procedurë apeli kundër vendimit të tyre?

Me fjalë të tjera, gjykata belge pyeti nëse Rregullorja 1/2003 i jep mundësinë ose i kërkon 
një Autoriteti Kombëtar Konkurrence për të formuluar argumentat e tij, duke qenë palë në 
procedurën e apelit. Arsyetimi i gjykatës është i bazuar në argumentimin teleologjik të nenit 
35 pika 1 të Rregullores 1/2003, i cili lexohet bazuar në dritën e parimit të efektivitetit. Në 
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vazhdimësi të këtij rregulli: 

“Shtetet anëtare duhet të përcaktojnë Autoritetin e Konkurrencës ose autoritetet përgjegjëse 
për zbatimin e nenit 82 dhe 83 të Traktatit të BE-së në një mënyrë të tillë që normat e 
rregullores të jenë të përputhshme me këtë rregullore”. 

Pas argumentit se as neni 2 ose neni 15 pika 3 i rregullores 1/2003 janë relevante, në kuadër 
të çështjeve që konsiderohen, meqenëse ato nuk japin një të drejtë, që qëndron si palë në 
proceset gjyqësore, në kuadër të Autoritetit Kombëtar të Konkurrencës, gjykata fokusohet 
në nenin 35 pika 1. 

GJBE fillon duke përcaktuar se neni 35 pika 1 ia lejon rregullave ligjore vendase të çdo 
shteti anëtar të përcaktojë rregullat proceduriale, që kanë të bëjnë me procedurat kundër 
vendimeve të Autoritetit Kombëtar të Konkurrencës. Sidoqoftë, gykata përcakton se një 
autonomi e tillë ka kufijtë e saj dhe se: 
 
“rregulla të tilla nuk duhet të prekin objektivat e Rregullores 1/2003, e cila duhet të sigurojë 
se nenet 101 TFEU dhe neni 102 TFEU zbatohen në mënyrë efektive nga Autoritetet 
Kombëtare të Konkurrencës”. 

Në këndvështrimin e GJBE, nëse Autoritetit Kombëtar të Konkurrencës nuk i jepen të 
drejtat e pjesëmarrjes në proces si një palë, gjykatat kombëtare mund të jenë tërësisht rob 
të mbrojtjes dhe argumentave ligjore të paraqitura nga ankimuesi dhe se një rrezik i tillë 
mund të kompromentojë detyrimin e Autoritetit Kombëtar të Konkurrencës për të zbatuar 
efektivisht nenin 101 dhe 102 TFEU. 
GJED argumenton, gjithashtu, se një ushtrim efektiv i detyrimeve të Autoritetit Kombëtar të 
Konkurrencës ka si qëllim që autoritetit t’i jetë dhënë e drejta për të marrë pjesë, si i paditur, 
në proceset para një gjykate kombëtare, kundër një vendimi që vetë autoriteti ka ndërmarre. 
Për këtë arsye, neni 35 pika 1 “duhet interpretuar si përfshirës i rregullave kombëtare, të cilat 
nuk lejojnë një Autoritet Kombëtar të Konkurrencës për të marrë pjesë në këto procese. 
GJED konsideron se rregullorja 1/2003 nuk shkon aq larg sa të kërkojë nga Autoriteti 
Kombëtar i Konkurrencës për të qenë palë në çdo çështje, por vetëm në ato raste kur 
ndërhyrja e tij është efektive dhe e nevojshme. Sidoqoftë, duke patur parasysh se veprimi i 
Autoritetit Kombëtar të Konkurrencës duhet të ruajë efektivitetin e ligjit të konkurrencës së 
BE-së, GJED përfundon argumentimin e saj duke përcaktuar se një pamundësi konstante 
për t’u paraqitur në çëshjet e apelit do të rrezikonte efektivitetin që ndiqet nga Rregullorja 
1/2003 dhe do të çonte në një thyerje të detyrimeve që i vendosen Autoritetit Kombëtar të 
Konkurrencës nga vetë Rregullorja.

Pёrfundime

Çështja VEBIC tregoi dëshirën e GJED për të ndërhyrë në ato çështje ku rrregullat 
proceduriale ligjore mund të dëmtojnë ekzekutimin efektiv të neneve 101 dhe 102 TFEU.
Paçka se GJED përcaktoi rëndësinë e rregullave paraprake kombëtare (psh: përfshirja e një 
institucioni të Autoritetit Kombëtar të Konkurrencës, të cilët mund të marrin pjesë… në 
procese), ai ndërhyri në mënyrë të drejtëpërdrejtë për ndalimin e një rregulli kombëtar që 
kufizon zbatimin efektiv të ligjit të konkurrencës së BE-së. 
Vlen të përmenden tre aspekte kryesore të këtij vendimi të GJED.  Së pari, GJED nuk kërkoi 
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një vendim përfundimtar gjyqësor nga ana e një gjykate kombëtare, nëse ligji i konkurrencës 
së BE-së është i zbatueshëm në çështjen në diskutim në kuadër të pranimit të këtij rregulli. 
Një argumentim i tillë është në përputhje me parimin e bashkëpunmit juridik të nenit 267 
TFEU, sidomos me çështjet e ligjit të konkurrencës ku zbatimi i ligjit i BE-së është i paqartë 
për shkak të përkufizimit të aspektit ekonomik. 
Së dyti, kërkesat specifike proceduriale të vendosura kundrejt shteteve anëtare, për të lejuar 
pjesëmarrjen e Autoriteti Kombëtar të Konkurrencës në procese gjyqësore, janë nxjerrë nga 
gjykata, në kuadër të një interpretimi të gjerë të nenit 35 pika 1 të Rregullores 1/2003. Vlen 
të përmendet se GJBE nuk sqaroi sepse kapaciteti i Autoritetit Kombëtar të Konkurrencës 
për të dhënë argumenta të shkruara dhe me gojë, i përcaktuar me shkrim në nenin 15 pika 
të Rregullores 1 /2003, nuk siguron mjete alternative për të dhënë zbatimin efektiv të ligjit 
të konkurrencës së BE-së nga Autoriteti Kombëtar i Konkurrencës në kuadër të procedurës 
në apel.
Së treti, GJED përcaktoi se diskrecioni i Autoritetit Kombëtar të Konkurrencës, për të 
qenë palë në procedura të apelit, është pjesë e detyrimit ligjor të Autoritetit Kombëtar të 
Konkurrencës për të siguruar efektivitetin e Rregullores 1/2003. 
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Procesi i Riprivatizimit në Shqipëri
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Abstrakt

Riprivatizimi nё Shqipёri ashtu sikurse nё tё gjithё Europёn lindore ishte sёbashku me privatizimin themeli i 
ndёrtimit tё marrёdhёnieve pronёsore dhe sistemit tё ekonomisё sё tregut. Lëvizjet në Europën Lindore arritën 
më 1990 edhe Shqipërinë, e cila kishte shumë vështirësi ekonomike, duke folur me fjalёt e juristit tё famshëm 
gjerman Stoppel, ajo ishte në buzë të greminës (Stoppel, Albaniens Recht im Umbruch, WGO-MfOR 1990, 227). 
Reformat e janarit 1990, të cilat kishin si qëllim një „demokratizim nga lart“, që nënkuptonte rregulla të reja 
të marrëdhënies mes shtetit dhe qytetarëve, riformulimin e sistemit ekonomik dhe ndryshime personale në 
aparatin partiak dhe qeverisës, ishin të pasuksesshme. Nё fund tё viteve 80-tё njё sistem ideologjik, politik, 
ekonomik dhe social u shpёrbё dhe nё Shqipёri, si nё tё gjitha shtetet e Europёs Lindore, demokracia, ekonomia 
e lirё e tregut dhe shteti i sё drejtёs, tё bazuar nё pronёn private dhe lirinё ekonomike, ishin themeli i kёtij 
transformimi. Por mёnyra se si do tё kryhej ky transformim nuk ishte e pёrcaktuar qartazi. Kjo ishte e bazuar 
nё atё teori, sipas sё cilёs tё gjithё shtetasit gjatё socializmit kishin kontribuar nё tё njёjtёn masё pёr ndёrtimin e 
pronёs shtetёrore dhe shoqёrore. Sidoqoftё mbetej njё premtim juridik pёr zbatimin e procesit tё riprivatizimit, 
qё ky proces transformues tё respektonte parimin e trajtimit tё njёjtё të shtetasve, shtetin e sё drejtёs dhe tё 
gjitha kriteret e drejtёsisё. Por sidomos kёto 3 elemente të sipërpërmendura kanё munguar nё njё masё tё gjerё 
nё Shqipёri para dhe pas komunizmit. Nё kёtё kuadёr objektivi kryesor i kёtij punimi do tё bazohet nё analizёn 
ekonomike dhe juridike tё situatёs aktuale tё riprivatizimit.

Fjale kyce: Riprivatizim, ekonomi, ligj, Shqipёri, Proces.

Hyrje

Rreziku, që përfaqësues të sistemit të vjetër politik, do të pengonin zbatimin e këtij procesi ishte 
i parashikueshëm, por jo vonesat e shkaktuara në rradhë të parë nga një numër i lartë i padive të 
kthimit të pronës (rei vindicatio) së ish-pronarëve ashtu sikurse dhe aktiviteti i tyre politik (Schwartz/
D’Andrea-Tyson, Reprivatization in Eastern Europe, 15). Sidoqoftë, ky proces nuk filloi në Shqipëri 
menjëherë pas ligjit të privatizimit të datës 18.8.1991. Në këtë ligj nuk u parashikuan rregulla që të 
mbronin të drejtat e pronësisë së ish-pronarëve, gjë e cila çoi kryesisht në lindjen e problemit që 
pronarë të truallit të ndërtimit të ish-pronarëve u bënë pronarë të rinj. Edhe sot e kësaj dite, në vitin 
2014 – situata ligjore nuk është qartësuar plotësisht (Halili/Salamun, ZfRV 2006, 128). Përgjithësisht 
bëhet fjalë për një problematikë, që me kujdes dhe vizion mund të ishte shmangur.
Për herë të parë, në prill 1993, hyri në fuqi „Ligji mbi kthimin dhe kompensimin e pronës ish-
pronarëve“, (i ashtuquajturi Ligji i denacionalizimit). Ky ishte hapi i parë shtetëror në njohjen dhe 
mbrojtjen e pronës private, që ishte shkelur për më shumë se 50 vjet (Maho, Fitimi, 146).
Ligji i denacionalizimit ishte i vlefshëm sipas nenit 1 për ish-pronarët ose trashëgimtarët e tyre, nëse 
prona për shkak të ligjeve, urdhëresave dhe vendimeve të Gjykates, pas 29.11.1944, ishte shtetëzuar 
pa dëmshpërblim. Nga fusha e zbatimit të këtij ligji nuk ishin të përfshirë: a. Toka dhe trualli bujqësor, 
marrëdhëniet e së drejtës, të së cilës rregullohen nëpërmjet Ligjit nr. 7501 „Mbi tokën bujqësore“, b. 
Pronësia e zotëruar gjatë pushtimit, nëpërmjet bashkëpunëtorëve të regjimit nazist, c. Pronësia e 
mbretit dhe prona e shoqërive tregtare të huaja, d. Prona e bashkëpunëtorëve të Partisë Komuniste. 
Si forma të riprivatizimit, Ligji i denacionalizimit parashikoi (Maho, Fitimi, 147): a. Kthimin në 
natyrë, b. Dëmshpërblimin në para dhe c. Dëmshpërblimin me bono privatizmi për blerjen e 
aksioneve të ndërmarrjeve shtetërore. Sipas nenit 5 të Ligjit të denacionalizimit u përcaktua dhe vlera 
e dëmshperblimit: a. Nëpërmjet kthimit dhe kompensimit të plotë, deri në 10.000 m²; b. Për pronën 
mes 10.000-100.000 m² dëmshpërblimi përfshinte 10 % të sipërfaqes, c. Për pronën më shumë se 
100.000 m², dëmshpërblimi përfshinte 1 % të sipërfaqes. 
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Sipas nenit 14 të ligjit të denacionalizimit, marrëdhëniet e së drejtës mes ish-pronarëve në qytete dhe 
qiramarrësve u rregulluan nga Ligji Nr. 7652, datë 23.12.1992 „Mbi privatizimin e banesave“. Ligji 
Nr. 7652, datë 23.12.1992, përcaktonte se shteti duhet t’u jepte një kredi qiramarrësve pa interesa 
për 30 vjet, për blerjen e një banese, ose një banese tjetër me të njëjtën sipërfaqe, në një zonë të afërt 
dhe qiramarrësi ishte i detyruar që të hynte në këtë banesë dhe të dorëzonte banesën tek ish-pronari. 
Është e qartë se ky rregull çoi në probleme të mëdha juridike mes ish-pronarëve dhe qiramarrësve. 
Vendimi i Gjykates Nr. 11, datë 27.8.1993, kishte objekt ankimimin e një grupi qiramarrësish, të 
cilët nuk mund të privatizonin banesën e tyre, bazuar në Ligjin Nr. 7652, datë 23.12.1992, “Mbi 
privatizimin e banesave“, sepse bëhej fjalë për një pronë të shtetëzuar gjatë komunizmit, e cila sipas 
parimit „kthim para dëmshpërblimit“, bazuar në ligjin e denacionalizimit, duhet t’u kthehej ish-
pronarëve. Gjykata Kushtetuese nuk e pranoi padinë e qiramarrësve (Vendim i Gjykatës Kushtetuese 
Nr 11, datë 27.7.1993, 457).
Qiramarrësit e bazuan ankimimin e tyre në Gjykatën Kushtetuese në mungesën e parimit të barazisë, 
që ata argumentuan se u kishte ndodhur, për shkak se ata nuk fitonin pronësinë mbi banesat si gjithë 
shtetasit e tjerë, pasi prona duhet t’u kthehej ish-pronarëve. Këtu qëndronte edhe një shkelje, sipas 
mendimit të tyre, të parimeve kushtetuese të barazisë së shtetasve. Argumentimi u bazua në rregullin 
e ligjit, sipas të cilit qiramarrësit mund të bëheshin pronarë të banesave shtetërore pa paguar ose 
kundrejt një pagese prej 200 US-$, ndërkohë që qiramarrësit në rastet e kthimit të banesave ish-
pronarëve, merrnin nga shteti një kredi në shumën prej rreth 1000 US-$. Trajtimi i ndryshëm i dy 
kategorive të qiramarrësve – Qiramarrës banesash shtetërore dhe qiramarrës që banojnë në shtëpitë 
e ish-pronarëve, përfaqëson një diskriminim. Gjykata Kushtetuese përcaktoi, në kundërshtim me 
këtë argumentim, se nuk ekzistonte nje shkelje e parimit të barazisë. Neni 25 i Ligjit mbi të drejtat 
dhe liritë themelore të njeriut, sipas të cilit asnjë person nuk mund të diskriminohet për shkak të 
gjinisë, racës, përkatësisë etnike, gjuhës, fesë, marrëdhënieve ekonomike dhe financiare, arsimimit 
dhe shtresës sociale që ai përfaqëson, bindjeve politike ose rrethanave të tjera personale, nuk është i 
justifikueshëm. Parimi i barazisë nënkupton se individët, të cilët gjenden në rrethana të njëjta, duhet 
të trajtohen në të njëjtën mënyrë. Për këtë arsye, qiramarrësit nuk u diskriminuan, por përkundrazi u 
avantazhuan, pasi ata përfituan kredi pa interesa për të blerë ose ndërtuar banesa. 
Për shkak të vështirësive dhe problematikave, që u analizuan në këtë vendim të Gjykatës Kushtetuese, 
sipas mendimit të autorit, Ligji Nr. 7698, date 15.4.1993 „Mbi kthimin dhe kompensimin e pronës 
ish-pronarëve “, u shfuqizua nga Ligji Nr. 9235, datë 29.7.2004, „Mbi kthimin dhe kompensimin e 
pronës“me shumë vonesë. 
Ligji i ri solli shumë ndryshime, sidomos në kuadër të dëmshpërblimit sipas nenit 11. Sipas tij, 
dëmshpërblimi duhet të kryhej nëpërmjet a. Truallit brenda zonave turistike, b. Truall në pronësi 
ose në përdorim të shtetit ose të Ministrisë së Mbrojtjes, por jashtë strukturave të Forcave të 
Armatosura ose c. nëpërmjet aksioneve të shoqërive aksionere shtetërore ose të shoqërive me kapital 
të përbashkët. Ligji i ri i 2004, në nenet 15-20, parashikoi edhe themelimin e Agjencisë për Kthimin 
dhe Kompensimin e Pronës - AKKP, si organi përgjegjës për zbatimin e procesit të riprivatizimit 
(denacionalizimit). Qiramarrësve të banesave të riprivatizuara (denacionalizuara), sipas nenit 9 i’u 
la një afat 3-vjeçar (!) për të dalë nga shtëpitë. Në vazhdim, shoqata e qiramarrësve ngriti një padi 
diskriminimi, me qëllim heqjen e këtij rregulli. Me vendimin e Gjykatës Kushtetuese Nr. 26, datë 
2.11.2005, Gjykata Kushtetuese e pranoi padinë, me arsyetimin se neni 9 bie ndesh me nenet 15, 
17, 18 të Kushtetutës, që përcaktojnë liritë themelore dhe e gjykoi atë si antikushtetues dhe se duhej 
shfuqizuar. 
Ligjvënësi nuk e morri parasysh arsyetimin e Gjykatës Kushtetuese. Në Ligjin Nr. 9583, datë 
17.7.2006 „Mbi disa ndryshime dhe plotësime të Ligjit Nr. 9235, datë 29.7.2004, Mbi kthimin dhe 
kompensimin e pronës“, ai nuk morri parasysh shfuqizimin e nenit 9, që kishte arsyetuar Gjykata. 
Kjo çoi në një tjetër proces të Gjykatës Kushtetuese, në vendimin Nr 11, datë 4.4.2007, i cili deklaroi 
si antikushtetues ndryshimet e ligjit të 2006-ës me të njëjtin argumentim si më sipër.
Neni 9 i ligjit Nr. 9235, datë 29.7.2004, ishte për një kohë të gjatë në fuqi. Ligjvënësi nuk morri 
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parasysh asnjë inisiativë për zgjidhjen e problemit. Kjo çoi në situatën e mëposhtme: Për qiramarrësit, 
situata ligjore ishte si më parë e dyshimtë, ndërkohë që pronarët nuk ishin në gjendje që të merrnin 
në zotërim pronën e tyre. Kjo situatë konfliktuale nuk u shkaktua nga qiramarrësit ose pronarët; por 
vetëm nga ligjvënësi, i cili edhe pas 23 vjetësh pas ndryshimit të sistemit nuk ishte në gjendje, që të 
gjente një zgjidhje optimale dhe të ndërmerrte masat e nevojshme për një zhvillim të drejtë dhe ligjor 
pa probleme të riprivatizimit, nëpërmjet kthimit ose kompensimit të pronës së shtetëzuar (Maho, 
Fitimi, 175).
Më 1.8.2012 (!) legjislatori miratoi përfundimisht Ligjin Nr. 82/2012 „Mbi miratimin e VKM-së të 
së njëjtës datë mbi dhënien e banesave të ish-pronarëve nga qiramarrësit dhe ish-pronarët e tjerë“. 
Ky ligj parashikon një afat përfundimtar për qiramarrësit për të dorëzuar banesat shtetërore dhe 
pikërisht datën 1.11.2012. 
Përveç kësaj, të gjithë ish-pronarët, të cilët nuk kanë fituar të drejtat e tyre të pronësisë, duhet t’i 
drejtohen Entit Kombëtar të Banesave, brenda datës 1.1.2012. Pas verifikimit të emrave të tyre, 
pronarët do të regjistrohen në lista dhe marrin nga ky institucion një dokument, me të cilin ata mund 
t’i drejtohen organit ekzekutiv kompetent. Sipas nenit 1 të Ligjit të datës 1.8.2012, qiramarrësve u 
jepet një kredi shtetërore pa interesa, me një afat 30 vjeçar për blerjen e një banese. Neni 4 i këtij 
ligji parashikon gjithashtu se bashkitë duhet t’i sigurojnë kësaj kategorie sociale qiramarrësish 
maksimalisht gjysmën e banesave që ndërtojnë.
Një zgjidhje e ngjashme me këtë ishte konsideruar si antikushtetuese nga Gjykata Kushtetuese; por 
ky vendim i Gjykatës u morr, kur qeveria e asaj kohe nuk përbënte shumicën e anëtarëve të gjykatës 
kushtetuese. Ky ligj të bën të mendosh se do të krijojë një valë të re procesesh gjyqësore në Shqipëri. 

Përfundime

Ky punim përcaktoi bazuar në analizë se ndryshimet e reja të ndodhura me hyrjen në fuqi të 
ligjit të 2012, nuk do të përmirësojnë situatën aktuale të ish-pronarëve. Shteti shqiptar duhet të 
dëmshpërblejë, në kuadër të procesit të dëmshpërblimit, shuma të mëdha kundrejt ish-pronarëve – 
kjo vlerë përbën rreth 4,5 Milliardë US-$, e cila është e barabartë me GDP vjetore të Shqipërisë. Ky 
fenomen është tepër kritik dhe kërkon një zgjidhje të menjëhershme. Në kuadër të dëmshpërblimeve 
në para, gjatë 4 viteve të fundit (2010-2014), u dëmshpërblye një shumë prej 5 milionë US-$, deri 
tani shuma më e madhe e dëmshpërblyer kundrejt ish-pronarëve. Në rast se dëmshpërblimi do të 
vazhdojë të lëvizë në këto shuma, pra 5 milionë US-$ në vit, atëherë procesi i denacionalizimit nuk 
do të përfundojë brenda 2014, siç parashikon neni 23 i Ligjit të denacionalizimit Nr. 9358, por me 
shumë gjasa ky fenomen do të vazhdojë dhe shumë dhjetëvjeçarë të tjerë.
Një zgjidhje për këtë problem do të ishte krijimi i një fondi për dëmshpërblimin fizik, pra kthimi i 
truallit në natyrë ose zëvendësimi i dëmshpërblimit. Por qeveria vendosi të ndjekë një tjetër procedere, 
atë të transferimit të mjeteve shtetërore dhe të pronësisë shtetërore nën kompetencën e organeve 
lokale. Ky proces është i pamundur të zbatohet, sepse numri i VKM-ve vitet e fundit është aq i 
madh dhe kthimi i pasurisë së paluajtshme gjithashtu, saqë dëmshpërblimi kundrejt ish-pronarëve, 
nëpërmjet këtij procesi, është i pamundur. Si pasojë e neglizhencës së qeverive shqiptare, shteti 
shqiptar është sanksionuar në kuadër të këtij procesi nga Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut 
me seli në Strasburg me shuma të mëdha financiare; dhe kjo është vetëm maja e Eisbergut, sepse 
shuma e përgjithshme, që shteti shqiptar duhet të paguajë për të mbyllur procesin e denacionalizimit, 
do të jetë në të ardhmen shumë herë më e lartë se 4,5 Miliardë US-$.
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Abstrakt

Familjet duhet të jenë të interesuara të mbajnë rezervë në cash ose në ekuivalentë të tij si dhe të kursejnë për 
raste emergjente si dhe për arritjen e qëllimeve financiare në të ardhmen. Për arritjen e këtij objektivi duhet të 
njihet raporti i likuiditetit, niveli i rekomanduar i tij si dhe evidentimi i faktorëve që ndikojnë në arritjen e nivelit 
guidë të këtij raporti.
Qëllimi i këtij punimi është të evidentojë se menaxherët e NJEF (Njësi ekonomike familjare) që kanë lexuar 
shumë rreth menaxhimit të financave personale kanë më shumë gjasa që të arrijnë nivelin e rekomanduar të 
raportit të likuiditetit.
Në funksion të arritjes së këtij qëllimi u studiua një literaturë e gjerë e autorëve dhe studiuesve të ndryshëm ku 
u konstatua se nuk ka një nivel të rekomanduar për raportin e likujditetit dhe raporteve të tjera të financave 
personale të diskutuar në ndonjë studim akademik posaçërisht për Shqipërinë. Për llogaritjen e nivelit të reko-
manduar të raportit të likuiditeit u jemi referuar studiuesve të huaj, të cilët rekomandojnë një “guidë” mbi këtë 
raport dhe nivelin e tij, “guidë” së cilës i jemi referuar gjatë gjithë punimit.
Mungesa e të dhënave alternative na drejtoi drejt pyetësorëve për të mbledhur informacionin e nevojshëm.
Për përpunimin e të dhënave janë përdorur programet Microsoft Office Excel dhe Spss Ibm Statistics. Për testimin 
është përdorur metoda statistikore Chi – square. 

Fjalë kyçe: NJEF, raporti i likujditetit, raporte financiare personale, nivel i rekomanduar. 

Hyrje

Fakt është që ka një mungesë të theksuar empirike të studimeve nga fusha e financave personale në 
vendin tonë dhe kjo fushë është mjaft e zhvilluar sot në botë edhe si rezultat i problemeve ekonomike 
të viteve të fundit që kanë kthyer vëmendjen tek financat në përgjithësi dhe financa personale në 
veçanti. Njohja dhe menaxhimi i financave personale është shumë e rëndësishme në arritjen e një 
situate të mirë financiare për familjen. Këto fakte më drejtuan që të kthej vëmendjen nga familjet pasi 
ato kanë një rol çelës në ekonomi duke qenë dhe baza e sistemit financiar, në këtë mënyrë ndërlidhja 
e familjes me pjesën tjetër të ekonomisë është shumë e rëndësishme. Vlen të theksohet se analiza 
me anë të raporteve financiare personale ofron një pasqyrim të gjendjes financiare të familjes në një 
moment të dhënë, e cila mund të shërbejë për një parashikim dhe përmirësim të situatës financiare 
në të ardhmen. 
I pari që hodhi idenë se edhe familjet duhet të shfrytëzojnë raportet financiare për të vlerësuar 
mirëqenien e tyre financiare ishte Griffith në vitin 1985. Duke filluar nga ky vit, e në vazhdim, autorë 
të ndryshëm kanë kryer studime në lidhje me rëndësinë e llogaritjes dhe të interpretimit të raporteve 
edhe për financat personale duke dhënë, për pjesën dërrmuese, edhe nivelet e tyre të konsideruara 
normale ose të rekomanduara.
Një vend të rëndësishëm në analizën e raporteve financiare personale zë dhe raporti i likuiditetit i 
cili qartëson statusin financiar personal të një familje, fakt ky që më dha shtysë për një studim më të 
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detajuar mbi nivelin e arritjes së këtij raporti në qarkun e Gjirokastrës si dhe ndikimin që do të kishte 
niveli i informacionit mbi arritjen e nivelit të rekomanduar të tij. 

Rishikim i literaturës

Si në aplikimet e individëve ashtu edhe në aplikimet e bizneseve, në mënyrë që raportet të jenë të 
dobishme, ato duhet të jenë të tillë që të interpretohen lehtë dhe të japin informacion kuptimplotë 
për krahasime (DeVaney, 1993).
Raportet financiare janë matës objektivë të projektuar për të lehtësuar procesin e kryerjes së vlerësi-
meve gjykuese analitike të gjendjes financiare individuale ose familjare (Lytton, Garman & Porter, 
1991). 
Në studim u vërtetua statistikisht se personat që kishin njohuri rreth kredisë, kursimit dhe investimit 
kishin rezultate më të larta përkatësisht në lidhje me menaxhimin e indeksit të kredisë, kursimit, dhe 
praktikat e investimeve. Modeli konstaton se rritja e njohurive dhe e përvojës mund të çojë në për-
mirësimin e praktikave financiare edhe pse rastësitë mund të mos lejojnë të ndodhë kështu (Hilgert, 
Hogarth, & Beverly 2003).
Rezultatet e testit treguan se të ardhurat dhe edukimi kishin një lidhje statistikisht domethënëse me 
menaxhimin e parasë. Më të cituara si burimet më të rëndësishme të informacionit mbi financat per-
sonale ishin eksperiencat personale. Një përqindje e vogël e të anketuarve citoi miqtë, familjen dhe 
median. Më të cituara si mënyra të rëndësishme për të mësuar rreth financave personale ishin mediat 
dhe broshurat e ndryshme (Braunstein, Sandra and Carolyn Welch. 2002).
Të qenit i informuar (Husniyah & Fazilah 2011) në lidhje me faktorët që kontribuojnë në mirëqenien 
financiare sipas zonave të ndryshme të banimit mund të ndihmojë familjet që të jenë financiarisht të 
qëndrueshme.
Gjetja kryesore e studimit (Volpe, Chen, Liu, 2006) është se temat e anketimit të financave personale 
janë të rëndësishme dhe të rriturit që punojnë nuk kanë njohuri rreth tyre. 
Në studimin e saj Hira thekson se edhe pse ka shumë shkaqe që kanë çuar në përballjen e një sërë 
problemesh ekonomike, është e pamohueshme se një nga faktorët kontribuues është dhe mungesa e 
edukimit financiar (Hira, 2009). 
Edukimi financiar mund t’i ndihmojë menaxherët e njësive ekonomike të përmirësojnë kuptimin 
dhe funksionimin e tregut financiar në USA. Në këtë mënyrë mund të diversifikojnë më mirë buri-
met e tyre për të arritur qëllimet financiare (Yao, 2009).
Sipas Lytton et al. 1991 raporti i likuiditetit = aktive likuide / shpenzime mujore, qartëson statusin fi-
nanciar personal, duke llogaritur numrin e muajve që familja mund të vazhdojë të përballojë shpenz-
imet e veta pas një humbje totale të të ardhurave që mund të rezultojnë si rezultat i sëmundjeve, 
paaftësisë, apo papunësisë. 
Pra raporti tregon se sa herë është më i madh aktivi likuid nga shpenzimet mujore, sa më i madh, aq 
më tepër do të tregojë se familja ndjehet e qetë, për një ose më shumë muaj për të mbuluar shpenzi-
met mujore, pavarësisht konvertimit ose jo në likuiditet të këtij aktivi.
Raporti llogaritet duke pjesëtuar aktivet totale likuide e financiare me shpenzimet neto mujore të 
jetesës. Edhe pse disa aktive financiare nuk janë në formë likuide, ato mund të konvertohen në formë 
shpenzuese me pak ose aspak humbje në vlerë, me kusht një kohë të mjaftueshme të lejohet për 
konvertimin (Prather, 1990, 55). Vlera e këtij raporti duhet të jetë të paktën 3 thekson De Vaney në 
vitin 2000 (Moon, Yuh, Hanna, 2002), vlera minimale e rekomanduar e këtij raporti duhet të jetë të 
paktën 2-3 (Griffith 1985), raporti i likuiditetit të jetë të paktën 2.5 (Grenninger, Hampton, Kitt, & 
Achacoso, 1996, 67). 

Metodologjia

Meqenëse nuk kishte të dhëna zyrtare për NJEF në Shqipëri nga të cilat të mund të merreshin të 
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dhënat për t’u llogaritur raportet financiare, të dhënat u mblodhën me anë të pyetësorëve që iu dhanë 
për të plotësuar menaxherëve të NJEF. Pyetësorët u shpërndanë në familje të ndryshme të Qarkut të 
Gjirokastrës si në zonat rurale dhe urbane të saj, përzgjedhja e familjeve ishte rastësore
Gjithsej u mblodhën të dhëna nga 523 familje të Qarkut të Gjirokastrës pasi sipas Censusit të popull-
sisë dhe banesave 2011, në Qarkun e Gjirokastrës ndodhen 20 991 banesa të banuara nga persona me 
vendbanim të zakonshëm (Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011, 161).
Nga 523 familje 119 refuzuan tu përgjigjeshin pyetjeve, 67 pyetësorë kishin pasaktësi në të dhëna 
dhe 35 pyetësorë kishin të dhëna jo të plota, 302 pyetësorë mbetën të saktë dhe të vlefshëm për tu 
përpunuar dhe analizuar me një nivel besueshmërie prej 95% me një gabim ± 5 %.
Analiza në këtë studim është kufizuar në një vendosje të mostrës origjinale ku informatori të jetë 
vetëm kryefamiljari ose bashkëshortja e kryefamiljarit. Kjo gjë bëhet (Prather, 1990) për të eliminuar 
paraprakisht raste kur informatori është: gjyshi, babai, vëllai, motra, fëmija, shoku ose ndonjë i afërm 
i kryetarit të familjes. Një kopje e pyetsorit gjendet bashkangjitur në aneks 1. 

Hartimi dhe llogaritja e variablave

Përpunimi i të dhënave të pyetësorit u krye me programin Excel, dhe më më pas u transportuan në 
programin Spss Ibm Statistics, program në të cilin u krye Chi - square test. Për të llogaritur raportin 
e likuiditetit të NJEF-ve, u përpunuan të dhënat e bazës së të dhënave dhe u krijuan variabla të reja, 
veprime këto të kryera në databasen e të dhënave në Excel. 
Krijimi dhe llogaritja e variablit “Aktive likuide të NJEF” u krye si më poshtë: 
Aktive likuide të NJEF = Para cash që zotëron NJEF + Para gjendje në llogarinë rrjedhëse + Shuma 
e investuar në llogari, depozita të ndryshme të kursimit nga ana e NJEF + Shuma e investuar në 
aksione nga ana e NJEF + Shuma e investuar në Bono Thesari nga ana e NJEF + Shuma e investuar 
në investime të tjera financiare nga ana e NJEF.
Për të llogaritur variablin e krijuar “Shpenzime personale mujore mesatare totale (shpenzimet neto 
mujore të konsumit)” u veprua si më poshtë:
1. U llogarit variabli i krijuar “Total i shpenzimeve mujore” (variabël ky i cili u llogarit në Excel si 
shumë e gjithë variablave të shprehur ne pjesën 1.1 të pyetësorit). 
2. U llogarit variabli i krijuar “Alokimi mujor i shpenzimeve vjetore”: (variabël ky i cili u llogarit në 
Excel si shumë e gjithë variablave të shprehur ne pjesën 1.2 të pyetësorit pjestuar me 12).
3.  “Shpenzime personale mujore mesatare totale (shpenzimet neto mujore të konsumit)” =“Total 
i shpenzimeve mujore” + “Alokimi mujor i shpenzimeve vjetore”

Rezultatet e punimit

Duke u nisur nga literatura e studiuar u llogarit raporti i likuiditetit (veprimet për llogaritjen e këtij 
raporti, duke u bazuar tek teoria e lartë përmendur, me të dhënat e përfituara dhe gjeneruara nga 
pyetësori u kryen në programin Excel) për mostrën e marrë në studim ku NJEF u klasifikuan në 
NJEF që arrinin nivelin guidë dhe që nuk e arrinin nivelin guidë duke u nisur nga niveli guidë i 
rekomanduar për këtë raport, një nivel më i madh se 3. Nga NJEF e marra në studim vetëm 47.4% 
arrinin nivelin guidë të raportit të likuiditetit, pjesa tjetër e NJEF pra 52.6% nuk arrinin nivelin guidë 
të raportit të likuiditetit, për më tepër tabela 1 në Aneks 2.
Për të matur ndikimin e nivelit të informacionit të lexuar për menaxhimin e financave personale në 
arritjen e nivelit të rekomanduar të raportit të likuiditetit u përdor Chi - square test me anë të cilit u 
testua hipoteza:
Hipoteza: Menaxherët e NJEF që kanë lexuar shumë rreth menaxhimit të financave personale kanë 
më shumë gjasa që të arrijnë nivelin e rekomanduar të raportit të likuiditetit.
Për të kryer testimin do të përdoret variabli “Niveli i informacionit të lexuar në lidhje me menaxh-
imin e financave personale” i cili matet në pyetësor me vlerësim 1-5 Shkalla e Likertit ku vlerësimet 



55

përkatëse ishin: 1 = Nuk kam lexuar fare, 2 = Kam lexuar shumë pak, 3 = Kam lexuar pak, 4 = Kam 
lexuar disa, 5 = Kam lexuar shumë, krahasuar me variablin “NJEF të klasifikuara sipas arritjes të 
nivelit të rekomanduar të raportit të likuiditeit”, variabël ky që matet në 2 kategori: «NJEF të cilat nuk 
arrijnë nivelin e rekomanduar» dhe “NJEF të cilat arrijnë nivelin e rekomanduar” 
Nga rezultatet e Chi-Square Tests për “Niveli i informacionit të lexuar në lidhje me menaxhimin e fi-
nancave personale” dhe “NJEF të klasifikuara sipas arritjes të nivelit të rekomanduar të Raportit të li-
kuiditetit”, konkludojmë se arritja e nivelit të rekomanduar të raportit të likuiditetit është i lidhur me 
një nivel të lartë sinjifikance me nivelin e informacionit të lexuar në lidhje me menaxhimin e finan-
cave personale. (χ2 =125.908, df=4, p <0.05). (kur Sig < alpha, ekziston një lidhje midis variablave), 
për më tepër informacion shih Tabelën 2 në aneks 2.
Për studimin konkret (V= 0.646, df = 4) mund të themi se madhësia e efektit është shumë e lartë, për 
më tepër informacion shih Tabelën 3 në aneks 2. Duke parë rezultatin që shpreh lidhjen midis dy 
variablave (V= 0.646), mund të themi se niveli i informacionit të lexuar në lidhje me menaxhimin e 
financave personale ka ndikim të lartë në arritjen e nivelit të rekomanduar të raportit të likuiditetit.
Nga rezultatet e mësipërme mund të themi se hipoteza: ”Menaxherët e NJEF që kanë lexuar shumë 
rreth menaxhimit të financave personale kanë më shumë gjasa që të arrijnë nivelin e rekomanduar të 
raportit të likuiditetit” vërtetohet plotësisht.

Konkluzione dhe rekomandime

Nga analiza që u krye mbi raportin e likuiditetit, rezultoi se vetëm 47.4% e popullsisë arrinin nivelin 
e rekomanduar për këtë raport. Pikërisht për të mbajtur parasysh se jo i gjithë aktivi mund të konver-
tohet në likuiditet, raporti vlerësohet mbi 3 herë më i madh se niveli i shpenzimeve mujore. 
Me anë të Chi - square test u vërtetua se menaxherët e NJEF që kanë lexuar shumë rreth menaxhimit 
të financave personale kanë më shumë gjasa që të arrijnë nivelin e rekomanduar të raportit të likui-
ditetit.
Shumë studiues të përmendur gjatë gjithë studimit edhe pse shprehen në mënyra të ndryshme thek-
sojnë se “një nga çelësat” e arritjes së situatës së mirë financiare të familjes është shkalla e njohjes dhe 
informacionit së financave personale.
Për të qenë sa më afër nivelit guidë të raportit të likuiditetit NJEF duhet të kenë nivel të mirë të njo-
hurive financiare dhe të jenë të sofistikuara financiarisht.
Studimi i buxheteve familjare në ekonominë shqiptare në këndvështrimin e përdorimit të raporteve 
financiare si mjet menaxhimi gjatë gjithë periudhës së tranzicionit ka qenë minimal. Studimet e 
mirëfillta në këtë fushë dhe studimet empirike kanë qenë mjaft të rralla në vendin tonë. Realitetit 
ekonomik shqiptar dhe mungesa e njohurive mbi financat e familjes dhe menaxhimin e tyre e bëj-
në mjaft të rëndësishme rritjen e vëmendjes së duhur drejt financave personale. Këtë emergjence e 
tregon edhe eksperienca botërore e viteve të fundit që e lidh fillimin e krizës financiare botërore me 
financat familjare dhe mosmenaxhimin e tyre.
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ANEKSE
ANEKS I: FORMATI I PYETËSORIT

Ju jam shumë mirënjohëse që keni pranuar të bashkëpunoni me mua për plotësimin e këtij pyetësori. 
Ky pyetësor është thjesht për arsye studimi. Ju garantojmë se këto të dhëna nuk do të përdoren për 
asnjë arsye tjetër. Pyetësori duhet të plotësohet nga personi/personat që menaxhon/menaxhojnë të 
ardhurat në familje . 

1.Shpenzimet personale: Kjo pjesë e pyetësorit do të plotësohet duke vendosur shifrën e shpenzimeve 
personale që familja tuaj ka kryer gjatë muajit ose vitit të kaluar. Kujdes disa shpenzime kërkohen 
mujore pasi supozohet se janë flukse dalëse të familjes që përsëriten çdo muaj, disa shpenzime duhet 
të jenë vjeçare pasi duke u nisur nga karakteri i tyre përgjithësisht ndodhin një herë në vit, gjithashtu 
shpenzimet që i keni grupuar në një grup mos i ripërsërisni në ndonjë grup tjetër pra një shpenzim 
ju e shprehni si vjetor nuk duhet ta shprehni sërish si mujor dhe anasjellas.
1.1 Ju lutem vendosni shifrën e shpenzimeve mesatare mujore që familja tuaj ka patur me afërsi gjatë 
muajit të kaluar përbri zërit përkatës të shpenzimit tek kolona shuma në lekë sipas grupimeve të 
përcaktuara më poshtë:

EMËRTIMI Shuma/lekë
Shpenzime personale (ushqime, veshje, këpucë, detergjent, parukeri, make- up, 
dhurata, palestër, bizhuteri, etj)  
Shpenzime kujdesi shëndetësor (ilaçe, vizita mjekësore, etj)  
Shpenzime transporti (karburant, mirëmbajtje, abone, licenca/taksa, bileta, trans-
port publik, etj)  
Shpenzime huaje (karta krediti, kësti i huasë së makinës, kësti i huasë personale, 
linjë kredie, etj pa përfshirë huanë e shtëpisë)  
Shpenzime banimi (telefon, ujë, energji elektrike, pagimi paketave të ndryshme 
të sinjaleve televizive, blerje të ndryshme për mobilime, elektro-shtëpiake, të tjera)  
Shpenzime për fëmijët (kujdes i përditshëm, dado, lodra, veshje etj.)  
Shpenzime tatim/taksa (tatime dhe taksa të ndryshme)  
Shpenzime pagimi kësti mujor i huasë së shtëpisë  
 Shpenzime pagimi qira mujore e shtëpisë  
Shpenzime argëtimi (filma, koncerte, teatër, pushime, hobi. kafshë shtëpiake, bare, 
restorante, revista e libra artistik, CD, video, kaseta,etj)  
 Shpenzime të tjera  

1.2 Ju lutem vendosni shifrën e shpenzimeve mesatare vjetore që familja tuaj ka patur me afërsi gjatë 
vitit të kaluar përbri zërit përkatës të shpenzimit tek kolona shuma në lekë sipas grupimeve të përcak-
tuara më poshtë, në qoftë se keni shpenzime që i kryeni më rrallë se një herë në vit atëherë ju lutem 
mundohuni të përllogarisni afërsisht shifrën mesatare vjetore përkatëse.
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EMËRTIMI I SHPENZIMEVE Shuma/ lekë
Shpenzime sigurimi makine, jete, etj (nuk përfshihet sigurimi i banesës)  
Shpenzime edukimi (tarifa të pagimit të shkollave, tekste shkollore, kurse, të tj)  
Mirëmbajtje e banesës, shërbime komunale, riparime  
Shpenzime për taksa banese, sigurime të banesës  
Shpenzime për bamirësi (dhurime, te tjera)  
Shpenzime të tjera  

2. Ju lutem vendosni në vendin bosh shumën e parave cash që zotëron familja tuaj për momentin:
Para cash ___________ lekë
3. Ju lutem vendosni në vendin bosh shumën e parave që zotëron aktualisht familja tuaj pranë lloga-
risë rrjedhëse për momentin:
 Para gjendje në llogarinë rrjedhëse ______________lekë
4. A ka familja tuaj para të kursyera ose investuara në instrumente financiarë?
Po Jo (shko tek pyetja 4.8)
5. Rrethoni alternativën ose alternativat përkatëse në të cilën/cilat familja tuaj ka kursyer ose inves-
tuar paratë:
a) Llogari, depozita të ndryshme kursimi
b) Aksione 
c) Obligacione / Bono Thesari 
d) Investime të tjera 

6. Vendosni shumën në para që ju keni investuar ose kursyer në instrumentet e pikës 4.5.
  Shuma _________________ lekë
7. Vendosni më poshtë të ardhurën e përfituar nga shuma në para (pika 4.6) që ju keni investuar ose 
kursyer. 
 Shuma _________________ lekë e fituar për 1 vit.
8. Në një shkallë nga 1 deri 5, ku 1 është “nuk kam lexuar fare” dhe 5 është “ kam lexuar shumë ma-
teriale” përcaktoni nivelin e informacionit qe ju keni lexuar në lidhje me menaxhimin e financave 
personale?

ANEKS 2: TABELA STATISTIKORE

Tabela 1: NJEF të klasifikuara sipas arritjes të nivelit të rekomanduar të raportit të likui-
ditetit

NJEF të klasifikuara sipas arritjes të 
nivelit të rekomanduar të Raportit 1

NJEF të cilat nuk arrijnë 
nivelin e rekomanduar

Numri 159

% mbi totalin 52.6%

NJEF të cilat arrijnë nivelin 
e rekomanduar

Numri 143

% mbi totalin 47.4%
Totali

% mbi totalin

Numri 302

100.0%

Tabela 2: Chi-Square Tests (Ndikimi i informacionit dhe Raporti i likuiditetit )
Value Df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 125.908a 4 .000
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Likelihood Ratio 146.903 4 .000
Linear-by-Linear As-
sociation

120.936 1 .000

N of Valid Cases 302

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.10. 

Tabela 3: Symmetric Measures (Ndikimi i informacionit dhe Raporti i likuiditetit)
Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal Phi .646 .000
Cramer’s V .646 .000

N of Valid Cases 302

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
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The role of planning in terms of management

PhD(c) Enver Daci

Abstract

This paper presents the impact of problematic about planning in terms of management of the microfinance 
institutions – MFI. Effective management is the main source of developed countries and indispensable source 
for their further development. Today potential opportunities for progress are closely linked especially to the 
quality of management. All organizations, small or large, public or private, profit-oriented or not, and regardless 
of the field exercise their activities have one thing in common: the need to manage. Each of them to achieve the 
ultimate goal involves a range of human resources, material and financial.
Are precisely those that process manager’s work together and coordinate these scarce resources to achieve or-
ganizational objectives, to accept the risk of making decisions in a dynamic environment where intersect and 
influence a wide range of economic factors, social and technical? There are those who act as groundbreaking 
for the presentation and introduction of new products or services and competitive modern technology, perfect-
ing or use of modern forms of organization that requires time, to effectively cope with the competition war to 
be successful in market. Managers are thus the main source of the most expensive and most important for any 
organization. Practice has proved that in many cases the success or failure of the business has been the decisive 
factor without the ability or the ability of management team.

Key words: Planning, management, forecasting, business environment, organization. 

Introduction

Planning is the management function by which elected efficient management of stock in order to 
ensure, using, placing or replacing the organization’s resources.
Rational planning is the process of predicting what will happen in the future. He is aware of the 
manager’s activity in an effort to be ready to the future in the organization (Wren & Voich, 1984, 83).
Planning shows the process of determining the fate of the company so that she could “walk” route 
which desire, namely to reach the target had wished. Planning is the systematic development of the 
program of activities in order to achieve business goals, set during the analysis process, evolution and 
selection opportunities.
What became a society to have a better performance than another? Is the ability of managers to plan 
with an acceptable accuracy at all? Is the hard work of the staff that made feasible goals? Are the 
best technology and the resources provided to members of the organization to give them the tools 
to do an extraordinary job? Or is simply luck? In many cases it may be all these things. (Robbins & 
DeCenzo, 2012, 125). But microfinance institutions are likely to be a reflection of a strong effort by 
managers planning.
Drawing on these concepts as a function of management planning can rightfully say that planning is 
the basis of all other phases of management.
The basic model of planning has five phases:
Defining goals of the organization.Goals should be clear and accessible to the organization.
Determination of all possible ways to achieve defined goals.  Although the analysis shown the right 
path towards the goal, unequivocally should examine all options sometimes, at first glance the best 
way and right during the analysis comes with full details weakness and vice versa, bad option may be 
best during analitikk review all opportunities.
Choosing the best option for achieving the objectives. With careful analysis of all the possibilities 
and with the help of the gradual elimination to be the best option.
Developing alternative choice. In order to choose alternatives to be directed towards achievement 
of the goal is necessary to determine the number of significant planning subsystems.
Activity plans. Plans are activated with the help of short-term activities, long-term, strategic and 
tactical respectively.
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The meaning and nature of forecasting

Understanding the forecast is based on the reduction of uncertainty and ambiguity as a system in 
terms of environmental impact and to increase the ability of the organization to succeed to change 
from the environment.
The forecast represents that part of the planning, which relies on the tendency of the measurement 
uncertainty of future events that can and those that can not be controlled and may affect the realiza-
tion of the goals of the organization (Ramosaj, 2007, 40). This is an activity, which assesses the likeli-
hood of certain events that may occur and assesses their impact on operational plans and the budget.
Similar to the time forecast for the next day, forecasting work has essentially the same task - or-
der. While the estimated time given in terms of the likely potential for atmospheric precipitation 
or certain temperatures, business forecast given in terms of expected values   or units according to 
preliminary estimates. The nature of forecasting often makes us win the bitter experiences expressed 
by managers as: “Although we try in vain, no one can predict the future”. But relying on the nature of 
the essence of the forecast we must anticipate.
From this you can also take reasonableness of the forecast, which lies in the fact that without any as-
sessment of the future has no plans respectively principle applies: “He who does not think the future 
would not even have it.”

Premises

The premises are hypotheses about future events which may affect the activity of the organization. 
Upcoming Events reflect different economic factors, social, legal and technology that may affect the 
state of the organization.
The premises as presuppositions are hypotheses about the future.
A common feature of all premises, regardless of type, is that they are created either as Assumption on 
development, global movement, and as a result, either intuition or experience, and rely on quantita-
tive analysis. In essence, all together reflect an assessment of the possible occurrence.
Important for the manager is creating presuppositions when attempting to define the future of busi-
ness – work. These presuppositions become heuristic or checkpoints in future planning.
Forecast business situation is not easy matter, must be examined various factors, and their connectiv-
ity to the formation of a whole compact.
General macroeconomic assumptions on the economy are general premise for all levels of activities 
in the global economic system.
The best indicator of the overall level of business activities is undoubtedly a national brutoproduct 
which represents the amount of national production of products and services in terms of market 
value.
The importance of the analogy between the national and concrete plans brutoproduct business rep-
resents the essence of general economic premise business planning: for example, if next year is fore-
seen increase of 5%, which simultaneously represents a very important presumption in the case of 
creating business plans.
Relying solely on national brutoproduct when establishing plans is not enough, so regardless of spe-
cific issues manager should ask the other indicators of overall economic.
Operating environment, offers, demand, competition, the capacity of production structures are im-
portant elements of creating enough sound premises for the realization of relatively safe predictions 
for the future.
The manager must recognize the sector in which he works; he should know what to do, and to know 
the organization’s own ability to stand in the general economic scene.
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Methods of forecasting

Provision as part of the planning presents proceeding necessary to measure the uncertainty that the 
future brings. Therefore it should be taken into account to predict the future does not mean that 
always be wrong or making a mistake.
The purpose of forecasting is to reduce the likelihood of errors, and increase our knowledge of the 
future. In American practice the years 1970-1975 from the survey conducted of 175 businessmen, it 
appears that 64% of them recognize the importance of providing for their success, while the average 
error of the total annual forecast is 6.9%, which shows a step important as the process to forecast 
unpredictable actions (chance)
Forecast provides information (data) on the future, while the collection and evaluation of costs but 
also requires potential benefits.
In this sense, the choice of appropriate methods to forecast represents the most important issue in 
this area.
There are four known methods of forecasting (Wren & Voich, 1984, 110).
Extrapolation trend
Economic Analysis
Market Research
Expert opinions
Extrapolation trend presents a simple method of predicting which presents simple design trends 
from the past to the future.
Method extrapolation trend is quite cheap, but the information obtained in this way for complex 
phenomenon could not possibly serve us if not done any in-depth analysis of the causes of certain 
trends.
This situation can come when presented long-term changes in indicators due to cultural and techno-
logical factors, which can hardly be seen quite short periods of time.
Particular weakness of this method is the presumption that the future will be similar to the past, but 
one thing is quite questionable.
Because of the simplicity and other weaknesses that appear in the forecast trend method of combin-
ing needed this method with other methods of forecasting.
Economic analysis shows quite complex method of forecasting the future.
The importance of economic data we have reviewed the analysis of forecasting premises. Business-
enterprise system, the company must not only recognize the global indicators of the economy, but 
also other indicators that are the result of deep economic analyzes, such as the cycle of reproduction.
The problem of defining moments lifting downward and level of economic activity undoubtedly 
represents the essence of the use of indicators of economic analysis to forecast the economic entity’s 
business.
With the help of this method different account managers compile statistical planning activities in 
order to estimate certain segments of the economy that provide basic presuppositions of business 
trends and do so in order to be abreast with trends, not following trends delayed.
Market research is the method of collecting and analyzing data on customer purchasing require-
ments. This method relies on the research of responses to questions will be purchased, as will be 
bought, of what resources will be purchased, and what will be purchased (in terms of quality and 
type)?
Definition of potential and actual market represents the essence of the method of market research. 
Research prices, market segmentation, as well as evaluation of potential buyers are some of the most 
important approaches to the method in question.
Collecting the necessary information from areas of the market is basic requirement in the process 
of forecasting business activity. This presents both basic prediction based business, namely business 
planning future business system
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During market research used various survey techniques which make possible the recognition of 
potential customers, potential motive for purchase, as well as the accompanying circumstances of 
sale. More information can be provided by the state public institutions, magazines and other media 
information.
The opinion of experts who also plays an important role and which in addition methods that are 
expressed through indicators and quantitative data, to predict the future are also required qualitative 
data (which followed not quantitative but qualitative indicator) of these data have character deter-
mining factors namely in the form of opinions of the individuals and groups of scientific play an 
important role in creating presuppositions and expectations about the future.
In choosing the method of forecasting should be considered, the relationship between the costs of 
realization of a method and amount of information from the application of those acheived method. 
This means the application of economic principles in the process of solving the projection method.

Setting goals

The purpose of an organization or entity presents the justification of his existence. Different organi-
zations have different purposes and legal entities create products or services to market.
Creating all different goods either as products or services to entities as organizations present pur-
poses. Contain multiple goals realize its ultimate goal, which in reality is conscious process defined 
in advance. Defining goals contains limitations and opportunities.
Provide the increasingly complex for individual or group presents the need of defining the boundar-
ies of the possible, whether in the form of organization of the subjects.
The expansion of economic activity of firms the need to exist, eg IBM, “solves the problems of infor-
matics”. With this definition does not provide any border activity harsh, but rather large action space 
ranging from production, transportation and sale of products informative wide scope of services 
available from the varied. Such determination of the scope and opportunity presents transformations 
and different forms breakthroughs in business.
The trend of expanding the scope of such entities, namely setting goals today is immanent element 
of their existence in terms of a turbulent environment. In fact, it contains an important dimension to 
the concept of planning, the future of either economic or non-economic subjects.

Types of goals

Defining the scope contains scheme for setting (rankings) and use of resources. The activity in a 
successful manner contains the realization of a goal and the realization of the goal forms the basis 
of all managerial activities, respectively, represents the goal of the sign under which managers shoot 
(mark). Lack of purpose for the manager is just like target shooting blindly throws or when the 
browser is in the middle of the ocean without a compass.
Defining the goal-goals is the first step of planning, because all plans should contribute to the re-
alization of goals. Goals are the basis for the work, because they contain the extent of determining 
whether or not we target destination.
Defining the scope contains scheme for setting (rankings) and use of resources. The manager has 
available resources of various kinds. Resources should be chosen in such a way as to ensure the 
realization of the goals. Selection of resources is influenced by internal factors and external (at the 
organization).
The amount and type of resources needed are a function of goals, respectively quality of inputs is 
variable that can change according to the purpose.
Today many organizations help their employees to set performance targets in an attempt to attaining 
the goals of the organization, through a process called management by objectives (MBO) subordi-
nates and their supervisors together define specific performance objectives and examine the peri-
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odically the progress towards objectives and distribute rewards on the basis of progress. (Robbins & 
DeCenzo, 2012, 133).

Conclusion

The role of planning is among the basic elements of micro finance institutions, rational planning 
is the process of predicting what will happen in the future. He is aware of the manager’s activity in 
an effort to be ready to the future in the organization. Drawing on these concepts as a function of 
management planning can rightfully say that planning is the basis of all other phases of management.
Goals should be clear and accessible to the organization.
More and more micro finance institutions are applying quality practices to form their competitive 
advantages. As far as micro finance institutions fails to satisfy their customers’ demand for quality 
and efficient services, they will differentiate themselves from their competitors and will attract a 
number of new clients and will continue to hold a significant number of existing customers.
Constant quality improvement and modification of existing products by adapting to customer re-
quirements will influence the increased number of clients and portfolio.
Collecting the necessary information from areas of the market is basic requirement in the process 
of forecasting business activity. This presents both basic prediction based business, namely business 
planning future business system.
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Paga si formë e përvetësimit dhe motivimit të punëtorëve

PhD(c) Muhamet Kelmendi

Abstrakt

Përcaktimi i bazës se pagës paraqet kërkesën elementare me qellim të njohjes se pagesës fillestare për pune të 
caktuar. Mirëpo, me qellim të stimulimit apo të destimulimit për pune të caktuar krijohen diferencat e pagave 
të cilat janë edhe element pёrbёrёs ne përcaktimin e listës se pagave apo shpërblimit të punёtorёve. Kryesisht 
pagesat bëhen në orë - pune, por edhe në copë (normative) apo në procese - funksione të caktuara. Stimulimi 
i përhershëm dhe stimulimi për efikasitet paraqiten si faktor permanent në procesin e përcaktimit të pagesave 
të punëtorëve që nënkupton marrjen e shpërblimeve gjithherë në harmoni me sasinë dhe cilësinë e rezultateve. 
Përcaktimi i kritereve, përkatësisht standardeve qoftë minimale apo optimale mundëson ndërtimin e sistemit 
të shpërblimeve të punëtorëve në nivel të organizatës. Kur një organizatë dizajnon paketën e saj të përgjithshme 
të pagave, ajo duhet të shkojë përtej përcaktimit të një tarife orare ose të pagës vjetore. Ajo duhet të marrë në 
konsideratë edhe një element tjetër, përfitimet e punonjësve. Mendoj se përfitimet e punonjësve janë shpërblime 
jofinanciare, të destinuara për të përmirësuar jetën e punonjësve. Dikur ato trajtoheshin si dytësore, ndërsa sot, 
në trajtën e paketave të përfitimeve, ato reflektojnë përpjekjet e konsiderueshme të kompanisë për t’u dhënë 
punonjësve të tyre diçka që ka vlerë për ta dhe qe ndikon ne motivimin e tyre. 

Fjalët kyçe: Paga, motivimi, përvetësimet, përfitim, punonjësit, organizatat.

Hyrje

Paga si një faktorë i rëndesishëm motivues ka një rrolë të pazëvendësueshëm në motivimin e 
punonjësve në organizatë, dhe meqënse ajo ka një ndërlidhshmeri dhe rëndesi si për organizatën 
po ashtu edhe pёr punonjësin, sepse për organizaten ajo paraqitet si kosto, kurse për punonjësin 
është shpërblim për punën e bërë. Për ketë arsye, këtij elementi motivues (pagës) duhet ti kushtohet 
një rëndesi e veçantë gjatë caktimit të sajë. Por ndërkoh që çështja e pagesës dhe e shpërblimit është 
themelore për sjelljen dhe përformansen e punonjësit, në menyrë të diskutueshme ajo është një nga 
fushat më të diskutueshme dhe më të veshtira për burimet njerëzore për tu menaxhuar. Ndoshta për 
ketë arsye mundë të jetë e kuptueshme që paketat e pagesës për specialistët e shpërblimeve priren 
të jenë  shumë më  të  medha sesa ato të gezuara nga ana e gjeneralistëve në organizatë ( Banfield & 
Kay. 2011. 435).
Nga menaxhimi i listëpagesave, pensioneve dhe përfitimeve të tjera kontraktuale, njerëzit e përfshirë 
marrin edhe vendime kritike mbi nivelin e pagave dhe të shpërblimeve, mbi rritjen e pagës si dhe 
zgjidhjen e diskutimeve dhe mosmarrëveshjeve për pagesat e bonuseve dhe shpërblimeve tjera. 
Të gjitha keto veprime si dhe të tjera ndërmerrën nga ana e menaxhmentit të organizates dhe 
departamenteve përkatese për ruajtjen e klimës së mirë brënda saj, dhe për ngritjen e motivit në 
nivele edhe më të larta, pasiqe kjo më pas influencon direkt në arritjen e qëllimeve dhe synimeve të 
organizatës.

Nocioni i pagës

Sistemi kapitalist i marrëdhënieve prodhuese kushtëzon ekzistimin e fuqisë punuese si mall. Në 
marrëdhënie e tilla, fuqia punuese blihet dhe shitet, përkatësisht e ka çmimin e vet. Ky çmim i fuqisë 
punuese, i shprehur në para, quhet pagë. Paga pra paraqet shprehjen monetare të vlerës së fuqisë 
punëtore të shprehur në para.
Mirëpo në shoqërinë kapitaliste, paga e punëtorit manifestohet “si çmim i punës, si punëtori e kalon 
një numër të caktuar të orëve, gjatë ditës në punë tё kapitalisti dhe për këtë e merr një shumë të 
caktuar parash në formën e pagës. Këtë dukuri të gjërave (Marksi) e sqaroi në analizën e tij shkencore. 
Në këtë analizë ai vërtetoi se puna e tillë, e izoluar, nuk ekziston, ajo materializohet vëtem në procesin 
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e prodhimtarisë kurse i ashtuquajturi çmim i punës (përkatësisht i fuqisë punuese), karakterizohet 
me faktin se ai kontraktohet ose paguhet para se të fillojë procesi i prodhimtarisë. Sikur të paguhej 
puna, nuk do ekzistonte mundësia për pagesë të asaj që akoma nuk ekziston. Puna është proces i 
shpenzimit të fuqisë, andaj nuk mund të shitet, këtu flasim për blerjen dhe shitjen e fuqisë punuese.
Prandaj vlersimi i punës është një proces ose një teknikë ku vlera relative ose vlefshmëria e një 
pune mund të përcaktohet në menyrë sistematike dhe transparente, edhe nëse kërkesa shtesë për 
objektivitet, e bërë nga përkrahës të saj, është po aq bindëse sa është edhe e diskutueshme (Banfield 
& Kay. 2011. 458).

Lartësia e pagesës së fuqis punëtore

Më parë kemi thënë se paga është shprehje monetare e vlerës së fuqisë punuese ose çmim i fuqisë 
punese. Mbi çmimin e fuqisë punuese ose pagën ndikojnë të gjithë ata faktorë, të cilët ndikojnë 
në lartësinë e çmimit dhe të mallrave të tjerë. Nëse oferta për fuqinë punuese është më e madhe, 
lartësia e pagës do të jetë më e vogël dhe anasjelltas sa më e madhe të jetë kërkesa për fuqinë punuese 
ajo do ta shtojë lartësinë e pagës. Nëse vëllimi i prodhimtarisë rritet krahas me rritjen e strukturës 
organike të kapitalit atëherë kërkesa për fuqinë punuese shtohet ngadalë si ç’është rritja e vëllimit 
të prodhimtarisë. Pra ideja e menaxhmentit të organizatave po edhe e vete punonjësit është profiti. 
Mirpo ideja e profitit është që të bëni para nga dija, nga shkathtësitë, nga aftësit dhe nga përpjekjet 
tuaja, gjë e cila nuk është aspak e keqe por është vlerë (Solymossy & Merovci. 2006. 119).
Vlera e re e krijuar, ndahet ndërmjet klasës kapitalistë dhe klasës punëtore, prandaj as kapitalisti e as 
punëtori nuk kanë gjasa të përvetësojnë vlerën e gjithëmbarshme që krijohet.
Forma më dominante e pagës në shtetet kapitaliste bashkëkohore, është paga monetare. Paga 
monetare mund të shfaqet në forma të llojllojshme, të cilat në esencë, mund të reduktohen në dy 
forma në themelore: 
paga nё kohё dhe 
paga nё copё
Shuma e parave e cila i paguhet punëtorit, për një kohë të caktuar të shkuar në punë (orë, ditë, javë, 
muaj, etj), quhet pagë në kohë dhe ka emërtime të ndryshme si: mëditje, rrogë, etj. 
Ja kështu, në të vërtetë, paga në kohë, është vetëm një formë e transformuar e vlerës së fuqisë 
punuese. Lartësia e pagës në kohë, caktohet në mënyrë analitike, kështu që vlera ditore e fuqisë 
punuese pjesëtohet me numrin e orëve të ditës së punës dhe kësisoj fitohet paga në orë e cila shpesh 
quhet si “çmimi i punës”. 
Megjithatë shumica e sistemeve të pagave në kohë bazohet në një normë të sheshtë ose kanë një 
element të normës së sheshtë në to. Një normë e sheshtë është ajo në të cilen një punonjës i jepet një 
shumë fikse për një periudhë të fiksuar kohe, kjo mund të jetë normë për orë (p.sh. 40 orë në javë), 
dhe me një shumë vjetore (p.sh. 22.000 $ në vit) ose nje sasi e caktuar midis ketyre të dyjave.( Banfield 
& Kay. 2011. 452).
Lartësia e pagës – po ashtu varet edhe nga ndryshimet monetare. Ndryshimet monetare ndikojnë në 
çmimin e fuqisë punuese si dhe në të gjitha çmimet tjera. Ose në kushtet e inflacionit rriten çmimet 
e fuqisë punuese ndërsa në kushtet e deflacionit monetar ndodhë e kundërta. 
Shteti – ndikon mbi rolin e pagës në masë të madhe, ai ndikon drejtpërdrejt apo tërthorazi në caktimin 
e lartësisë së pagës kështu në disa shtete të zhvilluara kapitaliste ku veprojnë sindikatat e fuqishme 
të punëtorëve, akordohen pagat minimale ose të garantuara nën të cilat nuk bën dhe nuk mund të 
pakësohet apo caktohet paga. Ndёrsa norma e pagës me copë është ajo në të cilen punonjësi paguhet 
për çdo artikull të punës së përfunduar, normat për copë gjindeshin më zkonisht në prodhimin 
përpara viteve të ‘80’-ta por versione të normës për copë ekzistojnë ënde edhe sot. Një shembull i 
industrisë ku norma për copë mundë të gjëjë apo gjënë zbatim janë kur produktet finale përbëhen 
nga pakë apo shumë pak pjesë përbërëse, kjo si p.sh mundë të jete industria e veshmbathjeve, etj 
(Banfield & Kay. 2011. 453).
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Përparësit e pagës në copë janë këto:
    a. Zvogëlimi i shpenzimeve të kontrollit rreth kryerjes së punëve.
    b. Zvogëlimi i shpenzimeve të mbikqyrjes, sepse punëtorit i paguhen vetëm produktet cilësore.
    c. Ky lloj i pagës i stimulon punëtorët që ta rrisin intenzitetin dhe produktivitetin e punës.
Megjithat sot, konsiderohet se formë dominante e më bashkëkohore e pagës së fuqisë punuese 
është paga në kohë, për këto arsye, se në proceset moderne industriale të prodhimtarisë, nuk 
është e mundur të definohet kontributi invidual si p.sh, në prodhimtarinë e energjisë elektrike, në 
shkritoret e hekurit, çelikut, e të tjera veprimtari të këtij lloji si dhe veprimtarite shërbyese, tregtare 
etj. Po ashtu organizatat në kushtet bashkëkohore të prodhimtarisë, është e shtyer që t’i modernizojë 
kapacitetet prodhuese dhe të rrise produktivitetin e punës sidomos në kohen e tanishme kurë 
zhvillimi i teknologjise ka njё rrol tё pazevendesushem nё zhvillim tё organizatёs, produktivitetin 
e saj dhe ndikimin pёr tё qenё nё konkurrence me tё tjerёt. Normalisht është e njohur se punë të 
ndryshme kërkojnë nivele dhe lloje të ndryshme kualifikimesh, njohurish dhe aftësish dhe vlera e 
ketyre faktorve është e ndryshme në organizata të ndryshme. Po kështu variojnë edhe përgjegjësia 
dhe autoriteti i pozicioneve të ndryshme. Thënë më shkurtë, sa ma të shumta të jenë kualifikimet, 
njohuritë dhe afësitë - dhe sa më i madhë autoriteti dhe përgjegjësia - po aq më e lartë do të jetë edhe 
paga (Robins & DeCenzo. 2012. 275).

Shpërblimi si faktorë motivues i punëtorve

Përcaktimi i kriterve, përkatësisht standardeve qoftë minimale apo optimale mundëson ndertimin 
e sistemit të shpërblimeve të punëtorëve në nivel të organizatës. Shumë organizata, më qëllim të  
zgjidhjes se problemit të kompensimit të punëtorëve, shfrytëzojnë teknika të ndryshme të cilat 
shquhen si teknika të vlersimit të punvë. Rëndesia e tyre qëndronë në përcaktimin e rëndësisë relative 
të qdo punë në raport më punët tjera. Mirpo, me qëllim të stimulimit apo destimulimit për punë të 
caktuara krijohen diferencat e pagave të cilat janë edhe elemente përbërëse në përcaktimin e listës sё 
pagave apo shpërblimeve të punëtorve (Ramosaj. 2007. 165). 
Po ashtu kur flasim për shpërblimet, pavarsishtë formës që merr, shpërblimi duhet tё ketё 
karakteristikat e mё poshtme.
• Duhet të ketë vlerë në vetvete ose për shkakë të asaj që përfaqëson.
• Duhet të jetë domethënës dhe i rëndësishëm për individin.
• Duhët të shoqërohet me ose t›i shërbejë një qellimi.
• Shpërblimi duhet të ketë efekt të sjellja e personit që e merrë shpërblimin edhe pse efekti aktual 
mund të mos jetë ai që synohet.
• Duhet të ketë njohje të ndergjegjshme nga ana e marrësit dhe dhënësit se ka ndodhur një aktë 
shpërblimi.
Kushdo qoftë qëllimi i “dhënësit”, është marrësi ai që efektivisht i jep kuptim shkëmbimit, dhe 
menaxheret duhet të jenë të paktën të vetëdijshëm për mundësinë se motivimi dhe qëllimet e tyre 
mund të keqinterpretohen ose keqshpjegohen nga marrësi. Meqёnse shpërblimet i motivojnë dhe 
i shtyejnё njerëzit përpara, ato duhen bazuar tё pёrformanca. Nё mёnyrё mё tё hollësishme, ato 
duhen bazuar te kryerja e suksesshme e atyre aktiviteteve, tё cilat e ndihmojnë organizatën dhe e 
shtyjnë përpara drejt arritjes sё pikësynimeve tё saja mbi prodhueshmёrin dhe pёrfitueshmёrinё. 
Asgjë tjetër nuk duhet shpërblyer as vjetërsia as arsimimi as lidhjet politike por vetëm dhe vetëm 
pёrformansa. Prandaj e vetmja mёnyrё pёr njё strukturё shpërblimi qё do ta ndihmonte organizatën 
pёr tё qenё e suksesshme, ёshtё kur shpërblimet janë tё lidhura drejtёpёrsedrejti me atё pёrformancё, 
e cila ndihmon tё gjithё organizatën (Tracy. 2013. 42).
Kategoritë e shpërblimeve
Shpërblimet vendosen zakonisht në kategoritë e mëposhtme.
 Shpërblimet monetare
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Paga bazë, bonuset, pages komisioni, mbikohë / orët jashtë orarit dhe pagesa me kusht.
 Përfitimet të shoqëruara nëse punon shumë gjatë për organizatën
Pensionet, kujdesi shëndetësor, ushqime, kredi të subvencionuara, makinë punë dhe
kupon karburanti, pastaj marrëveshje elastike për orarin e punës dhe palestra.
 Shpërblime psikologjike
Burimi i këtyre është i rrënjosur në punën që bëjnë njerëzit dhe në mjedisin në të cilin punojnë.
Njohja – lavdërimi, të qenit i vlërsuar, të qenit pjesë i një komuniteti social, arritje, argëtim.
 Shpërblime personale
Promovim, avancim dhe zhvillim, përfitim i kompetencave të reja.
Koncepti i zhvilluar kohёt e fundit i “shpërblimeve totale” ёshtё i rёndesishёm, sepse i jep 
menaxherve tё sotëm mundёsinё qё tё identifikojnë dhe tё përdorin njё gamё dhe njё mori mё tё 
gjerё shpërblimesh se sa ndoshta ishin tё disponueshme ose tё kuptuara nga brezat e mёparshёm. 
(Banfield & Kay. 2011. 442).
Pavarësisht sfidave nga shkrimtarё tё tillё si Kohn-i (1993) dhe Herzberg-u (2003)’ ndikimi i besimit 
Tejllorist nё përdorimin dhe efektivitetin e stimujve financiar ёshtё ёnde i përhapur dhe jo vetem 
midis menaxherve, por edhe tek punonjësit ne shitje, ndertim dhe inxhinieri.

Rast studimi – faktoret motivues nё organizatё

Nё ketë hulumtim janë pёrfshirё njё numer i konsiderueshm i respodentve gjithsejt 130, dhe qё 
tё gjithe kanё qenё punonjës tё tri organizatave tё ndryshme private. Pra mostra ёshtё marrё nё 
menyrё tё kujdesshme duke atakuar keshtu njё shtresё tё madhe tё punetorve nё keto organizata. 
Hulumtimi ёshtё bёrё me qellim nё organizata private, pasi qё ёshtё e ditur se mundesite e lëvizjes 
me paga dhe shpërblime janë mё tё medha nё organizatat privatё se sa nё ato publike. Dhe pas 
analizimit tё pytesoreve dhe tё dhënave, kam nxjerrur edhe rezultatet ku do tё paraqitёn nё grafikun 
e mёposhtёm. 

Fig. 1. Paraqet grafikonin e faktorve motivue me pjesmarrje sipas pёrqindjes.
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Ndikimi nё përqindje i faktorve motivues tek punёtorёt e organizatave ёshtё kështu: paga 16%, 
njohja apo vlerësimi 7%, siguria e punës 8%, mbikëqyrja 5%, trajnimet 6%, arritja 6%, zhvillimi 
personal 10%, vetё puna 7%, mardhёnjet me koleg 7%, falendёrimet 3%, qortimi dhe kёrcnimi 2%, 
ambienti dhe kushtet e punës 6%, stili i menaxhimit 4%, mirënjohjet 6% dhe bonuset 7%. 
Nga rezultatёt e hulumtimit vlenё tё theksohet sё paga ёshtё vlerësuar si faktori kryesor motivues 
me 16% e pёrcjellur mё pas nga zhvillimi personal me 10% dhe siguria e punës me 8% e keshtu mё 
radhё.  Ështё e natyrshme dhe në njё menyrё e pritshme sa i pёrket vlersimit pёr pagёn pasi qё nё tё 
gjithë rajonin e Evropёs juglindore, pra nё shtete e Ballkanit pagat nuk janë nё nivelin e deshiruar e 
as qё mundё tё krahasohen me ato tё shteteve tё Bashkimit Evropian.

Konkluzionet

Vete paga si vlere monetare paraqet elemmentin e rendesishem tё motivimit tё puntorve, megjithekete 
janё edhe shume factor tё tjere tё cilet rangohen jo me pak motivues ne motivimin e puntorve. Andaj 
mendoj se ne baze edhe tё mundesive tё cilat tani per tani i posedojne organizatata tona mundohen 
qe deri ne nje mase tё ndermarrin aktivitete dhe veprime tё cilat ne nje menyre apo tjeter sjellin efekt 
pozitiv ne aspektin motivues tё punonjesit. mirpo gjithsesi kjo nuk eshte e mjaftueshme per tё sjelle 
nje fryme positive dhe motivuese per tё gjithe stafin e organizates, zaten jo gjithehere perkon edhe 
me deshiren dhe vullnetin e menaxhmentit ngase edhe ata vete per shkak tё krizave globale dhe 
rajonale si dhe gjendjes sociale gjinden perpara veshtersive tё shumta tё mbijeteses dhe zhvillimit. 
Po ashtu ne disa raste vrehen trajtime jot e njejta per tё gjithe punonjesit, ngase vetem nje pjes e tyre 
jane me tё privilegjuar dhe trajtuar me mire, ku si pasoj e kesaj ajo per grupin e par sjelle motivim 
maksimal por per tё dytin e qe e perben edhe pjesen dermuses ajo sjell demotivim. Andaj ketu 
duhet qe menaxhmenti dhe stafi udheheqes tё kete kujdes tё veqant dhe sjellje normale per tё gjithe 
punonjesit pa dallim gjini, perkatesi apo edhe relegjioni.

Rekomandimet

Duke u bazuar nё punim dhe nё tё gjeturat e hulumtimit rekomandimet pёr ketë punim janë dy.
Sё pari organizatat duhet te pёrkushtohёn shumё mё shumё nё ngritjen e motivimit tё punёtorve nё 
menyrё qe ato tё mund tё nxjerrin mё pas maksimumin e mundshёm nga ta.
Dhe se dyti ato duhet tё fokusohen mё shumё tekfaktorёt motivues dhe tё cilёt jan radhitur mё 
përqindje mё lartё se tё tjerёt.

Pёrfundimi

Nё ketë punim janë konsultuar literatura tё ndryshme nga lemia e menaxhimit, biznesit dhe 
motivimit, po ashtu janë konsultuar edhe artikuj tё ndryshёm shkencorё nga po ato lemi.
Qellimi i ketijё punimi ka qёnё qё nё menyrё sa mё tё saktё tё nxjerrё nё pahё se si ndikon paga 
si faktor motivues tek punonjësit nё mardhёnjen e punës dhe po ashtu tё nxiren dhe merren 
parasysh edhe faktorёt e tjerё tё cilat kanё ndikim nё menyrё tё drejtёpёrdrejtё nё motivimin e 
puntorvё. 
Fillimisht punim ka tё shjelluar temen e pagës si faktor motivues i rёndesishёm pёr puntorёt e njё 
organizate dhe mё pas ёshtё bёrё edhe njё rast studimi dhe hulumtimi pёr tё pasur njё prefundim 
mbi qeshtjёn e ngritur tё këtij punimi pёr faktorёt motivues nё pёrgjithesi dhe pagёn nё veçanti. 
Prandaj edhe nga rezultatet e nxjerra ёshtё parё se edhe pse paga rangohёt mё lartё nё përqindje se 
faktorёt tjerё si motivues i punonjësve, janë thuajse po aq tё rёndesishem edhe faktorёt e tjerё tё cilёt 
mund tё kenё ndikim shumё tё madhё ne motivimin e punonjësve e mё pas kjo tё ketë edhe impaktё 
tё drejtёperdrejtё ne zhvillimin dhe arritjen e qëllimeve tё organizatës.
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Abstrakt

Ekonomia moderne dhe zhvillimet globale e kanë rritur rëndësinë e marketingut, si disiplinë shkencore mjaftë 
specifike dhe jetike për ndërmarrjet e fushave të ndryshme. Prandaj marketingu, patjetër duhet të gjejë mundësi 
zbatimi në të gjitha ndërmarrjet, të cilat si qëllim parësor kanë kënaqësinë konsumatore dhe krijimin e vlerave 
afatgjata në ekonomitë e vendeve në të cilat veprojnë. Tradicionalisht popullata e Kosovës ka kultivuar mjaftë 
kultura dhe produkte bujqësore. 
Industria e përpunimit të qumështit është një fushë mjaftë atraktive dhe me perspektivë. Krijimi i politikave dhe 
strategjive të favorshme lidhur me këtë industri do të jetë mjaftë e rëndësishme për zhvillimin e kësaj industrie. 
Moszbatimi i marketingut në këtë industri është njëra ndër arsyet që importi i produkteve të qumështit në 
Kosovë është mjaftë i madh. Kjo industri i ka të gjitha kushtet që të shënojë sukses dhe kthesa të rëndësishme 
në zhvillimin e bujqësisë së Kosovës. Prandaj zbatimi i marketingut në ndërmarrjet e Kosovës, veçanërisht në 
industrinë e prodhimit të qumështit është forcë shtytëse që do t’iu hapë rrugë produkteve kosovare në tregjet e 
Evropës dhe më tej.
Produktet e qumështit eksportohen kryesisht në Shqipëri. Rritja e eksportit duhet të jetë synim afatgjatë 
për ndërmarrësit dhe institucionet e Kosovës. Nga rezultatet e këtij punimi mund të nxirren përfundime se 
marketingu nuk zbatohet sa duhet apo është në fazën fillestare të zbatimit në ndërmarrjet e Kosovës, veçanërisht 
në ndërmarrjet e industrisë së përpunimit të qumështit. Produktet e qumështit eksportohen kryesisht në Shqipëri. 
Rritja e eksportit duhet të jetë synim afatgjatë për ndërmarrësit dhe institucionet e Kosovës. Nga rezultatet e 
këtij punimi mund të nxirren përfundime se marketingu nuk zbatohet sa duhet apo është në fazën fillestare të 
zbatimit në ndërmarrjet e Kosovës, veçanërisht në ndërmarrjet e industrisë së përpunimit të qumështit.

Fjalët kyçe: Marketingu, Industria e qumështit, produktet bujqësore, filozofia e biznesit.

Hyrje

Ekonomia moderne dhe zhvillimet globale e kanë rritur rëndësinë e marketingut, si disiplinë 
shkencore mjaftë specifike dhe jetike për ndërmarrjet e fushave të ndryshme. Prandaj marketingu, 
patjetër duhet të gjejë mundësi zbatimi në të gjitha ndërmarrjet, të cilat si qëllim parësor kanë 
kënaqësinë konsumatore dhe krijimin e vlerave afatgjata në ekonomitë e vendeve në të cilat veprojnë. 
Zbatimi i marketingut në ndërmarrjet e vendeve të pazhvilluara ka rëndësi të madhe. Veçanërisht 
zbatimi i tij si filozofi biznesi dhe si koncept në këto ndërmarrje do të bëjë të mundur ndryshimin e 
gjendjes, zhvillim të hovshëm ekonomik përmes krijimit të përparësive konkurruese dhe ekonomisë 
stabile.
Republika e Kosovës gjendet në tranzicion specifik. Ndërmarrjet e Kosovës janë duke iu nënshtruar 
procesit të privatizimit. Teritori i Kosovës është i pasur relativisht mirë me resurse natyrore. Mirëpo 
zhvillimi i Kosovës ka pasur ngecje gjatë periudhave të ndryshme. Problemet e moszhvillimit 
ekonomik të Kosovës gjenezën e kanë në shumë faktorë. Nëse analizohen faktorët historikë do të 
mund të kuptohet që politikat kolonizuese, humbja e statusit politik në kuadër të Jugosllavisë së 
atëhershme, shfrytëzimi i pamëshirshëm i resurseve natyrore janë faktorë të cilët kanë ndikuar 
jashtëzakonisht në moszhvillimin ekonomik të Kosovës. Përfundimi i luftës çlirimtare në vitin 1999 
ekonominë e Kosovës e gjeti tërësisht të rrënuar. Edhe pse janë bërë përpjekje në rimëkëmbjen e 
ekonomisë së Kosovës ende nuk ka zhvillim të mirëfilltë ekonomik, i cili do të gjeneronte mjaftë 
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vende të reja pune dhe standart më të mirë jetësor për qytetarët e Kosovës. 
Bujqësia është veprimtari ekonomike, zhvillimi i së cilës do të krijonte zhvillim të hovshëm 
ekonomik. Tradicionalisht popullata e Kosovës ka kultivuar mjaftë kultura dhe produkte bujqësore. 
Prandaj resurset natyrore dhe përvoja në kultivimin dhe përpunimin e produkteve bujqësore 
janë përparësi specifike që do ta bënin të mundur zhvillimin e bujqësisë në Kosovë. Industria e 
përpunimit të qumështit është një fushë mjaftë atraktive dhe me perspektivë. Krijimi i politikave dhe 
strategjive të favorshme lidhur me këtë industri do të jetë mjaftë e rëndësishme për zhvillimin e kësaj 
industrie. Moszbatimi i marketingut në këtë industri është njëra ndër arsyet që importi i produkteve 
të qumështit në Kosovë është mjaftë i madh. Kjo industri i ka të gjitha kushtet që të shënojë sukses 
dhe kthesa të rëndësishme në zhvillimin e bujqësisë së Kosovës. Prandaj zbatimi i marketingut në 
ndërmarrjet e Kosovës, veçanërisht në industrinë e prodhimit të qumështit është forcë shtytëse që do 
t’iu hapë rrugë produkteve kosovare në tregjet e Evropës dhe më tej.

Qëllimi dhe rëndësia e punimit

Qëllimi i këtij punimi qëndron në analizimin e zbatueshmërisë së marketingut në industrinë e 
përpunimit të qumështit dhe në nxjerrjen e konkluzioneve lidhur me këtë analizë. Zhvillimi i kësaj 
industrie ka rëndësi jetike për ekonominë e Kosovës, sepse Kosova është shumë e varur nga importi 
i produkteve ushqimore, veçanërisht nga importi i produkteve të qumështit. Prandaj me zbatimin e 
marketingut, do të krijohen kushte për zhvillim më të madh të kësaj industrie. 
Marketingu dhe efektet e zbatueshmërisë së tij në këtë industri është i një rëndësie të veçantë, e cila 
trajtohet në mënyrë shkencore dhe profesionale në këtë punim. Ky punim mëton të jetë një burim i 
rëndësishëm profesional për të interesuarit e industrisë së përpunimit të qumështit dhe produkteve 
të kësaj industrie. Prandaj ky punim ka rëndësi sepse do të kontribojë në zgjerimin e të dhënave 
dhe njohurive lidhur me tregun e produkteve të qumështit, marketingun e këtyre produkteve dhe 
industrinë e përpunimit dhe prodhimit të këtyre produkteve.

Metodologjia e aplikuar

Të dhënat e mbledhura që kanë të bëjnë me këtë punim janë të dhëna sekondare.  Këto të dhëna 
janë marr nga menaxhmenti i Qumështores KABI, nga web faqja e kësaj qumështoreje, nga tekstet e 
ndryshme universitare të autorëve të ndryshëm vendorë dhe të huaj, Plani për Bujqësi dhe Zhvillim 
Rural 2010-2013 i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural,...etj. 

Rezultatet e pritura

Rezultatet e arritura do të bëjnë të mundur kuptimin më të mirë dhe më të qartë të zbatueshmërisë 
së marketingut në industrinë e përpunimit të qumështit. Andaj përmes këtij punimi priten të arrihen 
rezultate të cilat do të kontribojnë në definimin dhe krijimin e strategjive dhe politikave të ndryshme 
biznesore në fushën e përpunimit dhe prodhimit të produkteve të qumështit në Kosovë.
Gjithashtu rezultatet e arritura nga ky punim do të mundësojnë njohjen më të mirë të ndërmarrjeve 
të cilat veprojnë në këtë industri. Kosova në të kaluarën por edhe në të tashmen ka qenë dhe është 
mjaftë e varur nga importi i produkteve të qumështit. Përmes shfrytëzimit të rezultateve nga ky 
punim, sado pak do të mund të nihet tregu dhe karakteristikat e produkteve të qumështit, procesi 
i prodhimit të tyre, e që do të mundësonte ngritje të kapaciteteve prodhuese dhe të shitjes në nivel 
vendi në këtë sektor të rëndësishëm dhe profitabil për ekonominë e Kosovës.  
    

Koncepti i Marketingut

Ndërmarrjet gjatë zhvillimit të tyre kanë zbatuar koncepte të ndryshme në biznes, varësisht nga koha, 
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kushtet dhe mundësitë. Koncepti i marketingut përmban qëndrimin e ndërmarrjes në përcaktimin 
e programit të prodhimit e të shërbimeve, në mënyrë që sa më mirë, në kohë e hapsirë, me çmime 
të pranueshme t’i përmbushë nevojat e konsumatorëve dhe njëkohësisht të realizojë fitim për vete. 
Koncepti i marketingut është doktrinë ose filozofi, njëri prej dimensioneve relevante në biznesin 
e ndërmarrjes. Ka kuptim të gjerë dhe përfshinë sfera të ndryshme, siç është ajo e prodhimit, e 
konsumit dhe e këmbimit, por edhe e shpërndarjes. Shtrihet në tërë procesin e riprodhimit dhe në 
sistemin ekonomik e shoqëror. (Prof. dr. Ali Jakupi, Bazat e Marketingut, Prishtinë, 2000, faq.15)
Koncepti i marketingut është filozofia në bazë të së cilës qëllimet për profit të ndërmarrjes mund të 
realizohen më së miri përmes njohjes së dëshirave dhe nevojave të grupimeve cak të konsumatorëve 
e duke i përmbushur ato nevoja përmes aktiviteteve dhe angazhimeve të ndërlidhura të të gjitha 
strukturave dhe niveleve të organizimit të ndërmarrjes. Për ta kuptuar drejt konceptin kyç të 
marketingut, duhet theksuar se aktivitetet e ndërmarrjes pikënisjen dhe mbarimin e kanë te 
konsumatori. Ndërmarrja nëpërmjet marketingut e bënë identifikimin e nevojave dhe të kërkesave, i 
analizon dhe i ndjekë ato deri në përmbushjen e tyre. Sipas konceptit të marketingut, në fokusin e të 
gjitha aktiviteteve të ndërmarrjes është tregu, përkatësisht konsumatori. Marketingu aktivitetet e veta 
i fillon në treg dhe i përmbyllë në treg. (Prof. dr. Nail Reshidi, Strategjitë e Marketingut (Ligjerata të 
autorizuara), Prishtinë, 2007, faq. 6-7). 
Në ekonominë bashkëkohore nuk është parësore mundësia e prodhimit të produkteve apo e 
shërbimeve. Eshtë vendimtare që ato të jenë të drejtuara nga tregu dhe të përvetësohen, pranohen 
nga blerësit. Pra, produktet dhe shërbimet duhet të posedojnë cilësi, atribute, çmime dhe elemente 
tjera, të cilat janë të dobishme dhe të kapshme për konsumatorin. Derisa produkti prodhohet për 
konsumatorin, ai patjetër duhet t’i ketë të gjitha karakteristikat që i pranon blerësi. Blerësi është 
parësor në suazat e konceptit të marketingut. Me konceptin e marketingut identifikohen, analizohen, 
anticipohen dhe përmbushen nevojat e konsumatorëve ekzistues dhe të atyre potencial. Koncepti i 
marketingut evolvon, pëson ndryshime. Në fillimin e aplikimit të tij në qendër të aktivitetit ishin 
blerësit, kurse tash është mjedisi, ku përfshihen konkurrentët dhe faktorët tjerë. Koncepti marketingut 
edhe më tutje mund të evolvojë dhe të jetë në përshtatshmëri me ndryshimet e mjedisit. 
Roli i konceptit të marketingut në ndërmarrje është i rëndësishëm. Ekzistenca e ndërmarrjes në 
ekonominë e tregut varet nga tregu. Koncepti i marketingut ndërmarrjen e orienton drejt nga tregu, 
ngase i bazuar në informacione reale, i balancon kërkesat dhe ofertën. Konceptin e marketingut 
ndërmarrjet duhet ta kenë pikëmbështetje edhe para se të fillojë ndërtimi i kapaciteteve, ose para se 
të vendosë për asortimentin dhe tipin e prodhimit. Gjithashtu koncepti i marketingut ndërmarrjes 
i mundëson gjetjen e zgjidhjes së problemeve në kushtet e konkurrencës, duke lansuar produkte 
të reja, produkte të modifikuara, ose duke ndërmarrë masa tjera në politikën e çmimeve dhe në 
shërbimet e shitjes. (Prof. Dr. Ali Jakupi, Bazat e Marketingut, Prishtinë, 2000, faq. 15-18)      
Nga fakti që kuptimi i konceptit të marketingut përqëndrohet te konsumatori, çdo subjekt afarist që 
mirret me prodhimin e produkteve dhe shërbimeve, për të qenë i suksesshëm asnjëherë nuk guxon 
të harrojë se:
• Në ekonominë dhe tregun e lirë konsumatori është mbret,
• Gjithmonë duhet ta vëmë vehten në lëkurën e konsumatorit,
• Duhet të kuptohen përfitimet e konsumatorit nga produkti apo shërbimi jonë,
• Duke i plotësuar nevojat e konsumatorit pikësynim permanent është plotësimi i kënaqësisë së tij,
• Duhet të shesim në bazë të nevojave dhe kërkesave të konsumatorëve e jo në bazë të nevojave tona, 
karakteristikave të produktit dhe vetive të tij.
Në ekonominë moderne, afarizmi i ndërmarrjeve të cilat anashkalojnë filozofinë e biznesit të bazuar 
në konceptin e marketingut e që orientohen vetëm në shitje, u kërcënohet situata e palakmueshme 
financiare. Prandaj koncepti i marketingut është aq i rëndësishëm, sa nuk mund të konsiderohet 
si funksion i veçantë. Ai është tërë biznesi i parë nga këndvështrimi i rezultatit përfundimtar, nga 
pikëpamja e konsumatorit.(Prof. Dr. Nail Reshidi, Strategjitë e Marketingut (Ligjerata të autorizuara), 
Prishtinë, 2007, faq. 8-9) 
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Zhvillimi i konceptit të marketingut si shkencë 
Marketingu është diciplinë shkencore, e përhapur shpejtë në kreimin e politikës së biznesit të 
ndërmarrjes, si dhe të politikës ekonomike në shoqëri. Eshtë shkencë e shekullit XX dhe pritet të jetë 
edhe më dominante në shekujt që vijnë. (Prof. Dr. Ali Jakupi, Bazat e Marketingut, Prishtinë, 2000, 
faq. 23)
Përkufizimet e ndryshme të marketingut nxjerrin në pah karakteristikat e ndryshme të tij. Prandaj 
është vështirë të ipet një përkufizim, i cili do t’i përfshinte të gjitha karakteristikat e marketingut. Baza 
e marketingut modern është filozofia apo koncepti i të kuptuarit të konsumatorit.( Prof. Dr. Ismet 
Mucuk, Principet e Marketingut, Stamboll, 2006, faq. 2-3)
Nga pikëpamja etimologjike termi marketing ka prejardhje anglosaksone. Përbëhet nga dy fjalë: 
market+ing. Fjala market do të thotë treg, ndërkaq sufiksi ing ka domethënie të ndryshme, si process, 
aksion, takim për të ftuar, etj.Përkthimi në shqip nuk është adekuat, prandaj përdoret si te të tjerët: 
Marketing. 
 Lidhur me definicionin e marketingut janë shënuar evolvime të ndryshme. Bie fjala, shoqata 
Amerikane për Marketing, ndër të tjera ka përvetësuar këtë definicion: Marketingu është proces që 
merret me aktivitete të biznesit të cilat i drejtojnë rrjedhat e mallit dhe të shërbimeve nga prodhuesi 
deri tek konsumatori ose shfrytëzuesi. 
Philip Kotler e jep këtë definicion: Marketingu nënkupton biznesin e tregut për realizimin e 
përmbushjes së nevojave dhe të dëshirave të njerëzve. Fedor Rocco përcaktohet kështu: Marketingu 
bashkëkohor emërton aktivitetin biznesor, i cili ndërlidh prodhuesin me konsumin, për t’i 
përmbushur maksimalisht nevojat e shoqërisë, të cilat në treg paraqiten si kërkesa.
Marketingu është tërësi e aktiviteteve, me të cilat prodhimi optimalizohet për përmbushjen 
e nevojave dhe të kërkesave të konsumatorëve, ngase tregu me mekanizmat e tij sugjeron 
për mënyrën e prodhimit, asortimentin, shpërndarjen, çmimin, porositë dhe sjelljen e 
konsumatorëve (të individëve, të organizatave dhe të shoqërisë). (Prof. Dr. Ali Jakupi, Bazat e 
Marketingut, Prishtinë, 2000, faq. 7)
Duke u bazuar në këto përkufizime mund të definohen karakteristikat kryesore të marketingut si 
disiplinë shkencore:
• Marketingu është tërësi apo sistem i aktiviteteve të shumta dhe të ndryshme,
• Marketingu është aktivitet i ndryshimit, i cili i përmbush nevojat e     konsumatorëve, 
• Marketingu ka të bëjë me produkte, shërbime dhe ide,
• Si një funksion biznesor i ndërmarrjes, marketingu zhvillohet në një mjedis, i cili shpesh apo 
vazhdimisht pëson ndryshime,
• Marketingu nuk është vetëm aktivitet i shitjes dhe reklamimit të një produkti, por ka të bëjë edhe 
me ambalazhimin, përcaktimin e emrit të markës, përcaktimin e çmimit, promocionimin dhe 
shpërndarjen e atij produkti. (Prof. Dr. Ismet Mucuk, Principet e Marketingut, Stamboll, 2006, faq. 5)
Nga aspekti teoriko-aplikativ marketingu ndahet në dy tërësi: 1. Në tërësinë teorike dhe, 2. Në 
tërësinë aplikative. Fillet e marketingut teorik datojnë nga fillimi i shekullit XX. Në vitin 1905 në 
Universitetin e Pensilvanisë (SHBA) hyn në planin mësimor lënda Marketingu i Produktit, ndërkaq 
në Universitetin Viskonsin që nga viti 1910 fillohet të mësohet lënda Metodat e Marketingut. Deri 
në vitet e pesëdhjeta të shekullit të kaluar vëhet fundamenti teorik i disiplinës së marketingut.
Dekada e gjashtë është faza e zbatimit të marketingut në kuptim të gjerë. Praktika mbështetet në 
thesarin e formuar teorik, fond ky shumë i rëndësishëm për gjetjen e zbatimit në ekonomi dhe më 
gjerë. Marketingu është shkencë descriptive, e cila inkorporon studimet me qasje si të kreohen, të 
stimulohen, të mirëmbahen dhe të përparohen transakcionet. Drejtim marketingu është shkencë 
normative, e cila inkorporon kreimin efikas dhe ofrimin e vlerave për stimulimin e transakcioneve të 
dëshiruara. Sipas këtij definicioni të Kotlerit, marketingu si shkencë ndahet në dy pjesë: empirike dhe 
normative. Pjesa empirike jep përgjigje në pyetjen Cka është, ndërkaq përgjigja e pjesës normative 
është Si duhet të jetë. 
Marketingu është shkencë me karakter interdiciplinar. Në zbatimin e tij përveç ekspertëve të 
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marketingut duhet të inkorporohen edhe ekspertë të profileve nga shkencat tjera, siç është 
matematika, statistika, ergonomia, sociologjia, psikologjia, antropologjia, gjeografia, etj. Shkenca e 
marketingut zhvillohet me punë ekipore, ku marrin pjesë ekspertë nga lëmenjë të ndryshëm, të cilët 
e kompletojnë dhe e integrojnë aktivitetin e marketingut. 
Shkenca e marketingut ka evoluar krahas zhvillimit të ekonomisë dhe të shkencave tjera. Qasjet 
e kërkimeve të tij kanë ndryshuar. Deri tash njihen këto qasje: kërkimi lëndor, institucional dhe 
funksional. Këto qasje janë të karakterit ekstern, Ndërkaq, qasjet e karakterit intern janë qasjet e 
drejtimit dhe ato sistemore. (Prof. Dr. Ali Jakupi, Bazat e Marketingut, Prishtinë, 2000, faq. 23-25)
Si përfundim mund të thuhet që marketingu si shkencë e re ka përjetuar një zhvillim të hovshëm 
dhe dinamik. Zhvillimi dhe përsosja e marketingut vazhdon me të madhe, ngase shumë studiues dhe 
analistë dita ditës po nxjerrin në pah të dhëna dhe fakte të reja lidhur me këtë shkencë interdisiplinare. 
Me zhvillimin e konceptit të marketingut zbatimi i tij në ndërmarrjet e ndryshme po bëhet më aktual 
dhe më i domosdoshëm.     

Periudhat e zhvillimit të marketingut

Gjurmët fillestare të marketingut burojnë dhe i gjejmë qysh në format më të hershme të shkëmbimit. 
Fundi i shek. XIX si kohë e revolucionit tekniko-teknologjik, shënon edhe fillimin e sistemit të 
marketingut. Me përsosjen tekniko-teknologjike doli në skenë industrializmi efikas, transporti 
rentabil, ulja e çmimeve, heqja dorë e praktikës së “vetëmjaftueshmërisë’’, prirja drejt blerjes, 
popullzimi i qendrave urbane, specializimi i punës etj, që gjithsesi dhe pashmangshëm nxitën 
zhvillimin e procesit të shkëmbimit.  (Prof. Dr. Nail Reshidi, Strategjitë e Marketingut (Ligjerata të 
autorizuara), Prishtinë, 2007, faq. 9-10)

                    Përgjithësisht mund të dallojmë këto periudha të zhvillimit të marketingut:
Periudha e Konceptit të Prodhimit: Ky koncept zhvillimin kryesor e ka arritur në fillim të vitit 1900. 
Gjatë kësaj periudhe ndërmarrjet u kushtojnë rëndësi të jashtëzakonshme prodhimit. Prodhimi është 
funksioni dhe aktiviteti kryesor i ndërmarrjeve.  Kërkesa ishte më e madhe se oferta, andaj qëllimi 
kryesor i ndërmarrjeve të asaj kohe ishte rritja e prodhimit në mënyrë që ta përballojë kërkesën 
e madhe në treg. Marketingu dhe shitja kanë qenë aktivitete pasive. Orientimi kryesor ishte në 
prodhim. Kjo periudhë ka zgjatur deri në Krizën ekonomike të viteve 1929-1933.
Periudha e Konceptit të Shitjes: Kriza ekonomike e viteve 1929-1933 tregoi që nuk mjafton vetëm 
prodhimi i produkteve pa ndonjë kriter të caktuar. Gjatë kësaj periudhe rritet rëndësia dhe esenca 
e shitjes, si funksion i rëndësishëm i ndërmarrjes. Ndërmarrjet veprimtarinë e tyre e përqëndrojnë 
në aktivitetet e promocionit, me qëllim të shitjes së produkteve të prodhuara. Veçanërisht teknikat e 
ndikimit dhe reklama joreale janë përdorur me të madhe gjatë përpjekjeve për shitje të produkteve. 
Esenca e konceptit të shitjes ka qenë çka prodhohet shitet, vetëm se duhet të dihet se si të shitet. 
Filozofia biznesore e menaxherëve përqëndrohej në reklamën kreative dhe në teknikat e shitjes 
kreative me qëllim të rritjes së vëllimit të shitjes. 
Periudha e Konceptit të Marketingut: Konceptet e mëparshme nuk sollën rezultate afatgjata në 
veprimtaritë afariste të ndërmarrjeve. Koncepti i marketingut paraqitet në vitin 1950, pasiqë disa 
ndërmarrje të mëdha filluan ta zbatonin koncetin e ri i cili do të njihej si koncepti i marketingut. Ky 
koncept filloi të zatohej me të madhe në vitin 1960 në SHBA, kurse në vitet shtatëdhjeta në shtetet 
e tjera të zhvilluara të globit. Gjatë kësaj periudhe filloi të konsolidohej departamenti i marketingut 
në ndërmarrjet të cilat filluan ta zbatonin këtë koncept. Në ditët e sotme koncepti i marketingut 
është shëndërruar në një filozofi biznesi për ndërmarrjet të cilat e kanë konsumatorin në qendër të 
vëmendjes.( Prof. Dr. Ismet Mucuk, Principet e Marketingut, Stamboll, 2006, faq. 6-7)       
                         
Faktorët që ndikojnë në zhvillimin e marketingut
Faktorët që kanë ndikuar në zhvillimin e marketingut janë: niveli i zhvillimit ekonomik ose forca 
ekonomike e një vendi, niveli i standartit jetësor dhe shoqëror, struktura e të punësuarve, rendimenti, 
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niveli i kohës së lirë, si dhe faktorët tjerë (struktura e popullsisë, stili i jetës etj.).
Niveli i zhvillimit ekonomik ose forca e zhvillimit të një vendi, rëndom matet me të ardhurën 
kombëtare ose me produktin shoqëror per capita. Sipas disa vlerësimeve aproksimative, faza e 
zhvillimit industrial fillon kur për krye banori të vendit përkatës e ardhura kombëtare apo produkti 
shoqëror arrinë në 500-800 dollarë USA. Niveli prej 800-1200 dollarë paraqet fazën e zhvillimit 
industrial. Shtetet e zhvilluara qysh moti e kanë tejkaluar dhe shumë fishuar këtë mesatare. Së 
këndejmi marketingu nuk është fenomen as dukuri e rastit, por pasojë e zhvillimit të marrdhënieve 
ekonomike dhe shoqërore. Prandaj zhvillimi ekonomik ka ndikim të pandërprerë në rritën dhe 
efikasitetin e marketingut, mirëpo edhe marketingu është faktorë i rëndësishëm që ndikon në 
zhvillimin ekonomik.   
Standardi shoqëror përfshinë aftësinë për konsum masiv të shoqërisë (konsumi 
individual dhe kolektiv). Standardi shoqëror është më i lartë kur konsumi 
shoqëror shënon nivel të dukshëm. Për nivelin e lartë orientim merret shkalla prej 70% e 
të ardhurave kombëtare e destinuar për konsum. Marketingu si koncept dhe funksion i biznesit, 
është domosdoshmëri të dominojë në të gjitha ekonomitë e vendeve të ndryshme, pa marrë parasysh 
nivelin e zhvillimit të tyre shoqëror dhe ekonomik. 
Struktura e të punësuarve shpreh pjesëmarrjen e të punësuarëve në sektorin primar, sekondar, 
terciar dhe kuartar. Në shtetet e zhvilluara industriale pjesëmarrja në bujqësi është nën 20% nga 
numri i tërësishëm i të punësuarëve, ndërsa numri më i madh është i punësuar në veprimtaritë 
shërbyese. 
Rendimenti është një prej faktorëve të rëndësishëm në zhvillimin e marketingut. Bazën më të mirë 
materiale e mundëson rendimenti më i lartë. Rendimenti dhe efikasiteti në ekonomi krijojnë kushte 
edhe për kohë të lirë në intervale kontinuele dhe më të gjata. 
 Struktura kualifikuese e popullsië, niveli arsimor e kulturor, stili i jetës janë shtytëse të forta të 
zhvillimit të marketingut. Struktura e volitshme arsimore, popullsia e arsimuar në nivel më të lartë, 
krijon fond më të qëndrueshëm të fuqisë blerëse, si dhe kërkesat i ka më të avancuara. Sado që 
marketing ka ndikim në stilin e jetës, në realitet struktura e volitshme kualifikuese vetvetiu është një 
prej agjensëve në këtë drejtim (Prof. Dr. Ali Jakupi, Bazat e Marketingut, Prishtinë, 2000, faq. 26-28)
      

Sistemi Informatik i Marketingut

Nevoja për të dhëna dhe informacione është shumë e madhe për çdo biznes. Veçanërisht bizneset 
të cilat zbatojnë konceptin e marketingut u kushtojnë shumë rëndësi informacioneve lidhur me 
tregun, konsumatorët, profilin e konkurrentëve në treg,…etj Prandaj marrja e vendimeve marketing 
në ndërmarrje realizohet përmes të dhënave dhe informacioneve të cilat sigurohen nga sistemi 
informatik i marketingut dhe kërkimet marketing. 
Sistemi informatik i marketingut është organizim i një vargu të veprimeve dhe metodave me të 
cilat vazhdimisht planifikohen të mblidhen, analizohen dhe interpretohen të dhënat, të ruhen 
dhe shpërndahen informacionet, të cilat shërbejnë për nxjerrjen e vendimeve marketing. (Prof. 
Dr. Ramiz Livoreka, Kërkim Marketingu, Prishtinë, 2011, faq. 27)
Ky sistem organizohet me anë të kompjuterit. Të dhënat e mbledhura përpunohen me kompjuter. Të 
gjitha informacionet dhe të dhënat të cilat janë të dobishme dhe efektive për veprimtarinë afariste në 
ndërmarrje janë objekt analizimi dhe përpunimi për sistemin informatik të marketingut. Rrethina e 
jashtme e marketingut, konsumatorët, çmimet, shpenzimet reklamuese, shitjet, konkurrenca, kanalet 
e shpërndarjes janë disa nga të dhënat të cilat trajtohen nga sistemi informatik i marketingut.  
Ekzistojnë disa arsye specifike të cilat inponojnë krijimin e sistemit informatik të marketingut në 
ndërmarrje: Procesi i vendimmarrjes marketing është proces i vështirë, rritja e numrit të konsumtorëve 
imponon sasi më të mëdha të të dhënave dhe informacioneve, zhvillimet në teknologjitë komunikuese 
kanë bërë të mundur aplikimin e këtyre teknologjive në sigurimin, analizimin dhe përpunimin e të 
dhënave…etj.  (Prof. Dr. Ismet Mucuk, Principet e Marketingut, Stamboll, 2006. faq. 51)
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Fig. 1. Struktura e SIM-it

Kërkim Marketingu

Kërkim marketing përfshinë procedurat dhe teknikat për disenjim, mbledhje të të dhënave, 
analizë dhe prezantim të informacioneve që përdoren në nxjerrjen e vendimeve marketing. Pra, 
kërkim marketingu prodhonë informacione që menaxherët kanë nevojë për nxjerrjen e vendimeve 
marketing. 
Në teorinë e marketingut përkufizimi mjaftë i shpeshtë është ky: Kërkim marketing është funksion 
që i lidhë konsumatorët me tregun përmes informacionit, ku informacioni përdoret për 
identifikim dhe definim të problemeve marketing, të prodhimit, të përkufizimit dhe vlerësimit 
të veprimeve në marketing, vështrimit të rezultateve marketing dhe avancimin e kuptimit të 
marketingut si proces.
Menaxhmenti i marketingut arritjen e qëllimeve të ndërmarrjes e bën me nxjerrjen e vazhdueshme 
të vendimeve të menaxhmentit të marketingut, të cilat kanë të bëjnë me zgjidhjen e problemeve të 
marketing miksit të ndërmarrjes. Prandaj qëllimi i kërkim marketingut është fitimi i informacioneve 
në bazë të të cilave vendoset për biznesin e ndërmarrjes. 

Kërkim marketing janë kërkime që lidhen me biznesin dhe mund të përkufizohen si hulumtim-
kërkim formal në një kohë dhe vend për të siguruar informacion për përdorim të nxjerrjes së 
vendimeve. Prandaj kërkim marketing i referohen procedurave dhe teknikave që përfshijnë: 
disenjimin, mbledhjen e të dhënave, analizën dhe prezentimin e informacioneve të përdorura në 
nxjerrjen e vendimeve të marketingut. (Prof. Dr. Ramiz Livoreka, Kërkim Marketingu, Prishtinë, 
2011, faq. 5-6)         

Procesi i kërkim marketingut

Vendimet menaxheriale synojnë përmirësimin dhe zhvillimin e ndërmarrjeve. Që të jenë këto 
vendime efektive duhet të bazohen në të dhëna dhe informacione të sigurta. Prandaj të dhënat e 
mbledhura me anë të kërkimeve marketing apo të tregut duhet të kalojnë në procesin e kërkim 
marketingut. Pika e nisjes e çdo kërkimi është të definoj objektivat- çfarë duhet të arrihet nga 
puna. Objektivat janë deklerata të asaj se pse kërkimi është realizuar dhe cila është lidhja, për çfarë 
informata është bërë kërkimi…Një plan se si këto objektiva duhet të realizohen dhe se si duhet të 
mblidhen të dhënat duhet të përpilohet. Ky është dizajnimi i kërkimit. Gjatë fazes së planifikimit 
resurset e kërkuara (duke përfshirë edhe paratë) dhe koha e involvuar janë mjaftë të rëndësishme. 
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Mbledhja e të dhënave është pjesa vizuele e kërkimit. Kjo fazë është vitale për tërë procesin, por 
është gabim të mendohet se është shumë vitale krahasuar me fazat tjera të kërkimit. Ka tipe dhe 
teknika të ndryshme të mbledhjes së të dhënave dhe divizioni më fundamental është në mes të 
punës kërkuese në zyre (dytësore) dhe punës kërkimore në terren (primare). Puna në teren involvon 
intervistimin dhe kompletimin e pyetësorit për çdo individ apo organizatë. Kurse puna në zyre 
involvon shfrytëzimin e të dhënave të publikuara më herët lidhur me çështjen, e cila hulumtohet. 
Pastaj bëhet analizimi i të dhënave. Gjatë kësaj faze bëhet rregullimi apo klasifikimi të dhënave të 
mbledhura. Kjo faze ka të bëjë me atë se çfarë është gjetur gjatë kërkimit dhe a janë të përshtashme të 
dhënat e mbledhura me çështjen e hulumtimit. 
Në fazën e raportimit bëhet interpretimi dhe prezantimi i të dhënave në mënyrë të 
kuptueshme. Rezultatet e kërkimit duhet të jenë të kapshme për vendimmarrësit, të 
cilët do të shërbehen me këto të dhëna gjatë procesit të vendimmarrjes marketing. 
Hapi final në këtë proces është marrja e vendimit, bazuar në rezultatin e kërkimit dhe veprimit 
nga ai rezultat. Herë pas here kërkuesi dhe vendimmarrësi janë të njejtë. Mirëpo ndodh që në emër 
të ndërmarrjes kërkimin ta bëjë një organizatë e specializuar për kërkime. Duhet thënë që rezultati 
i vendimit varet mjaftë nga cilësia e kërkimit. Një kërkim i cilësisë së lartë impononë edhe vendime 
efektive dhe të dobishme për ndërmarrjen. (Paul Hague, Market Research, Glasgow, 2002, faq. 9-11 ) 

        

 
                                            
                             

Fig. 2. Procesi i kërkim marketingut

Llojet e të dhënave

Të gjitha të dhënat dhe informacionet për nga rëndësia që kanë në procesin e kërkim marketingut i 
ndajmë në dy lloje: të dhëna sekondare dhe të dhëna primare. Për t’i fituar këto të dhëna zhvillohen 
dy lloje të aktiviteteve kërkimore, kërkimet në tavolinë për të dhënat sekondare dhe kërkimet në 
teren për të dhënat primare. 

Të dhënat sekondare sa i përket burimit të tyre mund të jenë të dhëna nga burimet brenda 
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ndërmarrjes dhe nga burimet jashtë ndërmarrjes. Të dhënat sekondare për nga origjina 
mund të jenë të jashtme (të dhënat për popullsinë, për prodhimin, importin dhe eksportin, 
për konsumin dhe tregtinë, për çmimet) dhe të brendshme (të dhënat për shitjen, për furnizimin, 
për çmimet dhe shpenzimet, për promocionin, për prodhimin dhe zhvillimin, për personelin e  
ndërmarrjes). Përparësitë e të dhënave sekondare janë: kosto e ultë, shpejtësi, fleksibilitet, vlefshmëri. 
Kufizimet e këtyre të dhënave janë: vjetërsia e të dhënave, cilësi jo e duhur e të dhënave, saktësia. 

Të dhënat primare mblidhen kur në bazë të të dhënave sekondare nuk mund të marrim përgjigje 
në pyetjet kërkimore lidhur me problemin kërkimor. Këto të dhëna janë të dhëna origjinale, të cilat 
mblidhen me anë të metodave të anketës, vrojtimit dhe eksperimentimit. Anketa është metoda më 
e përdorur në mbledhjen e të dhënave primare. Përmes kësaj metode bëhet parashtrimi i pyetjeve 
personave nga të cilët mirren të dhënat, përgjigjet shënohen në pyetësorin anketues. Ekzistojnë 
katër teknika të anketimit: Anketimi personal, anketimi me postë, anketimi me telefon, anketimi 
elektronik. 

Metoda e vrojtimit ka të bëjë me mbledhjen e të dhënave përmes vrojtimit të dukurive apo subjektit 
për të cilin jemi të interesuar. Gjatë kësaj metode nuk ka ndërhyrje të vrojtuesit. Krahasuar me 
metodën e anketës, me anë të metodës së vrojtimit sigurohen të dhëna më objective dhe cilësore. Por 
metoda e vrojtimit ka përdorim më të kufizuar në hulumtimet marketing krahasuar me metodën e 
anketës. Vrojtimi sipas qëllimit mund të jetë vrojtim i thjeshtë kur të dhënat mblidhen në fazën e 
hulumtimit me vrojtim pa procedura standard. Ky lloj i vrojtimit ka karakter të kërkimeve zbuluese, 
dhe vrojtim sistematik kur zbatohen veprime standard, gjatë këtij vrojtimi përdoren instrumente 
për regjistrim. (Prof. Dr. Ismet Mucuk, Principet e Marketingut, Stamboll, 2006, faq. 59-63).
Metoda eksperimentale i studion ndryshimet e krijuara në treg nën kushtet e caktuara. Në eksperiment 
matet veprimi i një dukurie në tjetrën, kështu studiuesi e kontrollon situatën kërkimore në mënyrë 
që të mund të vlerësojë lidhmërinë shkakore ndërmjet ndryshoreve. Në marketing mund të merren 
shumë eksperimente, si: ndikimi i paketimit në shitjen e produkteve, ndikimi i porosisë reklamuese 
në shitjen e produkteve, ndikimi i çmimit në shitjen e produkteve, ndikimi i disenjit të ndryshuar në 
shitjen e produkteve, etj. Eksperimenti mund të jetë në terren kur në kushtet natyrore nuk mund të 
kontrollohen plotësisht ndryshoret e jashtme dhe në laborator ndodh kur në hapsira të destinuara 
për eksperiment zhvillohet eksperimenti për të arritur kontroll maksimal. (Prof. Dr. Ramiz Livoreka, 
Kërkim Marketingu, Prishtinë, 2011, faq. 208-213).

Manaxhimi i marketingut

Manaxhimi i marketingut mund të definohet si analiza, planifikimi, implementimi dhe kontrolli i 
programeve të hartuara me qëllim të krijimit, ndërtimit dhe mbajtjes së shkëmbimeve të dobishme me 
blerësit e targetuar duke arritur kështu objektivat e ndërmarrjes. Manaxhimi i marketingut përfshinë 
manaxhimin e kërkesës, e cila në vehte përmbanë manaxhimin e marrdhënieve me konsumatorë.
Mendimi që qëllimi i manaxhimit të marketingut është gjetja e konsumatorëve, të cilët do t’i blejnë 
produktet e ndërmarrjes nuk është tërësisht i saktë. Secila ndërmarrje ka një nivel të caktuar të 
kërkesës për produktet e saj. Nganjëherë mund të mos ketë kërkesë adekuate, jo të rregullt apo të 
tepërt. Kështu që manaxhimi i marketingut duhet të gjejë metoda për tu ballafaquar me këto gjendje 
të kërkesës. Manaxhimi i marketingut nuk ka të bëjë vetëm me gjetjen dhe rritjen e kërkesës por edhe 
me ndryshimin apo reduktimin e saj. 
Kërkesa për produktet e një ndërmarrjeje mund të jetë nga konsumatorë të rinjë dhe të vjetër (aktual). 
Teoria tradicionale e marketingut dhe praktika kanë qenë të fokusuara në tërheqjen e konsumatorëve 
të rinjë përmes shitjes së produkteve. Sot, kjo pikëpamje ka ndryshuar. Ndërmarrjet janë të fokusuara 
më tepër në mbajtjen dhe në ndërtimin e marrdhënieve të qëndrueshme me konsumtorë.
Në të kaluarën ndërmarrjet ballafaqoheshin me një ekonomi në rritje, tregjet rriteshin shpejtë, 
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prodhimi ishte faktori kyç, sipas së cilit definoheshin politikat afariste. Ndërmarrjet lehtë gjenin 
konsumatorë të rinjë dhe nuk brengoseshin shumë për konsumatorët e vjetër. Mirëpo sot ndërmarrjet 
ballafaqohen me realitete të reja. Ndryshimet demografike, ekonomitë me rritje të ngadaltë, shumë 
konkurrentë të sofistikuar në treg, mbikapaciteti në shumë industri kanë ndikuar që ndërmarrjet t’i 
kushtojnë shumë rëndësi konsumatorëve aktual. Kosotoja e gjetjes së konsumatorëve të rinjë është 5 
herë më e shtrenjtë sesa mbajtja e konsumatorëve aktual.
Për ndërmarrjet të cilat zbatojnë konceptin e marketingut, humbja e një konsumatori do të thotë 
më shumë se humbja e një shitjeje, pra humbja e tërë blerjeve të cilat do t’i bënte ky konsumatorë 
gjatë tërë jetës së tij. Tërheqja e konsumatorëve të rinjë vazhdon të mbetet një detyrë e rëndësishme 
e manaxhmentit të marketingut. Sidoqoftë fokusi në ditët e sotme është mbajta e konsumatorëve 
aktual dhe krijimi i marrdhënieve profitabile, afatgjata me ta. Esenca e kësaj qëndron në krijimin e 
kënaqësisë dhe vlerës konsumatore. (Philip Kotler, Gary Amstrong, John Saunders, Veronica Wong, 
Principles of  Marketing, New Jersey,   USA, Second European Edition, 1999, faq. 16-17 ).  

Marketingu miks

Termi i marketingut miks në literaturë njihet nga vitet e pesëdhjeta. Kjo terminologji në analet e 
marketingut zë vend që nga viti 1948, kur në Universitetin e Harvardit, profesori Neil H. Borden 
shprehjen “Marketing miks” e përdor në një punim, duke aluduar në drejtuesit që i përziejnë 
elementet e marketingut. Marketingu miks përmban kombinimin e instrumenteve kryesore në 
ndërmarrje për t’i kënaqur nevojat e blerësve dhe të ndërmarrjes. 
Instrumentet (elementet) kryesore të marketingut miks janë katër: produkti, çmimi, shpërndarja 
(distribuimi) dhe promocioni. Deri në definimin e këtyre elementeve, ekzistonin qasje të ndryshme 
për përfshirjen e tyre. Për shembull, Borden, nëmarketing miks i numëronte këto instrumente: 
planifikimin e produktit, çmimin, markën e produktit, kanalet e livrimit (distribuimit), shitjen 
personale, propagandën ekonomike, avancimin e shitjes, paketimin (ambalazhimin), ekspozimin, 
shërbimet, distribuimin fizik, informacionet dhe kërkimet e marketingut. 
Koncepti i marketingut miks mbështetet në efikasitetin dhe në efektet e ofertës. Nuk ka karakter statik 
por, natyrisht, dinamik. Me ndryshimin e kërkesave në treg, duhet të pësojë ndryshime edhe program 
i marketingut miks. Esencën e marketingut miks e përbëjnë të katër instrumentet e theksuara, të cilat 
janë variabla që ndryshohen, modifikohen dhe plotësohen. Instrumentet e marketingut miks, pra, 
produkti, çmimi, distribuimi dhe promocioni e përbëjnë ofertën e ndërmarrjes. 

                                          Fig.3. Elementet që e përbëjnë ofertën

Marketingu miks i ndërmarrjeve të cilat e kanë marketingun filozofi biznesi, është pasqyrë për treg 
dhe e përfaqëson imixhin e tyre. Imixhi i mirë është forcë kohezive që e tërheq blerësin sepse duke e 
ndjekur këtë, tek ai formohet marketingu miks imagjinar, i cili është një prej parakushteve për arritjen 
dhe ruajtjen e lojalitetit. Kombinimi i instrumenteve të marketingut miks nuk është përmbledhje 
mekanike por kombinimet e tilla japin efekte sinergjike. Efektet sinergjike reflektohen pozitivisht në 
të dy anët: te konsumatori dhe te prodhuesi. 
Karakteristikë e instrumenteve është se ato janë variabla që kontrollohen nga vet ndërmarrja. Së 
këndejmi edhe kombinimi është në autonomi të plotë të ndërmarrjes. Njohja e këtyre instrumenteve 
është e rëndësishme sepse optimalizimi i kombinimit të instrumenteve të marketingut miks mund 
të bëhet në mbështetje me njohjen e mirë të secilit instrument veç e veç, duke i vërë në peshojë 
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shpenzimet dhe efektet e tyre. Shpenzimet janë kategori, të cilat e avancojnë ose e degradojnë 
kombinimin e instrumenteve në fjalë.
Sipas konceptit të logjikës së marketingut, nuk konsiderohet ofertë produkti ose shërbimi. Oferta 
formën e tërësishme e merr kur me produktin apo shërbimin kombinohet çmimi, kanalet e shitjes 
dhe aktivitetet e promocionit. Këto elemente janë të varura nga shpenzimet. Oferta është e efektshme, 
nëse për ndërmarrjen ka përmasa efikase: shpenzimet janë racionale, fitimi i dukshëm, kurse nevojat 
e konsumatorëve të përmbushura. 
Qasja e kombinimit ndryshon nga ndërmarrja në ndërmarrje, ngase secila përpiqet t’iu përgjigjet 
sa më mire kërkesave në treg dhe t’i bëjë ballë konkurrencës. Cfardo lloj oferte është e destinuar 
për pikëpjekje me konsumatorin. Konsumatori është faktori kryesor i krijimit të rregullshmërisë së 
ofertës. Vendimet për kombinimin e elementeve të marketingut miks merret në bazë të preferencave 
të konsumatorit. Kombinimi i instrumenteve të marketingut miks përmban strategji, aksione dhe 
qasje edhe për planifikimin përkatës në ndërmarrje. Fundja, kombinimi i instrumenteve dhe gjetja e 
lidhshmërisë në mes tyre nuk është aktivitet i vetëm. Në ndërmarrje këto instrumente kombinohen 
edhe me funksionet tjera, siç janë financat, aktivitetet e zhvillimit e të racionalizimit, etj…( Prof. Dr. 
Ali Jakupi, Bazat e Marketingut, Prishtinë, 2000, faq. 31-34)

Përfundımı

Marketingu mund të organizohet në forma të ndryshme, varësisht nga transformimet organizative në 
ndërmarrje. Ndërmarrjet që zbatojnë sistemin e marketingut, aktivitetet e marketingut i organizojnë 
në mënyra përkatëse, sipas mundësive dhe leverdive që i kanë. Në të gjitha rastet, organizimi i 
aktiviteteve të marketingut është i lidhur me orientimet e definuara të biznesit të ndërmarrjes, me 
mundësitë materiale dhe kadrovike, si dhe me përvetësimin e koncepteve bashkëkohore të biznesit. 
Në përgjithësi, një kohë të gjatë nëpër ndërmarrje ka dominuar sektori komercial, prandaj, për 
tejkalimin e tij, me qëllim të përvetësimit të konceptit të marketingut, aktivitetet përfshihen në 
mënyrë të organizuar, duke filluar nga format më parciale deri tek ato më komplekset. 
Struktura organizative e aktiviteteve të marketingut pikënisjen e ka te tregu, te konsumatori. 
Organizimi i mirëfilltë i marketingut, me refleksionet e tij në të gjitha pjesët dhe funksionet e 
ndërmarrjes, e ka rolin e veçantë në atë që është qenësore për biznesin e ndërmarrjes, në kënaqjen e 
nevojave dhe të kërkesave të konsumatorëve. Organizimi i aktiviteteve të marketingut kryesisht bëhet 
në këto forma, përkatësisht sisteme: organizimi i aktiviteteve të marketingut sipas funksioneve, 
produkteve, tregjeve, blerësve, dhe sipas mënyrave të kombinuara.
Koncepti i marketingut në ndërmarrje zbatohet me qëllim të realizimit të objektivave, siç janë 
përmbushja e nevojave të konsumatorëve (individëve, ndërmarrjeve, grupeve, shoqërisë), vëllimi i 
shitjes, fitimi, pjesëmarrja në treg dhe reputacioni (imixhi), te blerësit dhe konkurrenca. Aktivitetet 
e marketingut janë të përqëndruara në realizimin me sukses të këtyre objektivave. Rezultatet e 
arritura, qofshin pozitive, apo negative, tretmanin e verifikuar e marrin pas matjes, llogaritjes, 
analizës dhe kontrollit të tyre. Kontrolli i marketingut është aktivitet i veçantë, i cili konfirmon të 
arriturat, mangësitë, anët positive dhe ato negative. Nëpërmjet këtij aktiviteti bëhet kontrolli i planit, 
i aktiviteteve, aksioneve, i strategjive, i vendimeve, rezultateve dhe të shpenzimeve. 
Nëpërmjet kontrollit nuk bëhet vetëm krahasimi mes aktiviteteve të ushtruara dhe të planifikuara, 
mes rezultateve dhe shpenzimeve, por si proces i pandërprerë mundëson korigjime, ndërhyrje, 
përmirësime dhe modifikime të nevojshme. Kontrolli mund të ketë përkufizimi kohor, procesor dhe 
të standardeve që zbatohen. Kontrolli me përkufizim kohor ka të bëjë me kontrollin e tërë planit 
vjetor të ndërmarrjes ose të vëllimit të shitjes, të fitimit dhe të shkallës së participimit në treg. Në 
kuptimin procesor, kontrolli bëhet në tri tërësi: në inpute, në proces dhe në outpute. Standardet e 
kanë kuptimin e qasjeve dhe të metodave të metodave të formuara, të cilat shërbejnë për ndjekjen 
dhe kontrollin e aktiviteteve të planifikuara të marketingut, të parametrave tjerë dhe të objektivave, 
si qëllim i përbashkët i politikës së biznesit të ndërmarrjes.
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Abstract

To achieve a full economic and intellectual development,the researchis necessary to be promotedin the country’s 
universities. Research plays an important role in the developing countries to achieve sustainable progress in their 
intellectual and economic development. For this reason, a serious investment is needed not only in education 
but also in research.
The concept of “research for the developing countries”, is often limited to areas where are more essential to 
a developing societysuch areas as education, medicine and agriculture. Strengthening research, developing 
technology and innovationshould be our priority. 
But as we know, a good scientific research requires access and information to start a project proposal. While in 
present-days a wide access to secondary data is provided by Internet in a simple way.
But access can be very problematic, due to its high cost and the lack of publishing experience.
Therefore is necessary the investment in the libraries of universities as well as in the training of employees.

Keywords: Libraries of the university, training, access, development.

Hyrje

Domosdoshmëria për kërkimin shkencor në vendet në zhvillim, ndoshta është aspekt më pak 
i diskutueshëm. Kërkimi është i nevojshem në vende në zhvillim, për të realizuar përparim 
të qëndrueshëm dhe zhvillim intelektual dhe ekonomik. Koncepti i “kërkimit për vendet në 
zhvillim”, është shpesh i kufizuar në fushat ku nevojat e një shoqërie në zhvillim janë ndjerë më të 
domosdoshmet si në mjekësi dhe bujqësisë e arsim. Ketu duhet te arrihet niveli më i lartë i arsimimit: 
atë që studiuesi i cili është në gjendje të gjej në mënyrë të pavarur rrugën e vet drejt njohurive 
te reja, në vend që vetëm për të absorbuar atë që të tjerët kanë zbuluar më parë. Këto fusha janë 
vërtet shumë të rëndësishme për shëndetin publik, dhe ata duhet të studiohet në mënyrë intensive. 
Megjithatë, nuk duhen harruar sferat e tjera si shkencat teknologjike janë shumë të rëndësishme 
për zhvillimin e një ekonomie të forte. Objektivi përfundimtar është rritja e kontributit të Kërkimit 
Shkencor, Zhvillimit dhe Inovacionin ( R&D and Innovation) në rritjen ekonomike dhe krijimin 
e vendeve të punës – punë me cilësi të mirë sidomos për rininë- një segment ky i popullsisë që 
në Ballkanin Perëndimor është prekur nga përqindja e lartë e papunësisë. Qeveritë e vendeve të 
Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Bosnje- Hercegovina, Kroacia, Kosova, ish Republika Jugosllave e 
Maqedonisë, Mali i Zi dhe Serbia, synojnë që shpenzimet në rajon deri në vitin 2020 për R&D dhe 
Inovacionin të arrijnë mesatarisht në 1,5% të Prodhimit të Brendshëm Brutto. Ky është një qëllim 
ambicioz, po kaq ambicioz sa ai shpenzimeve në masën 3% për të njëjtin qëllim, të parashikuar në 
Traktatin e Lisbonës dhe të konfirmuar në strategjinë Europa 2020, që duhet parë si një mekanizëm 
sinjalizues. Vendet janë plotësisht të ndërgjegjshme për kufizimet e tyre fiskale dhe planifikojnë 
të punojnë për të arritur gradualisht realizimin e këtij qëllimi. Psh. vendet e rajonit janë zotuar të 
përpiqen që të kenë 200 milion Euro, si fond jashtë rajonit për periudhën 2014-2020. Prioriteti i 
tretë është thellimi i bashkëpunimit rajonal në politikë bërje dhe zbatimin e programit- si një aspekt 
plotësues ndaj inisiativave kombëtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Faktorët ekonomikë, po 
kështu edhe historia e përbashkët dhe trashëgimia janë në favor të bashkëpunimit rajonal. Edhe 
faktorët gjeografikë kanë rëndësi për vendet që kanë të përbashkët të njëjtën klimë dhe tokë. Duke 
punuar së bashku vendet e rajonit presin të krijojnë një koalicion politik të politikëbërësve cilët 
përmes një presioni pozitiv ndaj njëri- tjetrit mund të promovojnë kryerjen e reformave të duhura 
në nivel kombëtar. Për më tepër programet rajonale ka të ngjarë të jenë më shumë të qëndrueshme 



90

dhe meritokratike, duke shmangur fragmentarizmin, gjërat e tepërta dhe përmirësuar efektivitetin e 
kostove. Në këmbim kjo shpresohet të rrisë kapacitetin e tyre për të tërhequr fonde të huaja. Politikat 
e shëndosha makroekonomike dhe reformat strukturore vazhdojnë të jetë një prioritet, por vendet 
duhet gjithashtu të promovojnë strategjinë për R&D dhe Inovacionin për të rritur produktivitetin 
dhe eksportet. Studimet tregojnë se kompanitë e reja në Ballkanin Perëndimor kanë rritje 15 për 
qind më të shpejtë në shitje dhe 8 përqind më të lartë lidhur me produktivitetin sesa kompanitë jo 
inovative. Për të gjitha këto arsye, vendet e rajonit besojnë se ky është momenti për veprim.
Politika e re e kohezionit social do të thotë se rajonet dhe anëtarët  e Bashkimit Europian duhet
orientojnë investime të BE-së në katër fusha kyçe për rritjen ekonomike dhe vendeve të punës:
• Kërkimë dhe inovacion
• Teknologjia e informacionit dhe komunikimit (TIK)
• Përmirësimi i aftësisë konkurruese të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM)
• Mbështetje drejt një ekonomie me karbon të ulët
Mbështetja e  kërkimit dhe politikave të kohezionit dhe inovacionit janë gati 25% e fondeve strukturore 
të BE-së (përafërsisht 86000000000 euro) kanë qenë investuar në kërkim dhe inovacion. Të tjera 
53600000000 euro investime për politikën e kohezionit dhe merret përmes programeve të veçanta 
të BE-së për financimin e projekteve kërkimore dhe risi “Programi i Shtatë në Kuadër të Kërkimit” 
dhe “Programi Kornizë Innovationdhe Konkurrueshmëria “, që janë paraardhësit e” Horizonti 2020 “ 
Horizon 2020 është instrument financiar për zbatimin e Unionit të Inovacionit, një nismë Europe 
2020 që ka për qëllim sigurimin e konkurrencës globale të Evropës.
Ky program ka si sfidë kryesore stabilizimin e sistemit ekonomik dhe financiar për marrjen e masave 
në krijimin e mundësive ekonomike, bashkëpunimin ndërkombëtar i cili është çelësi për adresimin 
e  shumë objektivave.
Ky program do të financohet nëpërmjet kontributit të drejtpërdrejtë financiar me anë të granteve, në 
mënyrë që të financojnë një projekt/thirrje. Afatet e para të thirrjeve që nga marsi 2014. Në 2014 ka 
pasur rreth 64 thirrje. 
Nëpërmjet çmimeve si kontribut financiar i dhënë si shpërblim pas një konkursi (njohja per arritje 
ne projekt apo shpërblime nxitjeje) 
Nëpërmjet prokurimeve si furnizim me asete, ekzekutimin e punëve ose ofrimi i shërbimeve kundrejt 
pagesës instrumentet financiare si kapitali neto të para-financim; kredi; garanci; instrumente të tjerë.

Kërkimi shkencor dhe informacioni

Progresi i kërkimit shkencor nëpërmjet projekteve të ndryshme zakonisht përshkruhet si një 
përsëritje të proceseve ciklike. Këto procese përmbajnë përbërësit e mëposhtme: 
• Mbledhjen e informacionit duke bërë një inventar të asaj që për momentin është në dispozicion në 
lidhje me temën që do të hetohet.
• Përkufizimi i problemit
• Dizajni i një projekti kërkimor i cili do të vendosë mbi strategjinë që do të përdoren për të trajtuar 
problemin.
• Aktiviteti i kërkimit të vërtetë, kjo mund të jetë i një natyre eksperimentale, ose një analizë teorike, 
apo mbledhje e të dhënave të reja.
• Analiza e rezultateve, interpretimi, formulimin e një hipotezë që mund të shpjegojë
rezultatet e marra.
• Formulimi përfundimtar dhe raportimi i rezultateve dhe konkluzioneve
Informacioni i njohurive shkencore është e lidhur thelbësisht me të gjitha kërkimet shkencore. Ky 
është fillimi por edhe destinacioni i saj përfundimtar, përkatësisht përmes leximit dhe publikimit. 
Njohuri universale janë ruajtur tradicionalisht në koleksionet mbarë botën, libra dhe revista. 
Bibliotekat kërkimore në ditët e sotme janë zhvendosur drejt një biblioteke virtuale e burimeve 
digjitale. 
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Kërcënimi në kërkimin shkencore

Kërcënimi më i madh për kërkime shkencore në vendet në zhvillim nuk është mungesa e financimit, 
as trajnimi shpesh i dobët i nxënësve; ajo është mungesa e informatave, dhe kjo në të dy drejtime: 
disponueshmëria e informacionit dhe komunikimi i informacioneve të marra rishtas. Kjo është 
krejtësisht e pakuptimtë për të investuar në një projekt kërkimor kur është e pamundur për ta 
zbatuar në fazën fillestare ose fazën finale të procesit ciklik të projektit. Pa mundësi e përshtatshme 
për përvetësimin e informacioneve kjo do të na cojë në konkluzione të rreme. Tre kanalet më të 
rëndësishme për shpërndarjen e informacionit shkencor janë:
• Komunikimet personale
• Kontributi Konferencave
• Literatura shkencore 
Pjesëmarrja në konferencat ndërkombëtare është shumë e shtrenjtë, për shkak të shpenzimeve të 
udhëtimit, tarifat e regjistrimit dhe fakti që ata shpesh janë të organizuara në qytetet e mëdha. Për 
sa i përket librave shumica e universiteteve duhet të luftojnë që buxhetet e bibliotekave të rriten 
në mënyrë që të plotësojnë nevojat e studiuesve të tyre. Mungesa pothuajse totale e burimeve të 
informacionit shkencore ka qenë gjithmonë kërcënimi i parë për aftësitë kërkimore të vendeve në 
zhvillim.

Konkluzionet

Universitetet kërkimore u përcaktuan si institucionet akademike “të angazhuara për krijimin 
dhe përhapjen e dijes, në një varg disiplinash dhe fushash, duke pasur laboratore, biblioteka, dhe 
infrastruktura të tjera që lejojnë mësimin dhe kërkimin në nivelin më të lartë të mundshëm”
Institucionet shkencore dhe bibliotekat e tyre,  në vendet në zhvillim shpesh përqëndrohen vetëm në 
mënyrën tradicionale të ofrimit të informacionit. Roli primar i bibliotekave shkencore dhe stafit të 
tyre është të japin informacion shkencor për studentët dhe studiuesit e universiteteve të tyre. 
Bibliotekat shkencore janë në përgjithësi mjaft modeste, dhe kanë ne dispozicion pak para për 
përvetësimin e burimeve elektronike. Aksesi i hapur, nga ana tjetër, ofron përdoruesit e tyre në një 
koleksion shumë të vlefshëm të informacionit. Problemi kryesor është se këto burime janë shpesh të 
panjohura, vetëm nëse ata gjejnë diçka aksidentalisht ndërsa janë duke kërkuar në ‘google’. Prandaj, 
është detyra e bibliotekarit të informojë përdoruesit e tyre për këto mundësi dhe për ti ndihmuar 
ata që të marrin lehtësisht aksesin  në të gjitha këto faqet e internetit të OA, p.sh., nëpërmjet faqes 
së internetit të bibliotekës. Kjo nënkupton një rregullim të plotë të konceptit dhe funksionimin e një 
biblioteke universitare.
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Public sector as a partner in the promotion of Social Economy
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Abstract

The aim of this paperwork is to analyze the impact that the public sector has in the developing of the social 
economy. A social economy is a third sector among economies between the private business and public sectors 
(government services). It includes organizations such as corporates, non-profit organizations and charities.
The theory of Social Economy tends to set these organizations in a broader context of economic politicy. It 
especially investigates the economic stability of the corporates and the value of the non-profit organizations and 
of the charities in the theory of the traditional economy.
A definition of the public sector might be available, which groups all the economic and social activities that are 
in charge of the administration, the public enterprises and the public institutions of social insurances.
In the case of Albania, the ‘Promoting social business’ agency was created, which cooperates with “Yunus Social 
Business” agency to implement the social business movement. The mission of social business aims to solve a 
social or environmental problem.  So if the ordinary business is focused on the maximization of profits, the 
business that we promote has the solution of these social or environmental problems. 
All the profits generated by the social business will be reinvested to develop it or to establish another business. 
This movement obviously supports the marginalized groups who are poor and do not have any employment and 
education opportunities or access to bank credit because they have no income, that is why the focus is on these 
curtain class. The fund will be created one part by the contribution of the Albanian government and another 
partby all foreign donors.

Keywords: Social business, public sector, economic sustainability.

Hyrje

Partneriteti Social Publik është një qasje e re për ofrimin e shërbimeve publike. Ajo e filloi në Itali 
dhe i referohet rasteve kur sektorët e ekonomisë publike dhe sociale janë të dyja të përfshira në 
bashkë-planifikimin e zhvillimin, projektimin dhe ofrimin e shërbimeve me qëllim përmirësimin e 
rezultateve për përdoruesit e shërbimit.
Bashkë-planifikimi përfshin sektorin publik dhe sektorin e ekonomisë sociale, si partnerë të barabartë 
në projektimin, zhvillimin dhe ofrimin e një shërbimi. Bashkë-planifikimi i lejon përdoruesit e 
shërbimit në krijimin e shërbimeve që ata marrin dhe siguron sektorin publik me një mekanizëm 
për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve publike. Kryesorja është përmirësimi i rezultateve për 
përdoruesit e shërbimeve përfundimtare. 
Një ekonomi sociale është një sektor i tretë në mes ekonomive biznesit privat  dhe sektorëve publike 
(qeveritare). Ai përfshin organizata të tilla si kooperativat, organizatat jofitimprurëse dhe organizatat 
bamirëse. Teoria Ekonomia Sociale tenton të vendos këto organizata në një kontekst më të gjerë 
politik ekonomik. Në veçanti ajo heton qëndrueshmërinë ekonomike të kooperativave dhe vlerën e 
organizatave jofitimprurëse dhe organizatat bamirëse në teori tradicionale ekonomike.
Ekonomia Sociale përshkruan një model ku mjetet e prodhimit zotërohen nga privatët, prandaj, 
sikurse sugjeron po ky terme, ky model është social, por jo socialist. Ndërhyrja e shtetit bëhet që të 
krijohen kushtet për konkurrencë të vërtetë, nivel i lartë punësimi, rritje e lartë ekonomike, mirëqenie 
sociale.
Përtej dallimeve kombëtare në lidhje me terminologjinë dhe format ligjore, ndërmarrjet Ekonomi 
Sociale janë të frymëzuara nga vlerat e përbashkëta të tilla si solidariteti, kohezioni social, parësinë e 
individit mbi kapitalin, përgjegjësisë sociale, menaxhimin demokratik dhe faktin se ata nuk janë të 
nxitur nga fitimi dhe ndonjëhere fitimet janë ri-investuar në kompani dhe në shoqëri.
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Prandaj Ekonomia Sociale është një mënyrë tjetër e të bërit biznes, e cila vazhdimisht e lidh interesin 
e përgjithshëm, performancen ekonomike, konsideratat sociale dhe funksionimin demokratik.
Ndërmarrjet Ekonomi Sociale përfaqësojnë 10% të të gjitha bizneseve evropiane, me 2 milion 
sipërmarrjeve dhe 6% të punësimit të BE-së.
Ekonomia sociale studion marrëdhënien mes ekonomisë dhe të sjelljes shoqërore. Ajo analizon se 
si sjellja e konsumatorit është e ndikuar nga morali sociale, etika dhe filozofite e tjera humanitare. 
Ekonomia sociale shqyrton veprimtarinë që lidhet me ekonomine në mesin e komunitetit dhe 
ekspozon informacionin për komunitetin, kjo përfshin ndërmarrjen shoqërore dhe sektorët 
vullnetare.
Një ekonomi sociale zhvillon nevojën për zgjidhje të reja për problemet (sociale, ekonomike ose 
mjedisore) dhe për të kënaqur nevojat e të cilave janë injoruar (ose jo adekuate plotësohen) nga 
sektori privat apo publik. Duke përdorur zgjidhje për të arritur synime jofitimprurëse, një ekonomi 
e sociale ka një rol të veçantë në krijimin e një shoqërie të fortë, të qëndrueshme, të begatë dhe 
gjithëpërfshirëse. Është e rëndësishme për kompanitë që të jenë në gjendje të zbatojnë në mënyrë të 
pavarur iniciativat e tyre si studimet kanë treguar se kjo do të rezultojë të jetë shumë më me ndikim 
se qeveria e mandatuar.
Ekonomia sociale përfshin kooperativat, shoqëritë e përbashkëta, shoqata dhe fondacione si dhe 
forma të reja të bizneseve të cilat ndajnë vlerat e përcaktuara në Kartën e parimeve të ekonomisë 
sociale të Evropës.
Ekonomia Sociale është përshkruar shpesh si një grup ose si “familje” prej katër pjesetaresh: 
kooperativat, shoqëritë e përbashkëta, shoqatat dhe fondacionet, të cilat janë format e organizatave. 
Me platformë ose sistem të tretë. 
Ekonomia sociale ka për qëllim per të:
• promovuar të dhëna sociale dhe ekonomike të ndërmarrjeve të ekonomisë sociale dhe organizatat,
• promovojë rolin dhe vlerat e aktorëve të ekonomisë sociale në Evropë,
• përforcojnë njohjen politike dhe ligjore të ekonomisë sociale dhe të kooperativave, shoqatat dhe 
fondacionet (CMAF) në nivel të BE.

Ekonomia Social përfaqëson 10% të të gjitha bizneseve evropiane, që do të thotë 2 milion e bizneseve 
që punësojnë më shumë se 20 milionë punëtorë apo me fjalë të tjera, 10% të të gjitha vendeve të 
punës.
Në Spanjë, Ekonomia Sociale përfaqëson 10% të PBB-së, 51,500 ndërmarrjet dhe organizatat që do 
të thotë një total prej 2.5 milionë vende pune. Më shumë se 10.700.000 njerëz janë të lidhur me 
ekonominë sociale.
Në Francë, 760,000 biznese që do të thotë pothuajse 2 milion të punësuar me page.
Fondet e të përbashkëta shëndetësore, të cilat janë sjellë së bashku brenda AIM(International 
Association of Mutual Benefit Societies), ofrojnë mbulim sociale për më shumë se 150 milionë njerëz 
në Evropë.
Anëtarët AMICE punësojnë drejtpërdrejt mbi 300,000 njerëz duke siguruar mbi 200 milion anëtarë 
dhe mbështesin mbi 30% të tregut të sigurimeve Evropian.
Kooperativat qe përfaqësojne Kooperativat ne Evropë përbëjnë 250,000 ndërmarrje bashkëpunuese, 
163 milionë anëtarë dhe 5.4 milionë vende pune.
Shoqatat, të cilat janë sjellë së bashku brenda CEDAG, formojnë një rrjet prej mbi 50,000 shoqatave 
dhe 9 milion anëtarë.
Fondacionet janë të përfaqësuara nga KEF që së bashku me anëtarët e themelimit mbi 30 vende në 
Evropë me asete që arrijnë disa 111.000.000.000 euro, të cilat mbështesin një sërë organizatash dhe 
shërbimet e interesit të përgjithshëm.
Ne rastin e Shqiperise u krijua agjencia “Nxitja e biznesit social”, e cila bashkëpunon me “Junus 
Social Biznes” për implementimin e lëvizjes së biznesit social. Misioni i biznesit social, ka si qëllim 
zgjidhjen e një problemi shoqëror apo ambientalist. Pra, në qoftë se, biznesi i zakonshëm ka fokus 
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maksimizimin e fitimit, biznesi që ne promovojmë ka zgjedhjen e këtyre problemeve sociale apo 
ambientaliste. Gjithë fitimi që gjenerohet nga biznesi social do të riinvestohet për të zgjeruar atë 
ose për të ngritur një biznes tjetër. Kjo lëvizje, kuptohet, ndihmon grupet e margjinalizuara që janë 
më të varfra dhe që nuk kanë mundësi punësimi, shkollimi, apo akses në banka për kredi sepse nuk 
kanë të ardhura, ndaj edhe fokusi është për këto shtresa. Ato do të financohen nga një fond, që do 
të jetë “Fondi i Biznesit Social”. Financimi do të jetë me kredi të buta. Nga ministria dhe nga qeveria 
shqiptare është dhënë ndihma për fazën e parë duke përfshirë gjithë konsulencën dhe asistencën 
teknike që jepet falas. Fondi që do të krijohet do të jetë një pjesë me kontributin e qeverisë shqiptare 
dhe një pjesë tjetër nga gjithë donatorët e huaj. Fondi do të jetë ent, organizatë më vete.

Konluzionet

Partneriteti Social Publik është një qasje e re për ofrimin e shërbimeve publike.I referohet rasteve kur 
sektorët e ekonomisë publike dhe sociale janë të dyja të përfshira në bashkë-planifikimin e zhvillimin, 
projektimin dhe ofrimin e shërbimeve me qëllim përmirësimin e rezultateve për përdoruesit e 
shërbimit.
Bashkë-planifikimi përfshin sektorin publik dhe sektorin e ekonomisë sociale, si partnerë të barabartë 
në projektimin, zhvillimin dhe ofrimin e një shërbimi. Bashkë-planifikimi i lejon përdoruesit e 
shërbimit në krijimin e shërbimeve që ata marrin dhe siguron sektorin publik me një mekanizëm 
për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve publike. Kryesorja është përmirësimi i rezultateve për 
përdoruesit e shërbimeve përfundimtare. 
Ekonomia Sociale është një mënyrë tjetër e të bërit biznes, e cila vazhdimisht e lidh interesin e 
përgjithshëm, performancen ekonomike, konsideratat sociale dhe funksionimin demokratik.
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Neoliberalism the dominant power of World today’s economy
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Abstract

Neoliberalism represents an economic and politic stance promoting privatization and deregulation to enforce 
market-led economy. Established on three core components: freedom and democracy, free market capitalisation 
and individual rights, is considered to be the dominant ideology shaping the world today. This paper intends 
to present a surgery of neoliberalism as a key force in market liberalisation reforms, privatisation of public 
activites, enhancing free market competitiveness therefore leading to economic growth. 
Moreover, Neoliberalism hints at a limited government role in economy, indicating the state to abstain from 
intervention in economy, constrained at providing assurance that pre conditions of a free and self-regulating 
market would function. On this framework, neoliberalism is legitimized through a political economic theory 
supporting free trade, free markets and low state intervention. Implementing neoliberal reforms remains crucial 
especially in developing and post-communistic countries. Market liberalisation accompanied by privatisation 
of  public sectors, would promote a more dynamic competition, improve the strategic management as well as 
increase the economic efficiency. 
The main result of this study ascertained neoliberalism as successful antidote for developing countries inspiring 
deeping of economic reforms, stimultaing the free market liberalisation and fostering the economic growth. 

Keywords: Neoliberalism, market liberalisation, privatisation, deregulation, reforms.

Introduction

Neoliberalism is usually defined as an economic, political and social project promoting privatization 
and deregulation to enforce market-led economic and social restructuring, and legitimized through 
a political economic theory supporting free trade, free markets and low state intervention (Dume´ 
nil and Le´ vy, 2000; Jessop, 2002; Peck and Tickell, 2002; Tabb, 2003; Peck, 2004; Harvey, 2005; Stein, 
2008; Merino et al., 2010). 

Established as a new form of liberalism which became influential in USA and UK especially in the 
mid 1980-s, it proclaimed the role of the state as a guarantee for proper functioning of markets, 
without interfering in the economy.  Neoliberal doctrine has exerted a special role in globalization 
and free trade between countries. Fukuyama considered the power of neoliberalism displayed on the 
invocation of “there is no alternative”, later on becoming a popular phrase of Thathcerism. The early 
1990s was even a moment to announce “the end of history”—no other model but capitalism and 
liberal democracy seemed possible (Fukuyama 2006). 

Built on these frames, neoliberalism contributed in the state transformation both from the legal 
point of view and economically, for example the transformation of state action in the name of the 
privatization ideal can be related to the broader trend of neoliberalism. To date, business deregulation, 
privatization, free market and financial liberalization could be used to heal the financial wound of 
world’s economy. Therefore, the current emergent global economy is being remodelled by neoliberal 
patterns. The private property stands as the core of the economic neoliberal perspective. The 
regulation imposed should facilitate and protect private ownership and the “free” operation of supply 
and demand among producers and consumers. Neoliberal position in economy availed the private 
sector’s development, the ensuring of the free market system and encouraging the competition as 
a by product of this. Whereas neoliberalism regarded other economic rules and institutions to be 
“political interferences” which undermined the market efficiency, therefore should be reduced to 
the minimum. This is related to the limited role of the state, where every intervention may affect the 
market system and produce negative impact on the economy.
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Neoliberalism Core

The neoliberal stance was founded on the basis of three main pillars: deregulation, privatisation 
and market liberalization. Harvey scanned it as: “Neoliberalism is in the first instance a theory of 
political economic practices that proposes that human well-being can best be advanced by liberating 
individual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework characterized by 
strong private property rights, free markets and free trade”. We argue that neoliberal pattern reveals 
the true potential of the todays world economy. It may provide to the developing countries new 
economic and politic practices to reform their situation. Another key factor would be that neoliberal 
perspective stands as a new offer towards economic growth. Market liberalization and free market 
system promote development of the entrepreneurship. New ideas, potentials and investment funds 
may be allocated more efficiently. On the other hand, neoliberalism reduced the role of state as to a 
creator and preserver of the appropriate institutional framework, a guarantee of money integrity and 
quality in economy. Politically, the government role would be associated to setting up the military, 
defence, police and legal structures and functions required to secure private property rights and to 
guarantee, by force if need be, the proper functioning of markets. 
As Harvey states that if markets do not exist (in areas such as land, water, education, health care, 
social security, or environmental pollution) then they must be created by the government. State 
interventions in markets must be kept to a bare minimum because, according to the theory, the 
state cannot possibly possess enough information to second-guess market signals (prices) and 
because powerful interest groups will inevitably distort and bias state interventions (particularly in 
democracies) for their own benefit” (Harvey 2005:2).
Neoliberalism could also include a perspective on moral virtue: the good and virtuous person is 
one who is able to access the relevant markets and function as a competent actor in these markets. 
He or she is willing to accept the risks associated with participating in free markets, and to adapt to 
rapid changes arising from such participation (Friedman 1980). On the Friedman’s basis, we argue 
that neoliberalism includes a contemporary platform for the entrepreneurial individual who can 
benefit form the free market existence, accept the risk but most importantly  create a value added and 
experience in participating in the market economy. 
Hayek went further in displaying the psychologic effect of neoliberal stance focusing on the 
responsibility and consequences of the individual for his choices made in a free market economy. 
Individuals are also seen as being solely responsible for the consequences of the choices and decisions 
they freely make: instances of inequality and glaring social injustice are morally acceptable, at least 
to the degree in which they could be seen as the result of freely made decisions (Nozick 1974; Hayek 
1976). 
If a person demands that the state should regulate the market or make reparations to the unfortunate 
who has been caught at the losing end of a freely initiated market transaction, this is viewed as 
an indication that the person in question is morally depraved and underdeveloped, and scarcely 
different from a proponent of a totalitarian state (Mises 1962).

First Pillar - Deregulation

Deregulation does not mean no regulation, on the contrary neoliberalism beliefs rely in  laws that 
support the market efficiency. For example, fixed exchange rates, business fees or price and wage 
controls as well as progressive taxes on the personal income.  So neoliberal deregulation has only 
prescribed the removal of those rules and procedures that allegedly interfere with market dynamics, 
damage incentives and compromise efficiency. 
The reason to induce the neoliberal platform lies in unleashing the true potential of the economy. 
Removing of the barriers and legislatory changes allow a greater breathe for the local economies. 
In the developing countries, the neoliberal deregulation of business and market system has been 
accompanied by a shift from state interventionism towards market enabling governance. Implemented 
in local economies, between strategic sectors deregulation promoted economic progress within the 
business system.
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Second Pillar - Market Liberalization

Market liberalization constitutes the second pillar of neoliberalism, meaning  the removal of 
officially imposed restrictions on movements of goods, services, money and capital within an 
economy. Reducing the fiscal barriers, restrictions and controls in the investment portfolios of the 
private enterprises would be common neoliberal approaches. Neoliberal economic pattern proved 
to be successful both in micro and macro economy. Market liberalization related to the free trade 
accelerated globalization and lie in the center fo the European Union principles. One of the negative 
aspect which obstacles the full implementation of neoliberal agenda is the market protectionism and 
the double standard informal economy. Therefore, ensuring the political and legal stability would 
be the best invitation to rely upon the neoliberal economic pattern of the free self-regulated free 
market. Reducing of these incosistences proved to be related to the state absteen and giving up on the 
suffocating interference in the private sector for the sake of saving the public sector or even worst to 
maintain the economic “equality” within the private companies. From the macroeconomic point of 
view, neoliberalism is represented by global economic institutions like World Bank or International 
Monetary Fund have supported privatization and liberalization as their key objectives of their 
structural adjustment programmes. 

Third Pillar – Privatization

Neoliberal moves have been focusing in supporting the apolitical technocracy, starting from the 
central banks in distancing from the government and continuing with the fiscal policies which were 
a full domain of the elected governments. Their decision making resulted to suffocate the internal 
competition of their economies, as the financial constraints were high for the private sector. In 
neoliberal eyes, the role of the public sector in the economic sphere is to “enable” rather than to 
“do”. National governments and local authorities elaborated to provide regulatory frameworks to 
maximize the efficiency of privatization of the public services and utilities. The primary steps to 
ensure the privatization success is to secure the property rights and enforcing legal contracts. On 
this basis, we argue that the past decades have registered a widespread of the productivity, efficiency 
and economic boom of utilities and public services from the previous public sector management to 
the private ownership. The private sector has procured a better financial management, has created a 
value added and produces a quality standard product/ service.  

Governancy Reform -  From Statism to Decentralisation

The ascendance of neoliberalism has been furthered by a parallel trend that has seen the eclipse of 
centralized statist governance and the rise of multilayered and diffuse regulation. The Neoliberal 
eye views the decentred regulation as the highway towardsfree market liberalization and successful 
implementation of reforms. As it fuels the private sector and catalizes its entrepreneurial spirit 
and efficiency, neoliberal policies have become prevalent in economic reforms and opening up the 
transborder processes. The European Union places a key focus in market liberalization of the aspirant 
candidate countries, especially in releasing the economic power of  their strategic sectors. Impacts of 
this are connected to the market proactivity as the state influence declines together with the intensity 
of public sector involvement. 
The governance model has shifted to empowering the private enterprises, nurturing the private 
entrepreneurship which would create economic value added for the society, therefore capital surplus. 
Except particula countries, several of the largest and most influential suprastate mechanisms like 
WTO and the OECD have become key channels for the furtherance of neoliberal policies. The 
today’s world economic order is dominated from the neoliberalism political and economic stances.
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Financial Liberalization Improves the Allocation of Investments

According to (Galindo, Schiantarelli, Weiss, 2007) the study based on  12 developing countries, 
there exist a positive relation between financial liberalization and allocation of investments. Findings 
resulted  that financial liberalization increases the efficiency with which investment funds are allocated. 
The investment funds were going to firms  which developed an impluse of higher marginal return to 
capital. The power of the market dependend mostly on the efficiency of resources allocation. Moving 
from a centralized economy towards a higher freedom of the market highlighted imperfections of 
the market system. The study showed that financial liberalization in general involved replacing one 
deeply flawed system characterized by heavy government intervention with another with different 
flaws.
On this basis we argue that the impact of the financial liberalization in the rate of growth depends 
on the development of the financial system of the countries. In developing economies, the impact of 
the financial liberalization is translated in generating higher economic performance and increase of 
profits. On the other hand, this should be sustained by supportive economic mechanisms to ensure 
a longer term sustainable development of the market. Moreover, depending on the development of 
the financial system and free market, if the economy is more developed, the financial liberalization  
increases the investments in increasing sectors whereas declines them in declining sectors. Neoliberal 
approaches  like financial market liberalization proved to improve the investment allocation at 
business generating higher marginal returns to capital.

Liberalization Fosters Economic Growth

Financial liberalization from one side strengthens the financial development providing long run 
economic growth, on the other side it may induce to the risk-taking excess leading to higher risk 
situation in the markets. Evaluating these two aspects, several studies argued that economic growth 
outweighed the financial risk, as the economic growth generated by financial liberalization could be 
estimated. The fear to which Kaminsky and Reinhart (1999), Demirguc-Kunt and Detragiache (1998), 
Glick and Hutchinson (2001) relate the financial liberalization to the risk situation and crises is on 
the contrary upheld by Bekaert et al. (2005) who  argued that financial stock market liberalization 
leads to an increase in average GDP growth. Martin and Rey (2008) analyzed the impact of stock 
market liberalization on capital flows, asset prices and investment. They showed that when there 
are transaction costs in international assets, stock market liberalization can lead to a positive role of 
generating capital inflows, expanding diversification opportunities and a lowering the cost of capital, 
thus leading to higher investment and growth. Based on this, we argue that liberal policies advocate 
the long-run growth effect, have a higher chance to lead at higher investment rate growth, thus it 
involves the risk-taking percentage of the financial operation. 

Conclusion

Neoliberalism stands as a dominant political and economic ideology of the today’s world. Established 
on the basis of three pillars: deregulation, market liberalization and privatization it promotes the free 
market system and individual rights. Its legacy supports the private sector and the business thriving 
through the decentred intervention and the reduced to the minimum of the state intervention in 
economy. Market liberalization has fostered economic growth in the sectors and local economies 
where neoliberal patterns have been implemented. Neoliberalism stands as a key force for economic 
reforms, unleashing the true potential of the economy and encouraging the competition between 
the companies. Market liberalization in the framework of the neoliberal agenda has affected in the 
improvement of the economic  resource efficiency and in the investment allocation. The legacy of 
neoliberalism laying on privatization, liberalization and deregulation is bringing the maximum 
democracy, economic freedom and prosperity to the humankind. To this extent, neoliberalism 
power represents a dominates today’s world economic order. 
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Abstract

The goal of this qualitative study was to explore the attitude of Albanian employers towards the economic 
value of obtaining an American Master’s Degree in Business Administration (MBA). The purpose of this 
phenomenological inquiry was to examine the economic concepts that were of value to Albanian employers 
from American MBA programs. A literature review examined the issues in education based on a previous 
communistic system. Teachers and students lacked skills due to the lack of knowledge of the way the market 
and capitalist systems worked. This lack of practical skills was explored by evaluating Albanian university 
accreditation processes, as well as its autonomy. The researcher interviewed 11 Albanian employers from different 
business fields. Based on the interviews and data analysis, the results indicated that Albanian employers valued 
American MBA’s in Albania. The responses of the interviews indicated that American studies focused more on 
practical skills and application, rather than theoretical frameworks. Also, the ability to integrate knowledge into 
the marketplace was an important component of the advantage of American MBA’s. Future recommendations 
include the need to further explore different teaching methodologies in Albania using American University 
standards.

Keywords: Albania, Education, American University, Economy, Teaching Methodology, American MBA.

Introduction

The purpose of this paper was to explore the attitudes of Albanian employers regarding the economic 
values of their employees obtaining an American Master’s degree in Business Administration. 
Utilizing a phenomenological qualitative study, perceptions and the attitudes were examined of what 
makes Albanians desire to study in American business institutions. Focusing on the lack of research 
and scientific methods, along with other skills and qualifications, this phenomenological research 
study explored the attitudes of Albanian employers regarding the economic values of their employees 
obtaining an American Master’s degree in Business Administration. 
The results indicated positive expectations of an American university in Albania, especially in 
the business fields based on different factors where Albania could provide, through an American 
education, entrepreneurs with meaningful, important, and profitable global ventures. In addition, 
this study sought if there were any Albanian employers who could see the benefit of Albanian 
students obtaining a Master’s degree in Business Administration. Based on the results, one could 
conclude that many Albanian employers did see the benefit of obtaining an American degree versus 
a degree from local Albanian universities. 

Findings

The findings indicated that by establishing an American business university in Albania, the students 
would be rid of the chains of the past, the Communist regime, and focus on rebuilding a new 
democratic system with a healthy and developed capitalistic society. The controversial aspect of not 
establishing an American business university in Albania focused on the opinion of the professors 
who did not like to change their teaching methods, along with their reactions to the new system or 
techniques that would be used within Albanian schools. Of course, there were differing perspectives 
among the professors. However, students are the people who need a new beginning—a beginning 
that would teach them the fundamentals of American business and the open doors to a brighter 
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future as offered by many of the themes discovered from this research.
In this research study, it was important to measure the economic value (dollars or other currency) 
based on the willingness of Albanian students to pay for a master’s degree from an American business. 
Important for many transitional countries are to understand the knowledge-based economy of 
capitalism, especially in post-communist countries, such as Albania. Bushati (2010) stated that 
for transitional countries like Albania, “Economic education is an important part of education 
because it enables students to understand their roles in their economic system, as consumers, 
citizens and future employees or employers, and it helps them to succeed in playing these roles” 
(p. 1). Qefalia and Totoni (2012) stated, “As a developing country, Albania is facing many problems 
based on the accreditation and autonomy of the higher education institutions” (p. 1). Qefalia and 
Totoni (2012) believed that universities in Albania are (a) in a stage of continuous development 
because of their use of improvement methods supported by western universities, (b) in a stage of 
accreditation, (c) holding on to its autonomy, and (d) changing their curricula (p. 1). Because of 
developing continuous-western-type quality improvement methods in Albanian universities, there 
are issues that many higher education institutions face as of 2014. According to the GLOBE project, 
the researchers have found that Albania was a collectivistic society (House et al., 2004. p. 471). As 
supported from the results, Albania is a collectivistic society where time was invested in creating a 
relationship or trust over coffee or lunch (House et al., 2004, p. 471). In this research study, the focus 
on the economic values was associated with the constructs of individualism or collectivism as the 
common theoretical systems of cultural dimensions that describe U.S. as an individualistic society 
and Albania as a collectivistic society . The individualistic and collectivistic cultural dimensions 
were used to understand the participants’ reactions to American business practices in Albania, and 
how the participants would benefit by pursuing an American business administration degree. Below 
are the findings from the following three research questions, along with the themes created by the 
researcher. 

Research Question 1

Research Question 1 asked, “What is the attitude of Albanian employers towards establishing an 
American master’s in a business administration program in Albania?” The findings in Research 
Question 1 indicated that the analysis and comparisons of capitalism versus communism in a 
business administration program needs to be addressed in terms of education. Based on the 
results and opinions of the participants in the study, 100% believed that Albania needed to install 
and advance business concepts from experienced capitalist countries in order to compete and be 
successful with the rest of the capitalistic countries. Analysis and comparisons are needed to better 
understand capitalism and identify its advantages. 
Albania has been under a communist regime for nearly 50 years, where they experienced a 
centralized economy and where communist concepts were collectivistic. Most of the new capitalistic 
concepts were learned through experience, everyday hard work, and education. Results from the 
study suggested that future generations need to be aware of the past and learn from it in order to have 
a successful future in a capitalistic system. 
Results indicated that 100% of the participants believed that the lack of a teaching methodology 
still showed signs of communist teaching methodologies by the professors still in existence. Results 
indicated there was skepticism by the employers on information taken from students to be as current. 
The information was not viable because the professors themselves were not part of the business 
development, and because in the lessons there was a lack of theory that could be merged with practice.
Koxhaj (2011) believed “because of the autocratic leadership style, which is an Albanian mentality 
as a whole, the obligation, the morale, and the motivation of the employees, is low” (p. 83). The 
poor managerial skills inherited from the communist regime occurred because the roles and other 
responsible duties were not well defined; therefore, the efficiency and the production did not achieve 
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or meet a satisfactory goal (Koxhaj, 2011). Based on the statements by Koxhaj (2011), results indicated 
there was a different mentality of doing business in Albania, where 100% of the participants stated 
that culture played a significant role. Results from the study indicated that 100% of the participants 
believed in the success and the prestige of American universities and its system because of America’s 
global position and its economic and political systems. Although, there have been attempts to install 
different practices and methodologies by the University of Tirana and other private universities to be 
in the same alliance with the methodologies of European universities, either the British system or the 
American one, the attempts have not been sufficient. 
Findings showed 91% of the participants in the study supported the idea of establishing an American 
business university in Albania because of the dissatisfaction as to the quality of state and private 
universities provided in Albania; 9% stated that education had to start from the beginning. In Albanian 
universities, there is a difference in quality and the methodology as to the selection of students and 
programs; a lack of knowledge was prevalent. The findings showed that 100% of the participants in 
the study believed that Albania lacks experts in every field of business and knowledge. There are 
universities who use the American name but they do not offer experience and proper American 
education. Findings revealed there is an attraction by Albanians to be lectured and educated by a 
prestigious American business university and American professors who can bring experience and 
knowledge from United States. 

Research Question 2

Research Question 2 asked, “What is the attitude of Albanian employers regarding the economic 
value of Albanian students acquiring an American Masters in Business Administration?” The 
findings from Research Question 2 showed that 100% of the participants in the study liked the MBA 
program by Argosy University and the business courses offered. The findings showed that 92% of 
the participants believed there was no integration of soft management skills and hard management 
skills. This created a lack of the usage of technology because the owners did not know how or what 
the benefits were of technology from a managerial point of view. The findings showed that 100% of 
the participants stated there were lacks as to global exploration, experience, and cultural differences 
by Albanian business owners; therefore, there was no mindset based on global business. The findings 
showed that Albanian businesses suffered from financial management skills, decision-making skills, 
managerial accounting, leadership skills, operational management strategies, marketing planning, or 
cross-cultural strategy. All participants in the study believed there was still a transition of communism 
to a capitalistic system, so the businesses were not quite familiar with how business administrators, 
business plans, or feasibility worked in other countries. 
According to the data results, 100% of the participants believed that Albanian universities did not 
have the same economic value compared to an American university, because American universities 
were well recognized throughout the world and Albanian universities were not quite well recognized 
throughout the world. Results stated that 100% of the participants in the study believed that Albanian 
universities were not converted, which meant there was no accreditation. Data results showed 
that 100% of the participants in the study believed that if an Albanian student graduated from an 
American university, no matter how much it cost, he/she had a secure job, which meant that the 
economic value of an American diploma had more value than an Albanian diploma. The results 
stated that it was a part of the Albanian culture for parents to sacrifice and even pay higher prices to 
educate their children in accredited, qualified, and prestigious schools. Also 100% of the participants 
believed that this priority created a high demand of students who wanted to attend a university based 
on economics cost-wise. 

Research Question 3

Research Question 3 asked, “What elements of economic concepts of American Masters in Business 
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Administration program do Albanian employers value?” The findings in Research Question 3 showed 
that 100% of the participants believed there were not enough well-trained employees. Findings 
showed that 91% of the participants stated that employees were not well-informed and ready for the 
labor market that would bring values to employers. Findings showed that 82% of the participants 
believed there was an issue with the standards, quality, and preparation of students entering the 
labor market with the University of Tirana and private Albanian universities. All the participants 
agreed that because of the poor standards offered, Albanian students did not have good job positions 
because of the lack of experience, qualifications, or skills earned in Albanian universities. Based on all 
the participants’ opinions, findings showed there were lacks of values, qualifications, or experiences 
that Albanian employees from abroad could bring to their prospective employers. There was a lack 
of acknowledgments as to foreign markets, international standards, and business practices because 
of culture differences and corruption. Regarding the benefits of an American University in Albania, 
100% of participants stated experience, quality, and values brought to the company were the main 
benefits for employers by those students or employees enrolled in an American Masters of Business 
Administration program. 
Findings indicated other themes were the perception of value in the economic concept of capitalism, 
agreement that an American-based MBA program would be desirable, the belief that an American-
based MBA program was desirable because capitalism was the basis for the American economy, and 
the belief that America has a productive and prosperous economy as a result of capitalism. Findings 
show that 82% of the participants in the study appreciated and valued an American degree or diploma 
that offered quality, standards, and experienced professors compared to other private universities in 
Albania that were just using the name. 

Conclusion and Recommendations

The goals of this phenomenological research study explored the attitudes of Albanian employers 
regarding the economic values of their employees obtaining an American MBA degree. The results 
of this study offers an integrated view of what makes Albanians interested in studying American 
business institutions. In addition, this study examined, if any, Albanian employers who could see the 
benefit of Albanian students obtaining a Master’s degree in Business Administration. 
This study provides useful data and themes that can help create areas of further research. Based on 
the attitudes of Albanian employers and the results of the study, the researcher recommends the 
following statements that may be useful to those American universities that are willing to expand 
their business in Albania. Findings show that 100% of the participants need to have an analysis as 
to the comparisons of capitalism versus/or communism in a business administration program. The 
researcher recommends that universities in Albania need to have an analysis as to the comparisons of 
capitalism versus/or communism in a business administration program where the Albanian students 
and employees will understand better integration into the labor marketplace, capitalism, and an 
identification of its advantages, along with the potential employers. 
Base on the results of the study in which all the participants agreed, a different teaching methodology 
needs to be implemented where current information is taken from students, especially scientific 
research. American universities that wish to establish universities in Albania with their MBA 
programs need to implement theoretical skills with practical skills, where the students would be able 
to review different case studies, so they can benefit companies they will be working for. In order to 
have more efficient and effective higher education institutions in social and economic aspects, these 
American universities should focus on different strategies of continuous improvement, especially 
in real-life situations. Findings show that all participants believed there was a lack of knowledge 
and teaching methodologies that creates opportunities. The researcher recommends, if not all the 
time, but at least often, there should be American professors or professors who have studied from an 
American university to teach in Albania. The researcher recommends that professors from American 
universities in Albania need to have these qualifications: (a) a minimum of five years of experience 
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in business fields, (b) a doctorate degree in different fields of business or education, and (c) who 
are experts in their arena or subject matter experts (SME). Classes can be an online system, where 
Albanian students have the same experience as American students, like virtual teams. Students work 
with online systems so they can reach out to the global marketplace.
Based on the results, the researcher recommends that American universities, before establishing a 
university in Albania, need to have a market research, a large budget if it is a sole proprietor, or 
engage in a joint venture with another Albanian university. The American business universities need 
to avoid dilemmas that might arise during a joint venture and remain in collaboration with American 
business practices, meet reasonable stakeholder expectations as to competition, and be aware of 
cultural differences, particularly corruption. These Albanian universities should be accredited 
verifying what Qefalia and Totoni (2012) stated, “Accreditation and autonomy process will make the 
universities in Albania known in the global arena by improving the quality of universities in terms of 
teaching and scientific research” (p. 2). 
According to the data results, accreditation seems not to be the issue. Harvard University is not 
accredited by all national accreditation agencies, and yet remains one of the most prestigious, 
well recognized, and top ten universities in the U.S.A. The issue itself relies on the faculty, their 
background, and their business experiences. 
It is important for the people to understand how to take theory and apply the theory on the job. 
Students need to understand that employees need to practice through internships and practical 
applications before they move on to a job. American universities need to understand the business 
practices, cultural differences, and other issues before making an investment in Albania, and then 
decide to invest. Sustainable competitive strategy requires that American business universities 
adopt a broad business view, and continuously pursue growth opportunities and innovative ways to 
improve existing products and services for Albanian students and employees. To help understand 
better the integration of theoretical frameworks, the researcher created a model that would be useful 
to those American universities that wish to establish an MBA program in Albania. Figure 2 below 
describes the model of integration of the theoretical frameworks.

Figure 2. Education systems, cultural diversity, and economic sociology
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Education Systems, Culture Diversity, and Economic Sociology (ECE)

If you take time for the people to integrate into the global marketplace, there needs to be interceptions 
that historically have not taken place. There is a lack of integration of these interceptions (economic 
sociology, culture diversity, and education). When you look at these interceptions or theoretical 
frameworks, it has to be integrated between understanding cultural diversity, economic sociology, 
and education. When combined, that is the point that empowers people to become integrated into 
the global marketplace. The knowledge and results found in this phenomenological study might 
help future American business universities to implement new business innovation practices in their 
Master’s program, and may assist in encouraging organizations to integrate business processes. 
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Abstrakt

Një sektor privat i zhvilluar, çliron punë dhe të ardhura nga taksat, aq të nevojshme për investime publike në 
arsim, shëndetësi dhe shërbime të tjera. Në kontrast me këtë qëndron një mjedis i dobët biznesi me pengesat 
e tij të shumta, që cojnë në rënien e aftësisë së një vendi për të arritur objektivat e punëzënies dhe mirëqënies 
së përgjithshme. Qëllimi kryesor i këtij punimi është prezantimi i klimës së biznesit në Shqipëri dhe sidomos 
pengesave që has biznesi shqiptar gjatë aktivitetit të tij. Punimi është bazuar në Vrojtimin e Performancës së 
Ndërmarrjeve dhe Mjedisit të Biznesit, të kryer nga Banka Botërore dhe Banka Europiane, (BEEPS07; BEEPS13). 
Në të dhënat e mbledhura nga ndërmarrjet shqiptare, në dy vrojtimet e bëra, përkatësisht në vitet 2007 dhe 
2013, ne u përqëndruam në të dhënat që kishin lidhje me pengesat që bizneset hasnin gjatë aktivitetit të tyre si; 
aksesi në financa, njohja e pronësisë së tokës, marrja e lejeve dhe licencave, korrupsioni, krimi, tregu informal, 
sistemi tatimor, infrastruktura, etj,. Nëpërmjet përpunimit të të dhënave të marra nga database e BEEPS07; 
BEEPS13, kemi vlerësuar se c’pjesë e ndermarrjeve të marra në studim i konsiderojnë si shumë problematike 
këto pengesa, cilën prej tyre ata e konsiderojnë si pengesën më të madhe dhe çfarë ndryshimi ka ndodhur 
ndërmjet dy periudhave të marra në studim. Nga rezultatet e nxjerra rezulton se ka përmiresime të dukshme 
nga 2007 ne 2013, në lidhej me opinionin që kanë firmat për mjedisin e biznesit në vend. Ky studim i shërben 
politikëbërësve në Shqipëri, në vendosjen e prioriteteve dhe hartimin e programeve në eliminimin e këtyre 
pengesave dhe përmirësimin e klimës të biznesit në të ardhmen. 

Fjale kyce: Shqipëria, biznesi, barrierat, politikëberes.

Hyrje

Roli i biznesit privat në zhvillimin e ekonomive në tranzicion është shumë i rëndësishëm. Ai krijon 
punë, rrit të ardhurat dhe krijon të mira dhe shërbime të nevojshme për shoqerinë. Nëse flasim në 
terma afatgjatë, nuk mund të kemi zhvillim ekonomik pa një sektor privat dinamik por gjithashtu 
edhe pa një qeverisje dhe administrim publik efiçent, që është shumë e nevojshme për këtë sektor. 
(Pfeffermann, 2001, 6). Zhvillimi i biznesit privat është shumë i ndjëshëm ndaj mjedisit institucional 
dhe pavarësisht zhvillimeve jo të duhura te tij, është vënë re një ekspansion domethënës i tij në të gjitha 
ekonomitë në tranzicion (Estrin , 2005, 3), kjo e vërejtur edhe në ekonominë shqiptare. Ky proces 
ndërkohë në disa prej ekonomive të vendeve të Evropës Lindore, përfshirë dhe Shqipërinë, nuk ka 
kaluar dhe shumë i qetë, për shkak të eliminimit drastik të institucioneve ekzistuese dhe ndërtimit 
sa më të shpejtë të ekonomisë së tregut (De Arriba Bueno, 2010). Zhvillimi i ekonomisë së tregut në 
Shqipëri ka kaluar në vështirësi dhe kriza të shumta si firmat piramidale të fundit të viteve ‘90, etj. 
Sfidat me të cilat u përballën reformat e tranzicionit, kishin të bënin kryesisht me kuadrin e dobët 
institucional, zbatimin e ligjshmërisë, infrastrukturën e dobët, të ardhurat për frymë nën nivelin e 
vendeve të tjera të rajonit etj,. Pavarësisht këtyre vështirësive sektori privat në vend, gjatë këtyre viteve 
pati një zhvillim të madh. Ai përbën kontributin më të rëndësishëm në GDP e vendit. Për të krijuar 
kushte sa më të përshtashme për zhvillimin e tij në Shqiperi, në radhë të parë duhet studiuar mjedisi ku 
ky biznes operon, ajo që konsiderohet si klima e biznesit, me të gjitha anët pozitive dhe negative të saj. 
Në fokus të këtij studimi qëndron pikërisht evidentimi i barrrierave që kjo klimë biznesi paraqet 
përballë sipërmarrësve vendas, e parë kjo nga konceptimi i vetë këtyre të fundit. Listimi i këtyre 
barrierave nuk do të ishte i vetmi qëllim i këtij studimi, prej të cilit nuk do të mund të nxirrnim ndonjë 
rezultat apo konkluzion konkret. Vlerësimi i dimensionit të këtyre barrierave, si dhe dinamika që ato 
kanë pasur në vite, do të bënin të mundur nxjerrjen e konkluzioneve të duhura për përmirësimin e 
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klimës së biznesit në të ardhmen. 
Në shumë studime të bëra deri më tani (Vajjhala 2013, Estrin 2006, Bitzenis 2005, Peci 2012, 
 Szabo 2014, World Bank and EBRD 2002-2014, etj, ), trajtohet mjedisi i biznesit dhe barrierat me të 
cilat përballet biznesi privat në aktivitetin e tij, sidomos kjo për vendet me ekonomi në zhvillim. Në 
të gjitha vendet në tranzicion, taksat, financimi, mungesa e stabilitetit politik, infrastruktura e dobët, 
korrupsioni, etj, njihen si barriera për zhvillimin e biznesit privat. Në këtë punim, si barriera kryesore 
për bizneset shqiptare ne do të përmendim ato që janë konsideruar si shumë të rëndësishme nga 
World Bank and EBRD, në vrojtimet e shumta që kanë bërë në shumë vende të botës, ku perfshihet 
edhe Shqipëria. Vrojtimi i ndërmarrjeve në këto vende është fokusuar kryesisht në faktorët që 
përcaktojnë mjedisin e biznesit. Të dhënat që ofrojnë vrojtimet e tyre, vlerësojnë në mënyrë sasiore 
barrierat që hasin ndërmarrjet në mjedisin e biznesit në të cilat ato veprojnë, gjithnjë nga pikpamja 
e vetë firmave. 
Në këtë punim janë shfrytëzuar vrojtimet e kryera nga World Bank dhe EBRD në vitet 2007 dhe 2013, 
si dhe databazat përkatëse (BEEPS07; BEEPS13). Firmat shqiptare të përfshira në to, i janë përgjigjur 
pyetjeve të shumta të paraqitura në pyetesorin e BEEPS, ku një pjesë e rëndësishme e këtyre pyetjeve 
lidhet me opininonin që ato kanë për klimën e biznesit dhe barrierat që ato hasin. Këto barriera janë: 
aksesi në financa, aksesi në tokë, lejet dhe licensat për biznesin, korrupsioni, gjyqësori, krimi, kuadri 
rregullator i tregut, electriciteti, fuqia puntore e pakualifikuar, kuadri rregullator i punës, mungesa e 
stabilitetit politik, konkurreca dhe sektori informal, administrata tatimore dhe taksat, si dhe transporti. 
Punimi është ndarë në dy pjesë kryesore:
Pjesa e parë i kushtohet opinionit dhe përgjigjes që sipërmarresit shqiptarë i kanë dhënë pyetjes: “A 
mund të na thoni se sa problematike janë këta faktorë (të sipërpërmendur) për aktivitetin dhe rritjen 
e biznesit tuaj?”. Në vlerësimin e tyre, përgjigjja varionte nga “aspak problematike” deri në “problem 
dhe pengese madhore” (0-4). Rezultatet e marra nga përpunimi i databazes së BEEPS, i përkasin 
dy viteve 2007 dhe 2013, për të bërë të mundur krahasimin e kushteve të mjedisit të biznesit gjatë 
kësaj kohe. Këto rezultate janë paraqitur në tabelat dhe grafikët përkatës, në vazhdim të të cilave janë 
nxjerrë konkluzionet dhe rekomandimet e duhura.
Pjesa e dytë e punimit, ka si bazë opininionin që ndërmarrjet shfaqin për secilën prej këtyre 
pengesave, por në këtë rast, i parë nga një këndvështrim tjetër. Rezultatet e paraqitura kanë rrjedhur 
nga përpunimi i të dhënave që lidhen me përgjigjen që bizneset i kanë dhënë pyetjes: Cili nga faktorët 
e mjedisit të biznesit, nëse ka, paraqet pengesën më të madhe në aktivitetin tuaj? Në këtë rast nga të 
gjitha barrierat e listuara më sipër, sipërmarrësit do të përzgjedhin atë që ata e konsiderojnë si më 
negativen në ecurinë e aktivitetit të tyre. Përsëri edhe në analizën e këtyre rezultateve, përqëndrohemi 
në dy vitet e vrojtuara, 2007 dhhe 2013, për të vlerësuar se çfarë ndryshimi ka ndodhur në kushtet e 
mjedisit të biznesit dhe perceptimit që kanë firmat për to.
Konkluzionet do të përbëjnë pjësën e fundit të punimi, të pasuara dhe nga rekomandimet përkatëse. 
 

Vlerësimi i ndikimit negativ të barrierave nga bizneset shqiptare(vitet 2007, 2013)

Rëndësia e një biznesi privat në zhvillimin e një ekonomie, është një fakt tashmë i njohur nga të gjithë. 
Rëndësia e kushteve të mjedisit në të cilat ky biznes privat zhvillohet është gjithashtu një fakt i njohur, 
të cilin shumë studiues janë përpjekur ta vlerësojnë në forma dhe mënyra të ndryshme, sasiore apo 
cilësore. Në këtë pjesë të punimit, ne do të përqëndrohemi pikerisht në prezantimin e barrierave të 
biznesit në Shqipëri, vlerësuar nëpermjet vrojtimit të bërë në këtë vend nga World Bank dhe EBRD. 
Ky është vrojtim i bërë në ndërmarrjet e shumë vendeve (ku përfshihet edhe Shqipëria), dhe ka për 
objektiv të mbledhë gjithë informacionin e nevojshëm në lidhje me perceptimin që kanë ndermarjet 
për mjedisin e biznesit ku ato veprojnë. Vrojtimi është kryer në periudha kohe të ndryshme për të 
bërë te mundur dhe krahasimin e situates nga njëra periudhe në tjetrën. Kjo ka patur një impakt të 
rëndësishëm në studimin e dimamikës së zhvillimit të ekonomive të vendeve në tranzicion.
Për secilën nga barrierat e biznesit, firmat janë pyetur se sa të rëndësishme e konsiderojnë ato këtë 
pengesë në aktivitetin e tyre. Shkalla e mundesive të përgjigjeve ka qenë nga 0 (aspak pengesë), 
deri në 4 (pengesë shumë e rëndë). Për të bërë të mundur nxjerrjen sa më në pah të vlerësimit 
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negativ që firmat kishin për secilen prej këtyre barrierave, fokusi u vendos te vlerësimi me 3(pengesë 
e madhe) dhe 4(pengesë shumë e rendë). Midis ndërmarrjeve të vrojtuara në secilin prej dy viteve 
të studimit tonë, u numëruan dhe u vlerësua, përqindja e atyre që kishin opininonin më negativ 
për secilën barrierë të paraqitur. Nga përpunimi i të dhënave të marra nga database e BEEPS 2007, 
2013, rezultatet e Tabelës 1, shprehin pikërisht, per cdo barrierë, përqindjen e firmave që e kanë 
konsideruar atë si madhore në kryerjen e aktivitetit të tyre. 
Aksesi në financa, e konsideruar si barrierë nga ana e vetë ndërmarrjeve shpreh në këtë rast 
pamundësinë që kanë bizneset për të financuar aktivitetin e tyre me fonde jo të vetat. Firmat kanë 
nevojë për burime financiare për të vënë në funksion aktivitetin e tyre të ri apo atë ekzistues, burime 
që mund të sigurohen nga kursimet e tyre apo familjeve të tyre, ose nga jashtë nëpërmjet kredive të 
ndryshme nga tregu financiar. Aksesi në burime të jashtme financimi është jetësor ndoshta jo për 
inicimin e një biznesi, por sidomos për vazhdimësinë dhe rritjen e tij. Nga të dhënat e paraqitura 
në Tabelën 1, rezulton se 16.9 % e firmave të vrojtuara e kanë konsideruar aksesin në financa si një 
pengesë madhore në kryerjen e aktivitetit të tyre. Në vrojtimin e vitit 2013, vetëm 6.5% e firmave 
kanë konsideruar aksesin në financa si pengesë madhore. Sipas këtyre rezultateve është përmiresuar 
perceptimi që firmat kanë për mundesitë që ofrohen nga sistemi finaciar në ndihmë të aktivitetit 
të tyre, nga viti 2007 në vitin 2013, gjë që shpreh një fakt pozitiv në lidhje me ecurinë e kushteve 
të klimes së biznesit në vend. Në vlerat e paraqitura më sipër përfshihen vetëm firmat që kanë 
konsideruar pengesën në financa si madhore, ndërkohë që nuk janë përfshirë firma që mund të kenë 
dhënë vlerësime të moderuara për këtë faktor. Kjo është bërë me qëllim për të evidentuar opinionin 
më negativ në lidhje me këtë faktor.
Për pengesat që lidhen me dhënien e lejeve dhe licencave, të cilat i kushtojnë firmave kohë dhe para, 
opininioni i marrë prej tyre, për dy vitet e marra në studim tregon se: ne vitin 2007, 10.6% e firmave 
të intervistuara në atë periudhë, e konsideronin si pengesë madhore çështjen e dhënies së lejeve dhe 
licencave, ndërkohë që ky rezultat paraqitet shumë më optimist për vitin 2013, në të cilin vetëm 3.5% e 
firmave të intervistuara e konsideronin këtë faktor si një pengesë madhore në kryerjen e aktivitetit të tyre.
 Në lidhje me korrupsionin, i cili i gjatë periudhës së tranzicionit ka gjetur një fushë të gjerë 
zbatimi nga zyrtaret publike, mund të themi se, përbën një pengesë të madhe administrative 
dhe financiare për firmat private. Ai krijon mjedis të papërshtatshëm për zhvillimin e firmave 
dhe rrit koston dhe riskun e të berit biznes. Në rezultatet e paraqitura në Tabelën 1, edhe për 
këtë faktor kaq të rëndësishëm të klimës së biznesit, vihen re përmirësime në opininonin që 
vetë firmat kanë shprehur për të, në dy periudhat e marra në vrojtim. Në vrojtimin e vitit 
2007, 38% e të gjitha firmave të intervistuara e konsideronin korrupsionin si një pengesë 
madhore në zhvillimin e aktivitetit të tyre, ndërkohë që në vitin 2013, ky perceptim negativ 
ka pësuar rënie me 21 pikë përqindje, duke zbritur në nivelin 17%. 
Sistemi gjyqësor, mbetet për firmat një pengesë e madhe në aktivitetin e tyre, një pjesë e 
konsiderueshme e tyre e konsiderojnë atë si një pengesë madhore, kjo e evidentuar sidomos në vitin 
2007, ku vihet re nga rezultatet e nxjerra se 25.3% e firmave e kanë konsideruar si pengesë shumë të 
rëndësishme në ecurine e biznesit të tyre. Në kontrast me vitin 2007, paraqitetet rezultati i vitit 2013, 
ku shihet fare qartë që vetëm 1.5% e firmave e kanë konsideruar këtë faktor si pengesë madhore. 
Krimi, shihet në vendet me ekonomi në zhvillim, si nje faktor me efekte negative në aktivitetin e 
bizneseve private. Krimi shkakton kosto mbi firmat, të cilat jane të detyruara që një pjese të kapitalit 
të tyre produktiv ta zhvendosin në mbulimin e kostove të sigurisë. Të gjithë investitoret në përgjithësi, 
si të huaj edhe vendas, e konsiderojnë krimin të lidhur me mungesën e stabilitetit social, si faktor 
që shkakton kosto në aktivitetin e biznesit. Zgjidhja e këtij problemi është e vështirë sidomos kur 
insititucionet ligjore janë ende të dobta. Nëse do të analizonim rezultatet e paraqitura në Tabelën 
1, 22% e firmave të vrojtuara kanë shprehur se krimi përbën një pengesë shumë të rëndësishme në 
kryerjen e aktivitetit të tyre. Pozitiv është fakti që për vitin 2013, perceptimi i tyre ndaj këtij fenomeni 
ishte shumë më i mirë se më parë. Faktikisht vetëm 3.8% e firmave të pyetura e kanë konsideruar 
krimin si një pengesë madhore në biznesin e tyre.
Kuadri rregullator i tregut, për të cilin opinioni i firmave në 2007 ka qenë shumë negativ, pasi 22.2% 
e tyre e konsideronin atë si një pengesë madhore në aktivitetin e tyre, ka pësuar përmirësime të 
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ndjeshme vitet e fundit. Kjo vihet re në rezultatin e nxjerrë për vitin 2013, në të cilin vetëm 2% e 
firmave të intervistuara, e kanë konsideruar si shumë negativ në ecurinë e tyre.
Elektricitetiti, për shumë vite me radhë ka qenë një faktor me ndikim shumë negativ në veprimtarinë 
e biznesit privat në Shqiperi. Kjo gjë vihet re edhe në rezultatin e njerrë nga vrojtimi i bërë në vitin 
2007, ku 60% e firmave e kanë konsideruar si një pengesë madhore në aktivitetin e tyre. Efekti negativ 
i këtij faktori, duket se ka rënë vitet e fundit, ku vetëm 21.6% e firmave tashmë e kanë konsideruar si 
pengesë madhore. 
Fuqia puntore e pakualifikuar, si barrierë për bizneset shqiptare, eshte vlerësuar me efekt negativ 
më shumë ne vitin 2007 se në vitin 2013. Nga 36% që ka qenë në 2007, ka rënë në 6.4%. Kjo tregon 
se për firmat, forca puntore e pakualifikuar nuk përbën më një pengesë aq të madhe në aktivitetin e 
tyre sa me parë, për shkak të përmirësimeve që ajo mund të ketë bërë vitet e fundit. E njëjta gjë ka 
ndodhur dhe me kuadrin rregullator të punës, ku nga 9% ne 2007, vlerësimi negativ ka zbritur në 
1.8% ne 2013. 
 Mbizotërimi i një sektori informal ekonomie, sidomos në vendet me ekonomi në zhvillim sic është 
edhe Shqipëria, përbën një sfidë të madhe në përmirësimin e mjedisit ku bizneset operojnë. Një 
biznes informal përbën sigurisht një konkurrencë të pandershme për një tjetër biznes formal, i cili 
paguan të gjitha detyrimet që i takojnë për vazhdimësinë e aktivitetit të tij. Për këtë arsye, pjesa e 
firmave që e kanë konsideruar informalitetin si një pengesë madhore, ka qenë shumë e lartë, në të 
dyja periudhat e vrojtuara, pavarësisht rënies që ka pësuar, nga 47.2% ne 2007, në 19.9% në 2013. 
Në lidhje me sistemin tatimor dhe taksat, firmat kanë dhënë opinione të ngjashme, pasi rezultatet për 
të dyja këto pengesa janë të përafërta me njëra-tjetrën, përkatesisht me 20.3 dhe 28.8% për vitin 2007. 
Në vitin 2013, kemi një rënie të perceptimit negativ që firmat kanë për këto pengesa me rezultate të 
vlerësuara përkatësisht 13.1 dhe 12.8%. 
Transporti dhe kostot që e shoqerojnë atë, i parë nga kendveshtrimi i firmave, në vitin 2007 rezulton një 
pengesë e madhe nga një pjesë më e madhe firmash të vrojtuara se sa në vitin 2013. Nga 16.5% që ishte 
rezultati në vitin 2007, kemi rënie në 4.1% në vitin 2013, që tregon se për vitin e fundit, vetëm 4.1% të 
firmave e kanë konsideruar transportin si një faktor shumë negativ në realizimin e aktivitetit të tyre.
Nëse do të bënim një përmbledhje të rezultateve të marra përkatësisht në dy vitet e vrojtuara, në 
lidhje me perceptimin dhe opinionin që paraqesin firmat shqiptare për barrierat e mjedisit të biznesit 
me të cilat përballen gjatë aktivitetit të tyre, do të mund të thoshim se: nga 2007 ne 2013, ekziston 
një prirje pozitive në lidhje me perceptimin që firmat i bejnë kushteve të mjedisit të biznesit në 
Shqipëri; kjo prirje pozitive është vënë re për secilën nga pengesat e biznesit, pavarësisht se në disa 
me shumë dhe në disa më pak. Ulja e këtyre rezultateve në të ardhmen mbetet sfidë me të cilat duhet 
të përballen qeveria dhe politikëbërësit e këtij vendi. 

Tabela 1. Perceptimi i firmave për barrierat e klimës së biznesit
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Grafiku 1. Perceptimi i firmave për barrierat e klimës së biznesit 

Burimi i të dhënave: BEEPS 2007, 2013; http://www.enterprisesurveys.org

Klasifikimi i pengesës më të madhe sipas opinionit të firmave për vitet 2007, 2013

Vrojtimi i ndërmarrjeve, i udhëhequr nga World Bank dhe EBRD, në periudha të ndryshme kohe, në 
shumë vende të botës, në të cilat përfshihet edhe Shqipëria, ka patur një impakt të rëndësishëm në 
vlerësimin e klimës së biznesit parë kjo nga këndveshtrimi i vetë firmave të marra në vrojtim. 
Të dhënat janë të krahasueshme në kohë të ndryshme, duke i dhënë mundësi cdo kërkuesi të vlerësojë 
ecurinë e treguesve të ndryshëm që lidhen me bizneset private dhe mjedisin ku ato operojnë. 
Në këtë pjesë të punimit, barrierat e mjedisit të biznesit janë përsëri në fokusin tonë, por kësaj here të 
para nga një këndveshtrim tjetër. Ndërmjet barrierave të konsideruara si të rëndësishme në krijimin 
e klimës së biznesit, firmat duhet të përzgjedhin vetëm njerën prej tyre, atë që ato e konsiderojnë si 
pengesën më të madhe në realizimin e aktivitetit të tyre. Kjo është një mënyre shumë e mirë për të 
bërë të mundur krahasimin ndërmjet pengesave të mjedisit të biznesit me njëra-tjetrën, por ndërkohë 
edhe në kohë të ndryshme. Vlerat e llogaritura dhe të paraqitura në Tabelën 2, shprehin përqindjen e 
firmave që kanë zgjedhur barrierën përkatëse si pengesën më të madhe në aktivitetin e tyre.
Nëse do të analizonim rezultatet e paraqitura, do të kuptonim që kemi ndryshime të rëndësishme 
në perceptimin që firmat kanë për pengesën më të madhe si brenda të njëjtës periudhë, por edhe 
ndërmjet dy periudhave të marra në studim. Në vitin 2007, nga të gjitha firmat e vrojtuara, 6.5% e 
tyre e kanë konsideruar aksesin në financa si pengesën më të madhe të mundshme në realizimin e 
aktivitetit të tyre, 4.6% kanë konsideruar aksesin në tokë (njohja e pronësisë së tokës), 2.1% pengesën 
që lidhet me dhënien e lejeve dhe licencave, etj,. Për vitin 2007, elektriciteti është përzgjedhur nga 
27.7% e firmave si pengesa me e madhe për to, që shpreh dhe rezultatin me të lartë për këte vit. Kjo e 
bën elektircitetin si pengesën më të madhe të kësaj periudhe për bizneset shqiptare, të paktën ky ka 
qenë opinioni i tyre. 
Për vitin 2013, kemi ndryshime të rëndësishme strukturore. Në këtë periudhë kemi rënie në 
përqindjen e firmave që konsiderojnë si pengesën më të madhe: dhënien e lejeve dhe licensave, 
korrupsionin, sisitemin gjyqësor, krimin, kuadrin rregullator te tregut, elektricitetin, cilësinë e fuqisë 
puntore, kuadrin rregullator të punës, mungesën e stabilitetit politik. Elektriciteti nuk zë më një pjesë 
të rëndësishme në firmat që e konsiderojnë atë si pengesën më të madhe. Ndryshime negative ka në 
pengesat që lidhen me: aksesin në financa (nga 6.5% ne 14.3%); aksesi në tokë (nga 4.6% ne 6.5%); 
informaliteti (nga 17.6% ne 18.6%). Sistemi i administrates tatimore dhe taksat kanë patur rritjen 
më të madhe nga 2007 në 2013. Nësë në 2007, vetëm 2.2% e firmave e konsideronin administratën 
tatimore si pengesën më të madhe të mundshme, në vitin 2013 ky rezultat ka arritur shifrën prej 
12.9%, e njejta gjë mund të thuhet edhe për taksat, ku në 2013, 12.9% e firmave i kanë konsideruar si 
pengesën më të madhe ndër të tjerat. 
Nëse në 2007, pengesa më e madhe ka rezultuar elektricitetit, në 2013 perceptimi më negativ është 
për informalitetin, përkatësisht me 18.6% të firmave të vrojtuara.
Nga analiza e mësipërme, vihet re se nga viti 2007 në vitin 2013, kushtet e biznesit në Shqipëri kanë 
ndryshuar, por ka ndryshuar gjithashtu dhe perceptimi që kanë vetë firmat për këto ndryshime. Në 
vija të përgjithshme shihet se firmat nuk konsiderojnë më si pengesa madhore kushte që lidhen me 
infrastrukturën (që shpreh në njëfarë mënyre përmiresimin e tyre), por vazhdojnë të këmbengulin po 
njësoj në probleme që lidhen me kredidhënien, administratën tatimore-taksat, si dhe informalitetin, 
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opinioni për të cilin pothuajse ka ngelur po aq negativ sa më parë.
Marrja në konsideratë e këtyre rezultateve do të bënte të mudur që të kuptohet se ku duhet të synojnë 
politikat ekonomike në vendin tonë. 
 
Tabela 2. Shpërndarja e firmave sipas pengesës më të madhe të konsideruar prej tyre 
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Grafiku 2. Shpërndarja e firmave sipas pengesës më të madhe të konsideruar prej tyre

 Burimi i te dhënave: BEEPS 2007, 2013; http://www.enterprisesurveys.org

Konkluzione

Qëllimi kryesor i këtij punimi ishte të prezantonte klimën e biznesit në Shqipëri dhe sidomos 
pengesave që ka hasur biznesi shqiptar gjatë aktivitetit të tij, për vitet 2007, 2013. Punimim e bazuam 
në Vrojtimin e Performances se Ndërmarrjeve dhe Mjedisit të Biznesit, të kryer nga Banka Botërore 
dhe Banka Europiane, (BEEPS07; BEEPS13), ku ne u përqëndruam në të dhënat që kishin lidhje me 
pengesat që hasnin bizneset gjatë aktivitetit të tyre si; aksesi në financa, njohja e pronësisë së tokës, 
marrja e lejeve dhe licencave, korrupsioni, krimi, tregu informal, sistemi tatimor, etj, të cilat i kemi 
përmendur në cështjet e mësipërme. 
Analiza e bërë në këto çëshje, vlerëson dinamiken e kushteve të biznesit nga viti 2007 në 2013, 
gjithnjë e shprehur nga vetë firmat. Faktorë si administrata tatimore dhe taksat, informaliteti, aksesi 
në financa, korrupsioni, mbeten në të dyja periudhat si barrierat më negative për biznesin. Influenca 
negative që ato kanë në rritjen e biznesit privat në Shqiperi konsiderohet ende e lartë.
Ashtu si në cdo punim edhe ky ka kufizimet e veta, të cilat lidhen me faktin që të gjitha rezultatet 
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e paraqitura janë perceptim subjektiv dhe opinion i dhënë nga vetë firmat e marra në vrojtim dhe 
jo vlera të matshme në realitet. Eshtë shumë e vështirë që të matësh në realitet barrierat me të cilat 
bizneset përballen në veprimtarinë e tyre. Mund të ndodhë që për të njëjtat kushte, firma të ndryshme 
të japin opinione krejt të ndryshme. Megjithatë, edhe vetë perceptimi që këto firma kanë për faktorët 
që pengojnë veprimatarinë e tyre, ka rëndesinë e vet, sidomos në hartimin e politikave pro biznesit 
privat.
Përfundimet e nxjerra në kete punim, mund t’i quajme të rëndesishme, për faktin se japin një pamje 
të qartë të dinamikes së kushteve që ofron mjedisi i biznesit privat në Shqipëri, për periudhën 2007-
2013. Këto përfundime mund të shfrytëzohen nga sipermarrësit privat, për të njohur më mirë pikat 
e dobta të mjedisit në të cilat biznesi i tyre do të operojë. 
Për politikbërësit, punimi ofron informacion, që përbën një bazë të mirë në hartimin e rekomandimeve 
të ndryshme lidhur me politikat ekonomike në mbeshtetje të biznesit privat. Ata mund të kuptojnë 
cilat kanë qenë dhe janë pengesat më të mëdha me të cilat përballet biznesi privat, që për një ekonomi 
tregu shërben si baza e rritjes dhe zhvillimit.
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Abstrakt

Me një diferencë prej dy vitesh Shqipëria, Maqedonia dhe Serbia kanë arritur të plotësojnë disa prej kritereve 
kryesore të parashtruara nga Bashkimi Europian dhe tashmë janë vende kandidate. Të veçuara si tre ndër vendet 
me ekonomi në tranzicion të Ballkanit Perëndimorë, këto ekonomi sipas raporteve ndërkombëtare zyrtare kanë 
treguar një progres në zhvillimin ekonomik. Ky studim ka për qëllim të hulumtojë në reformat e ndërmarra nga 
këto vende në sektorin financiar që në vitet e para të tranzicionit ekonomik. Pjesë e rëndësishme e studimit është 
edhe përcaktimi i veçorive dhe të përbashkëtave që ka patur sektori bankar i këtyre vendeve. 
Bazuar në statistika zyrtare të Bankës Botërore (BB) dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) 
studimi synon të paraqes fazat e reformimit të sektorit bankar të vendeve të përzgjedhura duke filluar nga faza 
e parë pas reformave të ndërmara për shndërrimin e sistemi bankar njënivelor dhe për rivendosjen e besimit tëi 
njerëzve tek paraja dhe sistemi bankar pas krizave të kaluara në fillim të tranzicionit. Në përfundim, ky studim 
do të konkludojë në fazat e përbashkëta të zhvillimit të sistemit bankar që vendet e përzgjedhura kanë arritur si 
pasojë e reformave të përbashkëta dhe projekteve të ngjashme të ndërmara nga BERZH.

Fjalë Kyç: Reforma Financiare, Sistem Bankar, Bashkimi Europian. 

Hyrje

Vendet e Ballkanit Perëndimorë të njohura si vendet e Europës JugLindore janë vende me një 
ekonomi në tranzicion. Kjo e perbashkët, por jo vetem, solli sëbashku në këtë studim vendet si 
Shqipëria, Maqedonia dhe Serbia. Keto vende janë gjithashtu dhe vende kandidate të Bashkimit 
Europian nga vitet 2014, 2005, 2012 përkatësisht për Shqipërinë, Maqedoninë dhe Serbinë. Sipas 
raportit më të fundit të Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD, 2014) këto vende janë 
pjesë e vendeve me një zhvillim ekonomik më të shpejtë në krahasim me vendet e tjera të cilat janë 
pjesë e raportit mbi tranzicionin. Në vijmësi të këtij studimi do te paraqitet më hollësisht ky ritëm më 
i shpejtë i zhvillimit ekonomik të ekonomive të përzgjedhura. 
Studimi ka për qëllim të bëjë një analizë të këtyre tre ekonomive të vendeve në tranzicion. Pjesa e parë 
e studimit është tërësisht e bazuar në reformën në sektorin financiar që Shqipëria ,Maqedonia dhe 
Serbia kanë ndërmarë që në vitet e para te tranzicionit. Këto vende janë nën mbikqyrjen e BERZH 
gjithashtu dhe të reformave të ndërmara prej saj. Reforma në sektorin financiar nuk është qëllimi 
kryesor, as zhvillimi financiar, por zhvillimi ekonomik është qëllim kryesorë i këtyre ekonomive 
prandaj ky studim do të sjellë zhvillimin e sektorit financiar si funksion i zhvillimit ekonomik duke 
i ballafaquar tre ekonomitë e përzgjedhura me njera tjetrën. Sipas raporteve zyrtare të zhvillimit 
por dhe të statistikave të mara nga Banka Botërore përgjatë studimit do të paraqitet një panoramë 
makroekonomike e tre ekonomive në studim. 
Ndër objektivat e këtij studimi është dhe paraqitja e të përbashkëtave dhe veçorive që ka procesi 
i hyrjes në BE për vendet kandidate të perzgjedhura. Duke u bazuar në indikatorët kryesorë dhe 
kyç të sistemit financiar, përkatesisht të sistemit bankar, në studim do të paraqiten korrelacione të 
statistikave të ekonomive të vendeve të përzgjedhura. Në mbështetje të faktit që këto ekonomi janë 
në tranzicion si edhe pjesë e të njëjtit proces, studimi do të konkludojë që këto vende ecin në një 
trajektore të njëjtë zhvillimi dhe, pavarsisht krizave ekonomike apo financiare, rimëkëmbjet e tyre 
vazhdojnë në ritme të njëjta. 
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Rishikim Literature

Sektori financiar dhe reformat e ndërmara në këtë sektor janë pjesë e studimeve të shumta të 
vendeve të ndryshme. Në fokus të veçantë të studimeve gjithmonë gjenden vendet me ekonomi 
në tranzicion. Gjithmonë ka një vëmëndje të veçantë për politikëbërësit dhe studiuesit zhvillimi 
ekonomik dhe zhvillimi i sektorit financiar si funksion i të parit. Zhvillimi financiar mund të arrihet 
si pjesë e reformave të ndërmara për liberalizimin e sistemit si proces i tranzicionit. Pika fillestare e 
sektorit financiar për vendet e Europës Qëndrore dhe Lindore janë përgjithësisht të njëjta. Kështu 
janë dhe objektivat kryesore të reformave ekonomike të ndërmara prej tyre. Kjo bën të mundur dhe 
formulimin e strategjive të njëjta për zhvillimin e këtyre ekonomive. Strategjia e përgjithshme për 
menaxhimin e sistemit financiar të vendeve në tranzicion konsiston në dy komponentë. Komponenti 
i parë përmbledh ndërtimin e një infrastrukture financiare për këto vende dhe komponenti i dytë 
pason në privatizimin e bankave të mbetura në pronësi të shtetit. (Verbeek, 1996)
Ndër studimet mbi reformat e sistemit financiar një konkluzion me vlere ka arritur dhe studimi i 
autorëve Golubovic (2005) mbi reformën e sektorit financiar në vendet në tranzicion të Ballkanit. 
Sipar tyre në reformën e sektorit financiar për keto vende duhej rishikimi i rolit të sektorit financiar, i 
cili duhet të përqendrohet në mobilizimin dhe shpërndarjen e duhur të burimeve të pakta financiare 
të ekonomive. Duhet përdorur një metodologji graduale për kalimin e periudhës së tranzicionit 
ekonomik. Nryshimi i sistemeve politike nuk është në favorin e ndryshimeve të strukturave të 
sektorëve ekonomik. Sipas studimit është e nevojshme sinkronizimi i rimëkëmbjes së sistemit 
bankar, sistemit të sigurimeve shoqërore, të instrumenteve financiare dhe pozicionimit të investuesve 
institucionalë. Sinkronizimi i këtyre proceseve do të mundësojë edhe rimëkëmbjen e të gjithë sistemit 
financiar si funksion i zhvillimit ekonomik. (Golubovic & Golubovic, 2005)
Gjatë 25 vjetëve të fundit janë ndërmare reforma të ndryshme në këto vende duke u mbështetur 
në objektivat e zhvillimit të tregjeve globale. Në të gjitha këto ekonomi reformat e ndërmara kanë 
parashtruar sfida ekonomike dhe politike, por ajo që spikat më fort është dhënia përparësi e firmave 
dhe sipërmarrjeve të mëdha. Në çdo studim të ndërmarë është fokusuar segmentimi i reformave të 
sektorit financiar duke dhënë përparësi “më të mëdhenjve”. Akoma në vendet e vegjël në procesin e 
tranzicionit popullsia e shtresës së ulët dhe të mesme nuk përdorin shumicën e shërbimeve bankare. 
(Torre, Gozzi, & Schmukler, 2007)
Pjesë e studimeve dhe analizave të zhvillimit dhe rritjes financiare kanë qënë dhe vendet me ekonomi 
në tranzicion të Azisë Qëndrore. Studimi ka parashtruar praninë e ndryshimeve ndërmjet këtyre 
vendeve dhe vendeve në tranzicion të Europës Qëndrore dhe Lindore. Rezultatet e studimit kanë 
provuar faktin që të gjitha ekonomitë në tranzicion kanë arritur në një pikë të zhvillimit të tyre 
ku sektori financiar është bërë përcaktues i rëndësishëm i rritjes ekonomike. Por përsëri impakti i 
institucioneve financiare të ndryshme, duke përfshirë bankat dhe tregjet e kapitalit, mjedisin dhe 
kornizën, është shumë i ndryshëm dhe me ndikime me ndryshime të mëdha. Këto ndryshime që e 
kanë zanafillën në fazat e para të fillimit të tranzicionit ka paraqitur një diferencë në zhvillim jo vetëm 
në vendet e Azisë dhe ato të Europës por edhe brenda vetë vendeve te Azisë. (Djalilov & Piesse, 2011)

Pamja e përgjithshme makroekonomike

Tre ekonomitë e përzgjedhura në këtë studim janë pjesë e vendeve në tranzicion të cilat ndërmarin 
reforma të Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Sipas raportit më të fundit të BERZH 
rritja mesatare vjetore në vendet në tranzicion është në rënie dhe ndër shkaqet e ndryshme të lidhura 
me politikën e vendeve fqinje, shkak i rëndësishëm është cilësuar dhe ndikimi i pritur i shtrëngimit 
monetar në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera të zhvilluara të cilat janë të lidhura me këto ekonomi. 
Rajoni ka pasur një rritje vjetore prej 2.3 përqind në 2013 dhe 2.6 përqind në 2012. Rritja më e lartë 
ndër vendet në tranzicion është vërejtur në vendet e Europës Jug-Lindore (EJL). Rritja mesatare 
vjetore është në rënie që nga viti 2011 dhe vazhdoi duke qëndruar nën 3 perqind dhe në vitin 2014, 
duke pritur të njëjtën tendence dhe për vitin 2015. 
Kushtet e jashtme kanë qënë faktor i përmirësimit të situatës financiare pas krizës. Më me epërsi kanë 
qënë vendet e EJL, ku në shumicën e këtyre vendeve rinovimi i rritjes në eksporte është mbështetje 
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për shërimin e krizësë. Grafiku më poshtë është i shkëputur nga raporti i BERZH dhe tregon pikërisht 
kontributin e rritjes së eksporteve në vende të ndryshme në tranzicion ku dallohet dhe epërsia e 
vendeve të EJL-së. (EBRD, 2014)

Grafiku 1. Kontributi i eksporteve në rimëkëmbjen e ekonomisë.

Burimi: (EBRD, 2014)
Politikat makroekonomike të vendeve të rajonit të BERZH janë karakterizuar përgjithësisht nga një 
shtrëngim fiskal i kombinuar me politika monetare të përshtatshme. Ndërmjet vendeve të Europës 
Jug-Lindore Shqipëria dhe Serbia kanë implementuar edhe më shumë shkurtime dhe ulje në normën 
e interest për të stimuluar kerkesën aggregate. Këto shkurtime janë lehtësuar nga nivelet e ulëta të 
inflacionit dhe pritshmëri të zbutura të tij. (EBRD, 2014)
Grafikët e mëposhtëm paraqesin një situatë të viteve të fundit të tre faktorëve të rëndësishëm 
makroekonomik të vendeve të përzgjedhura në studim. Të dhënat statistikore janë marë nga faqja 
zyrtare e Bankës Botërore (BB) dhe Treguesit e Zhvillimit Botërorë të publikuar. Grafiku 2 paraqet 
për Shqipërinë, Serbinë dhe Maqedoninë normën e rritjes së Produktit te Brendshem Bruto si faktor 
kryesor i rritjes ekonomike në këto vende. Dallohet qartë luhtja e ngjashme e këtij faktori për të 
tre vendet por posaçërisht për Maqedoninë dhe Serbinë të cilat kanë pasur një ulje shumë më të 
ndjeshme të zhvillimit ekonomik dhe të PBB në vitet 2011 dhe 2012, por rritja e këtij niveli është 
shumë e shpejtë për vitin 2013 e cila ka arritur në nivelet 3.1 përqind në Maqedoni, 2.6 përqind në 
Serbi dhe shumë e ulët për Shqipërinë, në nivelin 1.42 përqind.

Grafiku 2. Rritja e PBB (% vjetore)

Burimi: (BB, 2014)
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Grafiku 3 paraqet, për të tre ekonomitë, të dhënat mbi ndryshimet e pësuara përgjatë viteve 2010 
– 2013 të një treguesi tjetër mjaft të rëndësishëm. Teprica e llogarisë korente si perqindje e PBB-së 
është një tregues kryesor i pozicionit të jashtëm të një vendi. Ky tregues është paraqitur si shumë e 
eksporteve neto me të ardhurat parësore dhe dytësore të këtyre ekonomive. Ka një dallim të theksuar 
midis nivelit të këtij treguesi për Maqedoninë i cili paraqitet në nivele të ulëta përgjatë të katër viteve, 
ndërsa për Shqipërinë, niveli negativ i tepricës së llogarisë korente është shumë i lart. Krahasuar me 
dy vendet e tjera, Serbia qëndron në nivele mesatare me përjashtim të vitit 2012 e cila ka një nivel prej 
11.52 përqind. Ky është një nivel më i lartë se ai i Shqipërisë (10.19 përqind).. 

Grafiku 3. Teprica e llogarisë korrente (% PBB)

Burimi: (BB, 2014)
Grafiku 4 paraqet normat vjetore të inflacionit të këtyre vendeve për vitet e përzgjedhura. Kjo normë 
paraqet ndryshimin e nivelit të çmimeve të këtyre vendeve. Dallohet qartë norma më e lartë e Serbisë 
e cila ka arritur majën në vitin 2011 me 11.14 përqind. Shqipëria dhe Maqedonia kanë një stabilitet të 
ndryshimit në vite të normës së inflacionit duke qëndruar në nivele të ulëta dhe me luhatje të vogëla. 

Grafiku 4. Inflacioni (% vjetore)

    Burimi: (BB, 2014)

Reforma e Sektorit Financiar

Në ekonomitë ish socialiste ku përfshihen dhe tre ekonomitë e përzgjedhura në këtë studim sektori 
financiar ishte plotësisht i përshtatur me kërkesat e menaxhimit ekonomik të centralizuar. Ekonomitë 
socialiste janë të karakterizuara nga ndërhyrjet e forta të shtetit në ekonomi si në gjithëpërfshirjen në 
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kontrollin e çmimeve, subvencionimin e ndërmarrjeve etj. 
Menaxhimi dhe shpërndarja e burimeve të pakta financiare kryhej përmes sistemit bankar njënivelor 
dhe çdo institucion tjetër financiar ishte shtetërore. Sektori financiar kishte një rol pasiv meqenëse 
çdo transaksion apo veprim financiar ishte i planifikuar dhe kryhej nga banka qëndrore e vendit. 
Institucionet financiare siç u përmend më lart ishin shtetërore pra të varura drejt nga pushteti i tij 
nëpërmjet Bankës Qëndrore e cila konfirmonte dhe udhëhiqte veprimet e tyre ekonomike si një 
autoritet qëndror. Të gjitha humbjet mbuloheshin nga vetë shteti duke përdorur më pas këtë defiçit 
me anë të emëtimit monetar të Bankës Qëndrore. 
Në fillimet e tranzicionit të gjitha vendet e Ballkanit patën karakterisitkë të përbashkët shmangien e 
çdo reforme rrënjësore në sektorin financiar. Ato ndërmorën disa ndryshime të pjesshme duke filluar 
nga transformimi i sistemit bankar nga njënivelor në dynivelor, ku banka qëndrore kishte funksionet 
e saj tradicionale dhe ndërkohë bankat tregtare morën përgjegjësinë e transaksioneve me qytetarët 
dhe me subjektet ekonomike. Njëkohësisht me shndërrimin e sistemit bankar njënivelor, këto vende 
liberalizuan themelimin e bankave te reja dhe decentralizuan vendimet në lidhje me vëllimin dhe 
nivelin e çmimeve të shërbimeve financiare. 
Vitet 90 sollën dhe ndryshimet e para në sektorin financiar të këtyre ekonomive. Shqipëria, 
Maqedonia dhe Serbia aplikuan një sërë masash që ndikuan në funksionimin dhe strukturimin e 
sektorit financiar. Një arritje e suksesshme në këto hapa të parë të ristrukturimit të sektorit financiar 
nënkupton dhe krijimin e kushteve të përshtatshme ligjore. Legjislatura e fillim viteve 90 paraqiste 
shumë pengesa në funksionimin normal të sektorit financiar. Për këtë arsye të gjitha vendet e 
Ballkanit duke përfshirë tre vendet e perzgjedhura në këtë studim deri në fund të viteve 90 miratuan 
ligje krejtësisht të reja në përshtatje me standartet e Bashkimit Europian, veçanërisht në lidhje 
me pavarësinë e Bankës Qëndrore nga pushtetit eksekutiv, me rregullimin e sistemit bankar, me 
funksionimin e tregut financiar etj. 
Ligjet e adoptuara janë kryesisht në marrëveshje me normat Europiane për përcaktimin e detyrave 
kryesore të BQ-së, duke i dhënë përparësi stabilizimit të çmimeve në vend dhe ruajtjes së pavarësisë 
së saj nga autoritetet ekzekutive. Në të njëjtën kohë u aplikuan disa ndryshime në rregullimin e 
pozicionimit të bankave, institucioneve financiare jobankare dhe funksionimin e tregjeve financiare. 
Në fushën bankare dhe të ndërmjetësimit financiar standardet Europiane nuk janë të definuara 
mirë si në rastin e rregullimit të pozitës së Bankës Qëndrore pasi kishte funksione të kufizuara në 
ndërmjetësimin financiarë dhe për vite me radhë këto vende kishin mungesë në interesimin e hapjes 
së bankave të tjera të huaja në vend. Tregu i kapitalit ishte një tjetër aspekt i cili qëndronte në qëllimet 
e çdo ekonomie në tranzicion dhe këtu qendron nje vecori tjeter e tre vendeve te perzgjedhura, ku 
Serbia qe nga viti 1989 dhe Maqedonia nga viti 1995 kane nje treg te kapitalit duke lene menjane 
tentativat e meparshme nder vite. Fatkeqsisht Shqiperia eshte vendi i cili akoma e ka ne tentative nje 
hap te tille. Por duhet të kuptohet se funksionimi i sistemit financiar në përputhje me rregulloren 
Europine varet edhe nga niveli i zhvillimit të tij dhe nga aftësia për të dalë në konkurencën e tregut 
të hapur. (Cani & Haderi, 2002)
Megjithatë, analiza e legjislacionit tregon se janë arritur standardet të mira në lidhje me miratimin 
e liçencës, përkufizimin e kërkesave minimale të kapitalit të nevojshme për themelimin e bankave, 
vendosmërinë e sferës së veprimtarisë bankare, përgjegjësinë e pronarit, etj. E njëjta vlen edhe për 
legjislacionin që rregullon tregun financiar, agjentët, përcaktimin e instrumenteve, të drejtat dhe 
detyrimet që burojnë nga këto instrumente. 

Disa tregues kryesorë të sektori bankar në Shqipëri, Maqedoni dhe Serbi

Shqipëria, Maqedonia dhe Serbia janë pjesë e vendeve në tranzicion dhe kanë ndërmarë reforma të 
monitoruara nga BERZH por gjithashtu në mbështetje të synimit për të qënë pjesë e BE-së. Pjesë e 
rëndësishme e këtij studimi është dhe studimi i treguesve kryesore të sistemit bankar të tre ekonomive 
të përzgjedhura. Për këtë arsye janë përzgjedhur treguesit më të rëndësishëm të cilët do të paraqiten 
në tabela ose grafikë për të treguar dhe përputhshmërinë e sistemit bankar në këto ekonomi. 
Fillimisht është e rëndësishme që pavarësisht sipërfaqes territoriale dhe numrit të popullsisë të 
paraqitet numri i degëve të bankave që veprojnë në këto vende për çdo 100 mijë të rritur. Grafiku nr 
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5 paraqet pikërisht nivelet e këtij treguesi për vitet 2006 – 2011. Të gjitha të dhënat statistikore janë 
nga publikime zyrtare të Fondit Monetar Ndërkombëtarë. 

Grafiku 5. Numri i degëve të bankave për çdo 100 000 persona të rritur. 

Burimi: (FMN, 2013)

Në Serbi aktualisht operojnë 29 banka të nivelit të dytë, në Maqedoni operojnë 17 dhe në Shqipëri 16 
prej tyre. Diferenca e nivelit të këtij treguesi ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë kundrejt Serbisë 
është mjaft e dukshme. Ndërkohë, megjithse ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë kjo diferencë 
është më e ulët, vihet re se gjatë gjithë viteve të përfshira në këtë grafik, në Maqedoni ky tregues është 
më i lartë. Pra mund të themi që bankat e nivelit të dytë në këto dy vende operojnë në një strategji 
gjithëpërfshirjeje të njëjtë në krahasim me Serbinë. 
Grafiku 6 paraqet të dhëna mbi nivelin e treguesit “kthimi nga kapitali” të bankave për vitet 2006 – 
2011, Vihet re se në Shqipëri, edhe pse ka më pak degë bankare se sa në Maqedoni, “Kthimi” është 
më i lartë. Kurse, në Serbi, niveli i këtij treguesi është më i ulët se sa të dy vendet. Viti 2007 është ai 
që paraqet rentabilitetin më të lartë për të tre ekonomitë dhe rënia si shkak i krizës financiare është e 
dukshme duke filluar nga 2009 e në vazhdim. 

Grafiku 6. Kthimi nga kapitali bankar (ROE) 

Burimi: (FMN, 2013)

Me interes duket se është edhe paraqitja e disa të dhënave të paraqitura në tabelën 1 për tre tregues 
të tjerë të rëndesishëm të sistemit bankar për vitet 2006 – 2013. 
Treguesi i parë është raporti i kapitalit të bankës bashkë me rezervat kundrejt tërësisë së aktiveve 

 
 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Shqiperi

Maqedoni 

Serbi 

 
 

18.59
21.82

17.40

10.58 9.40 8.96

13.22
16.53

11.57

6.37
8.25

3.31

10.56
9.12

7.31

3.27 4.26 4.97

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Shqiperi

Maqedoni 

Serbi 



120

të saj. Ky raport është i rëndësishëm për të kuptuar nëse banka ka ose jo kapital të mjaftueshëm 
krahasuar me një normë minimale të përcaktuar. Sikurse vihet re, Shqipëria ka nivelet më të ulëta 
ndër këto vende megjithse spikat një rritje e vogël gjatë viteve. Raportin më të lartë e ka Serbia, ku 
përsëri është në një prirje rritëse. 
Treguesi i dytë i paraqitur më lartë shpereh raportin ndërmjet shumës së aktiveve likuide (rezervave) 
ndaj tërësisë së aktiveve. Për të tre vendet, viti 2006 shënon nivelet më të larta të këtij treguesi 
ndërkohë, më tej ai është në ulje deri sa në vitin 2013 arrin në nivelin 13.89% për Shqipërinë, 22.58% 
për Maqedoninë dhe 30.41% për Serbinë. 
Për treguesin e fundit, raporti i shumës së kredive joperformuese kundrejt shumës gjithsej të kredive 
të sistemin bankar të vendit përkatësm vihet re se pas vitit 2011 ka një rritje të dukshme për të mos 
përjashtuar faktin që kjo normë është çdo vit e në rritje. Shqipëria në vitin 2013 arrin nivelin më të 
lartë ndërmjet këtyre vendeve (23,5%) e ndjekur nga Serbia me 21,7%. Kurse Maqedonia, megjithse 
ka prirje rritëse pothuajse të pandërprerë, niveli i këtij treguesi është më pak se gjysma e dy të parave. 
Tabela 1. Disa tregues të sistemit bankar 

Treguesit (%) Shtetet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kapitali kun-
drejt aktiveve të 

Bankës

Shqipëri 6.80 7.60 8.60 9.60 9.40 8.70 8.60 9.30

Maqedoni 13.30 11.40 11.50 11.40 10.60 11.00 11.20 11.30

Serbi 18.50 21.00 23.60 20.70 19.70 20.60 20.50 21.10

Rezervat likuide 
ndaj aktiveve të 

Bankës

Shqipëri 21.15 18.24 15.88 14.39 14.57 13.48 13.41 13.89

Maqedoni 18.60 24.38 21.27 21.63 25.28 26.95 25.12 22.58

Serbi 72.02 60.68 41.03 39.92 25.87 31.78 25.67 30.41

Kreditë joperfor-
muese ndaj tërë-

sisë së kredive

Shqipëri 3.10 3.40 6.60 10.50 14.00 18.80 22.50 23.50

Maqedoni 11.21 7.51 6.71 8.94 9.04 9.52 10.11 10.94

Serbi 4.10 8.40 11.30 15.70 16.90 20.00 18.60 21.37
Burimi: (BB, 2014) 

Përfundimet kryesore

Duke u bazuar në këtë studim mund të themi që ekonomitë e përzgjedhura në këtë studim kanë 
shumë të përbashkëta ashtu dhe vecori si ekonomi të të njëjtit rajon. Është e rëndësishme të theksohet 
që të tre ekonomitë ndërmarin reforma të sektorit financiar nën monitorimin e BERZH dhe të tre 
janë kandidatë për të qënë pjesë e EU-së. Prandaj, duke pasur një qëllim të njëjtë këto ekonomi mund 
të konceptohen që ecin paralelisht.
Përveç pozitës gjeografike dhe regjimit politik të mëparshëm këto ekonomi vazhdojnë të ecin paralel 
gjithashtu dhe në rritjen ekonomike, ku mund të përmëndim 1) legjislacioni i reformimit të sistemit 
financiarë drejt qellimit të pranimit në BE, 2) sistemi bankar dynivelor, 3) arritja e pavarsisë së 
Bankes Qendrore nga pushteti eksekutiv, 4) stabilizimi i çmimeve, 5) kreditim i pakët në vitet e para 
të tranzicionit dhe norma interesi të ulëta, 6) raport pozitiv i viteve te fundit të tranzicionit duke 
spikatur me një rritje të eksporteve.
Ashtu siç u përmënd më lart këto ekonomi kanë pasur regjim politik të njëtë por fakti që janë çliruara 
nga ky regjim dhe kanë hapur tregjet në vite jo të njejta dhe presioni i regjimeve nuk ka qene i njëjtë 
por mund të theksojmë një presion shumë të lartë dhe të vështirë për Shqipërinë, domosdoshmërisht 
këto ekonomi kanë dhe veçanti gjatë tranzicionit të tyre. Përderisa jemi bazuar në reformat e sektorit 
financiar atëherë mund të dallojmë zhvillime të ndryshme për këto vende në 1) funksionimin e 
ndermjetësve financiarë ndër vite, 2) tregu i sigurimeve me një zhvillim të avasht për sa i përket 
Shqipërisë në krahasim me vendet e tjera, 3) kreditë jo performuese në masa shumë të ndryshme 
duke u bazuar dhe në numrin e ndryshëm të bankave të nivelit të dytë që operojnë 4) mungesa e një 
tregu kapitali për Shqipërinë si një vend që ka performuar mjaft mirë në ndermarjen e reformave të 
njëjta. 
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Abstrakt

Mospërmbushja e detyrimeve tatimore përbën një shqetësim madhor për një shoqëri, sidomos kur në qendër të 
saj është vullneti i tatimpaguesit. Ky punim është përqëndruar në problematikën e mosshlyerjes së detyrimeve 
tatimore, duke pasur si objektiv final përcaktimin e faktorëve kryesorë që ndikojnë në të. Të kuptosh faktorët 
përcaktues të mosshlyerjes, në një sistem tatimor të bazuar në një shkallë të madhe në vullnetin e tatimpaguesit, 
ka një rëndësi të veçantë. Në literaturë ekzistojnë mjaft teori të cilat synojnë të hedhin dritë mbi faktorët e 
shumtë, por trajtimi i bërë në këtë punim ka një përqasje më të madhe me teoritë ekonomike dhe ato të sjelljes 
(sociale). Analizat deskriptive dhe ekonometrike janë përdorur për të evidentuar faktorët ndikues dhe efektin 
e tyre. 

Fjalë Kyce: Mosshlyerje e detyrimeve, Profil i tatimpaguesve, Analize ekonomike dhe e sjelljes.

Rishikim Literature
 
 Mosshlyerja e detyrimeve tatimore është një diskutim kompleks në terma të tërësisë së faktorëve që 
ndikojnë në të apo dhe të dhënave mbi bazën e të cilave mund të zhvillohet diskutimi. Në literaturën 
bashkëkohore mosshlyerja identifikohet si papajtueshmëri, e cila nga ana tjetër nënkupton dështim 
në shlyerjen e shumave të detyrueshme tatimore (Kasipillai & Abdul Jabbar, 2006, 134-46). Sidoqoftë, 
si çdo koncept, kuptimi i papajtueshmërisë mund të shihet në kompleksin e një sërë përkufizimesh 
njëherësh. Nëse do të ndaleshim në konceptin ekonomik, tatimpaguesit janë maksimizues “amoralë” 
të dobisë, të cilët ndikohen nga motive ekonomike si maksimizimi i përfitimeve dhe probabiliteti 
i evidentimit të shkeljeve. Konsiderohen si amoralë pasi me qëndrimin e tyre krijojnë një vakum 
social. Ky proçes njihet në literaturë si “ lojë në një llotari të kontrolluar, e cila është e mbushur 
me kalkulime të kënaqësisë dhe dhimbjes potenciale” (Trivedi dhe Shehata, 2005, 175-97). Këtë 
përkufizim Biemer (2007, 295) e mbështeste duke shpjeguar se njësoj si në një llotari, fitimet do 
të realizohen nëse mosshlyerja nuk zbulohet dhe përpjekja rezulton e suksesshme, e në rast të 
evidentimit dhe ndëshkimit kostot do të jenë shumë më të larta, duke krijuar një dështim. Ndaj, 
sipas teorisë ekonomike përmirësimi i nivelit të shlyerjes së detyrimeve, realizohet në sajë të rritjes së 
probabilitetit të kontrollit tatimor dhe penaliteteve. 
Teoria psikologjike thekson se, individët nuk mund të konsiderohen si të pavarur, egoistë apo dobi 
maksimizues, ato ndërveprojnë me individë të tjerë tatimpagues me sjellje, norma dhe besime të 
ndryshme. Kështu, Hong (2005, ) thekson se qëndrimi ndaj detyrimit tatimor mund të konsiderohet 
si një “problem i sjelljes” ku suksesi varet nga ndërveprimi ndërmjet tatimpaguesve dhe autoritetit 
tatimor. Rëndësia e perceptimit të drejtësisë dhe barazisë, ka qenë në qendër të studimeve edhe nga 
studiues të tjerë si Eriksen, K. dhe Fallan, L. (1996, 227).
Faktorë të tjerë kanë qenë subjekt i këtyre studimeve, të tillë si kultura Dubin, J.A. (2004,1-45) apo 
pasojat e implikimeve të sistemeve të ndryshme tatimore Chan, C.W et al (2000, 83). Faktorë të 
pastër psikologjikë si ndërgjegja, ndjenja e fajit apo e turpit në shoqëri janë marrë në konsideratë, 
duke u njohur si morali tatimor (Hasseldine & Kaplan, 1992,79 ). 
Për shkak të vështirësisë në sigurimin e të dhënave dhe pasigurisë se ato do të jenë të sakta, studimet 
mbi faktorët që shpien korporatat në mosshlyerje janë të pakta, ndaj shumica e kërkimeve janë 
përqëndruar në subjektet SME ose tatimpaguesit individual.
Ndër më kryesorët njihet studimi i McKerchar, M., & Evans, C. (2009,171) i cili paraqiste një analizë 
empirike mbi sjelljen që manifestonin bizneset e vogla ndaj detyrimeve tatimore. 



123

Rezultatet tregonin se ndërsa kërkesat për publikime të informacioneve nxisnin pajtueshmërinë, 
normat tatimore, madhësia e firmës apo mjedisi konkurrues ishin të lidhur negativisht me nivelin e 
pajtueshmërisë. Më saktë, rezultoi se SME-të e orientuara drejt eksportit dhe ato me një status të mire 
teknologjik, përgjithësisht, kanë mundësi më të larta për të manipuluar të dhënat e tyre kontabël e si 
rrjedhim edhe për të qenë më pak të pajtueshëm me detyrimet tatimore. 
Pjesa më e madhe e studimeve, më pas, kanë pasur si tematikë diskutimi lidhjen e zhdrejtë ndërmjet 
kostove të shlyerjes dhe mosshlyerjes së detyrimeve tatimore (Sydow, N. 2006, 152).

Metodologjia

Ky punim është realizuar bazuar në të dhëna primare të siguruara nga nje ankete e zhvilluar, me 
fokus kryesisht tatimpaguesit biznes i vogël e i mesëm, pasi ato konsiderohen si tatimpaguesit më 
problematikë sa i përket raportimit dhe shlyerjes së detyrimeve tatimore (Min. Financave). Periudha 
e anketimit ka zgjatur rreth tre muaj dhe mostra në total përbëhet nga rreth 1000 tatimpagues 
në të gjithë vendin. Mënyra sesi ajo është ndërtuar ka pasur si qëllim të jetë sa më miqësore me 
tatimpaguesin e anketuar, e lehtë për tu kuptuar dhe mjaft etike duke mos cënuar në asnjë moment 
konfidencialitetin e tij. Për shkak të numrit të madh të rezultateve, pasi mostra ishte relativisht e 
madhe, është kryer klasifikimi i tatimpaguesve pjesëmarrës. Klasifikimi është bërë në decile1, mbi 
bazën e pikëve që secili prej tyre kishte grumbulluar. Pikët llogariteshin nisur nga përgjigjet e dhëna 
të ponderuara me peshat përkatëse. Pikërisht, nisur nga pikët e grumbullara, tatimpaguesit janë 
renditur mbi bazën e indeksit DIF2 duke i ndarë ato në decile (pra 10-të decile). Cdo decil përfaqëson 
një nivel të caktuar të pajtueshmërisë me detyrimin tatimor, si rrjedhim jane krijuar dy grupe 
kryesore te tatimpaguiesve, ë cilët do të jenë në themel të analizave në vijim. Duhet të theksohet se 
në këto dy grupe, janë përfshirë të gjithë ata tatimpagues të pozicionuar në decilet ekstreme duke 
u konsideruar si më të rëndësishëm në arritjen e rezultateve dhe interpretim. Faza e dytë është një 
analizë deskriptive statistikore, e cila nëpërmjet testeve të ndryshme, edhe ekonometrike, përcakton 
masën e ndikimit të faktorëve të evidentuar, korrelimin e tyre, duke specifikuar kahun e ndikimit, 
vlerësohet besueshmëria e tyre, evidentohen faktorët me peshën më të madhe duke ndërtuar edhe 
një model regresiv parashikues. Në fund është bërë një përpjekje për të vlerësuar edhe shkallën e 
sinqeritetit të tatimpaguesve në përgjigjet e dhëna.

Faktorët që përcaktojnë mosshlyerjen e detyrimit tatimor

Ky seksion paraqet një analizë deskriptive të rezultateve të anketës. Hulumtimi në nivel kombëtar 
tregoi se ekzistonin dy grupe të tatimpaguesve me qëndrime të ndryshme ndaj detyrimit tatimor, 
perkatesisht tatimpagues te pajtuar dhe te papajtuar. Në këtë fazë të parë, diskutimi është orientuar 
drejt këtyre grupeve, duke bërë një pasqyrim të përgjithshëm të qëndrimit që secili prej tyre shfaq 
ndaj faktorëve potencialë. 

Faktorët ekonomikë
Perceptimi mbi efiçencën në përdorimin e të ardhurave tatimore

Perceptimi i tatimpaguesve mbi efiçencën në menaxhimin e të ardhurave tatimore nga administrata 
fiskale apo buxheti, është i lidhur ngushtë me besimin që ata kanë tek autoriteti i këtyre institucioneve 
shtetërore. Kështu, ata që shfaqin më shumë besim janë më pak të prirur për të pranuar se qeveria i 
shpenzon të ardhurat tatimore në mënyrë efiçente ( 80 % e tatimpaguesve të papajtueshëm nuk ishin 
dakort kundrejt 70 % të atyre me pajtueshmëri të lartë. Rreth 70% e të gjithë tatimpaguesve (nga 
të dy grupet ) ishin të mendimit se ekziston një mungesë efiçence në sistemin e rishpërndarjes së 

1Është një teknikë e njëjtë sikurse ndarja në strata apo cluster, por për lehtësi interpretimi mostra është ndarë në 
10 grupe. Pra njësia klasifikuese është decili.
2DIF- Discriminant Index Function, është një algoritëm kompjuterik i cili realizon shpërndarjen e tatimpa-
guesve në decile, bazuar ne pikët e grumbulluar nga secili.



124

të ardhurave duke u nisur që nga baza e zinxhirit, njësitë tatimore ose agjentët tatimorë. Sipas tyre 
ata nuk ndjenin përfitime nga shpenzimet qeveritare, gjë që dëshmon për një keqmenaxhim të të 
ardhurave që paguhen.

Norma tatimore

Në literaturën mbi problematikat fiskale, norma tatimore është një ndër faktorët kryesorë, e cila 
duket se shpjegon thuajse çdo qëndrim të tatimpaguesit. Kjo shfaqet normale pasi dihet se është ajo 
e cila përcakton detyrimin tatimor e si rrjedhim edhe shpenzimet për subjektet e tatuara. Kështu, 
të pyetur nëse” tatimpaguesi toleron një normë më të lartë si këmbim i përmirësimit të shërbimeve 
qeveritare” rezultatet ishin 37 % pro tatimpaguesit e pajtueshëm kundrejt 28% të atyre mosbesues. Siç 
mund të kuptohet, një pjesë shumë e vogël e tatimpaguesve do të ishin dakord me rritjen e normave 
tatimore, qoftë edhe nëse kjo do të kishte si qëllim përmirësimin e shërbimit. Ndoshta kjo lidhet 
edhe me besimin tek rishpërndarja e të ardhurave, e cila sapo u diskutua, por ajo çfarë mund të 
thuhet tashmë me siguri, nisur edhe nga rastet praktike është se norma tatimore është një faktor kaq 
i rëndsishëm në qëndrimin ndaj detyrimit tatimor saqë ai shumë shpesh përdoret rëndom si një mjet 
i manipulueshëm, për arritjen e objektivave të caktuar politike.

Probabiliteti për tu ndëshkuar

Ky është një faktor mjaft i diskutuar në literaturë për qëndrimet kontradikotre që kanë studiues të 
ndryshëm lidhur me mënyrën e ndikimit në përmbushjen e detyrimeve tatimore. Nisur nga rezultatet 
mbi historikun e kontrolleve tatimore të bizneseve dhe aplikimit të masave ndëshkimore, duket se 
ato kanë qenë më të pranishme tek tatimpaguesit më pak problematikë. Kështu, në një total prej 58%, 
46% e tyre në grupin e të pajtuarve kundrejt 21% te grupit tjeter. Kjo krijon nje panorame paradoksale, 
arsyet e se cilës do të gjejnë shpjegim në vijim. Megjithatë në se flasim për efekte, ndëshkimi shfaqet 
me një ndikim frenues në mosshlyerje.

Figura 1. Eksperiencat me autoritetet tatimore

Faktorët institucionalë

Në kë të grup faktorë sh pë rfshihen reputacioni i zyrtarëve tatimorë, efikasiteti i shërbimeve tatimore 
apo kompleksiteti i legjislacionit. Për të kuptuar qëndrimin e tatimpaguesve shqiptar, të të dy grupeve, 
lidhur me këto faktorë është zhvilluar analiza në vijim.

Efikasiteti i shërbimeve tatimore

Shërbimet tatimore përfshijnë konsulencën e tatimpaguesve, deklarimin elektronik, njoftimin e 
tatimpaguesve lidhur me ndryshime të proçedurave apo kërkesave të tjera për të cilat ata duhet të 
vihen në dijeni.Perceptimi mbi cilësinë e këtyre shërbimeve, duket se lë për të dëshiruar. Kështu, 65% 
e tatimpaguesve nga grupi i ulët vs 38% grupi i lartë janë të mendimit se shërbimet e ofruara nuk janë 
ato për të cilët ata kanë nevojë; cilësia e shërbimeve nuk është e mirë (47% vs 21%) ka shumë vonesa 
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në kohë, duke i konsideruar si shumë burokratike dhe jo lehtësisht të aksesueshme këto shërbime. 
Pvarë sisht rezultateve, duhet pranuar se perceptimi mbi cilësinë e shërbimeve lidhet padyshim edhe 
me nivelin e njohurive që një tatimpagues ka mbi rregullat apo mënyrat e përfitimit të shërbimeve. 

Kompleksiteti legjislacionit tatimor

Sa i përket vendit tonë, kompleksiteti legjislativ është ndër faktorët e evidentuar gjatë zhvillimit 
të anketës, por ai nuk mund të cilësohet një faktor principal. Nga njëra anë, më shumë se 73% e 
tatimpaguesve në të dy grupet kanë rënë dakord se legjislacioni, i cili parashikon mënyrën e vlerësimit 
të detyrimit tatimor, llogaritjen e tij, është i qartë për tu aplikuar. Vështirësia qëndron sidomos për 
ato biznese aktiviteti i të cilëve lidhet me import- eksportin, në vlersimin e TVSH-së së pagueshme, 
rimbursueshme etj. Akoma më tej, kompleksiteti legjislativ shihet së tepërmi edhe në kuadër të 
paqëndrueshmërisë së tij. Rreth 33% e tatimpaguesve nga grupi mosshlyerës, e konsiderojnë këtë 
paqëndrueshmëri si një shtysë për mospërmbushje, shpesh me shpresën se në ndryshimet legjislative 
të radhës, ata mund të përfitojnë, duke mos paguar kurrë detyrimet e pashlyera. Nga ana tjetër, edhe 
këtu duhet marrë në konsideratë ndikimi i faktorit personal, siç është mosnjohja e cila padyshim 
sjell keqperceptim, kështu 52% e tatimpaguesve në total pranojnë se nuk njohin mirë legjislacionet 
tatimore. 

Faktorët socialë
Perceptimi mbi drejtësinë dhe barazinë

Vetëm 15 përqind e të dy grupeve kanë rënë dakord se ligjet tatimore janë të drejta. Më saktë, shumica 
e tatimpaguesve besojnë se: 
■ Bizneset e mëdha zotërojnë “mundësi/mjete” për të reduktuar detyrimet që rëndojnë mbi to, 
ndërkohë që bizneset e vogla nuk kanë hapësira të tilla; 
■ Pjesa më e madhe e subjekteve tatimore nuk paguajnë detyrimet që u takojnë dhe ; 
■ Normat tatimorë janë shpesh diskriminuese, duke vënë në ekuivalencë biznese të cilat nuk janë të 
ngjashme për nga kapaciteti financiar

Figura 2. Qëndrimi ndaj sistemit tatimor
Pavaresisht rezultateve, sërisht jemi të rezervuar për të pranuar perceptimin e drejtësisë si një faktor 
më peshë të rëndësishme në vendimin e mosshlyerjes3.

Grupet e referencës

Interesante janë rezultatet lidhur me ekzistencen e grupit te referncës. Rreth 48% e bizneseve të 
pjesmarrës në anketë , ndajnë të njëjtin mendim lidhur me sistemin dhe administratën tatimore, 
duke shprehur bindjen se mendimi që ligjet tatimore janë të padrejta dhe se administrata nuk është 
efiçente në kryerjen e detyrave, nuk është vetëm i tyre por i të gjithë subjekteve tatimore, e shoqërisë 
në përgjithësi. Ekzistenca e pikëpamjeve të tilla në një masë të gjërë i kthen ato shpesh në norma 
sociale, të cilat janë tipike sidomos për çështjet fiskale. Sipas teorisë së reciprocitetit tatimpaguesit 
të cilët besojnë se tatimpagues të tjerë përmbushin detyrimet kanë më shumë mundësi që të sillen 
reciprokisht njësoj.

Ndyshimet politike

Një faktor i fundit në këtë grup janë edhe ndryshimet politike. Plan faktet mbi të ardhurat tatimore, 
për periudhën 2000 – 2013, tregojnë për një rënie të dukshme të të ardhurave gjatë viteve elektorale, 

3Mjafton të shohim diferencën e parëndësishme statistikisht që ekziston ndërmjet rezultateve të të dy grupeve, 
për të kuptuar se i njëjti faktor, i perceptuar thuajse njësoj nga tatimpaguesit, duket se tek grupi me pajtueshmëri 
të ulët ka një ndikim më të fortë. 
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krahasuar me periudhat e mëparshme. Nëse do ti rikthehemi rezultateve të anketës duket se edhe 
perceptimi i tatimpaguesve vërteton se periudhat kur potencialisht mund të kemi ndryshime politike, 
perceptohen si periudha ku risku i evidentimit të shkeljeve nga administrata tatimore është më i 
ulët. Madje rreth 90% e të gjithë tatimpaguesve bien dakord se kjo mund të konsiderohet për ta një 
periudhë e “artë”4.

Forma e biznesit

Tatimpaguesit në industrinë e ndërtimit janë përfaqësuesit më tipikë të shkelësve të ligjit .Në fakt 
ky është një rezultat të cilin mendoj se duhet ta analizojmë në mënyrë të kujdesshme duke pasur 
parasysh afatin e kufizuar të kohës së zhvillimit të sondazhit, periudhë kjo që përkon edhe me krizën 
në këtë sektor. Ndaj një rezultat më i mirëqenë është ai se bizneset që ofrojnë shërbime, qofshin 
ato profesionale /teknike5 apo forma të tjera, duket se janë më pak të “bindurit”, duke përbërë 45% 
të grupit me pajtueshmëri të ulët dhe 27% të grupit tjetër. Kjo padyshim mund të shpjegohet me vetë 
natyrën e e biznesit, pasi flasim për një të mirë abstrakte të paprekshme, lehtësisht të manipulueshme 
në raportim.

Faktorë të tjerë

Në këtë grup faktorësh përfshihen faktorë përgjithësisht demografikë, të tillë si mosha, gjinia, 
lokalizimi dhe niveli edukimit. Rezultatet mbi kë to faktorë , në më nyrë të pë rmbledhur janë : 
tatimpaguesit më të moshuar janë më pak të bindur në shlyerjen e detyrimeve, ndërkohë nëse do 
ti referoheshim nivelit të njohurive, rezulton se më të rinjtë kanë më pak njohuri tatimore. Kjo 
shpjegohet me faktin se këta tatimpagues janë të rinj në sistemin tatimor, duke treguar një sens më të 
fortë të detyrimit për të paguar tatimet, për shkak të mungesës së eksperiencës por edhe klientelizmit 
politik6 (Orviska& Hudson,2002;Ëearing&Headey,1997).Shumica e tatimpaguesve ishin me arsim të 
mesëm, dhe ky grup shfaqte më së shumti prirjen për të mosshlyer detyrimet. Sa i përket gjinisë, dhe 
pse më të pakta në numër tatimpagueset femra shfaqeshin me nje moral më të lartë tatimor.Në vijim 
do të ndalemi në shpërndarjen e tatimpaguesve në qytetet kryesore të Shqipërisë.

4Kjo është padyshim e vërtetë për ata zotërues të biznesit të cilët lobojnë për forca të caktuara politike gjatë 
fushatave elektorale. 
5Bizneset e përfshira në këto kategori janë: noteritë, zyrat e konatbilitetit, shërbimet e dizajnerit, shërbime 
kompjuterike, ato të reklamave dhe shërbime të arsimit apo edukimit privat.
6Ky është një tjetër faktor me ndikim të fortë në këtë problematikë, i cili do të diskutohet në vijim. 



127

 pajt. e mire pajt. e ulet
Figura3.Shpërndarja sipas nivelit të mosshlyerjes

Siç mund të vihet re pjesa më e madhe e tatimpaguesve problematikë lokalizohen në qytete të 
mëdha. Interesante është rasti i Tiranës, por kjo mund të shpjegohet me përqëndrimin më të lartë të 
tatimpaguesve e mbi të gjitha me një kontroll dhe autoritet më të fortë tatimor. Ndër qytetet e mëdha 
është Shkodra, Korça, Berati dhe Përmeti, të cilët duket se kanë një kulturë më të fortë tatimore 
krahasuar me qytetet e tjera të mëdha. Situata në qytetet e vogla, të cilët shfaqen me një qëndrim 
më korrekt ndaj detyrimeve, mund të shpjegohet edhe me numrin e vogël të tatimpaguesve biznese.

Analiza statistikore dhe testime ekonometrike

Ky seksion është i përqëndruar në testime dhe analiza të mirëfillta statistikore dhe ekonometrike, 
të cilat synojnë të vlerësojnë rëndësinë e faktorëve, besueshmërinë e tyre, shkallën në të cilën këto 
faktorë shpjegojnë variablin e vetëm të varur (mosshlyerja tatimore) dhe korrelimin që ekziston 
ndërmjet variablave.Në hapat e mëparshëm u krijua një profil i tatimpaguesve problematikë, duke 
pë rcaktuar edhe faktorët kryesorë si: probabiliteti i penalizimit ,efiçenca e administratës tatimore, 
perceptimi mbi drejtësinë dhe barazinë, normat sociale, lobimi dhe rotacionet politike.

Testi i Besueshmërisë

Testi i besuëshmërisë teston marëdhënien shkak-pasojë ndërmjet variablave të pavarur. Nëpërmjet 
këtij testi synohet ti kthehet përgjigje pyetjes se deri në cilin nivel besueshmërie ne mund të 
konkludojmë se variablat të cilësuar si të pavarur shkaktojnë variablin e varur. Ky test vlerëson 
qëndrueshmërinë, stabilitetin e modelit dhe masën deri në të cilën të dhënat e marra nga një anketë 
paraqesin njëanshmëri në përgjigje (Hong, 2005). Për rezultatet e testit shih tabelen 1 në seksionin e 



128

Shtojcave, nga të cilat mund të shihen se shtatë nga nëntë variablat në total kishin një vlerë të alfës që 
tejkalonin 0.6, cka tregon se variablat e përcaktuar dhe rezultatet e studimit janë të vlefshëm dhe me 
një shkallë të lartë besueshmërie. 

Matrica e korrelimit Pearson

Matrica e korrelimit ndërmjet variablave është një formë e vlerësimit të ekzistencës së lidhjeve dhe 
fortësisë së tyre. Bazuar në tabelën 2 tek Shtojcat, të gjithë variablat e pavarur përveç lobimit, rotacionit 
politik dhe situatës finaciare kanë një lidhje negative me probabilitetin e mosshlyerjes. Variabli me 
nivelin më të ulët të korrelimit shfaqet imazhi i përfaqësuesve tatimorë në alokimin e të ardhurave 
dhe komunikimin me tatimpaguesit, ndërsa ai me korrelimin më të fortë është lobimi politik, i 
cili siç e theksuam ka një lidhje pozitive. Nisur nga rezultatet univariate mund të konkludojmë se 
variablat probabilitet penalizimi,efiçenca e administratës tatimore, drejtësia e barazia e perceptuar, 
normat sociale, lobimi politik dhe rotacioni politik janë faktorët statistikisht më të rëndësishëm 
në përcaktimin e probabilitetit të mosshlyerjes. Në se do të ndaleshim në korrelimin e faktorëve të 
pavarur ndërmjet tyre, në përgjithësi lidhja shfaqet e rëndësishme dhe jo problematike në aspektin 
e multikolineraitetit7. 

Vlerësimi Modelit

Për vlerë simin e trajtë s finale të modelit regresiv është përdorur regresioni i shumëfishtë hap pas 
hapi, rezultatet e të cilit janë pasqyruar në tabelën 3 (shih Shtojcat). Për tu siguruar mbi formën e 
vlerë suar të modelit është realizuar testi i specifikimit të gabimit. Hipoteza e cila ngrihet në këtë rast 
është:
H0 : Modeli nuk ka gabime specifikimi
Rezultatet e shfaqura ne tabelë n 4,tregojnë se vlera p e hats_q është 0.015 dhe statistikisht kjo 
interpretohet si e parëndësishme, ndaj themi se hipoteza nul nuk bie poshte. Kjo nënkupton se 
modeli ynë është i specifikuar saktë dhe nuk ka nevojë që të largohet ose shtohet ndonjë variabël 
tjetër, i cili do të çonte në vlerësimin e një modeli të ri. Si rrjedhim trajta përfundimatre e 
modelit të faktorëve përcaktues të probabilitetit të mosshlyerjes është: 
  

Analiza e njëanshmërisë së përgjigjeve (Sinqeritetit)

Analiza e njëanshmërisë së përgjigjeve është zakonisht e pranishme në studime, të dhënat e të cilave 
janë siguruar nga anketa apo intervista. Në këtë punim kjo analizë do të përdoret si një mjet për të 
vlerësuar sinqeritetin, që tatimpaguesit kanë treguar në dhënien e përgjigjeve. Dihet se tematika e 
përgjithshme e anketës, është mjaft delikate dhe konsiderohet konfidenciale për tatimpaguesin.Kjo 
teknikë është përdorur e vërtetuar nga literatura (Li & Prabhala, 2005)8, dhe baza e saj është 
testi Levene9 . Hipotezat që ngrihen për testim janë:
 
                  (Nuk ka diferenca të rëndësishme në mesataren e përgjigjeve të dy grupeve.)
                    (Ka diferenca të rëndësishme në mesataren e përgjigjeve të dy grupeve.)

Nisur nga rezultatet e këtij testi të paraqitur në tabelën 5 (shih shtojcat), shohim që vlerat e probabilitetit 
7Kujtojmë këtu kufirin 0.8 i cili sinjalizon për prani të multikolinearitetit, Black (2001, fq.558). 
8Li dhe Prabhala (2005) rishikuan modelin ekonometrik gjatë kërkimeve në një korporatë financiare, duke u 
fokusuar në zgjedhjen rastësore. çështje si zgjedhja e mostrës dhe paanshmëria e rezultateve ishin pikat kyçe të 
këtij kërkimi. 
9Testi Levene është përdorur edhe në studime të mëparshme me të njëjtat tematika si ky punim. Përmendim 
Hair et.al.2006; Hong, 2005; Sekaran, 2000.
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p tejkalojnë pragun kritik prej 0.05 duke sugjeruar per homogjenitet të variancës ndërmjet grupeve 
të tatimpaguesve me profile të ndryshme të qëndrimit ndaj detyrimeve tatimore. Kjo nënkupton se 
qëndrimet e tatimpaguesve, pavarësisht klasifikimit të tyre në grupin e ulët apo të lartë, kanë qenë të 
njëjta deri në një nivel statistikisht të rëndësishëm. Ky homogjenitet nënkupton se përgjigjet e dhëna 
janë më pranë realitetit. Ajo çfarë të tërheq vëmendjen është vlera e lartë e p-së në rastin e lobimit 
politik, në një kohë kur ky faktor (apo vetë pyëtja në anketë) mund të konsiderohet si jo etike dhe ku 
mundësia që tatimpaguesit të jenë më pak të sinqertë është më e madhe. E thënë ndryshe një vlerë e 
ulët do të nënkuptonte se qëndrimet e dy grupeve do të ishin të ndryshme lidhur me rëndësinë që ka 
ky faktor në shpjegimin e mosshlyerjes. Po kjo do të binte ndesh me rezultatet, e njëkohësisht edhe 
me atë çfarë sugjeron literatura. Ndaj, ky variabël është një tjetër tregues i nivelit të sinqeritetit.

Përfundime & Rekomandime

Në Shqipëri mosshlyerja e detyrimeve tatimore është një problematikë shumë serioze, e cila ka 
çuar në një nivel shumë të lartë borxhin ndaj organeve tatimore, duke na renditur ndër vendet me 
defiçitin më të lartë në rajon. Të gjendur përballë kësaj situate një pyetje bazë merr kuptim pë r tu 
adresuar drejt një shpjegimi: Cilët janë faktorët që e nxisin tatimpaguesin drejt një sjellje më pak të 
pajtueshme me shlyerjen e detyrimeve tatimore? Rezultatet e këtij punimi tregojnë se mosshlyerja e 
detyrimeve tatimore në vendin tonë vjen si rrjedhojë e ndërveprimit të një sërë faktorëve ekonomikë, 
socialë, kulturorë e psikologjikë. Faktet e paraqitura tregojnë se njohuritë mbi çështjet apo proçedurat 
tatimore, janë një faktor i rëndësishëm në një sistem vullnetar të pagesës së detyrimeve të lindura 
dhe në vendimin e tatimpaguesit për të paguar ose jo. Kjo nënkupton se një edukim më i fortë i 
tatimpaguesve, me informacione tatimore me shumë mundësi do të përmirësonte qëndrimin e tyre 
ndaj detyrimeve tatimore, dhe obligimeve tatimore në përgjithësi. Nga ana tjetër, analiza na prezanton 
se gjinia (femrat janë më të pajtueshmë), vendndodhja (qytetet e mëdha më pak problematike) 
shfaqen të jenë të korreluar me sjelljen e tatimpaguesit ndaj detyrimeve , duke supozuar se niveli i 
njohurive është i njëjtë. Interesante janë rezultatet lidhur me faktorët pëcaktues të probabilitetit të 
mosshlyerjes. Pas analizave statistikore/ekonometrike faktorë të rë ndë sishë m në shpjegimin ne 
e problematikë s ishin probabiliteti i penalizimit, perceptimi mbi drejtësinë dhe barazinë, situata 
financiare, lobimi politik dhe normat sociale. Nisur nga përfundimet e arritura disa rekomandime 
modeste do të ishin:
• SME-të të trajtohen në mënyrë më preferenciale, duke ju krijuar lehtësira fiskale. 
• Ndërmarrja e me shume nismave nga njesia e tatimpaguesve, të cilat të kenë si qëllim ndërgjegjësimin 
dhe informimin e publikut mbi rëndësinë e tatimeve dhe rolin e tyre në përmirësimin e shoqërisë së 
një vendi. 
• Krijimi i një departamenti me funksion kërkimor të orientuar drejt tatimpaguesit, sjelljes dhe 
qëndrimit të tij ndaj tatimeve dhe sistemit tatimor në përgjithësi. Kjo do të krijonte mundësi që 
morali tatimor të ishte një shtyllë në formulimin e legjislacionit dhe proçedurave tatimore. 
Sidoqoftë, qëndrimi ndaj detyrimeve tatimore nuk është absolut. Shkalla e mospajtimit me këto 
detyrime ndryshon bazuar në një sërë faktorësh dhe në një mjedis të ndryshimit të sistemit tatimor. 
Ndaj, vlerësimi dhe menaxhimi i faktorëve përcaktues të këtij problemi, do të mbetet gjithmonë një 
sfidë e hapur për zhvillimin e studimeve e diskutimeve interesante.
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Decentralizimi i Menaxhimit të Burimeve Natyrore
Impaktet Sociale në rastin e Shqipërisë
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Abstrakt

Çdo shoqëri që synon arritjen e niveleve më të larta të qeverisjes demokratike, duhet të kalojë nëpërmjet 
proçeseve decentralizuese të cilat garantojnë krijimin e një mjedisi ku vendimmarrja dhe ofrimi i shërbimeve të 
jenë më afër individit dhe veçanërisht të varfërve.
Në këtë kuadër vendi ynë është duke përjetuar proçese decentralizuese në shumë fusha, edhe pse hapat me të 
cilat po zhvillohen këto proçese vlerësohen si të ngadalta. 
Ky punim fokusohet në analizimin e impaktit social që ka sjellë decentralizimi i menaxhimit të burimeve 
natyrore. Rëndësia e temës lidhet jo vetëm me rrjedhojat pozitive të decentralizimit në përgjithësi, por edhe me 
rëndësinë që ka menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore në rritjen e përfitimeve të gjeneruara prej tyre, 
si dhe zhvillimin e zonave rurale në vendin tonë. 
Studimi është kryer duke u bazuar në metoda sasiore dhe cilësore për vlerësimin e treguesve të ndryshëm në 
lidhje me përfitimet që komunitetet rurale perceptojnë nga pjesmarrja në menaxhimin e burimeve natyrore. 
Njëkohësisht analizohen marrëdhëniet e reja sociale të krijuara nga organizimi i komuniteteve si edhe pjesmarrja 
e komunitetit në vendmimmarrje si tregues kryesor i decentralizimit politik.
Përfitimi kryesor i këtij proçesi decentralizues vlerësohet të jetë reduktimi i varfërisë në zonat rurale dhe 
përfshirja e grupeve të marxhinalizuara në qeverisje. Nga analiza e të dhënave është arritur në përfundimin 
se, komunitetet rurale perceptojnë përmirësim të marrëdhënieve sociale dhe rritje të pjesmarrjes së tyre në 
menaxhimin e burimeve natyrore, por mbetet problematike qëndrueshmëria ekonomike e menaxhimit në nivel 
lokal i këtyre burimeve. Komunitetet dhe përfaqësuesit e tyre në qeverisjen lokale akoma nuk janë në gjendje që 
të mbështesin financiarisht proçeset e qeverisjes së burimeve natyrore të transferuara në pronësi të tyre. 

Konceptet kyçe: Decentralizim, Burime Natyrore, Impakt Social, Qeverisje Lokale.

Hyrje

Decentralizimi dhe qeverisja vendore vlerësohen si komponentë themelor të qeverisjes demokratike 
duke qënë se garantojnë një mjedis ku vendimmarrja dhe ofrimi i shërbimeve mund të afrohen më 
tepër me individët dhe në vecanti me të varfërit. 
Qeveritë qëndrore përqëndrohen kryesisht në cështjet kombëtare dhe rajonale dhe nuk janë eficente 
në ofrimin e shërbimeve vecanërisht nëse flitet për mjedisin. Ndërkohë, autoritetet vendore tentojnë 
të veprojnë duke ndjekur të njëjtat preferenca sikurse komuniteti, njëkohësisht marrin parasysh 
kushtet lokale dhe iu përgjigjen më me përgjegjësi kërkesave të komunitetit (Miller 2002). Duke u 
bazuar në studime të kryera paraprakisht nga autorë të ndryshëm (si psh, Misuraka. G, 2002, dhe 
Cramer. W, 2004), ndër aspeket më pozitive të decentralizimit mund të përmendim:
Decentralizimi rrit eficencën e ofrimit të shërbimeve
Decentralizimi ndikon që projektet për zhvillim të ndërmarra në nivel lokal të jenë më të 
qëndrueshme dhe kosto eficiente duke qënë se banorët përfshihen në hartimin, ekzekutimin dhe 
monitorimin e tyre.
Decentralizimi nxit komunitetet të gjejnë zgjidhje inovative për problemet e tyre duke i’u përshtatur 
edhe kushteve lokale
Decentralizimi ofron mundësi për grupet e marxhinalizuara si femrat, minoritetet, të varfërit, etj...
të marrin pjesë në vendimmarrje dhe në implementimin e politikave që ndikojnë jetën e tyre.
Duke qënë se rrit transparencën dhe llogaridhënien, decentralizimi redukton burokracinë dhe si 
rrjedhojë edhe sasinë e parave të shpenzuara për cështje që nuk sjellin zhvillim.
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Pikërisht mbi bazën e këtyre arsyetimeve është ndërtuar ky punim ku si shembull të decentralizimit 
është marrë transferimi i një pjese të burimeve natyrore si pyje, kullota, mikrobazene, etj në pronësi të 
komunave, një proces që bazohet në prioritetet e qeverisë për rritjen e decentralizimit dhe menaxhimit 
të qëndrueshëm të burimeve natyrore. Sipas Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike, (2012), 
pyjet dhe kullotat janë pasuri e rëndësishme natyrore e vendit duke qenë se shërbejnë si burim për 
zhvillimin e komuniteteve rurale. Menaxhimi i qëndrueshëm i këtyre burimeve është një nga kushtet 
bazë për përmirësimin e situatës dhe rritjen e përfititmeve të gjeneruara prej tyre. Transferimi i 
pyjeve dhe kullotave shtetërore drejt komunave është paraprirë nga njohja e nevojave për produkte 
dhe shërbime të popullatës lokale si dhe të drejtës së tyre për përdorim. Ky proçes synon rritjen e 
interesit dhe pjesëmarrjes së komuniteteve dhe pushtetit lokal, 
Objektivat e studimit janë:
Vlerësimi i informimit të komuniteteve në lidhje me procesin e decentralizimt dhe pjesmarrjen e tyre 
në vendimmarrje
Vlerësimi i marrëdhënieve sociale si marrëdhëniet komunitet - qeverisje vendore, marredheniet me 
organizatat formale si shoqatat dhe federatat, si edhe ato jo-formale si komisionet 
Vlerësimi i përfshirjes sëe grupeve në nevojë si femrat dhe të varfërit në vendimmarrje

Metodologjia e përdorur për kryerjen e punimit

Për kryerjen e këtij studimi u zbatua një metodologji e kombinuar duke përdorur të dyja metodat, 
sasiore dhe cilësore. Metodologjia e pergjithshme është hartuar duke kombinuar të dhënat dytësore 
në dispozicion si edhe ato parësore të mbledhura nëpërmjet intervistave te drejtepërdrejta. Së pari, u 
rishikuan të dhënat eksiztuese mbi procesin e decentralizmit dhe monitorimin e tij. 
Në vijim, u hartuan një set instrumentesh të strukturuar për intervistimin e përfaqësuesve të 
komunitetit dhe gjysëm-të strukturuara për intervistimin e përfaqësuesve të pushtetit vendor. 
Metoda e intervistimit me pyetësor u bazua në një pyetësor të koduar, ndërsa me intervista gjysëm të 
strukturuara në pyetje të hapura, jo sugjestive, me sqarime aty ku është e nevojshme.
Në studim kanë marrë pjesë 880 individë, banorë të 73 komunave të përzgjedhura paraprakisht për 
tu bërë pjesë e studimin ndërsa intervistat gjysëm të strukturuara janë zhvilluar me 45 përfaqësues të 
pushtet vendor. Vrojtimi është organizuar duke u bazuar në përzgjedhjen rastësore të respondentëve. 
Intervistat në nivel komune u zhvilluan pasi ato u përzgjodhën për të qënë përfaqësuese në mënyrë 
proporcionale në rang kombëtar. 
Pas mbledhjes së të dhënave u realizua analiza e tyre duke u përqëndruar kryesisht në analizën 
deskriptive si rrjedhojë e llojit të cështjes së trajtuar dhe llojit të të dhënave të mbledhura. Impakti 
social nuk mund të matet me tregues (numerik) sasior ndaj dhe analiza e këtyre të dhënave është e 
kufizuar. 
Për pjesën e impaktit social, instrumentet e strukturuara dhe gjysëm të strukturuara synuan 
mbledhjen e informacionit mbi një sërë çështjesh, duke përfshirë:

• Aksesi në burimet natyrore
• Pjesëmarrja në përgatitjen dhe zbatimin e planeve të menaxhimit,
• Pjesëmarrja e femrave në vendimmarrje
• Njohjen e struktura përgjegjëse për menaxhimin e burimeve natyrore
• Vlerësimet e roleve te aktorëve të ndryshëm, nga pikepamja institucionale; te drejtat, pergjegjesite, 
kufizimet, etj.
• Proceset shoqërore që ndikojnë në përdorimin e burimeve natyrore

Impaktet sociale të transferimit të burimeve natyrore në pronësi të qeverive vendore

Impakti social në këtë studim merr nje kuptim shumë të gjerë. Ai përfshin tre indikatorë kryesorë 
që fokusohen në:
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 Informimin dhe Përfshirjen – ku analizohet njohja e procesit të decentralizimit, pjesmarrjen në 
këtë proces dhe aktivizimi në vendimmarrje
 Marredheniet sociale - ku analizohet impakti në krijimin e marrëdhënieve të reja sociale si; 
marrëdhëniet komunitet - qeverisje vendore, marredheniet me organizatat formale si shoqatat dhe 
federatat, si edhe organizimin e banorëve në organizata jo-formale si komisionet 
 Kategoritë në nevojë – ku analizohet përfshirja e grupeve në nevojë si femrat dhe të varfërit në 
vendimmarrje
I gjithë studimi mbështet në këta tre indikatorë që synojnë evidentimin e impaktit social të 
decentralizimit të menaxhimit të burimeve natyrore, si një nga treguesit më të rëndësishëm të 
garantimit të suksesit të këtij procesi.

Informimi dhe pjesëmarrja e komunitetit në proçesin e qeverisjes së burimeve natyrore

Një nga avantazhet më të rëndësishme të decentralizimit në përgjithësi vlerësohet të jetë pjesmarrja 
e komuniteteve në vendimmarrje prandaj në këtë punim synojmë të evidentojmë nëse komunitetet 
e prekura nga transferimi i burimeve natyrore në pronësi të komunave e njohin këtë proces dhe 
si e perceptojnë pozicionin e tyre në këtë proces. Pjesmarrja e komuniteteve nënkupton rritje të 
interesimit të tyre për përfitimet nga këto burime, problemet që lidhen me menaxhimin e tyre por 
edhe zgjidhjet që duhet të gjenden për të maksimizuar përfitimet e gjeneruara. Nga të dhënat e 
mbledhura rezulton se më shumë se 86% e të intervistuarve janë të informuar në lidhje me procesin e 
transferimit të burimeve natyrore në pronësi të komunave, madje 73.4% e tyra kanë edhe informacion 
më të detajuar për hartimin e planeve të menaxhimit që kanë shoqëruar këtë proces sikurse është 
paraqitur në tabelat e mëposhtëme. 

Tabela 1. Shkalla e njohjes së proceve të transferimit të burimeve natyrore në pronësi të qeverisë vendore
Jo A e njihni procesin e transferimit të burimeve 

natyrore në pronësi të komunës
Po

Gjithsej
Nr. Individëve 120 759 880

% 13.8% 86.2% 100.0%
Burimi: Të dhëna parësore, llogaritje të veta
Tabela 2: Informimi në lidhje me Planet e Menaxhimit

Jo A keni dijeni per hartimin e Planeve të Menaxhi-
mit

Po

Gjithsej
Nr. Individëve 234 646 880

% 26.6% 73.4% 100.0%
Burimi: Të dhëna parësore, llogaritje të veta
Tabela 3: Pjesmmarja në Hartimin e Planeve të Menaxhimit

Jo A keni marrë pjesë në hartimin e Planeve të 
Menaxhimit të Burimeve Natyrore

Po

Gjithsej
Nr. Individëve 396 483 880

% 45.1% 54.9% 100.0%
Burimi: Të dhëna parësore, llogaritje të veta
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Tabela 4: Aktivizimi në Vendimmarrje për Hartimin e Planeve të menaxhimit
Jo Nëse po, A keni qënë pjesë e vendimmarjes 

për hartimin e Planeve të Menaxhimit
Po

Gjithsej
Nr. Individëve 7 476 483

% 1.5% 98.5% 100.0%
Burimi: Të dhëna parësore, llogaritje të veta
Këto plane duhet të hartohen nga komunat përkatëse por me mbështetjen e komunitetit ndaj njohja 
e tyre është kusht i domosdoshëm për vazhdimësinë dhe suksesin e procesit në tërësi. Për më tepër, 
rreth 55 % e personave të intervistuar deklarojnë se kanë marrë pjesë në takimet që janë zhvilluar në 
komunitetin e tyre në kuadër të hartimit të këtyre planeve por më interesant mbetet fakti që pothuajse 
të gjithë pra, 98.5% e atyre që kanë marrë pjesë në këto takime kanë qënë aktiv në vendimmarje për 
menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore. Ky tregues vërteton edhe njëherë lidhjen e fortë 
që ekziston midis burimeve natyrore dhe komunitetit të zonave rurale, duke theksuar se këto mbeten 
një burim shumë i rëndësishëm për jetesën e tyre. Pjesëmarrja e komunitetit në procesin e hartimit 
të planeve të menaxhimit konsiderohet e rëndësishme jo vetëm për ndërgjegjësimin dhe informimin 
e tyre, por mbi të gjitha për ta bërë procesin e vendim-marrjes sa më gjithëpërfshirës. 
Fenomeni i emigracionit ka sjellë ulje të popullsisë në këto zona dhe njëkohësisht edhe zbehjen e 
lidhjeve burime natyrore – komunitet dhe si rrjedhojë edhe kujdesi familjar dhe komunitar për 
mbrojtjen dhe trajtimin e tyre si një bazë afatagjatë jetese gjatë dy dekadave të fundit lë shumë për të 
dëshiruar. Pavarësisht kësaj, pas procesit të transferimit vihet re një rritje e interesimit për problemet 
e përdorimit më racional të tyre.

Marrëdhëniet e reja sociale

Decentralizimi shihet si proçes pozitiv në tërësi sepse vlerësohet që qeveritë vendore njohin më 
mirë anëtarër e komuniteteve të tyre, nevojat e tyre dhe si rrjedhojë kanë më shumë mundësi për 
ti adresuar ato (Cramer, Ë. Persaud, P, (2004). Që procesi të cilësohet si pozitiv duhet të gjenohen 
përfitimi shtesë nga marrëdhëniet e reja të krijuara tashmë midis qeverisë vendore si “pronar” i 
këtyre burimeve natyrore dhe banorit si “përdorues” i tyre. Nëse marrëdhënia nuk arrin në nivele 
të kënaqshme atëherë përfitimet e procesit të decentralizimit do të jenë të pjesshme (NRDP, 2012). 
Për këtë arsye është parë si e rëndësishme të analizohen mendimet e dhëna nga përfaqësuesit e 
komuniteteve të përfshira në studim, në lidhje me marrëdhëniet që ata kanë me komunat. 
Tabela 5: Marrëdhënia e komunitetit me qeverinë vendore

E dobët Si e vlerësoni marëdhënien Nj.q.v – komu-
nitet në lidhje me qeverisjen e burimeve 

natyrore
E mirë/ Shumë 

e mirë

Gjithsej
Nr. Individëve 396 484 880

% 45% 55% 100.0%
Bazuar në intervistat e zhvilluara me përfaqësues të komunitetit në zonat ku është kryer transferimi 
i burimeve natyrore në pronësi të komunave vihet re një perceptim jo shumë pozitiv i marrëdhënies 
midis banorëve dhe qeverisë vendore lidhur me menaxhimin e këtyre burimeve. Nëse në fillim të 
zbatimit të këtij procesi kjo marrëdhënie vlerësohej nga të gjithë të intervistuarit si shumë e mirë, 
në përfundim të procesit rreth 45% e tyre e vlerësojnë si të dobët marrëdhënien me komunën dhe 
55% si të mirë dhë shumë të mirë. Pakënaqësitë lindin kryesisht për shkak të vonesave që ekzistojnë 
për marrjen në përdorim nga ana e banorëve të këtyre burimeve. Ky rezultat mund të shpjegohet 
edhe me pritshmëritë që mund të kenë pasur banorët e këtyre zonave kur ka filluar procesi. Në fillim 
pritshmëritë kanë qënë të larta dhe marrëdhëniet me komunën të mira ndërsa në fund të procesit 
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një pjesë e banorëve, për shkak të mosrealizimit të pritshmërive të tyre e vlerësojnë këtë marrëdhënie 
si të dobët. Përsa i përket pagesës së tarifave për përdorimin e prodhimeve nga pyjet dhe kullotat 
komunale, më pak se 30% e të intervistuarve pohojnë se paguajnë taksa për kullotat dhe pyjet në 
përdorim dhe niveli i pagesës është i ulët. Nga përgjigjet e disa intervistuesve, mospagesa e taksave 
shpjegohet me nivelin e lartë të varfërisë së këtyre banorëve. Edhe përfaqësuesit e komunës, pranojnë 
se banorët e këtyre zonave janë shumë të varfër dhe smund të përballojnë pagesat e taksave.
Këto gjetje përforcojnë një situatë konfliktuale tashmë të njohur, nga njëra anë përpjektjet e organeve 
të qeverisjes vendore për të gjeneruar të ardhura nga burimët në dispozicion të tyre, për të mbuluar 
dhe një pjesë të kostove të menaxhimit të tyre dhe nga ana tjetër pamundësia e një pjese të madhe të 
komunitetit për të paguar për to. 
Nga të dhënat e mbledhura, antarët e komuniteteve kanë një shkallë njohjeje të lartë të institucioneve 
formale (shoqatat e përdoruesve) dhe informale (komisionet). Interesante në këtë gjetje është se 
shkalla e njohjes së institucioneve formale sic janë shoqatat rajonale apo kombëtare të përdoruesve 
të pyjeve e kullotave kanë një shkallë njohjeje më të lartë se ato informale sic janë komisionet e 
fshatit. Ndoshta perceptimi ka të bëjë me shumë me besimin që anëtarët e komuniteteve kanë në 
institucionet formale në procesin e qeverisjes, kur praktikisht duhet të ishte e kundërta.
Tabela 6: Njohja e shoqatës së përdoruesve të pyjeve dhe kullotave nga ana e komunitetit

Jo A e njihni shoqatën e përdoruesve të pyjeve dhe 
kullotave komunale të Komunës tuaj
Po

Gjithsej
Nr. Individëve 205 675 880

% 23.4% 76.6% 100.0%
Burimi: Të dhëna parësore, llogaritje të veta
Tabela 7: Njohja e komisioneve të pyjeve nga ana e komunitetit

Jo A e njihni komisionin e pyjeve Komunës tuaj
Po

Gjithsej
Nr. Individëve 271 609 880

% 30.7 69.3% 100.0%
Burimi: Të dhëna parësore, llogaritje të veta

Përfshirja e kategorive në nevojë në vendimmarrje

Vlerësimi i impaktit të një procesi decentralizimi ka si objektiv ndër të tjera edhe përmirësimin 
e jetesës së kategorive në nevojë të shoqërisë si femrat, personat e varfër, etj.. Ky aspekt trajtohet 
në kuadër të impakteve sociale në tërësi, por për vetë rëndësinë e tij përbën një cështje më vete. 
Zhvillimi i qëndrueshëm nuk mund të sigurohet pa harmonizimin e interesave të të gjitë grupeve 
sociale të shoqërisë. 
Pavarësisht rënies së numrit të popullsisë në zonat rurale për shkak të lëvizjes drejt zonave urbane 
dhe atyre emigratore, femrat në zonat rurale ende përbëjnë një të katërtën e shoqërisë shqiptare 
(INSTAT, 2011). Megjithë peshën e tyre të konsiderueshme në numrin e popullsisë rurale, rolin e 
veçante në sigurimin e të ardhuarve dhe administrimin e familjes, ato përsëri nuk janë të pranishme 
sa duhet në sferën vendimmarreëse. Disa nga faktorët që kanë ndikuar në këtë situatë konsiderohen:
(i) niveli i ulët i arsimimit; 
(ii) mungesa e informacionit;
(iii) varfëria dhe mungesa e punësimit jashtë shtëpisë si mundësi për shoqërizim;
(iv) struktura konservatore familjare; etj.
Sipas legjislacionit në fuqi, popullsia banuese në zonat rurale nuk përfshihet në treguesit e papunësisë, 
për shkak se forcat e punës në këto zona konsiderohen si të vetpunësuar në ekonomitë e familjeve 
bujqësore. Si rezultat i kësaj, këndvështrimi i ushtrimit të së drejtës nga femrat në zonat ruale është i 
paplotë dhe të dhënat statistikore tërësisht të munguara. Aktualisht pozicioni dhe statusi i gruas në 
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zonat rurale lidhet me faktorë kompleksi ku pëfshihen elemente si kultura familjare, niveli i edukimit, 
mentaliteti në raport me traditën dhe probleme të tjera sociale. Kontributi i gruas në ekonominë 
bujqësore dhe në menaxhimin e punës në familje është shumë i rëndësishëm për mirqenien e 
familjes, sigurimin e të ardhurave dhe përballimin e jetës në zonat rurale. Niveli i ulët i pjesëmarrjes 
së femrave në vendimmarrje, është një dukuri që ka ekzistuar gjithmonë në shoqërinë tonë por duke 
u përqëndruar të zonat rurale, kjo dukuri është edhe më shqetësuese. Një balancim i pjesëmarrjes se 
femrave dhe meshkujve në vendimmarrje është e rëndësishme për demokracinë lokale dhe për 
cilesinë e vendimeve të marra mbi zhvillimet që ndikojnë jetën dhe të ardhmen e ekonomive 
dhe komuniteteve rurale. 
Në të njëjtën kohë, varfëria shfaqet në mënyra të ndryshme dhe si fenomen shumë dimensional 
duke përfshirë mungesën e të ardhurave dhe burimeve të mjaftueshme për të siguruar jetesën, 
kequshqyerjen, kufizimi ose mungesat ne arsimim dhe në shërbimet e tjera bazë, sëmundshmëri 
dhe vdekshmëria nga semundjet, mungesa dhe pamjaftueshmëria e strehimit, mjedis i pasigurtë dhe 
diksriminimi dhe përjashtimi social, të karakterizuara nga mungesa e pjesëmarrjes në vendimmarrje 
në jetën shoqërore dhe kulturore.
Ndër të tjera, shkaqe të varfërisë në zonat rurale mbeten produktiviteti i ulët i fermës si rezultat edhe 
i njohurive të kufizuara teknologjike, pajisjeve të papërdorshme dhe inputeve të kufizuara. 
Për shkak të rëndësisë së zbutjes së këtyre fenomeneve në zonat rurale, në këtë studim i është kushtuar 
vemendje edhe nivelit të pjesëmarrjes në vendimmarrje të dy kategorive të veçanta, femrave dhe të 
varfërve.
Nga të dhënat e studimit të paraqitura rezulton se pjesëmarja e femrave në procesin e hartimit 
të planeve të menaxhimit është relativisht e ulët, vetëm 7.8%, ndërsa pjesemarja e individëve të 
varfer rezulton të jetë dukshëm më e lartë me 72%. Shifrat e ulëta për rastin e femrave janë mëse të 
justifikuara me arsyet e dhëna më sipër ndërsa pjesmarrja e individëve të varfër lidhet me shkallën e 
lartë të varfërisë që ekziston në zonat rurale në përgjithësi dhe si rrjedhojë edhe pjesa më e madhe e 
banorëve që përfshihen në cdo aktivitet klasifikohen si të tillë. 

Tabela 8: Pjesmarrja e Kategorive në nevojë, Femrat dhe te Varferit në vendimmarrje

Indikatoret kryesorë për përfshirjen e grupeve në nevojë

% e femrave pjesëmarrëse në takimet për hartimin e planeve të menaxhimit
7.8%

% e banorëve të varfër pjesëmarës në hartimin e Planeve të menaxhimit 72%

Gjetjet kryesore

1. Impaktet sociale të procesit të transferimit të burimeve natyrore në pronësi të komunave vlerësohen 
të konsiderueshme. Komunitetet kanë një shkallë njohje relativisht të lartë të procesit (86%) dhe 
janë të përfshirë në proceset vendimmarrëse në lidhje me qeverisjen e burimeve natyrore por kjo 
pjesëmarrje është ende në nivele mesatare, rreth 55% e të anketuarve. 
2. Pjesëmarrja në këto procese konsiderohet e hapur për të gjithë grupet e interesit duke përfshirë 
këtu dhe femrat, familjet e varfëra, të moshuarit, etj. Nuk janë evidentuar raste të shmangjes apo 
pengimit të pjesëmarrjes së këtyre grupeve. 
3. Pjesmarrja e femrave është relativisht e ulët si në procesin e hartimit të planeve të menaxhimit, 
ashtu edhe gjatë punimeve për implementimin e tyre. Nga të dhënat e mbledhura rezulton e lartë edhe 
pjesmarrja e personave të varfër. Sipas burimeve lokale (statistika të qeverisjes vendore) rezulton se 
kanë qënë rreth 2200 personat e varfër që kanë marrë pjesë në aktivitetet e zhvilluara në kuadër të 
këtij proçesi.
4. Pavarësisht shkallës së lartë të njohjes nga komuniteti të institucioneve formale (SHPPKK, Federata) 
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dhe informale (Komisionet e fshatrave) nga 70-75% të të anketuarve, ka paqartësi në rolin e tyre. Jo 
të gjithë anëtarët e komunitetit e perceptojnë rolin e shoqatave të përdoruesve si të rëndësishëm në 
qeverisjen e këtyre burimeve natyrore.

Rekomandimet kryesore

Pas përfundimit të këtij studimi del akoma më i qartë fakti se suksesi i proçeseve te decentralizimit te 
qeverisjes se burimeve natyrore me qëllim vënien e tyre në funksion të poltikave të zhvillimit të zonave 
rurale varet në një masë të madhe nga aftësia dhe ëshira e komuniteteve të këtyre zonave për t’i bërë 
të vetat rezultatet e këyre proçeseve. Me synimin e sigurimit të qëndrueshërisë së impakteve social-
ekonomike të këtij procesi dhe, bazuar dhe ne gjetjet kryesore të këtij studimi, bëjmë rekomandimet 
e mëposhtme:
1. Duhet të vazhdojë mbështetja nga të gjitha nivelet e qeverisjes qëndrore për zhvillimin e këtyre 
zonave përmes investimeve në formën e programeve të zhvillimit në infrastrukturë, arsim, shëndetësi 
sepse rritja e nivelit të jetesës së këtyre komuniteteve do të çojë në një ulje të presionit mbi burimet 
natyrore, duke iu dhënë këtyre burimeve kohën e nevojshme për rigjenerim të aftësisë së tyre 
prodhuese. 
2. Procesi i transferimit të pyjeve dhe kullotave mund të përshpejtohet vetëm përmes konsolidimit të 
tij në pikëpamje ligjore e institucionale. Komunat duhet të mbështeten financiarisht dhe teknikisht 
për realizimin e procesit të regjistrimit të pasurive, mes tyre dhe pyjeve e kullotave. Vetëm ky 
konsolidim do u lejoje organeve të qeverisjes lokale t’i përdorim këto burime në formën më të mirë 
të mundshme në funksion të politikave të zhvillimit të komuniteteve rurale.
3. Sigurimi i qëndrueshmërisë financiare të aktiviteteve të qeverisjes së burimeve mes të tjerash 
përmes vënies në funksionim nga ana e komuniteteve të skemave të pagesës për përdorimin nga ana 
e tyre e burimeve natyrore dhe të ardhurat e gjeneruara të kthehen tek burimi përmes investimeve të 
nevojshme për përmirësimin e tij. Në krijimin e tyre duhet patur parasysh se suksesi është i garantuar 
nëse (i) pranohen nga komuniteti; (ii) ky komunitet është në gjendje të siguroje respektimin e tyre 
nga të tërë përdoruesit; dhe (iii) nuk përjashtojnë nga përdorimi i burimeve shtresat në nevojë.
4. Vazhdimi i mbështetjes në ndertimin dhe forcimin e kapaciteteve për të gjithe aktorët kryesorë 
të përfshirë në proçeset e qeverisjes së burimeve natyrore. Këtu bëhet fjalë si për ndërtimin e 
kapaciteteve njerëzore pranë komunave, përgjegjës për administrimin e burimeve natyrore ashtu 
dhe per zhvillimin e tyre përmes programeve të trajnimit. 
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Abstrakt

Ky punim shtjellon temën e kërkimit (hulumtimit) të tregut nga ana e menaxherve të bizneseve në Komunën e 
Podujeves. Qëllimi i çdo biznesi është që të plotësoj nevojat dhe deshirat e konsumatorve, e kjo realizohet përmes 
një instrumenti të rëndesis se veqantë që është kërkimi i tregut, dhe përmes tij arrinë deri tek informacionet e 
duhura që na ndihmojnë në marjen e vendimeve të drejta afariste.
Qëllimi i punimit është që të pasqyrohet analizimi dhe kërkimi i tregut nga ana e menaxherve të bizneseve në 
Komunën e Pudujevës, si dhe përpjekjet dhe angazhimin e tyre për përdorimin e informatave që marrin nga 
kërkimi i tregut në vendosjen e drejt afariste dhe plotësimin maksimal të nevojave dhe deshirave të konsumatorve.
Punimi përbëhet nga dy pjesë, në pjesën e parë paraqitet aspekti teorik i mbështetur në të dhëna dytësore 
dhe terciare, ku përdoret metoda deduktive, pjesa e dytë paraqet aspektin empirik dhe mbështetet në të dhëna 
primare të mbledhura në teren, këtu përdoret metoda induktive. Metodologjia e përdorur është kualitative ku 
është hartuar një pyetësor dhe janë intervistuar 30 menaxherë të bizneseve në këtë Komunë dhe nga rrezultatet e 
arritura vijmë deri tek përfundimet prej nga burojnë edhe rekomandimet e përgjithshme rreth kerkimit të tregut 
nga ana e menaxherve të këtyre bizneseve.
Ndër gjetjet kryesore të punimit janë se menaxherët e bizneseve në Komunën e Podujevës janë të vetëdijshëm për 
rendesinë e kërkimit të tregut për hulumtimin e nevojave të konsumatorve dhe marrjen e masave për plotësimin 
e tyre, sepse përmes ketij procesi zvoglohet paqartësia gjatë vendosjes afariste. Kurse si rekomandim është që 
këto biznese të vazhdojnë më kërkim të tregut sepse përmes tij arrijn deri tek zgjedhjet e mira alternative qe 
ndikojnë në rritjen e fitimit të biznesit.

Fjalët kyqe: Tregu, kërkimi, menaxheret, biznesi.

Hyrje

Bizneset gjatë aktiviteteve të tyre synojnë që të shesin mallra dhe sherbime të shumta dhe të arrinë 
fitimin maksimal duke knaqur kërkesat e konsumatorve, nga ana tjetër konsumatorët synojn të 
përmbushin kërkesat e tyre sa me shum dhe me çmim më të vogel, tregu e mundëson takimin, 
këmbimin dhe përmbushjen e qellimeve të ketyre palve. Duke pas parasysh që produktet që ofron 
biznesi duhet të përmbushin kërkesat dhe preferencat e konsumatorit atëher ky punim shtjellon 
temën e kërkimit (hulumtimit) të tregut nga ana e menaxherve të bizneseve në Komunën e 
Podujevës. Qëllimi i çdo biznesi është qe të plotësoj nevojat dhe deshirat e konsumatorve, 
kjo realizohet përmes një instrumenti të rëndesis së veqantë që është kërkimi i tregut, dhe përmes 
tij arrimë deri tek informacionet e duhura qe na ndihmojn në marjen e vendimeve të drejta afariste.
 Qëllimi i punimit është që të pasqyrohet analizimi dhe kërkimi i tregut nga ana e menaxherve 
të bizneseve në Komunën e Pudujevës, si dhe përpjekjet dhe angazhimin e tyre për përdorimin e 
informatave qe marrin nga kërkimi i tregut në vendosjen e drejt afariste dhe plotësimin maksimal 
të nevojave dhe deshirave të konsumatorve. Pyetje gjenerale hulumtuese është: A bejnë bizneset e 
komunës së Podujevës kekime (hulumtim) të tregut.
 Punimi përbëhet nga dy pjesë, në pjesën e parë paraqitet aspekti teorik i mbështetur në të dhëna 
dytësore dhe terciare, ku përdoret metoda deduktive, pjesa e dytë paraqet aspektin empirik dhe 
mbështetet në të dhëna primare të mbledhura në teren, këtu përdoret metoda induktive. Metodologjia 
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e përdorur është kualitative, cilësore ku është hartuar një pyetësor dhe janë intervistuar 30 menaxherë 
të organizatave në këtë Komunë dhe nga rrezultatet e arritura vijmë deri tek përfundimet prej nga 
burojnë edhe rekomandimet e përgjithshme rreth kërkimit të tregut nga ana e menaxherve të ketyre 
bizneseve. Mostra e menaxherve nga mbledhja e të dhënave është zgjedhur në menyrë rastesore. 
Edhe metoda analitike dhe pershkruese gjejnë zbatim gjatë punes tonë kerkimore
 Ndër gjetjet kryesore të punimit janë se menaxherët e bizneseve në Komunën e Podujeves janë 
të vetëdijshëm për rëndesin e kërkimit të tregut për hulumtimin e nevojave të konsumatorve dhe 
marrjen e masave për plotësimin e tyre, sepse permes ketij procesi zvoglohet paqartesia gjatë 
vendosjes afariste, dhe ata sa hërë që është e nevojshme bëjnë kërkime të tregut në menyrë që të 
largojnë paqartesit dhe të përmbushin në maksimum kërkesat e blersve. Kurse si rekomandim 
është që këto biznese të vazhdojn më kërkim të tregut sepse përmes tij arrinë deri tek zgjedhjet e 
mira alternative qe ndikojnë në rritjen e fitimit të biznesit dhe reputacionit, pra kërkimet në biznes 
largojnë paqartesit dhe krijojn kushte për vendimarrje të drejt, ky është mjeti që i garanton bizneseve 
sukses sepse përme plotesimit të kërkesave të blersve ato arrinë të jetojnë gjatë në biznes të kënë 
reputacion të mirë dhe fitim maksimal.

Tregu dhe Biznesi

 Tregu mund të definohet në menyra të ndryshme, në rend të parë ai përdoret për të përkufizuar 
vendin ku takohen dhe bëjnë transaksione shitblerëse blerësi dhe shitësi, ku ofrohen produkte për 
shitje dhe ku ndërrohet pronari i tyre, në disa raste nocioni treg paraqet raportet ndërmjet ofertës 
dhe kërkesës për ndonjë produkt të caktuar (Rexha,1982, 66). Në aspektin tradicional ka kuptimin 
e një vendi ku në kohë të caktuar janë takuar shitesit dhe blerësit dhe ku është realizuar akti i 
shitblerjes pra tregu është shprehja e vullnetit, e gadishmerisë dhe e aftësisë së palve të interesuara 
për transakcionimin e produkteve a të sherbimeve për permbushjen e nevojave vetjake (Jakupi, 2008, 
95). Me nocionin tregë kuptojmë: bashkësinë e njerëzve (individëve ose ndërmarrjeve) të cilët kanë 
nevojë për ndonjë produkt të caktuar, që kanë aftësi të caktuar blerëse, gatishmëri dhe autorizim për 
blerjen e produktit të caktuar (Dibb, Simikin, Peride & Ferrell, 1991, 66). 
 Në kuptim të gjerë të fjalës tregun mund ta kuptojmë edhe si kërkesë të gjithëmbarshme të 
konsumatorëve potencialë për produkte të caktuara (Reshiti, 2006, 34). Pra nje treg qe te jete aktiv 
duhet te plotesoj të gjitha kushtet vijuse: artikujt e tegtuar brenda tregut janë homogjen, blersit dhe 
shitesit e gatshem gjenden ne çdo kohë, çmimet janë te pranushme dhe të arritshme për publikun 
(Skenderi, 2010, 254). Fakti qe jetojmë në një botë me burime të kufizuara dhe ta pamjaftushme dhe 
përderisa individet nuk mund ti plotsoj nevojat me produkte të prodhuara prej tyre i detyron ata të 
dalin në treg si shites apo si blerës dhe çdo pjesmarres në treg kërkon të fitoj nga këmbimi dhe se vet 
tregu perfaqson një kategori komplekse ku gjithqka qe përfshihet në të është në levizje (Mançellari, 
Hadëri, Kule & Qiriqi, 2002, 25).
 Pra tregu është një organizim nëpërmjet të cilit blersit dhe shitesit takohen ose komunikojnë me 
qellim tregtimin e të mirave dhe sherbimeve (Uruçi, 2004, 64). Treg është hapsira objektive ose ideale 
ku takohen oferta dhe kërkesa, ofruesi dhe kërkuesi për të blerë apo shitur, çmimi formohet pikerisht 
aty ku harmonizohet kërkesa me ofertën dhe ky proces përben elementin bazë të një ekonomie tregu, 
forma te ndryshme te tregut janë: monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopsoni dhe konkurenca 
e plotë (Konini & Peçi, 1997, 302). Tipologjia e tregut përmban ndarjen, klasifikimin e tregut të 
tërsishem në tipe te veqanta që kanë disa specifika të përbashketa ose te ngjashme, tregjet janë të 
shumllojshme dhe varesisht nga prizmi qe shikohet ato mund te ndahen nga aspekti gjeografik, sipas 
komplekseve, sipas konkurences, ne baze te numrit te shitsve dhe blersve gjithashtu mund të ndahen 
në gjenerike dhe të produkteve, por tregjet mund te jenë të tipit publik, privat, i organizuar, jo i 
organizuar, legal, ilegal etj (Jakupi, 2008, 96-98).
 Kurse Biznesi është njëri ndër institucionet që ka kontribuar shumë në përmirësimin e cilësisë së jetës 
njerëzore, renditet krahas shkencës, artit dhe edukimit (Çela, 2006, fq.15). Një firmë biznesi është një 
organizatë që është ndërtuar me qëllim sigurimin e fitimit për pronarët e tyre, duke prodhuar të 
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mira apo shërbime të vlefshme në treg për konsumatorin (Uruçi, 2004, fq.184). Një biznes mund të 
definohet si një organizatë që ofron mallra dhe shërbime për të tjerët që duan apo kanë nevojë për ato1

10. 
Ndërmarrjet, kompanitë ose firmat janë organizata që përmes tregut punojnë për klientët, dhe presin 
të marrin atë që duan, me çmimin që ata do të paguajnë (Jones, Parker & Rene ten Bos, 2005, fq.10). 
Biznesi është një grup njerëzish të cilët punojnë së bashku për të zhvilluar, prodhuar ose shpërndarë 
mallra apo shërbime (Ingram, Albrigh & Baldwin, 2003, fq.5). Funksioni kryesorë i biznesit është 
identifikimi dhe plotësimi i nevojave të klientëve duke ju shërbyer mirë atyre, një biznes mund të 
mbijetojë e lulëzojë me kalimin e kohës(Jones, Parker & Rene ten Bos, 2005, fq.10). Pra biznes është 
çdo lloj veprimtarie ekonomike, zakonisht private, që ka për qëllim fitimin, në një mënyrë me biznes 
kuptohet edhe një ndërmarrje ose organizatë tjetër ekonomike (Skenderi, 2010, fq29).
 

Kërkimi i tregut

Bizneset produktet dhe sherbimet e tyre i krijojn për treg, mirpo ato nuk duhet te nisin këtë pune pa 
e ditur çka kerkohet ne tregjet e synuara, është e nevojshme që bazuar në aktivitetet për kerkimin, 
hulutimin dhe studimin e tregjeve te pergaditet oferta e cila do të jetë e pranushme për konsumatorin 
dhe aktivitetet e kerkimit, hulumtimit dhe studimit te tregut, marrja e vendimeve per cilesin, 
sasin dhe llojet e produkteve, caktimin e çmimeve, menyrave të distribuimit dhe komunikimi me 
konsumatorët janë veprime kryesore te marketingut (Reshidi, 2008, 4). Qëllimi kryesor i kërkimeve 
të tregut është që të zvogëlojë paqartësinë dhe rrezikun në vendosjen afariste ne situat kur ndermarrja 
ka në dispozicion zgjidhjen e dy apo me shumë drejtimeve të veprimit dhe procesi i kerkimit niset 
nga pytjet çka duhet te bëhet, në cilen menyrë, pse, kur ku dhe kush pra kerkimet ne treg kanë të 
bejnë me zbulimin e mundesive te tregut, kerkimet për nevojat e plitikes se produktit, lidhur me 
politiken e çmimeve, me politiken e distribuimit dhe kërkimet lidhur me aktivitetet e promocionit 
(Ceku & Reshidi, 2006, 68-71).
Kërkimet e tregut janë aktivitete kryesore që i ndihmojnë menaxherit të ndërmarrjes që të fitojë 
informacione mbi konsumatorët dhe jokonsumatorët, mbi konkurrencën dhe kanalet e distribuimit, 
ato shërbejnë si bazë për zbulimin e nevojave dhe kërkesave në treg për identifikimin e problemeve 
afariste, si dhe për kontrollin e afarizmit (Green, Tull & Albaum, 1988, 26). Në literaturën profesionale 
ekziston numër i madh i përkufizimeve të kerkimeve te tregut si regjistrimi, përpunimi i analizës së 
të dhënave, pra kërkimet e tregut paraqesin procesin e gjetjes dhe analizën sistematike dhe objektive 
të informacioneve që janë të rëndësishme, për identifikimin dhe zgjedhjen e problemeve nga fusha 
e marketingut (Ceku & Reshidi, 2006, 33). Kërkimet e tregut përmbajn aktivitetin e organizuar e 
te mbeshteture ne metoda shkencore, ne grumbullimin, përpunimin dhe analizen e të dhenave në 
sferen e konsumit, të prodhimit, në realizimin e ofertes, dhe te kërkeses në treg dhe në analizen e 
faktorëve tjerë që ndikojnë në krijimin e kompaktësisë të prodhuesit dhe te konsumatorit (Jakupi, 
2008, 107). Gjatë kerkimit te tregut duhet të jepen përgjigje në këto pyetje: cilet janë konsumatoret për 
produkteve te ndermarrjes, çfar sasie të produkteve konsumojnë, Çfarë dobie kerkojn konsumatoret 
nga produkti dhe pse konsumatoret i blejnë ose nuk i blejnë produktet e caktuara (Ceku & Reshidi, 
2006, 33). 
Kërkimet e tregut përveq analizes në të kaluarën dhe të tashmen bejnë të mundur edhe parashikimin 
për të ardhmen (Jakupi, 2008, 107). Pra procesi efikas i kërkimeve te tregt përfshinë vetë keto 
faza:Përkufizimi i problemit dhe qellimi kërkimor, përpilimi i planit kerkimor, mbledhja e të 
dhënave, përpunimi dhe analizimi i të dhenave si dhe prezantimi dhe interpretimi i rezultateve 
(Ceku & Reshidi, 2006, 74). Përmes kërkimeve të tregut arrijmë deri të rezultatet, të cilat në formë të 
informacioneve na shërbejnë për marrjen e vendimeve afariste, prandaj kërkimet e tregut paraqesin 
një punë kërkimore, rezultat i të cilit është prezantimi i zgjedhjeve në disa alternativa të mundshme ,në 
disa situata deri të njohja e tregut arrihet përmes arsyes personale ose përmes intuitës së menaxherit 
të ndërmarrjes (Mustafa, 2005, 61).

10

1https://www.shqiperia.com/kategori/kat/knr/1028/Biznesi
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Rezultatet e hulumtimit - Analizimi i të dhënave

 Për të pasqyruar një situatë më reale rreth kërkimeve të tregut nga ana e menaxherve të bizneseve në 
Komunën e Podujeves si dhe për të arritur konkluzionet e duhura dhe për të shprehur rekomandime 
sa më të plota, u hartua një pytësor, i fokusuar në këtë problem. Të dhënat e mbledhura në teren 
janë cilësore ku janë intervistuar 30 menaxher me qëllim që të pasqyrohet qëndrimi i tyre rreth 
kërkimeve të tregut gjatë realizimit të aktiviteteve të tyre afarist, kampioni i menaxherve të bizneseve 
në Komunën e Podujeves u zgjodhën në mënyrë rastësore.
 Në këtë pjesë të punimit përdoret metoda kualitative, dhe ajo induktive me qëllim që rezultatet e 
përfituara nga këto intervista të përgjithësohen dhe deri diku të përshkruajnë se cila është qasja e 
menaxherve ndaj kërkimeve të tregut. Metoda analitike dhe e krahasimit gjejnë zbatim në punim.
 Në vazhdim paraqiten rezultatet e intervistës së bërë me menaxheret në Komunën e Podujeves:

1. A bën biznesi juaj kërkime të tregut apo aktivitetet i realizoni në menyra tjera (duke u mbështetur 
në arsye personale dhe intuitë).

Rezultatet e figurës 1. tregojnë së 70% e menaxherve të intervistuar thonë se aktivitetet e tyre i mbështesin 
në kërkime të tregut sepse vetem përmes tyre mund të largohen paqartësit dhe të zgjidhen alternativat 
me të mira dhe se ata bëjnë kërkime sa herë qe ndeshen me paqartësi , kurse 30% e menaxheve të 
intervistuar thonë se aktivitetet e tyre afariste i mbeshtesin në arsye personale dhe intuitë. Nga ku edhe 
mund të përfundojmë se shumica e menaxherve të bizneseve në Komunën e Podujeves i mbështesin 
aktivitet e tyre afariste në kërkime të tregut sepse përmes tyre, deklarohen ata, largohen paqartësit dhe 
zgjidhen alternativat e drejta dhe se ata bëjn kërkime te tregut sa herë qe ndeshen me paqartësi.
Sqarim: Tri pytjet në vijim vlejn vetem për menaxheret qe janë deklaruar se bëjn kërkime të tregut.

2. A e realizoni procesin e kërkimeve duke u mbështetur në fazat kryesore të tij?

Rezultatet e figurës 2. tregojnë së 100% e menaxherve të intervistuar nga ata qe janë deklaruar se 
bëjn kërkime të tregut thonë se ato i mbeshtesin në fazat kryesore të tij si: përkufizim të problemit dhe 
qellimi kërkimorë, përpilim i planit kërkimorë, mbledhje e të dhenave, përpunim dhe analizimi i të 
dhenave si dhe prezantim dhe interpretim i rezultateve. Nga ku edhe mund të përfundojmë se shumica e 
menaxherve te bizneseve në Komunën e Podujeves gjatë kërkimit të tregut aplikojn fazat kryesore të tij.

3. A e përgaditni oferten për konsumatorë duke u mbështetur në kërkimet e tregut?

Rezultatet e figurës 3. tregojnë së 100% e menaxherve të intervistuar nga ata qe janë deklaruar se bëjn 
kërkime të tregut thonë se ata çdoherë e përgadisin oferten për konsumatorë duke u mbështetur në 
keto kërkime. Nga ku edhe mund të përfundojmë se shumica e menaxherve të bizneseve në Komunën 
e Podujeves gjatë aktiviteteve të tyre afariste e pergadisin oferten për konsumatorë duke u bazuar në 
rezultatet e kërkimit të tregut.
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4. A ju ndihmojn kërkimet e tregut në procesin e vendimarrjes?

Rezultatet e figurës 4. tregojnë së 100% e menaxherve të intervistuar nga ata qe janë deklaruar se bëjn 
kërkimet në treg thon se ato ndihmojn shumë procesin e vendimarrjes në biznes. Nga ku edhe mund të 
përfundojmë se shumica e menaxherve të bizneseve në Komunën e Podujeves gjatë aktiviteteve të tyre 
afariste përdorin rezultatet e arritura nga procesi i kërkimeve në biznes për vendimarrje të drejt.

5. A e dini cilet janë konsumatoret tuaj, çfarë sasie konsumojnë dhe çfarë dobie kërkojn?

 

Rezultatet e figurës 5. tregojnë së 70% e menaxherve të intervistuar thonë se kanë njohuri rreth 
konsumatorve e dine çfarë sasie konsumojnë dhe çfarë dobije kërkojn, 10% e menaxherve nuk kanë 
njohuri rreth konsumatorve, kurse 20% e menaxheve të intervistuar thonë se përafersishtë e din cilet 
janë konsumatoret çfarë sasie konsumojn dhe çfarë dobije kërkojn. Nga ku edhe mund të përfundojmë 
se shumica e menaxherve te bizneseve në Komunën e Podujeves kanë njohuri rreth konsumatorve. 

6. A keni informata pse konsumatoret i blejn ose jo produktet e caktuara?

Rezultatet e figurës 6. tregojnë së 70% e menaxherve të intervistuar thonë se kanë informata pse 
konsumatoret i blejn ose jo produktet e caktuara, kurse 30% e menaxheve të intervistuar thonë se nuk 
kanë informata të tilla. Nga ku edhe mund të përfundojmë se shumica e menaxherve te bizneseve në 
Komunën e Podujeves e dine pse konsumatoret blejnë produkte të caktuara miëpo kanë informata edhe 
pse ata nuk blejnë produkte të caktuara..

7. A keni informata rreth politikave të çmimeve dhe menyrës se promocionit?

Rezultatet e figurës 7. tregojnë së 70% e menaxherve të intervistuar thonë se kanë informata rreth 
politikave të çmimeve dhe menyrës se promocionit, kurse 30% e menaxheve të intervistuar thonë se nuk 
kanë informata të tilla. Nga ku edhe mund të përfundojmë se shumica e menaxherve te bizneseve në 
Komunën e Podujeves kanë informata rreth politkave të çmimeve dhe menyrës se promocionit.

Konkluzionet dhe Rekomandimet

Konkluzionet
Shumica e menaxherve të bizneseve në Komunën e Podujeves i mbështesin aktivitet e tyre afariste 
në kërkime të tregut sepse përmes tyre deklarohen ata largohen paqartësit dhe zgjidhen alternativat 
e drejta dhe se ata bëjn kërkime te tregut sa herë qe ndeshen me paqartësi pra ata kanë njohuri rreth 
rendësis se aplikimit të hulumtimev të tregut gjatë punes se tyre.
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 Shumica e menaxherve te bizneseve në Komunën e Podujeves gjatë kërkimit të tregut aplikojn 
fazat kryesore të tij si: përkufizim të problemit dhe qellimi kërkimorë, përpilim i plamit kërkimorë, 
mbledhje e të dhenave, përpunim dhe analizimi i të dhenave si dhe prezantim dhe interpretim i 
rezultateve, pra ata kanë njohuri të mira rreth këtij procesi.
 Shumica e menaxherve të bizneseve në Komunën e Podujeves gjatë aktiviteteve të tyre afariste e 
përgadisin oferten për konsumatorë duke u bazuar në rezultatet e kërkimit të tregut sepse kjo ju 
garanton përfitim me të madhë.
 Shumica e menaxherve të bizneseve në Komunën e Podujeves gjatë aktiviteteve të tyre afariste 
përdorin rezultatet e arritura nga procesi i kërkimeve në biznes për vendimarrje të drejt sepse ato 
ofrojn informata të nevojshme qe udhezojn zgjedhjen e alternativave të drejta.
 Shumica e menaxherve të bizneseve në Komunën e Podujeves se kanë njohuri rreth konsumatorve, 
e dine cilet janë konsumatoret e tyre, çfarë sasie konsumojn dhe çfarë dobije kërkojn sepse bëjnë 
hulumtim të tregut dhe posedojn informata të mjaftushme.
 Shumica e menaxherve te bizneseve në Komunën e Podujeves e dinë pse konsumatoret blejnë 
produkte të caktuara mirëpo kanë informata edhe pse ata nuk blejnë produkte të caktuara, dhe se 
këto informata burojn nga kërkimet e tregut qe ata bëjn.
 Shumica e menaxherve të bizneseve në Komunën e Podujeves kanë informata rreth politkave të 
çmimeve dhe menyrës se promocionit sepse bëjn kërkime në treg dhe marrin informata për këto 
çeshtje.

Rekomandimet
 
Rekomandohen menaxheret e bizneseve në Komunën e Podujeves qe të vazhdojn të zhvillojn aktivitet 
e tyre afariste duke u mbeshtetur në kërkime te tregut sepse përmes tyre largohen paqartësit dhe 
zgjidhen alternativat e drejta. Ata menaxher qe nuk aplikojn kërkimet e tregut le të fillojn ta bejnë 
këtë sepse do të kenë informata të shumta në dispozicion dhe do të marrin vendime të drejta afariste.
 Rekomandohen menaxheret e bizneseve në Komunën e Podujeves qe gjatë kërkimit të tregut nese 
deshirojn informata mjaftushme ti aplikojn fazat kryesore të kërkimit si: përkufizim të problemit dhe 
qellimi kërkimorë, përpilim i plamit kërkimorë, mbledhje e të dhenave, përpunim dhe analizimi i të 
dhenave si dhe prezantim dhe interpretim i rezultateve.
 Rekomandohen menaxheret e bizneseve në Komunën e Podujeves qe të vazhdojn të përgadisin 
oferten për konsumatorë duke u bazuar në rezultatet e kërkimit të tregut sepse kjo ju garanton 
përfitim me të madhë, e ata qe nuk e kanë bërë këtë deri tani duhet të fillojn ta aplikojnë.
 Rekomandohen menaxheret e bizneseve në Komunën e Podujeves qe të vazhdojn të zhvillojn dhe 
aplikojn kërkimet e tregut sepse informatat e fituara nga ky proces ndihmojn në vendimarrje të 
drejt, ato ofrojn informata të nevojshme qe udhëzojn zgjedhjen e alternativave të drejta. Gjithashtu 
japin njohuri rreth konsumatorve pra cilet janë konsumatoret çfarë sasie konsumojn dhe çfarë dobije 
kërkojn ata.
 Rekomandohen menaxheret e bizneseve në Komunën e Podujeves qe të vazhdojn te zhvillojn dhe 
aplikojn kërkimet e tregut sepse informatat e fituara nga ky proces ndihmojn dhe paisin ata me 
njohuri pse konsumatoret blejnë ose nuk blejnë produkte të caktuara. Gjithashtu informojn rreth 
politkave të çmimeve dhe menyrës se promocionit.
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Abstract

This study attempts to explore the factors that mostly affect financial performance of Albanian Insurance 
Companies. The study population consisted of 5 insurance companies with private capital, during the period 
2008-2013 with a total of 30 data. The investigation uses cross-sectional time series data which are collected 
from the Balance Sheet Annual Reports, the official document delivered to the State Tax Office. Also same of the 
data are collected from the web sites of the insurance companies. The results showed that leverage (total debt to 
total assets) and risk (standard deviation of sales to average value of sales) have a negative impact and tangibility 
(fixed assets to total assets) has a positive impact on the financial performance (ROA) of these companies. 

Keywords: Insurance companies, performance, factors affecting.

Introduction

The performance of the businesses is very important because it leads towards the growth of the whole 
sector where it is involved and of the overall prosperity of the economy. Profitability, defined as 
proxy of financial performance, is one of the main objectives of insurance companies’ management 
(Burca & Batrinca, 2014). Discussing and analyzing the determinants of performance of insurance 
companies is considered important in the corporate finance literature because of their role as 
intermediaries. These companies provide the mechanism of risk transfer and also these institutions 
channelize the funds to support the business activities in the economy. However, it has received little 
attention particularly in Albania. 
The activity of institutions companies in Albania is based on law no. 8081, “On insurance and 
re-insurance activity” dated 07.03.1996 (AMF, 2013, 11). The first insurance company Insig (The 
Institute of Health Insurance) was established in 1948. There was a merger between Health Insurance 
and The Savings Bank in 1954 and the two institutions mentioned above were separated again in 
1991 (Kume & Xhuka, 2010, 96). From 2012 there are eight non-life insurance companies, three life 
insurance companies and only two which operate in the two sectors (Insig and Sigal). 
In 1999 there were only 3 insurance companies with premium per capital equal to 562 ALL in 1999 
and 1.224 ALL in 2003 (AMF, 2003) 
This study is focused on providing empirical evidence on the relationship between the performance 
of insurance companies in Albania and five independent variables (leverage, tangibility, flexibility, 
size and risk). Other empirical studies on business performance have focused mainly on large firms 
and on listed companies. The data has been retrieved from the Annual Reports published from these 
companies. A sample of 5 insurance companies over a six year period, 2008-2013, is used in the 
analysis and in lack of an active stock market we have taken only accounting measures to estimate 
the performance of each company.
The rest of this paper is organized as follows: the next section is literature review on the issue 
discussed; the third section describes the data, methodology used and regression model. The forth 
section is hypotheses development, data analyses and statistical tests. The last section summarizes 
some of our findings.

Literature review

There are not many research papers on performance in insurance industry, and most of the papers on 
financial performance are focused on banks and listed companies. As for performance in insurance 
industry, most of the studies are recent, being performed after 2000. The financial analysis of a 
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company is an important tool used by actuaries in the process of decision-making on underwriting 
and investment activities of the insurance company (Burca & Batrinca, 2014).
Several other studies have provided empirical evidence on a negative relationship between leverage 
and performance (Myers, 1984; Titman & Wessels, 1988; Rajan & Zingales, 1995). Titman & Wessels 
(1988) used data covering the 1974 to 1982 time period in U.S. They found evidence on the importance 
of transaction costs proving the negative relation between measures of profitability and debt levels.
There are several other studies that indicate a positive relationship between financing choices and 
firm performance (Gosh et al., 2000; Frank & Goyal, 2003).
Some of the recent studies show that leverage has a significant negative relation with firm performance 
measured both in accounting and market terms (Zeitun & Tian, 2007). Zeitun & Tian (2007) study of 
167 traded Jordan companies during 1989-2003 used ROE, ROA, and PROF (earnings before interest 
and tax plus depreciation to total assets) as accounting measures and found that short-term debt 
decreases a firm’s performance. Onaolapo & Kajola (2010) suggest that debt ratio has a significantly 
negative impact on the firm’s performance measures (ROA and ROE).
Burca & Batrinca (2014) study, in order to determine the factors that influence the financial 
performance (return on total assets ratio) in the Romanian insurance market during the interval 
2008-2012, tested 13 explanatory variables: insurance financial leverage, company size, number of 
years since the company operates in the Romanian market, growth of gross written premiums, equity, 
total market share, diversification, underwriting risk, investment ratio, reinsurance dependence, 
retained risk ratio, solvency margin and growth of GDP/capita. The study found that there is a 
positive relationship between size and financial performance, since larger firms have more resources, 
a better risk diversification, complex information systems and a better expenses management. The 
linkage between the growth of gross written premiums and insurers’ financial performance is not 
positive, as expected, as in some cases, an excessive growth of underwritings generates a higher 
underwriting risk and the necessity to increase the volume of technical reserves. The underwriting 
risk emphasizes the efficiency of the insurer’s underwriting activity and it is measured through the 
loss rate, which is computed as a ratio of gross claims to gross written premiums. 
Omondi & Muturi (2013) study was focused on 29 listed firms (excluding listed banks and insurance 
companies) which have been operating at the Nairobi securities exchange during the period 2006-
2012. The study suggests that leverage (ratio of debt-equity) has a significant negative effect on 
financial performance (ROA). The study also provides evidence to infer that liquidity (current assets 
over current liabilities) play an important role in improving the firm’s financial performance. Based 
on research findings, the study concluded that company size has a significant positive effect on 
financial performance. 
Almajali et al. (2012) study investigates the factors that affect financial performance of Jordanian 
Insurance Companies. The study population consisted of all insurance companies listed at Amman 
stock Exchange during the period (2002-2007) which count (25) insurance company. The data was 
analyzed by using basic statistical techniques such as T-test and Multiple- regression. The results 
showed that the following variables (leverage, liquidity, size, management competence index) have a 
positive statistical effect on the financial performance of Jordanian Insurance Companies.

Facts, Data and Methodology

This study is based on data collected from 5 insurance companies (Sigma Interalbanian Vienna 
Insurance Group, Sicred, Sigal Uniga Group Austria, Eurosig, Intersig Vienna Insurance Group) 
which operate in Albania. The data are collected from the Annual Reports published online and 
from the Annual Reports delivered to the State Office of Tax during the six year period 2008-2013.
Actually into the Albanian insurance market operate - eight non-life insurance companies which are: 
Insig, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Sigal Uniga Group Austria, Atlantik, Intersig 
Vienna Insurance Group, Albsig, Eurosig and Ansig; three life insurance companies: Insig, Sicred and 
Sigal Life Uniqa Group Austria and only one reinsurance company which is Sigal Uniqa Reinsurance 
Group Austria (AMF, 2015).
Insig is the only fully state owned insurance company that operates from more than 20 years in 
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the Albanian market and carries out activities in classes of non-life and life, which is established in 
1991and the other companies are established after the year 1999. Ansig is the last company which 
operates into this industry from 2012.

Insurance market during 2013

During 2013, the number of companies that conduct insurance activities remained unchanged, while 
their activity shrank. Gross written premiums for 2013 rate reached 8.54 billion ALL, decreasing by 
approximately 4.61% compared with 2012. In structure, the market continued to remain oriented to 
non-life insurance, which brought about 88.13% of the volume of total gross written premiums in 
this market. While life insurance brought in 24.11% of the total volume of gross written premiums. 
During 2013, voluntary insurance took 54.72% of the total gross written premiums in the insurance 
market.
The total amounts of primes for the hole sector was 60.870.000 Euro in 2013 or 4.61% lower than in 
2012 (AMF, 2013, 14). In 2003 the volume of gross premiums receivable resulted 3.755,09 million 
ALL versus 3.803,74 million ALL in 2002, or 28.1% lower (AMF, 2003, 16). 
The report damage / premiums for the Albanian market of non-life insurance has been 49.87% 
(AMF, 2013).

Insurance market during 2014

Total assets of the insurance market represented about 56.2% of the financial markets under 
supervision.
The activity of the insurance market has expanded compared with 2013, as measured by gross written 
premiums, which have reached 8.95 billion, approximately 9% higher than a year ago. 
The ratio between compulsory insurance and voluntary is around (51.1%: 48.9% in 2012 versus 45%: 
55% in 2011).
The average premium per capita was about 3.172 ALL (22.8 Euros) or 261 ALL more than in 2011, 
most of which, over 88%, continues to be spent on non-life insurance. In the year 2012 approximately 
€1.843 per capita was spent on insurance in the 32 full member countries of Insurance Europe. 
Insurance density figures differ significantly around Europe, ranging from less than €100 in Romania 
to almost €6.000 in Switzerland. (Insurance Europe, 2014).
In 2012, insurance companies paid about 2.82 billion damages, or about 26.7% more than in 2011. 
Despite this expansion, the insurance penetration rate (gross written premium in percentage of GDP) 
remains low at 0.67%, slightly higher than a year ago (0.62%). On the other hand, report damage / 
net premiums of non-life insurance, though at a low level of 35.77%, increased by 15.9% compared 
to the same period of the previous year (Albanian Financial Supervisory Authority, 2014). Average 
insurance penetration in Europe was 7.7% in 2011 and 7.6% in 2012 (Insurance Europe, 2014, 17).
According to the Economy of Commision of the Republic of Albania (2014), during the year 2014 
the insurance market experienced an increase by 36.19% compared to year 2013. Gross insurance 
premiums amount to 11.624.285 thousand ALL, increasing by 3.088.810 thousand ALL. The number 
of insurance policies reached 1.032.554, which indicates an increase by 3.69% compared to the year 
2013. Gross insurance premiums in non-life insurance business reached the value of 10.570.462 
thousand ALL, which indicates an increase by 40.53% compared with the year 2013. The number of 
non-life insurance policies reached 1.026.588, which is 6.93% more than the year 2013.

Hypotheses and the econometric model

Several studies have used different accounting measures (ROA and ROE) as well as market measures 
(Tobin’s Q, market value of equity to the book value of equity) to identify the firms’ performance 
(Zeitun & Tian, 2007; Onaolapo & Kajola, 2010), but in this study we have used only return on asset 
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(ROA) as a measure of business performance. We use accounting data as we are not able to operate 
with market measures in absence of financial markets in Albania.
In order to identify the effect of the variables chosen on firm’s performance the study used five 
hypotheses:
H1: There is a negative relationship between leverage in insurance and ROA. 
H2: There is a positive relationship between company tangibility and ROA. 
H3: There is a positive relationship between company flexibility and ROA. 
H4: There is a positive relationship between company size and ROA. 
H5: There is a negative relationship between company risk and ROA. 

Five different independent variables are used in the analysis:
TDTA = Total debt to total assets.
TANG = Fixed assets to total assets.
FLEX = Monetary assets to total assets.
SIZE = Natural logarithm of total assets.
RISK = Standard deviation of EBIT to total income.
And the dependent variable is:
ROA (Return on asset) = Earnings after taxes to total assets.
We use a simple multiple regression analysis to test ROA as dependent variable against the above 
mentioned independent variables. The econometric functional model used is:

Table 1: Correlation coefficients, using the observations 1:1 - 5:8 -5% critical value (two-tailed) 
= 0.3120 for n = 40.

ROA TDTA TANG FLEX SIZE RISK

1.0000 -0.5864 0.0955 0.4296 -0.0080 -0.1784 ROA
1.0000 -0.0345 -0.6750 0.5163 -0.1035 TDTA

1.0000 0.0798 0.0682 0.5901 TANG

1.0000 -0.2972 0.0187 FLEX

1.0000 -0.2813 SIZE

1.0000 RISK
Table 1 shows the correlation between the explanatory variables specifically with respect to ROA. 
As we can notice ROA is negatively correlated with TDTA (58.64 percent) and RISK (17.84 percent) 
but has a weak negative correlation with SIZE (0.8 percent). Also it is demonstrated that ROA is 
positively correlated with FLEX (42.96 percent) and has a weak positive correlation with TANG (9.55 
percent).

Table 2: Summary statistics, using the observations 1:1 - 5:8
Variable Mean Median Minimum Maximum Std. Dev. C.V.

ROA 0.0320 0.02818 -0.1241 0.1340 0.0485 1.5148
TDTA 0.4526 0.5035 0.0308 0.7665 0.1892 0.4181
TANG 0.1758 0.1712 0.0276 0.4310 0.0994 0.5655
FLEX 0.1451 0.0418 0.0076 0.6554 0.2189 1.5092
SIZE 21.1148 21.1242 19.2298 23.0623 1.0222 0.0484
RISK 0.4065 0.3624 0.3069 0.5803 0.1016 0.2499

Note: ROA = the return on assets; TDTA = total debt to total assets; TANG = fixed assets to total 
assets; FLEX= Monetary assets to total assets; SIZE = Natural logarithm of total assets; RISK= 
standard deviation of EBIT to total income.
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Table 2 reports summary statistics for the variables used in our study. It shows that the average return 
on assets (ROA) for the sample as a whole is 0.0320, the average of TDTA is 0.4526, the average of 
TANG is 0.1758 and of FLEX is 0.1451.
Employing panel data (cross pooled sectional data) analysis (Gujarati, 2004) and using Gretl (2012) 
statistical package we obtain the following results:

Table 3: Results from the regression analyses
Variable Coefficient Std. Error t-ratio p-value

const -0.0677 0.1419 -0.4779 0.6369

TDTA -0.1784 0.0468 -3.8085 0.0008 ***
TANG 0.1354 0.0546 2.4806 0.0202 **
FLEX -0.0066 0.0412 -0.1614 0.8731

SIZE 0.0099 0.0064 1.5510 0.1334

RISK -0.1198 0.0567 -2.1134 0.0447 **
R-squared 0.7218 Adjusted R-squared 0.6661

F(5, 25) 12.9698 P-value (F) 2.79e-06
Note: *** 1% level of significance, ** 5% level of significance.

According to Table 3, three variables are statistically significant and two are statistically insignificant. 
The model explains 72.18 percent of the variations of the dependent variable. The model is appropriate 
because F-statistic has a value of 12.9698 at a significance level of 1% and the regression obtained is:
With regard to the hypotheses tested, H1, H2 and H5 are valid; H3 and H4 are rejected because the 
respective variables have not significant impact on the insurers’ performance.

Conclusions

This paper examines the role that the choice of capital structure, tangibility, flexibility, size and 
risk has on firm performance for insurance companies in Albania. The results indicate that there is 
empirical evidence to show that:
a) Total debt ratio has a negative and significant relation to ROA. This result is consistent with the 
findings of Omondi & Muturi (2013) and Burca & Batrinca (2014) studies.
b) Tangibility has a positive and significant relation to ROA.
c) Risk has a negative and significant relation to ROA.
d) Flexibility and size are not significant determinants of the level of performance of the insurance 
companies. The results are not consistent with the studies of Omondi & Muturi (2013) and Burca 
& Batrinca (2014), which found a significant positive correlation between size and profitability. 
Also Omondi & Muturi (2013) found that liquidity play an important role on improving the firm’s 
financial performance.
Insurance companies should avoid situations of high levels of leverage since this may lead to 
bankruptcy if they are unable to make payment on their debt. Also firms that have high ratios of 
tangibility seem to have a better financial performance. Firm’s risk, as expected reduces performance 
and insurance must be very careful on the risk they take. 
The study was only limited to five factors that affect the financial performance of five companies in 
Albanian insurance market. Thus, more research should be done to determine other factors that may 
affect financial performance. Macro factors such as inflation rate and gross domestic product are 
recommended for future study. 
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Abstrakt 

 Në botën bashkëkohore dhe dinamike në të cilën po jetojmë, një problem të posaçëm për vendet në tranzicion 
paraqet procesi i privatizimit. Kosova gjendet ende në proces të privatizimit. Në këtë drejtim, duke analizuar 
procesin e privatizimit në vendet tjera, si dhe privatizimin e deritanishëm në Kosovë, synojmë të japim një 
kontribut modest në përmirësimin e këtij procesi. 
Objektivi kryesor i punimitështë vlerësimi i shanseve dhe sfidave nga privatizimi i ndërmarrjeve industriale në 
Kosovë.Qëllimi i privatizimit qëndron në krijimin e mundësive të ndërmarrjeve të privatizuara për funksionimin 
dhe ringjalljen e tyre pas privatizimit. 
Duke ditur se procesi i privatizimit nënkupton kalimin e ndërmarrjeve shoqërore dhe publike në ndërmarrje 
private, respektivitsht kalimin nga ekonomia e centralizuar në ekonomi tregu, do të bëhet një vlerësim i 
mundësive dhe sfidave, të cilat me privatizimin e ndërmarrjeve industriale do të ndikojnë në ekonominë e 
tregut.
Procesi i privatizimit duhet rregulluar edhe në aspktin e legjislacionit. Në këtë drejtim do të analizojmë 
legjislacionin ekzistues dhe do të japim propozime konkrete për avancimin e këtij procesi në bazë juridike. 
Funksionimi i Agjenisë Kosovare të Privatizimit – AKP do të shqyrtohet me një sy kritik dhe do të jeëen 
rekomandime për funksionim sa më efikas të tij.

Fjalët kyqe: Privatizimi, ndërmarrjet industriale, legjislacioni, ekonomia e tregut, Agjencia Kosovare e Privatizimit

Hyrje

Kosova, si pjesë përbërëse e ish-Jugosllavisë, i ka takuar një ekonomie të centralizuar me kapital 
shoqëror dhe publik. Pas përfundimit të luftës, gjithnjë e më tepër shihej nevoja për kapital në 
ndërmarrjet ekzistuese, sidomos në ato shoqërore dhe publike. Për këtë qëllim, më 13 qershor 
2002 u themelua Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM). Qëllimi i AKM ishte administrimi dhe 
ristrukturimi i Ndërmarrjeve Publike (NP) dhe privatizimi i atyre Shoqërore (NSH). 
Termi privatizim është përdorur në literaturën ekonomike nga Peter Drucker për ta zëvendësuar 
”denacionalizimin”. Privatizimi në kuptimin më të thjeshtë nënkupton transferin e pronës shtetërore 
apo shoqërore në atë private. Kjo pikëpamje nuk ishte e përfshirë si çështje në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës, pasi që pronësia publike është tradicionalisht më e vogël në krahasim me Evropën, ku, para 
viteve 1980-të në vende si Spanja, Irlanda, Italia dhe Franca, ka pasur përfshirje ekstensive të qeverive 
në shumë sfera të prodhimit dhe sektorit të shërbimeve, duke përfshirë sferat e karakterizuara si 
monopole natyrore, si për shembull: hekurudhat, energjetika, dhe telekomunikacioni (Kothenburger 
& Sinn, 2000, 10).

Definimi I privatizimit dhe ndërmarrjeve publike dhe shoqërore

Privatizimi kryesisht definohet si proces i shndërrimit të ekonomisë nga ekonomia me përmbajtje 
komanduese – vertikale – në ekonomi me përmbajtje të tregut horizontal, e cila në mënyrë të 
qëndrueshme bazohet në parimet themelore të pronës private mbi mjetet e prodhimit (Selmanaj, 
1996, 33). Me kalimin nga ekonomia e komanduar në ekonomi tregu do të mundësohet edhe 
konkurrencë në mes të ndërmarrjeve, gjë që do të detyroj ndërmarrjet që të përdorin resurset e tyre 
me efikasitet dhe efektivitet më të madh. 
Por, procesi i privatizimit nuk përfaqëson vetëm mënyrën e trasnformimit dhe të shthyrjes kreative 
të sektorit shtetëror, respektivisht shoqëror të ekonomisë, por konsiderohet si segment i rëndësishëm 
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i procesit të transformimit të shoqërisë në tërësi (Selmanaj, 1996, 33).
Ndërmarrja mund të definohet si “një grup biznesi apo korporatë në tërësi të përbërë nga të gjitha 
zyrat kryesore dhe të tjera, njësitë, degët dhe departamentet lokale dhe ndërkombëtare” (http://www.
businessdictionary.com/definition/enterprise.html).
Ndërmarrjet Shoqërore të Kosovës operonin në një gamë të gjerë sektorësh, duke përfshirë këtu 
minierat, bujqësinë, prodhimin e ushqimeve, përpunimin e metalit, materialet e ndërtimit dhe 
industrive të tjera, tregtinë, ndërtimin, turizmin, transportin dhe shërbimet (Knudsen, 2010, 13). 
Prandaj, edhe procesi i privatizimit duhet të përfshij pjesën më të madhe të ekonomisë kosovare, 
posaçërisht industrinë.
Kosova ka 500 ndërmarrje shoqërore dhe 55 ndërmarrje publike të cilat janë të shtrira në të gjithë 
territorin e Kosovës, disa ndërmarrje kanë asete edhe jashtë vendit.
Privatizimi individual është ai lloj privatizimi ku shteti lejon transefirimin e aksioneve  pronarëve 
me intencën që pronarët do të kyçen në menaxhment (apo së paku në zgjidhjen e problemeve) të një 
kompanie të caktuar (Smit & Pechota, 1994, 7). 
Qëllimi kryesor i “privatizimit masiv” është të zhvendos pronësinë e një numri të madh të 
ndërmarrjeve publike në duar private, sa më shpejtë që të jetë e mundur, me qëllim të kirjimit të një 
sektori privat funksional dhe të rritjes së gjasave që asetet e ndërmarrjeve të përdoren në mënyrë më 
produktive (apo ti nënshtrohen efiçencës) (Smit & Pechota, 1994, 10).
Pavarësisht prej tendencës për t’i shkrirë në një dy kategoritë e pronësisë në Jugosllavi – “shoqërore” 
dhe “publike” – ato nuk janë njëlloj (European Commission, 1999, 12). Sidoqoftë çështja konsiderohet 
si “e komplikuar”,  dhe është e qartë se edhe disa pjesë të UNMIK-ut e konsideronin pronësinë 
shoqërore si “faktikisht maskim të pronësisë shtetërore në Kosovë”.
Thënë në një mënyrë disi të thjeshtësuar, ndërsa pronësia “publike” jugosllave është e barabartë me 
pronësinë shtetërore, ku shteti është i përkufizuar si pronar – në rastin e pronësisë shoqërore, pronari 
mbetet i papërkufizuar dhe i paidentifikueshëm. Pronësia që rregullonte NSh-të e Kosovës ishte 
unike për Jugosllavinë, një “nocion sui generis”,  që nuk kishte homolog në histori apo nëpër glob, 
dhe as një përkufizim ligjor të miratuar unanimisht qoftë edhe brenda federatës. Në një farë mase, 
ky ambiguitet ishte i qëllimshëm: vlerat e zotëruara nga shoqëria synohej t’i përkisnin shoqërisë si të 
tërë, pra “askujt dhe gjithkujt” (Knudsen, 2010, 38).

Baza juridike e procesit të privazitimit

Rregullorja 2002/12 e UNMIK-ut mbi krijimin e AKM-së përcaktonte sedrejtimiiagjencisëdotëbëhe
jnganjëbord dhenjëdrejtormedy zëvendës. Bordi do të kishte si kryetar Zëvendës-PSSP-nëicili ishte 
edhe kreu i Shtyllës së BE-së, dhe do të përbëhej edhe nga tri anëtarë të tjerë ndërkombëtarë,  që do të 
ishin Zëvendësi i tij, Zëvendës-PSSP-ja për Administratën Civile, dhe Drejtori i AKM-së. Katëranëta
rëtkosovarëtëborditdotëemëroheshintëgjithënga PSSP-ja dhe duhej të përfshinin tre ministra 
nga Institucionet e Përkohshmetë Vetëqeverisjes të Kosovës (IPQV-të – të ngritura pas përcaktimit 
të Kornizës KushtetuesetëKosovësnë2001),ngatëcilët njëri duhej të ishte serb i Kosovës, së bashku 
mePresidentin e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK).
KrijimiinjëOdeSpecialetëGjykatës SupremetëKosovës,me autoritet ekskluziv për t’u marrë me “Çështjet 
e Lidhura me Agjencinë KosovaretëMirëbesimit” (Rregullorja e UNMIK-ut 2002/13)kishtepërqëllim
tëkufizontemundësitë engatërrimittë UNMIK-utdhe OKB-sënëproblemetpotencialeme privatizimin
nëKosovë,dheështënjëshprehjedomethënëseeqasjes së projektit të shtetndërtimit ndërkombëtar ndaj 
mbajtjes së përgjegjësisënëvendetku vihetnëzbatim.OdaSpecialeështënjënga organet jashtëzakonisht 
tërrallatëthemeluarangaOKB-jamepushtet zyrtar për ta vënë para përgjegjësisë secilën nga pjesët e 
operacioneve të veta ndërkombëtare të ndërtimit të paqes ose të ndërtimit të shtetit.
Sipasrregullores sëOdësSpeciale, tënxjerrënëtë njëjtënditë me rregulloren e AKM-së, autoriteti 
i Odësdotëpërfshijë,pornukdotë jetëikufizuar,nëkontestimineveprimevedhevendimevetëA
KM- së; paditë kundër AKM-së për humbje financiare që ka ardhur si rezultativeprimittëAKM-
sënërolineadministratorittë ndërmarrjeve; dhe paditë kundër biznesevenënautoritetin administrativ 
të AKM-së, përfshi këtu çështje të së drejtës,titullitoseinteresitnënjë pronë të kontrolluar nga 
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ndërmarrjet që gjenden nën autoritetin e AKM-së.
Edhe përkundër disa karakteristikave të përbashkëta që kanë privatizimi në vendet e zhvilluara 
perëndimore me atë në vendet socialiste, prapë se prapë privatizimi ndërmjet këtyre vendeve në 
pjesën më të madhe është i pakrahasueshëm, për shkak të dy shkaqeve më kryesore:
Së pari, në vendet e zhvilluara janë privatizuar kryesisht ndërmarrjet jo ekonomike (publike). Në 
shtetet socialiste privatizimi fillon me ndërmarrjet ekonomike shtetërore ose shoqërore (veprimtaritë 
komerciale), ndërsa ndërmarrjet publike konsiderohen si më komplekse dhe privatizimi i tyre vjen 
në faza më të vonshme;
Së dyti, privatizimi në vendet e zhvilluara perëndimore është një prej reformave ekonomike krahasuar 
me vendet socialiste ku privatizimi paraqitet si pjesë e tranzicionit të përgjithshëm ekonomik, 
shoqëror, social dhe politik (marrë nga http://www.kosova.com/artikulli/6258, më 20.03.2015).
Periudha e privatizimit faktik dhe zyrtar të menaxhuar nga ndërkom- bëtarët në Kosovë filloi me 
themelimin e AKM-së në vitin 2002 dhe përfundoi me krijimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit 
(AKP) dhe me mbylljen e veprimeve të AKM-së pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 2008.

Dobitë nga një privatizim i suksesshëm

Duke marrë parasysh faktin se Republika e Kosovës, si një shtet i porsakrijuar po has në vështirësi 
të shumta nga të gjitha aspektet, atëherë mund të themi se privatizimi i suksesshëm i ndërmarrjeve 
publike e shoqërore do të sjell dobi publike për të gjithë qytetarët e saj. Në këtë drejtim mund të 
analizojmë dobinë nga privatizimi i suksesshëm në aspektin ekonomik, ekologjik, social, integrues etj. 
Por, gjithnjë duhet të përkujtojmë se pikërisht privatizimi jo i suksesshëm, i përcjellur me korrupsion 
dhe dukuri tjera negative mund të ndikoj negativisht në imazhin ndërkombëtar të Kosovës.
Dobia Ekonomike – Nga aspekti ekonomik, privatizimi sjell dobi për ringjalljen dhe funksionimin 
e shumë ndërmarrjeve publike e shoqërore të cilat pikërisht për shkak të mungesave të investimeve 
kanë ngelur jashtë zinxhirit ekonomik të vendit dhe atij ndërkombëtar. Pra, me privatizimin e tyre, 
sidomos përmes metodës të spin-off-it special, ku kërkohen të plotësohen disa kushte, ndër të tjera 
ai i investimit dhe vënies në funksion të ndërmarrjeve, do të ketë leverdi ekonomike si operatori 
(investitori) i cili fiton procesin e privatizimit, ashtu edhe tërë shoqëria përmes kthimit në punë të 
ndërmarrjeve. Në këtë drejtim fitues është edhe shteti i Kosovës, i cili përmes mbledhjes së tatimeve, 
taksave dhe të hyrave të tjera siguron qëndrueshmëri makro-fiskale si dhe makro-financiare.
Dobia Ekologjike – Ndërmarrjet shoqërore në Republikën e Kosovës ballafaqohen me një 
problem mjaft të madh ekologjik, e ai është ndotja e ambientit. Konsideroj se problemet 
ekologjike, siç janë ndotja e ajrit, tokës dhe ujit si dhe mungesa e përgjegjësisë sociale është 
një problem i cili do të mund të zgjidhej, të paktën për këto ndërmarrje, përmes procesit të 
privatizimit. Prandaj, Agjencia Kosovare e Privatizimit do të duhej të kishte parasysh edhe 
këtë fakt me rastin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. 
Dobia Sociale – Shoqëria kosovare po përballet me shumë sfida, ndër to edhe me papunësinë e 
lartë e cila mbizotëron në këtë vend. Edhe pse nuk kemi shifra të sakta, papunësia në Kosovë sillet 
rreth 40-45%11

1. Me procesin e privatizimit, konsiderojmë se do të kontribuohej në zvogëlimin e 
papunësisë, qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë, qoftë në mënyrë indirekte. Mënyra e parë ka të bëjë me 
(ri)punësimin e punëtorëve nëpër këto ndërmarrje, ndërsa mënyra e dytë nënkupton kontraktimin e 
ndërmarrjeve tjera, të cilat do të vepronin në kuadër të ndërmarrjes së privatizuar. Një aspekt tjetër 
i rëndësishëm, i cili mund të ndikonte në përmirësimin e kushteve sociale dhe të jetesës në Kosovë, 
është edhe shpërndarja e fondit të privatizimit. Edhe pse ende nuk është definuar qartë se çfarë do 
të bëhet me këtë fond, do të ishte mirë që ai tu shpërndahej qytetarëve të Republikës së Kosovës në 
mënyrë proporcionale apo përmes aksioneve.   
Dobia Integruese – apo dobia për integrimin e Kosovës në strukturat e Evropës Perëndimore dhe 
Veri-atlantike është një përfitim që mund ta ketë Republika e Kosovës nga privatizimi. Në këtë 
aspekt, para së gjithash mund të përmendim thithjen e investimeve për të investuar në këtë proces 
nga ndërmarrje me renome të cilat vijnë nga ky rajon. Ndërmarrje të tilla si konzorciumi franko-

11

1Për më tepër shih: Rezultatet e anketës së fuqisë punëtore 2009, Enti i Statistikave të Kosovës
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turk “Aeroport de Lyon and Limak Holdings,” që mori nën koncesion aeroportin Ndërkombëtar të 
Prishtinës “Adem Jashari”, apo kompanitë të cilat kanë shprehur interesim në privatizimin e sektorit të 
telekomunikimit apo atë të energjisë, mund të jenë pjesë e një tregimi të suksesshëm për mundësinë 
e tregut të hapur dhe të lirë, si parakusht ekonomik për integrime.

Problemet dhe sfidat e riaktivizimit të ndërmarrjeve shoqërore

Ndërmarrjet shoqërore i nënshtrohen shumë ndryshimeve me rastin e privatizimit, ku praktikisht 
pas privatizimit kërkohet një ri-aktivizim i aseteve dhe procesit të punës në shumicën e këtyre 
ndërmarrjeve. Arsyet kryesore për një riaktivizim jo-efikas të NSH-ve, të cilat edhe mund të 
analizohen si rreziqe të drejtpërdrejta, qëndrojnë në:
 Erozionin teknologjik si rezultat i menaxhmentit të dhunshëm gjatë 10 viteve të fundit;
 Shkatërrimet e mëdha dhe dëmet e shkaktuara nga lufta;
 Mungesa e kapitalit;
 Teknologjia e vjetruar;
 Vështirësitë e tregut;
 Mungesa e mbështetjes financiare,
 Mungesa e kornizës ligjore që do ta stimulonte aktivitetin ekonomik dhe transformimin.
Privatizimi i Ndërmarrjeve Shoqërore është një proces i cili është i gjatë, i vështirë dhe ndoshta shpesh 
edhe i dhembshëm. Por, pasi analizuam rreziqet dhe anët negative të mundshme gjatë procesit të 
privatizimit, do ti numërojmë edhe shanset, respektivisht anën pozitive të këtij procesi. Disa nga 
përparësitë e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike janë:
√ Rritja e performancës
√ Rritja e eficiencës
√ Specializimi, përqendrimi
√ Zvogëlimi i korrupsionit 
√ Llogaridhënia 
√ Eliminimi i monopoleve natyrore
√ Influenca politike

Rritja e performancës – Industritë shtetërore priren të jenë burokratike. Një politikë qeveritare mund 
të motivoj për të përmirësuar një funksion të veprimtarësë të saj që performon dobët. Normalisht 
fjala është për politika afatgjata dhe të mirë ideuara.
Rritja e eficiences – Kompanitë dhe firmat private kanë një nxitje më të madhe për të prodhuar 
sasi më të madhe të mallrave dhe shërbimeve në mënyrë që të arrihet një bazë e konsumatorëve dhe 
logjikisht një rritje e fitimeve. Një firmë shtetërore nuk ka burimet e nevojshme të specializojë mallrat 
dhe shërbimet si rezultat i sasisë së madhe të produkteve të përgjithshme, të cilat sigurojnë numrin 
më të madh të popullsisë.
Specializimi, përqendrimi – Qeveria mund të largojë specializimet për shkak të ndryshimeve në 
sensivitetin politik dhe interesave të veçantë, dhe rastet kur përqendrimi nuk bëhet i nevojshëm pasi 
që kompanitë e caktuara janë drejtuar mire dhe u kanë shërbyer mirë nevojave të klientëve.
Zvogëlimi i korrupsionit – Një shtet me funksion të monopolizuar priret ndaj korrupsionit; 
vendimet bëhen kryesisht për arsye politike, përfitime personale sesa ekonomike.
Llogaridhënia – Menaxherët e ndërmarrjeve me pronësi private janë të përgjegjshëm për pronarët 
e tyre, aksionarëve dhe konsumatorëve. Menaxherët e ndërmarrjeve me pronësi publike kërkohet të 
jenë të përgjegjëshëm ndaj një komuniteti të gjerë dhe palëve të interesuara. Kjo mundë të zvogëloj 
drejtëpërsëdrejti aftësinë e tyre që ti shërbejnë nevojave të konsumatorëve. Pra llogaridhënia e 
sektorit privat është më e lartë se e atij publik.
Eliminimi i monopoleve natyrore – Ekzistenca e monopoleve natyrore nuk ka të bëjë vetëm me 
sektorët publik. Qeveritë mundë të miratojnë apo të armatosen me legjislacionin Anti-Trust dhe 
organet të merren me sjelljet anti-konkurruese të të gjitha ndërmarrjeve publike apo private.
Influenca politike – Industritë nacionale janë të prirura për ndërhyrje nga politikanët për arsye 
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politike apo populiste. Në përmasa më të mëdha, kjo ndodh në sektorin publik, pasi që ndërhyrja 
është më e lehtë. Influenca e tepruar politike është dhe mbetet një fenomen i dëmshëm.

Analiza e investitorëve 

Investitorët, respektivisht kompanitë dhe konzorciiumet të cilat ofertojnë në procesin e privatizimit 
në Republikën e Kosovës, mund të ndahen edhe sipas qëllimeve, respektivisht interesave të tyre. 
Sipas këtij kriteri tri llojet kryesore të investitorëve janë:
∼ Investitorët oportunist
∼ Investitorët strategjik
∼ Investitorët institucional
Investitorët oportunist hyjnë të parët në treg me një rrezikim shumë të lartë. Ata ndër të tjera 
synojnë që të fitojnë duke ristrukturuar ndërmarrjet e privatizuara të cilat pastaj ia shesin të tjerëve. 
Horizonti i investimit tek këta investitorë është zakonisht  afatmesëm ose afatshkurtër  dhe qëndron 
zakonisht 1 deri në 2 vjet, e më së shumti deri në 5 vjet. Pas ristrukturimit, pjesët e përgatitura të 
portfolios u rishiten për shembull investitorëve strategjik.  
Investitorët strategjik ndjekin një strategji më pak agresive se investitorët  oportunist. Këta janë 
investitorë të cilët analizojnë shumë mirë alternativat e tyre strategjike për të hyrë apo jo në proces 
të privatizimit. Vendimet e tyre i marrin më me kujdes dhe zakonisht e dinë shumë qartë se çka 
dëshirojnë në atë ndërmarrje. Hapësira kohore e investimit të investitorëve strategjik sillet në mes 5 
e 10 vitesh.
Investitorët institucional janë institucione të ndryshme institucionale të cilat me fondet e veta mund 
të marrin pjesë në procesin e privatizimit. Investitorët kryesor institucional janë bankat, fondet e 
ndryshme, kompanitë e sigurimeve, fondet pensional dhe institucione tjera me një sasi të madhe 
parash në qarkullim. 

Përfundimi

Privatizimi kryesisht definohet si proces i shndërrimit të ekonomisë nga ekonomia me përmbajtje 
komanduese – vertikale – në ekonomi me përmbajtje të tregut horizontal, e cila në mënyrë të 
qëndrueshme bazohet në parimet themelore të pronës private mbi mjetet e prodhimit(Selmanaj, 
1996, 33).
Në vitin 2002 u parashikua se 50 000 – 60 000 vende pune ishin ndikuar negativisht nga administrimi 
që i kishte bërë UNMIK-uNSh-ve (Hethy & Lajos, 2002), ndërsa sindikata e Kosovës ka përllogaritur 
se 70 000 punëtorë kanë mbetur pa punë,papensionedhepaasistencë socialepërshkaktëprivatizimit. 
Shifraesaktëlidhetmenumrin aktual të punonjësve të NSh-ve, meqenëse numri i vendeve të punës të 
ruajturangablerësiteNdërmarrjevetëRejanëçdorastështëiulët.
Izolimiifondeveprejekonomisësë Kosovësështëzbuluarseka“një efekt negativ mbi rritjen ekonomike” 
(Forum 2015, 2008, 35).
Disa nga përparësitë e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike janë:
√ Rritja e performancës
√ Rritja e eficiencës
√ Specializimi, përqendrimi
√ Zvogëlimi i korrupsionit 
√ Llogaridhënia 
√ Eliminimi i monopoleve natyrore
√ Influenca politike
Në Kosovëduhet të privatizohen rreth 500 ndërmarrje shoqërore dhe 55 ndërmarrje publike të cilat 
janë të shtrira në të gjithë territorin e Kosovës, disa ndërmarrje kanë asete edhe jashtë vendit.
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Abstrakt

Roli i biznesit është shumë i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të një vendi, por gjithashtu janë të njohura 
ndikimet negative që barrierat e klimës së biznesit shkaktojnë në aktivitetin e tij. Shqipëria dhe Kosova, janë dy 
vende të Ballkanit Perëndimor, me karakteristika të ngjashme në lidhje me zhvillimet ekonomike dhe kushtet 
që u ofrojnë bizneseve te tyre nëpërmjet klimës së biznesit. Qëllimi kryesor i këtij punimi është: të evidentojë 
barrierat e biznesit në të dy vendet, t’i krahasojë midis tyre, të vleresojë perceptimet e ngjashme që kanë bizneset 
e të dy vendeve në lidhje me këto barriera. Punimi është bazuar në Vrojtimin e Performancës së Ndërmarrjeve 
dhe Mjedisit të Biznesit, të kryer nga Banka Botërore dhe Banka Europiane në vitin 2013 në këto dy vende.  
Barrierat të cilësuara si më negativet nga bizneset rezultuan: korrupsioni,  infrastruktura,  tregu informal,  
aksesi në financa, sistemi tatimor, etj,.  Përpunimi i databazës të BEEPS 2013 dhe vlerësimi i korrelacionit të 
Spearmanit dhe sinjifikances e tij, vëretetoi hipotezën se, ekzistojnë perceptime të ngjashme mbi negativitetin e 
barrierave, nga bizneset e të dyja vendeve 

Fjale kyce: Shqipëria, Kosova, klima e biznesit, barrierat e biznesit, BEEPS13, korrelacion Spearman.

Hyrje

Klima e biznesit dhe kushtet që ajo i ofron sektorit privat, luajnë një rol shumë të rëndësishëm 
në zhvillimin e një ekonomie tregu. Shumë studiues kanë analizuar vështiresite që përballojnë 
sipërmarrësit në vendet në tranzicion, si rezultat i kushteve jo të favorshme të klimës së biznesit në 
të cilën ata kryejnë aktivitetin e tyre. Analiza e tyre mbështetet kryesisht në faktorët që lidhen me 
krijimin e një kornize institucionale brenda së cilës sipëramrrësit veprojnë (Bartlett, et al., 2013,). 
Këta faktorë janë kryesisht të lidhur me sistemin e drejtësisë, gjyqësorit, atë administrativ, që ia 
bëjnë të vështirë ose të pamundur aktivitetin një sipërmarrësi (Manolova et al., 2008).  Nga studimet 
e shumta në këtë fushë, është parë që ka një evoluim në kohë të këtyre barrierave, ndryshime 
strukturore të tyre, si dhe perceptime të ndryshme që bizneset kanë për to. Studiues të shumtë, 
konvergjojnë në faktin se barrierat e klimës së biznesit, luajnë një rol shumë negativ në zhvillimin e 
biznesit dhe njëkohësisht të ekonomisë në tërësi. (Estrin 2006,  Iakovleva 2014, Cordeiro 2012, Peci 
2012, Hashi 2008). Gjithashtu, studiuesit sugjerojnë se hartimi i politikave pro biznesit, do të bënte 
të mundur eliminimin e efekteve negative që këto barriera paraqesin ndaj aktivitetit sipërmarrës. 
Qëllimi kryesor është zhvillimi ekonomik, i mbështetur nga zhvillimi i biznesit privat në kushte sa 
më të favorshme pune. 
Shqipëria dhe Kosova, si dy vende te Balkanit Perendimor dhe me ekonomi ende në zhvillim, kanë 
probleme të shumta lidhur me kushtet e klimës së biznesit dhe barrierat negative që e karakterizojnë 
atë. Shumë studime janë kryer në të dyja vendet, me fokus klimën e biznesit në secilën prej tyre. 
(EBRD, World Bank, Hashi 2008, Peci 2012, Caca 2005, Loxha 2012, etc). 
Pavarësisht studimeve të kryera në këtë fushë, ka ende mangësi, që lidhen me analiza empirike 
krahasuese ndërmjet këtyre dy vendeve, përsa i  përket  perceptimit të bizneseve  mbi negativitetin e 
barrierave me të cilat përballen. Për këtë çështje, shtrojmë pyetjet e mëposhtme:
1. A përballen bizneset në  Shqipëri dhe Kosovë me të njëjtat barriera biznesi?
2. A ekziston ngjashmëri midis perceptimeve negative që kanë bizneset e të dyja vendeve, lidhur me 
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këto barriera? 
Ky studim ka për qëllim kryesor të identifikojë dhe krahasoje barrierat e klimës së biznesit në rastin 
e Shqipërisë dhe Kosovës, si dy vende të Balkanit Perëndimor  dhe me karakteristika të ngjashme të 
zhvillimit ekonomik.  

Metodologjia

Për të bërë të mundur realizimin e këtij studimi, jemi mbështetur në Vrojtimin e Performancës 
së Ndërmarrjeve dhe Mjedisit të Biznesit, të kryer nga Banka Botërore dhe Banka Europiane në 
vitin 2013, në Shqiperi dhe Kosovë.  Ky vrojtim është zhvilluar në shumë vende të botës, nëpërmjet 
intervistave që iu janë bërë bizneseve të përfshirë në zgjedhje. Baza e këtij vrojtimi ka qenë pikërisht 
evidentimi i kushteve të mjedisist në të cilin bizneset operojnë dhe vlerësimi i performancës së tyre. 
Pyetësorët e përdorur  për këtë vrojtim kanë patur në përmbajtje të tyre pyetje, nëpermjet të cilave 
sipërmarresit do të shprehnin opinionin  e tyre mbi ecurinë e biznesit dhe kushtet në të cilat ata 
operonin. Pavarësisht nga koha apo vendi në të cilin është kryer vrojtimi, pyetjet e pyetësorit  kanë 
patur të njëjtën përmbajtje (me ndryshime të vogla), gjë që bën të mundur krahasimin e rezultateve 
ndërmjet vendeve të ndryshme, apo dhe të njëjtit vend në kohë të ndryshme. Pikërisht këtë fakt 
kemi shfrytëzuar edhe ne në këtë studim, duke bërë të mundur krahasimin e klimës së biznesit dhe 
barrierave të saj midis Shqipërisë dhe Kosovës, për vitin 2013.  Përpunimi i databazave përkatëse të 
dy vendeve, BEEPS13, na shërbeu për nxjerrejn e rezultateve dhe përfundimeve të nevojshme. Në  
përpunimin e të dhënave janë përdorur Programet Excel dhe SPSS.
Nga pyetësori i BEEPS13 dhe databazat, e secilit vend, jemi përqëndruar në pyetjet dhe përgjigjet 
që lidhen me barrierat e biznesit dhe perceptimin që kanë të intervistuarit për to. Barrierat më të 
rëndësishme që hasin bizneset në përgjithësi janë:  aksesi në financa, aksesi në tokë, lejet dhe licensat 
për biznesin, korrupsioni, gjyqësori, krimi, kuadri rregullator i tregut, electriciteti, fuqia puntore 
e pakualifikuar, kuadri rregullator i punës, mungesa e stabilitetit politik, konkurreca dhe sektori 
informal, administrata tatimore dhe taksat, si dhe transporti. (The Albania/Kosovo 2013 Enterprise 
Surveys, World Bank, EBRD). Për secilën prej barrierave, të intervistuarve iu janë paraqitur dy pyetje 
të rëndësishme, mbi të cilat zhvilluam analizën tonë. 
Në pyetjen e parë, atyre u kërkohej të klasifikonin secilen nga barrierat e biznesit, për nga roli negtiv 
që ato kishin në aktivitetin e tyre, me vlerësim të shprehur sipas shkallës së Likert nga 0 (aspak 
negativ) në 4 (pengesë shumë e rëndë). Treguesi që ne kemi llogaritur, për këtë rast shpreh përqindjen 
e firmave që kanë dhënë rezultatin 3 dhe 4, në totalin e firmave të vrojtuara të secilit vend.
Në pyetjen e dytë, atyre u kërkohej të përzgjidhnin midis të gjitha barrierave të listuara, atë që ata e 
konsideronin si pengesën më të madhe në kryerjen e aktivitetit të tyre.  Treguesi që ne kemi llogaritur, 
per këtë rast shpreh shpërndarjen në përqindjen të firmave sipas secilës prej barrierave. 
Për të vërtetuar hipotezën, nëse ekzistonte convergjencë midis dy vendeve, përsa i përket  perceptimit 
negativ  që bizneset kishin në lidhje me barrierat, vlerësuam koeficentin e korrelacionit të Spearman-
it me 99% nivel besueshmërie. 

Analiza e të dhënave dhe rezultatet

Ky studim është fokusuar në prezantimin e barrierave të klimës së biznesit, si faktorët me ndikim 
negativ në aktivitetin e tyre. Studimi është përqëndruar në dy vende të Ballkanit Perëndimor, 
Shqipërinë dhe Kosoven  për vitin 2013. Klima e biznesit në të dyja vendet paraqitet me tipare të 
ngjashme, sidomos përsa i përket barrierave që pengojne zhvillimin e sektorit privat në to, si: aksesi 
në financa, aksesi në tokë, lejet dhe licensat për biznesin, korrupsioni, gjyqësori, krimi, kuadri 
rregullator i tregut, electriciteti, fuqia puntore e pakualifikuar, kuadri rregullator i punës, mungesa e 
stabilitetit politik, konkurreca dhe sektori informal, administrata tatimore dhe taksat, transporti, etj. 
Nga përpunimi i të dhënave të BEEPS2013, për të dyja vendet, kemi marrë rezultatet e paraqitura në 
tabelat dhe grafiket e mëposhtëm, të cilat përbëjnë dhe pjesën më të rëndësishme të punimit.  
Rezultatet e Tabelës 1, shprehin përqindjen e firmave që i vlerësojnë këto barriera si pengesa të mëdha 
në aktivitetin e tyre. Ky tregues, i shprehur në përqindje është vlerësuar si raport i numrit të firmave 
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që kanë dhënë rezultatet:  3-pengesë e madhe ose 4-pengesë shumë e rëndë, me totalin e firmave të 
vrojtuara. Ky vlerësim është bërë për secilën nga barrierat e përmendura, në bazë të të dhënave të 
mbledhura në vrojtimet e vitit 2013, në Shqipëri dhe Kosovë.

Tabela 1. Përqindja e firmave që vlerësojnë barrierat e mëposhtme si pengesa të mëdha në 
aktivitetin e tyre, Shqipëri- Kosovë 2013
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Burimi i të dhënave: BEEPS 2013;  http://www.enterprisesurveys.org
Nga rezultatet e paraqitura në Tabelën 1, vëmë re se biznesi kosovar ka një perceptim më negativ, në 
lidhje me secilën barrierë, pra në përgjithësi me kushtet e klimës së biznesit në te cilat ai vepron. Këtë 
gjë e shpreh fakti se të gjithë treguesit e vlerësuar për Kosovën rezultojnë më të lartë se ata të vlerësuar 
për Shqipërinë. Në Shqipëri korrupsioni konsiderohet si pengesë madhore prej 17% e firmave të 
vrojtuara, ndërsa në Kosovë ky rezultat paraqitet shumë i lartë, 51%. Inforalitetin në Shqipëri është 
konsideruar si pengesë e madhe ose shumë e rëndë, prej 19.9% e firmave, në Kosovë përsëri ky 
rezultat paraqitet shumë i lartë, 58.9%. Pra 58.9% e biznesit kosovar kanë konsideruar ekzistencën e 
sektorit informal si një pengesë madhore në aktivitetin e tyre. Të njëjtin interpretim,do të mund të 
bënim për secilën prej barrierave të biznesit. 

Grafiku 1. Përqindja e firmave që vlerësojnë barrierat e mëposhtme si pengesa të mëdha në 
aktivitetin e tyre, Shqipëri- Kosovë 2013

Burimi i të dhënave: BEEPS 2013;  http://www.enterprisesurveys.org
Në bazë të këtyre gjetjeve, ne nuk mund të themi se biznesi në Kosovë ballafaqohet me pengesa më të 
mëdha, sesa ai në Shqipëri, por që firmat kosovare kanë një perceptim më negativ për këto barriera. 
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Fakti që ne nuk mund të vlerësojmë realitetin objektiv në lidhje me kushtet e klimës së biznesit, 
përbën dhe një nga kufizimet e këtij punimi, pasi të dhënat bazohen në opinione dhe mendime 
subjektive të vetë firmave. 

Në Tabelën 2, rezultatet e paraqesin situatën, të parë nga një tjetër këndvështrim. Firmave u është 
dashur të përzgjedhin midis të gjitha barrierave, vetëm njërën dhe pikërisht atë që e konsideronin si 
më negativen në aktivitetin e tyre. Të dhënat e paraqitura në dy rreshtat e parë të Tabelës 2, shprehin 
shpërndarjen e  firmave sipas barrierës që kanë përzgjedhur. Në vrojtimin e bërë si në Shqipëri dhe  
Kosovë, për vitin 2013, informaliteti ka qenë barriera e përzgjedhur si më negative midis të tjerave, 
përkatësisht 18.6% dhe 26% e firmave të vrojtuara e kanë cilësuar si të tille. Aksesi në financa, që 
shpreh pamundësinë e firmave për të fianancuar aktivitetin e tyre me burime të jashtme, zë vendin 
e dytë për nga rëndësia, përsëri e verejtur kjo në të dyja vendet njëherësh, përkatësisht 14.3% dhe 
16.3%.  Korrupsioni, elektriciteti, taksat, renditen gjithashtu në vendet e para për nga rëndësia. 

Tabela 2. Shpërndarja e  firmave sipas barrierës  së konsideruar si pengesa më e madhe,       
Shqipëri- Kosovë, 2013
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Sic shihet qartë në rezultatet e paraqitura në Tabelën 2, renditja e barrierave për nga rëndësia e 
tyre, paraqitet e përafërt midis dy vendeve të studiuara. Informaliteti, korrupsioni, aksesi në financa, 
taksat, etj konsiderohen në të dyja vendet si pengesat më të mëdha, nga një përqindje e lartë e firmave.

http://www.enterprisesurveys.org
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Grafiku 2. Shpërndarja e  firmave sipas barrierës  së konsideruar si pengesa më e madhe,     
Shqipëri- Kosovë, 2013

                    Burimi i të dhënave: BEEPS 2013;  http://www.enterprisesurveys.org

Në analizën e mëtejshme dhe duke u mbështetur në përfundimet e nxjerra më sipër, ne do të ngremë 
një hipotezë statistikore, vërtetimin e së cilës do ta bazojmë në të dhënat e Tabelës 2.
Hipotezë: Ekziston  konvergjencë pozitive midis  opinioneve të bizneseve të dy vendeve, lidhur me 
klasifikimin e barrierës më të madhe.
Për të bërë të mundur verifikimin e kësaj hipoteze, do të mbështetemi në vlerësimin e korrelacionit 
të rangut të Spearman-it. 
Koeficenti i korrelacionit të rangut Spearman, shpreh koeficentin e korrelacionit midis dy variablave, 
vlerat e të cilëve janë renditur. Në analizën tonë, dy vendet do të përbënin dy variablat me vlera 
përkatëse përqindjet e firmave për secilën barrierë. Rangjet përkatëse për çdo vend paraqiten në 
Tabelën 2(reshti 3, 4). Grafiku 3, paraqet Scaterplotin e rangjeve për të dy vendet, sipas rëndësisë së 
barrierave të biznesit. Prirja pozitive e pikave përbërëse të këtij grafiku tregon se, rangjet e barrierave 
për të dy vendet kanë lidhje pozitive. Ajo barrierë që ka marrë më shumë pikë (numiri i firmave që e 
kanë selektuar si pengesën më të madhe) në Shqipëri, ka marrë shumë pikë dhe në Kosovë. Kjo nuk  
shpreh domosdoshmërisht varësi midis tyre, por shoqërim pozitiv të vlerave. 

Grafiku 3.  Scaterploti i rangjeve sipas rëndësisë së barrierave të biznesit Kosovë-Shqipëri

Llogaritjet e rangjeve, Autori; Burimi i të dhënave: BEEPS 2013;  http://www.enterprisesurveys.org
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Vlera e koeficenti të korrelacionit të rangut Spearman, është paraqitur në Tabelën 3, e përftuar nga 
përpunimi i të dhënave të Tabelës 2 (rreshti 3, 4), nëpërmjet programit SPSS. 
Ajo rezulton 0.615, që shpreh një shoqërim të fortë pozitiv të vlerave midis dy vendeve.  Vlerësimin 
statistikor të rëndësisë së ketij koeficenti, do ta bazojmë në testin studenti t. Vlera p e këtij testi, 
e paraqitur në Tabelen 3, rezulton p=0.007. Hipoteza që ne kishim ngritur:  nëse ekzistonte 
konvergjence pozitive midis  opinioneve të bizneseve të dy vendeve, lidhur me klasifikimin e barrierës 
më të madhe, rezulton e vërtetë, për faktin që p=0.007<0.01, dhe ρ#0 (ρ koeficenti i korrelacionit të 
popullimit rezulton statistikisht i ndryshëm nga 0) . 
Tabela 3. Koeficenti i Korrelacionit Spearman midis Shqipërisë dhe  Kosovës,  mbi perceptimin 

e negativitetit të barrierave,
   Shqiperi Kosove
Koeficenti i 
Korrelacionit 
Spearman

Shqipëri Koeficenti i Korrelacionit 1.000 0.615(**)

  Sinjifikanca, p 0.007

  N 15 15
 Kosovë Koeficenti i Korrelacionit 0.615(**) 1.000
  Sinjifikanca, p 0.007

  N 15 15
**Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.01. Përpunimi i të dhënave nga Autori, programi SPSS  

Konkluzione

Vrojtimi i Performancës së Ndërmarrjeve dhe Mjedisit të Biznesit, të kryer nga Banka Botërore dhe 
Banka Europiane në vitin 2013, në Shqipëri dhe Kosovë, si dhe përpunimi i  databazës përkatesë 
të BEEPS 2013, nxorri në pah barrierat më negative të biznesit  në të dyja vendet, si: korrupsioni,  
infrastruktura,  tregu informal,  aksesi në financa, sistemi tatimor, etj,. Në bazë të rezultateve të 
paraqitura në analizën e të dhënave të këtij punimi, mund të konkludojmë se:
-Klima e biznesit si në Shqipëri dhe Kosovë, paraqet të njëjtat barriera, me të cilat bizneset e këtyre 
vendeve përballen në realizimin e aktivitetit të tyre.
-Barriera të tilla si: korrupsioni; informaliteti; infrastruktura (eliktriciteti në këtë rast); sistemi 
tatimor dhe taksat, janë konsideruar nga një pjesë e konsiderueshme e firmave të dy vendeve, si 
pengesa shumë të mëdha. 
- Biznesi në Kosovë, ka në përgjithësi një perceptim më negativ për secilën nga barrierat, në krahasim 
me biznesin në Shqipëri.
-Ekziston një konvergjencë midis opinioneve të bizneseve të dy vendeve, përsa i përket pyetjes, se 
cila nga barrierat konsiderohet si më e madhe ndër gjithë të tjerat. Kjo u vertetua në punim edhe 
nëpermjet koeficentit të korrelacionit të Spearman-it.
Ky punim, ka rëndësi për analizën krahasuese që bën dhe  rezultatet që paraqet, në lidhje me klimën 
e bizenist në dy vende, Kosovë dhe Shqipëri. Në të njëjtën kohë, mund të shërbejë si bazë për studime 
të tjera të mëtejshme dhe më të thelluara në këtë fushe, si nga nga autorët, por edhe nga studiues apo 
kërkues të tjerë.
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Ekspertimi në procesin penal
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Drejtues i Prokurorisë Apelit Durrës

Abstrakt

Ekspertimet në proceset gjyqësore në vecanti në procesin penal, janë konsideruar dhe rezultojnë si një nga 
burimet më të rëndësishme të provave. Ekspertimet e kryera nga ana e ekspertëve, në mjaft raste kanë rezultuar 
në cilësinë e provave me elementë mjaft të rëndësishëm provues dhe zgjidhjen e drejtë të mosmarrëveshjeve dhe 
cështjeve gjyqësore. Rëndësia e ekspertimeve dhe konkluzioneve shkencore të ekspertëve në proceset gjyqësore, 
ka ardhur dhe do të vijë gjithnjë duke u rritur jo vetëm për shkak të rritjes dhe zhvillimit shkencor, por edhe për 
shkak të efektivitetit dhe rezultateve të jashtëzakonshme që ato kanë dhënë në zgjidhjen e drejtë të procesve me 
karakter civil dhe penal si dhe tendencës gjithnjë në rritje të organeve të ligjzbatuese për të shfrytëzuar rezultatet 
e ekspertimeve si prova në proceset gjyqësore. 
Ky punim pasqyron trajtime të teorike dhe interpretuese të ekspertimit dhe konkluzioneve të ekspertimit si 
provë në procesin penal sipas legjislacionit procedural penal shqiptar. Trajtohet kuptimit, objektit, veçoritë, 
rregullat procedurale të, caktimit, përjashtimit të ekspertëve, marrjen, administrimin, verifikimin dhe çmuarjen 
së konluzioneve të ekspertëve gjatë gjithë proçesit penal si dhe raportet e subjekteve procedurale. 
Vëmendje e veçantë i është kushtuar trajtimeve dhe konkluzioneve shkencore të autorëve të njohur të së 
drejtës procedurale penale, vendas dhe të huaj mbi ekspertimin në procesin penal si dhe qëndrimet e praktikës 
gjyqësore, kryesisht të Gjykatës Së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese të R.Shqipërisë. Zbatimi në praktikë i 
dispozitave procedurale mbi ekspertimin dhe konkluzionet e ekspertimit si provë në procesin penal, nga 
subjektet procedurale ka njohur dhe treguar problematikë të rëndësishme në raport me burimet dhe provat e 
tjera penale. 
    

H y r je

Legjislacioni procedural penal në Republikën e Shqipërisë bazohet në parimet demokratike të dhënies 
së drejtësisë, të cilat sigurojnë procedime penale të drejta e të barabarta, duke siguruar mbrojtjen e 
lirive themelore dhe interesave të ligjëshme të individëve si dhe forcimin e rendit juridik e zbatimin 
e Kushtetutës e legjislacionit në tërësi. Veçori e procesit tonë penal është karakteri i pastër akuzator, 
me barazi të plotë të palëve në fazën e gjykimit çështjes, me të drejta më të gjëra të organit të ndjekjes 
penale gjatë hetimit paraprak, të drejta këto të cilat verifikohen, kontrollohen e miratohen nga ana e 
gjykatës për veprimet dhe disponimet kryesore procedurale. 
Veprimtaria e organeve proceduese penale ka si qëllim njohjen sa më mirë të kushteve dhe të 
rrethanave në të cilat ka ndodhur një vepër penale e caktuar si dhe në tërësi çdo fakt apo e dhënë 
që lidhet me të. Kjo në vetvete përbën atë që quhet njohje e cila realizohet nëpërmjet administrimit, 
shqyrtimit dhe verifikimit të të gjithë fakteve dhe të dhënave që lidhen me veprën penale, autorin, 
pasojën dhe cdo element që lidhet me objektin e të provuarit. E vërteta në procesin penal, zbulohet 
e provohet nëpërmjet fakteve e provave penale të cilat administrohen gjatë gjithë procesit penal nga 
ana e organeve proceduse dhe subjekteve procedurale. 
Konkluzionet e ekspertëve si prova në proçesin penal, janë njohur që në fillimet e shekullit të kaluar 
me zhvillimin e teknikës dhe shkencës në përgjithësi si dhe në mënyrë të veçantë me themelimin 
e zhvillimin e shkencës së Kriminalistikës. Për shkak të zhvillimit të jashtzakonshëm që ka marrë 
teknika dhe shkencat në përgjithësi, tashmë gati në të gjitha proçeset penale nga palët e gjykata 
kërkohen e merren rezultatet e ekspertimeve si prova në proçesin penal. 
Burim i rëndësishëm prove penale janë edhe ekspertimet e kryer nga ana e ekspertëve të cilët 
zotërojnë njohuri të posacme të teknikës dhe shkencave. Konkluzionet e të cilëve në mjaft raste kanë 
rezultuar në cilësinë e provave penale me elementë mjaft të rëndësishëm provues në procesin penal. 
Shfrytëzimi i këtij burimi të rëndësishëm prove në procesin penal bëhet nga organi procedues sipas 
fazës në të cilën ndodhet procesi penal 
Duhet të përmendim faktin së objekt i këtij punimi nuk është trajtimi i mjeteve dhe metodave 
teknike e kriminalistike në kryerjen e vlerësimin e ekspertimeve në kuptimin që i ka trajtuar shkenca 



167

e Kriminalistikës dhe ajo e mjekësisë ligjore. Ky punim trajton gjithashtu edhe qëndrimet e mbajtura 
nga praktika gjyqësore sidomos qëndrimet dhe orientimet e Gjykatës Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese. 
Duhet thënë se edhe zbatimi në praktikë i dispozitave procedurale që rregullojnë ekspertimin dhe 
konkluzionet e ekspertimit si provë në procesin penal, kanë njohur dhe treguar problematikë të 
rëndësishme në raport me burimet dhe provat e tjera penale. 
I. Ekspertimi në procesin penal. Subjekteve të procesit penal, kryesisht organeve të hetimit dhe 
gjykimit, gjatë veprimtarisë së tyre procedurale u lind nevoja e domosdoshme që të shfrytëzojnë 
njohuri të posaçme nga fusha të ndryshme të teknikës dhe shkencës, për zgjidhjen e çështjeve të 
rëndësishme në lidhje me objektin e të provuarit, të cilat ligji i ka përkufizur si objekt i ekspertimit 
në proçesin penal. Çdo krim që ndodh apo ngjarje kriminale, lë pas gjurmët e saj, të cilat janë të 
larmishme, në mjaft raste ato janë të padukshme, të vështira për tu gjetur e administruar për shkak 
edhe të masave që autorët e krimeve marrin. Nëse krimi do të arrijë të kryhet në format e artit djallëzor, 
ne duhet t’i përgjigjemi me metoda e teknika të artit shkencore (Puccini, 1948). 
Mendimi i ekspertëve apo rezultatet e ekspertimit janë quajtur ndryshe edhe si prova shkencore në 
proçesin penal, karakteri shkencor i jep veçori specifike kësaj prove penale në raport me provat e 
tjera. Ekspertimi si proces tekniko shkencor, kryhet nga ana e specialistit (ekspertit) i cili duke zotëruar 
njohuri apo mjeshtëri të posaçme teknike, profesionale dhe shkencore, arrin të verifikojë apo 
vërtetojë nga ana teknike e shkencore nëse një fakt ka ndodhur apo jo. Karakteristikë dallonjëse dhe 
kryesore, i mendimit të ekspertëve si provë është karakteri i tij shkencor, vërtetimi i fakteve provonjëse. 
Konstatimi i qënies apo mungesës së një rrethane që është e rëndësishme për çështjen bëhet me ndihmën 
e specialistëve dhe si rezultat i këqyerjes nga ana e tyre i objekteve të caktuara që realizohet në bazë të 
njohurive të posaçme (Gjika, 1962).
Sipas legjislacionit procedural çdo subjekt në procesin penal, është i përjashtuar nga mundësia (edhe 
nëse zotëron njohuri tekniko shkencore) për të kryer ekspertime. Edhe në rastet kur një prokuror 
apo gjyqtar do të kishte njohuri në atë fushë të shkencës, ai përsëri për të verifikuar e përcaktuar 
në mënyrë shkencore egzistencën ose jo të faktit, detyrohet ta bëjë nëpërmjet procesit të kryerjes së 
ekspertimit dhe jo duke gjykuar mbi njohuritë që ai vetë zotëron. Nëse një prokuror ose gjyqtar do 
ta kryenin vetë ekspertimin, ata do të privoheshin nga mundësia e përdorimit të ekspertimit si provë, 
nga vlerësimi i lirë i mendimit të ekspertit në tërësinë e mjeteve të tjera të provuarit dhe të .. marrjes 
vendimit në proçesin penal (Tratale, 2008).
II. Objekti i ekspertimit. Nga ligjvënësi objekti i ekspertimit është përcaktuar në nenin 178/1 të 
K.Pr.Penale. Në këtë dispozitë janë parashikuar rastet kur lejohet kryerja e tij, ndërsa në paragrafin e 
dytë të tij përcaktohet kur nuk lejohet kryerja e tij. Kryerjen e ekspertimit ligjvënësi e ka kushtëzuar 
kur ai është i nevojshëm për zhvillimin e kërkimeve, marrjen e të dhënave dhe kryerjen e vlerësimeve 
nga ana e specialistëve me njohuri të poçme teknike, shkencore dhe kulturore, të cilat lidhen me 
objektin e të provuarit.
Rezultatet dhe konkluzionet e ekspertimit, si provë penale në procesin penal, kanë një rëndësi mjaft 
të madhe, ato në të shumtën e rasteve përcaktojnë; autorësinë e të pandehurit në kryerjen e veprës 
penale, egzistencën ose jo të elementëve të figurës së veprës penale, cilësimit ligjor të saj, bashkëpunimit 
në kryerjen e saj, dhe në tërësi me gjithë objektin e të provuarit.   
III. Caktimi i ekspertit dhe njoftimi i palëve. Ligjvënëse në nenin 179/1 ka përcaktuar edhe 
rrethin e personave, ekspertëve me njohuri të posaçme teknike, të cilët mund të caktohen nga organi 
procedues për kryerjen e ekspertimit në procesin penal. Në këtë paragraf është njohur gjithashtu e 
drejta që ka organi proçedues për të vendosur kryerjes së një ekspertimi tjetër, të ri, kur ekspertimi 
është shpallur i pavlefshëm apo nuk është i plotë, kryerja e të cilit si rregull duhet ti besohet një 
eksperti tjetër. Çështjet dhe të panjohurat që duhet të zbulohen, zgjidhen e provohen në proçesin 
penal nëpërmjet ekspertimit, në raste të caktuara janë të vështira e komplekse. Bazuar në nenin 179/3 
të K.Pr.Penale, në këto raste organi proçedues, mund të caktojë disa ekspertë me njohuri në fusha të 
ndryshme të teknikës dhe shkencës, të cilëve u ngarkohet kryerja e ekspertimeve komplekse. Paragrafi 
i fundit i kësaj dispozite ka parashikuar detyrimin që ka eksperti i caktuar për kryerjen e ekspertimit, 
me përjashtim të rasteve kur ai ka papajtueshmëri ose nuk është kompetent, nuk ka mundësi të 
kryeje ekspertimin e ngarkuar.
Për marrjen e të dhënave ose vlerësimeve nga specialistë të teknikës dhe të shkencës, organet 
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proceduese në çdo fazë të proçesit duhet të disponojnë me vendim të veçantë, për kryerjen e 
ekspertimit. Ky vendim detyrimisht i njoftohet ekspertit të caktuar, të pandehurit dhe mbrojtësit të 
tij. Mos respektimi i këtij detyrimi sjell pavlefshmëri relative të vetë kësaj prove, sipas nenit 129 të 
K.Pr.Penale. 
Sipas nenit 179/2 të K.Pr.Penale, organi procedues në njoftimin që i bën të pandehurit dhe mbrojtësit 
të tij, i bën të ditur edhe të drejtën që ata kanë për të kërkuar përjashtimin e ekspertit, pjesëmarrjen 
e ekspertëve të tjerë, të marrë pjesë në kryerjen e ekspertimit apo edhe të shtrojë pyetje të tjera veç 
atyre që janë përcaktuar në vendim. Mosrespektimi i këtij detyrimi sjell pavlefshmërinë relative të 
ekspertimit dhe rezultatet e tij nuk mund të përdoren si provë në proçesin penal. Këtë qëndrim 
ka mbajtur edhe praktika gjyqësore, Vendimi Nr 416/2003, Nr 401/2010 të Kolegjit Penal Gjykatës 
Lartë. 
IV. Papajtueshmëria e ekspertit, parashikohet nga nenin 180 të K.Pr.Penale, në të cilin është 
përcaktuar rrethi i personave, të cilët nuk mund të caktohen dhe nuk mund të kryejnë detyrën e 
ekspertit në një proces penal dhe më konkretisht; a) Personat e mitur, ata që s’kanë zotësi juridike për 
të vepruar si dhe persona të sëmurë mendorë si dhe çdo person që ka ndalim ligjor. b) Çdo person që 
është pezulluar nga kryerja e një detyre publike apo profesioni. c) Personat ndaj të cilëve janë marrë 
masa sigurimi në kuptimin që i jep neni 232 dhe 240 i K.Pr.Penale mbi masat e sigurimit shtërnguese e 
ndaluese. d) Personat ndaj të cilëve konkurojnë kushtet ligjore për të mos dëshmuar, përkthyer apo që 
nuk kanë detyrim të dëshmojnë apo përkthejnë. e) Persona të cilët kanë papajtueshmëri sipas rasteve 
që janë parashikuar në nenet 15, 16 dhe 17 të K.Pr.Penale për gjyqtarin në gjykimin e çështjes penale.
Përjashtimi i ekspertit. Përjashtimi i ekspertit mund të bëhet mbi kërkesën e palëve apo kryesisht 
nga organi procedues kur konstaton rast papajtueshmërie sipas parashikimeve të mësipërme. Organi 
procedues ka detyrimin për të njoftuar e pyetur ekspertin mbi egzistencën apo jo të shkaqeve që 
lidhen me papajtushmërinë me detyrën e ekspertit, sikurse vetë eksperti është i detyruar të deklarojë 
atë, sipas detyrimeve që rrjedhin nga neni 181/2 të K.Pr.Penale. Paraqitja e shkakut për përjashtimin 
e ekspertit, nga palët apo dhe eksperti, duhet të bëhet përpara caktimit të tij, ose kur ato kanë lindur 
më pas, përpara se eksperti të këtë dhënë konkluzionet. Bazuar në neni 182/4 të këtij Kodi, organi 
procedues, për përjashtimin ose jo të ekspertit të caktuar, vendos me urdhër të arsyetuar. 
V. Ekspertimi në procesin penal. Nga kuptimi dhe kërkesat në tërësi të dispozitave procedurale, 
nenet 182, 183, 184 dhe 185 të K.Pr.Penale, proçesi i ekspertimit realizohet dhe kalon në etapat e 
mëposhtme;
1) Caktimi i ekspertit apo ekspertëve me njohuri të posaçme në fushën e teknikës e shkencës për 
kryerjen e ekspertimit. Akti procedurial në këtë rast është vendimi për caktimin e ekspertit në të 
cilin pasqyrohen në mënyrë të përmbledhur rrethanat e faktit si dhe nevoja e organit procedues 
për të shfrytëzuar të dhënat dhe njohuritë teknike e shkencore, pyetjet dhe çështjet konkrete që 
do tu përgjigjen dhe zgjidhin ekspertët, aktet dhe materialet e vëna në dispozicion për kryerjen 
e ekspertimit, emrin e ekspertit dhe lloji ekspertimit, data, ora, vendi i paraqitjes së ekspertit për 
marrjen e detyrës, dhe masat e tjera të nevojshme për kryerjen e ekspertimit etj.... Siç shpjeguam më 
lart, për të siguruar respektimin e të drejtave proceduriale të palëve në proçes, vendimi për caktimin 
e ekspertit i njoftohet të pandehurit e mbrojtësit tij, të cilët mund të bëjnë kundërshtimet dhe kërkesat 
e tyre rreth ekspertimit. 
2) Etapa e dytë është ajo e thirrjes, paraqitjes dhe verifikimit të identitetit të ekspertit në organin 
procedues, marrja e detyrës, njoftimi dhe pyetja nëse egziston shkak papajtueshmërie apo të mungesës 
së detyrimit për të kryer detyrën, paralajmërimi për përgjegjësinë penale në kryerjen e ekspertimit si 
dhe marrja e deklaratës me shkrim nga eksperti sipas parashikimeve të nenit 183/1 të K.Pr.Penale. Në 
këtë etapë përfshihet edhe marrja nga eksperti, e akteve apo materialeve të nevojshme që disponohen 
nga organi procedues. Eksperti njihet me aktet, mund dhe ka të drejtë të jetë prezent në kryerjen e 
veprimeve të caktuara procedurale që lidhen me ekspertimin e ngarkuar. Në rastet kur ekspertimit do 
tu nënshtrohen persona, organi procedues merr masa për paraqitjen dhe respektimin e detyrimeve 
që lidhen me veprimet e ekspertit. 
3) Kryerja e veprimtarisë tekniko shkencore nga ana e ekspertëve, nxjerrja e konkluzioneve dhe 
formalizimi i tyre në aktin e ekspertimit. Kjo fazë është parashikuar e rregulluar nga nenet 184 e 185 
të K.Pr.Penale, në të cilat parashikohen veprimet e ekspertit e dhënia e konkluzioneve nga ekspertët 
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në aktin e ekspertimit. Kjo fazë përfaqëson në vetvete veprimet tekniko-shkencore të kryera nga 
ekspertët, për të dhënë përgjigje e për të zgjidhur çështjet të cilat i janë ngarkuar atyre nga organi 
proçedues. Ligjvënësi ka parashikuar të drejtën e ekspertëve, për qëllime të kryerjes ekspertimit për 
tu njohur me të gjitha aktet që disponohen nga ana e organit procedues. Për qëllime të ekspertimit ai 
mund të autorizohet të jetë i pranishëm në pyetjen e palëve apo marrjen e provave të tjera. Rezultatet 
dhe konkluzionet e ekspertimit të kryer, ekspertët i japin në aktin e ekspertimit (akt i shkruar) 
të cilin e paraqesin atë përpara prokurorit apo gjykatës. Gjatë hetimeve ata mund të pyeten nga 
organi procedues, polica gjyqësore dhe prokurori. Në gjykim ata pyeten nga palët dhe gjykata rreth 
ekspertimit kryer dhe rezultateve të tij, duke respektuar kërkesat e ligjit mbi pyetjen e dëshmitarëve. 
4) Paraqitja e aktit të ekspertimit, njohja e rezultateve të tij nga palët në proçes si dhe pyetja e 
ekspertëve rreth mendimit e konkluzioneve të nxjerra nga ekspertimi apo për rrethana të tjera që 
çmohen të nevojshme dhe shërbejnë për vlerësimin e verifikimin e rezultateve të ekspertimit.
Në jo pak raste kërkimet, marrja e të dhënave dhe vlerësimeve teknike e shkencore, duhet të realizohet 
nga disa ekspertë me njohuri shkencore në disa fusha të teknikës dhe të shkencës. Ligjvënësi në nenin 
179/3 të K.Pr.Penale ka parashikuar të drejtën e organit procedues që në raste të tilla të caktojnë disa 
ekspertë me njohuri në fusha të ndryshme të teknikës e shkencës, të cilëve u ngarkohet kryerja e 
ekspertimeve komplekse. 
VI. Vlerësimi i konkluzioneve të ekspertimit si provë. Pavarësisht se mendimi i ekspertëve ka 
karakter shkencor dhe vërtetimi i fakteve (egzistenca ose jo e një fakti e rrethane) në përgjithësi është 
kategorik, kjo provë nuk mund të ketë në asnjë rast vlerë me të madhe apo të paracaktuar në raport 
me provat e tjera. Rezultatet dhe konluzionet e ekspertimeve të dhëna nga ekspertët, duhet të jenë të 
plota, kategorike dhe jo probabile, të mundëshme. Mendimet e ekspertëve duhet të shprehen në formë 
kategorike, megjithëse karakteri kadegorik i formulimit nuk garanton vërtetësinë dhe sigurinë e tyre. 
Mendimet e bazuara në probalitet nuk duhen lejuar pasi janë të dëmshme dhe nuk kanë vlerë të plotë 
provonjëse (Gjika, 1962). Për shkak të vështirësive që mund të kenë ekspertime të caktuara, ligjvënësi 
ka parashikuar që afati i kryerjes dhe përfundimit të ekspertimit të jetë deri në 60 ditë dhe në raste 
veçanërisht komplekse jo më tepër se 6 muaj.
Megjithatë duhet thënë se në mjaft raste dhe për shkaqe nga më të ndryshmet, ekspertët konkluzionet 
e tyre në aktin e ekspertimit i japin me mundësi, jo kategarike. Dhënia e një konkluzioni të tillë bëhet 
midis detyrimit që ka eksperti për të kryer ekspertimin dhe mundësisë që ai ka, bazuar ne objektin e 
ekspertimit, nga pyetjet e shtruara, mjetet teknike që disponohen etj.. 
Në përgjithësi duke ju referuar praktikës gjyqësore nga organi procedues konkluzionet kategorike të 
dhëna nga ana e ekspertëve vlerësohen me objektivitet dhe në raport me provat e tjera, por ka edhe 
raste kur atyre i jepet edhe vlerë e paracaktuar. Ose e kundërta kur konkluzionet e mundëshme me 
probabilitet nuk vlerësohen, për më tepër as edhe për të ngritur versione për ekzistencën apo jo të fakteve 
apo rrethanave të caktuara. Vlerësohet se pavarësisht llojit të konkluzionit të dhënë nga ana e ekspertëve 
ai duhet të verifikohet e çmohet me kujdes, gjithnjë në raport dhe i lidhur ngushtë me njoftimet që 
japin provat e tjera të administruara. Në praktikë ndeshen jo rrallë raste kur kësaj prove i jepet vlerë e 
paracaktuar duke anashkaluar apo injoruar provat e tjera, ç’ka ka sjellë qëndrime dhe vendime të gabuara. 
Një dokument, gjurmë, mbetje biologjike apo kimike etj, të administruara nëpërmjet mjeteve të 
kërkimit të provave në vetëvete janë prova penale, nëse ato kanë lidhje dhe shërbejnë për zgjidhjen 
dhe zbulimin e të vërtetës në procesin penal. Këtë lidhje dhe vlerë në shumicën e rasteve ja jep 
ekspertimi, rezultatet e të cilit i japin këtyre provave vlerën dhe lidhjen e drejtpërdrejtë me provat 
e tjera. Ekspertimet si prova në procesin penal mund të vërtetojnë egzistencën e një fakti ose mos 
ekgzistencën e tij, konkluzionet e ekspertimit vlerësohen nga prokurori e gjykata, sipas fazës në të 
cilën ndodhet procesi penal. Ligjvënësi në nenin 183/2 të K.Pr.Penale ka parashikuar disponimin e 
organit proçedues për të shpërblyer ekspertët për punën e tyre, disponim i cili në rastet e marrjes së 
provave të tjera nuk rezulton të jetë parashikuar. 
VII. Kryerja e ekspertimeve gjatë hetimeve paraprake. Sipas nenit 294/3, 304 dhe 314 të K.Pr.
Penale, organet e hetimit paraprak, O.P.Gjyqësore dhe Prokurori, gjatë hetimit kanë të drejtën 
procedurale të caktojnë ekspertë të regjistruar si të tillë dhe me njohuri të posaçme në fushën e 
teknikës e shkencës. O.P.Gjyqësore këtë të drejtë e kanë gjatë kryerjes së veprimeve të para hetimore 
si dhe gjatë hetimeve kur janë ngarkuar nga prokurori me akt delegimi. Ligjvënësi ka parashikuar jo 
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vetëm detyrimin për të disponuar me vendim të veçantë por që vendimi duhet të përmbajë të dhëna 
të plota mbi shkaqet e kryerjes tij, objektin, të dhëna mbi ekspertët, pyetjet dhe çështjen që do të 
zgjidhen nga ekspertimit, të drejtat e palëve të tjera etj.. Ndryshe sikurse proçedohet gjatë hetimeve 
nga policia gjyqësore e prokurori në marrjen e deklarimeve, kryerjen e ballafaqimit dhe paraqitjes 
për njohjes, ku nuk kërkohet akt i veçantë, akt i cili kërkohet domosdoshmërisht për kryerjen e 
ekspertimit dhe eksperimentit. 
Ligjvënësi në nenin 316/d të K.Pr.Penale, ndër të tjera i ka njohur të drejtën prokurorit dhe të 
pandehurit, të kërkojë kryerjen e eksperimit nga gjykata, edhe se çështja është në fazën e hetimit 
paraprak. Në praktikën hetimore ka mjaft raste që si rezultat i shkaqeve objektive, një provë e caktuar 
send, objekt etj.., pëson ndryshime apo transformohet në mënyrë të pashmangshme, saqë bëjnë të 
pamundur që specialistë të fushave të posaçme të shkencës të kryejnë ekspertimin teknik, apo të 
japin konkluzione të sakta teknike e shkencore. Vlerën e provës gjyqësore, kanë edhe rezultatet e 
eksperimeve të kryer gjatë fazës hetimeve paraprake, kur në gjykimin e çështjes është proçeduar me 
gjykim të shkurtuar sipas neneve 404 dhe 405 të K.Pr.Penale. Në këtë rast konluzionet e dhëna nga 
ekspertët gjatë hetimeve, si dhe çdo provë tjetër hetimore, merr vlerën e provës gjyqësore. Praktika 
gjyqësore në këtë drejtim tashmë është e konsoliduar, ajo është unifikuar me Vendimin Nr 2 datë 
29.01.2013 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës Lartë. 
VIII. Kryerja e ekspertimit gjatë gjykimit të çështjes. Rregullat procedurale të marrjes e administrimit 
të kësaj prove gjatë gjykimit të çështjes, parashikohen nga nenet 363, 364, 366, 367, 371, 368 të K.Pr.
Penale. Si të gjitha provat e tjera mendimi, konkluzioni i ekspertëve për t’u konsideruar si provë penale 
gjyqësore, duhet detyrimisht ti nënshtrohet procesit të marrjes, shqyrtimit, verifikimit të tij nga ana e 
gjykatës në seancë gjyqësore. Ligjvënësi i ka kushtuar rëndësi të veçantë jo vetëm momentit procedural 
të paraqitjes së kërkesës për marrjen e provës të kërkuar nga ana e palëve, por edhe disponimit mbi 
marrjen e tyre nga gjykata me vendim të veçantë sipas nenit 179/2, 182 dhe 357 të K.Pr.Penale, disponim 
ky i cili lidhet drejtpërdrejtë me procesin e të provuarit, respektimin e detyrimeve që rrjedhin nga 149, 
150 dhe 151 të këtij kodi. Marrja si provë e konkluzioneve të ekspertëve bëhet mbi kërkesat e palëve, 
ndërsa kryerja e ekspertimit në gjykim mund të vendoset edhe kryesisht nga vetë gjykata. 
Caktimi i ekspertëve për kryerjen e ekspertimit teknik gjatë gjykimit të çështjes bëhet sipas 
parashikimeve të përgjithshme si dhe ato të parashikuara nga neni 366 i K.Pr.Penale, ndërsa 
pyetja e ekspertëve bëhet sipas përcaktimeve të nenit 363 të këtij kodi, dispozitë e cila i referohet 
parashikimeve të bëra nga ligji mbi pyetjen e dëshmitarëve në gjykim. Gjykata nuk mund të mjaftohet 
vetëm me administrimin e aktit ekspertimit të ekspertëve, sikurse veprovet nga organet e hetimit, të 
cilat në rastë të veçanta realizojnë edhe marrjen në pyetje të tij. Në gjykimin e çështjes nga ana e 
gjykatës duhet të respektohet detyrimi i parashikuar në nenin 31/d të Kushtetutës, “t’u bëjë pyetje 
dëshmitarëve dhe kërkojë paraqitjen e tyre, të ekspertëve dhe të ..”. Ky detyrim vjen në përputhje edhe 
me parashikimet e K.E.Dr.Njeriut për marrjen e provave në praninë dhe nën kontradiktoritetin e 
palëve, duke i dhënë mundësinë atyre të shprehin kundërshtimet dhe qëndrimin rreth konkluzioneve 
të ekspertëve. Gjykata është e detyruar që në respektim të kërkesave të përgjithshme për marrjen e 
provave në gjykim, si dhe ato të parashikuara nga nenet 363 dhe 366 të K.Pr.Penale, duhet të realizojë 
pyetjen e tyre, për aq sa është e mundur sikurse proçedohet me pyetjen e dëshmitarëve në gjykim. 
IX. Vlerësimi dhe çmuarja e konkluzioneve të ekspertëve. Vlerësimi dhe çmuarja e konkluzioneve 
të aktit të ekspertimit teknik nga ana e gjykatës duhet të bëhet në raport dhe lidhje me provat e tjera 
të administruara në seancë gjyqësore. Nëse ekspertimi është kryer duke u bazuar në prova të cilat 
janë marrë në shkelje të parashikimeve të bëra nga ligji, sipas nenit 151/4 të K.Pr.Penale, ato janë 
të pavlefshme dhe nuk mund të përdoren nga gjykata për dhënien e vendimin. Kur konkluzionet 
e ekspertimit kryer gjatë hetimeve paraprake nuk përputhen me njoftimet që japin provat e tjera, 
nga gjykata duhet të disponohet me kryerjen e një ekspertimi të ri, këtë qëndrim ka mbajtur edhe 
praktika gjyqësore dhe në mënyrë të vecantë Gjykata e Lartë.
Duhet thënë që vlera e rezultateve dhe konkluzioneve të ekspertimeve të kryera dhe administruara 
gjatë gjykimit çështjes është më e plotë në raport me ato të marra gjatë hetimeve paraprake, jo vetëm 
so ato kanë vlerën e provës në gjykim, por edhe për shkakun se ky proces realizohet me pjesëmarrjen 
e të gjitha palëve dhe nën debatin kontradiktor të tyre në raport me tërsinë e njoftimeve të dhëna 
nga provat e tjera gjyqësore. Pavarësisht karakterit shkencor që kanë konkluzionet e ekspertëve ato 
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nuk mund të kenë vlerë të paracaktuar. Gjykata vlerësimin dhe çmuarjen e tyre duhet detyrimisht ta 
realizojë në raport dhe unitet me njoftimet që japin edhe provat e tjera, pasi është gjykata ajo e cila 
arrin në konluzione juridike mbi objektin e gjykimit. 
X. Verifikimi i provave të tjera me ekspertim.Verifikimi i provave penale si pjesë e rëndësishme 
e procesit të provuarit, në përcaktimin e vërtetësisë dhe fuqisë tyre provuese, realizohet me mjaft 
sukses edhe nga konkluzionet shkencore që jep ekspertimi si provë më vete në proçesin penal. 
Nga praktika gjyqësore i referohemi arsyetimit të bërë nga K.P.Gj.Lartë në vendimin Nr 119 datë 
05.03.2008; “Gjykata çmon me objektivitet konkluzionet e ekspertëve, arsyeton hollësisht arësyen se 
përse ato nuk janë të drejta kur arrin në përfundime të ndryshme dhe në analizën tërësore të provave, 
i çmon edhe aktet e ekspertimit për të arritur në përfundimin e fajësisë apo pafajësisë të personit që 
gjykohet” . 
• Verifikimi i dëshmisë me ekspertim. Verifikimi i elementëve të dëshmisë nëpërmjet ekspertimit, 
është realizuar për të përcaktuar vërtetësinë dhe fuqinë provuese të dëshmisë, zotësinë e dëshmitarit 
për të dëshmuar si dhe në rastet kur duhet të verifikohet qënia apo jo i mitur e dëshmitarit, fakt ky i 
vënë në dyshim gjatë proçesit. Nga praktika mund të përmenden arsyetimin në vendimin Nr 811 datë 
15.09.2010 të K.P.Gj.L.; “gjykata duhej që ndër të tjera të vendoste kryerjen e ekspertimit mjeko ligjore për 
të verifikuar dëshminë e dëshmitares B.K, mbi djegjet me cigare dhe ..., sikurse ka kallëzuar e dëshmuar..”.
• Verifikimi i thënieve të pandehurit nëpërmjet kryerjes së ekspertimit. Verifikimi dhe vlerësimi i 
dëshmisë, thënieve të pandehurit e provave të tjera, është realizuar gjërësisht nga praktika gjyqësore, 
dhe konkretisht; “nga prova shkencore, akti i ekspertimit daktiloskopik vërtetohet fakti që i pandehuri 
ka hyrë në brendësi të ambienteve të agjensisë U.Union, duke rrëzuar tërësisht pretendimet dhe thëniet 
e tij se ai nuk ka hyrë asnjëherë brenda saj..” (Vendimi Nr 300 datë 31.03.2010 i K.P.Gj.L). 
• Verifikimi i rezultateve të ekspertimit nëpërmjet kryerjes së një ekspertimit të ri. Në mjaft raste 
në praktikën gjyqësore, janë ndeshur rastet kur konkluzionet e aktit ekspertimit bien ndesh me ato 
të provave të tjera, apo kur vetë ky akt ekspertimi rezulton me konkluzione të ndryshme me një 
akt tjetër ekspertimi, për të njetat kushte dhe rrethana që lidhen me objektin e të provuarit. Në 
këto raste nga organi procedues duhet detyrimisht që të vendoset kryerja e nje ekspertimi tjetër, të 
ri me ekspertë të specializuar. “në kushtet kur për të njëtën çështje ekzistojnë dy akte ekspertimi, me 
konkluzione të ndryshme, del e domosdoshme kryerja e një ekspertimi të ri mjeko ligjor, për përcaktimin 
e shkallës së dëmtimit të dëmtuarit O.P, që në këtë rast shërben për cilësimin ligjor të veprës penale” 
(Vendimi Nr 658 datë 05.10.2005 i K.P.Gj.L). 
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E drejta e votës në legjislacionin shqiptar dhe Kodi i Praktikës së Mirë 
në Çështjet Zgjedhore të Komisionit të Venecies

Dr. Andon Kume, Phd.
Fakulteti i Shkencave Politike e Juridike, Universiteti “Aleksander Moisiu” Durrës

Përmbledhje

Në këtë studim analizohet legjislacioni shqiptar dhe mënyra e trajtimit në të e të drejtës së votës dhe të drejtës për 
t`u zgjedhur, e krahasuar me kërkesat e dokumentave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, liritë universaletë 
tij dhe zgjidhjeve legjislative që rekomandon Kodi i Praktikës së Mirë në Çështjet Zgjedhore, i Komisionit të 
Venecies. 
Analiza krahasuese evidenton faktin se legjislacioni zgjedhor shqiptar, në përgjithësiështë ipërafruar me 
kërkesat e dokumentave ndërkombëtare dhe mënyrat e trajtimit të së drejtës së votës në legjislacionin e vendeve 
me demokraci të zhvilluar. 
Legjislacioni shqiptar përcakton moshën 18 vjec si kufiri minimal moshor për të fituar të drejtën për të zgjedhur 
dhe për t`u zgjedhur.Kusht i nevojshëm për ëe ushtruar këto të drejta është shtetësia shqiptare, regjistrimi i 
shtetasit në Listën e zgjedhësve dhe pajisja e tij me dokumentin e nevojshëm të identifikimit.
Kombësia/ përktësia etnike nuk janë faktor kufizues në të drejtën e votës dhe për t`u zgjedhur.
Ushtrimi i të drejtës së votimit mund të realizohet vetëm me paraqitjen fizike të shtetasit në qendrën e votimit.
Kufizimet në të drejtën për t`u zgjedhur që parashikohen në legjislacionin shqiptar janë të përafruara me ato që 
parashikohen në dokumentat ndërkombëtare dhe në legjislacionet e vendeve me demokraci të zhvilluar.

Fjalë  kyçe: E drejta, votë, legjislacion, Shqipëri, Komision i Venecies.

The right to vote in the Albanian legislation and the Code of Good Practice in 
Electoral Matters of the Venice Commission

Abstract

This study analyzes the Albanian legislation on the right to vote and to be electedby comparing it with the 
requirements of international documents on human rights, universal freedoms and the legislative options 
recommendedby the Code of Good Practice in Electoral Matters of the Venice Commission.
The comparative analysis highlights the fact that the Albanian electoral legislation is mostly in line with 
the requirements of international documents and with the legislative practices of countries with developed 
democracies. 
For the Albanian legislation a person is entitled to vote and to be elected at the age of 18. The Albanian citizenship, 
registration on voter’s list and identification documents are necessary in order to exercise this right.
Nationality / ethnic affiliation are not a limiting factor in the right to vote and to be elected.
The right to vote can only be accomplished with the physical layout of the citizens in the polling stations.
Restrictions on the right to vote and to be elected are in line with those provided in international documents and 
legislation of countries with developed democracies.

Keyword: Right, vote, legislation, Albania, Venice Commission.

Hyrje

Në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, neni 21 (1) përcaktohet se gjithkush ka të drejtë të 
marrë pjesë në qeverisjen e vendit të vet, drejtpërdrejt ose me anë të përfaqësuesve të zgjedhur lirisht.
Ndërkohë, nëKonventën Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike, neni 25 (b), theksohet 
se çdo qytetar ka tё drejtё dhe duhet t`i krijohen mundёsitëtё marr pjesë dhe të votojё në zgjedhje 
periodike, të përgjithshme, të barabarta dhe me votë tё fshehtë dhe votim të lirë, tё shpreh vullnetin 
e tij.Mbështetur në këto parime universale, janë hartuar legjislacionet kombëtare për zgjedhjet 
politike dhe për organet e qeverisjes vendore në vende të ndryshme të botës.Keto legjislacione dhe 
praktikat e zbatimit të tyre kanë kontribuar në identifikimin e parimeve të përbashkëta që duhet të 
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respektohen në proceset zgjedhore.Në këto parime, të cilat përmblidhen në termin “Trashëgimia 
zgjedhore Europiane” dhe që janë pjesë e parimeve kushtetuese të së drejtës zgjedhore, renditen 
votimi universal, i barabartë, i lirë, i fshehtë dhe i drejtpërdrejtë.
Parimi i votimit universal është i lidhur me të drejtën e votës dhe mundësitë për të ushtruar atë, për të 
gjithë qytetarët që ligji nuk i ka përjashtuar nga kjo e drejtë. Pasqyrimi i këtij parimi në legjislacionin 
zgjedhor është kërkesë e domosdoshme për përmbushjen e standarteve demokratike në zgjedhje.
Qëllimi i ketij studimi është analiza e legjislacionit zgjedhor shqiptar duke u përqëndruar në cështjet 
që lidhen me parimin e të drejtës së votës. Studimi është kryer duke patur si reference Kodine 
Praktikës së Mirë në Çështjet Zgjedhore të Komisionit të Venecies.

Metoda e Punës

Për kryerjen e studimit u përdor metoda e analizës krahasuese.Trajtimi i të drejtës së votës si një 
e drejtë që bën pjesë në të drejtat universale të njeriut, identifikimi dhe analiza e instrumentave 
legjislativ dhe institucioneve që parashikon legjislacioni shqiptar për plotësimin real të kësaj të drejtë, 
u analizuan dhe u krahasuan me rrugëzgjidhjet ligjore e proceduariale që propozojnë institucionet 
ndërkombëtare të specializuara, si Komisioni i Venecies eOSBE/ODIHR.Për vlerësimin e nivelit dhe 
cilësisë së legjislacionit shqiptar gjykimi u mbështet në masën e përafrimit të tij me kërkesat dhe 
rekomandimet e Kodit të Praktikës së Mirë në Çështjet Zgjedhore, të Komisionit të Venecies.

Rezultatet dhe analiza e tyre

E drejta e votës dhe plotësimi i saj është kushti bazë që bënë të mundur realizimin e parimit të votimit 
universal, si njënga pesë parimet bazë të trashëgimisë zgjedhore europiane. Ky parim do të thotë që të 
gjithë njerëzit kanë të drejtë të votojnë (e drejta zgjedhore aktive) dhe të zgjidhen (e drejta zgjedhore 
pasive). Kjo e drejtë parashikohet nëDeklaratënUniversale të të drejtave të njeriut, neni 21(1) dhe 
nëKonventën Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike, neni 25 (b). Në KE është Neni 3 i 
Protokollit Shtesë i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, icili shpall shprehimisht të drejtën 
për zgjedhje periodike, me votim të lirë dhe të fshehtë: 
“Neni 3, E drejta për zgjedhje të lira: “Palët e Larta Kontraktuese zotohen të zhvillojnë zgjedhje të lira 
në intervale të arsyeshme kohe, me votim të fshehtë, në kushte që do të garantojnë shprehjen e lirë të 
mendimit nga njerëzit për zgjedhjen e legjislatures se tyre”.

E drejta e votës mund t`i nënshtrohet një numri kufizimesh, ndër të cilat, nëdokumentat ndërkombëtare 
dhe legjislacionin e vendeve të ndryshme, zakonisht bëjnë pjesë mosha dhe kombësia. 

a. Mosha 
Në Kodin e Praktikës së Mirë nëÇështjet Zgjedhore theksohet se duhet të ketë një moshë minimale 
për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur.Në Legjislacionet e vendeve të ndryshme mosha minimale për 
të zgjedhur është e ndryshme.Dominojnë vendet në të cilët kjo moshëështë 18 vjeç.Aktualisht është 
duke u përvijuar edhe tendenca për uljen e saj deri në moshën 16-17 vjeç (Nunns, 2014; Levine, 2015). 
Në vendimarrjen për përcaktimin e moshës minimale për të marr pjesë në zgjedhje, si zgjedhës ose 
i zgjedhur, Kodi i mësiperm rekomandon që,përtë përcaktuar moshën për t`u zgjedhur të mbahet 
parasysh fakti se me arritjen e moshës madhore janë të lidhuarajo vetëm të drejtat por edhe detyrime 
të karakterit qytetar. Për pasojë, në legjislacione të vendeve të ndryshme mosha për t`u zgjedhur 
nuk është e njejtë.Është e preferueshme që e drejta për t’u zgjedhur të përftohet në të njëjtën moshë 
si e drejta për të zgjedhur me përjashtim të rasteve kur janë vendosur kufi specifike moshore për t’u 
zgjedhur në disa funksione të caktuara
Në legjislacionin shqiptar është përcaktuar e njëjta moshë, 18 vjeç, plotësimi i të cilës i jep të drejtë 
shtetasit shqiptar të zgjedh ose të zgjidhet:
“Kushtetuta e Republikës se Shqipërisë. Neni451. Çdo shtetas që ka mbushur tetëmbëdhjetë vjeç, qoftë 
edhe ditën e zgjedhjeve, ka të drejtën të zgjedhë dhe të zgjidhet”
Ndërkohe, për raste të veçanta, zgjedhje në funksione të caktura si p.sh President i Republikes, antar 
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i KQZ etj., legjislacioni parashikon kufijë kohorë të tjerë. 

b. Kombësia
Në një pjesë të mirë të legjislacioneve në shtetet e Europës kombësia kushtëzon të drejtën e votës. 
Në përputhje dhe zbatim të Konventës së Këshillit të Evropës për Pjesmarrjen e të Huajve në Jetën 
Publike në Nivel Vendor, tendenca aktuale është njohja e të drejtave politike lokale të qytetarëve të 
huaj, që jetojnë në vendin e votimit për një kohë të gjatë (Groernendijk, 2008). 
Në Shqiperi e drejta e votës kushtëzohet me nënshtetësinë. Pasja e nënshtetësisë shqiptare sjell 
menjëherë të drejtën e votës, të drejtën për të zgjedhur dhe për t`u zgjedhur. 
Për minoritetet etnike/pakicat kombëtare Kushtetuta e Shqipërise përcakton të njëjta tëdrejta dhe 
detyra si dhe shtetasit me kombësi shqiptare.Përkatësia etnike nuk është faktor kufizues në të drejtën 
për të zgjedhur dhe për tu zgjedhur:
“Kushtetuta e Republikës se Shqipërisë. Neni 20 1. Personat që u përkasin pakicave kombëtare 
ushtrojnë në barazi të plotë para ligjit të drejtat dhe liritë e tyre”

c. Vendbanimi.
Në Kodin e Praktikës së Mirë në Çështjet Zgjedhore theksohet se e drejta për të zgjedhur dhe /ose 
e drejta për t’u zgjedhur, mund t’i nënshtrohet kërkesave të vendbanimit, vendbanim, i cili në këtë 
rast do të thotë vendi ku jeton zakonisht shtetasi. Shumë shtete u akordojnë qytetarëve të tyre, që 
jetojnë jashtë, të drejtën për të zgjedhur dhe madje edhe për t’u zgjedhur (IDEA, 2007). Parashikohet 
që regjistrimi mund të bëhet atje ku zgjedhësi ka vendbanimin e tij të dytë, vetëm në rast se banon 
rregullisht atje dhe kjo provohet, për shembull, me pagesat e taksave vendore prej tij. Në këtë rast, 
shtetasi nuk duhet të regjistrohet si zgjedhës në vendbanimin kryesor të tij. Kodi thekson se liria e 
lëvizjes së qytetarëve brenda vendit, së bashku me të drejten e tyre për t’u kthyer në çfarëdo kohë, 
është një nga të drejtat themelore të nevojshme për zgjedhje me të vërtetë demokratike.

d. Lista e zgjedhësve
Në legjislacionin shqiptar e drejta e votës nuk kushtëzohet nga vendbanimi i shtetasit. Këtë të drejtë 
e gëzojnëtë gjithë shtetasit, pavarësisht nga fakti në se banojnë në Shqipëri ose në vende të tjera të 
botës.Ky legjislacion përcakton si kusht të domosdoshëmpër të ushtruar të drejtën votës, regjistrimin 
e shtetasit në Listën e Zgjedhësve. 
Për vendet në legjislacionin e të cilëve e drejta e votës kushtëzohet me pasjen e emrit të votuesit në 
listën e zgjedhësve, Kodi i Praktikës së Mirë në Çështjet Zgjedhore thekson se, në këtë rast është e 
domosdoshme që në legjislacion të përcaktohen, në mënyrë të qartë, proçedurat për hartimin e kësaj 
liste si dhe kërkesat që ajo duhet të plotësojë. Ndër keto kërkesa Kodi rendit:
(i) Lista e zgjedhesve të jetë e përherëshme
Në legjislacionin shqiptar lista e zgjedhësve parashikohet të hartohet si një produkt informatik që 
gjenerohet prej Regjistrit Kombëtar tëShtetasve. Në këtë legjislacion janë të trajtuara, në detaje, 
procedurat që duhet të ndiqen dhe organet përgjegjëse për zbatimin e tyre. Për rrjedhojë kushti i 
mësipërm, në rastin e Shqipërisë plotësohet.
 (ii) Lista e zgjedhësve duhet të azhornohet rregullisht, të paktën një herë në vit.
Kjo kërkesë akoma nuk është pasqyruar në legjislacion zgjedhor shqiptar. Kodi Zgjedhor i miratuar 
me Ligjin nr. 74/2012, datë 19.07.2012, permban dispozitat ligjore të cilat krijojnë kushtet e duhura 
dhe të nevojshme për ta plotësuar këtë kërkesë (Kodi zgjedhor R. Shqipërisë.Ligji nr. 74/2012, datë 
19.07.2012):
“. Neni 47.Përputhshmëria me RKGJC-në
 1. Lista e zgjedhësve nxirret nga RKGJC-ja.
 2. RKGJC-ja mundëson administrimin, përpunimin dhe përditësimin e përbërësve zgjedhorë, si dhe 
nxjerrjen e tyre në çdo moment dhe në përputhje me dispozitat e këtij Kodi.
3. Ndryshimi i përbërësve të gjendjes civile që janë përbërës zgjedhorë, në përputhje me dispozitat e 
legjislacionit për gjendjen civile, kryhet automatikisht në RKGJC.”
Për plotësimine kërkesës së mësipërme duhet që në Kodin zgjedhor të shtohen dispozitat për 
detyrimin e organeve përgjegjëse, organet e qeverisjes vendore dhe zyrat e gjëndjes civile, për 
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azhornimin e përvitshëm të Listës së zgjedhësve dhe për publikimin e saj, on line, për të gjithë të 
interesuarit, shtetas ose subjekte politike. 
 (iii) Listat e zgjedhësve duhet të botohen 
Kodi Zgjedhor miratuar me Ligjin nr. 74/2012, datë 19.07.2012, parashikon publikimin e Listës 
përfundimtare të zgjedhësve jo më vonë se 40 dite përpara ditës së zgjedhjeve (neni 56, pika 1) 
 (iv) Duhet të ekzistojë mundësia për zbatimin e një procedurë administrative, e cila t`i nënshtrohet 
kontrollit gjyqësor ose një procedure gjyqësore për regjistrimin e zgjedhësve që nuk janë regjistruar. 
Neni 55 i Kodit Zgjedhor parashikon proçedura të tilla administrative, gjyqësore të cilat i japin 
mundësi zgjedhësve të regjistrohen në listën përfundimtare të zgjedhësve(Kodi Zgjedhori R. 
Shqipërisë.Ligji nr. 74/2012, datë 19.07.2012):
”Neni 55.Ankimi gjyqësor ndaj refuzimit të kërkesës për ndryshim
 1. Kundër mospranimit të kërkesës për ndryshim të përbërësit zgjedhor, ….., mund të bëhet ankim nga 
kërkuesi në gjykatën e rrethit gjyqësor, në juridiksionin e së cilës ndodhet njësia e qeverisjes vendore…… 
 2. Gjykata shqyrton çështjen dhe merr vendim brenda 5 ditëve nga çasti i paraqitjes së kërkesëpadisë…. 
Zyra e gjendjes civile është e detyruar të zbatojë vendimin e gjykatës brenda 48 orëve nga marrja dijeni, 
pa qenë nevoja që paditësi të kërkojë lëshimin e urdhrit të ekzekutimit.
(v) Duhet të jetë e parashikuar një proçedurë që t`ju jap mundësi zgjedhësve të bëjnë korrigjime në 
Listë, në rast se konstatojnë pasaktësi
Kodi Zgjedhor shqiptar e garanton këtë të drejtë nëpërmjet dispozitave të shprehura në Nenin 54
Në dispozitat ligjore, në bazëtë të cilave hartohet lista e zgjedhësve, koncepti vendbanim i shtetasitështë 
thelbësor.Për tënë legjislacionin zgjedhor shqiptar, ka patur kushtëzime të ndryshme ligjore, të cilat 
kanë ndryshuar me kohë.Janë përdorur konceptet vendbanim i përhershëm, vendbanim i përkohshëm, 
regjistër themelor i gjëndjes civile, regjistër i përkohshëm i gjëndjescivileetj., të cilët në jo pak raste kanë 
gjeneruar debate të nxehta politike.Mungesa e Regjistrit Kombëtar Themelor të Shtetasve, lëvizjet e 
mëdha demografike të popullatës brenda dhe jashtë vendit, të cilat, në përgjithësi, nuk janë shoqëruar 
me pasqyrimin e tyre në Regjistrat e gjëndjes civile, problemet e pajisjes së shtetasve me dokumentin 
e identifikimit etj., kanë qënë faktorë me efekte të mëdha në proçesin e hartimit dhe në cilësinë dhe 
plotshmërinë e Listës së Zgjedhësve. Ligji nr.74/2012, datë 19.07.2012 tashmë i ka kapërxyer këto 
probleme.

e. E drejat e votës për emigrantët
Për shtetasit emigrantë legjislacioni zgjedhor shqiptar nuk parasheh asnjë kufizim, për të ushtruar 
të drejtën e votës, përveçse regjistrimin e tyre në Listën e zgjedhesve. Ndërkohë, duhet theksuar se, 
në legjislacion kërkohet që ushtrimin e kësaj të drejteshtetasi emigrant, mund ta realizojëvetëm në 
rast se paraqitet fizikisht në qendrën e votimit, që ndodhet në njësinë zgjedhore që i përket Lista e 
zgjedhësve ku është shkruar emri i tij.Në legjislacion nuk parashikohet asnjë mundësi tjetër altenative 
për ushtrimin e të drejtës së votës. Votimi elektronik, votimi me postë, votimi në qendra votimi që 
mund të ngrihen në vend banimin e shtetasve emigrantë, nuk parashikohen. 
Në Kodine Praktikës së Mirë në Çështjet Zgjedhore theksohet se megjithëse votimi me postë 
ose votimi me prokurë lejohet në shumë vende të botës Perëndimore, metodat e zbatimit të tyre 
ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme. Kodi rekomandon që votimi me postë mund të aplikohet 
vetëm duke patur si parakusht, ekzistencën e një shërbimi postar të sigurtë, i cili garanton dhe 
parandalon ndërhyrjete qëllimshme.Në se trupa legjislative shqiptare do te marr ne konsiderate 
dhe do te shqyrtoje çështjet qe lidhen me votimin e emigrantëve, pa qene e nevojshme qe ata të 
paraqiten fizikisht në qendrën e votimit ku kane emrin ne listen e zgjedhesve, udhezuesi i pergatitur 
prej Institutit për Demokraci dhe Asistance Zgjedhore eshte nje document udherrefyes shume i 
vlefshem( IDEA, 2007). 

f. E drejat e votës për votuesit me aftësi të kufizuar fizike
Krijimi kushteve për ushtrimin e të drejtës së votës prej votuesve me aftësi të kufizuar fizike, në 
dokumentat ndërkombëtare dhe legjislcionet e vendeve të ndryshme perëndimore i kushtohet 
vëmendje e vecantë (Daniel andColker. 2007; Schur, Adya, and Krus 2013). Në Kodin zgjedhor 
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shqiptar përmbahen dispozita të veçanta (neni 108) të cilat synojnë krijimin e lehtësive për votim për 
këtë kategori zgjedhësish.Kodi i Praktikës së Mirë në çështjet Zgjedhore rekomandon përdorimine 
votimit me anë të të tretëve, me kushtinqë ai t`i nënshtrohet rregullave strikte.Neni 108 i Kodit 
zgjedhor shqiptar përcakton, në mënyrë të detajuar, këto rregulla.Në të parashikohet që për të tillë 
zgjedhës, me kërkesën e tyre, në çdo qendër votimi, mund të hartohet një listë e vecantë e zgjedhësve.
Zgjedhësit me aftësi të kufizuara mund të asitohen gjatë votimin prej një zgjedhësi tjetër.Në Kod janë 
të përcaktuara qartë kushtet që duhet të plotësohen në një rast të tillë.
Përdorimi i kutive të lëvizshme të votimi konsiderohet prej Kodit tëPraktikës së Mirë në Çështjet 
Zgjedhore, i padëshirueshëm, për shkak të rrezikuttë madh për mashtrim.Megjithatë, në Kod 
theksohet se nëqoftëse duhen përdorur patjetërështë e domosdoshme të merren masarigoroze për 
të parandaluar mashtrimin, ndër të cilat si ndër më kryesore veçon praninë e shumë anëtarëve 
tëkomisionit elektoral të qendrës së votimit, përfaqësues të grupeve të ndryshme politike.Në Kodin 
zgjedhor shqiptar përdorimi i Kutisë së lëvizshme nuk parashikohet.

g. Privimet nga e drejta e votës dhe e drejta për t`u zgjedhur
Në plotësim të kësaj kërkese, në Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë është i parashikuar 
rasti kur një shtetas privohet nga e drejta e votes(Kodi zgjedhori R. Shqipërisë.Ligji nr. 74/2012, datë 
19.07.20):
“Neni 44.Kriteret për përfshirjen e zgjedhësit në listat e zgjedhësve 
 c) të mos jetë shpallur me vendim gjyqësor të formës së prerë si i pazoti për të vepruar”
Të drejtën për t`u zgjedhur, në parim, e kanë të gjithë shtetasit shqiptar që gëzojnë të drejtën për 
të votuar.Ndërkohë për t`u regjistruar si kandidat për t`u zgjedhur, Kodi zgjedhor parashikon 
plotësimin e disa kushteve. Ndër to, mund të përmenden detyrimi për paraqitjen e dokumentacionit 
për mbështetjen paraprake të kandidatit, të cilat nuk kanë qënë gjithmon njësojë, kushti në lidhje me 
vendbanimin e shtetasit kandidat (Kushtetuta e Republikes se Shqiperisë):
 “Neni 109 3. Të drejtën e zgjedhjes në këshillat vendorë dhe si kryetar bashkie ose komune e kanë vetëm 
shtetasit që janë me banim të përhershëm në territorin e njësisë vendore përkatëse”.
si dhe kushtet që kufizojnë të drejtën për tu zgjedhur si pasojë e papajtueshmërisë së saj me detyra ose 
profesione që ushtron kandidati, të cilat janë të shprehura në Kushetutën e Shqipërisë.
“Neni 69. 1. Nuk mund të kandidojnë e as të zgjidhen deputetë, pa hequr dorë nga detyra:
 a) gjyqtarët, prokurorët;
b) ushtarakët e shërbimit aktiv;
 c) punonjësit e policisë dhe të sigurimit kombëtar;
ç) përfaqësuesit diplomatikë;
 d) kryetarët e bashkive dhe të komunave, si dhe prefektët në vendet ku kryejnë detyrat e tyre;
dh) kryetarët dhe anëtarët e komisioneve të zgjedhjeve;
e) Presidenti i Republikës dhe funksionarët e lartë të administratës shtetërore të parashikuar nga ligji.”

h. E drejta për t`u zgjedhur si kandidat i pavarur
Në Kodin ePraktikës së Mirë në Çështjet Zgjedhore, theksohet se paraqitja e kandidaturave të 
pavarura mund të kushtëzohet me mbledhjen e një numri të caktuar firmash. Rekomandohet që ligji 
zgjedhor të kërkojë mbledhjen e firmave të jo më tepër se 1 përqind të votuesve në zonën zgjedhore 
përkatëse. Verifikimi i firmave duhet t`ju nënshtrohet rregullave të qarta dhe vlefshmeria e tyre 
duhet të përfundojë përpara fillimit të fushatës. Kodi rekomandon edhe një alternativë tjetër. Mundet 
që në ligj të përcaktohet që kandidati të depozitojë një shumë të caktuar të hollash e cila të jetë e 
rimbursueshme vetëm në rast se ai fiton. 
Për plotësimin e këtyre kërkesave në Kodin Zgjedhor, Ligji nr. 74/2012, datë 19.07.2012, janë vendosur 
dispozitat përkatëse në nenet 70-73.Kandidati i pavarur duhet të depozitojë një listë mbështetëse me 
firmat e jo më pak se 1 përqind të zgjedhësve të zonës zgjedhore përkatëse por, në çdo rast jo më 
shumë se 3000 zgjedhës.
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Përfundime

Të drejtën e votës legjislacioni shqiptar e trajton në përputhje me kërkesat e dokumentave 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe liritë universale të tij.
Zgjidhjet dhe procedurat legjislative që parashikon Kodi zgjedhor i Republikes së Shqipërisë, në 
përgjithësi, janë të përputhshme me rekomandimet e Kodit të Praktikës së Mirë në Çështjet Zgjedhore 
të Komisionit të Venecies.
Legjislacioni shqiptar përcakton moshën 18 vjec si kufiri minimal moshor për të fituar të drejtën 
për të zgjedhur dhe për t`u zgjedhur.Kusht i nevojshëm për të ushtruar këto të drejta është shtetësia 
shqiptare, regjistrimi i shtetasit në Listën e zgjedhësve dhe pajisja e tij me dokumentin e nevojshem 
të identifikimit.
Kombësia/ përkatësia etnike nuk janë faktorë kufizues në të drejtën e votës dhe për t`u zgjedhur.
Ushtrimi i të drejtës së votimit mund të realizohet vetëm me paraqitjen fizike të shtetasit në qendrën 
e votimit.
Kufizimet në të drejtën për t`u zgjedhur që parashikohen në legjislacionin shqiptar janë të përafruara 
me ato që parashikohen në dokumentar ndërkombëtare dhe në legjislacionet e vendeve me demokraci 
të zhvilluar.
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Misionet humanitare të Kombeve të Bashkuara

Dr. Luljeta Kodra
Universiteti Mesdhetar

Abstrakt

Përpjekjet paqeruajtëse të kombeve u finalizuan me të drejtën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 
për të autorizuar misione paqeruajtëse, si një mjet efikas për mbështetjen e zgjidhjeve paqësore të konflikteve 
ndërkombëtare. Misionet paqeruajtëse që krijohen mbi bazën e një mandati të Këshillit të Sigurimit të Kombeve 
të Bashkuara gëzojnë legjitimitet ndërkombëtar dhe mbështesin aktivitetet diplomatike me qëllim që të nxitet 
paqja dhe stabiliteti ndërkombëtar.
Me fillimin e misioneve të para paqeruajtëse, Kombet e Bashkuara kaluan në shtigje të pashkelura nga 
pikëpamja juridike, sepse paqeruajtja tradicionale e Kombeve të Bashkuara në kohën e Luftës së Ftohtë nuk 
ishte e përkufizuar në Kartën e Kombeve të Bashkuara.
Misionet e sotme paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara ndryshojnë nga paqeruajtja e Luftës së Ftohtë, nga 
pikëpamja e parimeve, praktikës dhe mjedisit ku zhvillohen. Vihet re rritja e angazhimit ndërkombëtar në 
situatat e konfliktit, duke i dhënë nxitje aksioneve paqeruajtëse “shumë-dimensionale” të Kombeve të Bashkuara.
Paqeruajtja e Kombeve të Bashkuara tradicionalisht është bazuar në doktrinën e paanësisë, por operacionet e 
ndërmarra që nga fillimi i viteve 1990 kanë demonstruar limitet e një strategjie të tillë. Në disa raste misionet 
duhet të jenë të përgatitura për të vepruar kundër atyre palëve ndaj të cilave është e nevojshme të luftosh me 
qëllim që të përmbushet mandati.
Në disa raste mandatet e forta sipas Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara janë të nevojshme në rastet 
kur kërcënimi për rifillimin e dhunës ose vazhdimin e konfliktit është i qartë. Misioneve të zbatimit të paqes 
duhet t’iu jepen mjetet dhe autorizimi për të zbatuar forcën në rast nevoje, me qëllim që ky mision të ndihmojë 
në lehtësimin e pakësimit të rezistencës nga pala kundërshtare.
Sukseset dhe dështimet e misioneve të mëparshme humanitare tregojnë domosdoshmërinë e një angazhimi 
afatgjatë me qëllim rindërtimin e shteteve të shkatërruara.
Çdo mision që i jep përkohësisht fund me sukses dhunës, por dështon në dhënien e ndihmës për një zgjidhje 
afatgjatë, ka shumë mundësi të jetë i pavlerë, sepse janë të larta shanset për rishfaqjen e dhunës.

Fjalët kyçe: Konflikte ndërkombëtare, mision humanitar, paqe e stabilitet ndërkombëtar, mandate të fuqishme.

Hyrje

Përpjekjet paqeruajtëse të kombeve kanë filluar që në kohët e lashta. Është fakt historik që në 
vitet 1899dhe 1907 shumë shtete morën pjesë në Konferencat e Paqës të Hagës për të vendosur 
standarde ndërkombëtare mbi kontrollin e përdorimit të konflikteve të armatosura. Në një periudhë 
të mëvonshme kohore, dy Luftërat Botërore i detyruan Fuqitë e Mëdha të krijojnë institucione me 
potencial për organizimin e sistemeve kolektive të sigurisë, së pari në Lidhjen e Kombeve dhe në 
Kombet e Bashkuara.(Chilton, 1994, 5)Lidhja e Kombeve megjithëse dështoi la si trashëgimi të 
saj konceptin që shtetet e botës kanë autoritetin, të drejtën morale dhe kompetencat ligjore për të 
diskutuar, gjykuar dhe reaguar ndaj sjelljes së shteteve të tjera.1

Pas shpërndarjes së Lidhjes së Kombeve, në prill të vitit 1946, rradhën e kish Organizata e Kombeve 
të Bashkuara, e cila u krijua si rezultat i fitores së koalicionit antifashist të Luftës së Dytë Botërore. 
Dokumenti bazë i organizimit dhe funksionimit të organizatës, Karta e Kombeve të Bashkuara, 
përgjegjësinë kryesore për ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare ia ka ngarkuar Këshillit të 
Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Këshilli i Sigurimit ka të drejtë të marrë masa të ndryshme, ku 
përfshihet edhe krijimi i misioneve paqeruajtëse, bazuar në kapitujt VI, VII dhe VIII të Kartës. 
Misionet paqeruajtëse që krijohen mbi bazën e një mandati të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 
Bashkuara gëzojnë legjitimitet ndërkombëtar. Mandatet e misioneve paqeruajtëse përmbajnë detyrat 
që një mision paqeruajtës i Kombeve të Bashkuara duhet të kryejë dhe ndryshojnë nga një situatë në 
tjetrën, në varësi të natyrës së konfliktit dhe sfidave specifike që ai paraqet.

1Defense Institute of International Legal Studies, Executive Program for Albania Phase 5, 12-1.
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Misionetpaqeruajtëse mbështesin aktivitetet diplomatike dhe humanitare me qëllim që të arrihen 
qëllimet politike, kryesisht nxitja e paqes dhe stabilitetit ndërkombëtar. Këto operacione përfshijnë 
një rang të gjerë misionesh si: parandalimi i konfliktit, paqebërja, paqeruajtja dhe zbatimi i paqes.
Kryerja me sukses e operacioneve të paqes mund të çojë në pushimin e zjarrit, në zgjidhjen e 
konflikteve të vështira, në shpëtimin e jetëve të panumurta dhe në nxitjen e stabilitetit ndërkombëtar. 
Ndërsa planifikimi jo i saktë i tyre dhe mungesa e një kontrolli të rreptë, mund të rezultojnë në 
humbje të panevojshme të jetës së njerëzve, shpërdorimin e burimeve ushtarake dhe në ngjalljen e 
pakënaqësive kombëtare. Një mision jo i suksesshëm i Kombeve të Bashkuara mundet gjithashtu 
të zvogëlojë përkrahjen kombëtare për operacionet e paqes dhe të dobësojë rolin e Kombeve të 
Bashkuara në nxitjen e paqes dhe stabilitetit ndërkombëtar.

Raporti ndërmjet paqeruajtjes tradicionale dhe asaj të sotme

Luftërat civile që shpërthejnë në shumë anë të globit janë kryesisht rezultat i konfliktit ndërshtetëror, 
ose i dhunës etnike dhe shpesh karakterizohen nga rënia e institucioneve shtetërore dhe shkelja e 
ligjit dhe e rregullit. (Schmitt, 2003, 11) Është evidente se fundi i Luftës së Ftohtë nuk solli fillimin e 
një ere paqeje dhe zhvillimi, siç pritej në fakt. Përkundrazi, në periudhën nga vitet 1980 deri më sot, 
bota ka përjetuar një rritje dramatike të konflikteve të brendshme, të cilat më shumë se çdo gjë tjetër 
mund të karakterizohen nga kostot e larta sociale dhe humane në formën e fatkeqësive, zhvendosjes, 
shpronësimit dhe shkatërrimit të mundësive të jetesës. Në këto luftëra civilët janë shënjestra kryesore 
dhe kanë rezultuar vuajtje të panumërta dhe shpesh kriza humanitare shkatërrimtare.Për shkak të 
këtij kthimi prapa në histori, është vënë re një rritje e angazhimit humanitar në situatat e konfliktit 
nga komuniteti ndërkombëtar.2

Me fillimin e operacioneve të para paqeruajtëse, Kombet e Bashkuara kaluan në shtigje të pashkelura 
nga pikëpamja juridike, sepse paqeruajtja tradicionale e Kombeve të Bashkuara në kohën e luftës së 
ftohtë nuk ishte e përkufizuar në Kartën e Kombeve të Bashkuara. Ajo u shfaq si mënyrë pragmatike, 
në të cilën komuniteti ndërkombëtar mbështeti zgjidhjet paqësore të konflikteve ndërkombëtare.
Gjatë viteve të Luftës së Ftohtë, qëllimet e operacioneve paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara ishin 
të kufizuara në ruajtjen e armëpushimeve. Paqeruajtësit dislokoheshin kur palët në konflikt kishin 
dhënë pëlqimin e tyre për vendosjen e një operacioni paqeruajtës dhe raportonin paanësisht lidhur me 
pushimin e zjarrit, tërheqjen e trupave, ose elementë të tjerë të marrëveshjes së paqes dhe nuk kishin 
qëllim që të luftonin. Palët që arrinin marrëveshje paqeje kërkonin një forcë paqeruajtëse të Kombeve 
të Bashkuara për të mbikqyrur zbatimin e marrëveshjes, sepse besonin se një forcë e kontrolluar nga 
Kombet e Bashkuara kishte shumë pak mundësi të ndiqte interesat e ndonjërës prej palëve të konfliktit.
Operacionet e sotme paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara ndryshojnë nga paqeruajtja e Luftës së 
Ftohtë,3 nga pikëpamja e parimeve, praktikës dhe mjedisit ku zhvillohen. Në operacionet e sotme 
paqeruajtëse vihet re rritja e angazhimit ndërkombëtar në situatat e konfliktit duke i dhënë nxitje 
aksioneve paqeruajtëse “shumë-dimensionale” të Kombeve të Bashkuara. Forcat Paqeruajtëse të 
Kombeve të Bashkuara ndërhyjnë në mes të luftërave civile më shumë se në luftërat ndërshtetërore 
kur ato janë duke mbaruar.
Një tjetër tipar i ri që paraqet paqeruajtja e sotme, në ndryshim nga ajo tradicionale është mundësia 
që operacionet e Kombeve të Bashkuara të fillojnë nën komandën e një kombi të vetëm dhe jo në 
formën e një komande kolektive të Kombeve të Bashkuara. Mbështetja logjistike dhe vendosja e 
shpejtë e forcave e bëjnë ndërhyrjen e udhëhequr nga një komb më të përshtatshme për krizën 
humanitare.(Slim, 2000, 3)
Mjediset ku vendosen operacionet paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara shpesh karakterizohen 
nga prezenca e forcave paraushtarake, kriminelëve dhe keqbërësve të tjerë, të cilët mund të kërkojnë 
aktivisht të minojnë procesin e paqes, ose përbëjnë një kërcënim për popullsinë civile. Për të përballuar 
këto situata, Këshilli i Sigurimit disa herë u ka dhënë operacioneve paqeruajtëse të Kombeve të 
Bashkuara mandate “të fuqishme”, duke i autorizuar që “të përdorin të gjitha mënyrat e nevojshme” 
2United Nations, Department of Peacekeeping Operations, Department of Field Support (2008) United Nations 
peacekeeping operations. Principles and guidelines.
3Manual model “Mbi të drejtën e konfliktit të armatosur“, Libri B, kreu 23 - 25, f.46.
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për të zvogëluar përpjekjet e dhunshme që synojnë pengimin e procesit politik, të mbrojnë civilët 
nga kërcënimi i dukshëm i sulmit fizik dhe të asistojnë autoritetet kombëtare në ruajtjen e ligjit dhe 
të rregullit.Kuptohet që ky është një përjashtim, sepse operacionet paqeruajtëse janë përgjithësisht 
operacione të ndërmarra dhe të zhvilluara me qëllim që të sigurohet dhe monitorohet përmbushja e 
marrëveshjes së paqes me pëlqimin e të gjitha palëve në një konflikt brenda kornizës së Kapitullit VI 
të Kartës së Kombeve të Bashkuara. 
Paqeruajtja e fuqishme përfshin përdorimin e forcës me autorizimin e Këshillit të Sigurimit 
dhe pëlqimin e kombit pritës, ose pëlqimin e palëve kryesore në konflikt. Ajo nuk është e njëjtë 
me zbatimin e paqes siç parashikohet në Kapitullin VII të Kartës. Zbatimi i paqes që realizohet 
në përputhje me parashikimet e Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara, ka karakter 
shtrëngues dhe nënkupton përdorimin e forcës ushtarake me autorizimin e Këshillit të Sigurimit, pa 
pëlqimin e palëve në konflikt.(Chilton, Plesch, Patten, 1994, 9)
Operacionet e zbatimit të paqes autorizohen atëherë kur Këshilli i Sigurimit ka konkluduar për 
ekzistencën e një kërcënimi të paqes, shkelje të paqes, ose akt agresioni dhe kanë për qëllim të 
mbrojnë, ose rindërtojnë paqen dhe sigurinë ndërkombëtare.Operacioni i zbatimit të paqes është një 
ndërhyrje e armatosur.

Suksese dhe dështimetë ndërhyrjeve humanitare

Paqeruajtja e Kombeve të Bashkuara tradicionalisht është bazuar në doktrinën e paanësisë, por 
operacionet e ndërmarra që nga fillimi i viteve 1990 kanë demonstruar limitet e një strategjie të tillë. 
Mund të përmendim operacionin e Kombeve të Bashkuara në Bosnjë në vitet 1992-1995, në të cilin 
u zbatua kjo strategji, pavarësisht nga agresioni i hapur dhe shkeljet e shumta të pushimeve të zjarrit 
nga Serbia dhe luftuesit e saj. Në këtë operacion u demonstruan të metat e paanësisë së një operacioni 
ku për shkak të mosmbajtjes së anës ndaj asnjërës prej palëve të konfliktit, nuk u arrit që t’i jepej fund 
dhunës, por vazhdoi me vite një lojë ushtarake dhe gjakderdhje e ngadalshme.
Një rast tipik i zbatimit të idesë se në disa raste misionet duhet të jenë të përgatitura për të vepruar 
kundër atyre palëve ndaj të cilave është e nevojshme të luftosh me qëllim që të përmbushet mandati, 
ishte ndërhyrja britanike në Sierra Leone.Në periudhën e luftës civile qëshpërtheu në Sierra Leone në 
vitin 1991, kur Fronti i Bashkuar Revolucionar filloi kryengritjen kundër Presidentit Joseph Monoh, 
ndodhën shumë akte të dhunshme, goditje të befasishme, dhe u përdorën forcat mercenare për të 
mposhtur rebelët. Në qershor 1999 u nënshkruaMarrëveshja e Paqes nëpërmjet të cilës synohej t’i jepej 
fund luftimeve, ndërsa Këshilli i Sigurimit autorizoi Misionin e Kombeve të Bashkuara në Sierra Leone 
për të monitoruar procesin e marrëveshjes dhe çarmatimit.Ndërkohë qëFronti i Bashkuar i Revolucionit 
e shkeli Marrëveshjen dhe rifilloi luftën në shkallë të gjerë, rebelët u sollën si të tërbuar në kryeqytet 
duke mbajtur peng paqeruajtësit e Kombeve të Bashkuara dhe duke filluar një valë brutaliteti kundër 
popullsisë, Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara iu bëri apel shteteve anëtare që të reagojnë.
Mbretëria e Bashkuar e kuptoi që Fronti i Bashkuar Revolucionar dhe udhëheqja e tij nuk kishin 
vullnetin për të punuar drejt zgjidhjes së konfliktit, meqë shkelnin vazhdimisht pushimet e zjarrit 
dhe kryenin krime lufte duke terrorizuar popullsinë,prandaj në maj 2000 filloi operacionin duke 
u angazhuar ushtarakisht kundër rebelëve dhe duke mbështetur qeverinë, gjë që u evidentua edhe 
nga stërvitja intensive që i bënë ushtrisë së re të Sierra Leones.Aksioni i britanikëve është vlerësuar 
gjerësisht si pika e kthesës së ngjarjeve në Sierra Leone për shkak se arriti rezultate të shpejta kundër 
Frontit të Bashkuar Revolucionar, çoi në pushimin e armiqësive, çarmatosjen e mbi 45.000 forcave 
ushtarake rezerviste dhe në zgjedhje demokratike në vitin 2002.Pra, në disa situata, ndërhyrësit 
ndërkombëtarë duhet të zgjedhin që të mbajnë anën e një pale të konfliktit dhe duhet të kenë si 
qëllim të ndihmojnë në mposhtjen ushtarake të luftuesve të tjerë.
Në mënyrë të ngjashme me operacionin britanik në Sierra Leone, operacioni në Timorin Lindor në 
vitin 1999, i cili kishte një objektiv të qartë, të siguronte që t’i jepej fund dhunës në përfundim të 
zgjedhjeve,kishte një armik të dallueshëm qartë dhe pikërisht forcat ushtarake rezerviste, meqë dhuna 
shkaktohej nga këto forca pro-indoneziane. Në vitin 1998, u arrit një marrëveshje që lejonte një 
referendum popullor për të vendosur në se populli i ishullit kërkonte autonomi më të madhe brenda 
Indonezisë apo pavarësi të plotë, meqenëse shtrohej ҫështja e ndarjes së Timorit Lindor nga Indonezia. 
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Referendumi u zhvillua më 30 gusht 1999 dhe rezultati (80% vota për pavarësinë) u shpall më 4 shtator. 
Sapo u shpall rezultati, forcat rezerviste pro-indoneziane filluan një valë dhune dhe shkatërrimi në 
të gjithë territorin, duke zhvendosur mijëra njerëz dhe duke vrarë shumë të tjerë. Forcat ushtarake 
indoneziane nuk vepruan për t’i dhënë fund dhunës, por bashkëpunuan në shkatërrimin e vendit.
Nëpërmjet një raundi intensiv diplomatik iu kërkua Presidentit indonezian të lejonte vendosjen e një 
force ndërhyrëse shumëkombëshe. Presidenti u bind më 12 shtator dhe Këshilli i Sigurimit autorizoi 
vendosjen e Forcës Shumëkombëshe për Timorin Lindor, përmes Rezolutës 1265. Misioni që do 
udhëhiqej nga Australia, u autorizua sipas Kapitullit VII, që e lejonte atë të merrte “të gjitha masat e 
nevojshme” për të plotësuar mandatin e tij.Ky mision arriti të vendosë sigurinë dhe rregullin publik 
në rajon si dhe siguroi kthimin e refugjatëve. Më pas, në shkurt 2000 misioni mori pushtetin e një 
Administrate të Përkohëshme të Kombeve të Bashkuara në Timorin Lindor.
Operacioni në Timorin Lindor në të cilin u bënë përpjekje të konsiderueshme për të siguruar 
bashkëpunimin me forcat e armatosura indoneziane, në mënyrë që ai të mos kthehej në një konflikt 
më të gjerë ngriti një çështje të rëndësishme lidhur me strategjinë e mbështetjes së njërës palë. Mund 
të konkludohet se mbështetja e njërës palë të konfliktit, përbën një strategji të mirë, atëherë kur forca 
ndërhyrëse është dukshëm më e fortë ushtarakisht se luftuesit që cilësohen si “armiq”.Kështu, ndërsa 
nganjëherë është e domosdoshme që një ndërhyrje të angazhohet në betejë kundër njërës palë të 
konfliktit, një kërkesë e domosdoshme e kësaj strategjie është të sigurojë se “armiku” i zgjedhur nuk 
është aq i fortë sa ta kthejë misionin në një luftë në shkallë të plotë. Ndërsa do të jetë ndonjëherë e 
nevojshme për një ndërhyrje që të njohë nevojën e pozicionimit në një konflikt dhe të ndihmojë 
në lehtësimin e një fitoreje vendimtare të njërës palë ka anë të tjera të dukshme të një strategjie të 
tillë. Një nga këto anë, bile më e rëndësishmja, është se ajo rrezikon përkohësisht rritjen e dhunës, 
fatkeqësive dhe shkatërrimit me qëllim që të arrihet një paqe afatgjatë.(Anders, 2005, 18)
Si konkluzion mund të themi se nganjëherë është e nevojshme të kërkohet aktivisht mposhtja ushtarake 
e njërës palë të konfliktit. Pozicionimi i forcave ndërhyrëse në njërën anë të konfliktit mund të ndihmojë 
në lehtësimin e pakësimit të rezistencës nga luftëtarët armiq, por vetëm në qoftë se ndërhyrja është e 
gatshme dhe në gjendje të përdorë forcën vendimtare për të arritur qëllimet e saj.(Smith, 2004, 20) Kjo 
nënkupton se operacioneve të zbatimit të paqes duhet t’iu jepen mjetet dhe autorizimi për të zbatuar 
forcën në rast nevoje. Në rastin e zbatimeve të paqes të ndërmarra në mes të konfliktit, nevoja e rregullave 
të angazhimit që lejojnë forcën vdekjeprurëse është absolutisht vendimtare për suksesin e operacionit.
Mospërdorimi i forcës ishte normë për operacionet e Kombeve të Bashkuara gjatë Luftës së Ftohtë (me 
përjashtim të operacionit në Kongo në vitin 1964). Dështimet e ndërhyrjeve humanitare në fillim të viteve 
1990,çuan në njohjen e faktit se mandatet e forta sipas Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara 
janë të nevojshme në misionet ku kërcënimi për rifillimin e dhunës ose vazhdimin e konfliktit është i qartë.
Po të marrim si shembullspastrimin etnik që u bë kundër myslimanëve në Bosnjë & Hercegovinë ku 
megjithë bombardimet e shumta, që rezultuan në qindra mijëra të vdekur dhe dy milion refugjatë, 
komuniteti ndërkombëtar nuk ndërmori veprime të dhunshme për të zgjidhur situatën, me përjashtim 
të disa rasteve kur forcat e NATO-s bombarduan forcat sllave, të cilat po preknin edhe ato që quheshin 
“zona të sigurta“, mund të konkludojmë se përgjigjja ndaj këtij genocidi ka qënë përgjithësisht e heshtur. 
Paqeruajtësit e Kombeve të Bashkuara qëu vendosën për të mbrojtur karvanet e ndihmave kishin 
një mandat shumë të kufizuar përsa i përket përdorimit të forcës edhe pse Kombet e Bashkuara dhe 
NATO - ja herë pas here bënin deklarata në të cilat shprehej nevoja e përdorimit të forcës për të 
siguruar që ndihmat mund të shkonin aty ku ishin të nevojshme dhe në disa raste për t’i dhënë fund 
sulmit serb të myslimanëve duke përfshirë edhe Sarajevën. (Mills, 2000, 19)
Është e qartë se për shkak të mandatit të dobët të UNPROFOR - it në Bosnjë, mungesës së kapacitetit 
dhe vullnetit për t’iu përgjigjur shkeljeve të shumta të marrëveshjeve si dhe mungesës së përdorimit 
të hershëm të forcës rezultati ishte pandëshkueshmëria për luftuesit serbë dhe mundësia që serbët të 
vazhdonin me sjelljen e tyre agresive.
Deri në pranverën dhe verën e vitit 1995 më shumë se tre vjet pasi genocidi ishte bërë i dukshëm në të 
gjithë botën, nuk pati rezultate të përmirësimit të situatës. Vetëm kur NATO-ja i zgjeroi sulmet ajrore, 
serbët ranë dakort të negocionin për t’i dhënë fund luftës.4Përdorimi i forcës ndryshoi rrjedhën e 
41995 NATO bombing of Bosnia & Herzegovina, http://en.wikipedia.org/wiki/1995_ NATO_bombing_of_
Bosnia_and_Herzegovina.

http://en.wikipedia.org/wiki/1995_ NATO_bombing_of_Bosnia_and_Herzegovina
http://en.wikipedia.org/wiki/1995_ NATO_bombing_of_Bosnia_and_Herzegovina
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konfliktit gjë që tregoi se kursi i gjithë konfliktit mund të kishte ndryshuar nëse forca do të ishte 
përdorur 3 vjet më parë.
Forca vendimtare ushtarake është zbatuar edhe në operacionin e udhëhequr nga francezët në 
qershor 2003 për të shtypur dhunën në Bunil në Republikën Demokratike të Kongos. Megjithëse 
ky operacion ishte teknikisht i paanshëm, nuk kemi të bëjmë me pasivitet sepse në të u angazhuan 
fuqishëm luftuesit dhe mori autorizim sipas Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara për 
stabilizimin e situatës së sigurisë në qytet dhe mbrojtjen e civilëve.(Lilly, 2005, 52) Operacioni ishte i 
suksesshëm. Ky operacion përmendet jo vetëm për suksesin e tij, për zbatimin e forcës por edhe për 
faktin se bën pjesë në ato lloj operacionesh që u drejtuan nga një komb i vetëm. 
Në fakt shumë studiues sygjerojnë që modeli i drejtimit nga një komb përbën opsionin më të mirë 
për operacionet e zbatimit të paqes. Kjo argumentohet me vështirësinë kronike që kanë përjetuar 
Kombet e Bashkuara për vendosjen e shpejtë të forcave në raste emergjencash humanitare gjë që 
buron nga natyra ad hoc e paqeruajtjes (duke përfshirë mungesën e një force të qëndrueshme) dhe 
kundërshtimin e shteteve anëtare për të siguruar trupa dhe materiale në kohën e duhur.
Në krizat humanitare, të cilat kërkojnë ndërhyrje të llojit të zbatimit të paqes, përgjigja në kohën e duhur 
është një element kryesor i suksesit të operacionit. Të metat e vonesës së vendosjes së trupave u panë më 
qartë në Ruanda.(Mills, 2000,12)Administrimi i forcave sipas një strukture ad hoc, krijon vështirësi për 
komunikimin, marrjen e pajisjeve, rregullimet e komandimit dhe kontrollit, duke mos u përshtatur me 
ato lloj operacionesh ku kërkohet veprim i shpejtë dhe i koordinuar.(Anders, 2005, 2).
Një tjetër përfundim qëmund tënxjerrim duke analizuar sukseset dhe dështimet e ndërhyrjeve të 
mëparshme humanitareështëdomosdoshmëria e një angazhimi afatgjatë me qëllim rindërtimin e shteteve 
të shkatërruara. Qëllimi i ndërtimit të një paqeje afatgjatë dhe që ruhet vetë në vendet që dalin nga 
konflikti, kërkon përpjekje afatgjata. Ky kriter nuk mund të lihet jashtë fokusit të ndërhyrjes ushtarake 
sepse përbën një komponent që pason zbatimin e suksesshëm të paqes. Ai meriton të përmendet meqë 
është ndër faktorët më vendimtarë për të klasifikuar një operacion të suksesshëm apo të dështuar.
Çdo operacion që i jep përkohësisht fund me sukses dhunës, por dështon në dhënien e ndihmës për 
një zgjidhje afatgjatë ka shumë mundësi të jetë i pavlerë, sepse janë të larta shanset për rishfaqjen 
e dhunës. Në qoftë se komuniteti ndërkombëtar e konsideron një situatë aq serioze sa që vendos 
të ndërhyjë ushtarakisht, ai duhet të angazhohet duke siguruar energji, vëmendje dhe burime të 
nevojshme për të ndihmuar rindërtimin e shoqërisë pasi dhuna është shtypur. Në mungesë të këtij 
angazhimi, konflikti ka shumë mundësi që të rishfaqet. 
Njërast tipik i ndërhyrjes ushtarake, ku u përdor forca dhe njëkohësisht u morën masa për të siguruar 
një paqe afatgjatë pas përfundimit të konfliktit ka qenë ndërhyrja e NATO-s në Kosovë nëmars 1999. 
Ndërhyrja ushtarake në Kosovë, përfaqëson një përdorim madhështor të forcës ndërkombëtare për t’i thënë 
“ndal” abuzimit me të drejtat njerëzore. Veprimi i NATO–s ishte një precedent, rasti i parë në histori që 
një organizatë ushtarake i njohu vetes të drejtën e ndërhyrjes në një vend sovran kundër udhëheqjes së tij.
Vendimi i NATO–s për të përdorur forcën e armatosur, për t’i dhënë fund spastrimit etnik, që 
serbët po zbatonin ndaj shqiptarëve të Kosovës, nuk gjeti në fakt një mbështetje ligjore krejt të saktë, 
megjithatë u motivua politikisht dhe u justifikua ligjërisht nga ajo pjesë e njerëzve që nuk pranuan 
ta konsideronin ndërhyrjen humanitare në Kosovë si shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Në rastin 
e krizës së Kosovës, drejtuesit politikë të Perëndimit pretenduan se ata kishin një përgjegjësi morale 
për të ndaluar barbarizmat e tmerrshme që po kryheshin në Kosovë. Ata argumentuan se situata 
në Kosovë përbënte një kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare dhe se numri i madh i 
refugjatëve që largoheshin nga Kosova mund të krijonte destabilizim në vendet fqinjë dhe të çonte në 
një zgjerim të luftës.(Minear, 2000, 75).
Ndërhyrja e suksesshme e NATO-s e vitit 1999, për t’i thënë ndal shtypjes brutale që Beogradi po u bënte 
shqiptarëve etnikë, u pasua nga miratimi i rezolutës 1244 (10 qershori 1999) e Këshillit të Sigurimit të 
Kombeve të Bashkuara, e cila parashikonte kornizën ligjore ndërkombëtare për Kosovën. Kjo rezolutë 
parashikonte vendosjen e një prezence civile dhe ushtarake në Kosovë, nën kujdestarinë e Kombeve 
të Bashkuara dhe autorizonte Sekretarin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara që të krijonte një 
prezencë civile ndërkombëtare për të siguruar një administratë të përkohshme për Kosovën. Kosova u 
vu efektivisht nën mbikëqyrjen e Kombeve të Bashkuara.26(Lozancic, 2000, 41)Ajo do të administrohej 
nga një autoritet i përkohshëm i Kombeve të Bashkuara, Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, 
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ndërsa siguria e saj do të realizohej nga një forcë ushtarake e drejtuar nga NATO, KFOR.5

Konkluzione

Operacionet paqeruajtëse që krijohen mbi bazën e një mandati të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 
Bashkuara gëzojnë legjitimitet ndërkombëtar dhe mbështesin aktivitetet diplomatike dhe humanitare 
me qëllim që të nxitet paqja dhe stabiliteti ndërkombëtar.
Paqeruajtja tradicionale e Kombeve të Bashkuara është bazuar në doktrinën e paanësisë, por 
operacionet paqeruajtëse të ndërmarra që nga fillimi i viteve 1990 kanë demonstruar limitet e një 
strategjie të tillë.Në disa situata, ndërhyrësit ndërkombëtarë duhet të zgjedhin që të mbajnë anën e një 
pale të konfliktit dhe duhet të kenë si qëllim të ndihmojnë në mposhtjen ushtarake të luftuesve të tjerë.
Ndërsa në disa situata është e domosdoshme që një ndërhyrje të angazhohet në betejë kundër njërës 
palë të konfliktit, një kërkesë e domosdoshme e kësaj strategjie është të sigurojë se “armiku” i zgjedhur 
nuk është aq i fortë sa ta kthejë misionin në një luftë në shkallë të plotë.
Operacioneve të zbatimit të paqes duhet t’iu jepen mjetet dhe autorizimi për të zbatuar forcën
 në rast nevoje me qëllim që ky operacion, të ndihmojë në lehtësimin e pakësimit të rezistencës nga 
luftëtarët armiq.Dështimet e ndërhyrjeve humanitare në fillim të viteve 1990, çojnë në njohjen e 
faktit se mandatet e forta sipas Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara janë të nevojshme 
në misionet ku kërcënimi për rifillimin e dhunës ose vazhdimin e konfliktit është i qartë.
Modeli i drejtimit nga një komb përbën opsionin më të mirë për operacionet e zbatimit të paqes, 
për shkak të vështirësive që kanë Kombet e Bashkuara për vendosjen e shpejtë të forcave në raste 
emergjencash humanitare gjë që buron nga natyra ad hoc e paqeruajtjes.
Me qëllim që të ndërtohet një paqe afatgjatë dhe që ruhet vetë në vendet që dalin nga konflikti, 
kërkohet një angazhim afatgjatë. Vetëm në këtë mënyrë mund të arrihet rindërtimi i shteteve të 
shkatërruara dhe të zvogëlohetmundësia qëkonflikti të rishfaqet.
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Abstract

The judicial cooperation in the criminal field is based on the solidarity principle between different countries, 
where each state should assist and at the same time be assisted in fulfilling the primary obligation of criminal 
offences prevention, offering justice and execution of criminal sentences. To fulfill the mission of a common 
justice, each of the countries should contribute to realize it even if it would harm any specific interests of a 
certain country. 
Thanks to such collaboration it is possible to realize criminal justice, so that the authors of criminal offenses 
regardless the place where they are sheltered or where they have committed their criminal activity, come before 
justice and at the same time receive and execute the relevant conviction. Basing on the above mentioned and 
trying to give a definition to the notion of judicial collaboration in the criminal field, we would consider that 
it represents “the legal relationship”, which is established between the states, in all cases when the competent 
authorities of criminal proceeding are not capable to act beyond the terrestrial jurisdiction where they fulfill 
their functions, because of location of the author of criminal offense or of the crime scene. 
In these circumstances, in all forms of judicial cooperation, the subjects of legal relation are the state which asks 
for establishment of this collaboration (defined as requiring state) and the state to which this collaboration is 
required to (defined as the required state). The judicial collaboration in criminal field includes these forms or 
real mechanisms a) extradition, b) mutual legal assistance c) transfer of criminal proceedings, d) recognition 
and execution of foreign criminal sentences.
The main means of judicial collaboration to which is paid a special importance in such collaboration is the 
institute of extradition which results to be the most applicable form by various states. In this paperwork the 
focus will also include the study of the newest form of judicial relation between EU member countries, like the 
European Arrest Warrant, which is based on the principle of mutual recognition of sentences. 
In the context of Albanian state accession perspective in common European space, it is worthy to recall that one 
of the obligations Albania has undertaken, is the general legislation harmonization and especially the criminal 
procedural one. In conformity with requirements of European Union, Albanian legislator has to undertake 
real steps to unify the legislation and one of the principal fields are the instruments of judicial cooperation in 
criminal field, for which the actual legislation is not sufficient. 

Keywords: judicial cooperation, jurisdictional relation, extradition, European arrest Warrant, letter of application, 
convention, Code of criminal procedure

History of criminal collaboration relations between Albanian and other countries

Referring to a historic and comparative overview it is obvious that the international cooperation in 
criminal field has had a general progress in the modern law era. 
At this point, Albania considering its specifics regarding the moment of recognition as a state in 
world arena, its geographic position but even the sort of politic regime that ruled in, has submitted 
late developments in this field of law. 
Making a retrospective and chronological analysis, it is worthy underline how the jurisdictional 
relations of Albania with the other states have been evolved. 
It should be stressed that after the independence proclamation, Albanian state formed a considerable 
legislative basis regarding the jurisdictional relations with the foreign states in criminal field, 
becoming party of some of significant treaties of the era. 
The first treaty1

1 for extradition is undersigned with Greece. Other extradition treaties come later 
like the one with Great Britain, and with the Kingdom of Serbia, Croatia and Slovenia. At the time 
of monarchy regime, Albania approved a modern legislation using the best models of that time and 
actually the Italian and French one. 

1

1Undersigned the 25th of June 1925.
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Basing on this legislation, without negating the politic will of that time to coordinate the forces 
together with other states in the fight against criminality, the cooperation in the criminal field had an 
important development which was finalized in signing several bilateral agreements. 
Here, we can mention an international act of special importance for that period, the treaty concluded 
between Albanian Kingdom and the United States of America2

2. Beyond the juridical and historical 
importance of this treaty, it is also an index of the will of political class to establish the cooperation in 
criminal field not only with the region countries but even beyond the ocean. 
Though this treaty has never been denunciated at any time by the participating parties, it is interesting 
the fact that nowadays there is the problem of its legal power3

3.
In our adjudication, the legal value of this treaty and as a result its application by our judicial 
practice is debatable, because failure of its execution for a long time period has made its norms fall 
to desuetudo4

4. 
Although, in parallel with this doctrinal debate, the approval of a new agreement in the near future 
between the Republic of Albania and the United States of America seems to contribute at least to the 
future, cancelling this legal debate5

5. 
After the Second World War the ancient continent was separated in two camps and the block of 
European states that went on the side of Soviet Union, created their international norms. Basing on 
the regime of that time, Albania represented an autarkic state, and in these conditions, the economic 
isolation was normally accompanied by a juridical isolation. 
Our legal system was based in the territoriality principle of criminal law execution, which in 
conditions of an isolated Albania, was enough taken into consideration for the prevention and 
fighting of criminality. Pursuant to this fundamental principle, the code of criminal procedure of that 
time did not provide a general arrangement about forms of cooperation with the foreign authorities 
(Hoxha, 2010, 12). 
Found in these political and legal circumstances, during this period, Albania has concluded only 
some bilateral conventions and these were only with the states of ex communist camp.66

Whereas the real and inherent development of cooperating relations with the foreign states started 
after the big changes of the political regime after years ’90. 
At this time, Albania became a member of several international organizations and as a consequence 
undersigned and ratified the main international agreements that establish the judicial collaboration 
in criminal field in general and on extradition especially. 
On the other hand, the approval of a modern legislation and actually of the Criminal Code and of 
the Criminal Procedure Code, respectively in years 1994 and 1995, can be considered as normative 
acts which reflected the extradition in harmony with European standards set by the conventions of 
European Council7

7 their additional protocols, and the recommendations approved in their execution. 
2Treaty concluded date 01.03.1933.

3Supreme Court in Decision no. 665 date 17.12.2004 considered the Sentence of Appeal Court of Gjirokaster 
as based on law it referred to such treaty for acceptance of request of USA regarding the extradition of citizen 
DH.N.
4

4Falling to desuetudo according to political opinion, represents the situation when the juridical norm, without 
being abroaged expressively or in silence, does not find the terrain to be applied, has not terrain to be applied, 
has no object, and as a result becomes surpassed, as a consequence of evolution of social relations. 
5

5As already known from Work Plan, the Ministry of Jusice has initiated the negotiation and undersigning of a 
new agreement with USA “For extradition of citizens” and for “Mutual juridical Assistance in Criminal Matters” 
for more see http:mail.justice.gov.al Work Plan for year 2008 DBGJN.
6

6Agreement between Albania and Czechoslovakia “For the extradition and mutual assistance in criminal 
matters” of year 1959, Agreement between Albania and Rumania “For juridical assistance in criminal matters of 
year 1960, The agreement between Albania and Hungar ““For the extradition and mutual assistance in criminal 
matters” of year 1960, Agreement between Albania and Rusia “For juridical assistance in civil, family and 
criminal cases” of year 1960.
7

7Here we mention the European Convention “For reciprocal juridical assistance in criminal matters” and its 
additional protocols, ratified by law no. 8498 date 10.06.1999, European Convention “For extradition” and 
the additional two protocols, ratified by law no. 8322 date 02.04.1998, European Convention “For transfer of 
detained perssons” ratified by law no. 8499 date 10.06.1999.
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Terms and procedure of extradition

In order to give a definition to the concept of extradition the way this institute is arranged by the 
modern law, we would consider it as “a form of international judicial collaboration in criminal field, 
which represents the procedure through which one state (the state to whom it is requested) agrees 
to consign to another state (the requesting state) an individual who is found in its territory, who is 
criminally prosecuted or is sent to the court for committing a criminal offense, or is requested to 
execute a criminal sentence, in the requesting state”.
Considering the particularity of extradition as an act of sovereignty of requested state, the central 
authority which as a rule is the Ministry of Justice, plays a significant role to fulfill this procedure. 
So, in most part of states, the extradition is decided by an executive authority8, which as a rule is also 
based on a judicial sentence, which in general plays a consultative role. 
In Albanian law system, extradition is provided by the Constitution, the Criminal Code, the Code of 
Criminal Procedure and the international Agreements where the Albanian state is a party of. 
Basing on article 39 of the Constitution “Extradition can be allowed only when it is expressively 
provided by the international agreements where Republic of Albania is a member and only with a 
judicial sentence”. 
At the same time, extradition is established by the provisions of criminal procedure, respectively 
by the articles 488 and 504, which are compiled in full conformity with the provision of European 
Convention “For Extradition”. 
According to these provisions, the extradition is applied if none of prohibition cases is applied, which 
are: a) the requesting state has to guarantee the condition that the extradited person will not be 
proceeded, will not be convicted, will not be held on purpose of execution of a sentence or of a 
security measure and will not have any other individual restriction for another criminal offence 
except the one for which the extradition is given. 
Known also as the “Specialty principle” this condition is also provided by the European Convention 
for Extradition and the Code of Criminal Procedure9. 
It is the case to underline that these criminal offenses for which the absence of proceeding must be 
guaranteed, are the ones committed by the person before he is consigned because of extradition. 
b) Extradition is not allowed when the criminal offense for which the person is required, is not 
such provided at the same time by the requested state’s legislation. This term is also known as the 
principle of ‘double criminalization” and it is provided by the Albanian legislation and by article 2 of 
the Convention “For Extradition” at the same time. 
c) Extradition is not permitted in case when the requested person is an Albanian citizen and when 
there is no deal to provide diversely. In execution of European Convention for Extradition “citizenship 
objection” is considered as a refusal reason, basing on fact that this provides the individual a social 
defense, at least in the context when a foreign sate makes an extradition request for a citizen of the 
country to which the extradition is required. 

8As executive authority in USA is the State Department, in France and in Spain is the Council of Ministers, in 
Canada and in Italy is the Minister of Justice etc. 
9This principle is specified by law no. 10193 date 03.12.2009 through which it is made an intervention by the 
legislator regarding the specification and uniformation of extradition procedures. Actually in article 42 of this 
law it is mentioned that: the Minister of Justice determines in the order disposed for extradition of a foreign 
citizen the request for respecting the speciality principle. For this goal, at the beginning of extradition procedure 
and when the guarantees have been given, the Minister of Justice asks from the requesting state that: a) the 
extradited must not criminally prosecuted for a criminal offense committed before the extradition, b) the 
extradited must not be subject of execution of a sentence for another criminal offense committed before the 
extradition; c) to the extradited must not be executed a conviction heavier than the one he was convicted or the 
conviction to death either. ç) the extradited if judged in absentia, has the right of review of the judicial sentence 
given to him; and d) the extradited must not be extradited to a third state, without the consent of Republic 
of Albania, for the execution of a final judicial sentence for convicting with imprisonment or by executing a 
restrictive security measure of personal character for imprisonment, given before the extradition was permitted. 
2. This principle is not respected in cases provided by article 490 items 2 and 3 of Criminal Procedure Code.
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Like it was emphasized at the beginning of this paperwork Albania has accepted the extradition of its 
citizens only with USA to that state and vice versa, basing on the treaty of “For Extradition” of 1st of 
March year 1933. In practice there is a debate if it is still in force10. 
ç) Extradition is not given for criminal offenses considered as political acts or when the persons results 
to be wanted for political reasons. In application of this provision, the state to which extradition 
is asked, that means Albanian state, is allowed to decide when a criminal offense is considered a 
political one11. 
d) Extradition is not permitted when the requested person is concluded that will be prosecuted or 
will be object of discrimination because of his race, religion, sex, citizenship, language, or political 
convictions, his personal or social status, or of or of other sentences or wild treatments, inhuman or 
offending acts which are violations of fundamental rights. 
e) Extradition is also not allowed even in the case when the criminal offense for which he is requested, 
the person has been proceded or judged in the country to which the extradition is requested, even 
though the criminal offense has been committed beyond its borders. 
f) Extradition is not allowed even when the person for whom the extradition is requested has 
committed a criminal offense in Albanian territory12. 
g) Extradition is not allowed when for this criminal offense Albanian state has given the amnesty.
 h) The request to allow the extradition will be also refused when the law of requesting state provides 
criminal prosecution or sentence for the offense committed. 
Though the above mentioned terms provided in the code of criminal procedure are not the only ones, 
because we recall that Albanian legislator has made a legislative intervention with the law no. 10193 
date 03.12.2009, sanctioning some other terms too. This intervention of legislator has happened as 
a further juridical arrangement of judicial cooperation, which has brought further specifications of 
the existing provision. 
It is noted that these terms have been implemented as a result of need in many cases of judicial 
practice, and also as a consequence of uniformity of Albanian criminal procedural legislation with 
the ones of the other countries. 
These terms are applied in extradition cases of a person, to a foreign state and actually they are: a) the 
Albanian legislation must provide for the criminal offense, for which the foreign state has assigned 
a restrictive security measure, a conviction with imprisonment not less than a year, b) the measure 
of conviction or the residual part of conviction given by judicial sentence of final form is at least 
4 months at the time of the request submission for extradition, c) the criminal prosecution or the 
execution of the criminal sentence should not be prescribed according to the legislation of requesting 
state, ç) should exist the conditions to restart the criminal process in the requesting state, though 
the criminal proceeding in Albanian, for the same criminal offense is ceased, d) the requesting state 
has to give a guarantee that he will not apply a conviction to death or if such is given, will not be 
executed, dh) the person for whom the extradition is requested, at the time of presenting the request 
for extradition, has not applied or has not been given an asylum in Albania to the requesting state. 
In case none of the options mentioned above of extradition prohibition exists, the Ministry of Justice 
sends the acts to the prosecutor of the competent court. The competent Court that examines the 
request for extradition notifies the parties at least ten days in advance the date set for the judicial 
session. When the court decides pro the extradition, the court decision can be appealed by the side 

10By sentence no. 241 date 22.05.2001, The district Court of Tirana accepted the power of this treaty and decided 
the extradition of Albanian citizen to the New York state, on condition that he is not prosecuted or consigned to 
another state for various charges for which he is extradited. 
11The Convention of Council of Europe “For Extradition” provides expressively which criminal offenses are 
not considered political ones. So in execution of this convention, the attempt to murder the president of state 
or one of his family members is not considered a political one. A very troubling and evolved is the phenomena 
of terrorism acts which in most cases are because of religion or political reasons. We underline that basing on 
Convention of Strasbourg “For the surpression of terrorism” of date 27 january 1977 in article 2 it is cited that 
“these acts for extradition purpose will not be considered political criminal offenses”.
12The meaning of territory of Albania is given in article 5 of criminal code. It is important to underline the fact that not 
only for the whole criminal offenses but even if a part of them is committed in Albania, the extradition can not be given.. 
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of the parties to the court of appeal, according to the general rules of appeal. In this case, there 
comes the conclusion and the decision of this court to dispose the extradition finally. When the 
court decides to refuse the request of extradition because of one or more causes, then the Ministry of 
Justice does not permit the extradition. 
Considering that finally the Ministry of Justice has the competence to dispose the request of a foreign state 
for extradition, according to article 499/1 the Ministry has to do this in thirty days since the day the court 
decision became final. In case the Ministry does not decide within this term, then the person for whom the 
extradition was required, and who is found imprisoned in jail, is freed. When the extradition is permitted, 
the Ministry of Justice must also define a date to consign the person to the authorities of requesting state. 

Replacement of extradition with European Arrest Order

In general context of integration process in which Albania is actually, the harmonization of domestic 
legislation governing judicial cooperation in criminal matters with acquis communautaire, is presented 
as a priority in the field of legal and institutional reform. On the other side, in conditions when the 
trans boundary criminality has been extended a lot, the judicial cooperation in criminal matters 
should be, together with informative services cooperation between the national organs of order, one 
of the most efficacious instruments in disposal of European states to balance this phenomena, so the 
reforms that Albania should commit must access all the European acts that simplify such cooperation. 
In order to fulfill this goal, the Albanian legislation must aim the approval of a special law for the 
judicial cooperation in criminal matters between the EU member states, which would give access to 
cooperate with them, to apply the special provisions that simplify sensitively the judicial and police 
cooperation in criminal matters. 
In this legislation it must be included the European Arrest Order, which main objective is to replace 
the extradition procedures with the simplified procedure of arrest and consignment of the requested 
person who is in the common space. It is the occasion to recall that the Framework decision 2002/584/
JAI of EU Council, of 13th of June 2002 which aims to issue and execute the European Arrest Order, is 
not directly executed, so after the accession of Albania to EU, it is true that “an automatic consigning” 
of wanted person is not going to happen, but according to the case, firstly Albania is required to 
implement this Framework Decision in its domestic legislation. 
Of course, this replacement between the conventions of European Council and the juridical EU norms 
will exclusively operate in relations of criminal cooperation between the member states, whilst between 
Albania and the other countries not members of EU will procede with the classical extradition procedure 
as it is provided by the conventions of Council of Europe. The replacement of extradition procedure 
provided by the code of criminal procedure and the conventions of European Council where Albania is 
a party, will be a pro parte and not in integrum replacement. 
Saying this, it is clear that Albania is in a continuous process which presents a series of challenges where 
the most important in our interest field is the confrontation of Albanian legislation with the Framework 
decision of European Arrest Order. This process will be accompanied undisputedly by changes of material 
and procedural provisions of our criminal legislation and in some cases even of constitutional provisions. 
In any case, the implementation of European Arrest Order will change the sense and as a result 
the interpretation of some of fundamental principles of criminal law and criminal procedure law. 
Encountering the increase of criminality phenomena has to be balanced with the delicate matter of 
defending the fundamental values provided by our inner legislation. In this complex frame, which 
partly includes even the sphere of personal freedoms of the citizens, there comes the question if the 
Albanian legislator has to give the priority to the execution of European norm, which imposes the 
efficiency of international cooperation, or of constitutional principles. 
Regardless the undisputable efficiency that accompanies this new mechanism, necessary to face with 
an unlimited criminality, it should be underlined that it has to be treated with the necessary exigency 
to avoid the threatening of guaranteed freedoms, on which modern civilizations are generally based 
and especially the democratic countries. 
Therefore, it is important that the controversial elements that accompany this juridical instrument, 
become the object of debate and analysis, and see the chance to gain from the guidelines of the 
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Constitutional Courts of judicial practice of member States, which have already implemented the 
European Arrest Order to their legislations. 
In this viewpoint, we will deal shortly with some of issues that will accompany the adoption of this 
form of judicial criminal cooperation in Albanian law system. 

Execution of European Arrest Order, between respecting of European norms and fundamental 
principles of Albanian law system

From all the polemics that have accompanied the implementation of European Arrest Order in 
domestic law, the attention of law executors is attracted by the anti constitutional risks that come with 
application of the framework decision. The European Arrest Order, conceived as a new alternative 
against the extraextended procedures of classic extradition, which are incompatible with the 
requirements of simplification and efficienty that should accompany the common social-economic 
space, brings anti anti constitutionality risks, properly in those directions where the Arrest Order is 
avoided from the classic extradition procedure. 
As a rule, a new resource of law is the law that will include the European Arrest Order in our legal 
order, can avoid several of law principles; but, several limitations that this normative act provides 
regarding the fundamental principles can not be avoided. So, the practice of Italian Constitutional 
Court has many times emphasized the reasoning of sentences given by it, the impossibility to threaten 
the fundamental rights provided by the constitution, even in the hypothesis when this avoidance is 
realized by European norms. 
In this line of ideas we should underline that the experience of the other countries has shown that the 
tale quale execution of the framework decision, in several times has not been possible.13. Using this 
experience, the Albanian legislator must realize the necessary constitutional changes that will make 
possible the compatibility of the fundamental act of European Arrest Order, or to provide the legal 
regime of Arrest Order, in the spirit of constitutional principles. 
Though not a direct resource of judicial cooperation in criminal matters, the Constitution of 
Republic of Albania, in quality of fundamental law provides the fundamental principles to which will 
be subject the restriction of personal freedom in general and the extradition especially. Moreover, 
we are analyzing the problematic situation of implementation the European Arrest Order to our 
domestic law, in viewpoint of these constitutional principles. 

The European Arrest Order and the extradition of Albanian citizens

The article 11 of Criminal Code provides the same formulation as article 39 second paragraph of the 
Constitution, adding in the third paragraph that “extradition will not be allowed if the person to be 
extradited is an Albanian citizen, except the cases when the agreement provides diversly”. 
After a long period in which the European states have established the basis of a judicial criminal 
cooperation and have made continuous attempts to develop further these forms of cooperation, it 
has come the moment considered inevitable by many researchers: the sovereignty limitation and as a 
result giving up from the principle of citizenship (Krivel, v.13,no.3 (2005), pg.317-363, Wiliams, 261)
After the approval of Framework decision, the member states can not refuse the consignment of 
the charged person or of the convicted one with the motive that the person has the citizenship of 
the country of execution of European Arrest Order. For this, basing on elimination of the reason to 
refuse because of citizenship of requested person, some of the member states have reviewed the legal 
provisions, even the fundamental law.14

In European context, even Albanian legislator has to accept that the framework decision that 
regulates the European Arrest Order has abrogated the principle of citizenship. In application of this 
13 It is sufficient to recall here the changes made to some of constitutions of member states before the approval 
of interior implementation law in France, Italy, Slovenia, Rumania, and others, or the anticonstitutional 
announcement of the law which implemented the Arrest Order in some of member states like Germany, Poland, 
Cyprus and others. 
14See Romania for a similar case. 
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decision, the existence of Albanian citizenship of the requested person, this will not be considered an 
obligatory reason to refuse the execution of European Arrest Order. 
However, Albanian law can implement the objection of albnaian citizenship of the requested person 
as one of facultative reasons to refuse the execution of Arrest Order, in execution of article 5, third 
paragraph of the framework decision, which provides this possibility conditioned by several premises. 
So, when this order is issued on purpose of criminal prosecution, the court can condition the 
consignment by the fact that the requested person must return to Albania to execute the conviction 
which eventually will be given against him. 
Otherwise, when European Arrest Order is issued to execute the conviction of an Albanian citizen, the 
legislatior should take into account “the objection of nationality” and in cases when the conviction is in 
conformity with the Albanian legislation and the Albanian competent authorities undertake to execute 
this sentence, the court can refuse to consign the Albanian citizen. In any case, the execution of conviction 
in the country of origin will be realized by consent of member state that has issued the Arrest Order. 

The compatibility of the principle of ‘double criminalization” and the legitimacy of the criminal 
offences with the provisions of framework decision.

In application of provisions of framework decision, in the law which will regulate the European 
Arrest Order, will not find the application – at least in the meaning we have given to this norm up 
to -, the article 11, second paragraph of criminal code, according to which, “extradition is permitted 
when the criminal offense where the object of request for extradition consists of, is at the same time such 
provided by the Albanian law and the foreign one.
 Although, the cohercive execution of the Arrest Order, without a preliminary verification of double 
culpability, can be considered in objection with the above mentioned article, which in the context of 
a general principle, is not referred only to the classic procedure of extradition provided by the code 
of criminal procedure, but of any form of cooperation that is based on arrest of a person and on his 
consignment to another state. 
This choice provided by the framework decisions is considered by many authors to be in objection 
with legitimacy principles provided by the Constitution, as the act is called a criminal offense in the 
country that issued the Arrest Order, even though it can be part of generic hypothesis provided by 
the framework decision, it could not meet all the necessary elements to be considered a criminal 
offense by interior domestic law to execute the European Arrest Order. 
Therefore, even the article 29 first paragraph of the Constitution of Albania provides the principle of 
nullum crimen sine lege, according to which “no one can be convicted for a criminal offense, which is 
not such considered by law at the time of being committed...”15. 
Another principle seems to be threatened, the one of determining the legal facts, considering that the 
framework Decisions makes such a wide regulation of some of 32 criminal acts, that it leaves space for 
an extended interpration of them, an unknown reality for our system of criminal law interpretation16. 
Practically, the consignment will be realized for a conduct formally part of the typology provided 
by article 2, paragraph 2 of the framework decision, but which does not meet all the constitutive 
elements that characterize the crime to be “equivalent” in our domestic law system, in other words, it 
is not considered a criminal offense by the albanain legislation.17

To avoid this constitutional incompatibility, the legitimacy principle should be read with more 
flexibility.That means, following this idea, the legitimacy principle acts in the sense that it is obligatory 
for the fact to be legally provided as a criminal offense, though only by the law of state that requires 
15The same principle is provided by article 2 of criminal code in this way “No one can be criminally convicted for 
a criminal offense that was not previously provided expressively as a crime or as an offense by law”.
16According to article 1 of the criminal code “The criminal law determines the criminal offenses, the convictions 
and the other measures taken for their authors”. 
17In fact, if we actually refer to the list provided by article 2 of the framework decision, we are convinced when 
we ascertain the nature of several of these criminal offenses like: ex “corruption”; “deceive”; ‘cyber crime”; 
“environment crime”; “racism and xenophobia”, and we also refer to the criminal specifications made to the 
corresponding criminal act/acts in our inner legislation. 
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the consignmet of the person (Cassese, 2003, 1565).
Reasoning this way, the interpretation can also be reached referring to another starting point, the 
one that the legitimacy principle applies only for the criminal offenses committed in the national 
territory and the judgment is going to be held there too. 
Thus, in case of European Arrest Order, the member executing State, will not judge the arrested 
person for the criminal offense committed by him, but will only consign him. In other words the 
executing state will only help for the investigation or the execution of another country court’s 
sentence, so the principle of legitimacy does not need to be respected by this state either. 
The authors who support this opinion add also the argument according to which, if we apply the 
principle of legitimacy strictly even in such case, the authors of criminal offenses can avoid the 
investigation or the execution of conviction having shelter inside a the territory of a state where the 
committed criminal offense is not provided by law, creating this way“the criminal paradise”. 
In fact, it is inherent the refuse to accept this thesis in front of the principle of taxative determination 
of criminal offenses, which implies that the fundamental law does not allow for anyone to undergo 
the conviction for facts that legislator has not provided to threaten the social values and as a result 
deserve to be criminally punished. 
Attaching to the opinion of some other authors, in our judgment, the exclusion of the list of 32 
criminal offenses represents and is based not on the avoidance of the legitimacy principle, but on 
presumption that this principle is applied for the list of 32 criminal offenses, since the moment of 
their selection by the designers of framework decision (Selvaggi, 2002, 453)
In other words, the list provided in article 2, paragraph 2 of the Framework decision, represents the 
individualization of the common social values zone of EU countries and gives to all the possibility to 
sanction them criminally according to the special forecast in their inner legislations. 
On such presumption, the preliminary verification of the condition of double culpability is 
“disregarded”, which in these cases will be considered to be valid. 
In the last analysis, few alternatives have remained to the Albanian legislator, for as long as the politic 
solution in the EU context has been as exactly as restrictive: to approach the criminal legislation in 
conformity with European standard. 

Cases of personal freedom restriction; detention measure and right of appeal

A special analysis must be paid to the compatibility between the new instrument of European Arrest 
Order and cases of personal freedom restriction, which as a rule are provided by the fundamental 
law. In this line of ideas we recall that even the Constitution of Republic of Albania sanctions a 
series of principles related to the cases of imprisonment and the maximal terms in which the person 
freedom can be restricted; the legal process, principles applied not only for Albanian citizen but even 
for the foreigners who submit the procedures of detention and consignment. 
According to a group of authors, in case of EAO execution, technically the detention restrictive 
measure is taken by an authority that does not have the exclusivity by the inner legal order to imprison 
the person’s freedom (Gualtieri, 2003, 85).
In these circumstances, it is proposed that the domestic law which regulates the Arrest Order should 
allow the recognition of motives for which the arrest measure is taken by the judicial authority issuing 
the European Arrest Order and must forecast that this order must be issued from a judge. As a result, 
the person who is subject of such order has to be listened, to enjoy the quality of being charged of, 
and be notified about the reasons of the arrest measure request. 
In our judgement, these opinions are based on a wrong premisis because they equate the freedom restriction 
as a consequence of detention realized by the executing state and the arrest performed as a result of taking 
the arrest security measure, in conditions of criminal procedure code. The European Arrest Order is an 
instrument that applies the mutual recognition of judicial sentences in criminal law field. 
Ratio legis of the framework decision accepts that the judicial authority of the state in which territory 
is found the arrested person, can not assess the measure already taken by the court of another member 
state, but it will control only the formal terms realted to the consignment of requested person. In 
other words, the Albanian court to execute an European Arrest Order will not be expressed on Me 
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fjalë të tjera, gjykata shqiptare që do të ekzekutojë UEN, nuk do të shprehet mbi merits/legality of the 
measure accommodated by the judicial authority of the requesting state.
Therefore, different from the extradition procedure, if the court ascertains the existence of an European 
Arrest Order, will dispose the detentioin of the requested person and will judge immediately the 
request for consignment to the requested state, without judging if the terms of Albanian legislation 
for takin the restrictive arrest measure are met or not. In these circumstances, the Albanian judicial 
authority to execute an EAO will give a tout court consent regarding only to the formal conditions for 
which the respective order has been given and not on the control of legitimacy title on which basis 
the personal freedom is restricted. 
So, the Albanian law on execution of framework decision should provide the verification of several formal 
elements of the content of European Arrest Order, respectively: the existence of a final judicial sentence; the 
arrest security measure taken, or any other sort of applicable judicial sentence with the same consequences. 
The Albanian court can not extend the examination even to the terms of giving the restricting 
measure which is examined by the authority of the European Arrest Order issuing state. Of course, 
the objection as unbased on law and proofs of the sentence given by the member state which has 
issued the Arrest Order, will be realized in the state that issued this sentence, where the person to be 
consigned will profit from all the procedural rights and warrants. 
The Albanian law that will provide the Arrest Order should regulate all this procedure in details, 
so that it can be realized in conformity with constitutional principles. So, at the detention moment, 
the requested person must be informed about the reasons of being arrested and about the existence 
of a European Arrest Order; to give him the chance to inform his family or other familiars; to be 
informed with the content of Arrest Order; to let him know the possibility he has to give the consent 
or not about his consignment to another member state; and about other procedure rights, as the right 
to have the free assistance of an interpreter; to be guaranteed defense through assistance of a lawyer; 
to be granted a free defense; to communicate freely and in private with his lawyer and so on. 
Basing on all we mentioned, it depends on assessment of Albanian lawmaker which throught the 
law that regulates the EAO can condition the execution and consignment of the requested person 
by providing the cases for which the Arrest Order is issued. In our judgement, such forecast is not 
necessary to assess the compliance with fundamental values granted by the inner legislatioin. 
A special problem can be raised regarding the right of appeal against the arrest measure, in order to 
respect the principles provided by our inner legislation and above all the article 28, third paragraph 
of the Constitution, a norm which regulates the right of appeal against the judge decision as one of 
procedural guarantees, granted to the person subject of restricted freedom measure. 
But a constitutional right like this – which has to be provided even by the law that will establish the Arrest 
Order -, should respect the time limit provided for the execution of consignment of the person according 
to the European Arrest Order, limits which are expressively provided in the framework decision. In 
application of article 17, these terms will be: 60 days and in special cases they can be extended to 90 days; 
while in case when the consent of the person himself has been already taken, this term is only 10 days. 
In these circumstances, in order to make possible and feasible that all the European Arrest Order 
mechanism and the procedures of consignment be realized within these terms and at the same timie 
all the procedure rights and warrants be respected as provided by the domestic law in favor of the 
person deprived of liberty, it needs to provide “a preferential way” for all complaints that are based 
on execution nof European Arrest Order. 
Basing on what we argued above, it is the case to recall that the sentence accepting the Arrest Order 
can be appealed only for how the terms are respected in conformity witht the framework decision 
in which the Arrest Order must be executed, and not for “legitimacy” of the title on which basis the 
European Arrest Order has been issued. 
Such delicate verification to what the fate of citizen in extradition is depeneded to, will be trusted to 
the inner procedures of the requesting state. But, it should be accepted that the EU member states 
have similar legal provisions, regarding the content; modalities and time of verification, so it can not 
be a priori accepted that the constitutional warrants can be met through a mutual trust to various EU 
states’ legislations, though the level of democracy in some cases does not even guarantee the defense 
of fundamental human rights and freedoms. In these circumstances, the Albanian law can provide 
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even other additional guarantees as a condition to execute the European Arrest Order. 

Perspective of Albanian procedural criminal legislation

Nine years after the creation of European Arrest Order, it is concluded that in the context of criminal 
cooperation of EU member states, the extradition procedure has remained in second plane. The success 
and efficiency are two terms which synthesise in general the actual balance of European Arrest Order18. 
From a report of judicial criminal cooperation held basing on this juridical instrument, it is evident 
that this mechanism has brought to main changes: the considerable simplification and acceleration 
of procedures and the intensification of their use in practice19. In this sense, it is doubtless that EAO, 
represents a proved progress, comparing to the extradition procedure. 
However, some legislative obstacles that limit the execution in practice need to be surpassed in order 
to use the potential offered by the European Arrest Order. 
Thus, the optimism for this new mechanism is somewhat faded from the existence of some problems 
encountered during the implementation of this order to the inner legislations of some member 
states20. In this context, it must be stressed that the approach of domestic law with the European 
one or the implementation of acquis communitaire to the domestic law seems to be a very complex 
process. So, the elimination of some of the reasons to refuse extradition; the consignment procedure 
itself; determination of competent judicial authorities; respecting the requested person’s rights, are 
only some of the most discussed issues that have accompanied this new procedure. 
In these circumstances, you see that the procedure of designing and approving a law to implement EAO 
to our legal order, must be accompanied by a specialized analysis in order to certify if and at what extent, 
the inclusion law will be compatible with the principles of our legal system, avoiding this way the further 
possible constitutional controversies and conflicts, as it has happened in some of member states21. In our 
judgment, the practice of the other member states takes a special importance in this respect. 
Basing exactly on the experience of states which have already passed a process of political and 
juridical debates, but also of judicial disputes regarding the validity of the law which has applied this 
mechanism to their domestic legislation, it is slightly understandable that the job of law designers to 
implement EAO to our inner legislation will not be an easy one. 
In execution of the principles of acquis communautaire, the member states have the obligation to reach the 
result provided by the Framework decision No. 2002/584/JAI through their domestic legislation. Consequently, 
Albania has to choose the legal instrument or the form through which it is going to be processed.
 These legal norms can be implemented to the code of criminal procedure as it has already happened 
in French law system22, or to a special law, as it has happened to Italian system23.

18These are the conclusions of assessment reports of the Commission for implementation of European legislation 
in the field of criminal collaboration between the member states. 
19Only in first 5 years, the execution of this procedure has made the localization and detention of 1770 
wanted persons, among them 1532 were consigned by the national authorities something that represents an 
improvement to the mass of 25% in ratio with the situation of a year before. France, Poland, Spain, Great Britain 
and the Low Countries, are counted as states that issue and take the biggest number of European Arrest Orders. 
Also, the duration of procedure has fallen sensitively. 
20

21Laws of implementation in three member states are abrogated from the Constitutional Court. 
The decision of Constitutional Court of Germany on 18th of July 2005.
• The decision of the Constitutional Court of Poland on 2 April 2005.
• Decision of the Constitutional Court of Cyprus on 7 November 2005.
• The chain reaction: Decision of Audiencia espagnole on 20 September 2005. 
• Even legitimacy of framework decision is set under question: sending to the European Court of Justice for 
verification from the Constitutional Court of Belgium, on 13 July 2005. 
22Law no. 204, date 9.03.2004. After coming to force of this law -12 March 2004-, articles 695-11 to 695-51 
criminal procedure code, constitute the legal framework that establishes the European Arrest Order and the 
procedures in French legal system. 
23Law no. 69, date 22 April 2005, “Provisions to comply with the domestic law with the framework decision 
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Regardless the specific legislative technique in use, these changes will represent a set of juridical 
norms through which grosso modo will be regulated, the field of executiong of European Arrest 
Order, the reason of refusing EAO, the competent court to examine this order in cases of execution 
procedure or of the procedure of issuing this order, the procedure of executing the order and the 
terms to execute within, the procedure of transferring the requested person to the state which has 
issued the European Arrest Order, the competent authorities and everything else. 
Considering that the European Arrest Order represents a special mechanism of criminal judicial 
cooperation, which is based on mutual recognition of judicial sentences, results that its legal regulation 
will be different from the one of the other forms of cooperation. In this context it is the case to underline 
that the provisions of criminal procedure code which govern extradition, though they come in objection 
with some of principles of Arrest Order, will continue to be in force. These provisions will be applied in 
all extraditions requested or to request to the other states, non member of European Union. 
Regarding the legislative technique in general and especially the design of law content for the execution 
of European Arrest Order, Albanian legislator first will refer to the provisions of framework decision, 
which includes the main procedural elements on which this legal instrument is based. On the other hand, 
a special importance will be paid to the provision of criminal procedure code, which represents the legal 
framework where the principles of a criminal process are provided and therefore the elements to be evident 
are the ones which continuously will be subject of this law regulation or will profit by a special regulation. 
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Privilegji kundër vetë-inkriminimit në procedure penale 
(Nemo Tenetur Prodere Seipsum)

Dr. Arta Bilalli- Zendeli
Fakulteti Juridik, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Tetovë

Hyrje

Privilegji kundër vetë-inkriminimit iu garanton individëve se nga ata nuk mund të kërkohet të përgjigjen në 
pyetje, me përgjigjet e të cilave e vendosin vehten në pozitë të personit të ndjekur penalisht. Ky privilegj paraqet 
fundamentin e lirisë së njeriut dhe argument të rëndësishëm në zhvillimin historik të të drejtave civile. Segmente 
të caktuara të privilegjit kundër vetë-inkriminimit burojnë nga antika dhe janë të ndërlidhura me maksimën 
latine që e shprehte këtë privilegj: nemo tenetur prodere seipsum që nënkupton se:”askush nuk është i detyruar 
publikisht ta zbulon vehten e tij” (Helmholz, 1997, 1).
Aktet më të rëndësishme ndërkombëtare dhe numri më i madh i akteve nacionale bashkëkohore e parashohin 
privilegjin kundër vetë-inkriminimit si pjesë e të drejtave dhe mundësive të të pandehurit në procedurën penale. 
Madje, privilegji kundër vetë-inkriminimit paraqet mbrojtje juridike nga marrja e pohimit të të pandehurit me 
anë të dhunës apo torturës. Rregullimi në aktet ndërkombëtare, qasja e akteve nacionale dhe lidhshmëria me 
prezumimin e pafajësisë, të drejtën e heshtjes dhe barrën e të provuarit do të jenë objekt trajtimi i këtij punimi.

Privilegji kundër vetë-inkriminimit sipas akteve ndërkombëtare dhe nacionale (vështrim) 

Pakti ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike (në tekstin e mëtejmë: PNDCP) në nenin 
14, al.3, p.g e parasheh këtë privilegj tok me dispozitat tjera që i përbëjnë të drejtat minimale të 
personave ndaj të cilëve zhvillohet procesi penal. Duke përcaktuar se:”askush nuk është i detyruar të 
dëshmon kundër vehtes së tij apo ta pranon fajësinë”, PNDCP, aplikimin e tij nuk e kufizon vetëm në 
mosdetyrimin e personit të përgjigjet në pyetje të caktuar por edhe në mosdetyrimin e tij ta pranon 
fajin për veprën e kryer. Dispozita e njejtë parashihet edhe në Statutin e Tribunalit të Hagës për 
ish-Jugosllavinë1 dhe sipas Statutin e Tribunalit të Ruandës2. Statutet e të dy tribunaleve e vendosin 
privilegjin kundër vetë-inkriminimit në vazhdën e të drejtave të të pandehurit.
Konventa Amerikane e të Drejtave të Njeriut (në tekstin e mëtejmë: KADNj) e përmban formulimin 
e njejtë (n.8, al.2, p.g) por i kushton edhe një paragraf të posaçëm (al.3) ku në mënyrë eksplicite 
parashihet se: “pranimi i fajit nga i pandehuri do të konsiderohet valid vetëm nëse është bërë pa asnjë 
formë shtrëngimi apo detyrimi”. 
Privilegji kundër vetë-inkriminimit nuk parashihet në mënyrë shprehimore në Konventën Europiane 
për të Drejtat e Njeriut, por konsiderohet si pjesë përbërëse e parimit për gjykim të drejtë të paraparë 
në te!
Në të drejtën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, privilegji kundër vetë-inkriminimit, parashihet 
edhe në Amandamentin V të Kushtetutës së SHBA-së, sipas të cilit: “asnjë person, në asnjë procedure 
penale, nuk mund të detyrohet të deklarojë kundër vehtes së tij”. Privilegji kundër vetë-inkriminimit 
paraqet vlerë universale dhe zë vend në aktet nacionale të shumë shteteve anembanë botës, si p.sh. 
në Kartën e lirive dhe të drejtave të Kanadasë Kushtetutën e Indisë3, Kushtetutën e Pakistanit4, 
Kushtetutën e Afrikës Jugore5, etj.
Privilegji kundër vetë-inkriminimit parashihet në Ligjin e procedurës penale të Republikës së 
Maqedonisë, në Kodin e procedurës penale të Republikës së Shqipërisë dhe në Kodin e procedurës 
1n.21, al.4, p.g e Statutit të Tribunalit Ndërkombëtarë për Ndjekjen e Personave përgjegjës për shkelje serioze 
të së Drejtës Ndërkombëtare Humanitare në territorin e ish-Jugosllavisë nga viti 1991, http:www1.umn.edu/
humanrts/icty/statute.html (15.03.2015).
2n.20, al.4, p.g e Statutit të Tribunalit Ndërkombëtarë të Ruandës, http://www2.ohchr.org/english/law/itr.htm 
(15.03.2015).
3n.20, al.3 e Kushtetutës së Indisë, http://www.indiacode.nic.in/coiweb/welcome.html (15.03.2015)
4n.13, al.1, p.b e Kushtetutës së Pakistanit, http://pakistani.org/pakistan/constitution/part2.ch1.html (15.03.2015)
5n.35, al.1, p.c e Kushtetutës së Afrikës Jugore, http://www.gov.za/documents/constitution/chapter-2-bill-
rights#35 (15.03.2015).

http://www2.ohchr.org/english/law/itr.htm
http://www.indiacode.nic.in/coiweb/welcome.html
http://pakistani.org/pakistan/constitution/part2.ch1.html
http://www.gov.za/documents/constitution/chapter-2-bill-rights#35
http://www.gov.za/documents/constitution/chapter-2-bill-rights#35
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penale të Republikës së Kosovës.
Ligji i procedurës penale i Republikës së Maqedonisë (Gazeta Zyrtare nr.150, 18.11.2010), privilegjin 
kundër vetë-inkriminimit e parasheh në dispozitën me të cilën i rregullon të drejtat e të pandehurit 
në procedurën penale (n.70), ku përveç të drejtave të tjera siç janë e drejta e informimit në kohë dhe 
në mënyrë të detajuar për akuzat dhe provat kundër tij, të drejtën e të pasurit kohë të mjaftueshme 
për ta përgatitur mbrojtjen, etj. parashihet se i pandehuri nuk mund të detryohet të deklarojë kundër 
vehtes së tij apo të afërmve të tij si dhe nuk mund të detyrohet ta pranon fajin për veprën e kryer 
penale. Në tekstin ligjor, situatë e ngjajshme parashihet edhe për dëshmitarin si mjet provues (në n. 
216 parashihet se edhe dëshmitari si mjet provues nuk është i detyruar të përgjigjet në pyetjet, me 
përgjigjet e të cilave e vendos vehten e tij apo të afërmit e tij në pozitë të të ndjekurit penalisht ose iu 
shkakton dëm të konsiderueshëm material apo turp të theksuar).
Kodi i procedurës penale i Republikës së Kosovës (Kodi nr.04/L-123, 13 dhjetor 2013) privilegjin 
kundër vetë-inkriminimit e parasheh në n.10, p.2 dhe 3, dhe krahasuar me dispozitën e paraparë në 
LPP të RM-së, e njejta paraqet dispozitë më të detajuar. Rrjedhimisht, në këtë dispozitë parashihet se: 
“i pandehuri nuk ka detyrim të paraqesë mbrojtjen e vet ose të përgjigjet në ndonjë pyetje, dhe nëse 
mbrohet, nuk është i detyruar të akuzojë vetveten ose të afërmit e tij e as të pranojë fajësinë. Kjo e 
drejtë nuk përfshin rastet kur i pandehuri hyn vullnetarisht në marrëveshje për të bashkëpunuar me 
prokurorin e shtetit” dhe: “Nga i pandehuri ose personi tjetër që merr pjesë në procedurë ndalohet 
dhe dënohet që të imponohet pranimi i fajësisë ose ndonjë deklarim tjetër me anë të torturës, forcës, 
kanosjes apo nën ndikimin e drogës ose të masave të tjera të ngjshme”. Ligjvënësi i Republikës së 
Kosovës, në këtë drejtim e rregullon edhe në mënyrë plotësuese çështjen e privilegjit dhe në mënyrë 
të veçantë e potencon edhe formën kryesore të mosrespektimit të tij në praktikë (zbatimi i torturës, 
forcës, kanosjes, etj.). Në këtë aspekt, siç shihet i afrohet rregullimit që për të njejtën çështje e bën 
KADNj!
Kodi i procedurës penale i Republikës së Shqipërisë: në tekstin e mëtejmë: KPP i RSh-së (Botimi 
i qendrës së botimeve zyrtare, Tiranë, 2013) në nenet 36 dhe 37 e përcakton forcën provuese të 
deklaratës së të pandehurit në përgjithësi dhe ate që manifeston vetëpërgjegjësi. Sipas dispozitave 
ligjore, deklarimet e bëra nga i pandehuri gjatë procedimit, nuk mund të përdoren si dëshmi të 
lëndës së shqyrtuar dhe kur para autoritetit procedues, një person që nuk është marrë si i pandehur, 
bën deklarime nga të cilat dalin të dhëna për inkriminim në ngarkim të tij, autoriteti ndërpret 
pyetjen, duke e paralajmëruar se pas këtyre deklarimeve mund të zhvillohen hetime ndaj tij dhe e 
fton të caktojë një mbrojtës. Deklarimet e tilla nuk mund të shfrytëzohen kundër personit që i ka 
bërë. Duke u përcaktuar për “personin që nuk është marrë si i pandehur”, KPP i RSh-së e përcakton 
rrethin e personave (ratione personae) që e gëzojnë privilegjin kundër vetë-inkriminimit sipas tij, por 
nga ana tjetër, duke e ftuar të njejtin të cakton mbrojtës, sikur lihet mundësi që ai të ndiqet penalisht 
për deklaratën e dhënë. Përndryshe, çfarë i nevojitet mbrojtja nëse ajo deklaratë apo ato thënie nuk 
mund të shfrytëzohen kundër tij?!

Privilegji kundër vetë-inkriminimit dhe prezumimi i pafajësisë

Prezumimi i pafajësisë paraqet një ndër prezumimet më të rëndësishme të së drejtës së procedurës 
penale, e cila parashihet jo vetëm me akte ligjore por edhe me akte kushtetuese dhe ndërkombëtare 
(Matovski, Buzharovska, Kalajxhiev, 2011, 63) dhe zakonisht definohet si e drejtë e çdo individi 
të konsiderohet i pafajshëm deri sa fajësia e tij të konstatohet me aktgjykim të formës së prerë. 
Prezumimi i pafajësisë është paraparë në të mirë të të pandehurit (Sahiti E. & Zejneli I., 2007, Tetovë) 
dhe reflektohet në barrën e të provuarit (i takon paditësit të autorizuar) dhe detyrimin e gjykatës që 
faktet e paargumentuara plotësisht t`i interpreton në dobi të palës (in dubio pro reo).
Lidhshmëria midis prezumimit të pafajësisë dhe privilegjit kundër vetë-inkriminimit rrjedh nga fakti 
se këto dy institute e plotësojnë dhe e kushtëzojnë njëri-tjetrin. Duke u nisur nga ajo se çdo individ 
konsiderohet i pafajshëm dhe është detyrë e paditësit ta argumenton fajësinë e të pandehurit në 
procedure penale, i pandehuri e gëzon të drejtën e heshtjes në tërësi por edhe nëse nuk mbrohet me 
heshtje, ai ka të drejtë të mos përgjigjet në pyetjet inkriminuese për te ose të afërmit e tij kurse heshtja 
apo mospërgjigja e tij nuk duhet kosnideruar si rrethana që e rrisin nivelin e fajësisë së tij. Ate, edhe 
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nëse heshtë apo nuk përgjigjet në pyetjet inkriminuese, akoma e mbron prezumimi i pafajësisë që 
duhet “rrëzuar” nga ana e paditësit të autorizuar.

Privilegji kundër vetë-inkriminimit dhe e drejta e heshtjes

Ndodh që e drejta e heshtjes dhe privilegji kundër vetë-inkriminimit të trajtohen si mundësi dhe 
të drejta të njejta. Por, këto dy të drejta duhet të shihen dhe trajtohen si “dy pjesë të rrethit” që 
përputhen pjesërisht midis vedi. E drejta e heshtjes është më e kufizuar sepse e mbron të pandehurin 
nga komunikimi akustik, duke ia garantuar të drejtën të mos flasë fare. Privilegji kundër vetë-
inkriminimit shkon tutje dhe nuk ka të bëjë vetëm me komunikimin verbal por edhe me mbrojtjen 
kundër detyrimit për të paraqitur para gjykatës dokumente të shkruara që mund të kenë karakter 
inkriminues (Trechsel, 2005, 342). Sipas interpretimit të Gjykatës Evropiane për të drejtat e 
njeriut, e drejta e heshtjes dhe e drejta e mosinkriminimit të vetvetes janë standarde të pranuara 
ndërkombëtarisht që qëndrojnë në zemrën e idesë së procesit të drejtë të paraparë në nenin 6 të 
KEDNj (Haris, O`Bojl, Varbrik, 2009, 259).
Është e udhës të theksohet se i pandehuri nuk mirret në pyetje me qëllim që të fitohet pohimi i tij 
se është kryerës i veprës penale (edhe pse këtë mund ta bëjë), por me qëllim që të njoftohet mbi 
bazat e akuzës dhe t`i mundësohet mbrojtja. Mirëpo duhet theksuar gjithashtu se, përkundër faktit 
se organet procedurale kanë mundësi ta marrin në pyetje të pandehurin, ai nuk është i obliguar të 
deklarojë. Ai ka të drejtë të heshtë (Sahiti E., 2005, 88). Nëse i pandehuri heshtë, heshtja e tij nuk 
duhet t`i konsiderohet si rrethanë rënduese, respektivisht nga heshtja, nuk mund të ketë kurfarë 
pasojash për të pandehurin (Matovski N., 2003, 203).

Privilegji kundër vetë-inkriminimit dhe barra e të provuarit

Privilegji kundër vetë-inkriminimit jo vetëm që garanton se i pandehuri në procedurë penale paraqet 
subjekt me të drejta të caktuara, por më së shumti reflektohet në parimin sipas të cilit barra e të 
provuarit i takon paditësit të autorizuar në procedurë penale (Bilalli, 2011, 81). Nëse i pandehuri nuk 
përgjigjet në pyetje të caktuar, si pasojë e privilegjit kundër vetë-inkriminimit, mospërgjigjja e tij nuk 
duhet interpretuar si rrethanë rënduese por paditësit të autorizuar i ngel detyrimi ta argumenton 
fajësinë, edhe përkundër mosmarrjes së përgjigjes nga ana e të pandehurit. Pa dyshim se privilegji 
kundër vetë-inkriminimit reflektohet në zbulimin e së vërtetës materiale në procedure penale, por 
mundësia që me këtë privilegj e fiton individi si pjesë e shoqërisë konsiderohet më e rëndësishme se 
e vërteta e zbuluar në një kontest penal. 
Privilegji kundër vetë-inkriminimit e rrit besimin në sistemin e drejtësisë dhe iu mundëson 
individëve që çështje të caktuara të mos ua shpalosin organeve shtetërore. Nëse organet shtetërore 
kanë dyshime ose posedojnë me indicie apo prova për fajësinë e një individi, ata duhet dhe mund 
ta materializojnë apo argumentojnë atë në procedurë ligjore, por jo duke nxjerrur përgjigje apo 
pohime të dhunshme nga i dyshuari apo i pandehuri (Bilalli, 2011, 81). Ai argumentim duhet të 
arrin në nivel të argumentimit tej dyshimit të arsyeshëm në procedurë penale. Zhvillimi i procedures 
penale mvaret nga akti akuzues i paditësit (parimi akuzator) dhe ai duhet t`i argumenton të gjitha 
pikat e aktit akuzues (identitet objektiv dhe subjektiv midis aktit akuzues dhe aktgjykimit) dhe jo e 
kundërta! Pra, i pandehuri nuk duhet ta argumenton pafajësinë e tij sepse procesi penal zhvillohet 
për ta argumentuar fajësinë e jo pafajësinë!

Zbatimi Ratione Materiae

Ky privilegj zbatohet vetëm në suaza të procedures penale. Shteti mund të kërkon nga shtetasit që të 
japin informacione të ndryshme dhe shpesh këto informacione mund të kenë efekte negative ndaj 
individit. Si shembull tipik paraqitet rasti i paraqitjes së tatimit. Nuk ka dyshim se ky privilegj nuk 
gjen zbatim jashtë të drejtës penale (Trechsel, 2005, 349). Sipas interpretimit të Gjykatës Evropiane 
për të drejtat e njeriut në Strazbur, detyrimi për të paraqitur të hyrat dhe kapitalin me qëllim të 
kalkulimit të tatimit është “cilësi e përgjithshme e sistemit tatimor të shteteve bashkëkohore që nuk 
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do të mundnin të funksionin në mënyrë efikase pa ekzistimin e këtyre sistemeve tatimore”. Ndaj, 
theksohet se edhe paraqitja korrekte e të hyrave apo kapitalit (që kërkohet për qëllime tatimore nën 
kanosjen për shqiptim të sanksionit penal) i cili zbulon evazion paraprak tatimor nuk konsiderohet 
si shkelje e privilegjit kundër vetë-inkriminimit (Haris, O`Bojl & Varbrik, 2009, 264).

Efekte direkte nga privilegji kundër vetë-inkriminimit

Efekti direkt që buron nga privilegji kundër vetë-inkriminimit ka të bëjë me mënyrën e marrjes së 
përgjigjeve nga ana e personit të akuzuar. Në bazë të privilegjit, ndalohet zbatimi i torturës ndaj 
të akuzuarit me qëllim të marrjes së përgjigjes së caktuar, pavarësisht a bëhet fjalë për përgjigje 
inkriminuese apo jo (Treshcel, 2005, 346). 
Privilegji nuk ka karakter absolut. Privilegji kundër vetë-inkriminimit e ndalon zbatimin e dhunës 
ndaj të pandehurit në procedurë penale. Por, çështje që meriton shqyrtim në këtë drejtim është se 
çka konsiderohet si “dhunë” e zbatuar ndaj të pandehurit? Dhuna mund të paraqitet në forma të 
ndryshme. Është e qartë se aplikimi i dhunës fizike ndaj individit me qëllim që nga ai të mirret 
pohimi për veprën e kryer apo ndonjë provë tjetër e lidhur me krimin, kanosja me sanskion penal për 
mosdhënien e informacioneve paraqesin shkelje të privilegjit kundër vetë-inkriminimit pa dallim se 
ai person më vonë a do të jetë i pandehur dhe i dënuar ose jo. Edhe aplikimi i rregullës së nxjerrjes 
së konkluzave me efekt negativ për të pandehurin nga qëndrimi i tij i heshtur, poashtu paraqet një 
formë të dhunës që manifestohet përmes shtypjes për të dhënë përgjigje në pyetjet e parashtruara. 
Ngjashëm, edhe shfrytëzimi dhe kyqja e agjentit-provokator me qëllim që ai të mbledhë informacione 
rreth veprës së kryer mund të ngërthen në vete shkallë të caktuar të dhunës. (Haris, O`bojl, Verbrik, 
2009, 260).

Përjashtime nga rregulla

Privilegji kundër vetë-inkriminimit, sipas interpretimit të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut 
ekziston fillimisht që të garanton se do të respektohet vullneti i të pandehurit për të dhënë përgjigje 
të caktuara dhe nuk nënkupton situatat kur nga i pandehuri mirren substanca apo materie që nuk 
mvaren nga vullneti i tij siç janë gjaku, urina apo materie të tjera që shërbejnë për analizë të AND-së 
(Treshcel, 2005, 354).
Përjashtim tjetër paraqet situata e identifikimit të të pandehurit. Në fakt, askush nuk ka të drejtë 
të qëndrojë dhe të mbetet anonim, andaj mund të detyrohet ta zbulon identitetin e tij/saj. Kjo nuk 
parashihet në aktet ndërkombëtare që rregullojnë të drejtat e njeriut, por shprehimisht parashihet 
në Konventën (III) të Gjenevës për trajtimin e të burgosurve të luftës, ku qëndron:”Secili i burgosur 
në luftë, gjatë marrjes në pyetje, është i kufizuar të tregon vetëm mbiemrin, emrin dhe kategorinë 
e tij, datën e lindjes dhe numrin e ushtrisë, të regjimentit, numrin personal apo serik, ose nëse nuk 
i posedon këto, duhet të jep informacione të tjera ekuivalente me to”6. Kjo rregull fundamentale 
mund të zbatohet edhe jashtë gjendjes së luftës. Askush nuk ka të drejtë ta fsheh identitetin e tij. 
Njeriu si qenie sociale, mens sociale, ka nevojë të krijon raporte me të tjerët dhe ato raporte mbeten 
të parealizuara nëse individi refuzon ta shpalosë identitetin e tij (Treshcel, 2005, 355).

Konkluzione

I pandehuri në procedurë penale gëzon një varg të drejtash, të parapara në akte të ndryshme 
ndërkombëtare dhe në aktet nacionale të shteteve demokratike. Në mesin e tyre numërohet edhe 
privilegji kundër vetë-inkriminimit, i cili në mënyrë shprehimore nuk parashihet vetëm në KEDNj, 
por konsiderohet si pjesë përbërëse e nenit 6 të saj.
Po ta krahasojmë PNDCP dhe KADNj, do të shohim se kjo e dyta i kushton më shumë vëmendje 
privilegjit. Madje, praktika e mospërgjigjes në pyetjet inkrimunese, në SHBA është e njohur si “thirrje 
në Amandamentin V” (“taking the fifth”).
Privilegji kundër vetë-inkriminimit zbatohet vetëm në lëminë e së drejtës penale dhe nuk zbatohet, 
6n.17, al.1 nga Konventa (III) për trajtimin e të burgosurve të luftës, Gjenevë, 12.08.1949
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p.sh. në të drejtën tatimore.
Mënyra më eklatante e shkeljes së këtij privilegji lidhet me zbatimin e dhunës ndaj të pandehurit 
me qëllim të marrjes së përgjigjeve të pyetjeve të parashtruara. Pikërisht, me anë të këtij privilegji, 
organeve shtetërore duhet t`iu ndalohet aplikimi i praktikave të atilla. Dhunë, në këtë drejtim 
konsiderohet: dhuna fizike, kanosja për shqiptim të sanksionit penal në rast të mospërgjigjes, dhuna 
psiqike që ndikon tek i pandehuri si rezultat i konsiderimit të heshtjes si rrethanë rënduese si dhe 
(sipas disa autorëve, me të cilët pajtohem) kyqja e agjentit-provkues.
Edhe pse në raste të caktuara, analiza e ADN- së (nga gjaku, pështyma, urina e të pandehurit) apo 
testimi me poligraf të gënjeshtrës duken sikur e cënojnë këtë privilegj, ato nuk bëjnë pjesë në shkeljet 
e privilegjit kundër vetë-inkriminimit.
I pandehuri, në kushte të luftës dhe paqes, mund të thirret në privilegjin kundër vetë-inkriminimit 
dhe në të drejtën e heshtjes, për të gjitha pikat e akuzës por jo edhe për ta zbuluar identitetin e tij!

Literatura
Libra:
Bilalli A., (2011), Tovarot na dokazhuvanjeto vo kriviçnata postapka, Dizertacion Doktorature, Shkup.
Haris D.J., O`Bojl M., Varbrik, (2009), Pravo na Evropskata konvencija za çovekovi prava, Shkup, Prosvetno 
Delo AD.
Helmholz R.H., (1997), The Privilege against Self-incrimination: its origins and development, The University of 
Chicago Press, Chicago.
Matovski N., (2003), Kazneno Procesno Pravo- Opsht Del, Shkup.
Matovski N., Buzharovska G., Kallajxhiev G., (2011), Kazneno Procesno Pravo, Shkup.
Sahiti E., (2005), E drejta e procedures penale, Prishtinë.
Sahiti E., Zejneli I, (2007), E drejta e procedures penale e Republikës së Maqedonisë, Tetovë.
Treshcel S., (2005), Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford, Oxford University Press.

Akte ndërkombëtare dhe nacionale:
Amandamenti V i Kushtetutës së SHBA-së, http://www.gpoaccess.gov/constitution/-pdf/con001.pdf 
(10.03.2015).
Karta e Kanadasë për liritë dhe të drejtat, 1982, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/const/page-15.html 
(15.03.2015).
Kodi i procedurës penale i Republikës së Kosovës, Kodi nr.04/L-123, 13 dhjetor 2013.
Kodi i procedurës penale i Republikës së Shqipërisë, Botimi i qendrës së botimeve zyrtare, Tiranë, 2013.
Konventa Amerikane e të Drejtave të Njeriut, 1978, http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html 
(10.03.2015).
Konventa (III) për trajtimin e të burgosurve të luftës, Gjenevë, 12.08.1949
Kushtetuta e Afrikës Jugore, 1996, http://www.gov.za/documents/constitution/chapter-2-bill-rights#35 
(15.03.2015).
Kushtetuta e Indisë, 1949, http://www.indiacode.nic.in/coiweb/welcome.html (15.03.2015)
Kushtetuta e Pakistanit, 1973, http://pakistani.org/pakistan/constitution/part2.ch1.html (15.03.2015).
Ligji i procedurës penale i Republikës së Maqedonisë, Gazeta Zyrtare nr.150, 18.11.2010 
Pakti ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike, OKB, 1966, http://www2.ohchr.org-english/law/ccpr.
htm#art14 (10.03.2015).
Statuti i Tribunalit Ndërkombëtarë për Ndjekjen e Personave përgjegjës për shkelje serioze të së Drejtës 
Ndërkombëtare Humanitare në territorin e ish-Jugosllavisë nga viti 1991, 1993, http:www1.umn.edu/humanrts/
icty/statute.html (15.03.2015).
Statuti i Tribunalit Ndërkombëtarë të Ruandës, 1994, http://www2.ohchr.org/english/law/itr.htm (15.03.2015).

 

http://www.gpoaccess.gov/constitution/-pdf/con001.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/const/page-15.html
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html
http://www.gov.za/documents/constitution/chapter-2-bill-rights#35
http://www.indiacode.nic.in/coiweb/welcome.html
http://pakistani.org/pakistan/constitution/part2.ch1.html
http://www2.ohchr.org-english/law/ccpr.htm#art14
http://www2.ohchr.org-english/law/ccpr.htm#art14
http://www2.ohchr.org/english/law/itr.htm


200

Gjykata e Arbitrazhit nё sistemin legjislativ shqiptar: Formimi dhe Arbitrat
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Abstrakt

Interesi në rritje të shoqërive tregtare ndërkombëtare drejt tregut shqiptar, dhe veçanërisht rritja e klauzolave 
parashikuese të institutit të arbitrazhit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të mundshme në kontratat tregtare, 
sygjeruan një punim të adresuar në analizën specifike të disa karakteristikave të rëndësishme të institutit të 
arbitrazhit në legjislacionin shqiptar, konkretisht të neneve 404- 414 të kodit të proçedurës civile.
Qëllimi i këtij punimi është që të ofrojë një panoramë të përgjithshme të normativës në fuqi të parashikuar nga 
kodi i proçedurës civile në lidhje me proçedurën e arbitrazhit, duke u ndalur kryesisht në aspektin e formimit të 
gjykatës së arbitrazhit. Gjithashtu, do të vihet theksi në rolin kryesor që luajnë arbitrat në formimin e gjykatës së 
arbitrazhit si dhe në raportin “specifik” që krijohet ndërmjet arbitrave dhe marrëveshjes së arbitrazhit.

Fjalë kyçe: gjykata arbitrazhit, arbitër, proçedura arbitrazhit, kontratat tregtare, kodi i proçedurës civile.

Hyrje

Instituti juridik i arbitrazhit në Shqipëri mund të konsiderohet si një disiplinë e re, duke qenë një 
produkt evolutiv që vetëm kohët e fundit po arrin rezultate të konsiderueshme në fushën e kontratave 
tregtare (kryesisht të kontratave tregtare ndërkombëtare). Arbitrazhi në Shqipëri është disiplinuar 
nga Kodi i Proçedurës Civile në Pjesën e Dytë, dedikuar gjykimit në shkallën e parë, në Titullin e 
Katërt, në të cilën ragrupohen 42 nene të ndare në gjashtë pjesë. Në këtë trajtim do të ndalemi vetëm 
në dispozitat normative që kanë të bëjne me formimin e gjykatës së arbitrazhit në arbitrazhin e 
brëndshëm, të disiplinuara në nenet 404 - 414 të kodit proçedural.

Gjykata e Arbitrazhit

Nëse një nga anët subjektive të raportit të arbitrazhit janë palët e marrëveshjes së arbitrazhit, ana 
tjetër përbëhet nga arbitrat e arbitrazhit (La China, 2004, 75). Sipas dispozitës normative të nenit 
405 të kodit të proçedurës civile “palët mund të merren vesh në mënyre të pavarur për numrin e 
arbitrave në një gjykatë arbitrazhi dhe për mënyren e caktimit të tyre. Në rast mosmarrëveshjeje 
ndërmjet palëve dhe me pëlqimin paraprak të tyre, gjykata e arbitrazhit formohet nga një arbitër ose 
më shumë arbitra në numrin tek, që caktohen nga gjykata”. Kodi proçedural civil shqiptar (ndryshe, 
për shembull, nga kodi proçedural italian, neni 810 c.p.c) nuk parashikon afatin në dispozicion 
të palëve për të caktuar arbitrin e tyre; gjithsesi, sipas doktrinës, zgjedhja e legjislatorit është që t’i 
japë sa më shumë rëndesi vullnetit të palëve kështu që afati është lënë që të caktohet nga palët me 
marrëveshjen e tyre për proçedurën e formimit të gjykatës së arbitrazhit (Vasili, 2005, 203). Palët 
janë të lirë që të vendosin në marrëveshjen e arbitrazhit, në mënyre të drejtëpërdrejtë ose indirekte 
(me anë të referimit të Rregullores së ndonjë gjykate arbitrazhi), mekanizmat specifikë të emërimit 
dhe caktimit të arbitrave. Ndërsa, pjesa e fundit e nenit 405, vepron si një kriter i mëtejshëm vetëm 
atëhere kur marreveshja e arbitrazhit kufizohet përgjithësisht, për shembull, që tia delegojë një 
paleje të tretë caktimin e arbitrave, pa specifikuar se cfarë pasojash do të ndodhin në rast inercie 
apo mosveprimi nga ana e palëve ose të palës së tretë. Në raste të tilla, legjislatori ka parashikuar që 
kompetente për caktimin e arbitrit apo të arbitrave është Gjykata e Shkallës së Parë, kompetente sipas 
parimit territorial, kështu që bëhet fjalë për një kompetencë specifike dhe të paderogueshme. Është 
për t’u theksuar fakti që ligji nuk parashikon mundësine e pasojave në rast se Gjykata kompetente 
nuk proçedon në caktimin e arbitrit apo të arbitrave kur kjo gjë kërkohet nga palët.
Siç u parashtrua më lart, arbitri apo arbitrat që formojnë gjykatën e arbitrazhit janë subjekte të 
zgjedhur dhe të caktuar në mënyrë të pavarur nga palët e arbitrazhit. Sipas dispozitës normative të 
nenit 407, paragrafit të parë, “misioni i arbitrit i besohet vetëm një personi fizik që ka zotësi juridike 
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të plotë për të vepruar”; kështu që, të caktohet një arbitër që do të formojë gjykatën e arbitrazhit duhet 
patjetër që arbitri të mos ketë kufizime në aftësinë ligjore për të vepruar (mosha nën 18 vjec, paaftësi 
mendore, etj). Efekti i vetëm që lidhet me ekzistencën e ndonjë rasti të pazotësisë për të vepruar është 
ankimi i vendimit të gjykatës së arbitrazhit të marrë nga arbitri me pazotësi për të vepruar (neni 434, 
pika a.). Gjithsesi, rastet e pazotësisë për të vepruar duhet të veçohen me rastet e papajtueshmërisë 
(që mund të rrjedhin nga mungesa e paanësisë dhe pavarësisë së arbitrit) dhe në rastet e paaftësise 
profesionale (që mund të rrjedhin, për shembull, nga mungesa e aftësive “intelektuale-kulturore” 
të nevojshme për zgjidhjen e mosmarrëveshjes). Për sa i përket mungesës së aftësive specifike nga 
ana e arbitrit që kërkohen sipas natyrës dhe objektit të arbitrazhit (për shembull, njohja e “gjuhës 
së huaj” ose posedimi i kualifikimeve të larta profesionale), subjekti që nuk i ka këto aftësi specifike 
mund të emërohet dhe caktohet nga palët si arbitër. Të vetmen pasojë, sipas mendimit tonë, mund 
t’a identifikojmë në parashikimin e paragrafit të fundit të nenit 408, sipas së cilës “pala që ka emëruar 
një arbitër mund t’a përjashtojë atë vetëm për shkaqe që bëhen të njohura pas emërimit të tij”; 
përjashtimi ose zëvendësimi i arbitrit parashikohet edhe nga neni 410 në rast se arbitri nuk është në 
gjëndje që të plotësojë detyrat e tij për misionin e ngarkuar.
Neni 407 në paragrafin e fundit parashikon mundësine që palët mund të caktojne arbitër një 
person juridik i cili ka vetëm fuqinë për ta organizuar arbitrazhin. Në këte rast, personi juridik 
luan një rol të rëndësishem në mbarëvajtjen organizative të proçedurës së arbitrazhit: ai mund t’i 
rakomandojë palëve një Dhomë Tregtie ose një institucion tjetër të kësaj natyre në të cilën janë të 
regjistruar arbitra të specializuar për mosmarrëveshjen konkrete; mund të vëje në dispozicion të 
palëve praktikat proçedurale për zgjidhjen e mosmarrëveshjes; rekomandon dhe ndihmon në gjetjen 
e ligjit të aplikueshëm, etj. Në çdo rast, personi juridik nuk mund të jetë pjesë si organ në gjykimin 
dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjes (Vasili, 2005, 204). Gjithashtu, sipas nenit 412 të k.p.c, në rast se 
një personi juridik i është caktuar detyra nga palët që të organizojë arbitrazhin, ai fton palët që të 
caktojnë arbitrin e tyre, dhe vepron sipas proçedurës për caktimin e arbitrit të nevojshëm për të 
plotësuar trupin gjykues të arbitrazhit.

Caktimi dhe pranimi si arbitër

Mënyrat e caktimit të arbitrave janë nga më të ndryshmet: mund të jenë palët që në marrëveshjen 
e tyre të arbitrazhit të caktojnë në mënyre të drejtëpërdrejte të gjithë arbitrat (ose arbitrin) ose tia 
delegojnë caktimin e arbitrave një akti tjetër të mëvonshem të nënshkruar prej tyre (që do të jetë 
një akt i shkruar pjesë integrale e marrëveshjes së arbitrazhit) ose mund ti referohen një institucioni 
arbitrazhi të paracaktuar (siç parashikohet nga neni 412 i kodit proçedural); palët mund të caktojnë 
secila arbitrin e tyre dhe të identifikojnë mënyrat e caktimit të arbitrit të tretë (hipotezë e përshtatshme 
në rastin e një mosmarrëveshjeje ndërmjet dy palëve, dhe i caktohen arbitrave të zgjedhur nga palët 
detyra për të caktuar arbitrin e tretë); në rast se ky mekanizëm nuk është funksional atëhere është 
përhere e mundur që palët ti drejtohen autoritetit gjyqësor. Ligji parashikon këte mundësi: nëse palët 
nuk kanë përcaktuar numrin e arbitrave, dhe nuk e bëjne edhe me një akt juridik të mëvonshem, 
arbitri caktohet nga autoriteti gjyqësor (neni 405, paragrafi i dytë); nëse palët kanë parashikuar një 
numer çift arbitrash, gjykata e arbitrazhit plotësohet me një arbitër tjetër, që mund të caktohet nga 
autoriteti gjyqësor, më saktësisht nga Kryetari i Gjykatës së Shkallës së Parë brënda 15 ditëve nga 
kërkesa e palëve (neni 411 k.p.c).
Neni 408 në paragrafin e parë sanksionon që “gjykata e arbitrazhit quhet e formuar rregullisht kur 
arbitri ose arbitrat janë emëruar në përputhje me dispozitat e këtij kreu dhe ata kanë pranuar me 
shkrim misionin që u është besuar”. Emërimi si arbitër na paraqitet si një propozim kontraktual i cili 
duhet të pranohet nga arbitri me anë të një akti të shkruar. Me anë të emërimit identifikohet arbitri i 
zgjedhur, por nuk kemi akoma të formuar gjykatën e arbitrazhit; Arbitri kryen një mision të caktuar 
nga të tjerët dhe nuk mund t’a kryejë këte detyrë nëse nuk ka përfunduar aktin preliminar të pranimit 
të misionit (Verde, 2006, 112). Kështu që, arbitri bëhet i tillë jo vetëm në castin kur ky emërohet nga 
palët, por kur arbitri pranon me shkrim detyrën që i është besuar: kërkohet pranimi me shkrim i 
të gjithë arbitrave që organi arbitral, pra “Gjykata e arbitrazhit” të konsiderohet e formuar. Për sa i 
përket formës juridike të pranimit të misionit të arbitrit, kërkesa kryesore e kodit proçedural është 
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që pranimi të bëhet me shkrim, pa specifikuar nëse moszbatimi passjell pavlefshmërine e pranimit. I 
përgjigjet parashikimit ligjor, sipas mendimit tonë, dhe duhet të konsiderohet plotësisht i efektshëm 
edhe ai pranim i misionit nga ana e arbitrit që rezulton nga një telegram ose teleks, ose nga çdo 
mjet të aftë që përben provë shkresore. Karakteristikë e pranimit të misionit të arbitrit është fakti 
që ai nuk merr efekt juridik në momentin që u njoftohet palëve por në momentin që ai lëshohet 
nga arbitrat, dhe pikërisht nga ky moment Gjykata e arbitrazhit konsiderohet e formuar rregullisht 
(neni 408 paragrafi i parë), dhe fillon afati misionit të arbitrave në dhënien e vendimit (neni 413, 
paragrafi i parë) si dhe lindjen e detyrimeve reciproke ndërmjet palëve. Me anë të “pranimit të 
misionit” krijohet një raport juridik kontraktual (që mund t’a identifikojmë si “atipik”, duke qenë 
e vështire që t’a inkuadrojmë në një nga format “tipike” të parashikuara nga kodi civil) ndërmjet 
palëve të marrëveshjes së arbitrazhit dhe arbitrave. Arbitrave u lind detyrimi që të kryejnë një 
aktivitet juridik të rëndësishem, duke formuar kështu një raport dypalësh (palët dhe arbitrat) nga ku 
rrjedhin detyrime reciproke: i vetmi detyrim të parashikuar nga ligji për arbitrin është ai që të kryejë 
misionin e ngarkuar deri në perfundimin e tij (neni 423, paragrafi i parë); në fakt, arbitri “nuk mund 
të abstenojë ose të heqë dorë nga gjykimi i mosmarrëveshjes, perveç se nga motive të parashikuara 
nga neni 408” (neni 423 paragrafi i dytë). Për sa i përket detyrimeve të palëve, është e kuptueshme 
që ato duhet të shlyejnë pagesën arbitrave si dhe të paguajnë shpenzimet e proçedurës së arbitrazhit. 
Arbitrat kanë të drejtën e shperblimit të tyre për detyrën e caktuar. Zakonisht, në caktimin e misionit 
nga ana e palëve, u besohet arbitrave edhe detyra që të përcaktojnë shpërblimin e tyre. Në këtë rast, 
arbitrat, në dhënien e vendimit të arbitrazhit caktojnë edhe shpërblimin e tyre si dhe shpenzimet e të 
gjithë gjykimit të arbitrazhit. 

Përfundimi i mandatit të arbitrit dhe zëvëndësimi

Legjislatori shqiptar i ka atribuar arbitrit një të drejtë shumë të rëndësishme dhe diskrecionale: bëhet 
fjalë për parashikimin ligjor të sanksionuar në paragrafin e tretë të nenit 404 të kodit të proçedurës 
civile: arbitri i caktuar nga palët për të zgjidhur mosmarrëveshjen mund të mos pranojë misionin 
e besuar, pa qenë nevoja që të motivojë vendimin e tij. Është një nga parashikimet më drastike në 
proçedurën e arbitrazhit, pasi mospranimi i misionit të besuar nga ana e arbitrit çon në shfuqizimin 
e vetë marrëveshjes së arbitrazhit. Nuk arrihet të kuptohet zgjedhja drastike e legjislatorit në dhënien 
e një parashikimi të tillë që ndikon në mënyre negative në vullnetin e lirë të palëve. Instituti i 
arbitrazhit gjen bazën e tij në vullnetin e palëve që tia nënshtrojnë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 
arbitrave të caktuar dhe ky parim themelor afirmohet nga vetë legjislatori shqiptar në nenin 403 
të k.p.c; kështu që, sipas mendimit tonë, të lejosh që një subjekt i tretë (që është arbitri) i jashtëm 
në formimin e vullnetit të palëve, të ndikojë në mënyre vendimtare në vullnetin e palëve për të 
zgjedhur proçedurën e arbitrazhit, është në kundërshtim me frymën e neneve 400 e në vijim të kodit 
të proçedurës civile shqiptare (Berisha, 2014, 220). Vetë kodi proçedural në nenin 410 parashikon 
mundësine e rasteve kur arbitri nuk është në gjëndje që të plotësoje detyrat e tij apo të përfundoje 
misionin e ngarkuar në afatin e caktuar nga palët; në këto raste palët mund ta zëvëndësojne arbitrin, 
pa paralizuar kështu proçedurën e arbitrazhit. Kështu që, duket paradoksale që nga një anë palët 
mund t’a zëvëndësojne arbitrin që nuk kryen detyrat e caktuara (nenet 410 dhe 423) dhe nga ana 
tjetër, duhet që të nënshkruajne një marrëveshje tjetër arbitrazhi nëse arbitri nuk pranon misionin e 
caktuar (neni 404)! Një pjesë e doktrinës, shprehet që mospranimi i arbitrit çon në pavlefshmërine 
e marrëveshjes së arbitrazhit vetëm në atë rast kur në marrëveshjen e arbitrazhit është identifikuar 
emri i arbitrit të caktuar: në këte rast nëse arbitri nuk pranon detyrën e ngarkuar, përpara se të ketë 
filluar procedura e arbitrazhit, atëhere palët duhet të nënshkruajnë një marrëveshje të re arbitrazhi 
(Vasili, 2005, 202). 
Subjekti që i propozohet detyra e arbitrit duhet menjëhere pas emërimit që t’i bëje të ditur palëve nëse 
ekziston ndonjë rrethanë që e pengon atë të kryejë misionin e caktuar apo që do të vinte në dyshim 
pavarësinë dhe paanësinë e tij. Legjislatori shqiptar në nenin 408 të kodit proçedural nuk specifikon 
rastet specifike që mund të ndikojnë në paanësinë e arbitrit (ndryshe nga legjislatori italian në nenin 
815 të c.p.c). Raste të tilla, për shembull konsiderohen nga doktrina: një interes në çështjen në gjykim; 
lidhjet familjare; ekzistenca e ndonjë proçesi në gjykim ose armiqësi serioze; ekzistenza e raporteve 
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profesionale; dhënie ndihme të mëparshme apo asistencë juridike në çështjen në shqyrtim. I vetmi 
rast i parashikuar nga dispozita normative është kur arbitri “nuk i ploteson kushtet për të cilët kanë 
rëne dakort palët”. Si rrjedhojë, nëse palët në marrëveshjen e arbitrazhit kanë rëne dakort që arbitri 
të ketë kushte të caktuara, sipas mendimit tonë, mungesa e tyre nuk e bën të pavlefshëm emërimin e 
arbitrit qe nuk ka ato kushte, por e ekspozon atë në rrezik “përjashtimi” nga ana e palëve.

Konkluzionet

Esenca e institutit të arbitrazhit është shprehja e vullnetit të lirë të palëve, e paraqitur pikërisht, nga 
marrëveshja e palëve për të nënshtruar zgjidhjen e mosmarrëveshjeve arbitrave të caktuar. Në këte 
drejtim, sistemi i arbitrazhit të diktuar nga legjislatori shqiptar në kodin e proçedurës civile, i afrohet 
së tepërmi rendeve juridike evropiane. Gjithsesi, parashikimi i sanksionuar në paragrafin e fundit 
të nenit 404 të kodit proçedural, mbi pavlefshmërine e marrëveshjes së arbitrazhit si rrjedhojë e 
mospranimit të misionit të besuar nga ana e arbitrit, distancohet disi nga disiplina e parashikuar 
në vendet evropiane. Legjislatori shqiptar afirmon shprehimisht në nenin 403 të kodit proçedural 
parimin e marrëveshjes së lirë të palëve në zgjedhjen e proçedurës së arbitrazhit; të parashikosh 
që arbitri si një subjekt i tretë, i jashtëm në formimin e vullnetit të palëve, të ndikoje në mënyre 
vendimtare në vullnetin e palëve për të zgjedhur proçedurën e arbitrazhit, është në kundërshtim 
me terësine e disiplinës juridike të arbitrazhit të sanksionuar nga vetë legjislatori. Në këte kuptim, 
paraqitet i nevojshëm një ndërhyrje legjislative në riformulimin ose në abrogimin e dispozitës 
normative të nenit 404, paragrafit të fundit të kodit të proçedurës civile.
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Oratoria Ligjore: Arti i të folurit në publik për Avokatët

Av. PhD(c) Erinda Duraj (Male)
BOZO & Associates Law Firm

Abstrakt

 “Në mbajtjen e një fjalimi duhet të mbahen parasysh 3 elementë: Teknikat bindëse; Gjua e përdorur; 
dhe organizimi i saktë dhe korrekt i pjesëve të ndryshme të një fjalimi.”

Aristoteli

Oratoria dhe Retorika janë dy elemente kyç të kulturës Greke. Leksionet dhe performancat e para publike në 
botën helene u shfaqën fillimisht në formen orale, të shprehur, duke konsistuar kështu në formën e parë të të 
folurit ne publik. 
Qëllimi i të folurit në publik është të dukesh bindës, i rehatshëm dhe i besueshëm. Mënyra si qëndron, merr 
frymë, gjestikulon dhe sillesh me audiencën ndikon në mënyrë të drejpërdrejtë në mënyrën se si degjuesit e 
perceptojnë atë c’ka atyre u percillet përmes fjalës. 
Për këtë qëllim, tema “Oratoria Ligjore: Arti i të folurit në publik për Avokatët” synon të bëj një përshkrim të 
përmbledhur mbi artin e oratorise dhe se si aftësitë oratorike janë thelbësore për cilindo që përpiqet të mbaj 
një fjalim në publik. Kjo temë do të fokusohet në shpjegimin e llojeve të ndryshme të oratorisë ku përfshihen: 
oratoria politike (“deliberative”); oratoria ceremoniale (“epideitic”) dhe veçanërisht vëmëndje do ti kushtohet 
oratorisë ligjore (“forensic”).
Herët apo vonë, cdo Avokate kupton se të folurit në publik ëstë pjesë e pandarë e punës së tyre. Aftësitë 
komunikuese janë thelbësore për cdo avokat të sukseshëm pavarëisht fushës të së drejtës ku ai vepron dhe 
punon. Per kete arsye, përmes këtij prezantimi synohet të jepet një shpjegim i përmbledhur mbi rëndësinë e 
teknikave dhe metodave bazë të të folurit në publik dhe rëndësisë që oratoria ka për profesionin e avokatit. 
Po ashtu, në këtë temë do të shpjegohen jo vetëm metodat që cdo avokat duhet të njoh dhe përdor për të qënë një 
orator i mirë por gjithashtu do të analizohen edhe teknikat qe duhet të aplikohen nga avokatët në prezantimin 
dhe mbrojtjen e çështjes si dhe në transmetimin e argumentave sa më bindës pëe palët dhe Gjykatën. 
Së fundi, prezantimi jep informacion mbi faktorët thelbësorë për të qënë një orator i kuptueshëm dhe bindës 
duke parashtruar kështu keshilla dhe rekomandime se si të tërheqin vëmëmendjen e audiencës, përdorimi i 
gjuhës së përshtatshme dhe diksionit; përzgjedhjen e argumentave sa më të përshtatshëm për cështjen e cila 
parashtrohet, mënyra e perdorimi të gjesteve, gjuhës së trupit dhe mimikës faciale. 
Këshilla interesante dhe praktike do të jepen në fund të ketij punimi mbi mënyrën se si mund të mposhtësh 
frikën e të folurit në publike si dhe gabimet që duhet të evitohen gjatë mbajtjes së një fjalimi apo të folurit në 
publik.

Fjalë kyçe: Oratoria; oratoria ligjore; avokatët.

Hyrje

Gjatë gjithë historisë së njerëzimit, njerëzit e kanë përdorur të folurin në publik si një mënyrë vitale 
komunikimi. Të folurit në publik sikundër nënkupton dhe vetë emri është një mënyrë e bërjes 
publike të ideve, e ndarjes së këtyre ideve me njerëzit dhe një mënyrë e ndikimit në njerëz. Duke 
patur parasysh rëndësinë e të folurit në publik, nuk është për tu cuditur që ai është mësuar dhe 
studiuar në botë prej mijëra vjetësh. Thuajse të gjitha kulturat kanë në fjalorin e tyre një fjalë të njëjtë 
me orator, per të përkufizuar dikë më aftësi të vecanta në të folurin publik. 
Dokumenti më i vjetër i njohur deri më sot, mbi të folurin efikas është shkruar në një papirus, në 
Egjipt, para rreth 4500 vjetësh. Por zhvillimin me të madh, arti i të folurit në publik e njohu në 
Greqinë klasike dhe në Romë, ku arti i të folurit në publik luajti një rol qëndror në arsim dhe jetën 
qytetare. 
Filozofi i madh grek Aristoteli ishte nga të paret filozof i cili shkroi mbi retorikën, në veprën e tij 
“Retorika” e cila u hartua gjatë shekullit III p.e.s. Në librin e tij, Aristoteli e përkufizoi retorikën si 
arti i të evidentuarit në cdo cështje të dhënë, të gjitha mënyrat dhe format e mundshme të bindjes. Në 
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thelb, retorika është arti i të bërit të njerëzve të besojnë atë se cfarë oratori dëshiron që ata të besojnë 
duke përdorur kështu format e bindjes. Vepra Retorika e Aristotelit ende konsiderohet si vepra më e 
rëndësishme mbi oratorinë, artin e të folurit në public dhe shumë nga parimet e saj ndiqen edhe sot 
e kësaj dite si nga oratorët (folësit) ashtu dhe shkruesit. 
Sipas Aristotelit, në përgatitjen e një fjalimi të mirë duhet të analizohen tre pika të rëndësishme: e para, 
janë mënyrat e realizimit të bindjes, e dyta, është gjuha e përdorur dhe e treta, është mënyra e oganizimit 
të pjesëve të ndryshme të fjalimit. Pra, janë pikërisht këto tre elemente thelbësore gjatë përgatitjes së 
një fjalimi, të cilët janë të domosdoshëm për ta bërë atë një fjalim të jashtzakonshëm dhe të tillë 
sa të tërheq vëmendjen e audiencës. Aristoteli pranon se në ato raste, kur nuk arrihet objektivi i 
bindjes së audiencës përmes një fjalimi, pavarësisht se tematika e cështjes që trajtohet është nga më 
interersantet, kjo ndodh sepse fajin e ka pikërisht personi i cili po mban këtë fjalim, pra folësi, oratori. 
Aristoteli ne vepren e tij arriti në konkluzionin se për të bindur dhe për të bërë përvete një audience, 
tre janë mënyrat që duhet të përdoren: Se pari, duke i bërë apel emocioneve të degjuesve; së dyti, 
duke shpërfaqur përmes fjalimit karakterin dhe integritetin tuaj; dhe së fundi, duke provuar së 
gjithcka që po transmetohet përmes fjalimit nuk është gjë tjetër vecse e vërteta. Oratorët, folësit më 
të mirë, janë pikërisht ata të cilët kanë aftësinë të vënë në zbatim këto tre teknika në të njëjtën kohë. 
(E disponueshme në: http://www.russellwardrop.com/-page.asp?category=articles&tid=69&aid=8, 
12 Mars 2015)

Oratoria dhe llojet e saj

Oratoria, të folurit në publik, i nënshtrohet një ndarje në tre kategori, ndarje kjo e cila përcaktohet 
nga klasat e dëgjuesve të cilëve u drejtohet fjalimi. Ndër shtatë elementët kryesorë që përbëjnë një 
fjalim, si folësi, mesazhi, kanali, dëgjuesi, reagimi, ndërhyrja dhe situata është pikërisht dëgjuesi i 
cili përcakton qëllimin dhe objektin e vetë fjalimi. (S.E, Lucas, 2011, 47). Dëgjuesi është personi që 
merr mesazhin e komunikuar. Pa një dëgjues nuk ka komunikim. Në të folurin në publik, dëgjuesit 
mund të jenë disa. Pra, dëgjues mund të jetë një vëzhgues i thjeshtë, i cili në thelb eshte ai qe vendos 
mbi aftësitë e vetë folësit, por në të njëjtën kohë, dëgjues mund të jetë edhe nje gjyqtarë, i cili duhet 
të marrë një vendim mbi një ngjarje të së shkuarës dhe të së ardhmes. Keshtu, për të qënë një folës sa 
më efikas dhe i suksesshem duhet mbajtur gjithmonë në fokus dëgjuesi, pra audience, duke kuptuar 
këndvështrimin e saj dhe duke evidentuar format dhe mënyrat për ta përfshirë audiencën në fjalim. 

Llojet e oratories

Sikndër përmendëm më lart, në varesi të kategorisë së audiencës të cilës i drejtohet fjalimi, si dhe 
qëllimit të fjalimit deri më sot, njihen 3 lloje kryesore oratorie, të tilla si: - (1) oratoria politike, 
ndikuese; (2) oratoria ligjore, dhe (3) oratoria ceremoniale.”(A.Shijaku, 2013, fq 50) 
A- Oratoria Ligjore (Forensic) – Oratoria ligjore është e lidhur ngushtësisht me të shkuarën dhe 
trajton ngjarje të cilat kanë ndodur në të shuarën dhe që kthehen të trajtohen dhe gjykohen në të 
tashmen në sallën e gjyqit. Pra, kjo formë e oratorisë trajton të shkuarën nën këndvështrimin e 
cëshjeve juridike gjyqësore. Kur një avokat flet në sallën e gjyqit, mbi fajësinë apo pafajësinë e një 
personi, në këtë rast kemi të bëjmë pikërisht me llojin e oratorisë ligjore. Të folurit ligjorë ëhstë një 
mënyrë komunikimi publik i cili në të njëjtën kohë sulmon dhe mbron dikë, ose të paktën njëra apo 
të dyja nga këto veprime duhet të ndodhin në sallën e gjyqit nga palët pjesmarrëse në një cështje 
gjyqësore. (A.Shijaku, 2013, fq 52). Parimet e drejtësisë dhe padrejtësisë janë shtyllat kryesore mbi 
të cilat ngrihet dhe zhvillohet oratoria ligjore, ndonëse duhet patur në konsideratë se përkufizimet 
mbi të drejtën dhe të padrejtën janë tepër komplekse dhe gjejnë trajtim të gjerë pikërisht përmes 
retorikës. 
B- Oratoria politike/ndikuese (Deliberative) – Oratoria politike trajton kryesisht cëshje që lidhen 
me marrjen e vendimeve që do të kenë ndikim në të ardhmen, kryesisht nën këndvështrimin 
politik, (A.Shijaku, 2013, fq 51) si psh, nëse duhet të hyjë në fuqi një ligj, nëse duhet të vendoset 
armëpushimi dhe ti jepet fund një lufte etj. Të folurit publik nga politikanët dhe opinionistët gjatë 

http://www.russellwardrop.com/-page.asp?category=articles&tid=69&aid=82
http://rhetoric.byu.edu/Branches of Oratory/Judicial.htm
http://rhetoric.byu.edu/Branches of Oratory/Deliberative.htm
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debateve televizive ose jo, i referohen pikërisht kësaj forme oratorie për të vënë në lëvizje audiencën 
dhe të tërheqin vëmëndjen e tyre duke e bërë dëgjuesin të besoj atë se cfarë ata duan që degjuesi, 
audienca të besojë. Oratorët politikë i kushtojnë rëndësi të vecantë cështjeve të së ardhmes, pra, asaj 
se cfarë duhet të bëhet pasi ata kanë shfaqur opinionin e tyre pro apo kundër një cështje të caktuar. 
Pra, oratoria politike ka për qëllim të bind audiencen, dëgjuesin mbi atë që duhet apo nuk duhet bërë. 
Qëllimi i saj përfundimtarë është të krijojë një bindje popullore dhe të ndikojë në veprimet që do të 
ndermerren në të ardhmen. (Garver.E, 1994, fq 232)
C- Oratoria Ceremoniale (Epideictic)  - Oratoria ceremoniale është një formë e të folurit në publik 
entuziast, kërkues dhe demonstrativë. Qëllimi i oratorisë ceremonial është të vlerësojë, lavdërojë 
apo të fajësojë një person apo ngjarje. (A.Shijaku, 2013, fq 54). Kjo form e të folurit në publik ka në 
fokus të saj trajtimin e cështjeve të së tashmes, duke qënë se vlerësimet apo kritikat ndaj dikujt apo 
dickaje lidhen pikërisht me gjëndjen në të cilat ekzistojnë, pavarësisht se shpeshherë për të vlerësuar 
apo fajësuar dikë apo dicka duhet të gërmosh në të kaluarën apo të bësh supozime për të ardhmen. 
Sipas Aristotelit, forma ceremoniale e të komunikuarit publikë shërben për ti bërë dëgjuesit të 
kenë dëshirë të arrijnë të kuptojnë madhështinë e një njeriu të mirë ose nga ana tjetër të kuptojnë 
vrazhdësinë e një krimi të kryer nga një njeri djallëzorë. 
 Krahas, llojeve të mësiperme te komunikimit publikë, ekzistojnë dhe disa forma të tjera komunikimi, 
të cilat varen nga qëllimi dhe audienca të cilës i drejtohet, ndonëse më pak të përdorshme se tre llojet 
e përmendura me sipër: 
- Oratoria informative/ e Audiencës kjo lloj oratorie përdor mkanizmat e retorikës për të informuar 
audiencën. Në përgjithësi fjalimet informative i drejtohen një lloj audience e cila në thelb ka të njëjtin 
mendim dhe opinion me folësin. Psh, një mesues, lektor gjatë mësimdhënies përdor pikërisht ktë 
formë të oratrisë, pra oratoria informative. 
- Oratoria Informale: në përgjithësi është një fjalim informues, i karakterizuar nga humori, gjate të 
cilit audienca informohet përmes argëtimit. Në një fjalim informal, folësi mund të përdor shaka dhe 
batuta për ta bërë sa më argëtues fjalimin. 

Oratoria Ligjore

Në sistemin gjyqësorë të Greqisë së Lashtë, nuk kishte profesionistë të së drejtës, gjyqtarë apo 
avokatë. Në kushte të tilla, akuzuesi dhe i akuzuari duhet të përfaqësonin veten dhe të parashtronin 
personalisht argumentat e tyre përpara një gjykate popullore. Pra, sistemi juridik grek ishte i fokusuar 
kryesisht në aftësitë e disa njerëzve të zakonshëm, të cilët falë cilësive të tyre personale të komunikimit 
në publik, parashtronin argumentat e tyre, përmes të cilave përpiqeshin të bindnin një grup njerëzish 
të zakonshëm të votonin pro cështjes së tyre. Për këtë arsye, duke qënë së nuk kishte profesionistë 
të së drejtës të studiuar në shkolla juridike dhe që të zotëronin një praktikë ligjore solide, të bindësh 
nje grup njerëzish, gjykatën, jurinë, të bjerë dakort me perspektivën dhe argumentat tuaja e bëjnë 
oratorinë, sidomos ate ligjore, tejet thelbësore për sistemin juridike dhe procedurën e zbatuar në të. 
Koncepti i Aristotelit mbi oratorinë ligjore gjëndet i perifrazuar në përmbledhjen e leksioneve të tij 
“Mbi retorikën”. Sipas tij, oratoria ligjore është arti i bindjes së një grupi njerëzish, mbi fajësinë apo 
pafajësinë e një personi. Kjo formë e oratorisë përdoret si nga akuza ashtu edhe nga mbrojtja gjatë 
parashtrimit të argumentave të tyre në sallën e gjyqit, qoftë kjo në favor apo kundër atyre të cilë 
kanë shkelur dhe dhunuar ligjet e shkruara, per te vertetuar fajesine apo pafajesine e perosni qe ata 
perfaqesojne. Pra, sipas Aristotelit, oratoria ligjore konsiderohet si arti i të akuzuarit apo mbrojtjes së 
një veprimi të gabuar të ndodhur në të shkuarën, ku me shprehjen “veprim i gabuar” ai i referohet, 
të bësh keq, me qëllim dhe në kundershtim me sa parashikuar nga ligji dhe norma ligjore ne fuqi. 
Një nga kërkesat kryesore të përdorimit të oratorisë ligjore, si formë e komunikimit në publik, 
qoftë kjo formë komunikimi e përdorur nga akuzuesi apo mbrojtësi, është evidentimi i ligjeve dhe 
normave ligjore (marrëveshjet, rregulloret) të cilat janë shkelur dhe dhunuar, dhe prej andej më pas, 
të parashtrohen argumentet ndaj shkelësit dhe aresyet se pse ai dhe ajo ka shkelur ligjin. Pra, gjatë 
përdorimit të teknikave të oratorisë ligjore nga ana e avokatëve qofshin këta përaqësues të akuzës apo 
mbrojtjes, nuk është thelbësore të provohet nëse është shkelur apo jo ligji,edhe pse ky fakt sigurisht 

http://rhetoric.byu.edu/Branches of Oratory/Epideictic.htm
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luan një rol të rëndësishëm, por, ajo cfarë e bën realisht oratorinë ligjore një nga format më të vecanta 
të komunikimit publik është parashtrimi në mënyrë të qartë dhe bindës i argumentave se cilat janë 
arsyet se përse një ligj apo normë është shkelur dhe se cili është ndëshkimi më i përshtatshëm për 
këtë shkelje. Pra, qëllimi përfundimtarë i oratorisë ligjore është paraqitja e argumentave bindës, dhe 
të mirëarsyetuar përmes të cilëve audienca do të besojë apo ndiej, në një formë apo një tjetër, akte të 
së shkuarës që janë sjellë dhe po gjykohen në të tashmen. (S.E.Lucas, 2011, fq 442).

Oratoria ligjore sot

Me zhvillimin e sistemeve juridike dhe ligjore pergjatë etapave të ndryshme historike edhe ligjet kanë 
evoluar dhe janë përshtatur me kulturat dhe periudhën kohore në të cilën këto ligje kanë qënë në 
fuqi. Për shembull, ne sistemet e sotme juidike dhe gjyqësore, të pandehurit i lejohet të përfaqësohet 
dhe të mbrohet përmes personave të tjerë, avoktëve, të cilët veprojnë në emër të tyre në sallën e 
gjyqit, përgatisin apelimet dhe mbledhin dhe parashtrojnë provat të cilat do të shërbejnë më pas si 
bazë për dhënien e verdiktit mbi fajësinë apo pafajësinë e personit të pandehur. Kështu, pavarësisht 
ndryshimeve të shumta që mund të prekin sistemet juridike përgjatë rrjedhes së viteve, qëllimi i 
oratorisë ligjore, si formë e komunikimit publikë të avokatëve në sallën e gjyqit, është i njëjti dhe i 
pandryshuar edhe në ditët e sotme dhe koniston pikërisht në arritjen e bindjes së një grupi njerëzish 
që të vendosin mbi një ngjarje të së shkuarës bazuar në argumentat dhe provat e sjella nga akuza dhe 
mbrojtja, si palë në gjykim, përmes oratorisë ligjore. 
Në veprën e tij Retorika, Aristoteli evidenton disa mjete që perdoren në oratorinë ligjore të cilat 
përfaqësojnë pikërisht ato metoda ligjore që akualisht përdorin edhe në ditët e sotme në sallat e 
gjyqit, të tilla si: precedent, ligjet e shkruara, dëshmitë me dëshmitarë, kontratat apo marrëveshjet 
dhe madje edhe betimi që bëhet ne gjyqe përpara fillimit te prcesit gjyqësorë. Pra, të gjithë këto 
element vijojnë të mbeten burimi kryesore i marrjes së provave apo procedurës së praktikës ligjore, 
nga koha e Aristotelit e deri në ditët e sotme.
Oratoria ligjore, si formë e komunikimit në publik mund të aplikohet nga avokatët si gjatë përgatitjes 
se strategjive në favor të mbrojtjes por në të njëjtën kohë përdoret edhe nga akuza, gjatë proceseve 
gjyqësore që kryhen brënda sallave të gjyqit. Por, një tjetër përdorim me vlerë i oratorisë ligjore është 
ajo formë komunikimi verbal që zbatohet edhe jashtë sallave të gjyqit. Raste të tilla të përdorimit të 
strategjive mbrojtëse përmes aplikimit të metodave të oratorisë ligjore jashtë sallës së gjyqit është psh 
rasti i shkeljes se rregullave të qarkullimit rrugorë, duke tejkaluar shpejtësinë e lejuar. Në kushte të 
tilla, cdokush do përpiqet të mbrojë veten duke përdorur justifikime që ta nxjerrin nga kjo situatë, 
ndonëse, në fakt, jemi te vetdijshem se shanset dhe provat janë kundër nesh. Ndër justifikimet më të 
përdorura për të dalë nga një situatë e tillë dhe në të njëjtën kohë për ti shpëtuar dënimit, kryesisht 
administrative, janë shprehje të tilla si: “jam i huaj dhe nuk i njoh limitet e shpejtësisë qe zbatohen në 
këtë zonë.shtet” ose “jam tepër vonë për një takim të rëndësishëm dhe se nuk do të ndodh më një gjë e 
tillë”. 
Pra, përdorimi i strategjive të tilla mbrojtëse jo vetëm nuk e refuzojnë faktin se nga ana e shkelësit 
është njohur dhe pranuar se ligji është shkelur, por ata përpiqen të justifikojnë shkeljen e ligjit dhe ta 
bëjnë këtë justifikim të pranueshëm edhe në sytë e akuzuesit, pra në këë rast policit. Kjo lloj mbrojtje 
e përdorur përmes të cilës kërkohet simpatia dhe mirëkuptimi i autoritetit duke e bindur atë se kjo 
shkelje e ligjit ishtë e justifikueshme, por vetëm për këtë herë dhe se nuk do të ndodhë më një herë 
tjetër.

Teknikat e të folurit në publik për avokatët

Aftësitë komunikuese janë themeli i një avokati të suksesshëm të cilësdo fushë qofshin ata. Herët apo 
vonë pothuajsë të gjithë avokatët do të kuptojnë se të folurit në publik tashmë është pjesë e pandarë e 
punës së tyre. Sipas disa studimeve të kryera ndër 1000 avokatë rezulton se aftësia e komunikimit oral 
renditet si një nga pikat më kritike në arritjen e një performance sa më të lartë për avokatët. (Brian 
K.Johnsons & Marsha Hunter, 2013,fq.173). Një avokatë i cili nuk zotëron aftësinë të ndikojë tek 
dëgjuesi, qoftë ky klienti i tij, avokati i palës tjetër apo dhe vetë gjyqtari, nuk do të konsiderohet si një 
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avokat i zoti, inteligjent dhe me aftësi të spikatura komunikuese. Aftësitë e mira komunikuese të një 
avokati përcjellin besim tek dëgjuesi duke i dhënë kështu folësit si dhe përmbajtjes së vetë fjalimit më 
shumë autoritet. Avokatët gjatë fjalimeve të tyre kryesisht në sallat e gjyqeve edhe jo vetëm, gjykohen 
jo vetëm për përmbajtjen e mesazheve që ata përcjellin përmes fjallimit të tyre por edhe për mënyrën 
se si ky mesazh i trasmetohet dëgjuesit. Kjo pritshmëri është pikërisht dhe aryeja kryesore se përse 
aftësitë e komunikimit në publikë janë aq të rëndësishme dhe të domosdoshme për avokatët, në 
krahasim me cdo profesion tjetër.
Krahas teknikave që cdo avokatë përdor gjatë mbajtjes së fjalimit të tij në sallën e gjyqit, mënyrës 
së parashtrimit të argumentave dhe mënyrës se si ai sillet dhe qëndron në sallë përballë palëve të 
tjera në një process gjyqësorë, rëndësi të vecantë merr në mënyrë specifike dhe aftësitë bindëse që 
cdo avokatë duhet të disponojë për të bindur gjyqtarin apo jurinë mbi argumentat dhe provat që 
disponojnë në mbrojtje të klientëve të tyre. (S.E, Lucas, 2011, 442). Pra, qëllimi i të folurit në publikë 
për një avokat është të duket sa më i besueshëm mbi atë se cfarë po transmeton, të ndihet komod 
dhe të ketë përgatitjen e duhur për cështjen që po mbron dhe për më tepër të jetë sa më bindës për 
gjykatën apo jurinë.

Këshilla dhe teknika për një komunikim publik sa më efektiv

Aftësitë e mira komunikuese nuk janë thjeshtë të lindura por gjithashtu zhvillohen përmes praktikës 
dhe trajnimeve të vazhdueshme. Mënyra se si qëndron, si merr frymë, si gjestikulon, dhe se si 
përqëndroheni tek audienca të cilës fjalimi i drejtohet, ndikon në mënyrë tepër të efektshme në 
mënyrën se si dëgjuesi percepton atë se cfarë po transmetoni përmes fjalimit Tuaj. Kështu, nëse ju 
shfaqeni i sigurt dhe i bindur në vetvete si dhe entuiziast mbi temën dhe cështjen që po prezantoni, 
dëgjuesi do të fokusohet pikërisht te informacioni që ju po transmetoni dhe jo tek ju. (J, Mucalov, 
2008, fq.159). Megjithatë, në mënyrë më të detajuar, sa më poshtë jepen disa sugjerime dhe teknika të 
clat duhet të mbahen parasysh gjatë mbajtjes së një fjalimi apo ligjerate, (S.E Lucas, 2011, fq.37) qoftë 
kjo përpara një audience të gjerë apo dhe më të kufizuar. 

a. Kontrolloni paraprakisht vendin se ku do të mbani fjalimin- Është thelbësore që përpara 
mbatjes së një fjalimi, fillimisht të familjarizoheni me vendin se ku do të mbani fjalimin. Përpiquni të 
mbërrini më pare në kohë. Testoni mikrofonat apo në rast të ndonjë prezantimi audiovizual testoni 
aparaturat që do të përdorni. Gjithashtu njihuni dhe me vëndin se ku do të ulet audienca të cilës do 
ti drejtoheni dhe do ti prezantoni fjalimin tuaj.
b. Studioni Audiencën (D. Jacobs, Revista Forbes, 2014, e disponueshme ne: http://www.forbes.
com/sites/deborahljacobs/2014/01/06/six-ways-to-be-an-amazing-public-speaker/ 3 mars 2015) – 
Të folurit sa më i mirë në publik ka të bëjë me aftësinë për të komunikuar dhe për tu lidhur me 
audiencën tuaj. Cila është mosha e tyre? Cili është niveli i tyre arsimore dhe kulturor? Cilat janë 
reagimet dhe sjelljet e tyre etj? Këto janë disa pyetje të cilave duhet ti jepni përgjigje përpara se ju të 
mbani fjalimin përpara kësaj audience.
c. Filloni me një audiencë të vogël – nëse nuk keni mbajtur më parë një fjalim, e mira do të ishte që 
për fjalimin tuaj të parë të mos hidheshit menjëherë përpara një audience prej 2000 vetesh. Ju duhet 
fillimisht të ndjeheni komod me fjlimin tuaj dhe me mënyrën e prezantimit të tij, duke ja paraqitur 
atë fillimisht një audience të vogël,(S.E Lucas, 2011,fq.536) që mund të jenë familjarët apo miqtë tuaj 
më të ngushtë. Pas kësaj mund të tentoni ta prezantoni fjalimin përpara një grupi të vogël njerëzish 
të panjohur. Dhe vetëm pas kësaj, pasi të keni fituar sigurinë dhe të ndjehehni komod me veten tuaj, 
kaloni në një audience më të gjerë dhe gjithpërfshirëse. 
d. Përballoni frikërat tuaja – nëse jeni si të gjithë njerëzi e tjerë, me siguri që dridheni sa herë dilni 
të mbani fjalim përpara një audience me njerëz të panjohur. Studimet kanë treguar se njerëzit shpesh 
i trëmben më shumë të folurit në publik sa dhe vetë vdekjes. (Brian K.Johnons & Marsha Hunter, 
2013, e disponueshme ne http://associatesmind.com/2013/06/04/review-the-articulate-attorney/, 27 
Shkurt 2015)
e. Lëvizni, mos qëndroni në një vënd. – Lëvizja krijon interes për vetë audiencën por në të njëjtën 
kohë ndihmon folësinë për të shkarkuar tensionin. Nëse ju jeni i ulur në një panel dhe prej të cilit 

http://www.forbes.com/sites/deborahljacobs/2014/01/06/six-ways-to-be-an-amazing-public-speaker/
http://www.forbes.com/sites/deborahljacobs/2014/01/06/six-ways-to-be-an-amazing-public-speaker/
http://associatesmind.com/2013/06/04/review-the-articulate-attorney/
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duhet të flisni, cohuni dhe qëndroni në këmbë përballë me audiencën. Ose të paktën përkuluni 
përpara tavolinës dhe vështroni drejt audiencës dhe jo panelit ku jeni ulur.
f. Përgatituni –Përgatitja është celësi i kontrollimit të frikës tuaj. Nëse ju e njihni anën tuaj material 
si brënda dhe jashtë, dhe jeni gati ti përgjigjeni cdo pyetje që mund tju drejtojë audienca, ju jeni në 
rrugën e mbarë për të mbajtur një fjalim cilësorë. 
Sa më parë të njihni cështjen që do të parashtroni, filloni të përgatiteni për fjalimin tuaj dhe më tej 
vetëm praktik praktikë, praktikë. Përsërisni fjalimin tuaj disa herë përballë pasqyrës, ashtu si dhe 
përpara familjarëve apo miqve tuaj. Regjistroni fjalimin tuaj dhe më tej dëgjojeni veten. Pas kësaj 
rishikoni dhe korrigjoni ato pjesë që mendoni se kanë nevojë për përmirësim. 
g. Filloni me një hyrje të fortë –Fjalia hyrëse e fjalimit tuaj duhet të jetë e spikatur në mënyrë të 
tillë që të tërheqë audiencën dhe ta bëj atë të kthejë vëmëndjen drejt jush. (S.E Lucas, 2011, fq. 262). 
Tërhiqni vëmëndjen me:
a. Një pyetje retorike
b. Një anekdotë apo histori personale
c. Një statistik impresionuese
d. Një shprehje të përshtatshme dhe interesante
e. Një deklaratë sfiduese
f. Një titull lajmesh 
h. Fokusohuni në mesazhin tuaj – mos u fokusoni tek vetja Juaj dhe te ankthi që mund të ndjeni 
në atë moment. Përqëndrohuni tek mesazhi që do të trasmetoni dhe tek dëgjusi të cilëve po u 
drejtoheni. Mos kërkoni asnjëherë ndjesë për ndonjë gjendje ankthi apo nervoziteti që mund të jeni 
duke përjetuar, pasi kjo thjesht do tju shpërqëndroje nga mesazhi që kërkoni të përcillni. Audienca, 
gjyqtari dhe juria me siguri nuk do të vërejnë aspak ankthin që ju po njeni, edhe sikur ta kuptojnë 
gjëndjen tuaj me siguri ata do të tregohen tepër mirëkuptues. 
i. Jini sa më të organizuar – Fjalimi që ju po përgatiteni të mbani duhet të jetë sa më i organizuar 
i karakterizuar nga një rrjedh logjike sikundër kapitujt në një roman. Po ashtu fjalimi duhet të 
karakerizohet edhe nga një strikturë e mirëpërcaktuar e përbërë nga një fillim i qartë, zhvillim dhe 
fund. Studimet tregojnë se ajo se cfarë një gjyqtarë apo avokatë vlerëson kur dëgjon një fjalim është 
pikërisht mënyra se si është struktuaruar një cështje dhe gjuha e prdorur në të e cila duhet të jetë sa 
më e qartë dhe e drejpërdrejtë. Një mbyllje perfekte e një fjalimi do të ishte për shëmbull përmes një 
pyetje provokuese, një përmbledhje të qartë, një shprehje të goditur, një historie mbreslënëse, apo një 
thirrje ër veprim. 
j. Jini i qartë – Flisni me zë të lartë, qartë dhe duke treguar shumë vetbesim në vetvete. Ndryshoni 
herëpashere dhe kur është e nevojshme volumin dhe tonin e zërit për të mbajtur gjallë fjalimin. 
k. Përdorni pauzat – Gjatë mbajtjes së një fjalimi shpeshherë është e nevojshme të bëni pauza mes 
cëcthjeve të caktuara që po trajtohen. Realizimi i pauzave konsiderohet në oratoi, si një nga tenikat më 
të preferuara përmes të cilës oratori, folësi shtendos tensionin e ij nervorë përmes një frymëmarrjeve 
te thellë. Përpara se të bëni prezantimin tuaj, merrni frymë thellë, mbajeni për pesë sekonda dhe më 
pas lëshojeni.Vazhdoni të merrni frymë ngadalë dhe nxirreni plotësisht. 

Gabime të zakonshme gjatë të folurit në public

Gjatë komunikimit në publik, mbajtjes së një fjalimi apo parashtrimit të një cështje në sallën e gjyqit 
shpeshherë folësit, herë nga pasiguria, ankthi apo nga mungesa e eksperiencës kryejnë disa gabime, 
të cilat në disa raste janë pothuajse të pafalshme gjatë mbajtjes së një fjalimi. 
Gabime të tilla, jo vetëm që ndikojnë në humbjen e vëmëndjes dhe interesit mbi temën dhe fjalimin 
nga ana e audiencës, por krijojnë tek dëgjuesi një përshtypje të gabuar dhe mbi aftësitë apo shkallën 
e përgatitjes së vetëe folësit. Pikërisht, për te evituar ndodhi të tilla të pakëndshme, më poshtë po 
rendisim disa nga gabimet më të zakonshmë që oratorët, folësit n komunikimin publike kryejnë: 
i. Lexoni shënimet tuaja – Rruga më e shpejtë për të mërzitur audiencën me fjalimin tuaj është 
të lëxoni shënimet që keni përgatitur. Folësit më të mirë në publik janë ata që nuk mbështeten tek 
shënimet në asnjë moment. Nëse duhet me cdo kushte ta bëni një gjë të tillë përdorni etiketa të vogla 
orientuese, të printuara, të cilat përmbajnë fjalët kyce për secilën nga cështjet që do të parashtroni. 
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Asnjëherë mos nisni fjalimin tuaj pa shkëputur veshtrimin tuaj nga shënimet tuaja dhe të fokusoheni 
tek audienca të cilës i drejtoheni.
ii. Flisni shumë shpejtë – Ndryshimi i pauzave dhe volumit të zërit krijon variacion dhe kjo ndikon 
në mbajtje e audiencës sa më të përqëndruar tek fjalimi juaj.Shumë njerëz flasin tepër shpejtë, 
sidomos kur ata janë nervoz dhe në ankth për fjalimin që do të mbajnë. Sipas studimeve, shpejtësia 
më e pranueshme e të folurit në public do të ishte deri në 220 fjalë për minutë në raste të cakuara 
dhe më pas mund të ulet atëherë kur lind e nevojshme të jepet një mesazh i rëndësishëm i cili kërkon 
një vëmëndje më të madhe. (S.E.Lucas, 2011, fq 357). Për tu ushtruar si të flisni më ngadalë, një nga 
ushtrimet më efikas do të ishte duke lexuar një artikull gazete. Gjeni një artikull gazete, numëroni 
deri në 160 fjalë dhe praktikoni leximin e këtij arikulli duke e lexuar atë disa herë brënda një minute. 
Përsëritja e këtij ushtrimi disa herë do t’ju coj drejt arritjes së objektivit tuaj. 
iii. Jepni më shumë informacion se c’duhet – Shumë oratorë tentojnë të tejngopin fjalimet e tyre 
me sa më shumë informacion apo detaje. Megjithatë duhet të mbaht në konsideratë se hapësira e 
vëmëndjes së një audience është tepër e shkurtër. Për këtë, një kohëzgjatje normale e një fjalimi, 
sidomos kur ai mbahet mbas një pushimi dreke apo darke do te ishte rreth 15-20 minuta. 
iv. Mungon kontakti me sy – Mungesa e kontaktit me sy me audiencën të cilës i drejtoheni është 
një tjetër gabim i zakonshëm që ndodh gjatë të folurit në publik. Kontakti me sy është shumë i 
rëndësishëm. Ju duhet të përpiqëni të vendosni nje lidhje me audiencën dhe kontakti i syve me 
individë të cakuar që janë prezent në sallën ku ju mbani fjalimin apo prezantoni një cështje do të ishte 
mënyra më e mirë për të vendosur këtë urë komunikimi. Për këtë, asnjëherë mos e nisni fjalimin tuaj 
pa vendosur fillimisht një kontakt me sy me një person nga audience, madje ju gjatë fjalimit tuaj dhe 
mund të ndryshoni personin të cilit I drejtoheni. Komunikoni drejpërdrejte me një person për një 
ide të caktuar, më pas zhvendosni fokusin tuaj tek një person tjetër për iden tjetër që ju do zhvilloni, 
e kështu me rradhe deri në përfundim të fjalimit.(S.E.Lucas, 2011, fq.546) 
v. Përdorimi i humorit. – Humori është një mjet i fuqishëm përmes të cilit mund të vendosen lidhje 
t fuqishme me audiencën të cilës I drejtoheni. Po ashtu, përdorimi I humorit përmes batutave dhe 
shakave ndihmon në ilustimin e një ideje, e mban audiencën aktive dhe gjithmonë të përqëndruar, 
cka ju bën ju dhe fjalimin tuaj të dëgjohet dhe të mbahet mënd. Por cfarë ndodh nëse nuk jeni një 
tip humorist dhe shakaxhi? Në këtë rast, nuk ka nevojë të bëni humor dhe tregoni shaka. Të jesh 
njerëzor, original dhe realist, janë gjërat më të domosdoshme që duhet të mbajë mënd një oratorë 
apo sidomos një avokatë gjatë fjalimit të tij. Edhe permës humorit ju duhet ti tregoni audiencës tuaj 
se ky fjalim duhet të merret me shumë seriozitet.

Konkluzione

Te folurit në publik është bërë një mjet jetik i përfshirjes qytetare gjatë gjithë historisë së njerëzimit. 
Nevoja për një të folur publik efikas i lind cdo kujt në një moment të jetës dhe kur kjo të ndodhë 
duhet të jemi të përgatitur. 
Arti i të folurit në publik konsiston në gjetjen e të gjitha mundësive dhe modaliteteve të komunikimit 
që jepen në një situatë të caktuar dhe prej të cilave, në mënyre të kujdesshme dhe të mirëstudiuar 
duhet të zgjedhë se cila prej këtyre mënyra komunikuese do të binde më tepër audiencën. Kështu, një 
oratorë i mirë është ai i cili ka aftësinë të zgjedhë fjalët, frazat, imazhet, ngjyrat, tonet, organizimin 
strukturorë sa më të përshtatshëm përmes të cilave të arrij të tërheqë sa më shumë vëmëndjen e 
audiencës dhe ta bindin atë të bjerë dakort me argumentat që po parashtrohen. 
Kështu mbajtja në konsideratë e teknikave të komunikimit në publik, por në të njëjtën kohë duke 
njohur gabimet që duhet të evitohen gjatë mbajtjes së një fjalimi apo prezantimi të një cështje, do të 
garantonte jo vetëm një fjalim të sukseshëm por mbi të gjitha do të përmbushte objektivin kryesorë 
të një oratoi gjatë mbajtjes së një fjalimi, konkretisht, bindja e audiencës të cilës i drejtohet se mesazhi 
dhe argumentat që ai përcjell përmes fjaliit janë të vërteta dhe si të tilla duhet të pranohen prej të 
gjithëve. 
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Modelet teorikë të së drejtës në fushën e bioetikës

Hemion Braho PhD 
European University of Tirana

Abstrakt

Ky punim ka si synim një përqasje me fushën e re studimore të bioetikës, risitë dhe problematikat që sjell në 
fushën studimore të personave që studiojnë fushën e së drejtës.Objekti i këtij studimi është prezantimi nëpërmjet 
një përkufizimi i bioetikës e cila ka si objekt kryesor vetë është jetën, nën kuptimin e një reflektimi filozofiko-
etik ku zhvillohet një përballje me të dhënat empirike të prejardhura nga njohuritë shkencore dhe teknologjike. 
Disiplina e bioetikës përpiqet t’i përgjigjet pyetjes nëqoftë se gjithcka që është e mundur të kryhet është e drejtë 
të bëhet? Objektivi i këtij punimi është që të ilustroj modelet kryesor teorik të përdorur në fushën e së drejtës në 
përqasjen ndaj këtye tematikave.

Fjalëkyce: Bioetika, Teknika riprodhimi të asistuar, Modele teorik të së drejtës, Laicitet.

Hyrje

Bioetika është një disiplinë e re që e afirmuar tashmë si një fushë e re reflektimi dhe hulumtimi mbi 
dilemat morale të provokuara nga inovacioni teknologjik në faushat e biologjisë dhe mjekësisë për të 
përcaktuar në një farë mënyre drejtimin dhe kufijtë e kësaj fushe të re studimore. Bioetika reflekton 
nevojën për të menduar të mbi qëllimet e shkencës mjekësore që përcakton proceset biologjike të 
lindjes dhe vdekjes, duke tejkaluar vetë kufijtë jetës: tashmë mund të krijojohet jeta në pruvetë duke 
tejkaluar vetë natyrën, apo të shtyjë momentin e vdekjes nëpërmjet terapisë intensive. Gjithashtu, 
bioetika shpreh nevojën për t’i dhënë një përgjigje pyetjeve të ngritura nga Biologjia Molekulare dhe 
për shqetësimet e ngritura nga përparimet e inxhinierisë gjenetike që na lejon të ripënonjmë atë që 
quhet “trashëgimi gjenetike”, nëpërmjet korrigjimit apo manipulimit të saj. Mund të quhet një urë për 
të ardhmen, duke krijuar një lidhje midis disa fushave kërkimore humane si filozofia, teologjia, ligji, 
sociologji, shkenca etj. Duke përcaktuar vlerat e reja morale dhe kufijtë e rinj të shkencës dhe jetës. 
Objekti i arsyetimit në bioetikë është jeta, nën kuptimin e një reflektimi filozofiko-etik që zhvillohet 
nga përballja me të dhënat empirike të prejardhura nga njohuritë shkencore dhe teknologjike. 
Disiplina e bioetikës përpiqet t’i përgjigjet pyetjes nëqoftë se gjithcka që është e mundur të kryhet 
është e drejtë të bëhet? 

Raporti midis së drejtës dhe bioetikës

Në këtë aspekt latinët, në të menduarin për ligjshmërinë, kanë përpunuar parimin e ex facto oritur 
jus. Në këtë prespektivë, e drejta ishte e përcaktuar jo duke u nisur nga vullneti i ligjvënësit, por 
nga vëzhgimi dhe kërkesat e realitetit. Jus nuk vendosej ose imponohej, por “zbulohej” dhe i gjithi 
bazohej mbi bindjen e objektivitetit të së vërtetës, i derivuar jo nga parime abstrakte dhe formale, por 
nga vëzhgimi i rasteve individuale në konkretizimin e tyre të papërsëritshëm.
Çfarë do të thotë sot ky vëzhgimi i realitetit? “Në kundërshtim me atë që shumë pretendojnë sot, nuk 
ekzistojnë në mendimin bashkëkohor shumë filozofi, por një orientim i njëanshëm shumformësh, 
edhe pse skeptik, që përcakton - me grada më të mëdha apo më të vogla radikalizmin dhe 
racionalitetin minimal në veprim në çdo ligjërim filozofik” (D’Agostini, 2002, 47). Ky citim ndihmon 
për të konsoliduar diskutimin mbi bioetikën, e cila, duke qënë një filozofi morale, është prekur thellë 
nga kjo gjëndje. Përball pyetjes se si duhet sjellur në respektimin e skepticizmit të së vërtetës të çon në 
dy rezultate të mundshme shkatërruese, atë të paralizës teorike, në njërën anë, dhe atë të forcimit të 
forcës vendimarrëse të politikës dhe gjykatave në anën tjetër. Gjendemi të vendosur në kundërshtim 
ndërmjet një bioetike e mbyllur në mbrojtjen e parimeve pak të kuptueshme nga bota bashkëkohore, 
dhe një bioetik e justifikueshme, detyra e së cilës shpeshherë ngjan me justifikimin e së resë pa asnjë 
kritikë (D’Agostino, 2004, 23).



213

Megjithatë, në bioetikë, nuk është e mjaftueshme të dish “si” duhet sjellur në disa situata të caktuara; 
është e domosdoshme, dhe akoma më tepër e rëndësishme, të kuptuarit “përse” duhet sjellur në 
mënyrë të atillë. Është e rëndësishme njohja e arsyeve, që normat mos të kthehen në detyrime të 
ftohta e asnjanëse që i binden orientimi bioetikë më “i fortë” në atë moment. 
Sot qëndron problemi që në lidhje me bioetikën ëkzistojnë disa justifikime të ndryshme, frut i 
kompleksitetit të një shoqërie moderne, deri aty sa dikush nuk flet më për bioetikën, por për “bioetika”. 
Do të analizohen orientimet parësore për të patur një pamje më të qartë të situatës dhe të kuptuarit të 
“përse-ve” formuese të mendimeve të ndryshme në themel të bioetikës (Mordacci, 2003, 29).

Modelet teorikë

E para, e ashtuquajtura bioetika liberale-libertariane, është e bazuar në skepticizmin post-modern 
në zgjidhjen e pyetjeve përfundimtare dhe mbi dorëzimin dhe pranimin e politeizmit etik prezent 
sot. Si mënyrë të vetme zgjidhjeje propozohet një model zgjidhjeje proceduriale: filialet përkatëse të 
komuniteteve të ndryshme morale vendosin, duke ndjekur procedura të pranuara nga të gjithë që të 
mund të marrin vendimet të mëtejshme të mundëshme. Procedurializmi në këtë rast përbën moralin 
e vetëm laik të mundshëm në bioetikën post-moderne pluraliste, ku gjithkush mund të ushtrojë 
etikën e tij dhe në po të njëjtën kohë të bashkëpunoj dhe të bjerë dakort me bashkëpunëtorët e tjerë. 
Në këtë rast bioetika duhet të mbrojë cfarëdolloj zgjedhjeje të lirë pa marrë parasysh përmbajtjen e 
po asaj zgjedhjeje.
Ky model i bioetikës është sot i mbështetur nga një numër i konsiderueshëm bioetikësh dhe 
filozofësh, por që prezanton me siguri të plotë një limit në lidhje me pyetjen mbi të cilën mbështetet 
baza e negocimit të marrëveshjeve. Sigurisht, për të arritur një limit, komunitetet morale duhet të 
gjejnë një marrëveshje midis tyre, që nuk mund të jenë vetëm në aspektin formal dhe konvencional; 
pra që të kenë vlerë normative duhet të arrihet një marrëveshje që mbështetet në të drejtat e palëve 
dhe kompromisi i këtyre të drejtave përbën një dialog midis kontraktuesve. Në këtë mënyrë është 
e domosdoshme një qasje e njohjes së tjetrit, duke eliminuar ekstremitetin e palëve kontraktuese 
dhe duke njohur pikërisht një negocim në një vlerë minimale mbi një terren të përbashkët. Kjo 
domosdoshmërisht thyhen proceduralitetin e ftohtë në të cilin është bazuar, sepse cdo marrëvëshje 
kërkon një dialog.
Një tjetër model që përpiqet të ofrojë disa përgjigje më shumë respektivisht me atë të mëparshmen 
është bioetika utilitare. Kjo është një teori konsesuale në bazë të faktit që justifikon një pasqyrë morale 
të bazuar mbi vlerësimin e pasojave; në të njëjtën kohë është një teori “mirqënëse”, në bazë të së cilës 
ajo pranon si etike veprime që prodhojnë pasoja më të mira në terma të nevojshmërisë, dhe përputhet 
me mirëqënien. Llogaritja e të nevojshmes si mirëqënie përputhet me maksimizimin e interesave të 
të gjithë individëve të konsideruar në një të vetëm. Kjo bioetik është e bazuar në një koncept empirik 
të qartë që i jep prioritet ndjesisë ndaj respektimit të së drejtës (preferenca e kënaqësisë në krahasim 
me dhimbjen në cdo rast). Subjektivizmi shprehet në bazë të një niveli të vetëdijes së subjektit: është 
personi që percepton, që elaboron perceptimin, ai që vendos në mënyrë autonome.
Në këtë sens, bioetika utilitariste akuzon teorinë antropocentrike, sepse duke vendosur kjo e fundit 
në qëndër të debatit moral njeriun në vetvete si i tillë, i lejon një privilegj të konsideruar arbitrar 
dhe të pajustifikuar. Pasojat e këtij debati janë konsideratat që embrioni njerëzor si subjekt (duke 
mos patur zhvillim të kapaciteteve ndijore) është i njëjtë si embrioni i një qeni ose i një maceje. 
Subjektivizimi varet vetëm nga niveli i ndërgjegjes së arrirë si një subjekt, pavarësisht species. Vijon 
që subjektivizimi personal është i shkëputur nga niveli i vetëdijes së arritur nga natyra njerëzore: jo 
të gjitha qëniet njerëzore janë persona.
Kjo varet, sic u përmend më parë, nga interesi i këtij orientimi bioetik duke mbrojtur subjekte të cilët 
janë të aftë të prodhojnë kënaqësi dhe dhimbje, që mund të maksimizojnë kënaqësinë duke evituar 
dhimbjen duke njohur një të drejtë dhe duke mos vuajtur pa qënë e nevojshme. Duke njohur një 
të drejtë të këtillë, që të mos vuash të mënyrë të panevojshme do të thotë gjithashtu të njohësh një 
të drejtë paralele që të heqësh dorë nga jeta në atë rast kur dhimbja është e tej mase dhe dhimbja 
prevalon mbi cdo gjë, duke provokuar në këtë mënyrë vuajtje të vetë subjektit ose tek subjektet e 
tjera. I vetmi limit i vrasjes është preferenca për të jetuar e individit, por jo në kontradiksion me 
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preferencat e të tjerëve; në cdo rast, nëse një individ i vetdijshëm shpreh vullnetin e tij të lirë për të 
vdekur, ky vullnet duhet respektuar.
Bioetika utilitare ka sjell mjaft reagime. Së pari, duhet theksuar kontrasti i shumë tezave të saj në 
lidhje me moralin në kuptimin e përgjithshëm dhe besimet gjenerale të shpërndara në shoqëri, 
duke treguar kështu një kontradiksion për shkak se utilitarizmi beson se parimi i të nevojshmes 
është i rrënjosur në moralin shoqëror. Gjithashtu duke konsideruar një teori të këtillë, veprimet e 
njerëzve vetëm në bazë të pasojave më të nevojshme për subjektin, nuk mbahen parasysh të gjitha 
ato veprime morale që subjekti nuk ka kryer në terma të ngusht të nevojshëm; pothuajse evitohet 
konsiderimi i dimensionit personal i veprimit moral dhe reagimet ndërindividuale (afeksioni ose 
sensi i përgjegjëshmërisë), duke reduktuar cdo gjë në një abstrakt të papërcaktuar nëpërmjet një 
racionalizmi utilitar.
Duhet theksuar një tjetër kritikë, në vështirësinë e përputhshmërisë së maksimizimit të kënaqësisë me 
anë të rregullave të përbashkëta objektive; nuk është e mundur mbrojtja e interesave dhe pëlqimeve 
konfliktuale. Prandaj rezulton tepër e vështirë pranimi i të nevojshmes në shprehitë e qënive njerëzore, 
duke qënë se këto veprime nuk janë asnjëherë “pa dhimbje” (D’Agostino & Palazzani, 2007, 27).
Një model sistematik respektivisht pluralizmit etik aktual i ka dhuruar bioetikës disa parime. Bëhet 
fjalë për një gjasje që mendon të mundur një marrëveshje praktike duke krijuar disa parime referuese 
(pa referuar një justifikim teorik të krijuar) me funksionin për të elaboruar një skemë interpretuese. 
Këto parime jo absolute janë: parimi i autonomisë ( liria e individit si vetëvendosje); parimi i bamirësisë 
(detyra për të zhvilluar të mirën dhe të nevojshmen); parimi i jo keqëdashësisë (mos të të bërurit keq, 
mos të bërurit dëm); parimi i drejtësisë (nënkupton barazi në mënyrë të barabartë).
Bashkimi i këtyre parimeve ka si qëllim që të ofrojë kritere për një proces vendimarrës bioetik, i 
përdorshëm në teori të ndryshme etike. Kjo është një përpjekje për të ofruar një kompromis në mes 
të këtyre teorive kundërshtuese etike për të arritur një marrëveshje pragmatike mbi përdorimin e 
parimeve të përbashkëta në një nivel procedurial që do të aplikohet në situata konkrete. Nuk kanë 
një vlerë absolute, nuk janë të pakthyeshme, por janë gjithmonë subjekt i rishikimit të bazuar në 
diversitetin e situatave (Vendemiati, 2002, 334).
Zhvillimi i këtyre parimeve, në njërën anë mundëson mënjanimin e arbitraritetit ndaj zgjedhjeve 
etike, nga ana tjetër ofron vlera të dukshme, asnjëherë absolute dhe universale, por gjithmonë 
relevantë dhe specifikë. Pasojë e kësaj është kërkimi i një arsyeshmërie pak a shumë të besueshme 
dhe një konsistencë e teorive dhe gjykimeve të përdorura, duke formuar në këtë mënyrë një llogjikim 
të dobët,që deklarohet i gabueshëm dhe i rishikueshëm në varësi të rrethanave. Arsyeja bëhet 
dekurajuese ndaj mundësisë e të zbuluarit së një të vërtete absolute.
Paradigma e parimeve ka të ngjarë të dështojë për shkak të heqjes dorë nga një justifikim themelues pa 
të cilin parimet janë të ekspozuara kundrejt interpretimeve të ndryshme. Parimet, kështu, rrezikojnë 
të bëhen referenca nominale të thjeshta boshe, që mund të mbushen me cfarëdo përmbajtje në bazë 
të situatave të ndryshme konkrete të reduktuara në një instrument të thjeshtë të teorive të ndryshme. 
Përvec kësaj, referenca e kësaj teorie ne lidhje me moralin e përbashkët, e bën të dobët në atë masë 
që, nga njëra anë e percepton në një mënyrë jokritike dhe nga ana tjetër pretendon ta nënshtroj nën 
një shqyrtim kritik. Mungojnë pra bazat për të dhënë një gjykim, se cfaë duhet të rishikohet ose 
eliminohet.
Bioetika e personalizuar bazohet mbi hipotezën që konsideron dinjitetin njerëzorë të brendshëm 
në çdo person, pa marrë parasysh fazën e zhivillimit fiziko-psikologjik, nga kushtet e ekzistencës 
(shëndet apo sëmundje), ose nga pasuritë që zotëron ose nga kapacitetet që është në gjëndje të 
prodhojë.
Person është i konsideruar, në këtë perspektivë, një individ konkret, i mishëruar biologjikisht në një 
trup që manifeston aftësi dhe sjellje, ku ndërkohë nuk mund të reduktohen në to. Kjo është një teori 
ontologjike e personit që thekson përparësinë e natyrës përkundër funksioneve. 
Pra, trupi i njeriut në kushtet e “potencialitetit” dhe “residualitetit” dhe “privimit”, ose të mos-
zbatimit, tranzitore ose permanente e disa kapaciteteve të caktuara, nuk e mohon natyrën e qënies. 
Në këtë mënyrë embrioni, fetusi, truri i plagosur ose individi në gjëndje kome janë persona dhe 
mungesa e disa funksioneve të caktuara nuk e mohon natyrën e tyre.
Në perspektivën e personalizuar nuk është e justifikueshme mundësia për të individualizuar një 
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moment kur ka një “hap cilësor”; këtu është gabimi i teorive ndarëse (të cilat kanë ndarë njerëzit 
nga të qënurit qënie njerëzore), në shqyrtimin e personit të kualifikuar në ushtrimin e funksioneve, 
ndërsa, në kontrast, është ushtrimi i funksioneve të cilat domosdoshmërisht presupozon ekzistencën 
e subjektit. Nëse personi është reduktuar në një grup karakteresh që shfaqen dhe zhduken në individë 
të ndryshëm dhe në situata të ndryshme, për të njohur një subjekt duhet të vlerësohet rast pas rasti: 
personi do të bëhej një kategori e rastësishme, e aplikueshme me vështirësi të konsiderueshme në 
praktikën biomedikale.
Mendimi ontologjik i personalizuar ka ofruar, në fushën e diskutimit filozofik bioetik, një justifikim 
solid të arsyeve të forta në lidhje me respektimin e jetës njerëzore. E ka bërë nëpërmjet deklaratave 
që mund të duken në pamje të thjeshta ose për më tepër edhe të parëndësishme, duke pranuar disa 
parime. Këto parime të propozuara në bioetikë janë: mbrojtja e jetës (të tilla si paprekshmëria dhe 
pamundësia); parimi terapeutik (cdo ndërhyrje në një jetë është e justifikueshme nëse qëllimi ka të 
bëjë me shërimin); parimi i lirisë dhe i përgjegjësisë (liria njeh kufirin objektiv të respektimit të jetës); 
së fundi, parimi shoqëror dhe ai i subsidiaritetit ( arritja e së mirës së përbashkët nëpërmjet së mirës 
së një individi të vetëm dhe solidaritetin kundrejt atij që është në nevojë) (D’Agostino & Palazzani, 
2007, 49).
Vëmendje të veçantë meriton edhe diskutimi i një argumenti që reflekton në mënyrë të veçantë 
themelin ideologjik, ku i cili përshkon çështjen e bioetikës. Që në përhapjen e bioetikës, u përfol, 
sidomos në Itali, për konfliktin midis bioetikës katolike (ose fetare në përgjithësi) dhe atë laike 
(Fornero, 2005; Borsellino, 2007, 32; Donatelli, 2007, 43; Montaleone, 2007, 68; Sgreccia, 2007, 94; 
Palmaro, 2007, 77).
Kjo është një ndarje që ka për qëllim për të krijuar një ndarje kundrejt pozicioneve të mbi vendosura, 
më i dobishëm një komoditet politik sesa një e vërtetë e fakteve.
Për bioetik katolike nënkuptohet pozita bioetike e rrëfimit fetar katolik. Kjo është pozita e atyre që 
e njohin shenjtërinë e jetës, që nënkupton ndalimin absolut për të vrarë një qënie njerëzore dhe 
detyrën për të mbrojtur jetën e njeriut që konsiderohet e pacënueshme, nga fillimi deri në fund1

7. Në 
këtë kuptim, bioetika katolike, duke iu drejtuar “besnik-ve”, akuzohet për dogmatizëm, fideizëm dhe 
rrëfyeshmëri.
Sigurisht bioetika katolike është e rrëfyeshme, duke iu referuar Magjistrit, por akuzat për fideizëm 
dhe dogmatizëm bien, duke mos qënë feja katolike një besim racional apo irracional; në fakt, në 
mbështetje të argumentave të bioetikës katolike si dëshmi si në aspektin e arsyetimit racional ashtu 
dhe të arsyeshmërisë, të cilat fillojnë nga vëzhgimi i realitetit duke kuptuar dhe interpretuar prirjet, 
që pastaj të formulojnë rregullat e sjelljes.
Pasojë e këtij arsyetimi është pamjaftueshmëria e termit “katolik” apo “fetar”. Perspektiva që njeh 
dinjitetin e jetës njerëzore në bazë të argumenteve filozofike dhe racionale (si në rastin e bioetikës 
personaliste) nuk duhet të quhet “katolik” apo “fetar”, por “laik” në kuptimin origjinal të fjalës 
(afirmuar në Shkollën e asokohe dhe në epokën moderne me Grozius-in). Ky është qëndrimi i laik-
ve që njohin se ka argumente racionale (dhe të arsyeshme) të ndashme, të cilat njohin një dinjitet të 
brendshëm të jetës njerëzore; pra nuk ka një pohim ose mohim mbi hipotezën e Zotit, por llogjikohet 
duke mos e përmëndur faktin e ekzistencës së Tij.
Sot ndërsa, flitet për bioetikë laike duke nënkuptuar arsyen e të paturit një detyrë të rëndësishme 
rilevante dhe primare: jo ai i imponimit të së vërtetës në mënyrë dogmatike, as ai i heqjes dorë 
skeptikisht dhe realisht nga e vërteta, por ai i kërkimit të një të vërtete të përbashkët nën koshiencën 
që njeriu, në kuadër të kufizimit dhe limitimit nuk mund të di të vërtetën në tërësinë e saj; bioetika 
laike propozon kërkimin e një të vërtete të përbashkët.
Është një pozicion përshkrues, objektiv ; është një pozicion që nuk ka ndërmend as të lartësojë as të 
pengojnë tekno-shkencën.
Termi “laik”, me të cilin bioetika vetpërkufizohet, nuk i referohet kuptimit origjinal të termit, por e 
propozon atë në një perspektivë të ndryshme: mohon se jeta është një e mirë objektive në vetvete, 
7

1“Ogni vita umana, dal momento del concepimento fino alla morte è sacra, perché la persona umana è stata 
voluta per se stessa ad immagine e somiglianza di Dio vivente e santo”, Catechismo della Chiesa Cattolica, nr. 2319.
“Çdo jetë njerëzore, nga momenti i ngjizjes deri në momentin e vdekjes është i shenjtë, sepse personi njeri ishte 
dëshiruar për vetveten nga imazhi dhe ngjashmëria e Zotit të gjallë dhe të shenjtë”, Katekizmi i Kishës Katolike nr. 2319.
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dhe pohon se jeta ka një vlerë të ndryshueshme, dhe se intensiteti i kësaj vlere varet nga dhënia 
dhe kontributi që njeriu jep në bazë të rrethanave. Kjo padyshim nuk është bioetik rreptësisht laike 
por bioetik e “cilësisë së jetës”, apo bioetik ‘”vetëvendosje” ose bioetik e “disponueshmërisë së jetës” 
(Fornero, 2005, 22).
Siç e kemi theksuar më parë duke folur për bioetikën utilitare, cilësia e jetës është një “rezultat”, 
që me siguri mund të kërkohet edhe nga katolikët, por jeta (në kuptimin ontologjik) nuk mund 
të thjeshtëzohet në bazë të gjykimeve variabël të cilësisë dhe as e disponueshme në emër të këtij 
koncepti.
Është ideja e laicizmit që krijon një konflikt midis termit katolik dhe laik. Një konflikt i dukshëm, 
duke qënë se “laik” nënkupton një metodë të arsyetimit të hapur për të gjithë. Pra, punonet në një 
bioetik të themeluar mbi idenë e një të vërtete të përbashkët, ende nuk pranohen gjykime (ose 
paragjykime) në këtë fushë, duke përafruar argumentimin në mënyrë jokritike dhe irracionale me 
bindjen se ai mund të bjer në kontrast me realitetin njerëzor (Engeldardt, 1986, 23).
Pasoja është, megjithatë, vendosja në nivel praktik që në cfarëdo lloj mënyre lë të pakënaqur shumë 
(në kundërshtim me themelet e të vërtetës së përbashkët), duke përcaktuar si më të lira zgjedhjet 
tolerante dhe lejuese. 

Përfundim

Siç u tha në fillim të këtij paragrafi, bioetika merret me çështjet që prekin njeriun në thelb të tij duke 
u përpjekur për të siguruar “përse-të” për pyetje të caktuara dhe duke u përpjekur për t’iu përgjigjur 
duke ofruar një sens në përgjigjet e tij. Kjo është arsyeja pse bioetika nuk është as “fetare”as “laike” 
apo ndonjë gjë tjetër, por thjesht ka për qëllim të shërbejë si një fushë në kërkimin e së vërtetës; një 
e vërtetë objektive dhe e arsyeshme. Prandaj, edhe ky punim në studimin e riprodhimit mjeksor të 
asistuar propozon kërkimin për atë që është e vërtetë, objektive dhe e arsyeshme, në krahasim me atë 
që është e njohur tashmë, si në lidhje me të rejat e industrisë, në përpjekje për të kuptuar se çfarë në 
të vërtetë i bën të lirë subjektet që janë të interesuar.
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Abstrakt

Sigurimet në Shqipëri kanë filluar ne nje kohe me te vonë krahasuar me vendet e tjera të zhvilluara. Historia e 
zhvillimit te sigurimeve ne Shqiperi daton në vitin 1944 kur shoqërite angleze, franceze dhe ato italiane dhane 
kontributin e tyre në krijimin e një tradite të mirë për domosdoshmërinë e sigurimeve,me ushtrimin e aktivitetit 
të tyre sigurues të përqëndruar në qytetet kryesore të vendit dhe kryesisht,në industri,ndërtim,sigurimin e 
aksidenteve,të jetës dhe fatkeqësive natyrore. Pas Luftës së II Botërore, nga viti 1948 deri ne 1965 filluan të 
shfaqen forma të tjera te reja të sigurimit. Kompania e parë e sigurimeve ne Shqiperi, “INSIG” SH.A u krijua ne 
vitin 1991. Keto vitet e fundit në tregun e sigurimeve egzistojnë kompani te ndryshme sigurimesh duke perfshire 
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Sigma, Interalbanian sh.a, Intersig sh.a, (grupi Viena Insurance) Atlantik sh.a, 
Albsig sh.a, Insig, Eurosig sh.a dhe Ansig sh.a.) të cilat veprojne në sigurimin e jo-jetës dhe disa kompani që 
veprojne në sigurimin e jetës te cilat jane: Insig sh.a, Sicred sh.a, Sigal- Life Uniqa Group Austria Sh.a. 
Arsyeja kryesore që trajtuam këtë temë eshte sepse tregu i sigurimeve në vendin tonë është një treg në zhvillim 
dhe me një moshë të re në krahasim me vendet e tjera të botës.Kjo temë është interesante për të trajtuar sepse 
jemi njëkohësisht edhe aktorë të këtij tregu, edhe vëzhgues në mënyrë eksplicite.Jeta është në çdo rast e kërcënuar 
nga faktorë të ndryshëm, gjithashtu edhe pasuria jonë. 

Fjalet kyce: Kontrata e sigurimit sipas Kodit Civil shqiptar, Sigurimi i detyrueshëm, Rasti i sigurimit, Primi i 
Sigurimit, Sigurim vullnetar.

Hyrje

Kontrata është veprimi juridik,me anë të të cilit një ose disa palë krijojnë,ndryshojnë ose shuajnë 
një marrdhënje juridike (Kodi Civil i Republikes se Shqiperise, 2010, 334). Kontrata është burimi 
më i rëndësishëm i detyrimeve në kuadër të së drejtës detyrimore dhe njëkohësisht paraqet një 
institucion qendror në kuadër të  komunikimit juridik  në mes të  palëve kontraktuese 
(Dauti, 2000, 30). Pra,kontrata është një veprim juridik i dyanshëm, dhe është marreveshja midis 
palëve,e lidhur me qëllim që të sjellë pasoja juridike të caktuara, krijimin, ndryshimin ose shuarjen e 
të drejtave dhe detyrimeve juridike civile. Si përjashtim, kontrata e shoqërisë së thjeshtë përbën një 
veprim juridik me më shumë se dy palë.
Sigurimi është mënyra për të siguruar mbrojtje kundër humbjeve financiare që rezultojnë nga një 
shumëllojshmëri ngjarjesh a faktesh juridike. Me blerjen e policave të sigurimit,individët dhe bizneset 
mund të marrin kompensim për humbjet për shkak të aksidenteve rrugore, vjedhje të pasurisë, 
zjarrit, dëmtime të stuhisë, shpenzimet mjekësore dhe humbje të të ardhurave për shkak të paaftësisë 
ose vdekjes. Kur sipas ligjit ose sipas kontratës shpërblimi i sigurimit ose shumat e sigurimit duhet t’i 
paguhen jo vetëm të siguruarit, por edhe një personi të tretë, në dobinë e të cilit është lidhur kontrata, 
ky kusht duhet të tregohet në dëshminë e sigurimit. Kontrata e sigurimit është një letër e nënshkruar 
nga palët, ku përcaktohet rreziku, objekti i siguruar, rrethanat dhe periudha për të cilën ai sigurohet, 
personi që e siguron dhe pjesa e rrezikut që ai përgatitet të pranojë. Kur humbet dëshmia e sigurimit, 
siguruesi me kërkesën dhe shpenzimet e të siguruarit, duhet të lëshojë një dublikatë të saj. Quhet se 
kanë rëndësi thelbësore të gjitha rrethanat për të cilat siguruesi ka pyetur me shkresë të siguruarin. 
Kontrata e sigurimit e lidhur pa u marrë përgjigja në ndonjë nga këto pyetje nuk mund të jetë për 
këtë shkak e pavlefshme. Kur pas lidhjes së kontratës së sigurimit del se i siguruari duke ditur ka 
dhënë informata jo të sakta në kërkesën ose në dokumentet e pataqitura prej tij dhe në bazë të të 
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cilave është lidhur kontrata e sigurimit, siguruesi brenda tre muajve nga marrja dijeni ka të drejtë: 
të ndryshojë masën e primit të sigurimit,të shumës së sigurimit ose afatin e sigurimit; të zgjidhë 
kontratën e sigurimit në rast se ka rrethana të tilla,që po t’i dinte siguruesi nuk do të kishte lidhur 
kontratën. Në këtë rast, primet e sigurimit deri në kohën që kërkohet prishja e kontratës e në çdo rast 
primi i sigurimit për t’u paguar në vitin e parë të kontratës nuk i kthehen të siguruarit (Ligji Nr.9268). 
Në qoftë se vërtetohet ngjarja e sigurimit përpara se të fillojë afati i treguar në paragrafin e mësipërm, 
siguruesi nuk është i detyruar të paguajë shumën e sigurimit. Kur kontrata e sigurimit është lidhur 
për më shumë se një person ose sende, ajo mbetet e vlefshme për ata persona ose sende, të cilëve nuk 
u referohen deklarimet e pasakta apo heshtja. Dhënia e informatave të pasakta në kërkesën ose në 
dokumentet e paraqitura në bazë të të cilave është lidhur kontrata e sigurimit ose lënia në harresë e 
informatave kur vërtetohet se nuk janë bërë me dashje ose nga pakujdesia e rëndë nuk përbën shkak 
për zgjidhjen e kontratës por siguruesi mund të heqë dorë nga kontrata,duke e njoftuar të siguruarin 
me shkrim brenda 3 muajve nga marrja dijeni e tyre (Nuni, 2000, 68). 
Funksioni kryesor i kontratave të sigurimit është që ato të veprojnë si mekanizma për transferimin e 
riskut. Por edhe pse e transferojnë rrezikun ato nuk mund ta shmangin një plagosje ose një sëmundje 
kështu që ato mund ta mbrojnë individin nga fatkeqësitë e jetës. Në një masë të konsiderueshme 
mund të mbrohet ajo që zotëron personi kryesisht pasuria edhe kjo nëpërmjet dëmshpërblimit. 
Streset mendore dhe fizike,si dhe sëmundjet mund të paksohen në qoftë se individi ka njohuritë e 
nevojshme për sëmundjet dhe merr masa parandaluese për to. 

Kontrata e Sigurimit nder vite ne Shqiperi.

Veprimtaritë siguruese në vendin tonë janë kryer edhe përpara vitit 1991, madje edhe përpara vitit 
1944. Viti 1991 është i lidhur me ndarjen e veprimtarisë së sigurimeve nga arkat e kursimeve dhe 
krijimin e shoqërisë së parë siguruese, Instituti i Sigurimeve që ende vazhdon të jetë e vetmja shoqëri 
siguruese me kapital publik (Kodi Penal i Republikes se Shqiperise, 2011, 78).
Subjektet e kontratës së sigurimit të pasurisë janë përcaktuar shprehimisht në ligj dhe janë;siguruesi 
dhe i siguruari dhe në raste të caktuara edhe personi i trete (Semini, 2002, 181). I siguruari është 
personi fizik ose juridik, vendas apo i huaj, i cili siguron pasurinë e tij duke paguar primin e sigurimit 
dhe i cili ka të drejtë që të marrë shumën e sigurimit nga siguruesi në rast se vertetohet ngjarja e 
sigurimit e parashikuar në kontratë. Siguruesi është pala e cila merr përsipër që kundrejt përfitimit 
të primit të sigurimit të paguar nga i siguruari që të bëjë sigurimin e pasurisë së të siguruarit si dhe 
të paguajë shumën e sigurimit në favor të të siguruarit ose në favor të personit të tretë në dobinë e 
të cilit është lidhur kontrata, në rast se ndodh ngjarja e sigurimit e parashikuar në kontratë. Ligji ka 
përcaktuar se si sigurues mund të jenë vetëm personat juridikë,qofshin këta persona juridikë publikë 
ose privatë. Në një ligj të veçantë konkretisht në ligjin nr.9267,datë 29.07.2004 “Për veprimtarinë e 
sigurimit,të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime” përcaktohen kriteret që duhet 
të ketë një subjekt për të dalë si sigurues në një kontratë sigurimi (Ymeraj, 2011, 59). Konkretisht 
neni 1 të këtij ligji,i titulluar “Përkufizime” në pikat “10” e “11”të këtij neni përcakton se me termin 
“i siguruar” nënkuptohet personi,i cili ka nënshkruar një kontratë sigurimi me një shoqëri sigurimi 
dhe me termin “sigurues” nënkuptohet shoqëria e sigurimit,e licencuar sipas dispozitave të këtij 
ligji (Ligjit Nr.9267). Në pikën “7” të nenit 1 të po këtij ligji, përcaktohet se me shoqëri sigurimi 
nënkuptohet një person juridik me seli qëndrore në territorin e Republikës së Shqipërisë i licencuar 
për të ushtruar veprimtari sigurimi nga Autoriteti Mbikqyrës i Sigurimëve në përputhje me këtë 
ligj. Nga dispozitat e këtij ligji rezulton që siguruesi në një kontratë sigurimi nuk mund të jetë 
kurrë një person fizik dhe në mënyrë që një subjekt të dalë si sigurues në një kontratë sigurimi 
duhet të plotësojë dy kushte:Së pari: Të jetë person juridik 1; Së dyti: Të jetë themeluar në formën 
e një shoqërie aksionare, me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe e organizuar sipas 
dispozitave të parashikuara në ligjin “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”. Në vendin tonë si sigurues 
deri para pak vitesh ka qenë vetëm një person juridik publik, konkretisht INSIG ndërsa sot përveç 
tij ka dhe një numër të konsiderueshëm personash juridik privat të cilat po operojnë me sukses në 
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fushën e sigurimeve. Si persona të tillë juridik privat që dalin sot si sigurues në kontratën e sigurimit 
mund të përmendim; shoqërinë e sigurimeve “SIGMA”, shoqërinë e sigurimeve “SIGAL”, shoqërinë 
e sigurimeve “ATLANTIK”, shoqërinë e sigurimeve “INTERSIG” etj. Të gjitha këto shoqëri dhe 
shumë të tjera të reja që janë futur dhe po futen vazhdimisht në tregun e sigurimeve tregojnë për 
rëndësinë gjithnjë e më të madhe që po merr sot kontrata e sigurimit si një fenomen i kohëve modern 
si dhe tregojnë faktin se ne kushtet e një konkurence të lirë dhe të vazhdueshme pala tjetër që është i 
siguruari,e ka më të madhe mundësinë për të zgjedhur për lidhjen e kësaj kontrate dhe shërbimi që 
ofrohet në fushën e sigurimeve po bëhet gjithnjë edhe më cilësor. Organi i cili vendos për miratimin 
paraprak të licencës qoftë për shoqërinë shqiptare qoftë për degën e shoqërisë së huaj që kërkon 
të ushtrojë aktivitet në fushën e sigurimeve në Shqipëri si dhe për dhënien përfundimtare të saj 
është Autoriteti i Mbykqyerjes së Sigurimeve. Mënyra e organizmit dhe kompetencat e këtij organi 
janë përcaktuar në një ligj të veçantë,i cili është ligji nr.9268, datë 29.07.2004 “Për organizimin dhe 
funksionimin e Autoritetit Mbykqyrës të Sigurimeve” (Monjal, 2006, 34),’’Termat juridike europiane’’.
 Në këtë ligj përcaktohet se Autoriteti ushtron kompetencat e mëposhtme:a) liçencon veprimtarinë 
e sigurimit,risigurimit,ndërmjetësimit dhe operacionet që rrjedhin drejtëpërdrejt nga këto 
veprimtari;b) mbikqyr veprimtarinë e sigurimit, risigurimit,ndërmjetësimit dhe operacionet 
që rrjedhin drejtëpërdrejtë nga kjo veprimtari;c) bën analiza financiare të veprimatarisë së 
sigurimit,risigurimit dhe ndërmjetësimit;ç) ndërmerr masa korigjuese të përshtatshme dhe në kohën 
e duhur në rast se një shoqëri sigurimi ose risigurimi, nuk arrin nivelin e kërkuar të aftësisë paguese 
ose konstaton raste të paaftësisë paguese,siç është përcaktuar në legjislacionin në fuqi,për fushën 
e sigurimeve dhe risigurimeve;d) ndërmerr të gjitha hapat ligjorë për ndalimin e veprimtarisë së 
paligjshme e të pandershme në tregun e sigurimeve dhe njofton publikun për mbrojtjen e interesave 
të të siguruarve;e) përgatit studime, analiza,publikime për zhvillimin e tregut të sigurimeve dhe 
mbajtjen e tij të qëndrueshëm,efikas, transparent dhe të ndershëm;f) merr pjesë si anëtar në Shoqatën 
Ndërkombëtare të Autoritetëve Mbikqyrëse të Sigurimit;g) ushtron edhe kompetenca të tjera, në 
përputhje me dispozitat e këtij ligji, si dhe të legjislacionit në fuqi për fushën e sigurimeve dhe 
risigurimeve (Koci&Bundo&Shalari, 2002, 61). Organet drejtuese të Autoritetit janë dy: Këshilli i 
Autoritetit dhe Drejtori Ekzekutiv. Këshilli i Autoritetit është organ kolegjial dhe përbëhet nga shtatë 
anëtarë të cilët nuk janë të punësuar në Autoritet. Anëtarët e Këshillit dhe Kryetari i tij emërohen 
nga Këshilli i Ministrave me propozim të Ministrit të Financave,për një periudhë katërvjeçare,me 
të drejtë riemërimi (Hilman, 2000, 102). Vetëm për mandatin e parë katër anëtarë emërohen me 
mandat katërvjeçar dhe tre anëtarët e tjerë emërohen me mandat dy vjecar. Këshilli i Autoritetit 
është organi kryesor vendimmarrës i Autoritetit dhe ushtron këto kopetenca:a) vendos për dhënien 
ose refuzimin e liçencës;b) vendos për tërheqjen e pjesësshme ose tërësore të liçencës;c) vendos për 
transferimin e portofolit, administrimin e përkohshëm, likujdimin dhe falimentimin e shoqërisë së 
sigurimit;ç) vendos sanksione në përputhje me legjislacionin në fuqi për fushën e sigurimeve dhe 
risigurimeve;d) vendos për masat e mbikqyerjes në përputhje me legjslacionin në fuqi për fushën 
e sigurimeve dhe risigurimeve;e) vendos për kufizimin ose ndalimin e investimeve të shoqërisë 
së sigurimit dhe risigurimit,kur vertetohet se këto investime nuk janë në përputhje me raportet 
rregullatore të vendosura dhe kur rrezikojnë pozicionin financiar të shoqërisë;ë) vendos brenda një 
muaji për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta të kontratës së sigurimit,për çdo 
kontratë që shoqëria e sigurimit kërkon që të hedhë në treg;f) vendos për miratimin e pasqyrave 
financiare të shoqërive të sigurimit dhe të risigurimit;g) vendos për propozimin që i bëhet Minsitrit 
të Financave për ndryshimin e tarifave të primit të sigurimit të detyrueshëm,kur niveli i tyre është 
i pamjaftueshëm për mbulimin e rrezikut për shoqërinë e sigurimit;gj) vendos për miratimin dhe 
shpërndarjen e standarteve kontabël,si dhe format e raportimit financiar,të detyrueshme për t’u 
zbatuar nga shoqëritë e sigurimit;h) vendos për miratimin e bilancit vjetor,të projektbuxhetit dhe të 
organogramës së Autoritetit;i) vendos për miratimin e rregulloreve dhe udhëzimeve,kur legjislacioni 
në fuqi përcakton se ato dalin nga Autoriteti;j) vendos për delegimin,në raste të veçanta,të 
kompetencave të veta Drejtorit Ekzekutiv,me përjashtim të kompetencave për dhënien dhe heqjen 
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e liçencës së shoqërisë së sigurimit,të shoqërisë së risigurimit dhe shoqërisë së brokerimit,si dhe 
shpalljen e procedurave të falimentimit dhe likujdimit. Këshilli i Autoritetit vendos për miratimin 
paraprak të licencës së shoqërisë së sigurimit në rast se shoqëria ka plotësuar njëkohësisht këto 
kushte:a) është organizuar dhe funksionon si shoqëri aksionare me seli në territorin e Republikës së 
Shqipërisë,sipas dispozitave të ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregatare” (Ligji Nr.9901); b) objekti 
i veprimtarisë së saj kufizohet vetëm në veprimtari sigurimi, risigurimi dhe operacione që rrjedhin 
drejtëpërdrejt nga këto veprimtari duke përjashtuar çdo veprimtari tjetër tregtare; c) zotëron fondin 
e garancisë; d) aksionarët të cilët mund të jenë persona fizikë ose juridikë plotësojnë kërkesat e 
kërkuar nga ligji dhe Autoriteti, sidomos nuk janë subjekte të procedurave të falimentimit dhe/ose 
likujdimit dhe nuk e kanë të ndaluar me ligj që të jenë themelues të një shoqërie tregtare; ç) anëtarët 
e Drejtorisë përmbushin kriteret profesionale dhe ligjore për të qenë të tillë, si dhe nuk kanë asnjë 
rast papajtueshmërie apo pazgjedhshmërie në emërimin e tyre të parashikuara nga ligji; d) programi 
i veprimtarisë së shoqërisë është hartuar sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara nga ky ligj; 
e) llogaritjet e primeve dhe të provigjioneve teknike ose matematike janë të mjaftueshme.Në rast 
së shoqëria nuk përmbush qoftë edhe një nga kushtet e mësipërme, Këshilli i Autoritetit vendos 
refuzimin e dhënies paraprake të licencës. 
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Roli i gjykatës në zbatim të pasojave të veprimeve juridike të pavlefshme 
(Praktika Gjyqësore)

Entela Abduli
Universiteti Europian i Tiranës

Abstrakt

Në varësi të llojit të pavlefshmërisë absolute apo relative veprimet juridike ne praktikën gjyqësore konstatohen të 
pavlefshme ose shpallen të pavlefshme nga gjykata. Gjykata nëpermjet konstatimit dhe shpalljes së pavlefshëm të 
veprimeve juridike shprehet dhe për zgjidhjen e pasojave pasi qëllimi i palëve pjesmarrëse në një veprim juridik 
të pavlefshëm është rregullimi i pasojave të dëmshme që ka shkaktuar ky veprim juridik. Gjatë periudhave të 
ndryshme historike praktika gjyqësore ka mbajtur qëndrime të ndryshme dhe të paunifikuara në lidhje me 
zgjidhjen e pasojave të një veprimi juridik absolutisht të pavlefshëm, dhe ky qëndrim nuk i ka dhënë zgjidhje 
pyetjes nëse shprehja e gjykatës për zgjidhjen e pasojave të një veprimi juridik absolutisht të pavlefshem kur 
palët nuk e kërkojnë këtë gjë në kërkesë padi cënon rolin pasiv të gjyqësorit si një arbitër në proces. 
Ky punim ka si qëllim të trajtoj pikërisht rolin e gjykatës në zbatimin e pasojave të pavlefshmërisë absolute apo relative. 
Për hartimin e këtij punimi si dhe vlerësimin e rolit të gjykatës në lidhje me pasojat e pavlefshmërisë është 
përdorur literatura bazë, ligjet dhe ndryshimet ligjore, Vendimet Unifikuese të Gjykatës së Lartë, burime 
arkivore të marra nga gjykata të ndryshme.
 Në bazë të studimit të literaturës dhe analizës cilësore të saj shtrohet pyetja nëse gjykata merr rol aktiv duke 
vendosur kryesisht në rastin e kthimit në të ardhurat e shtetit, sipas nenit 106 të Kodit Civil, pasi asnjë nga palet 
në proces nuk ka interes të ligjshëm të kërkoj që gjykata të shprehet për pasojat e pavlefshmërisë dhe gjykata 
duhet të shprehet për aq sa palët kërkojnë. Duke qenë se mungon interesi i ligjshem a nuk duhet që gjykata të 
vendosë rrezimin e kërkesë padise?

Fjalët kyçe: Nuliteti, konstatimi, anullueshmëria, zgjidhja e pasojave, unifikimi i praktikës.

Hyrje

Eshtë e kuptueshme tashmë se veprimet juridike absolutisht të pavlefshme janë nul, nuk sjellin asnjë 
pasojë juridike, ndërsa veprimet juridike relativisht të pavlefshme prodhojnë pasoja deri në momentin 
e shpalljes të pavlefshmërisë nga gjykata. Pra për këto veprime merr një rëndësi të vecantë vendimi 
gjyqësor, që i shpall ato të pavlefshme. Por që gjykata të shprehet në lidhje me pavlefshmerinë e 
veprimeve juridike, ajo duhet te iniciohet nga palët në proces me anën e paraqitjes së kërkesë padisë. 
Gjithashtu palët në këtë proces kanë barrën e provës për të vërtetuar pretendimet dhe prapësimet 
e tyre, pra për të vërtetuar kushtet e parashikuara në ligj për pavlefshmërine e veprimeve juridike.
Gjatë zhvillimit të gjykimit civil kontradiktor midis palëve gjykata qëndron pasive dhe luan rolin e 
arbitrit duke dalë në fund me një vendim. Gjykata nuk mund të kërkojë apo të orientojë palët për 
marrjen e një prove të cilën ata nuk kanë dëshiruar ta paraqesin në proces. 

Pasojat e veprimit juridik relativisht të pavlefshem

Neni 94 i Kodit Civil përcakton se: “Të anullueshme janë ato veprime juridike të cilat janë të vlefshme gjersa 
gjykata me kerkesë të të interesuarit i shpall si të pavlefshme”. Nga ky formulin i nenit 94 duket qartë se veprimi 
juridik do të shpallet i pavlefshëm vetëm nësë palët e pretendojnë një gjë të tillë dhe në bazë të kësaj kërkese 
shprehet një vendim gjyqësor. Ndërsa mjeti procedurial për të kërkuar shpalljen si të pavlefshëm të një veprimi 
të tillë është padia. Si rregull padia për shpalljen të pavlefshëm të veprimit juridik përfshin në vetvete dy 
kërkime, deklarimin të pavlefshëm të veprimit juridik dhe zgjidhjen e pasojës juridike që ky veprim ka krijuar, 
pasi interesi legjitim i palëve në kërkësën drejtuar gjykatës nuk është thjesht deklarimi i veprimit juridik të 
pavlefshëm por rregullimi i pasojave negative, që janë krijuar për palët pjesëmarrëse të prekura nga ky veprim 
që deklarohet i pavlefshem. Zgjidhja e pasojave në këtë rast nuk cënon aspak rolin pasiv të organit të drejtësisë 
pasi ajo disponon për atë cka kërkon pala në kërkesën e saj, dhe që ka të bëj me zgjidhjen e pasojave. 
Neni 107 i Kodit Civil përcakton se: “Kur veprimi juridik shpallet i pavlefshëm, për arsye se është 
bërë me mashtrim, kanosje nga nevoja e madhe ose sepse mungon forma e kërkuar nga ligji, secila 
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nga palët duhet ti kthej palës tjetër cdo gjë që ka marrë prej saj, dhe kur nuk është e mundur ti kthehet 
po ajo gjë ti paguhet vlefta e saj”. Pra kjo dispozitë përcakton se, me anën e shpalljes së veprimit 
juridik të pavlefshëm gjykata zgjidh dhe pasojat e këtij veprimi, pasi kjo është ajo cka i intereson më 
shumë palëve. Gjithsesi kjo duhet të kërkohet nga palët në gjykim. Gjykata në bazë të zgjidhjes së 
kërkimit të parë do të disponoj me vendim dhe për kërkimin e dytë. 
Gjithashtu në bazë të nenit 108 dhe 109 të kodit civil është përcaktuar se, në rastin kur veprimi 
juridik konstatohet i pavlefshem për shkak se, është kryer nga një i mitur që nuk ka mbushur moshën 
14 vjec, apo shpallet i pavlefshëm pasi është kryer nga një i mitur që ka mbushur moshën 14 vjec pa 
pëlqimin e prindit apo të kujdestarit, si dhe në rastin kur veprimi juridik është kryer nga një person 
të cilit i është hequr apo kufizuar zotësia për të vepruar pa pëlqimin e kujdestarit, gjykata në të gjitha 
këto raste do të vendosë që secila palë ti kthej palës tjetër cdo gjë që ka marrë prej saj dhe kur nuk 
është e mundur kjo gjë ti paguaj vleften. Përvec kësaj, pala që ka pasur zotësi për të vepruar detyrohet 
ti shpërblejë palës tjetër dëmin që ka pësuar për shkak se veprimi juridik konstatohet apo shpallet i 
pavlefshëm. Pra në këto raste legjislatori ka përcaktuar mënyrën e zgjidhjes së pasojave të veprimit 
juridik, nëpërmjet restitucionit te dyanshëm, si dhe shpërblimin e dëmit nga pala që ka qenë në 
keqbesim. Në këtë mënyrë i jepet një mbrojtje ligjore palës më të dobët të veprimit juridik. 
Shpallja e një veprimi juridik si të pavlefshëm për shkak të veseve të vullnetit të palës mund të 
kërkohet jo vetëm nëpërmjet padisë, por edhe nëpërmjet kundërpadisë. 

Pasojat e veprimit juridik absolutisht të pavlefshëm

Një veprim juridik absolutisht i pavlefshëm nuk shkakton asnjë lloj pasoje, ai është sikur të mos ketë 
ekzistuar dhe gjykata gjatë shqyrtimit të cështjes nuk jep vendim për deklarimin e tij absolutisht të 
pavlefshëm por kufizohet vetëm në vërtetimin e pavlefshmërisë absolute, dhe duke u nisur nga kjo zgjidh 
pasojat e kërkuara. Nëse palët heqin dorë nga kërkimet e tyre për pasojat juridike, gjykata nuk mund të 
shprehet me vendim për to, pasi padia është disponim në duar të paditësit dhe për aq sa kërkon paditësi. 
Gjykata iniciohet në të gjitha kërkimet nga palët, megjithatë po ti referohemi nenit 106 të Kodit 
Civil, për pasojat e pavlefshmërisë së veprimeve juridike shohim se, kur veprimi juridik është i 
pavlefshëm për arsye se, vjen në kundërshtim me ligjin ose është bërë me qëllim mashtrimi të ligjit, 
cdo gjë që palët i kanë dhënë njëra tjetrës, merret dhe kalon në të ardhurat e shtetit,ose kthehet në të 
ashtuquajturën gjendjen fillestare dhe kur nuk është e mundur të merret po ajo gjë kërkohet vlefta e 
saj. Kur njëra nga palët ka vepruar në mirëbesim, gjykata mund të vendosë që cdo gjë që ka dhënë 
kjo palë ti kthehet asaj, dhe kur nuk është e mundur kthimi i po kësaj gjëje ti paguhet vlefta e saj. Në 
këtë rast zgjidhja e pasojave të veprimit absolutisht të pavlefshëm nëpërmjet kthimit në të ardhurat 
e shtetit cënon rolin pasiv të gjykatës, pasi kjo merr rol aktiv duke u shprehur për këto pasoja, edhe 
pse nuk kërkohet në disponimin që bëjnë palët nëpërmjet kërkesë padisë. Asnjë nga palët nuk ka 
ndonjë interes të ligjshëm, të kërkoj që gjykata të disponoj me vendim, në lidhje me kthimin në 
të ardhurat e shtetit, dhe gjykata vendos vetë kryesisht. Ky përcaktim për zgjidhjen e pasojave të 
veprimit juridik absolutisht të pavlefshëm, ndeshet dhe në legjislacionet e mëparshme, në Shqipëri 
dhe ndoshta ka të bëj me ideologjinë e asaj periudhe që kur veprimi juridik vjen në kundërshtim me 
ligjin apo është bërë në mashtrim të ligjit, këmi të bëjmë me shkelje të dispozitave ligjore dhe cënim 
të interesave të shtetit. Në këtë rast gjykata merr rol aktiv duke mbrojtur interesat ligjore të shtetit. 
Ndoshta kjo dispozitë ka ngelur nga tradita e legjislacionit shqiptar të mëparshëm, ose ndoshta është 
një zgjidhje e rastit, kur palët nuk kanë interes të drejtpërdrejt që të kërkojnë zgjidhjen e pasojave të 
këtyre veprimeve absolutisht të pavlefshme, gjë që vetë gjykata e zgjidh këtë kryesisht. 
Midis dy llojeve të pavlefshmërive asaj absolute dhe relative pasojat aplikohen po njësoj nga gjykata, 
dhe nuk ka ndonjë ndryshim midis tyre në aplikim, thjesht bëhet klasifikimi i pasojave në bazë të 
llojit të pavlefshmërisë. Këto janë përcaktuar në Kodin Civil nga neni 106 deri në nenin 110. 
Megjithatë në rastin e deklarimit të veprimit juridik të pavlefshëm, palët kanë interes të ligjshëm që 
krahas pavlefshmërisë të bëjnë dhe një kërkim të dytë për zgjidhjen e pasojave juridike, interes të 
cilin nuk e kanë në rastin e pavlefshmërisë absolute. Në këtë rast llogjikisht duke qenë se, mungon 
interesi i ligjshëm gjykata duhet të vendos rrëzimin e kërkesë padisë, nëse nuk kemi një kërkim të 
dytë nga pala, pasi gjykata disponon përsa kërkohet. Megjithatë kjo logjikë rrëzohet nga neni 106 i 
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kodit civil, i cili është një nen që krijon një problem dhe nje kundërshtim të parimit të rolit pasiv të 
gjykatës si arbitër i palëve, dhe për aq sa kërkojnë palët me anën e kërkesë padisë. Megjithatë do të 
ishte një inicim i kotë i gjykatës thjesht konstatimi i një veprimi të pavlefshem, dhe nuk ka llogjikë 
nëse nuk do të zgjidheshin pasojat e këtij veprimi, ndërkohë që deklarimi i një veprimi të pavlefshëm, 
ka si qëllim kryesor të palëve të interesuara zgjidhjen e pasojave. 
Veprimi juridik absolutisht i pavlefshëm vërtetë është nul, dhe nuk sjell asnjë pasojë juridike që nga 
krijimi i tij, megjithatë kjo nuk do të thotë se ai nuk ka sjellë pasoja, për të cilat gjykata duke marrë 
rol aktiv shprehet dhe i zgjidh ato. Në këtë rast veprimi juridik absolutisht i pavlefshëm nuk sjell, 
dhe është i paaftë të sjellë ato pasoja, që palët kanë synuar dhe dëshiruar nëpërmjet tij, përshembull 
kalimi i pronësisë së pasurisë së paluajtshme me shkresë të thjeshtë. Neni 106 i Kodit Civil nuk ju 
referohet pasojave, që kanë dëshiruar palët nëpërmjet veprimit juridik absolutisht të pavlefshëm por 
pasojave të tjera faktike, që kanë ardhur nga veprimi juridik absolutisht i pavlefshëm. 

Praktika gjyqesore

Në vijim të arsyetimit të mësipërm praktika gjyqësore për pasojat e pavlefshmërisë së veprimeve 
juridike, relativisht të pavlefshme është e konsoliduar tashmë, dhe nuk ka nevoj për unifikim pasi nuk 
jemi para praktikave të ndryshme gjyqësore, në lidhje me zgjidhjen e pasojave të këtyre veprimeve. 
Duke qenë se praktika gjyqësore lidhur me veprimin juridik absolutisht të pavlefshëm në raste të 
ngjashme ka mbajtur qëndrime të ndryshme është arritur në konkluzin se është rasti për njësimin e 
praktikës gjyqësore në lidhje me veprimin juridik absolutisht të pavlefshëm, mjetet e mbrojtjes juridike, 
llojin dhe natyrën e padisë që mund të ngrihet nga palët, si dhe zgjidhjen e pasojave të pavlefshmërisë.
Me vendimin Unifikues të Gjykatës së Lartë numër 5 datë 30.10.2012, është trajtuar rasti me pale 
paditëse: Shoqëria “Dinamika” sh.p.k, të paditur: Hristo Cavo, dhe Komuna Finiq, me objekt: 
“Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitjes datë 09.12.2003 dhe kontratës së shitjes 
numër 512 datë 10.12.2003 lidhur midis palës së paditur Komuna Finiq dhe Hristo Cavos”.
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka ngritur për diskutim para Kolegjeve të Bashkuara, për efekt të 
njësimit të praktikave të ndryshme gjyqësore këto cështje:
-Nëse kërkimi për konstatimin e pavlefshmërisë absolute të një veprimi juridik duhet patjetër të 
bëhet gjatë gjykimit në themel të një cështjeje, pra i shoqëruar në cdo rast nga një cështjeje themeli 
apo mund të paraqitet para gjykatës edhe si kërkim më vete.
-Në rastin e konstatimit nga gjykata të pavlefshmërisë së veprimit juridik zgjidhja e pasojave të 
pavlefshmërisë duhet të bëhet kryesisht nga gjykata apo vetëm mbi bazën e një kërkese të palëve 
pjesmarrëse në një veprim juridik.
Në lidhje me këto cështje gjykatat shqiptare mbajnë qëndrime të ndryshme dhe jo të unifikuara, në 
disa raste ato shprehen dhe për zgjidhjen e pasojave të një veprimi absolutisht të pavlefshëm edhe pse 
një gjë e tillë nuk kërkohet nga palët në proces dhe në disa raste thjesht konstatojnë pavlefshmërine 
sipas kërkimit në kërkesë padi. 
Kur ekzekutohet një veprim juridik absolutisht i pavlefshëm ai prodhon efekte të cilat janë të ndryshme 
nga efektet apo pasojat e dëshiruara nga palët në një veprim juridik absolutisht të pavlefshëm. 
Pikërisht këto efekte të prodhuara nga një veprim juridik absolutisht i pavlefshëm rregullohen nga 
gjykata. Gjykata si në cdo gjykim nuk mund të dalë jashtë kornizës ligjore të përcaktuar në nenin 6 
të Kodit të Procedures Civile: “gjykata që gjykon mosmarrëveshjen duhet të shprehet mbi gjithcka që 
kërkohet dhe vetëm për atë që kërkohet”. Në nenin 28 të Kodit të Procedures Civile përcaktohet se 
“Gjykata duhet të shprehet për të gjitha kërkesat që parashtrohen në padi pa i kaluar kufijtë e saj”. Në 
këtë rast gjykata nëse shprehet dhe për zgjidhjen e pasojave të pavlefshmërisë absolute, pa kërkesë 
të palës ose tëj asaj cka është kërkuar nga pala, nuk bën gjë tjetër vecse zëvendëson padinë e ngritur 
me një padi tjetër. Në këtë rast gjykata ndërhyn në vullnetin dhe pushtetin e palëve duke ndryshuar 
elementet e padisë e duke i ofruar palëve një mardhënie dhe një zgjidhje tjetër nga ajo e ofruar, 
bazuar në fakte të ndryshme apo në një shkak ligjor të ndryshëm, nga ai që palët kërkojnë në padi. 
Shkaku i ligjshëm është një element që identifikon padinë, pasi nuk ka padi pa një shkak. Shkaku i 
padisë është arsyeja e kërkimit gjyqësor të palëve, ajo cka palët pretendojnë të arrijnë me këtë padi.Që 
padia të merret ne konsideratë nga gjykata ajo përvec kërkimit objektit duhet të përmbajë dhe shkakun 
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ligjor të saj. Kërkimi drejtuar gjykatës për konstatimin e pavlefshmërisë pa bërë të qartë të drejtën dhe 
cënimin që i është bërë kësaj të drejte është një padi që në kuptimin matrial nuk ekziston. 
Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë arsyetojnë se derisa në një gjykim nuk kërkohet dhe zgjidhja 
e pasojave, gjykata nuk mund të shprehet në lidhje me pasojat e ardhura nga ekzekutimi i veprimit 
absolutisht të pavlefshëm.Nëse jemi para faktit kur gjykata kryesisht konstaton pavlefshmërine e veprimit 
juridik dhe gjithashtu zgjidh pasojat e pavlefshmërisë duke kthyer palët në gjendjen e mëparshme 
(restitutio in integrum), pa kërkesë të palëve, ajo shkel parimin që drejton një proces gjyqësor ku cdo 
padi është në varësi me te drejtën e kërkuar, sipas nenin 31 të Kodit të Procedurës Civile. Megjithatë ka 
dhe raste kur konstatimi i pavlefshmërisë së një veprimi juridik bëhet kryesisht nga gjykata edhe pse 
një gjë të tillë nuk e kërkojnë palët, dhe kjo ndodh kur jemi para shqyrtimit të një padie themeli.Pra 
në rastet kur evidentohet nga gjykata se vlefshmëria e veprimit juridik është një element i rëndësishëm 
i padisë së ngritur nga palët, gjykata mund të konstatojë kryesisht gjatë gjykimit të kësaj cështjeje të 
themelit dhe pavlefshmërinë e këtij veprimi juridik, pamvarësisht nga cka kanë kërkuar palët.
Gjithashtu një kusht tjetër i rëndësishëm për palët në ngritjen e kërkesë padisë është se ata duhet të 
gëzojnë legjitimimin aktiv dhe pasiv, pra në kërkimet prapësimet dhe pretendimet e tyre drejtuar 
gjykatës palët duhet të kenë një interes të ligjshëm dhe kërkimin ta kundër drejtojnë ndaj personit që 
cënon këtë interes të ligjshëm. 
Mungesa e një interesi të ligjshëm do të thotë se nëse padia nuk i siguron paditësit asnjë avantazh 
gjykata duhet ta deklarojë atë si të papranueshëm. Paditësi duhet të provoj para gjykatës se atij i 
është cënuar ose shkelur interesi ligjor. Në lidhje me subjektet që mund të kërkojnë pavlefshmërinë 
absolute të veprimit juridik përsa i përket shprehjes “kushdo që ka një interes”, Kolegjet e Bashkuara 
arsyetojnë se subjektet e legjitimuar sipas kësaj shprehjeje janë personat e tretë të cilët pamvarësisht 
se nuk kanë nënshkruar kontratën, apo nuk kanë pasur dijeni për të, kanë interes legjitim në këtë 
kërkim, për konstatimin e pavlefshmërisë. 
Gjykata në zbatim të nenit 6 dhe 28 të Kodit të Procedures Civile, është e detyruar të shprehet për 
gjithcka që kërkohet dhe vetëm për atë që kërkohet. Në këtë arsyetim gjatë gjykimit të një padie 
themeli edhe nëse nuk ka një kërkim të vecantë për pavlefshmëri dhe gjykata kryesisht konstaton 
pavlefshmërinë e veprimit juridik, ajo zgjidh pasojat vetëm për cka është kërkuar në objektin e 
kërkesë padisë së themelit, por jo tej këtij objekti.
 Kolegjet e bashkuara në funksion të këtij unifikimi kane arritur në konkluzion se veprimi juridik 
që është i pavlefshëm, mund të merret parasysh nga gjykata edhe kryesisht, pa u kërkuar nga palët e 
interesuara, madje edhe kundër vullnetit të tyre. Për konstatimin e një veprimi juridik absolutisht të 
pavlefshëm nuk është e nevojshme paraqitja e një kërkese të posacme qoftë kjo padi apo kundërpadi, 
pasi kjo lloj pavlefshmërie konstatohet kryesisht pamvarësisht nga paraqitja në gjykatë e kërkesës. 
Kërkimi për konstatimin e pavlefshmërisë absolute të veprimit juridik, nuk mund të bëhet si një 
kërkim më vete thjesht konstatim, ai gjithnjë duhet të bëhet gjatë gjykimit në themel të një cështjeje 
nga gjykata, ose si kërkim konstatim i pavlefshmërisë që shoqëron kërkesën për zgjidhjen e pasojave 
të ardhura nga ekzekutimi i veprimit juridik absolutisht të pavlefshëm.
Pasojat e ardhura nga përmbushja e një veprimi absolutisht të pavlefshëm, zgjidhet vetëm mbi bazën 
e kërkesës së palëve ndërgjygjëse për zgjidhjen e pasojave, dhe në rastin tjetër kur gjykata konstaton 
pavlefshmërinë e veprimit juridik kryesisht, gjykata zgjidh vetëm ato pasoja që janë objekt i kërkimit 
të bërë nga palët brenda objektit të padisë apo kundërpadisë, pa u shprehur për pasojat për të cilat 
nuk ka një kërkesë konkrete nga palët ndërgjygjëse. Ky fakt nuk i pengon palët apo personat e tretë të 
mund të kërkojnë në një tjetër gjykim zgjidhjen e atyre pasojave të pakërkuara dhe për të cilat gjykata 
nuk është shprehur me një vendim, ku veprimi juridik është konstatuar absolutisht i pavlefshëm.
Ne nje gjykim civil kontradiktor per shpalljen të pavlefshëm të veprimit juridik, ka dy palë ndërgjyqëse, 
dhe neni 94 i kodit civil përdor termin …gjykata me kërkesën e të interesuarit i shpall të pavlefshme, 
ndersa neni 95 përcakton, …pala e mashtruar mund të kërkoj shpalljen të pavlefshëm të veprimit 
juridik, pra inicimi i gjykatës bëhet nga palet e interesuara dhe gjykata nuk vepron me inisiative. Pra 
nëse i referohemi pavlefshmërisë së veprimit juridik të kryer si rezultat i mashtrimit kanosjes lajthimit, 
gjykatën mund ta inicioj pala që është mashtruar, kanosur, ose ka vepruar nen ndikimin e lajthimit. Duke 
iu referuar shprehjes pala e interesuar, arrijmë në konkluzion se, kërkesën drejtuar gjykatës, nuk mund 
ta bëj pala që ka bërë lajthimin mashtrimin kanosjen dhe shfrytëzimin e situatës së nevojës së madhe. 



225

Në ndryshim nga kërkimi për pavlefshmëri relative të veprimit juridik, pavlefshmërinë absolute mund 
ta pretendojnë një rreth më i gjerë subjektesh. Megjithatë vërtetë pavlefshmërinë absolute mund ta 
pretendoj kushdo edhe një i tretë, që nuk është palë në një veprim juridik, por në bazë të nenit 32 të 
Kodit të Procedurës Civile ai duhet të provoj, se ka një interes të ligjshëm që duhet mbrojtur. 
Gjykata thirret të investohet në mënyrë përfundimtare lidhur me kërkimin e pavlefshmërisë 
relative të veprimit juridik ose veprimeve juridike të anullueshme. Veprimet juridike absolutisht të 
pavlefshme nuk mund të konstatohen nga gjykata përmes një vendimi përfundimtar, pasi nuliteti i 
këtyre lloj veprimesh shtrihet prej momentit të realizimit të tyre duke konsideruar se, nuk kanë sjellë 
asnjë herë efektet ligjore të pritshme. 
Në Vendimin Unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë numer 13 datë 09.03.2006 
përcaktohet se: “Vetëm për veprime juridike relativisht të pavlefshme është e domosdoshme inisjativa 
e palëve e cila shoqërohet me ngritjen e një padie në gjykatë”. 

Konkluzione

Veprimet juridike absolutisht të pavlefshme duke qenë nul nuk sjellin asnjë pasojë juridike, njësoj 
sikur të mos kenë ekzistuar asnjëherë, ndërsa veprimet juridike relativisht të pavlefshme sjellin pasoja 
deri në momentin e anullimit të tyre nga gjykata. 
Pasojat e pavlefshmërisë aplikohen po njësoj për të dy llojet e tyre. Dallimi midis tyre qëndron vëtem 
në ndarjen midis konstatimit apo deklarimit. 
Gjykata si në rastin kur konstaton ashtu dhe në rastin kur deklaron sipas ligjit është e detyruar të 
zgjidh pasojat, dhe nuk ka rëndësi nëse jemi para konstatimit apo deklarimit. Në cdo rast gjykata 
duhet të vihet në lëvizje nga palët që kanë interes të ligjshëm.
Në rastin e konsatimit të pavlefshmërisë absolute dhe kthimit në të ardhurat e shtetit, palët nuk kanë 
asnjë interes të ligjshëm për zgjidhjen e pasojave, dhe duke munguar interesi i palës në ngritjen e 
padisë, gjykata duhet të vendos rrëzimin e saj, në rastin kur nuk kemi një kërkim tjetër krahas atij të 
konstatimit të pavlefshmërisë.
Neni 106 i Kodit Civil e kundërshton këtë llogjikë, dhe i jep gjykatës rol aktiv, në rastin e kthimit 
në të ardhurat e shtetit, apo gjëndjen fillestare, kur pavlefshmëria është shkaktuar si rezultat i një 
veprim juridik, të realizuar në kundërshtim të ligjit ose në mashtrim të ligjit. Sipas kësaj dispozite 
gjykata është e detyruar të shqyrtoj kërkesë padinë, dhe jo ta rrëzoj atë edhe kur nuk kemi një kërkim 
tjetër krahas atij të konstatimit të pavlefshmërisë, dispozitë e cila vjen në kundërshtim me praktikën 
unifikuese të Gjykatës së Lartë.
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Abstract

This paper aims to give an overview of the operation of the Ottoman law that was applied in our country for a 
relatively long time along with the Albanian customary law.
The main Ottoman laws that have operated in our country have been numerous. They were specific depending 
on the territorial and administrative partition.
Another purpose of this paper is to address some Ottoman laws, where among the most prominent were: The 
“Kanunnameja”of Shkodra’s Sandzak; Montenegro’s vilajet; Prizeni’s; etc.
This paper analyzes the scope of the Ottoman laws and the rights sanctioned in them.
A separate item in this analysis is the elements of financial law, customs law, trade law, and family law.
Another element of this work are the historical and legal view of the criminal nature norms reflected in the 
Ottoman laws, the measures and the types of punishment for the guilty, and the conditions of responsibility for 
them.

Key Words: “Kanunname”, right, law, ottoman.

Introduction

The Ottoman law that has operated in the country for a relatively long time along the Albanian 
customary law.
As professor Egro fairly emphasizes in his book, “Ottoman law among Albanians of late medieval”, 
the importance of such study is to know and make an evaluation about the nature of ottoman state 
and especially for its features in Albanian regions. (Egro, 2012, 5)
Albanians has been part of Ottoman Empire. They were integrated more than any other European 
community in this empire`s structures. Consequently, the victories and failures of Ottoman Empire 
have been at the same time the victories and failures of Albanians. (Shaw & Shaw, 2006, 5) Although, 
it is unquestionable the fact that the presence of Ottomans was disputable mainly in Albanian North 
Highlands, because the strong Albanian highlanders resisted to keep a wide autonomy in their 
traditional tribal system. 
Albanian regional territorial units had an inheritable headman at the top, who administrated and 
judged in accordance with unwritten common rules, including Albanian canons (Albanian common 
law). Bylykbashi was a person who served as an interconnector between ottoman administrate and 
tribal highlanders.He was appointed by Sanjakbeg (Mantran, 2004, 280-281). It must be emphasized 
that ottoman law system has acted in our country till 1928, date that entered into force the Albanian 
penal norms (Elezi, 1960, 349). 

Ottoman law system

Lawmaking structures constitutedan undivided part of the Empire administration process and they 
were as important as the executive offices for the assurance of continuity in the Empire`sgoverning 
(Shaw & Shaw, 2006, 113). 
Ottoman judicial institutions were organized hierarchically;at the top of each was Shehuislami. 
He had the same power as the prime minister. Shehuislami was appointed by Sultan, first he was 
appointed timeless and later he was appointed for a year. In the judicial system an important place 
had the head judgesof the saint cities and Damask. Provinces were divided according to courts 
category. The judges of the second positionusually were elected by home-brew (Mantran, 2004, 331). 



227

They analyzed all issues that the citizens had in all fields. So, they analyzed civil, administrative and 
criminal issues. They had absolute judging rights. Judges of provinces played a very important role in 
social, economic and even political life (Mantran, 2004, 332). 
Ottoman Empire Administration was very sensitive in holding justice in territorial districts 
depended on it. Their aim was to appoint as judges, erudite having broad knowledge, reliability and 
well educated (Maksudoğlu, 2011, 565). Judges had great power. They were responsible not only 
for maintaining justice,but also acting as public prosecutor about the security and area eductation 
institutions that were under their administration (Maksudoğlu, 2011, 565). Judges effect was great 
even in political field. They were members of councils that helped governors (Mantran, 2004, 332). 

Canons

Kanunamete constitute a very important source aboutlaw information of ottoman law system 
(IRCICA, 2009, 454). Kanunnamete were formulation laws decreed by sultans. They can be grouped 
in three groups: (IRCICA, 2009, 454)
• Kanunnamete that constitute decisions taken in some certain issues.
• Sanjak or vilayet law that were combined among law land and taxes. These laws had power at the 
provinces where they were put to act.
• General Kanuname were law formulation enforced by the ottoman government. They expressed 
laws and rules that were implemented in the whole empire territories. 
In our country, the main laws that acted had been a lot. They were specific according to administrative- 
territorial division. Among the most mentioned had been: Kanuname of Shkodra sanjak, Kanuname 
of Montenegro vilayet, Kanuname of Prizeren sanjak, the vilayet of Vushtri and Kanuname of this 
vilayet, Kanuname of Skopje and Selanic sanjak, Kanuname of Ohrid sanjak, Kanuname of Elbasan 
sanjak, Baji canon of Kostur market, Hrupisht, Kanuname of the city and Vlora sanjak, Kanuname of 
Delvina sanjak, also canons of Terhalla, Larisa, Livadia etc. 

Kanuname of Shkodra Sanjak

Kanuname of Shkodra Sanjak laid its power in those regions: Hoti, Tuzi, Peja, Podgorica, Plava, Izla 
Rjeka and Kelmendas. In the first provisions of this Kanuname were defined territorial borders of its 
enforcement. 
In the second provision of Kanuname of Shkodra Sanjak was sanctioned the protection of the 
rights to life and the property rights. From the position this provision at the very beginning of the 
Kanuname, we can understand the importance it has for the lawmaker the protection of right to life, 
as a natural right, inseparable and inalienable from human beings (Anastasi, 2001, 58). Respecting 
these rights, the Kanuname sanctioned that: “[…] in every village must set guardians to watch that 
nobody’s life and goods are damaged” (Egro, 2012, 90). What is understood by the general analysis 
of these provisions is that, those rights had to be assured not only to residents of the area but also to 
every citizen exercising economic activities in those territories. Such a provision, on the one hand 
was seen as a contribution that was reserved to Ottoman Empire due to imperial commandments 
that flowed from the special financial status that was offered to those areas, but it served not only to 
strengthen the life security, but also the property rights. The protection of property was considered 
the main condition for creating and guaranteeing a better status in the personal economy of different 
subjects and to the imperial one (Madhi, 2008, 9). 
Kanuname of Shkodra Sanjak was constitutedof elements of ottoman financial law. A very important 
place in the imperial entries system had taxes. As in the feudal state, even in the Ottoman Empire, 
the payment of taxes depended a lot on the power of the ruler (Bungo, 2007, 170). In Kanuname of 
Shkodra Sanjak were determined the main taxes that operated in that territory. Those taxes were: 
tribute, ispenxhet, extraordinary taxes, nuzul and baji tax. Nuzul tax was an extraordinary tax about 
food reserves that state kept to be prepared meanwhile the ottoman military was in battle field. Nuzuli 
–was a tax that the government assured from the payments made from Shkodra Sanjak population. 
This tax described in details what it included. Baji tax collection- was applied over some specific 
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products like: “grain, animals, fruits, rice, honey, oil, fish, and woolly, soft and finely processed 
cloth” (Egro, 2012, 94). Ispenxhewas a tax paid from everybody. It was paid in cash by Christian 
inhabitants of the Ottoman Empire who had reached maturity age (IRCICA, 2009, 716). According 
to Kanuname norms, it was determined that:“[…] citizens that didn’t belong to Islam religion must 
pay the ordinary taxes, and they were forgiven and excluded from the extraordinary taxes” (Egro, 
2012, 90). 

Kanunameof Montenegro sanjak

Kanuname of Montenegro sanjak was created on basis of sultan commands in 1523 (Egro, 2012, 
104). It extended its effects in a space that included: Cetin, Sveti Nikolla in Rijeka, Vranina island, 
monastery located in Shkodra lake, etc. This Kanuname determined financial liabilities about tax 
subjects in that period. These subjects were the villagers raja. Fiscal liabilities were mostly focused on 
payment of a fee. Kanuname expressed that the value of the financial liability that came from those 
taxes had a clear value defined. Tax value was 55 akçe (monetary unit of the Ottoman state). It was 
well organized and it was paid by every house and hacienda. Jizya tax was a tax obligation that was 
charged to each non - Muslim citizen who had reached the age of 15 and lived in the ottoman state. 
Another tax that was not found in Kanuname of Shkodra Sanjak was winter pasture tax. This was a 
fixed tax and it was paid depending on the number of the livestock that constituted the batches. 
Kanuname of Montenegro vilayet compared to Kanuname of Shkodra had as special characteristic 
the fact that it had provided some norms with criminal nature. Through this norms it was defended 
honor, dignity, life, health, and property of any person from criminal actions in the territorial unit 
of the Ottoman Empire. Kanuname took in defense first the family, within the first social formation 
where the human personality can be developed (Anastasi, 2001, 71). Kanuname condemned the 
violation of conjugal fidelity. It was considered a criminal action that touched and staggered deeply 
family roots. It was that, because family was the vital part of empire and overall it was a divine 
institution. Whereas the most outstanding divine line of the family was the conjugal crown (Gylen, 
2012, 29). In this sense, referring to the law of that time, marriage violation was punishable. The 
guilty one was punished in ratio to his / her statues and economic condition. Ottoman law did not 
make differences referring to the punishment of the person who had the civil status, married, despite 
the fact they were males or females. According to ottoman law it was considered rich everyone who 
had a wealth of 600 akçe. So, the guilty one who was rich, he / she were punished with a fine of 80 
akçe. Also, the person that owned a middle economic condition was punished with a fine of 50 akçe. 
The guilty one who committed adultery and was poor, he/she were punished with a fine of 30 or 20 
akçe. The punishment was lower about the male who was unmarried and young. He was punished 
for such criminal action 5-20 akçe, less than the male who was married and conducting extramarital 
relationship.
Kanuname of Montenegro vilayet recognized the husband right to stop immoral actions of his 
wife. This was an obligation that came from ottoman norms with a criminal nature. Otherwise, he 
was considered guilty and it was predicable the specific punishment depending on his economical 
condition. 
Kanuname of Montenegro vilayet recognized the husband right to stop immoral actions of his 
wife. This was an obligation that came from ottoman norms with a criminal nature. Otherwise, he 
was considered guilty and it was predicable the specific punishment depending on his economical 
condition. Requests for sexual intercourse with a married woman. Kanuname predicts even as offense 
the act of not informing about the crime. According to ottoman law of time it would be considered as 
subject of offense not telling about the crime committed by someone else you were aware, concealing 
actions such as theft or extramarital relationship. The guilty person was punished with a fine of 5 akçe 
if he / she concealed and did not tell about the crime of theft. The guilty one was not punished with 
a fine about not telling his extramarital relationship (Egro, 2012, 109). If we refer to the punishment 
that a person who does not tell about the crime, we see those ottoman penal norms take in their 
protection and they are a guarantee for the normal exercise of property rights in report with the 
infringement of honor and dignity of the person. 
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Kanuname of Montenegro vilayet penalized fights and quarrels among persons. Ottoman law 
requested to its objective side of view this act was done by pulling someone’s hair and beard. When 
the crime subjects were adults the punishment was to pay a fine varied depending on the economic 
situation of the guilty person, whereas about the guilty ones that were in a young age was not applied 
fine. The age when Kanuname began to implement the punishment to the guilty person was not 
defined. I think that young age includes people that were 10 - 12 years old, and they had not reached 
the physiological maturity. Ottoman penal norms took under protection human health from criminal 
actions as: head injury, fractures of the limbs of the body damage, disfigurement or damage of the 
person’s face, extraction of the eye, tooth breakage, etc. The guilty person was punished even about 
this act with a fine that was defined depended on economic conditions of him / her. Kanuname of 
Montenegro took under protection even the right to life. In case of violation and redemption, the 
guilty was punished with a fine. The value of this was 200 and 100 akçe to the rich guilty person, 
middle rich and 30 - 50 akçe to the poor guilty. Also, Kanuname took under protection even the 
health of every man who was damaged and hit. This criminal act was committed with such tools: 
arrows or knives. For legal qualification purposes of the wound offense it required that the person 
not only to be health impaired, but also the rate and extent of the damage would be such as to cause 
him to stay in bed (Egro, 2012, 110). 
Kanuname defined the punishment of the guilty person even in cases when the person violated the 
property of the others. The object protected from the crime of theft was: house poultry, flocks and 
herds, horse, bees etc. The main punishment that was given in this cases except fining, there were 
hitting with a stick and hand cutting, too. It should be emphasized that the lawmaker of that period 
prioritized the implementation of punishment with a fine, even though other forms of crime were 
predictable. Crime of theft was punishable even if it happened inside the family or between spouses, 
brothers or children and parents relationships etc. Especially, about horse stealing was predicted a 
heavier penalty compared to other ownership of everything because horse was considered as very 
important means in helping to family economy. In this case, the guilty was punished with hand 
cutting or with a fine of 100 akçe. Also, referring to Kanuname it was punishable even robbery offense. 
What we can understand from ottoman norm robbery crime object was not only bread – human 
nutritional values but every kind of wealth. Furthermore, Kanuname took under protetction even 
the real estate from damages. Ottoman law of Montenegro vilayet punished the person who did not 
state finding of an item without owner. Law considered as a part of finding a yoke of oxen, mare, or 
fold. Kanuname of Montenegro vilayet did not connect the punishment of the above crime referring 
to their religious affiliation. We can mention as something special of this Kanuname the fact that the 
person who committed the criminal act subjected just the fine and no sentence of imprisonment. 
This is understandable that it was characteristic not only about ottoman legislation, but also about 
European and our cities Status at that time such as: Durres, Drisht, Shkodra etc. 
The incomes from various taxes and fines for infractions and crimes in the villages of Montenegro 
vilayet went in favor of the Ottoman highest functionary who was residing in that administrative unit 
and it was considered as public sources of incomes. He represented the highest military leader and 
executive direction of the territorial unit, administrative – military (Egro, 2012, 119). 

Vilayet of Vushtrria

Vilayet of Vushtrria constituted in its administration territories; Prishtina, Novoberbon, Bellazica 
etc. Laws of Vushtrriavilayet of the year 1525 defined the fiscal system that acted in this region of 
Ottoman Empire. The main taxes in this vilayet were: ispenxhe, tribute, the right of sheep, Crown 
taxes, the right to family bed, as well as penalties of crimes.

Kanuname of Skopje Sanjak

Nowadays, materials about Kanuname of Skopje Sanjak come in Albanian language thanks to the 
hard work of Professor Egros, some legal precepts of the years 1476 – 1477. According to Kanuname 
of Skopje it was strictly prohibited the avoidance of taxes paying in general, and in particular, wine tax 
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and agricultural products tax. Kanuaname of Skopje and Selanic sanjak of the year 1568 represented 
the classification of real estate in public and private property. Private property included: tens land 
which was considered as a private property of Islamic believers, and also haraj land, which was 
available to non Islamic believers. Islamic believers were recognized the right of private ownership 
over land. Moreover, Kanuname norm defined that: “…the owners of the land are the real owners of 
their property. They are free to sell, buy and do other actions through land possession characteristics”. 
Public land was considered land that the right of possession was reserved for the state treasury (Egro, 
2012, 151-152).

Sanjak of Ohrid

Sanjak of Ohrid included Ishmi kaza, Kruja, Dibra etc. Even in this area beside the Albanian customary 
law, Ottoman rights were active, too. Kanuname of Ohrid Sanjak of the year 1583 recognized the 
right of inheritance for men and girls. The last point was right and the right of inheritance known 
when the family had no quality of their boys. Furthermore, Kanuname stipulated expressly that: 
milling, vineyard, orchard and raja peasant house were his inheritable land. It should be emphasized 
that the farmer raja was manufacturing social class and taxpayers in the Ottoman state. Kanuname 
defined the time when it was need to apply grass tax. It was taken at the beginning of June. Whereas 
hive and pig taxes were taken in the middle of July, when it was the peak heat. In Dibra region it was 
taken particularly 1/10 of grass tax, because in this region it could be found a lot (Egro, 2012, 163).

Kanuname of Elbasan Sanjak

Elbasan Sanjak were included the territories of Elbasan, Shpat, Durres, Bashtove, etc. According to 
Kanuname of Elbasan sanjak of the year 1568 the main taxes were: stockyard tax, yard tax, grass tax, 
salt tax, mill tax, winter pasture taxes, and the marriage crown tax, source tradition tax, customs fees, 
etc. Custom fees included even sail tax. According to the customs duty for cod sail,custom authority 
tookfive akçe for the ship anchored ifit was with a sail, and if it was with two sails it took ten akçeas 
customs duties and so on. Interestingly is the fact that Kanuname norms protected consumers` rights 
from products on the market. Thus, any person was convicted if he traded agricultural products and 
livestock, as well as any other product with a price different from those set forth in the knowledge 
of the judge.Also, it was punishable the sale of products not in the required quality. Ottoman law 
defined that the inspectors of sales market must be engaged of fining the guilty ones, through judge’s 
knowledge according to the ottoman law about market inspection. 

Kanuname of Manastery Sanjak

Among the main ottoman laws that operated in ManasterySanjak were (Egro, 2012, 189 - 195): 
 Canon of taka of city market of Kostur of the year 1529,
 Canon of the tithe of the vineyards, cereals, fish Taka and the tobacco tax of Kostur city,
 Kanuname tax of castle gate of Kostur, 
 Law on tax collection of Hrupishtes market town of the year 1543,
 Law tithe collection of cereals and vineyards,
 Law on market inspection,
 Non Muslims of Korca castle.
The main taxes that were subjected to implementation of Korca castle to non-Muslims were: tenth of 
vineyards, jizya, salari, andispenxha. They were exempted from taxes and other extraordinary fees.
Salari was a tax taken once a year, the system of payment of a fixed annual income from where it was 
not implemented timar system (Egro, 2012, 337). While ispenxha was a kind of tax that was paid by 
non - Muslim population of the Ottoman Empire in the Balkan region as a common tax (Egro, 2012, 
324).



231

Kanuname of Vlora Sanjak

Vlora sanjak laid in the territory of Vlora, Gjirokastra, Pogoniani, Berat, Përmeti, Tepelenë, Myzeqe, 
Tomorricë, etc. Customs fee was the most specific tax in this sanjak. This tax was applied differently 
among the citizens of the Islamic religion and non-muslims. Thus, the value of the tax for a Muslim 
was 2 akçe for 100 akçeand 4 akçe for 100 akçe. Whereas, for foreigners, customs fees that was applied 
was 5 akçe for 100 akçe. Customs duty went in favor of Vlora customs officer. Just as in many other 
Kanuname of Ottoman Empire in Vlora Sanjak, in Kanuname of Vlora was predicted the heritage 
institute for peasant raja. Kanuname sanctioned the tax collection procedure for flocks pasture and 
stockyard tax. Furthermore, Kanuname sanctioned civil damages from animals and livestock (Egro, 
2012, 208-209). The guilty person in case of damage caused by his livestock was punished with 5 
akçe. Kanuname regulated in details the status of the salt and tar mine workers, and the commander 
of the navy fleet. Moreover, it provided tax of balancing in state weigh, and tax of weighting silk.

Kanuname of Delvina Sanjak

Kanuname of DelvinaSanjak of 1583 operated in the region of Delvina, Parakalamos, Kurvelesh, 
Ajdonat and in Mazarak. Even under this Kanuname the main taxes were grass tax and yard tax. In 
this Kanuname were also predicted the damages caused by pets and livestock.

Conclusions

In Albania, besides the application of customary law in different regions, the influence of the Ottoman 
law was very compelling. They were specific according to administrative - territorial division. 
Mainly, the ottoman law in different regions regulated in a detailed manner the tax collections. These 
regulations made the difference between people of different religions, what was reflected even in the 
extent of taxes. 
Ottoman Empire Administration was very sensitive in holding justice in territorial districts which 
depended on it and imposed those regulations on Albanian territories.
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Korporatat Transnacionale – Domosdoshmëria e Njohjes së Personalitetit 
Juridik Ndërkombëtar
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Abstrakt

Gjatë dekadës së fundit në ekonominë botërore, gjithnjë e më shumë vërehet rritje e shpejtë e numrit të 
Korporatave Transnacionale dhe proporcioneve të tyre. Korporatat transnacionale janë bartësit kryesor 
të globalizimit ekonomik. Ndikimi i tyre në liberalizimin e ekonomisë me përmasa botërore është shumë i 
madh. Kompanitë e mëdha prodhuese u përhapen në shumë vende të globit tokësor. Kjo shtrirje e tyre ndodhi 
si rezultat i zhvillimit të hovshëm të tregtisë ndërkombëtare. Përhapja e tyre në shumë vende mori mbi vete 
edhe risqe të ndryshme: sigurimi i kapitalit, tatimimi i dyfishtë, të drejta e punëtorëve, shpronësimi, dënimet 
financiare, etj. Me paraqitjen e situatave të tilla, pronarët e korporatave dhe avokatët e tyre filluan debatin për 
rregullimin juridik të personalitetit ndërkombëtar të korporatave transnacionale. 
Pronarët e korporatave dhe avokatët e tyre ishin të parët që hapën diskutimin për njohjen e subjektivitetit 
juridik, përkatësisht paraqitjen e tyre si subjekte të veçanta në marrëdhëniet ndërkombëtare krahas subjekteve 
të cilat i njeh e drejta ndërkombëtare konvencionale.
Në këtë punim është shtjelluar çështja e subjektivitetit juridik ndërkombëtar, me fokus të posaçëm pranimi i 
“Korporatave Transnacionale” si subjekt më vetë në të drejtë ndërkombëtare, krahas subjekteve tjera, të njohura 
dhe të pranuara në të drejtën ndërkombëtare si dhe roli e rëndësia e tyre për ekonominë botërore.

 Fjalë kyçe: Korporatë, Transnacionale, Subjektivitet, E drejtë, Ndërkombëtare. 

Hyrje

Dekada e fundi i shekullit XX solli ndryshime të mëdha në tërë planetin tonë. Rënia e perdes së hekurt 
(rënia e murit të Berlini dhe shkatërrimi i BRSS-së), zhvillimet teknologjike, sidomos në sferën e 
internetit, revolucionarizuan jetën sociale, politike dhe ekonomike. Integrimet e mëdha ekonomike 
dhe politike sollën ndryshime edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare. Koncepti i ndërvarësisë 
ekonomike solli përmirësimin e marrëdhënieve politike ndërkombëtare. 
“Në botën bashkëkohore, marrëdhëniet ndërkombëtare janë të domosdoshme dhe shumë të 
domosdoshme”. (Bondzi-Simpson, 1990, 15)
Neoliberalizmi si teori ekonomike mori përmasa globale. Nënshkrimi i marrëveshjeve për tregti të 
lirë, krijimi i unioneve doganore, deri tek Tregu i Përbashkët, ndikoj tej mase edhe në krijimin e 
korporatave të reja transnacionale dhe përhapjen më të madhe të atyre ekzistuese – të konfirmuara. 
Është e qartë se korporatat transnacionale janë bartësit kryesor të globalizimit dhe si të tilla kanë rol 
të madh në formësimin e sistemeve ekonomike të bazuar në marrëdhëniet ekonomike liberale. 
Korporatat transnacionale, janë një element i rëndësishëm në marrëdhëniet ekonomike 
ndërkombëtare, ato drejtojnë procesin e trans-nacionalizimit dhe të globalizimit të ekonomisë 
botërore. Ato dominojnë industritë kryesore, kontrollojnë një pjesë të konsiderueshme të potencialit 
kërkimor dhe kanë ndikim mbi strukturën e ekonomisë dhe të politikës në botë, duke aplikuar 
metoda të ndryshme të konkurrencës. 

Përkufizimi i termit Korporatë Transnacionale dhe Veprimtaritë e Tyre 

“Korporata transnacionale është një grup i njësive ekonomike të cilat pavarësisht nga forma juridike 
ose sektori i afarizmit veprojnë në dy ose më shumë vende, edhe atë me sistem të vendosjes i cili 
mundëson që më ndihmën e një ose më tepër qendrave të vendosjes të udhëhoqët politika konkrete 
dhe strategjia e përbashkët. Këto njësi janë të lidhura me anë të lidhjeve pronësore ose në ndonjë 
mënyrë tjetër, kështu që njëra ose disa prej tyre mund të bëjnë ndikim të rëndësishëm në afarizmin 
e të tjerëve, sidomos kur është fjala për shpërndarjen e diturisë, resurseve dhe përgjegjësitë”. ( Report 
on the Special Session, 1983, 12)
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Sipas Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Tregti dhe Zhvillim (UNCTAD) “Korporatë 
transnacionale (KTN) konsiderohet një ndërmarrje e përbërë nga ndërmarrjet amë dhe filialet e tyre 
të huaja të cilat operojnë me shumë se në një vend të vetëm, dhe që funksionojnë sipas një sistemi 
që lejon një politikë koherente dhe vendimmarrje autonome. Filialet janë të lidhura në pronësi 
ose forma të ndryshme që një apo më shumë prej tyre mund të ndikojë të tjerët, e sidomos për të 
shmangur shkëmbimin e njohurive, burimeve dhe përgjegjësive. (Unctad.org).
Korporatat multinacionale janë ndërmarrje të mëdha të përbëra nga një numër i madh ndërmarrjesh 
që merren me veprimtari prodhuese ose me ndonjë veprimtari tjetër, të cilat zhvillojnë aktivitetin e 
vet në shumë vende dhe janë të lidhura në mes veti me anë të raporteve pronësore ose marrëveshjeve. 
(Badivuku – Pantina, 2010, 16) 
Në përgjithësi, termi “korporatë transnacional” i referohet një korporate me operacionet e 
anëtarësuara të biznesit në më shumë se një vend. Një përkufizim më specifik gjykon një ndërmarrje 
apo një KTN nëse “ai ka një madhësi të caktuar minimale, nëse ajo zotëron apo kontrollon prodhimin 
apo të shërbimit jashtë shtetit të saj dhe nëse ajo përfshin këto veprimtari në një strategji të unifikuar 
të korporatës.” ( Wildhaber, 2004, 79-80)
Sipas një tjetër përkufizimi, një KTN është “një grumbull i korporatave të nacionalitetit të ndryshëm 
të bashkuara me, lidhjet e pronësisë së përbashkët dhe të përgjegjshme për një strategji të përbashkët 
të menaxhimit “. (Robinson, 2002,) 
KTN-të, çdo ditë e më shumë po rrisin kapacitetin e tyre veprues dhe prodhimin e të mirave materiale 
dhe ofrimin e shërbimeve të ndryshme. Në këtë kontekst, trendët moderne të zhvillimit të KTN-ve 
janë:
1. Ndryshimi i strategjive vepruese, si në vijim:
- Qëllimi kryesor i KTN-ve nuk është maksimizimi i fitimit, por sigurimi i stabilitetit financiar për 
të arritur një situatë të qëndrueshme financiare në tregun botëror;
- Diversifikimi i aktiviteteve të KTN-ve (më efektive janë format komplekse të veprimtarisë 
ekonomike të huaja: lëvizja e mallrave, kapitalit, teknologjia, njohuritë, etj);
- Një rrjet global i prodhimit dhe shitjes brenda një strategjie të vetme globale (KTN-të nuk dëshirojnë 
të krijojë një cikël të plotë të prodhimit në një vend, duke u përpjekur që të specializohet secili entitet 
i përfshirë në rrjetin global, më racional për një prodhim të komponentëve të caktuara);
- Rritja e proporcionit të prodhimit jo-material në aktivitetet ndërkombëtare të KTN-ve (kjo vlen 
edhe për aktivitetet e sigurimit, turizëm, etj.);
- Zhvillimin intensiv të tregtisë ndërmjet njësive të korporatave të ndryshme multinacionale;
- Eksporti i kapitalit, KTN-të synojnë jo vetëm për të rritur numrin e filialeve në vende të ndryshme, 
por edhe për të reduktuar boshllëqet në organizimin e teknologjisë në vendet e industrializuara me 
produkte të cilësisë dhe shërbimeve për kompanitë, në mënyrë çdo vend të përmbush standardet 
ndërkombëtare;
- Riorientimi i prodhimit industrial i KTN- ve si vendet e zhvilluara ashtu edhe në vendet në zhvillim;
2. Ndryshimet në politikën e investimit. Fushat prioritare të investimeve të KTN-ve moderne janë:
- Investimet në blerjen e aksioneve dhe bashkimet e ndërmarrjeve (KTN-të i përqendrojnë 
investimet e tyre kryesisht në bashkimet dhe blerjet e ndërmarrjeve, që është rruga më e shkurtër për 
udhëheqjen apo edhe hegjemoninë e korporatave transnacionale në tregje të rëndësishme botërore 
dhe për të fituar qasje në burimet e rralla).
- Rritje të konsiderueshme të investimeve në fushën e zhvillimit të stafit. Në botë gjithnjë e më 
shumë vëmendje i kushtohet, cilësisë së burimeve njerëzore, edukimin dhe zbatimin praktik të dijes, 
inovacionit. 
3. Një tipar karakteristik i KTN-ve në tregun botëror janë strategjitë e koordinuara të tregut. Drejtimet 
kryesore të kësaj politike janë:
- Caktimi i aktiviteteve prodhuese;
- Shpërndarja e programeve të prodhimit në mesin e prodhuesve më të mëdhenj në mënyrë që të 
rregullojnë e gamën e produkteve të prodhuara;
- Ndjekja e një politike të bashkërenduar të kapitalit të lirë për të shmangur transfuzionin e kapitalit 
dhe kështu me radhë.
4. Në fushën e veprimtarive shkencore - teknologjike:
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- Një marrëveshje për bashkëpunim në fushën e kërkimit dhe zhvillimit dhe prodhimin e produkteve 
të reja;
- Marrja e patentave dhe marrëveshjet për licenca, marrëveshjet që ofrojnë know-how;
- Marrëveshjet për shitjen e të drejtave për të përdorur markat e regjistruara, etj.
 Krahas rëndësisë që kanë për zhvillimin ekonomik. Gjenerimin e vendeve të reja të punës, 
ato kanë edhe përgjegjësi ndaj shtetit ku zhvillojnë aktivitetin e tyre afarist dhe ndaj komunitetit 
biznesor dhe social në vend. Më rëndësi është që ato të respektojnë disa parime fondamentale të cilat 
po i paraqesim në tabelën vijuese:

Tabela 1. Respektimi i parimeve nga Korporatat Transnacionale

1. Të drejtat e njeriut Biznesi duhet të mbështesë dhe respektojë mbrojtjen 
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut; dhe të ofrojnë siguri që ato 

nuk janë të bashkëfajtorë në abuzimet e të drejtave të njeriut
2. Të drejtat e 

punëtorëve
Biznesi duhet të mbështesë lirinë e asociimit dhe

njohjen e së drejtës për marrëveshje kolektive;
eliminimin e të gjitha formave të detyruara dhe të detyrueshëm të 

punës; zhdukja efektive e punës së fëmijëve; dhe
eliminimi i diskriminimit në lidhje me punësimin dhe profesionin

3. Mbrojtja e mjedisit Biznesi duhet të mbështesë një qasje parandaluese ndaj sfidave 
të mjedisit; të ndërmarrin nisma për të nxitur përgjegjësinë ndaj 
mjedisit jetësor; dhe për të inkurajuar zhvillimin dhe përhapjen e

teknologjive ekologjike.
4. Anti korrupsioni Biznesi duhet të punojnë kundër të gjitha formave të korrupsionit,

 duke përfshirë zhvatjen dhe ryshfetin.

Burimi: http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html

Përkufizimi i Subjektivitetit Juridik Ndërkombëtar

E drejta ndërkombëtare është trupi i ligjit që rregullon marrëdhëniet juridike ndërmjet shteteve apo 
kombeve. Në kuadër të së drejtës ndërkombëtare hyn edhe subjektiviteti juridik ndërkombëtar apo 
subjektet e së drejtës ndërkombëtare.
Në kohën bashkëkohore në mes të studiuesve të së drejtës ndërkombëtare ekzistojnë mendime të 
ndryshme rreth kualifikimit juridik të subjektit në të drejtën ndërkombëtare. 
Për t’u kualifikuar si një subjekt nën përkufizimin tradicional të ligjit ndërkombëtar, një shtet 
pikësëpari duhet: të jetë sovran, të ketë territor, një popullsi të përhershme, një qeveri (pushtet sovran), 
dhe të ketë aftësinë për t’u angazhuar në marrëdhëniet ndërkombëtare. Shtetet brenda shteteve të 
bashkuara, krahinat, dhe kantonet nuk konsiderohen subjekt i së drejtës ndërkombëtare, sepse ato 
nuk kanë autoritet ligjor për t’u angazhuar në marrëdhëniet me jashtë. Përveç kësaj, individët nuk 
bien në përkufizimin e subjekteve që gëzojnë të drejta dhe detyrime sipas ligjit ndërkombëtar. Ky 
është i ashtuquajturi përkufizim klasik i subjektivitetit juridik ndërkombëtar.
Përkufizimet bashkëkohore, kanë zgjeruar nocionet tradicionale të së drejtës ndërkombëtare për 
t’i dhënë të drejta dhe detyrime edhe organizatave ndërqeveritare ndërkombëtare, madje edhe 
për individët. P.sh. Organizata e Kombeve të Bashkuara, është një organizatë ndërkombëtare që 
ka kapacitet për t’u angazhuar në marrëdhënie ndërkombëtare, të lidhë traktate me shtetet dhe 
organizatat e tjera ndërkombëtare, të cilat bëhen të detyrueshme sipas të drejtës ndërkombëtare. 
Përgjegjësia individuale sipas ligjit ndërkombëtar është veçanërisht e rëndësishme në kontekstin e 
ndjekjes penale të kriminelëve të luftës dhe zhvillimin e mbrojtjes ndërkombëtare të të drejtave të 
njeriut. (legal-dictionary) 
Subjektiviteti juridik është kategori juridike mjaft komplekse. Në literaturën shkencore është diskutuar 
dhe është vënë përpara një propozim për krijimin e një dege të veçantë që ka të bëj me subjektivitetin 
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juridik në të drejtë ndërkombëtare, edhe pse kjo ide nuk ka gjetur mbështetje në mesin e studiuesve 
të së drejtës ndërkombëtare. (Kurdiokov, 1986, 136)
Një nga të parët që ka ngritur çështjen e njohjes së subjektivitetit juridik ndërkombëtar të KTN-
ve, ishin këshilltarët ligjorë të korporatave. Është i njohur fakti se këta ishin këshilltarët, Vittorio 
Francisco, Francisco Suarez, Gentile Alberich, dhe ekspertë të tjerë të njohur të cilët e justifikojnë 
subjektivitetin ndërkombëtar të kompanisë “India Lindore”. (Буроменського, 2006, 336) 
Subjektiviteti juridik ndërkombëtar nënkupton, aftësinë juridike të subjektit të së drejtës 
ndërkombëtare për të qenë një anëtar i marrëdhënieve ndërkombëtare, në veçanti në miratimin 
dhe zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Ajo është marrja e përgjegjësive, e të drejtave dhe 
detyrimeve përkatëse të përcaktuara me të drejtën ndërkombëtare. Subjektivitet juridik ndërkombëtar 
posedojnë vetëm anëtarët e marrëdhënieve ndërkombëtare. (Dimitreska, 2012, 50)
“Subjektiviteti” referohet kryesisht në qarqet shkencore, në instrumentet ligjore ndërkombëtare 
(traktatet ndërkombëtare, deklaratat, rezolutat e organizatave ndërkombëtare, etj), si sinonim 
përdoret termi “koncepti i kapaciteteve”, i cili në këto raste përfshin kapacitetin ligjor të subjektit, 
pra konceptin e “subjektivitetit”. Një kombinim i kuptimit të aftësisë së një subjekt të së drejtës 
ndërkombëtare. (Shipcov, 1995, 328)
Ende është e diskutueshme çështja e një varg subjektesh të së drejtës ndërkombëtare. Kështu, subjekt 
i së drejtës ndërkombëtare duhet të konsiderohet anëtari i marrëdhënieve ndërkombëtare, sjellja 
e të cilit është e rregulluar me ligj direkt ndërkombëtar. Me fjalë të tjera, një subjekt i së drejtës 
ndërkombëtare - është një anëtar i marrëdhënieve ndërkombëtare, i cili ka të drejta dhe obligime në të 
drejtën ndërkombëtare, është një bartës i subjektivitetit ndërkombëtar. (Буроменського, 2006, 336).
Tiparet e subjektivitetit të së drejtës ndërkombëtare në terma të përgjithshme përcaktojnë aftësinë e 
një personi - subjekti të së drejtës ndërkombëtare për të ushtruar detyra konform rregullave juridike 
ndërkombëtare. Kjo do të thotë edhe vartësinë e drejtpërdrejt në të drejtën ndërkombëtare, të drejtat 
e pronësisë dhe përgjegjësitë ndërkombëtare, dhe aftësinë për të marrë pjesë në marrëdhëniet 
ndërkombëtare.
Ekspertët e të drejtës ndërkombëtare kanë mendime të ndryshme lidhur me natyrën juridike dhe 
esencën e një subjekti të së drejtës ndërkombëtare. Duke filluar nga interpretimet e ngushta, të cilat 
llogarisin si subjekte të së drejtës ndërkombëtare vetëm shtetet, tendenca bashkëkohore gradualisht 
tenton të zgjeroj këtë koncept. Qasja e përgjithshme e subjektit të së drejtës ndërkombëtare është 
mjaft polare. (Dimitreska, 2012, 50)

Dilema e Subjektivitetit Juridik Ndërkombëtar të KTN-ve

Çështja e subjektivitetit juridik ndërkombëtar të KTN-ve, deri me tani ka mbetur vetëm në diskutime 
të studiuesve të kësaj lëmi, dhe të vetmit që në praktikë e kanë ngritur njohjen e personalitetit 
juridik ndërkombëtar, janë përfaqësuesit ligjor të Korporatave Shumëkombëshe. Duke u nisur nga 
praktike e tyre si avokat të firmave të mëdha, ata kanë parë të domosdoshme krijimin e rregullave 
ndërkombëtare që do të mundësonin njohjen e personalitetit ndërkombëtar të KTN-ve.
Për shkak të faktit se disa KTN mund të kontrollohen në mënyrë efektive, nga disa studiues 
perëndimorë në analogji me organizatat ekonomike ndërkombëtare, mendimi i tyre është se ato 
mund të marrin karakterin e subjektit të së drejtës ndërkombëtare. Edhe disa studiues të së drejtës 
ndërkombëtare nga vendet e rajonit nuk e përjashtojnë mundësinë e marrjes se subjektivitetit 
juridik ndërkombëtar nga korporatat shumëkombëshe. Edhe pse argumentet në favor të KTN-ve 
janë më pak bindëse. Për shembull, studiuesja maqedonase, Dr. Slavica Roçeska thekson: “Në qoftë 
se ne supozojmë se individët mund të jenë subjekte të ligjit ndërkombëtar, atëherë do të ishte e 
logjikshme të konkludohet në lidhje me mundësinë e marrjes se personalitetit ndërkombëtar edhe 
nga korporatat transnacionale”. ( Роческа, 2009). Përveç kësaj, ajo mendon se tani nuk ka pengesa 
që KTN-të të marrin personalitet ndërkombëtar, duke i barazuar ato me grupin e shteteve sovrane, 
të cilat janë subjekte të së drejtës ndërkombëtare. Personaliteti i tyre është edhe rrjedhim i faktit 
se ato mjaftueshëm kontrollohen nga shtetet ose organizatat ndërkombëtare. Megjithatë, do të 
duhet të përmendim se shteti përmbush funksionin e tij vetëm në interes të publikut, në mënyrë të 
veçantë, shteti mbledh taksat, sigurimet shoqërore, mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, mbrojtjen 
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e mjedisit, aktivitetin antitrust, etj. KTN-të, nga ana tjetër, kujdesen vetëm për interesat e kapitalit 
privat dhe të gjitha aktivitetet e tyre synojnë për të realizuar fitim ekonomik. Prandaj, ndryshe nga 
shteti, shumëkombëshet nuk kanë asnjë kontroll mbi fushëveprimin e aktiviteteve të saj për të mirën 
e shoqërisë.
Ne jemi dakord se baza e kapacitetit ligjor ndërkombëtar nënkupton, aftësinë për të krijuar dhe zbatuar 
të drejtën ndërkombëtare përmes formave të ndryshme të përgjegjësisë ligjore ndërkombëtare, e cila 
është një pengesë e madhe për përfshirjen e subjekteve të reja të së drejtës ndërkombëtare.
Komponentë tjetër e personalitetit ligjor ndërkombëtar është, pjesëmarrja në zbatimin e normave 
ligjore ndërkombëtare. Subjekti është përgjegjës për zbatimin e normave të së drejtës ndërkombëtare, 
përcaktohen të drejtat dhe detyrimet ndërkombëtare për subjektin përkatës. Përveç kësaj subjektiviteti 
është rregull i së drejtës ndërkombëtare. Për tu njohur “Personaliteti ligjor ndërkombëtar” nuk është 
më rëndësi volumi i të drejtave dhe përgjegjësive, apo lloji i veprimtarisë së subjektit. 
Instrumentet ndërkombëtare të miratuara nga shtetet dhe organizatat ndërkombëtare për të 
rregulluar statusin ligjor dhe aktivitetet e KTN-ve, janë norma të natyrës këshilluese dhe i përkasin 
të drejtës ndërkombëtare “të butë” («soft law»).
Rregullat e “ligjit të butë (soft law )” – janë rregulla të drejtës ndërkombëtare publike të cilat kanë 
natyrë deklarative, të mishëruara në burime të së drejtës ndërkombëtare në përgjithësi, trajtohen 
nga subjektet e tij dhe për ata janë ligjërisht të detyrueshme. Këto standarde përcaktojnë bazën 
e rregullimit ligjor të marrëdhënieve shoqërore, qëllimet, objektivat, parimet, fushëveprimin, 
kategoritë strikte dhe konceptet ligjore. (Мatuzov,1997, 325).
Duke e përshkruar natyrën juridike të së drejtës ndërkombëtare, ne vërejmë se një nga shenjat e tij 
integrale është natyra e detyrueshme e subjekteve të së drejtës ndërkombëtare. Është ky tipar i shquar 
ligjor i shtetit që dallon nga të gjitha llojet e tjera të rregullave: morale, zakonore, politike, etj. Pa 
normë ligjore detyruese shteti ligjërisht nuk mund të ekzistojë. Kërkesa e ligjit është e zbatueshme 
pavarësisht nga qëndrimi i marrëdhënieve të biznesit, performanca e tyre apo dështimi nuk mund 
të jenë objekt i diskutimit apo vlerësimit në aspektin e përshtatshmërisë ose racionalitetit. Shkelja e 
normave ligjore duhet gjithmonë të kërkojë përgjegjësi ligjore nga kryerësi i shkeljes.
Rregullat ligjore lidhur me KTN-të janë sanksionuar në nenin 2 të Kartës së të Drejtave Ekonomike 
dhe Detyrat e Shteteve, sipas të cilit çdo shtet ka të drejtën për të rregulluar dhe kontrolluar aktivitetet 
e korporatave transnacionale brenda juridiksionit të vet kombëtar dhe të marrin masa për të 
siguruar që aktivitetet e tilla nuk janë në kundërshtim me ligjet e saj, rregullat, rregulloret dhe për të 
përmbushur politikat e saj ekonomike dhe sociale. Korporatat transnacionale nuk duhet të ndërhyjnë 
në punët e brendshme të një shteti në të cilin ushtrojnë veprimtari afariste. Megjithatë, këto pohime 
ngrenë dyshime edhe në mesin e përkrahësve aktivë të personalitetit juridik ndërkombëtar të KTN-
ve. (Kudlai, 2001, 337-343)
Ideja e njohjes së statusit të subjektit të së drejtës ndërkombëtare për korporatat e mëdha, për dekada 
është mbështetur nga literatura juridike e vendeve të industrializuara, për shkak të aktiviteteve në rritje 
të tyre. Studiuesit të cilët e përkrahin personalitetin juridik ndërkombëtar të KTN-ve (CN Okeke, 
J. Fitzmaurice, A. Vulfer, B. Bell, William T. Fox, J. Barton, J. Rosen, G. Kattan, etj.) kanë tërhequr 
vëmendjen për traktatet e lidhura midis shteteve dhe KTN-ve. Këto të fundit kanë lidhë marrëveshje, 
duke përfshirë koncesionet nga qeveritë e huaja, dhe për këtë arsye shkencëtarët kanë propozuar të 
marrin në konsideratë marrëdhëniet midis shteteve dhe KTN-ve në sferën ndërkombëtare.
Diskutimet mbi njohjen e personalitetit ndërkombëtare të KTN-ve gjerësisht janë mbuluar nga 
konceptet e shkencëtarëve të ndryshëm. Më i famshëm është koncepti i ligjit ndërkombëtar të 
zhvilluar nga Profesor F. Jesuup. Në vitin 1956, ai botoi studimin në librin e tij me emrin “Ligji 
Ndërkombëtar”. Autori beson se një ligj ekzistues ndërkombëtar nuk mund të rregullojë të gjitha 
veprimet dhe ngjarjet që shtrihen përtej një shteti, dhe për këtë arsye për zgjidhjen e tyre, ai propozoi 
një sistem të ri për të drejtën ndërkombëtare. Kjo e drejtë përfshinë të drejtën ndërkombëtar privat 
dhe të drejtën ndërkombëtare publike dhe rregullat tjera, të cilat nuk janë brenda dy kategorive të 
mëparshme. Sipas tij, subjekte të ligjit ndërkombëtar janë: shtetet, individët, korporatat, organizatat 
ndërkombëtare dhe grupet e tjera. Rregullat e reja duhet të krijohen përmes lidhjes së marrëveshjeve 
ndërkombëtare, rezolutat e organizatave ndërkombëtare, aktet e qeverive të vendeve të ndryshme 
dhe kështu me radhë. Më pas, si rezultat i zgjerimit të punëve botërore, ligji ndërkombëtar duhet të 
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zgjerojë fushën e veprimit të tij. (Jessup, 1956, 113).
Një tjetër koncept është “teoria kombinimit”, e trajtuar nga B. Friedman. Kjo teori ka qenë e theksuar 
në librin e tij “Struktura dhe ndryshimi i ligjit ndërkombëtar”. i cili i përshkroi tri nivele të së drejtës 
ndërkombëtare bashkëkohore, duke përfshirë:
1) Ligji ndërkombëtar i bashkëjetesës, d.m.th. sistemi klasik i së drejtës ndërkombëtare që rregullon 
marrëdhëniet diplomatike ndërkombëtare, përcakton ekzistencën e shteteve, pavarësisht nga 
struktura e tyre sociale dhe ekonomik;
2) Bashkëpunimi universal i ligjit ndërkombëtar, d.m.th. një grup të rregullave ligjore që rregullojnë 
interesat e përbashkëta të njerëzve, ku kufijtë janë vazhdimisht duke u zgjeruar;
3) të drejtën e bashkësisë në të cilën ju mund të lëvizni në grupe të lidhura ngushtë rajonale për një 
zgjidhje të përgjithshme të marrëdhënieve të tyre. (Кmetik, 2008, 102-108) 
Bazuar në sa u tha më sipër, mund të vërehet se në përgjithësi e drejta ndërkombëtare njeh tri lloje 
themelore të personalitetit juridik:
1. Personaliteti total – i pakufizuar: aftësia e një personi për të vepruar si subjekt brenda tërë sistemit 
të së drejtës ndërkombëtare. Sot personalitet të tillë posedojnë vetëm shtetet sovrane.
2. Personaliteti i kufizuar - aftësinë për qenë subjekt brenda një zone të caktuar të së drejtës 
ndërkombëtare;
3. Personalitet i veçantë - aftësinë për qenë subjekt i veçantë juridik vetëm brenda një segmenti 
të veçantë apo një zonë të veçantë të së drejtës ndërkombëtare. Këtë lloj personaliteti juridik për 
shembull, kanë themeluar organizatat ndërkombëtare. (Kudlai, 2001, 126) Ajo kufizohet në thelbin e 
marrëveshjes ndërmjet shteteve, i cili synon të krijojë një organizatë ndërkombëtare dhe përcaktimin 
e të drejtave dhe detyrimeve. Në këtë lloj të personalitetit hyjnë edhe shtetet jo anëtare të organizatave 
ndërkombëtare, por që e njohin atë organizatë.

Përfundimi

Pra, nga ajo që është shtjelluar më lartë kemi kuptuar se, sot në teorinë e së drejtës ndërkombëtare 
mbetet e diskutueshme çështja a i përkasin KTN-të subjekteve të së drejtës ndërkombëtare. Kjo 
çështje varët nga këndvështrimet dhe mendimet e autorëve të ndryshëm që merren me këtë çështje. 
Duke e njohu të drejtën ndërkombëtare konvencionale apo klasike e cila pranonte vetëm shtete 
sovrane si subjekte të së drejtës ndërkombëtare, në rrethanat bashkëkohore e drejta ndërkombëtare e 
re i njeh edhe organizatat ndërqeveritare dhe individët si subjekte të së drejtës ndërkombëtare. 
Në bazë të këtij koncepcioni, nëse individi pranohet si subjekt i veçantë, atëherë është e pa 
imagjinueshme të mos pranohen korporatat transnacionale si subjekte krahas atyre tashmë të 
pranuara dhe të njohura. 
Argumenti për pranim shkon në favor të korporatave transnacionale, duke e ditur peshën dhe rolin 
që kanë në ekonominë ndërkombëtare ato. Përveç ndikimit në ekonominë ndërkombëtare, ato kanë 
pasur efekte edhe në sferat tjera të marrëdhënieve ndërkombëtare, si përmirësimin e raporteve 
politike, eliminimin e konflikteve të ndryshme dhe luftërave tregtare, etj. 
Nga korporatat transnacionale kërkohet që të respektojnë normat ligjore dhe standardet nacionale 
dhe ndërkombëtare të zhvillimit të veprimtarisë afariste. Në këtë aspekt prej KTN-ve kërkohet 
të respektojnë parimet e aprovuara nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, si: respektimi dhe 
nënshtrimi ndaj ligjeve të vendit pritës; bashkëpunimin me zyrtarët e vendit pritës me përjashtim 
të praktikës së ryshfetit, mosndërhyrjes në punët e brendshme, respektimi i të drejtave të njeriut në 
fushën e punësimit, mbrojtja e ambientit jetësor, liria sindikale, etj.. 
Përveç kësaj, shumica e KTN-ve kanë zhvilluar praktikën e vet për parimet e tyre për zhvillim të 
biznesit të tyre, të cilat nuk janë përfshirë në rekomandimet e Kombeve të Bashkuara, dhe ligjet 
lokale.
Duke marrë parasysh respektimin e këtyre parimeve dhe rolin e madh që kanë në zhvillimin 
ekonomik të vendeve, ne mendojmë se korporatat transnacionale, duke qenë subjekt i rëndësishëm 
i marrëdhënieve ndërkombëtare ekonomike, në të ardhmen e afërt duhet të pranohen si subjekt i 
veçantë i të drejtës ndërkombëtare. 
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në Agjencinë e Kosovës për Forenzikë
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Abstrakt

Forenzika në Kosovë ka kaluar nëpër ndryshime të mëdha. Laboratori i Forenzikës i cili ishte në kuadër të 
Policisë është pavarësuar në Agjenci të Kosovës për Forenzikë në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Deri në bërjen e legjislacionit për Agjencinë e Kosovës për Forenzikë kjo çështje është rregulluar me parimet e 
Policisë së Kosovës. 
Kjo mënyrë e rregullimit të çështjeve të tilla të rëndësishme rezultoi të mos jetë e drejtë sepse nuk kishte bazën 
ligjore për të vepruar. Prokuroria dhe mbrojtja shpesh ka ngritur çështjet mbi dilemat e bazës ligjore për kryerjen 
e ekspertizave forenzike. Kështu zhvillimi i infrastrukturës ligjore përkatëse për Forenzikë ishte jashtëzakonisht 
i rëndësishëm.
Ligji i Agjencisë Kosovare të Forenzikës kryesisht rregullon aspektet legjislative dhe administrative, duke i 
prekur edhe aspektet shkencore, edhe pse këto janë të rregulluara me akte nënligjore (udhëzimet administrative 
apo procedura operative shkencore) të miratuara nga Ministri i Punëve të Brendshme ose Kryeshefi Ekzekutiv 
i Agjencisë Kosovare të Forenzikës. Çështja më me rëndësi e këtij ligji është garantimi i drejtë i aktiviteteve 
shkencore Forenzike në AKF.
Në kuadër të AKF-së kryhen ekspertiza Forenzike balistike (armëve të zjarrit), ekzaminimin e numrave 
identifikues të automjeteve, ekspertiza të gjurmëve të gishtërinjve, ekspertizë e dokumenteve, nënshkrimet dhe 
dorëshkrimet, analizat e drogës, ekspertizat forenzike të kompjuterëve dhe telefonave celularë, asistencën në 
këqyrjen e vendit të ngjarjes dhe rikonstruimin e krimeve të rënda, përgatitjen dhe dërgimin e dëshmive për 
ekspertizë jashtë vendit, koordinimin dhe bashkëpunimin me laboratorë vendor dhe ndërkombëtar, me agjencitë 
hetimore që ofrojnë informacione, dhe dhënien e dëshmisë në gjykatë, në cilësinë e ekspertit forenzikë dëshmues.
Ky prezantim i shkurtë do të fokusohet në rolin dhe ndikimin e legjislacionit në ekspertizat forenzike dhe si 
rezultati i ekspertizave është i bazuar në ligj, dhe si i tillë të përdorët (mbrohet) në gjykatë.

Fjalët kyçe: Dëshmitë, Ekspertiza, Forenzike, Kosovë, Procedura etj.

Hyrje

Shërbimet forenzike në Kosovë, të organizuar në nivel Laboratori të Forenzikës, janë një nivel i 
organizimit që në dekadën e fundit, janë funksionalizuar në të gjitha shtetet e zhvilluara, ku luftimi i 
krimit është prioritet. Pas luftës së vitit 1999 Forenzika në Kosovë ka qenë shërbim i cili është kryer në 
kuadër të strukturave organizative të policisë së Kosovës. Organizimi i disa shërbimeve forenzike ka qenë 
e rregulluar në nivel qendror dhe regjional, deri sa në vitin 2003 me ndihmën e SHBA-ve, përkatësisht 
organizatës ICITAP (International Criminal Training Assistance Program), është bërë e mundur ndërtimi 
i parë i Laboratorit të Forenzikës në Kosovë, si shërbim i veçantë në kuadër të Policisë së Kosovës. 
Përveç ndërtimit, ICITAP ka patur një rol të rëndësishëm në zhvillim e kuadrove shkencor, duke 
trajnuar staf nga Policia e Kosovës si dhe staf civil me shkollim adekuat për lëmi të caktuara. Për herë 
të parë shërbimet Forenzike në kuadër të këtij Laboratori kanë filluar edhe të profilizohen, në bazë të 
kërkesave dhe nevojave të organeve të zbatimit të ligjit. 

Laboratori i Forenzikës në kuadër të Policisë së Kosovës

Me trajnimin e specializuar të stafit shkencor dhe formimin e procedurave operative të punës janë 
themeluar edhe sektorët për ekspertiza forenzike në kuadër të Laboratorit të Forenzikës që ishte pjesë 
e Policisë së Kosovës. Sektorët që operonin në kuadër të këtij Laboratori ishin: 
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• Sektori i Daktiloskopisë
• Sektori i Balistikës
• Sektori i dorëshkrimeve dhe nënshkrimeve 
• Sektori i ADN-së
• Sektori i Substancave narkotike
• Sektori i pranimit dhe ruajtjes së dëshmive 
Raportet e Ekspertizave të kryera në këto sektorë bazoheshin në procedurat operative dhe Kodin e 
Procedurës penale të Republikës së Kosovës, mirëpo kjo bazë ligjore e të bërit ekspertiza ka pasur 
mangësitë e veta ligjore. Prokuroria dhe mbrojtja shpesh kanë adresuar çështje të cilat kanë qenë 
dilema ligjore për kryerjen e këtyre veprimtarive forenzike. Po ashtu organizimi i brendshëm i 
Laboratorit me staf të uniformuar (nga Policia e Kosovës) si dhe staf civil, ka rezultuar të jetë shumë 
i vështirë për tu menaxhuar sepse bazohej në dy legjislacione. Duke i bazuar në këto vështirësi ligjore 
për fuqizimin veprimtarive forenzike dhe mungesën e legjislacionit për harmonizim e detyrave 
të stafit, drejtori i Laboratorit të Forenzikës filloi të përgatisë një draft projekt i cili rregullonte 
infrastrukturën ligjore të një Laboratori të pavarur, i cili do të operonte në nivel vendi si agjenci e 
pavarur ekzekutive. 
 

Formimi i AKF-së

Pas shumë takimeve të grupeve punuese është bërë e mundur edhe themelimi i AKF-së në vitin 
2011, me hyrjen në fuqi të ligjit Ligji Nr. 04/L-064, ligj rregullon themelimin, misionin, organizimin, 
funksionet, detyrat, përgjegjësitë dhe financimin e Agjencisë së Kosovës për Forenzikë. 
Miratimi i këtij ligji nga Kuvendi i Kosovës ka mundësuar edhe funksionalizim dhe pavarësimin e 
Laboratorëve të AKF-së , të cilat në kuadër të policisë ishin në nivel të “sektorëve”. Me themelimin e 
AKF-së është mundësuar edhe formimi i Laboratorëve të rij, si:
• Ekzaminimi Forenzik i Kompjuterëve.
• Ekzaminimi Audio, Video dhe Imazheve digjitale. 
• Ekzaminimi i zjarrvënjeve dhe eksplozivëve.
Misioni i Agjencisë së Kosovës për Forenzikë është që përmes ushtrimit të veprimtarisë së saj, të 
ofroj shërbime forenzike cilësore në përputhje me legjislacionin në fuqi, standardet vendore dhe 
ndërkombëtare. Agjencia e Kosovës për Forenzikë ( në vazhdim AKF) në kuadër të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme kryen ekspertime kriminalistike dhe ofron dëshmimin në gjykatë lidhur me 
këto ekspertime bazuar në ligjet e aplikueshme dhe arritjet shkencore pa paragjykime dhe ndikime të 
brendshme apo të jashtme.(Rregullorja e Cilësisë sipas SK EN ISO/IEC 17025:2007, AKF 2013, fq 5)
AKF-ja është institucion përgjegjës për ofrimin e paanshëm, të analizave objektive shkencore 
forenzike, funksionaliteti i së cilës është rregulluar nëpërmjet Ligjit të AKF-së (Ligji Nr 04/L-064). 
Ekspertimet dhe aktivitetet e AKF-së kryhen sipas Kodit të Procedurës Penale dhe legjislacioni në 
fuqi. AKF-ja zbaton procedurat sipas Ligjit të AKF-së, Udhëzimeve Administrative të AKF-së dhe 
Ligjeve tjera në fuqi, për të shmangur përfshirjen në çdo aktivitet që mund të zvogëloj konfidencën 
në kompetencën, paanshmërinë, gjykimin ose integritetin funksional të Agjencisë.
AKF-ja kryen ekspertime forenzike bazuar në Kodin e Procedurës Penale, ofron shpjegime dhe 
prezantimet në seancat gjyqësore lidhur me konkludimet e arritura, jep ndihmë në vendet e ngjarjes 
kur kërkohet dhe koordinon kryerjen e ekspertimeve jashtë vendit . (Ligji Nr 04/L-064, 2011, fq 6) 

Konkluzion

Pavarësimi i Laboratorit në Agjencisë të pavarur ekzekutiv dhe forcimi i shërbimeve forenzike do 
të bëjë një efekt katalitik (përshpejtues) në procesin e hetimeve të krimit, të provave të bazuara, 
bashkëpunimit kombëtar dhe ndërkombëtar ndërmjet agjencive të zbatimit të ligjit dhe në raport 
me proceset gjyqësore. Si rezultat i kësaj, në afat të gjatë, shërbimet forenzike në raport me sistemin 
gjyqësor do të funksionojnë më mirë dhe më shpejt në Kosovë dhe po ashtu në kuptim më të 
gjerë edhe në Evropë. Kjo do të kontribuojë gjithashtu në bashkëpunimin dhe zbulimin e krimeve 
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me të gjithë shtetet dhe agjencitë e zbatimit të ligjit edhe jashtë vendit si Interpol etj. Është rritur 
bashkëpunimi ndërmjet AKF-së dhe gjykatave dhe prokurorive, ku përveç rasteve për ekzaminim 
rregullisht marrin pjesë edhe në takime dhe trajnime të përbashkëta, për ti njoftuar me procedurat 
dhe metodologjitë e reja të zhvilluara në AKF. 
Duke u bazuar në faktet e mësipërme të rrugëtimit të Laboratorit të Forenzikës prej Policisë së 
Kosovës në organizatë profesionale dhe të paanshme në kryerjen e aktiviteteve të saj, si agjenci 
e pavarur ekzekutive, është bërë e mundur vetëm me miratimin e ligjit adekuat për AKF-n, dhe 
aspektet legjislative dhe administrative, duke i prekur edhe aspektet shkencore, edhe pse këto janë 
të rregulluara me akte nënligjore (udhëzimet administrative apo procedura operative shkencore) 
të miratuara nga Ministri i Punëve të Brendshme ose Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kosovare 
të Forenzikës. Çështja më me rëndësi e këtij ligji është garantimi i drejtë i aktiviteteve shkencore 
Forenzike në AKF. Themelimi i AKF-së është bërë edhe në bazë të analizës së bërë për kryerjen e 
shërbimeve forenzike të Laboratorëve Forenzikë të vendeve evropiane, të cilat janë të standardizuara 
me rregulla ndërkombëtare për laboratorë testues ISO/IEC 17025. Agjencia e Kosovës tashmë ka bazë 
ligjore dhe strukturë organizative profesionale, dhe Laboratorët e saj kanë aplikuar për standardizim 
me ISO/IEC 17025. Në vitin 2015 Laboratori për analiza kimike të narkotikëve dhe të ADN-së, kanë 
kaluar fazën e parë vlerësuese ndërkombëtare për standardizim me ISO/IEC 17025 , dhe se janë në 
pritje të certifikimit të këtyre Laboratorëve. 
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Disa mendime mbi arrestimin nё flagrancё dhe pohimin e tё pandehurit nё 
gjykimin e drejtpёrdrejtё
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Abstrakt

Kodi i proçedurës penale në pjesën e gjykimeve të posaçme parashikon dy lloje gjykimesh të cilat dallojnë 
nga gjykimi i zakonshëm. Më konkretisht ky kod njeh e parashikon gjykimin e drejtpëdrejtë si dhe gjykimin 
e shkurtuar si dy proçedura alternative të gjykimit. Megjithatë këto lloj gjykimesh duhet thënë se dallojnë nga 
njëri tjetri për disa arsye ku më kryesorja është ajo e kushteve që duhet të ekzistojnë mbi aplikimin apo zbatimin 
e tyre. Në rastin e gjykimit të drejtpërdrejtë kërkohet që si rregull duhet të ekzistojë ose arrestimi në flagrancë i 
të pandehurit (neni 400 paragrafai 1 i K.Pr.Penale) ose kur i pandehuri gjatë marrjes në pyetje e pohon fajësinë 
dhe fajësia e tij është e qartë (neni 400 paragrafi 3 i K.Pr.Penale). 
Nëse ndodhemi në një prej dy rasteve të sipërpërmendura, atëherë mund të ekzistojë realisht mundësia që 
përfaqësuesi i akuzës të bëjë kërkesë për të proçeduar me gjykim të drejtpërdrejtë të çështjes penale. Siç do të 
vërehet në vijim, në mënyrë që të aplikohet gjykimi i drejtpërdrejtë në rastin e parë të arrestimit në flagrancë 
të të pandehurit, kërkohet të plotësohet kushti i domosdoshëm, që gjykata e caktuar me ligj, të konvalidojë 
apo vleftësojë si të ligjshëm arrestimin në flagrancë por edhe të bëjë gjykimin e njëkohshëm të të pandehurit 
ashtu siç parashikohet nga neni 400 paragrafi 2 i K.Pr.Penale. Ndërsa në gjykimin e shkurtuar kushti bazë mbi 
aplikimin e tij, parë dhe në interpretim të nenit 404 të K.Pr.Penale është që “çështja të zgjidhet në gjëndjen që 
janë aktet”. Në këtë punim do të analizohen pikërisht dy rastet e aplikimit të gjykimit të drejtpëdrejtë duke u 
nisur si nga pikëpamja teorike ashtu dhe nga ajo praktike duke ilustruar dhe me raste të praktikës gjyqësore.

Fjalëkyçe: Gjykim i drejtpërdrejtë, i pandehur, flagrancë, pohim i të pandehurit, shqyrtim gjyqësor

Rasti i arrestimit në flagrancë

Neni 400 i K.Pr.Penale parashikon se “kur i pandehuri është arrestuar në flagrancë, prokurori mund 
të paraqesë në gjykatë, brënda dyzet e tetë orëve, kërkesën për vleftësimin e arrestit dhe gjykimin e 
njëkohshëm”. 
Në bazë të kodit të proçedurës penale për kryerjen e arrestimit në flagrancë, kërkohet të ekzistojnë 
kushtet e përgjithshme e të veçanta të shoqëruara këto dhe me kriteret për caktimin e masave të 
sigurimit, të ekzistojë gjëndja e flagrancës, si dhe të jetë duke u kryer një vepër penale nga ato të 
parashikuara në nenin 251 të K.Pr.Penale (Islami, Hoxha, & Panda, 2010, f. 355).
Përsa u përket kushteve e kritereve mbi caktimin e masave të sigurimit shkurtimisht ato mund të 
përmblidhen në kushte të përgjithshme e kushte të veçanta. Përsa u përket kushteve të përgjithshme 
mund të identifikohen, së pari në ekzistencën e dyshimit të arsyeshëm të bazuar në prova; së dyti në 
ekzistencën e veprës penale; e së treti në ekzistencën e kushteve të dënueshmërisë. Kushtet e veçanta 
të parashikuara nga neni 228 paragrafi 3 i K.Pr.Penale mund të identifikohen në rastet kur ekzistojnë 
shkaqe të rëndësishme që vënë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provës, kur i pandehuri është 
larguar ose ekziston rreziku që ai të largohet, e kur për shkak të rrethanave të faktit e personalitetit 
të të pandehurit, ka rrezik që ai të kryejë krime të rënda ose të të njëjtit lloj me atë për të cilin 
proçedohet. Megjithatë doktrina proçeduralo penale kërkon që përveç ekzistencës së kushteve të 
përgjithshme e të veçanta të ekzistojnë dhe kriteret ligjore të parashikuara nga nenet 229 e 230 të 
K.Pr.Penale. 
Siç përcaktohet në nenin 400 të K.Pr.Penale, gjykimi i drejtpërdrejtë kërkon si kusht faktin që i 
pandehuri të jetë arrestuar në flagrancë të kryerjes së veprës penale. Në bazë të dispozitave të këtij 
kodi mbi flagrancën, e më konkretisht në nenin 252 parashikohet se: “është në gjëndje flagrance ai 
që është kapur në kryerje e sipër të veprës penale ose ai që menjëherë pas kryerjes së veprës ndiqet nga 



243

policia gjyqësore, nga personi i dëmtuar ose nga persona të tjerë ose që është kapur me sende dhe prova 
e materiale nga të cilat duket se ka kryer veprën penale”. 
Nisur nga formulimi i mësipërm arrihet në përfundimin se, gjëndja e flagrancës mund të identifikohet 
apo konstatohet në tre raste: së pari, është në gjëndje flagrance personi i cili kapet në kryerje e sipër 
të veprës penale, pra e thënë ndryshe personi i cili kapet në dinamikë e sipër të konsumimit të veprës 
penale1

8 (Conso & Grevi, 2003, f. 497); së dyti, është në gjëndje flagrance personi i cili menjëherë pasi 
e ka konsumuar veprën penale, ndiqet nga ana e policisë gjyqësore, nga personi i dëmtuar apo nga 
persona të tjerë; së treti është në gjëndje flagrance personi i cili kapet me sende e prova materiale, 
prej të cilave konstatohet se ky person e ka kryer veprën penale. Në veprat e vazhdueshme gjendja e 
flagrancës zgjat deri sa zgjat vazhdimi i kryerjes së veprës penale. 
Në një vështrim krahasimor në lidhje me tre rastet e gjëndjes së flagrancës të përmendura më 
lartë, praktika gjyqësore italiane, arsyeton se “...flagranca në kuptimin e përgjithshëm ndahet në 
dy nënkuptime të tjera të cilat mund të quhen si “flagranca e vërtetë” dhe “thuajse flagranca”. Do 
të konsiderohet se është në gjëndjen e “flagrancës së vërtetë” personi i cili kapet në kryerje e sipër 
të veprimeve të kundërligjshme, ndërsa do të jetë në gjëndjen e “thuajse flagrancës” personi i cili 
menjëherë pas kryerjes së veprës penale ndiqet nga ana e oficerëve apo agjentëve të policisë gjyqësore, 
nga personi i dëmtuar apo nga persona të tjerë...”. 
Në alternativë do të jetë në gjëndjen e “thuajse flagrancës” personi i cili kapet me sende e prova 
materiale të veprës penale nga ku mund të kuptohet se ky person ka kryer veprën penale pak çaste 
më përpara9. Kuptohet se gjëndja e “thuajse flagrancës” është ekuivalente me gjëndjen e flagrancës në 
kuptimin e përgjithshëm.
Në këndvështrimin e doktrinës (Zaffalon, 2011, f. 35) së fushës e kryesisht asaj italiane, argumentohet 
se arrestimi në flagrancë konsiston në kufizimin e lirisë personale nga ana e oficerëve apo agjentëve 
të policisë gjyqësore kundrejt personit i cili kapet gjatë kryerjes së veprës penale, domethënë kufizim 
i lirisë ndaj personit i cili kapet në kryerje e sipër të veprës penale ose të “flagrancës së mirëfilltë”. 
Gjithashtu arrestimi në flagrancë nënkupton dhe rastin e ndjekjes menjëherë nga ana e oficerëve 
apo agjentëve të policisë gjyqësore, të personit të dëmtuar ose nga persona të tjerë si dhe kur personi 
kapet me sende e gjurmë të veprës penale nga ku del se e ka kryer veprën pak çaste më përpara e ky 
rast i fundit mund të quhet “flagrancë jo e mirëfilltë” ose thuajse flagrancë.

Rasti i pohimit të të pandehurit

Neni 400 i K.Pr.Penale në paragrafin 3 të tij përcakton se “prokurori mund të proçedojë në gjykimin e 
drejtpërdrejtë edhe ndaj të pandehurit që gjatë marrjes në pyetje ka pohuar dhe fajësia e tij është e qartë. 
Në këtë rast i pandehuri thirret për t’u paraqitur brënda pesëmbëdhjetë ditëve nga data e regjistrimit të 
veprës penale”.  
Në lidhje me këtë rast tjetër mbi aplikimin e gjykimit të drejtpërdrejtë, në interpretim të dispozitës 
së sipërpërmendur konstatohet se, në ndryshim nga paragrafët 1 e 2 të nenit 400 të K.Pr.Penale, nuk 
kërkohet domosdoshmërisht që personi i marrë si i pandehur, të jetë nën efektin e një mase sigurimi 
personal. Për rrjedhojë arsyetohet se i pandehuri kundrejt të cilit kërkohet gjykimi i drejtpërdrejtë 
mund të ndodhet si në gjëndje të lirë (in vinculus) ashtu dhe nën efektin e një mase të sigurimi 
personal. Në rastin e dytë mund të ndodhemi në kushtet kur prokurori si rrjedhojë e arrestimit 
në flagrancë apo ndalimit të personit, të ketë bërë kërkesë për vleftësimin e ndalimit por dhe për 
caktimin e një mase sigurimi personal. Por prokurori nuk ka bërë kërkesë për proçedimin me gjykim 
të drejtpërdrejtë pasi ka çmuar se nevojiten prova të tjera. Ndërkohë nëse më pas brënda 15 ditëve 
nga regjistrimi i proçedimit penal, i pandehuri gjatë marrjes në pyetje pohon fajësinë e tij e kjo është 
e qartë, atëherë mund të kërkohet proçedimi me gjykim të drejtpërdrejtë.
Në bazë të nenit 400 të K.Pr.Penale, përveç pohimit mbi fajësinë nga ana e të pandehurit kërkohet që 
fajësia e tij të jetë e qartë ose e dukshme. Në vijim të këtij kushti arsyetohet se thëniet e të pandehurit 
8

1Gjëndja e flagrancës e ardhur si pasojë në kryerjes e sipër të veprës penale mund të quhet ndryshe dhe “flagrancë 
e vërtetë”, ndërsa gjëndja e flagrancës ardhur si pasojë e ndjekjes së menjëhershme pas kryerjes së veprës penale 
ose kur personi kapet me sende e prova materiale të veprës penale mund të quhet ndryshe “flagrancë e sajuar” 
ose “thuajse flagrancë“.
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nuk mund të shërbejnë si provë e vetme për dënimin e tij. 
Në lidhje me këtë fakt praktika duke i’u referuar Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, Vendimit nr. 531 
datë 21.10.2009 arsyeton se “…deklarimet pohuese gjatë hetimeve të dy të pandehurve E.M. dhe P.M., 
të mohuara në gjykimin e çështjes, në mungesë të çdo prove tjetër, përbëjnë indicie e nuk mund të arrihet 
në vendim fajësie për asnjërin nga dy të pandehurit...”. Gjithashtu vendimi nr. 205 datë 06.04.2005 i 
Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë arsyetohet se “...deklarimet e të pandehurit nuk janë dhe nuk duhet 
të jenë prova kryesore mbi të cilën bazohet gjykata në përfundimet e saj. Proçesi i të provuarit nuk është 
as pranimi ose jo i fajësisë nga i pandehuri, por vërtetimi i fakteve nëpërmjet grumbullimit të provave 
të mjaftueshme për të bindur gjykatën lidhur me fajësinë e tij..”. Për më tepër në rastin e pohimit 
të fajësisë dhe qartësisë së saj arsyetohet sipas vendimit nr.173 datë 21.12.2011 të Kolegjit Penal të 
Gjykatës së Lartë se “…në vlerësim të besueshmërisë së deklarimeve të pandehurit E.P. të dhëna në 
hetim, kjo gjykatë, ashtu si dhe gjykata e shkallës së parë, bindet për vërtetësinë e tyre, sepse ato gjejnë 
përputhje të plotë me provat e tjera të administruara...”. 
Pohimi i të pandehurit duhet thënë se është një prej llojeve të provave të parashikuara nga kodi 
ynë i proçedurës penale e ashtu si dhe provat e tjera, nuk ka vlerë të paracaktuar. Ky fakt e gjen 
mbështetjen në nenin 152 të K.Pr.Penale ku shprehimisht përcaktohet se “...çmuarja e provave është 
përcaktimi i vërtetësisë dhe fuqisë provuese të tyre. Çdo provë i nënshtrohet shqyrtimit dhe nuk ka vlerë 
të paracaktuar. Gjykata i çmon provat sipas bindjes së formuar pas shqyrtimit të tyre në tërësi”. 
Nisur nga sa më sipër pohohet se, thëniet e të pandehurit gëzojnë të njëjtën vlerë e fuqi provuese ashtu 
si dhe provat e tjera të parashikuara në kod (Elezi, 2013, fv. 108-109). Kjo pasi ligji ynë proçedural 
penal nuk përcakton për asnjë prej provave edhe në rastin kur ndodhemi përpara pohimit të të 
pandehurit që të ketë vlerë të paracaktuar. Si prokurori gjatë fazës së hetimit, ashtu dhe gjykata gjatë 
gjykimit kanë detyrimin të verifikojnë çdo lloj të dhëne, indicie apo fakti e t’i kryqëzojnë ato me njëra 
tjetrën në mënyrë që të ekzistojë përputhje midis tyre. Kjo për arsye se gjatë shqyrtimit gjyqësor të 
gjitha të dhënat e grumbulluara do t’i nënshtrohen debatit gjyqësor si dhe verifikimit mbi mënyrën e 
marrjes në respekt të dispozitave të kodit. 
E rëndësishme është të theksohet fakti se pohimi i të pandehurit duhet të materializohet në një 
shprehje të vullnetit të lirë e spontan nga ana e tij, e nuk duhet të ketë ndonjë qëllim të fshehur. Kështu 
në disa raste është vënë re në proçedime të ndryshme penale që të pandehurit kanë pohuar fajësinë 
mbi veprën për të cilën akuzohen me qëllim shmangien nga përgjegjësia penale të bashkëpunëtorëve 
të tyre në kryerjen e veprës penale. Ndaj qëllimi i ligjvënësit në këtë sens, ka qënë dhe është që 
përveçse pohimit të të pandehurit mbi kryerjen e veprës penale, ky fakt duhet të jetë i shoqëruar nga 
qartësia apo dukshmëria e kryerjes së veprës penale prej tij.
Në bazë të paragrafit të tretë të nenit 400 të K.Pr.Penale afati pesëmbëdhjetë ditor i kërkuar, duhet 
kuptur se fillon nga momenti i regjistrimit të proçedimit penal e jo nga momenti i regjistrimit të 
emrit të personit të cilit i atribuohet vepra penale (Ajazi, 2009, f. 150). Ky përfundim ka dhe një 
rrjedhë logjike pikërisht me funksionin kryesor që mbartin gjykimet e posaçme e më konkretisht në 
gjykimin e drejtpërdrejtë siç është ai i shmangies së zvarritjeve apo dhe të ekonomisë gjyqësore. Për 
më tepër nëse i referohemi nenit 287 të K.Pr.Penale arsyetohet se prokurori ka detyrimin të shënojë 
në regjistrin e njoftimit të veprës penale çdo njoftim që ai merr me iniciativë, me kallëzim, apo 
ankim e në të njëjtën kohë, prokurori ka detyrimin të shënojë në regjistër emrin e personit të cilit i 
atribuohet vepra penale. 
Nisur nga sa më sipër brënda afatit 15 ditor nga regjistrimi i proçedimit penal, prokurori duhet 
të thërrasë të pandehurin, të marrë deklarimet prej tij e në rast se i pandehuri pohon fajësinë mbi 
kryerjen e veprës penale dhe fajësia është e qartë, atëherë prokurori proçedon me komunikimin këtij 
të fundit të akuzës në ngarkim. 

Përgatitja e gjykimit të drejtpërdrejtë
 
 Në bazë të paragrafit 1 të nenit 401 të K.Pr.Penale, prokurori nëse çmon se duhet të proçedohet me 
gjykim të drejtpërdrejtë, disponon me urdhër mbi paraqitjen në seancë të të pandehurit. Paraqitja në 
seancë e të pandehurit kërkohet domosdoshmërisht si në rastin kur ai është arrestuar në flagrancë, 
ashtu dhe në rastin kur gjykimi i drejtpërdrejtë aplikohet në kushtet kur gjatë marrjes në pyetje, i 
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pandehuri ka pohuar fajësinë dhe fajësia e tij është e qartë. 
 Nga interpretimi i këtij paragrafi arsyetohet se urdhërimi i prokurorit për paraqitjen e të pandehurit 
zbatohet kur kemi të bëjmë me të pandehur të cilët ndodhen në gjëndje arresti, pasi në lidhje me të 
pandehurin i cili ndodhen në gjëndje të lirë, afati për t’u paraqitur është jo më i vogël se tre ditë.
 Megjithatë në rastin kur i pandehuri është i paraburgosur (por jo për shkak se është arrestuar në 
flagrancë) urdhri i prokurorit për paraqitjen e të pandehurit nuk nënkupton faktin se i pandehuri 
duhet detyrimisht të paraqitet në seancë. Kjo pasi urdhri i prokurorit i komunikohet institucioneve 
të cilët duhet të bëjnë shoqërimin e të pandehurit. Ky afat i lihet të pandehurit në gjëndje të lirë, në 
mënyrë që ky i fundit të ketë kohën e mjaftueshme për të përgatitur mbrojtjen e tij. Urdhri i prokurorit 
në bazë të nenit 401 paragrafi 2 të K.Pr.Penale dërgohet në sekretarinë e gjykatës. Prokurori duhet 
të njoftojë pa vonesë mbrojtësin e të pandehurit në lidhje me datën e gjykimit, duke qënë se në këtë 
mënyrë mbrojtësi ka të drejtë të njihet e të nxjerrë kopje të të gjithë dokumentacionit i cili lidhet me 
zhvillimin e hetimeve në ngarkim të të mbrojturit prej tij.

Zhvillimi i gjykimit të drejtpërdrejtë

 Në bazë të nenit 402 paragrafi 1 të K.Pr.Penale në zhvillimin e gjykimit të drejtpërdrejtë zbatohen 
dispozitat e parashikuara mbi shqyrtimin gjyqësor, rregulla të cilat aplikohen në gjykimin e 
zakonshëm.
 Kujtojmë se vendimi i gjykatës me anë të të cilit deklarohet mungesa e të pandehurit, duhet të merret 
në rast se janë kryer të gjitha verifikimet në lidhje me njoftimin e të pandehurit mbi zhvillimin 
e seancës, pasi në të kundërt në se i pandehuri nuk ka marrë dijeni rregullisht apo ndodhet në 
pamundësi absolute për t’u paraqitur, seanca duhet të ndërpritet e të përsëriten njoftimet. Në të 
kundërt vendimi i gjykatës mund të shpallet i pavlefshëm. Gjithashtu në rast se i pandehuri kërkon 
ose është dakort që gjykimi të zhvillohet në mungesë të tij, ose duke qenë i paraburgosur, refuzon 
të marrë pjesë në gjykim, atëherë ai përfaqësohet nga mbrojtësi i tij. Në rast se i pandehuri në bazë 
të nenit 352 paragrafi 2 të K.Pr.Penale pasi është paraqitur në seancë, kërkon të largohet nga salla, 
atëherë ai konsiderohet se ka marrë pjesë në seancë me kusht që të jetë i përfaqësuar me anë të 
mbrojtësit të tij.
 Pasi janë ezauruar kërkesat e neneve 351 e 352 të K.Pr.Penale, gjykata fton palët nëse kanë kërkesa 
paraprake në lidhje me juridiksionin, kompetencën apo mbi bashkimin apo ndarjen e proçedimeve, 
në lidhje me legjitimimin e paditësit, të të paditurit civil. Megjithatë përpara datës së seancës 
gjyqësore palët mund të kërkojnë edhe sigurimin e provës në rast se argumentojnë se ndodhemi 
përpara rasteve të neneve 316 e në vijim të K.Pr.Penale.
 Për më tepër në kërkesat paraprake të parashikuara nga neni 354 i K.Pr.Penale e përpara fillimit 
të shqyrtimit gjyqësor, i pandehuri mund të kërkojë proçedimin me gjykim të shkurtuar ashtu siç 
parashikohet nga neni 402 paragrafi 4 i K.Pr.Penale. Në këtë moment i pandehuri ka të drejtë që në 
bazë të nenit 402 paragrafi 3 të K.Pr.Penale, të kërkojë një afat për të përgatitur mbrojtjen deri në 3 
ditë. Në eventualitetin e kërkesës për gjykim të shkurtuar, gjykata duhet të marrë dhe mendimin e 
prokurorit, e më pas të vendosë nëse do të proçedojë ose jo me gjykim të shkurtuar. 
 Theksojmë këtu se edhe pse dispozitat proçedurale referojnë marrjen e mendimit të prokurorit nga 
ana e gjykatës, kjo e fundit nuk është e detyruar t’i përmbahet mendimit të prokurorit nëse duhet 
proçeduar ose jo me gjykim të shkurtuar. Marrja e mendimit të prokurorit për gjykatën, justifikohet 
në faktin se është prokurori i cili ka zhvilluar hetimet paraprake e për pasojë ka mbledhur të gjitha 
provat të cilat ndodhen në fashikullin e gjykimit e për pasojë mendimi i tij do të ndihmonte gjykatën 
në marrjen e vendimit nëse “çështja mund të zgjidhet në gjëndjen që janë aktet”. 
 Në mjaft raste të praktikës gjyqësore, gjykata në seancën e vleftësimit të arrestit në flagrancë ka 
vendosur të pranojë kërkesën e prokurorit për proçedimin me gjykim të drejtpërdrejtë të çështjes 
penale, ndërsa në seancën e parë, në kërkesat paraprake të palëve ka pranuar kërkesën e të pandehurit 
për të proçeduar me gjykim të shkurtuar. 
 Pas kryerjes së veprimeve të parashikuara nga neni 354 i K.Pr.Penale deklarohet i hapur shqyrtimi 
gjyqësor duke u ndjekur të gjitha rregullat ashtu siç parashikohen mbi gjykimin e zakonshëm. Kështu 
vijohet me deklarimin e hapur të shqyrtimi gjyqësor e gjyqtari i vetëm ose kryesuesi i trupit gjykues 
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proçedon me tregimin e identitetit të të pandehurit e akuzën në ngarkim të tij. Më pas në zbatim 
të nenit 356 të K.Pr.Penale, prokurori vijon me parashtrimin në mënyrë të përmbledhur të fakteve 
objekt akuze si dhe provat mbi të cilat mbështetet akuza. Më pas fjalën e merr i pandehuri i cili me 
anë të mbrojtësit të tij parashtron provat të cilat kërkon të shqyrtohen. 
 Në gjykimin e drejtpërdrejtë ashtu si dhe në gjykimin e zakonshëm, lejohet marrja e provave të reja 
të cilat nuk janë paraqitur nga palët. Ky përfundim rrjedh nga kombinimi i paragrafit 3 të nenit 356 
me paragrafin 2 të nenit 402 të Kodit të Proçedurës Penale. Në lidhje me provat e paraqitura nga palët 
ato i nënshtrohen debatit gjyqësor midis palëve e gjykata pasi dëgjon palët jep vendim për marrjen 
e provave. Më tej zbatohen të gjitha dispozitat e kodit të proçedurës penale në lidhje me marrjen e 
provave parashikuar nga seksioni III i Kreut II të Titullit VII të K.Pr.Penale në lidhje me zhvillimin 
e gjykimit. 
 Nisur nga rregulli i sipërpërmendur se në zhvillimin e gjykimit të drejtpërdrejtë zbatohen rregullat 
e gjykimit të zakonshëm mund të theksohet fakti se në këtë rit alternativ gjykimi, aplikohen dhe 
rregullat mbi akuzat e reja ashtu siç proçedohet në gjykimin e zakonshëm. 
 Kështu në rast se gjatë shqyrtimit gjyqësor faktet dalin ndryshe nga sa përshkruhet në kërkesën 
për gjykim, atëherë dhe në gjykimin e drejtpërdrejtë (me kusht që dhe akuza e ndryshuar të jetë në 
kompetencë të gjykatës) prokurori ndryshon akuzën duke proçeduar me akuzën përkatëse ashtu siç 
përcakton neni 372 i K.Pr.Penale mbi gjykimin e zakonshëm. 
 Theksojmë këtu se gjatë zhvillimit të gjykimit të drejtpërdrejtë në rastin e ndryshimit të akuzës, nuk 
ka rëndësi fakti se nga ndryshimi i akuzës ndodhemi përpara faktit të një akuze më të rëndë apo më të 
lehtë pasi dispozita në referim e kodit, nuk parashikon ndonjë kufizim në këtë aspekt e për më tepër 
as gjatë zhvillimit të gjykimit të drejtpërdrejtë. Duhet theksuar se në shqyrtimin gjyqësor në rastin 
kur prokurori konstaton se fakti është ndryshe nga ai i përshkruar në kërkesën për gjykim, gjykata 
duhet të pranojë kërkesën e prokurorit pët ndryshimin e akuzës. Kjo pasi vlerësimi i akuzës në raport 
me faktet mbi të cilat ajo bazohet është atribut ekskluziv i përfaqësuesit të akuzës. Në momentin kur 
gjykata e pranon kërkesën e avancuar nga prokurori mbi ndryshimin e akuzës, përfaqësuesi i akuzës 
ka detyrimin të vazhdojë gjykimin me akuzën e ndryshuar e në këtë moment i pandehuri vihet në 
dijeni në lidhje me akuzën e re.
 Në rastet kur gjatë shqyrtimit gjyqësor gjatë gjykimit të drejtpërdrejtë del një vepër tjetër penale e cila 
ka lidhje me veprën që është duke u gjykuar, ose një rrethanë rënduese e cila nuk është përmendur 
në kërkesën për gjykim, prokurori proçedon me komunikimin kundrejt të pandehurit të akuzës 
për veprën tjetër apo rrethanën rënduese të dalë rishtaz, por me kusht që gjykimi të mos jetë në 
kompetencë të një gjykate më të lartë (siç parashikon neni 373 i K.Pr.Penale). 
 Përsa u përket akuzave për një fakt të ri mbështetet mendimi se dhe në gjykimin e drejtpërdrejtë 
gjen plotësisht zbatim rregulli i përcaktuar nga neni 374 i K.Pr.Penale. Në këtë rast arsyetohet se 
prokurori duhet të zbatojë rregullat e përgjithshme të proçedimit duke tërhequr dosjen në mënyrë 
që të vazhdojë me hetimet paraprake. Gjykata nuk e paragjykon këtë fakt të ri por duhet të vendosë 
kthimin e dosjes prokurorit me kërkesën e këtij të fundit ashtu siç përcaktohet në nenin 374 të K.Pr.
Penale. Megjithatë në rast se me kërkesën e prokurorit e nëse i pandehuri jep pëlqimin gjykata, në 
rast se çmon se nuk dëmtohet shpejtësia e proçedimit mund të lejojë shqyrtimin në të njëjtën seancë 
edhe të faktit të ri. Në rast të kundërt gjykata duhet ti kthejë dosjen prokurorit. 
 Ashtu si në gjykimin e zakonshëm për më tepër dhe në gjykimin e drejtpërdrejtë gjejnë zbatim 
parashikimet e nenit 375 të K.Pr.Penale, mbi mundësinë e ndryshimit të cilësimit juridik të veprës 
penale. Ky përfundim arrihet pasi përveç sa u përmend më lartë, se në këtë gjykim gjejnë zbatim 
rregullat e zakonshme të gjykimit, për më tepër duke u nisur dhe nga “koha e reduktuar” që ka patur 
prokurori në dispozicion për zhvillimin e hetimeve mund të ndodhemi përpara rasteve kur nuk është 
arritur prej tij që mbi bazën e provave të mbledhura të mund të bëhet një përcaktim i saktë e i drejtë, 
mbi cilësimin juridik të veprës penale. 
 Ndryshimin e cilësimit juridik të veprës penale, gjykata mund ta bëjë vetëm në rast se vepra penale 
është në kompetencën e saj, pasi në të kundërt ajo duhet t’ia dërgojë çështjen gjykatës kompetente. 
 Pas marrjes së provave të kërkuara nga palët vijohet me parashtrimin e konkluzioneve përfundimtare 
e në përfundim deklarohet i mbyllur shqyrtimi gjyqësor. Pra nga përmbajtja e nenit 378 të kodit 
arrihet në përfundimin se është gjykata ajo që çmon nevojën dhe domosdoshmërinë e marrjes së 
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provave të reja duke ndërprerë diskutimin përfundimtar, por nga ana tjetër është e domosdoshme 
që ajo të marrë vendimin përkatës duke arsyetuar shkaqet që e detyrojnë të marrë prova të reja. Pasi 
deklarohet i mbyllur shqyrtimi gjyqësor gjykata tërhiqet për të marrë vendimin.
 Në lidhje me pyetjen nëse gjykimi i drejtpërdrejtë aplikohet për çdo lloj vepre penale, në bazë të 
interpretimit të dispozitave të kodit të proçedurës penale mbi gjykimin e drejtpërdrejtë mund të 
thuhet se nuk ekziston ndonjë kufizim përsa i përket aplikimit të këtij lloj gjykimi në lidhje me çdo 
lloj vepre penale. Megjithatë kujtojmë se gjykimi i drejtpërdrejtë aplikohet në rastet e flagrancës së 
kryerjes së veprës penale apo atë të pohimit të të pandehurit mbi fajësinë e kur kjo e fundit është e 
qartë. 
 Nisur nga sa më sipër arsyetohet se siç u parashtrua më sipër, afatet e hetimeve paraprake janë 
mjaft të reduktuara ku në rastin e flagrancës janë dyzet e tetë orë ndërsa në atë të pohimit të të 
pandehurit janë pesëmbëdhjetë ditë e kjo gjë sjell për pasojë përfundimin se kryesisht gjykimi i 
drejtpërdrejtë zbatohet në lidhje me ato proçedime penale për të cilat afati hetimor i sipërpërmendur 
është i mjaftueshëm për kryerjen e hetimeve ose kur ndodhemi përpara faktit të një akuze të bazuar 
në fakte e në prova. 
 Ky fakt sjell për pasojë arritjen në përfundimin se gjykimi i drejtpërdrejtë nuk mund të aplikohet 
në lidhje me proçedime penale apo akuza të cilat për nga karakteri janë komplekse e për pasojë 
nevojitet kryerja e një sërë veprimesh hetimore siç mund të jenë akuzat për vepra penale në kuadrin 
e grupit të strukturuar, bandës së armatosur, trafikimit të lëndëve narkotike, organizatave kriminale, 
korrupsionit etj (Ajazi, 2009, f. 50). Kuptohet se në lidhje me këto vepra penale për nga karakteri dhe 
rëndësia e tyre, organit të prokurorisë do t’i nevojitej kryerja e mjaft veprimeve hetimore, për të cilat 
objektivisht nuk mund të mjaftojnë afatet hetimore të parashikuara nga neni 400 i K.Pr.Penale.
Në vijim të sa më sipër nga një hulumtim pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës konstatohet se 
në 2643 (dy mijë e gjashtëqind e dyzet e tre ) proçedime penale të regjistruara pranë kësaj prokurorie 
për vitin 2013 (megjithë mbartjet e vitit 2012) konstatohet se 702 (shtatëqind e dy) prej tyre janë 
dërguar për gjykim. Në çështjet e dërguara për gjykim vërehet se në 45 (dyzet e pesë) prej tyre është 
kërkuar nga ana e prokurorisë zhvillimi i gjykimit me proçedurën e drejtpërdrejtë të gjykimit. Nëse i 
referohemi akuzave të proçedimeve për të cilat është proçeduar me gjykim të drejtpërdrejtë vërehet 
si më poshtë:
 për 1 (një) proçedim është kërkuar gjykimi i drejtpërdrejtë në lidhje me akuzën e largimi i të 
burgosurit nga vendi i qëndrimit (neni 323 i K.Penal);
 për 1 (një) proçedim është kërkuar gjykimi i drejtpërdrejtë në lidhje me akuzën e mosekzekutimi 
pa shkaqe të përligjura të vendimit të gjykatës (neni 320 i K.Penal);
 për 4 (katër) proçedime është kërkuar gjykimi i drejtpërdrejtë në lidhje me akuzën e dëshmisë 
së rreme (neni 306 i K.Penal);
 për 1 (një) proçedim është kërkuar gjykimi i drejtpërdrejtë në lidhje me akuzën e drejtimit të 
automjetit në gjëndje të dehur apo pa dëshmi (neni 291 i K.Penal);
 për 5 (pesë) proçedime është kërkuar gjykimi i drejtpërdrejtë në lidhje me akuzën e prodhimi 
dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta (neni 279 i K.Penal);
 për 1 (një) proçedim është kërkuar gjykimi i drejtpërdrejtë në lidhje me akuzën e prodhimi dhe 
mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit (neni 278/2 i K.Penal);
 për 2 (dy) proçedime është kërkuar gjykimi i drejtpërdrejtë në lidhje me akuzën e goditjet për 
shkak të detyrës (neni 237 i K.Penal);
 për 3 (tre) proçedime është kërkuar gjykimi i drejtpërdrejtë në lidhje me akuzën e kundërshtimi 
i punonjësit të policisë së rendit publik (neni 236 i K.Penal);
 për 1 (një) proçedim është kërkuar gjykim i drejtpërdrejtë në lidhje me akuzën e mashtrimit 
(neni 143 i K.Penal);
 për 8 (tetë) proçedime është kërkuar gjykimi i drejtpërdrejtë në lidhje me akuzën e vjedhjes në 
bashkëpunim (neni 134/2 i K.Penal);
 për 17 (shtatëmbëdhjetë) proçedime është kërkuar gjykimi i drejtpërdrejtë në lidhje me akuzën 
e vjedhjes (neni 134 i K.Penal);
 për 1 (një) proçedim është kërkuar gjykimi i drejtpërdrejtë në lidhje me akuzën e plagosja e lehtë 
me dashje (neni 89 i K.Penal).
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Pra siç u theksua më sipër, gjykimi i drejtpërdrejtë gjen zbatim në praktikë përsa i përket 
proçedimeve penale të cilat nuk karakterizohen nga veprime hetimore komplekse gjë e cila do të 
sillte pamjaftueshmërinë e kohës për prokurorin të arrinte të mblidhte gjithë materialin e duhur 
hetimor mbi të cilin do të mund të ketë një akuzë të bazuar. Kjo gjë reflektohet më së miri dhe 
në ilustrimet e mësipërme ku duket qartë që tendenca e prokurorisë është që kërkojë zbatimin e 
gjykimit të drejtpërdrejtë në lidhje me akuza për të cilat zakonisht nuk kërkohet kryerja e ndonjë 
aktiviteti hetimor veçanërisht kompleks.

Përfundime

Në gjykimin e drejtpërdrejtë nuk aplikohet rregulli i përcaktuar nga neni 15/2 i K.Pr.Penale në lidhje 
me rastet e papajtueshmërisë për shkak të pjesëmarrjes në gjykim të gjyqtarit i cili ka vleftësuar 
masën e sigurisë. Për rrjedhojë në gjykimin e drejtpërdrejtë bëhet shqyrtimi i njëkohshëm i masës 
së sigurimit dhe gjykimit në themel të çështjes e nëse arrestimi vleftësohet i drejtë dhe nuk ka nevojë 
për hetime të tjera, proçedohet menjëherë me gjykimin e çështjes. Kur ndodhemi përpara një akuze 
për një vepër për të cilën parashikohet një dënim në maksimum më tepër se shtatë vjet burgim, 
kërkesa e prokurorit për vleftësimin e arrestit dhe gjykimin e drejtpërdrejtë duhet të shqyrtohet nga 
tre gjyqtarë.
Në zhvillimin e gjykimit të drejtpërdrejtë nuk gjejnë zbatim rregullat mbi veprimet përgatitore të 
parashikuara për gjykimin e zakonshëm. Në këtë logjikë kur kërkohet gjykimi i drejtpërdrejtë i çështjes 
penale për shkak të arrestimit në flagrancë, nuk gjen zbatim rregulli i përcaktuar në paragrafin 1 të 
nenit 333 të K.Pr.Penale, pasi gjykata menjëherë pas vleftësimit si të ligjshëm të arrestit në flagrancë 
kalon menjëherë në gjykimin e themelit të çështjes. Megjithatë rregulli i përcaktuar në paragrafin 1 
të nenit 333 të K.Pr.Penale gjen zbatim në rastin e zhvillimit të gjykimit të drejtpërdrejtë për shkak të 
pohimit të fajësisë nga ana e të pandehurit (neni 400 paragrafi 3 i K.Pr.Penale).
 Për më tepër në zhvillimin e gjykimit të drejtpërdrejtë nuk aplikohet rregulli i parashikuar nga 
paragrafi 2 i nenit 333 të K.Pr.Penale përsa i përket njoftimit të datës së caktuar për seancën gjyqësore. 
Kjo pasi në gjykimin e drejtpërdrejtë, data e seancës u njoftohet palëve kur gjykata çmon të proçedojë 
me gjykimin e çështjes penale me ritin e gjykimit të drejtpërdrejtë.
 Paragrafi 4 i nenit 402 të K.Pr.Penale lejon mundësinë e “zëvendësimit” të llojit të gjykimit, pra 
kalimin nga gjykimi i çështjes penale me gjykim të drejtpërdrejtë, në atë të gjykimit të shkurtuar, me 
kusht që kërkesa për ndërrimin e ritit të gjykimit të bëhet nga ana e të pandehurit përpara fillimit 
të shqyrtimit gjyqësor. Në këtë rast të fundit nuk gjen zbatim as parashikimi i paragrafit 2 të nenit 
402 të K.Pr.Penale në lidhje me paraqitjen nga palët të provave të tjera nga ato të cilat ndodhen në 
fashikullin e gjykimit.
 Gjykimi i drejtpërdrejtë në praktikë gjen zbatim në lidhje me akuza për të cilat në vetvete nuk 
kërkojnë veprime hetimore komplekse edhe pse teorikisht ky lloj gjykimi mund të gjejë zbatim për 
çdo lloj akuze pasi dispozitat e kodit të proçedurës penale nuk parashikojnë kufizime në lidhje me 
akuza të caktuara përsa i përket zhvillimit të gjykimit të drejtpërdrejtë. 
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Abstrakt

Institucionet ndëshkimore kanë kaluar përms një evolucioni të vazhdueshem dhe të pandërprer gjatë shekujve 
dhe viteve. Ndryshimet kanë qënë në aspektin legjislativ dhe institucional. Çdo ndryshim ka ardhur në përputhje 
me ndryshimet juridiko-shoqerore të një vendi.
Pikerisht këto ndryshime evolutive që kanë ndodhur në kohë dhe hapesire do te jenë ne thelb te ketij punimi. 
Gjithashtu nepermjet ketij punimi do te trajtohen format e denimit me burgim, si dhe transformimi I tyre në vite.

Fjalët kyce: Evulucion, dënim, institucione dëshkimore, siseme burgimi.

Hyrje

Kriminaliteti është një fenomen I cili është shfaqur që me egzistencën e qenjes njerzore. Dhe sigurisht që nuk 
mund të ketë veper penale pa denim. Institucionet ndëshkimore jane pjese përbërse e historës se një shteti, 
janë një realitet që I përkasin cdo shteti pavaresisht zhvillimit të tij ekonomik, shoqëror apo politik. Ndër 
shekuj dhe vite këto institucione kanë evoluar në mënyrë të vazhdueshme duke u përmirësuar,permiresim 
ky i dukshëm si nga ana legjislative dhe ajo instoitucionale .Keto institucione nënkuptojnë vuajtjen e 
dënimit për veprën e kryer e nenkuptuar kjo me heqen e liris se individit. Këto institucione kanë per 
qellim vuajtjen e denimit per veprën penale të kryer gjithashtu synojnë rihabilitimin,risiocializimin e 
personit si dhe përmirësimin e karakterit të tij. Burgjet janë mjaftë të larmishëm dhe karakterizohen 
nga një diversitet I madh formash të organizimit të administrimit ,të godinave dhe kushteve të vuajtjes 
së denimit në keto institucione te cilat nder shekuj,vite kanë ndryshuar kanë evoluar në mënyre të 
panderprer në kohë dhe hapesirë.Institucionet ndëshkimore kanë qenë të ndryshme ne vende dhe në kohë 
të ndryshme sipas zhvillimit të shoqëris së një vendi. është për tu permendur fakti që keto institucione 
kane ardhur duke u permiresuar dhe vazhdojnë të përmirësohen duke pasur si qellim krijimin e kushteve 
sa më adapte për personat e denuar,duke synuar edukimin dhe rehabilitimin e këtyre te fundit.Qellimi I 
ketyre institucioneve shumë kohë më pare ka qënë denimi,ndëshkimi dhe hakmarrja e personit për veprën 
penale,kurse sot flasim jo vetëm për denim por për një rihabilitim të personi të dënuar duke respektuar të 
drejtat e tij.Megjithatë pavarësishte përpjekjeve të bera nga vendi ynë ende ka shumë për tu bërë në keto 
institucione për të arritur standartet nderkombëtare.

Disa prej llojeve të sistemeve të ekzekutimit të denimit me burgim

Sistemet e ndëshkimit dhe format e tij kanë evouluar në mënyrë të vazhdushme dhe rruga e zhvillimit ka 
qënë një rruge e gjate dhe mjafte kondtradiktore persa I përket ideve dhe pikpamjeve filozofike.Llojët dhe 
mënyra e ekzekutimeve që nga koha e shfaqes e deri në ditët e sotme kan pësuar një transforim radikal.
Fillimisht denimet me burgim për nga lloji dhe mënyra e egzekutimit kishin si qëllim vetëm denimin 
e personave për veprën penale e kryer, Ndersa më vonë, me depertimin e ideve humanitare shkencore, 
denimi me burg synon përmirësimin dhe riintegrimin e personave te denuar. ( Halil, 2009,102). Si 
perfundim mund të themi që sistemet e egzekutimit të denimeve kanë ardhur duke u evouluar dhe duke u 
përmirësuar dukshem. Ndër sistemet që do të trajtohen janë sistemi I burgut kolektiv,sistemi I qelis,sistemi 
I heshtjes,sistemi I progresiv, sistemi progresiv anglez,I gjenevës dhe së fundi ai modern(bashkohor).

Sistemi i burgut kolektiv

Sistemi I burgut kolektiv njihet si sistemi i parë i organizimit të egzekutimit të denimit me burg. 
Regjimi I ketij sistemi ishte I tillë ku të denuarit qëndronin të gjithë sëbashku ,dite dhe natë ,hanin dhe 
punonin së bashku.Për kohën kur ka egzistuar, ky system ka qënë me I liri, si per tu ndërtuar, ashtu 
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dhe për tu mbajtur, pasi nuk kishte mjedise të vecanta fjetje, ngrenje dhe pune( Hysi, 2006, 61). Ky ka 
qënë sistemi I parë dhe ka egzistuar për një kohe të gjatë.Sipas këtij sistemi nuk ka klasifikim të të dënuarve, 
ndodh që, së bashku denimin ta mbajnë të denuarit për krime të rënda, recidivistët, personat me karrier te 
gjate kriminale, personat e vjeter me te miturit, kryeresit primar me kryerësit sekondare etj.( Halili, 2009, 
102) Kushtet shendetësore dhe higjenike në keto burgje kanë qenë të mjerueshme. Këto beheshin shkak 
dhe i shumë semundjeve ngjitëse. Personat e denuar në këto burgje shpesh keqtrajtoheshin nga gardianët 
e burgjeve. Shumë autorë të Rilindjes Europiane i kanë kritikuar këto burgje. Duhet përmendur Xhon 
Hard me veprën e tij gjendja e burgjeve në Angli dhe në Uells, Mirabo, në Francë I pari teoricien që trajtoi 
shpërblimin e të burgosurve dhe trajtimin njerzor individual. Ky dha kontribut të dukshëm që institucionet 
francëze dhe hallkat qeverisëse të asaj kohe ti kushtonin vëmendjen e duhur burgjeve. ( Papandile & Mandro, 
2002,152). Prandaj, ai mendon se ambienti I këtill i burgjeve është nje terren shumë I përshtatshëm’’ për 
infektime kriminale’’. Për këtë arsye, Xhon Huard propozon që keto burgje të transformohen dhe të bëhet 
përmirësimi I kushteve të jetesës dhe punës.( Halili, 2009, 103). Ky system ishte shumë I kritikuar për 
kushtet e tij të mjerueshme dhe për faktin se nuk kishte një ndarje të të personave të denuar. Shpesh keto 
burgje beheshin shkak dhe me shume per sjellje recidiviste.Ne këto burgje të denuarit keqtrajtoheshin nga 
gardjanet e burgjeve. Si perfundim mund të themi se nuk ishte një sistem i arrire.

 Sistemi i izolimit ose i qelisë

Mbas një procesi të gjatë përmirësimi sistemi I burgut kolektiv ja la vendin nje sistemi tjetër atij të izolimit 
ose I qelis.Sistemi I izolimit ose qelisë ,është sistemi I parë që është rregulluar në mënyrë normative 
juridike. Vetem me inagurimin e këtij sistemi, shteti fillon që në mënyrë të organizuar ta zbatojë dhe 
egzekutoj denimin me burgim dhe të marrë vete përgje-gjesine për zbatimin në jetë. Ky sistem quhet 
ndryshe edhe sistemi pensilvanik apo filadelfik, për arsye se sistemi I izolimit ose qelisë, për herë të parë 
është paraqitur në qytetin Filadelfia, të shtetit të Pensilvanise ne SHBA, në vitin 1790. ( Halili, 2009, 105). 
Regjimi i egzekutimit te denimit ne keto sisteme ishte I ketill që personi mbyllej në dhoma të vecanta 
dhe kontaktet e tij me botën e jashtëme ishin të kufizuara. I denuari qëndronte vetëm, jo vetëm gjatë 
natës, por edhe gjatë ditës. Madje edhe kur dilte ne ajrim, ai levizte I vetëm( Hysi, 2006, 63). Ky system 
I izolimit të të denuarve është I ngjashëm me atë të izolimit i cili është zbatuar në mesjetë, nëpër qelitë 
e kishave dhe manastireve, dhe bazen e vetë morale dhe filozofike e ka ne religjon. Ky system, më vonë 
është përhapur dhe ne shtete të tjera ne Amerike dhe ne Evrope. Ne literature penologjike permenden dy 
varjante te ketij sistemi: sistemi klasike I qelisë dhe sistemi i heshtjes apo i Obernit ( Auburn-it). (Pinatel, 
1950, 57) Qëllimi I këtij sistemi ishte reflektimi I personit të dënuar mbi veprën penale e kryer. Duke qenë 
se personi qëndronte I izoluar ai kishte mundesi të mendohej e reflektonte mbi veprën e kryer. Sistemi I 
izolimit sigurisht solli risi por sigurisht pati dhe të meta. Si perfundim mund te themi që ky system solli 
pozivitet në shmangjen e sjelljeve negative,arratisjes së personave të dënuar nga qelit.Por sigurisht kishte 
dhe të meta pasi izolimi I personit për një kohë të gjatë kishte pasoja të rënda psikologjike dhe fizike për 
të dënuarin. Së fundëmi pavareshit përpjekjeve të vazhdueshme për ta trasformuar këtë system kishte të 
meta në kujdesin, trajtimin dhe dhe riintegrimin e personave të denuar.

Sistemi i heshtjes ose i obernit

Sistemi I izolimit pati shume kritika dhe vërejtje të ndryshme nga shumë autorë për ashpërsine e tyre 
dhe trajtimin e personave të dënuar. Në këtë mënyrë u krijua sistemi I heshtjes që njihet dhe ndryshme 
me emërtimin sistemi i Obernit.Ai ka marë këtë emër, pasi është organizuar për herë të parë në burgun e 
Obernit në (Auburn) të shtetit të Nju-Jorkut, në vitin 1816. Ky system është një kombinim I dy sistemeve 
të mësiperme, ku personat e denuar qëndronin vecas nga njeri –tjetri gjatë natës, kurse gjatë ditës 
qëndronin së bashku, hanin dhe punonin bashkë ( Hysi, 2006, 64). Gjatë kohës së punës këta persona e 
kishin të ndaluar komunikimin midis tyre. Ndalimi I komunikimit e bisedes dhe oblikimi I të dënuarve 
të heshtnin, është bërë, gjoja, me qellim te pengimit ‘’ te infektimit kriminal’’ ne mes tyre. Personat e 
denuar gjatë mbajtjes së denimit kanë punuar dhe kanë pasur mundësi të mësojne ndonjë zanat apo 
mjeshtri( Halili, 2009, 108). Një përparësi e këtij sistemi ishte fakti I daljes nga izolimi total, mundësia për 
të punuar, të mesuarit e nje zanati, klasifikili I të dënuarve. Ky system ashtu si dhe sistemi I izolimit pati 
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risi por sigurisht dhe të meta. Fakti qe keta persona ishin te detyruar të heshtnin, të mos komunikonin 
ishte një goditje për individin. Dihet që një njënje njërzore e ka të nevojshme komunikimin. Personat 
e denuar që e shkelin këtë obligim ndëshkoheshin duke u keqtrajtur kjo shihej si një deshtim I këtij 
sistemi ky linte vend akoma për ndryshim dhe përmiresim të institucioneve ndëshkimore.

Sistemi progresiv

Pas shumë përpjekjeve të shumta për trasformimin dhe reformimin e institucioneve ndëshkimore u krijuan 
sistemet progressive të cilat sollën risi dhe ndryshime persa I përket pozites së të dënuarit në mbajtjen në 
këto institucione. Ky system e ka origjinën ne Irlandë, prandaj dhe në literature penologjike njihet me 
emrin sistemi Irlandez. Ai është zbatuar për herë të parë në ishullin e Norfolkit në Irlandë (1840) dhe, me 
pas, filloj te zbatohej edhe ne vende te tjera te Europes, si ne Danimarke, Finlandë, Greqi, Itali, Hungari etj. ( 
Hysi, 2006, 65). Karakteristika themelore e ketij sistemi qendron në faktin se personi I denuar gjatë mbajtjes 
së dënimit me burgim, prej momentit të ardhjes në ent e deri sa të dalë në liri, ka mundësi që të nderroj 
poziten e vet dhe ate ne menyre graduale, varesisht prej angazhimit ne pune dhe sjelljes se tij. Ai gjatë 
mbajtjes së denimit, kalon nëpër disa faza në mënyrë progressive duke ndryshuar pozitën e vet. Në këtë 
mënyrë, personi I denuar, gjatë qendrimit ne ent ecen prepare, prej nje faze ne fazen tjeter, prej nje statusi 
ne statusin tjetër dhe gjithmonë pozita e tij është me e favorshme.( Halil, 2009, 110) Si përfundim shohim 
se në këto sisteme vihet re një përmiresim I dukshem I pozitës së personave të denuar me burgim. Kishte 
një përmiresim të kushteve higjenike dhe personeli merrte njohuri mbi organizimin e ketyre institucioneve.

Sistemi progresiv anglez

Pavarësisht risive që solli ky system dhe përmiresimeve të dukshme që pati krahësuar me sistemet e 
mëparshem dhe ky kishte akoma për të bërë. Ky system ia lë vendin sistemit progresiv anglez. Sistemi 
progresiv anglez është I njohur që nga viti 1853. Quhet anglez pasi paraqitet për herë te parë në Angli. 
Ky system është zbatuar ndaj personave të cilët kane mbajtur dënimet me burgim me nje kohzgjatje 
më të madhe. Sipas ketij sistemi, nuk është mirë që personi I denuar të qëndrojë tërë kohën në qeli 
dhe nga qelia të dalë në liri, sepse gjatë vuajtjes së dënimit ai nuk është përgatitur për jetë në liri.
(Halili, 2009,110). Sistemi progresiv anglez ka (tri fazat e kalimit te te burgosurit).
 Izolim
 Dalje ne punë, në kolektiv
 Lirim para kohe
Këto tri faza kanë vecorit karakteristike dhe lidhen ngushtë me tërë kohën që I dënuari kalon gjatë 
vuajtjes së dënimit. (Papandile& Mandro, 2002,152). 
Faza e parë e mbajtjes se denimit me burgim, sipas këtij sistemi, është faza e qëndrimit në qeli, 
përkatësisht faza e izolimit të personave të dënuar në vetmi.
Faza e dytë e sistemit progresiv anglez qëndron në mbajtjen e përbashkët të dënimit me burgim. Në këtë 
fazë, personat e dënuar gjatë ditës, punojnë së bashku me personat e tjerë të dënuar, pa obligim të heshtjes.
Faza e tretë e sistemit progresiv anglez qëndron në leshimin me kusht te denuar. Kjo do të thotë se 
personat e denuar tani lerohen para kohe dhe dalin ne liri pa mbajtur tërë dënimin e paraparë sipas 
vendimit gjyqesor. ( Halili, 2009,112 ). Duke krahësuar këtë sistem ata të mëparshmit në këtë të fundit 
vërehet një ndryshim I favorshëm I pozitës së të dënuarve, lëvizja progressive e pozitës së të dënuarit 
me burgim e cila nuk vërehej në sistemet e mëparshme. Kjo ishte risia më e madhe e ketij sistemi.

Sistemi i Gjenevës

Pas përpjekjeve të shumta që u bënë në sistemet e ëper të përmiresuar pozitën e të dënuarit me 
burgim, pavarësisht risive që sollën dhe përmirësimeve ato sisteme ishin të kritikuar nga autor të 
ndryshëm të kohve të ndryshmeve.Ky system quhet sistemi I Gjenevës për arsye së për herë të parë 
u aplikua në Gjenevë të Zvicrës, ndërsa cilësohet I klasifikimit, ngase këtu u verejt një përpjekje më 
serioze dhe më e organizuar për ndarjen dhe klasifikimin e personave të dënuar në grupe, nëngrupe, 
klas e paralele, me qëllim të riedukimit dhe përmirësimit më të suksesshëm.( Halili, 2009, 117). Dhe 
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në këtë sistem ashtu si dhe në sistemin progresiv anglez personat e dënuar, gjatë mbajtjes së dënimit 
në burg kalon nëpër tre faza:
 Faza e parë Vrojtimi-observimi
 Faza e dytë-Kriteret për klasifikimin e të dënuarve
 Faza e tretë- Lirimi me kushtë ( Papandile & Mandro, 2002, 152)
Së fundmi duhet thën që ky system ishte I pari që bëri përpjekje serioze për mbi ndarjen dhe 
klasifikimin e përsonave të dënuar gjatë mbajtjes së tyre në burg. Kjo I është pozitivja e këtij sistemi 
panvarësisht që ky sistem nuk arriti të fitoj një status të pavarur.

Sistemi modern ( bashkekohor)

Sistemet e sipërpermendura pavarësisht përpjekjeve të shumta dhe të pandërprera, nuk arritën të 
gjejnë një mënyrë sa më efikase për egzekutimin e dënimeve me burgim. Këto sisteme nuk mundën të 
përmirësonin pozitën e individit gjatë periullës së ëne këto institucione. Nuk patën shumë arritje në 
riedukimin e personave me qellim dhe shmangjen e kriminalitetit. Në sistemet e mëparëshme kishte 
probleme themelore në trajtimin e të burgosurve.Qellimi I burgimit është përmirësimi I karakterit 
të njeriut por sigurisht duke respektuar dhe te drejtat e tij “ …një njeri burgoset që të mirësohet 
karakteri I tij dhe jo te lihet të vdes nga uria e nga të tjera gjëra që prishin shëndetin e tij” (Sufaj, 
2012, 9) . Të drejta këto që në sistemet e mëparëshëm nuk respektoheshin. Nga kritikat e shumta të 
autorve insistohej që trajtimi I të burgosurve të sillte një riintegrim të personave dhe jo shkatarrimin 
psikologjik apo edhe fizik të personave të denuar. Gjë kjo që ndodhte në sistemet e mëpareshme, pasi 
personat duke u mbajtur në izolim dhe duke iu mohuar të drejtat nuk munde të përgatiteshin për një 
jetë të lirë. Në literaturen bashkëkohore një përkufizim I përgjithshëm mbi ‘ reformën në burgje’ I 
referohet një përpjekje për të përmirësuar filozofin e menaxhimit të sistemit penitenciar, duke synuar 
në përgjithësi një sistem efektiv të drejtësise penale dhe respektimin e të drejtave të personave me 
liri të kufizuar (Doci& Beqo, 2014, 7) Pikërisht për këtë arsye duke marrë në konsiderat dhe kritikat 
e shumta për sistemet e mëparëshme u bën dhe shumë përpjekje për gjetjen e një sistemi sa me 
efikas dhe më njerzor në trajtimin e personave të dënuar, sistem ky që njihet me emërtimin sistemi 
modern dhe bashkohor. Në krijimin e këtij sistemi një ndikim të madh patën dhe arritjet shkencore të 
kriminologjis, penologjis etj.. Sistemi I drejtësis vitet e fundit ka parë një përmirësim te dukshëm përsa 
I përket respektimit teë të drejtavë te personave te burgosur ne perputhje me standartete kerkuara 
europiane. Perparim është bërë ne zbatimin e programeve te trajtimit, shtimin e aktiviteteve që u 
ofrohen te burgosurve si dhe permiresimin e pergjithshem te stsndarteve te trajtimit te tyre.(Elezi, 
2013,124). Qellimi I këtij sistemi nuk ishin vetëm masat ndeshkuese por dhe ato mbrojtse në mënyrë 
që personi të përmiresohet dhe në të ardhmen mos të përseris sjellje kriminale. Për tu mbrojtur nga 
kriminaliteti, shoqëria duhet që patjetër, sipas sistemit modern, ti klasifikojë personat e dënuar. Ndaj 
personave të denuar që kanë treguar rrezikshmëri të vecantë, ndaj recidivistëve dhe ndaj të dënuarve 
të papërmiresueshem, duhet aplikuar një terapi dhe treatment I vecant. Ata duhen vendosur nëpër 
ente special dhe të qëndrojnë aty me gjatë ( Halili, 2009,120) Vendosja e këtyre të fundit nëpër këto 
etne special bëhet me qellim që këta persona të survejohen nga personeli I institucionit. Kur flasim për 
sistemin modern të egzekutimit të denimit me burg nuk do të thotë që ky është një sistem universal në 
të gjithë shtete që ky praktikohet. Sigurisht që ka dallime nga njeri vend në tjetrin.Por persa I perket 
disa parimeve mundë të themi që është I përbashkët në te gjitha vendet ku ai aplikohet.Qellimi kryesor 
I denimit është rehabilitimi dhe ndeshkimi. Ky qellim dikton dhe menyrat e trajtimit të personave, 
trajtim I cili kalon ne tri faza: a) vrojtimi dhe studimi I personit të denuar, b) klasifikimi I personave 
të denuar, c) lirimi me kusht dhe ndihma pas daljes nga vendi I vuajtjes së denimit. ( Hysi, 2006, 66) 
Duhet thën që risia e madhe e këtij sistemi ishte fakti që nuk egziston me izolimi. Risia tjetër ishte 
kujdesi që tregohet për personat të cilët liroheshin me kusht, duke iu ofruar ndihmë, ndihmë kjo që 
ka atë bëjë me sigurimin e punës, ndihem shëndetesore dhe shumë ndihma të tjera që kanë si qellim 
ndihmën e personit që mos të ripërfshihet ne sjellje kriminale. Ky sistem ka për qellim sanksionet 
dhe masat alternative të trajtimit të personave të dënuar. Ky është dhe sistemi më I arrirë që njihet. Se 
fundmi mund të themi se Shqipëria panvarësisht përpjekjeve të shumta që ka bërë ka akoma shumë 
për të bërë në këtë drejtim për të arritur standartet ndërkombtare.
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Disa konkluzione dhe rekomandime

Nëpërmjet këtij punimi përvec identifikimit dhe analizimit të sistemeve të dënimit me burgim 
arritëm në disa konkluzione me qellim dhe dhënjen e disa rekomandimeve për të gjithë aktorët e 
përfshirë në përmirësimin e këtyre institucioneve ndëshkimore.

Konkluzione

- Denimi në sistemin e burgut kolektiv kishte karakterin e shpagimit te hakmarrjes dhe jo qellime 
përmiresimin e riedukimin e fajtorit, kushtet ishin te mjerueshme.
- Sistemi I izolimit solli risi në shmangjen e sjelljeve delikuente por gjithashtu pati të meta, pasi 
izolimi ndikonte në shkatërrimin psikologjik të personit të dënuar.
- Sistemi I heshtjes pati risi sic ishte dalje nga izolimi total dhe mundesia për të fituar një zanat, por 
ndalimi I komunikimit gjatë punes ishte një e met e madhe e ketij sistemi duke mos respektuar te 
drejtat e të burgosurve.
- Në sistemin progresiv kemi një përmiresim të trajtimit të personaveve të denuar duke I klasifikuar 
në tre ente si dhe kishte një përmiresim të kushteve higjenike.
- Në sistemin progresiv anglez vërehet një ndryshim I madh I pozitës së të denuarve,levizja progressive 
e tyre gjë që nuk vërehej në sistemet e mëparshëm.
- Pozitivja e sistemit të gjenevës ishte përpjekja serioze që bëri ky sistem për klasifikimin e personave të denuar.
- Risia e sistemit modern( bashkohor) ishin sanksionet dhe masat alternative me burg, lirimi parakohe 
dhe ndihma për punsim, ndihma mjeksore që iu ofrohej këtyre personave mbas lirimit me kusht.

Rekomandime

- Hapja e institucioneve të reja penitenciare pasi nëpër burgje vërehet një mbipopullim kjo jo vetëm 
në shqipëri.
- Hapja e institucioneve penitenciare për të miturit në Shqipëri është një nevoje emergjente.
- Ofrimi i asistencës psikologjike që do ndihmonte në shmangjen e shumë problemeve brenda këtyre 
institucioneve.
- Stafi i personelit duhet të përzgjidhet me kujdes në mënyrë që të trajtojnë me humanizëm personat 
e burgosur.
- Tu krijohet mundësia për punsim në këto institucione në mënyrë që të kenë një jet sa më normale.
-Ofrimi i ndihmës mbas daljes nga keto institucione, tu krijohet mundësi punsëmi dhe ndihme mjeksore.
- Tu krijohet mundësi arsimimi, atij i detyrueshëm dhe professional.
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Abstract

Trashëgimia me testament është një nga insitutet e vjetra të se drejtës civile. Zhvillimi I këtij insituti,I cili vjen 
që nga e drejta Romake, ka kaluar në etapa të ndryshme kohore dhe ka ardhur duke evoluar.Në vendin tonë ky 
insitut është bërë i njohur me Statutet e Shkodres e më pas në Kodin Civil të 1929 e në vazhdim me Kodin Civil të 
sotëm. Zhvillimi i tij sot tregon për një ndryshim të mentalitetit shqiptar dhe legjislacionit për t‘u përshtatur me 
vendet e tjera të së Drejtës Ndërkombetare Private. Vendi që ka ky insitut në të Drejten Civile shqiptare tregon dhe 
njëherë se sistemi ligjor shqiptar është shumë i ngjajshëm madje është ndjekës i sistemeve ligjore bashkëkohore 
të shteteve kontinentale.Ne ndryshimet e pas viteve 1990 trashegimia testamentare ka marre zhvillim,pasi më 
shumë njihej dhe përdorej trashëgimia ligjore,dhe me ndryshimet në ekonominë e cdo familjeje, krijimi i të 
mirave matërjale i bën njerzit që të hartojnë testament mbi pasurinë e tyre.Përcaktimi i qartë i përmbajtjes së 
testamentit si dhe forma e duhur e tij e bëjnë atë një mjet të rëndësishëm për trashëgimtarët testamentarë.E 
rënësishme është që testamenti të hartohet brenda kufijve të ligjit,të mos cënohet rezerva ligjore.Me lëvizjet 
emigratore që ka kaluar vendi ynë,ishte e domosdoshme që ligji shqiptar për të Drejten Nderkombëtare Private 
të ishte në përputhje me ligjet e vendeve të tjera lidhur me këtë insitut.

 Fjalet kyçe: Trashëgimi testamentare, trashëgimlenes, testator, veprim juridik,

Hyrja

Insituti I trashëgimisë testamentare në Shqipëri deri në Statutet e Shkodrës,nuk njihej. Në vend njihej 
e Drejta Zakonore dhe përdorimi I testamentit ishte I panevojshëm,pasi problemet e trashëgimisë 
zgjidheshin në bazë të Kanunit ka burimi I trashëgimisë ishte vetëm babai. Kanuni njeh si trashëgimtar 
djalin dhe jo vajzen,por dhe këtu ka dallime sepse edhe djalin e pamartuar nuk e njeh si trashëgimtar. 
Djali në moshën 15-vjecare fiton të drejtën për të marrë pasurinë e trashëguar ndërsa bijat dhe fëmijët 
e tyre nuk mund të trashëgojnë edhe sikur të mos ketë trashëgimtar të tjerë meshkuj në fis. Kanuni 
nuk e njeh insitutin e trashëgimisë testamentare me përjashtim të rasteve kur dikush dëshironte të 
linte një pjesë të pasurisë së tij në favor të kishës “për shpirt” por dhe në këto raste kërkohej patjetër 
pëlqimi I kushurinjve.Sipas kanunit trashëgimlënesi në këtë rast ,për t;I dhënë fuqi thënieve të tij ishte 
I detyruar të mblidhte të gjithë kushurinjtë e tij dhe pleqtë e fisit përpara dy dëshmitareve dhe të gjithë 
të pranishmit duhet të vendosnin shenjat e gishtit në letër.Në vitin 1907 përmendet ekzistenca e një 
Statuti të Shkodrës nga studiusi Leone Fontana,I cili sot gjendet në Museo Civivo Correr Venezia.
Është një dorëshkrim prej 40 fletësh,të shkruara në gjuhën Veneto-veneciane.Në këtë statut shprehet 
qartë liria e personit për të disponuar pasurinë e tij me testament ,sipas dëshirës tek I biri por dhe tek 
një I huaj, dhe askush nuk kishte të drejtë të kundershtonte vullnetin e tij.Një ndryshim që shohim 
në këtë statut është se zotësinë për të berë testament e kanë jo vetëm djemtë kur mbushin moshën 
14-vjec por edhe vajzat kur të mbushte 12-vjec.trashëgimtar testamentary mund të ishte cdo person 
pa dallim gjinie ,I afërm apo I huaj. Evolim të këtij insituti shohim më tej në Kodin Civil të vitit 1929, 
I cili kishte ndikim të Kodit Civil Francez dhe Italjan. Nga neni 495 I këtij Kodi shohim se jot ë gjithë 
personat kishin zotesi për të përpiluar testament, këtë të drejtë nuk e kishin fëmijët,personat me aftësi 
të kufizuar si dhe ata që në momentin e përpilimit të testamentit nuk ishin mirë nga ana mendore. Po 
sipas këtij Kodi njihej e drejta e cdo personi që pasurinë e tij ta dispononte në fafor të cdo trashëgimtari 
të tij ligjor ,por pa prekur rezervën ligjore,pra shohim se për herë të parë jo vetëm njihet e drejta për te 
bërë testament por vendosen dhe kufizime ligjore .Edhe pse ligjet shqiptare kishin pësuar ndryshime 
,pozita e gruas në lidhje me trashëgiminë nuk kishte ndrryshuar. Mentaliteti shqiptar vazhdoi edhe në 
vitet që pasuan pavarsisht ndryshimeve që erdhën pas clirimit të vendit .Pavarësisht se pozita e gruas 
ndryshoi,edhe pse ishte trshëgimtare ligjore e babait të vet,ajo në shumicën e rasteve nuk përfitonte 
asgjë nga pasuria prindërore kur në familje kishte djem,kjo për faktin se mentaliteti shqiptar vazhdonte 
në fakt me të Drejtën Zakonore dhe djemt ishin ata që do të trashëgonin babain.
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Testamenti sipas Kodit Civil të sotëm të Republikës së Shqipërisë

Kuptimi I testamentit jepet në Kodin Civil në nenin 372/1 I cili shprehet se: “Testamenti është një veprim 
juridik I njëanshëm I kryer nga vetë trashëgimlënësi,me anë të cilit ky disponon pasurinë e tij për kohën 
pas vdekjes”.Duke analizuar këtë nen themi se testament është një veprim I vullnetshëm.sespe:
1- Kryhet me vullnetin e plotë të trashëgimlënësit ,I cili ka të drejtën që pasurinë e tij ta disponoj në 
favor të personave që dëshiron pa pyetur askend.
2- Kerkon vullnetin e personit në favor të të cilit është bërë testament ,ta pranojë ose jo pasurinë që 
I jepet nga trashëgimlënësi.
Testamenti si veprim juridik I njëanshëm,nuk ka të nevojshëm shprehjen e vullnetit të personit 
përfitues ,në kohën e bërjes së testamentit dhe ky fakt nuk ndikon në vlefshmërinë e testamentit.
Testamenti është nga ato veprime juridike të cilat nuk mund të kryhen me përfaqësim, të drejtën 
e bërjes së testamentit e ka vetëm trashëgimlënësi dhe asnjë tjetër nuk mund ta bëjë . Duke qënë 
se në nenin 372/1 thuhet se disponon testatori për pasurinë pas vdekjes së tij themi se trashëgimia 
testamentare është një fakt juridik për vërtetimin e të cilit duhet të ekzistojnë dy fakte juridike:
a- Vdekja e trashëgimlënësit(e cila vërtetohet me anë të certifikatës së vdekjes)
b- Ekzistenca e testamentit të lënë nga testatori
Si cdo akt dhe testament ka formen dhe përmbajtjen e tij. Ai është një akt formal sepse për vërtetimin 
e tij dhe për të qënë I vlefshëm ai duhet të përpilohet në formën e caktuar në ligj ,kjo rezulton nga 
neni 407 I Kodit Civil ku thuhet se testament është I pavlefshëm në rast se ai nuk është bërë në 
formën e kërkuar nga ligji. Testamenti mund të përpilohet :
1- Nga vetë trashëgimlënësi,duke e shkruajtur të gjithë me dorën e tij dhe duke vënë datën dhe 
nënshkrimin e tij(ky është testament ollograf). Data duhet të tregojë ,ditën,muajin dhe vitin .personi 
që nuk është në gjendje të lexojë doreshkrimin e tij nuk mund të bëj testament ollograf testamenti 
nënshkruhet në fund të disponimeve.
2- Testament mund të bëhet me akt noterjal.Ky lloj testament është më I këshillueshëm sepse 
I jep mundësinë testatorit të njihet me rëndësinë edhe përmbajtjen e veprimit që kryen. Në bazë 
të nenit 397 të Kodit Civil testament me akt noterial redaktohet nga noteri dhe nënshkruhet nga 
trashëgimlënësi në prani të noterit
Një rëndësi merr në këtë rast respektimi nga noteri I kushteve që duhet të përmbajë akti noterial dhe 
si pasojë vetë testament ,sepse në shumë raste të dala nga vendimet gjyqsore testament me akt noterial 
është goditur për pavlefshmëri. Testamentet e posacme përpilohen në vende ku nuk ka noter dhe 
vërtetohen nga persona të caktuar.Pra forma e testamentit në këtë mënyrë bëhet pjesë e përmbajtjes. 
Përmbajtja e testamentit ,përbehet nga urdherimet që trashëgimlënësi bën në testament në të cilin 
përfshihen:
1- Caktimi I trashëgimtarëve
2- Përcaktimi I pasurisë për secilin trashëgimtar
3- Detyrimet që u ngarkohen trashegimtarëve(kushti)
4- Caktimi I zevëndësuesit
5- Caktimi I personave që përjashtohen nga trashëgimia (në qoftë se ka)
6- Caktimi I ekzekutorit të testamentit
Në caktimin e trashëgimtarëve ,testatori është I kufizuar nga ligji dhe I nënshtrohet kufizimeve që 
parashikon ligji. Në nenin 377 të Kodit Civil thuhet se: “Trashëgimlënësi që nuk ka të paslindur ose 
të paralindur ose vëllezër e motra ,ka të drejtë të disponojë me testament pasurinë e vet,në favor të 
cdo personi fizik apo juridik”. Duke analizuar këtë nen mund të themi se ai nuk mund të disponojë 
pasurinë e tij në favor të cdo personi kur ka trashëgimtarë ligjorë të tre rradhëve të para dhe kur 
nuk ka të tillë aim und të disponojë pasurinë e tij në trashëgimtarët ligjorë të shkallëve të tjera.
Ai mun te caktojë trashëgimtar një ose dy trashëgimtar të tre rradheve të para duke përjashtuar të 
tjerët,kjo ka të bëjë me vullnetin e tij. Gjithashtu testatori nuk mund të cënojë rezervën ligjore me 
anë të testamentit të fëmijëve të tij të mitur apo të personave të paaftë për punë në ngarkim të tij. 
Testament nuk mund të hartohet prej dy ose më shumë personash,as në dobi të një të treti dhe as me 
disponime reciproke. Të gjitha këto kufizime tregojnë se pavarësisht se trashëgimlënësi është I lirë të 
shprehi vullnetin e tij ai kufizohet nga rregulla te caktuara ligjore. Vende si Gjermania apo Austria 
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në legjislacionet e tyre lejojnë testamentin kolektiv,gjë që në ligjin shqiptar por dhe në pjesën më të 
madhe të sistemeve ligjore është I ndaluar. Kjo për faktin se testament celet në momentin e vdekjes 
së testatorit ,por në qoftë se njëri vdes dhe të tjerët janë ende gjallë testament nuk mund të hapej 
pasi do të përbente shkelje ligjore,po ashtu dhe testament reciprok nuk mund të lejohet sepse do të 
kishim ndikimnë vullnetin e trashëgimlënësit pasi vullneti I njërit do të kushtëzohet nga testament 
I tjetrit nga I cili ai përfiton. Testatori me anë të testamentit mund te disponojë të gjithë pasurinë e 
tij ose vetëm një pjesë të saj,pjesa e mbetur jashtë testamentit do t’I nënshtrohet trashëgimisë ligjore.
Një pikë e rëndësishme në hartimin e testamentit është zotësia për të bërë testament. Në nenin 373 
të Kodit Civil thuhet se : “ Testament mund të bej cdo person që ka mbushur moshën 18- vjec si dhe 
gruaja nën këtë moshë kur është e martuar”.
Gjithashtu në vazhdim të këtij neni thuhet se: “ I mituri nga 14-18 vjec mund të bëj testament për 
pasurinë qe ka fituar me punën e tij.
Personit të cilit me vendim gjyqi I është hequr zotësia për të vepruar ,si dhe ai që në kohën e bërjes së 
testamentit nuk është në gjëndje për të kuptuar rëndësinë e veprimeve të tij,nuk mun të bëjë testament”
Duke bërë analizën e këtij neni shohim se ligjvënësi ka përcaktuar qartë rrethin e personave të cilët 
janë të aftë ose jo të bëjnë testament. Njohja nga ligji e të drejtës së burrit dhe gruas të bejnë testament 
nën moshën 18-vjec, kur janë të martuar ,lidhet me faktin se me lidhjen e martesës ata kanë fituar 
zotësi të plotë për të vepruar ,pasi janë të detyruar dhe kanë të drejtë për të ushtruar përgjegjësi si 
përgjegjesi prindërore,rritja dhe edukimi I fëmijëve etj.
Caktimi I trashëgimtarëve testamentarë si dhe caktimi I pjesëve takuese për cdo trashëgimtarë janë 
nga elementët më të rendësishëm të përmbajtjes së testamentit,sepse mos përcaktimi I qartë I tyre do 
të sillte pavlefshmëri të testamentit.
Testament është një veprim juridik I revokueshëm,pasi testatori ka të drejtë ta revokojë testamentin e 
tij në mënyrë plotë apo të pjesëshme. Ai ka të drejtë që me revokimin e testamentin e tij të disponojë 
pasurinë e tij në favor të trashëgimtarëve të tjerë (gjithmonë brënda kufinjve të ligjit) ose të përjashtojë 
një apo të gjithë trashëgimtarët e testamentit të meparshëm. Testamenti I shkruar në një datë të 
mëvonshme hedh poshtë testamentin e meparshëm. Pas celjes së trashëgimisë ligji shqiptar ka pranuar 
sistemin e fitimit të pasurisë dhe jo atë të pranimit.Kjo shihet si në Kodin Civil ashtu dhe në Kushtetutën 
e Shqipërisë ku trashëgimia me testament është një nga mënyrat e fitimit të pasurisë. Ky lloj sistemi I 
përgjigjet më mirë realitetit pasi trashëgimtarëve me celjen e testamentit u kalojnë të drejta pasurore.

Insituti I trashëgimisë testamentare në të Drejtën Ndërkombëtare Private

Qysh nga e Drejta Romake ekziston parimi dhe është thënë se: “Nuk është mirë të vdiset pa testament”. 
Kjo e drejtë e hershme që nga e drejta Romake ka evoluar në etapat e ndryshme kohore nëpër të cilat 
ka kaluar e Drejta Civile dhe në vecanti e Drejta Ndërkombëtare Private. Gjatë zhvillimit të këtij 
insituti trashëgimia mbi sendet e paluajtëshme bëhej në bazë të ligjit të shtetit të trashëgimlënësit 
ndersa për sendet e luajtshme bëhej sipas “lex citus”.
Savigni e lidhte trashëgiminë dhe sendet që rtansferoheshin nga trashëgimlënësi me ligjin e vendit 
ku trashëgimlënësi jetonte para vdekjes së tij. Sipas Savignit në qoftë se trashëgimia do të rregullohej 
me anë të “lex citus” do të krijohej konfuzion, sepse pasuria mund të ndoshej kudo dhe në asnjë 
vend njëkohësisht,pra do të kishte një seri sistemesh ligjorë që do të bënin rregullimin e kalimit 
te pronësisë. Ai kundërshtonte dallimin në sende të paluajtshme dhe të luajtshme ne lidhje me 
trashëgiminë,por bënte lidhjen e pasurisë objekt I trashëgimisë me trashëgimlënësin.Kodi I i vjetër 
Civil Italjan përcaktonte se trashëgimia qoftë me ligj qoftë me testament do të rregullohej në bazë të 
shtetësisë të trashëgimlënësit, sipas këtij ligji gjykatësi italjan do të injoronte vendodhjen e pasurisë.
Vendi yne si pjesë e të Drejtës Ndërkombëtare Private që në vitin 1964 me ligjin nr.3920 dt.21.11.1964 
“Për gëzimin e të drejtave civile nga të huajt” në nenin 14 të tij shprehet se: “Marrëdhëniet që rrjedhin 
nga trashëgimia mbi një pasuri të luajtëshme apo të paluajtshme rregullohen nga legjislacioni 
I shtetit të cilit ka qënë shtetas trshëgimlënësi në castin e vdekjes.Për marredhëniet që rrjedhin 
nga trashëgimia mbi një pasuri të paluajtshme që ndodhet në territorin e Shqipërisë rregullohen 
nga legjislacioni shqiptar.Parimi I unitetit të rregullimit të kalimit të pasurisë trashëgimore është 
karakteristikë e shumë vendeve të botës të cilat ia nënshtrojnë rregullimin e kalimit të pronësisë 
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ligjit të shtetësisë së trashëgimlënësit.Sistemi francez bën dallimin e sendeve në të luajtshme dhe të 
paluajshme në kalimin e pronësisë trashëgimore,nga ku trashëgimia mbi sendet e paluajtshme bëhet 
në bazë të ligjit të vendndodhjes së kësaj pasurie ndërsa për sendet e luajshme duhet të rregullohet 
në bazë të ligjit të shtetesisë së trashëgimlënësit.Sistemi ligjor shqiptar është shumë I ngjajshëm dhe 
ndjekës I sistemeve ligjore bashkëkohore të shteteve kontinentale. Në lidhje me ligjin rregullues për 
trashëgiminë testamentare pothuajse të gjitha sistemet e të Drejtës Ndërkombëtare Private ,parimin 
e vullnetit të trashëgimlënësit për të përzgjedhur ligjin e zbatueshëm në testamentin e tij e kanë 
braktisur plotësisht,pasi konsiderohet si I papërshtatshëm përcaktimi I ligjit që do të aplikohet në bazë 
të vullnetit të testatorit .Trashëgimlënësi nuk mund të ketë pavarsi të plotë për të zgjedhur ligjin që do 
të aplikoj në testamentin e tij,në qoftë se do të tolerohej një gjë e tillë atëhere testatori mund të linte 
pasurinë e tij personave që nuk parashikohen si trashëgimtar ligjorë ose do të cënonte rezervën ligjore. 
Në disa shtete të Amerikës Latine lejohet që testatori të zgjedhë ligjin e aplikueshem në testamentin e 
tij, midis ligjit të shtetësisë së tij dhe ligjit te vendbanimit të tij të fundit.Neni 207 I Kodit civil Frances 
gjithashtu toleron përzgjedhjen e ligjit midis vendbanimit të fundit të testatorit dhe shtetësisë së tij. 
Trashëgimia me testament në bazë të ligjit të shtetësisë,në qoftë se testament është në kundërshtim 
me rendin publik të shtetit të shtetësisë,testament mund të deklarohet pjesërisht ose plotësisht I 
pavlefshëm duke ripërcaktuar masën e trashëgimisë për cdo person trashëgimtar që trashëgon në 
bazë të rezervës ligjore dhe atyre që trashëgojnë me testament. Në një vendim të saj Gjykata e Apelit të 
Italisë kundërshtonte mundësinë e disponimit të pakufijshëm të pasurisë me testament të një personi 
(shtetas italjan me banim në USA) duke përjashtuar dy fëmijët e tij të mitur. Shpërndarja e pasurisë 
me testament duke përjashtuar fëmijët ,u deklarua në kundërshtim me rendin kushtetues Italjan duke 
shkelur të drejtat e të miturve për të përfituar nga trashëgimia e prindërve të tyre.
Sipas ligjit të ri shqiptarnr.10428 të 2011 “Për të Drejtën Ndërkombëtare Private” në nenin 35 
thekson se: “Testamenti është I vlefshëm,përsa I përket formës,në qoftë se ai plotëson kriteret e 
vlefshmërisë,sipas njërit prej ligjeve të mëposhtëm:
a- Ligjit të shtetit ,në të cilin trashëgimlënësi ka bërë testamentin;
b- Ligjin e shtetit ,shtetësinë e të cilit ka trashëgimlënësi në kohën e bërjes së testamentit ose në 
kohën e vdekjes së tij;
c- Ligjit të shtetit ,në të cilin trashëgimlënësi,në kohën e bërjes së testamentit ose në kohën e vdekjes 
së tij,ka pasur vendqëndrimin e zakonshëm;
d- Ligjit të shtetit,në të cilin ndodhet pasuria e paluajtshme e disponuar me testament
Po të bëjmë një analizë të këtij neni shohim se ligjvënësi ka përcaktuar qartë kriteret e vlefshmërisë 
vetëm në lidhje me formën dhe jo me përmbajtjen e testamentit pasi për vlefshmërinë e 
përmbajtjes duhet të kihet parasysh kushtet e vlefshmërisë sipas Kodit Civil të vendit të shtetësisë 
së trashëgimlënësit.Këtë na e tregon qartë neni 33 /3 I po këtij ligji I cili thotë se : “Trashëgimlënësi 
mund të zgjedhë si ligj të zbatueshëm për të gjithë trashëgiminë e tij ligjin e një shteti të caktuar. 
Zgjedhja e ligjit ka efekt vetëm nëse në kohën e përcaktimit të tij apo të vdekjes,trashëgimlënësi ishte 
shtetas I atij shteti ose kishte vendqëndrimin e zakonshëm të tij në këtë shtet. Zgjedhja e ligjit nuk 
mund të ketë si pasojë privimin e një trashëgimtari nga e drejta e rezervës ligjore,që I takon nga ligji 
I zbatueshëm,sipas pikave 1 dhe 2 të këtij neni”.
 Pra në përzgjedhjen e ligjit që do të aplikoj në testamentin e tij ,testatori kufizohet nga ligji për 
sendet e luajtëshme nga ligji I vendit ku ai ka vendbanimin e zakonshëm në kohën e vdekjes dhe 
për sendet e paluajtshme ,ligjin e vendit ku ndodhet sendi.Ky ligj është në përputhje të plotë me 
ligjet e shteteve të tjera të së Drejtës Ndërkombëtare Private përsa I përket formës si dhe ndarjes së 
ligjit që do të zbatohet për sendet e luajtshme dhe të paluajtshme në trashëgiminë testamentare. Të 
njëjtën gjë vëmë re dhe në “Convention on the Conflict of Law Relating to the Form of Testamentary 
Dispositions”(concludet 5 October 1961) dhe e përcaktuar qartë në artikullin 1 të saj

Praktika gjyqsore shqiptare mbi trashëgiminë testamentare

Insituti I trashëgimisë testamentare gëzon përparësi ndaj trashëgimisë ligjore,pasi në qoftë se 
trashëgimlënësi ka lënë testament do të zbatohet trashëgimia testamentare dhe jo ajo ligjore,por 
për arsye të ndryshme sot në bazë të statistikave të gjykatave shumë pak cështje janë të lidhura me 



258

trashëgiminë testamentare. Sic floën dhe në paragrafët e mësipërm perpilimi I testamentit është I 
kufizuar nga ligji. Një nga kufizimet është caktimi I trashëgimtarëve dhe I pjesëve takuese të tyre,ku 
testatori është I detyruar të zgjedhë si trashëgimtar nga tre rradhëve të para kur ka të tillë,por ai nga 
këta mund të zgjedh një dhe të përjashoj të tjerët. Në këtë mënyrë shprehet edhe Gjykata e Lartë në 
vendimin me nr.455 dt.20.10.2011 ku thuhet se: “Testamenti është një veprim juridik I njëanshëm 
I kryer nga vetë trashëgimlënësi me anë të të cilit ai disponon pasurinë e tij per kohën pas vdekjes. 
Sic rezulton qartasi nga përmbajtja e testamentit të të ndjerit,ai ka disponuar me vullnet të lirë për 
pasurinë pas vdekjes të cilën ia le tërësisht bashkëshortes,duke përjashtuar nga kjo e drejtë të gjithë 
trashëgimtarët e tij ligjorë. Jo vetëm legjislacioni shqiptar por dhe cilido legjislacion tjetër pranon 
se synimi I interpretimit të një testament është vetëm individualizimi I vullnetit real të testatorit,pra 
duke I qëndruar disponimeve të testamentit të shkruar para noterit datë 24.01.1994,I ndjeri ka 
përjashtuar nga trashëgimia të gjithë personat e tjerë,duke nënkuptuar edhe ata të parashikuar 
nga neni 361,364 I Kodit Civil shqiptar,të cilët në cilësinë e paditësit dhe ndërhyrsve kryesorë janë 
njohur sit ë tillë(trashëgimtarë) nga ana e gjykatave të faktit………………..”
Gjithashtu një pikë e rëndësishme e përbajtjes së testamentit është rrethi I kujdestarëve të cilët mund të 
përfitojnë nga disponimet testamentarenë. Në një vendim të Kolegjit Civil te Gjykatës së Lartë (Nr.00-
2012-1805 I Vendimit(338) dt.26.06.2012 thuhet se: “Përcaktimi I rrethit të subjekteve që janë të zotë 
për të fituar me testament përbën një cështje shumë të rëndësishme të së drejtës së trashëgimisë,që është 
trajtuar qartë nga e drejta jonë vivile,në mënyrë që një testament të jetë I vlefshëm”. Në nenin 375 të 
Kodit Civil shprehimisht thuhet se: “Kujdestari nuk mundet në asnjë rast të përfitojë nga disponimet 
testamentare të personit nën kujdestari kur ato janë bërë para miratimit të llogarisë përfundimtare,edhe 
sikur testatori të ketë vdekur pas miratimit të llogarisë.Janë të vlefshme disponimet e bëra në favorin e 
kujdestarit,kur ky është paralindur,I paslindur,vella,motër ose,bashkëshorti I testatorit”
Pra nuk mund te perfitojne nga trashegimia persona te cilet nuk jane ne rrethin e trashegimtareve 
ligjore me perjashtim te rasteve kur trashegimlenesi nuk ka te tille.

Konkluzione

Si perfundim mund te themi se:
1- Problemet e shumta qe sot dalin perpara gjykatave shqiptare lidhur me kete insitut kane te bejne 
ne shumicen e rasteve me gabimet e bera ne perpilimin e testamentit qofte kjo nga njerezit e thjeshte 
qofte dhe nga noteret te cilet merren me hartimin e testamentit.
2- Do te ishte me vend qe te njiheshin me mire njerezit me ligjin, per te qene te qarte me rezerven 
ligjore dhe rrethin e trashegimtareve ligjore pasi hartimi i nje testamenti ne menyren e gabuar do te 
kishte si pasoje pavlefshmerine e tij absolute apo relative
3- Ndergjegjesimi i shoqerise, se perpilimi i nje testamenti nuk ka te beje me faktin se personi eshte i ri apo 
i madh ne moshe, por eshte nje kulture e cila nuk le hapsira per keqinterpretime te deshires se testatorit. 

References

 Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë.
Kodi Civil i vitit 1929.
Statutet e Shkodres, Komiteti i pajtimit mbarëkombëtar, dhjetor 2003.
Prof. Asoc. Dr. Arta Mandro, E Drejta Romake, Shtëpia Botuese Emal 2007.
Mariana Tutulani-Semini, E Drejta e detyrimeve dhe e Kontratave, Shtëpia Botuese Skanderbeg books, Tirane 2006.
Nazmi Bicaku, E drejta e trashegimise e Republikes se Shqiperise, Shtëpia Botuese Onufri Tirane 1994.
Arben A.Hakani, Trashëgimia Testamentare, Shtëpia Botuese Guttenberg, Tirane 2010.
Prof.Dr.Aleks Luarasi, Kodi Civil në praktikë Gjyqësore, Shtëpia Botuese Luarasi Tirane, 2003.
Prof.Dr.Aleks Luarasi, Historia e shtetit dhe e se Drejtes ne Shqiperi, Tirane, 1997.
Vendim unifikues i Kolegjeve të bashkuara të Gjykatës së Lartë nr.1, datë 24.03.2005.
Vendim Unifikues i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë Nr. 24 datë 13.03.2002.
Vendim Unifikues i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë Nr. 002011-1838 datë 20.10.2011.
Vendim Unifikues i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë Nr.6 datë 24.01.2007.



259

Dhuna nё familje, legjislacioni dhe masat e marra nё mbrojtje 
tё viktimave tё dhunёs

Doc.Dr. Ermonela Ruspi
Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër

Jonida Avdulaj 
Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër

Doc.Dr. Belinda Xarba
Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër

Abstrakt

Dhuna në familje që zakonisht manifestohet kundër femrës, qoftë ajo nënë apo grua, është një dukuri mjaft e 
përhapur gjithandej botës, si edhe në Shqipëri. Ajo manifestohet në forma të ndryshme, si psikike, emocionale, 
fizike e deri te abuzimi seksual.
Duke parë pasojat e dhunës tek individët, familjet dhe shoqëria shqiptare, interesimi në veçanti në vitet e fundit 
është rritur më shumë gjë që reflektohet në aktet e ndryshme ndërkombëtare të ratifikuara nga shteti shqiptar si 
dhe në përqasjen e legjislacionit të brendshëm me atë europian. 
Punimi fillimisht synon të sjellë një panoramë të akteve normative, që kanë në fokus dhunën në familje. Në 
këtë drejtim trajtohen ndryshimet pozitive që i janë bërë jo vetëm legjislacionit penal, por edhe atij civil e 
administrativ. Po ashtu një vëmendje i kushtohet masave të marra për zbatimin e normave ligjore në praktikë 
si dhe rolin e institucioneve të ndryshme në parandalimin e dhunës në familje. Më pas bëhet një paraqitje 
e situatës aktuale, njohja me problematikat që hasen në lidhje me trajtimin e viktimave të dhunës si dhe 
evidentimi i rrugëve dhe mekanizmave që mund të ndiqen në ndihmë të tyre. Në fund punimi përmbyllet me 
disa përfundime dhe rekomandime në kuadër të përmirësimit të situatës për reduktimin e rasteve të dhunës.
Metodat e përdorura janë e njohjes, vlerësimit, analizës, krahasimit dhe e prognozës.

Fjalë kyçe: Dhuna në familje, viktimë e dhunës, konventë, legjislacion, urdhër mbrojtje.

Hyrje

Dhunë në familje konsiderohet “çdo akt dhune (çdo veprim apo mosveprim i një personi ndaj një tjetri 
që sjell si pasojë cënimin e integritetit të tij fizik, moral, psikologjik, seksual, social, dhe ekonomik) 
i ushtruar ndërmjet personave që janë, ose kanë qenë, në marrëdhënie familjare”.1 Dhuna në familje 
është një dukuri e përhapur gjithandej. Por në shoqëri apo kultura të ndryshme ky fenomen megjithë 
ngjashmëritë, ka veçori të ndyshme në mënyrën sesi kuptohet. Në varësi të këtyre veçorive, është 
hartuar dhe zhvilluar i gjithë kuadri ligjor. 
Dhuna në familje megjithëse është bërë një problem shqetësues në fillim të viteve ’90, nuk është një 
fenomin i ri për shoqërinë shqiptare. Mjafton t’i referohemi të drejtës zakonore, ku sanksionoheshin 
norma që i mëshonin autoritetit patriarkal të burrit duke përfshirë të drejtën e tij për ta “ndëshkuar” 
gruan, që konsiderohej si pronë e tij (Krisafi, 1997, fq.23) dhe një mungesë e plotë e të drejtave të 
anëtarëve të tjerë të familjes (Elezi, 2000, 4.(24). Burri jo vetëm e diskriminonte gruan, por edhe 
përligjej në ushtrimin e dhunës ndaj saj. Gjatë periudhës së shtetit komunist, edhe pse u ndërmorën 
një sërë ndryshimesh legjislative në favor të gruas (neni 19 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 
1946, Kodi civil dhe Kodi Penal i 1948, 1952), nuk u ç’rrënjosën qëndrimet patriarkale ndaj familjes 
dhe gruas në mënyrë specifike. Pas rrëzimit të komunizmit familja shqiptare u ekspozua më shumë 
ndaj fenomenit të dhunës, kjo për shkak të disa faktorëve si: niveli i lartë i varfërisë, niveli i ulët 
social-ekonomik, niveli i ulët i arsimimit, tranzicioni i tejzgjatur dhe i vështirë që po kalon vendi, 
niveli i ulët i kulturës demokratike të shoqërisë etj.

1Neni 3 i Ligjit Nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”
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Trajtimi ligjor i dhunës në familje në Shqipëri

Nga ana e shtetit shqiptar qysh në fillim të viteve ’90 u hodhën hapa në drejtim të ratifikimit të disa 
akteve ndërkombëtare të rëndësishme për parandalimin si dhe mbrojtjen e përkrahjen e viktimave të 
dhunës në familje. Ndër këto akte përmenden:
- Konventa e OKB-së për të Drejtat Civile dhe Politike (ratifikuar më 4 tetor 1991);
- Konventa e OKB-së për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore (ratifikuar më 4 tetor 1991);
- Konventa e OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve (ratifikuar më 27 shkurt 1992);
- Konventa e OKB-së kundër Torturës dhe Dënimeve ose Trajtimeve të tjera Mizore, Çnjerëzore ose 
Degraduese (ratifikuar më 11 maj 1994);
- Konventa e OKB-së për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (ratifikuar 
më 11 maj 1994);
- Konventa Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokolli 
përkatës i Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (ratifikuar më 10 
shkurt 1996);
- Konventa Europiane për Parandalimin e Torturës dhe të Dënimeve ose Trajtimeve të tjera 
Çnjerëzore ose Degraduese (ratifikuar më 10 shkurt 1996).
Në vitin 1998, u miratua Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, që kishte të sanksionuar parimet 
e barazisë dhe mosdiskriminimit, si dhe mbrojtjen e respektimin e dinjitetit njerëzor dhe të të 
drejtave e lirive të njeriut. Shprehimisht në nenin 18/2 të Kushtetutës parashikohet se: “Të gjithë 
janë të barabartë përpara ligjit dhe askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të 
tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, 
sociale.” Më tej, në nenin 54/3 të saj parashikohet se: “çdo fëmijë ka të drejtën të jetë i mbrojtur nga 
dhuna, keqtrajtimi, shfrytëzimi dhe përdorimi për punë, e veçanërisht nën moshën minimale për 
punën e fëmijëve, që mund të dëmtoje shëndetin, moralin ose të rrezikojë jetën a zhvillimin normal 
të fëmijës.” 
Në përputhje me burimin më të lartë normativ u miratuan apo u bënë ndyshime edhe të akteve të 
tjera ligjore të brendshme. 
Ligji i parë i mirëfilltë për dhunën në familje në Shqipëri u miratua në vitin 2006. Ligji Nr.9669, 
datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” ka si qëllim të parandalojë dhe 
pakësojë dhunën në familje në të gjitha format e saj me anë të masave të përshtatshme ligjore, si dhe 
të garantojë mbrojtjen me mjete ligjore të anëtarëve të familjes që janë objekt i dhunës në familje, 
duke u kushtuar vëmendje të posaçme nevojave të fëmijëve, personave me aftësi të kufizuara, dhe të 
moshuarve. Kjo gjë bëhet e mundur nëpërmjet krijimit të një rrjeti të bashkërenduar të autoriteteve 
përgjegjëse për mbrojtjen, mbështetjen, rehabilitimin e viktimave, dhe për zbutjen e pasojave të 
dhunës në familje dhe parandalimin e saj. Ajo çka në mënyrë specifike, ky ligj ofron, është marrja e 
masave mbrojtëse kundër dhunës në familje, ndër të cilat janë urdhrat mbrojtës nga gjykata (vendim i 
lëshuar nga gjykata që ofron masa mbrojtëse për viktimën) dhe urdhrat e menjëhershëm të mbrojtjes 
(urdhër me vendim gjykate i vlefshëm deri në lëshimin e një urdhri mbrojtjeje nga gjykata).2 Kur 
kërkesa për urdhër mbrojtjeje bëhet nga policia apo prokuroria, edhe në qoftë se viktima dëshiron ta 
tërheqë padinë/paditë dhe ta ndërpresë procedimin penal, kjo nuk ndikon në vazhdimin e procesit 
gjyqësor.3 Dhe, duke qenë se gruaja e keqtrajtuar është dëshmitarja kryesore, ligji e përkufizon gruan 
e keqtrajtuar si “dëshmitare e detyrueshme”.
Në vitin 2010 ligji “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” pësoi disa ndryshime, një ndër 
të cilat ishte edhe angazhimi për ngritjen e një qendre kombëtare për shërbime të përkujdesit social 
për viktimat e dhunës në familje. Gjithashtu, vihej theksi edhe tek mbrojtja e konfidencialitetit të të 
dhënave dhe informacionit vetjak të viktimës me anë të përmirësimit të mekanizmave bashkërenduese 
dhe referuese për mbështetjen dhe rehabilitimin e viktimave të dhunës në familje.
Një hap shumë i rëndësishëm në përqasjen e të drejtës shqiptare me atë ndërkombëtare ka qenë 
ratifikimi i Konventës Europiane për Parandalimin dhe Luftën kundër Dhunës ndaj Grave dhe 

2Neni 10 i Ligjit Nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”.
3Neni 13 i Ligjit Nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”.
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Dhunës në Familje që orienton në disa drejtime që kanë të bëjnë me: Mbrojtjen e grave nga të gjitha 
format e dhunës dhe parandalimin, ndjekjen penale dhe eliminimin e dhunës kundër grave dhe 
dhunës në familje; Kontributin ndaj eliminimit të të gjitha formave të diskriminimit kundër grave 
dhe promovimin e barazisë thelbësore midis burrave dhe grave, duke përfshirë mënyrat me anë të 
fuqizimit të grave; ofrimin e mbështetjes dhe ndihmës për organizatat dhe agjencitë e zbatimit të 
ligjit për të bashkëpunuar në mënyrë efektive, me qëllim miratimin e një përqasjeje të integruar për 
të eliminuar dhunën kundër grave dhe dhunën në familje.
Përveç përmirësimit të kuadrit ligjor të sipërpërmendur në funksion të parandalimit të dhunës 
në familje dhe mbrojtjes së viktimave të dhunës, u miratuan disa ndryshime në Kodin Penal të 
Republikës së Shqipërisëҫ. U ndryshuan apo shtuan disa dispozita të veçanta për veprat penale që 
lidhen me dhunën në familje si: Neni 102 (Marrëdhëniet seksuale me dhunë me të rritura); Neni 
106 (Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona në gjini ose nën kujdestari); Neni 121/a 
(Përndjekja); Neni 124 (Braktisja e fëmijëve të mitur); Neni 124/b (Keqtrajtimi të miturit); Neni 
125 (Mosdhënia e mjeteve për jetesë); Neni 130/a (Dhuna në familje, përfshirë rrahja, kanosja, dhe 
plagosja e kryer me dashje). 
Veçori e këtyre ndryshimeve të fundit të Kodit Penal është se janë shtuar në veçanti si rrethana 
rënduese kur:
a) vepra penale është kryer duke përfituar nga marrëdhëniet familjare ose të bashkëjetesës; 
b) vepra penale është kryer në kundërshtim me urdhrat e mbrojtjes;
c) vepra penale është kryer e shtyrë nga motive që kanë të bëjnë me gjininë, identitetin gjinor, etj. Në 
këtë rast, e Drejta Penale nuk ofron asnjë mundësi për të kërkuar rrethana lehtësuese.
Gjithashtu për veprat e tjera penale si plagosjet e rënda dhe të lehta, vrasja me dhe pa paramendim, 
parashikohen dënime më të rënda kur veprat penale janë kryer kundër një partneri, bashkëshorti, 
apo anëtari të familjes. 
Kodi i Familjes i Republikës së Shqipërisë (Ligji Nr.9062, date 8.5.2003) është një ligj tjetër 
i rëndësishëm që përmban një sërë nenesh lidhur me dhunën në familje ndaj bashkëshortit dhe 
fëmijës/fëmijëve. Ky ligj trajton detyrimet prindërore dhe të drejtat e fëmijëve në jetën familjare, 
si edhe keqtrajtimin dhe lënien pas dore të fëmijëve. Ndërsa, Ligji Nr. 8876, datë 4.04.2002 “Për 
Shëndetin Riprodhues” parashikon që çdo grua vendos me vullnetin e saj të lirë dhe pa asnjë formë 
diskriminimi, presioni, ose dhune, për të gjitha çështjet që lidhen me seksualitetin dhe me shëndetin 
e saj seksual dhe riprodhues.

Zbatimi i legjislacionit në praktikë. Problematikat që hasen gjatë trajtimit të viktima të dhunës 
në familje

Qysh prej ndyshimeve demokratike në vend e në veçanti, në 10-vjeçarin e fundit evidentohet 
një angazhim serioz i institucioneve shtetërore për zhvillimin e reformave legjislative, hartimin e 
politikave, të nismave parandaluese dhe atyre të ndërhyrjes, si dhe të sistemeve të mbrojtjes dhe 
përkrahjes për viktimat dhe të mbijetuarat e dhunës në familje. Pas Strategjisë Kombëtare për 
Barazinë Gjinore dhe Dhunës në Familje në Shqipëri, 2007-2010, për periudhën 2011-2015 është 
miratuar Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Reduktimin e Dhunës në Familje4 që ka 
në fokus të saj trajtimin e çështjeve të barazisë gjinore dhe dhunës në familje, duke forcuar barazinë 
gjinore përmes përfshirjes gjinore në të gjitha aspektet e hartimit dhe zbatimit të politikave, dhe duke 
rritur ndërgjegjësimin dhe forcuar shërbimet për mbrojtjen dhe mbështetjen administrative e ligjore 
për viktimat e dhunës me bazë gjinore. Fakt i rëndësishëm është se në ditët e sotmë dhuna në familje 
nuk trajtohet vetëm në legjislacionin penal, por edhe në atë administrativ e civil duke e bërë më të 
plotë kuadrin ligjor shqiptar.
Një sërë Organizatash Ndërkombëtare dhe OJF-të shqiptare kanë bashkëpunuar me shtetin për 
të trajtuar çështjet e dhunës ndaj grave, përfshirë edhe dhunën ndaj grave në familje. Ndër këto 
përpjekje përveç nxitjes për marrjen e masave ligjore shumë frutdhënëse kanë qenë shërbimet për 

4VKM Nr.573, datë 16.6.2011 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për barazinë gjinore dhe reduktimin e 
dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje, 2011-2015, dhe të planit të veprimit për zbatimin e saj”.
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përkrahjen e viktimave, shërbimet e këshillimit dhe strehat për dhunën në familjen (Manual i OSCE, 
2013), nismat edukative dhe fushatat për rritjen e ndërgjegjësimit.
Ndonëse në Shqipëri kompetencat e policisë për të hyrë në mjedise private janë përgjithësisht të 
kufizuara, lejohet që policia mund të hyjë në një banesë private në një situatë dhune në familje, nëse 
një gjë e tillë u kërkohet nga një person që duket se banon në atë mjedis, ose kur punonjësi i policisë 
ka arsye të besojë se një personi në atë mjedis është sulmuar ose mund të sulmohet nga çasti në cast 
dhe i rrezikohet jeta.5

Një gjetje e rëndësishme është vendosja e urdhrave të mbrojtjes, pavarësisht efektivitetit të tyre. Lëshimi 
i një urdhri mbrojtjeje apo urdhri të menjëhershëm mbrojtjeje nuk i pengon palët e interesuara që të 
nisin edhe procedurat penale në lidhje me veprimet apo mosveprimet që klasifikohen si kundërvajtje 
penale. 
Në vitin 2011, u krijua “Mekanizmi i bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në 
marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit të tij”.6 U krijuan komitete drejtuese përgjegjëse 
për bashkërendimin e veprimtarive të organeve kompetente përgjegjëse në nivel vendor dhe për 
referimin e rasteve të dhunës në familje, si dhe u përcaktuan përgjegjësitë e ekipeve teknike ndër-
dikasteriale dhe të bashkërenduesve vendorë për referimin e rasteve të dhunës në kushtet e familjes. 
Ka disa Streha për gratë si në Tiranë, Gjirokastër, Vlorë etj, por ato mbi bazën aktuale ligjore (VKM 
Nr.334, datë 17.2.2011) mund të pranojnë gra të dhunuara vetëm mbi bazën e urdhrit të mbrojtjes. Kjo 
situatë praktikisht sjell mostrajtimin e të gjithë viktimave të dhunës, megjithëse Konventa Europiane 
për Parandalimin dhe Luftën kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje sanksionon një parim 
shumë të rëndësishëm, atë që shtetet palë janë të detyruara t’u japin të gjitha shërbimet viktimave të 
dhunës në përgjithësi, pavarësisht faktit nëse ato bashkëpunojnë apo jo, me organet e drejtësisë.7 Pra 
edhe një grua që nuk bën kërkesë për urdhër mbrojtje apo nuk pranon të kërkojë urdhër mbrojtjeje 
duhet të merret në mbrojtje nëse është e dhunuar. Ndaj është e domosdoshme ndryshimi i aktit 
nënligjor të sipërpërmendur i cili është në kushtet e papajtueshmërisë me standartet e vendosura nga 
aktet ndërkombëtare.
Gjithashtu një zgjidhje më e mirë do të ishte që shërbimet e strehave për gratë të mos ofroheshin në 
një numër të kufizuar qytetesh, por në çdo njësi vendore për të qenë më afër viktimave të dhunës. Dhe 
nga ana e organeve kompetente duhet të shihet me përparësi rritja e buxhetit të këtyre strehave në 
funksion të rritjes së standartit të trajtimit të viktimave si dhe të kapaciteteve pritëse të cilat aktualisht 
janë të pamjaftueshme. Ka raste kur përfaqësuesit e organit të Policisë nuk kanë pasur trajnimin ose 
kapacitetin e duhur për t’u marrë me rastet e dhunës në familje (Raporti Departamentit të US për të 
Drejtat e Njeriut, 2013).
Një rol të rëndësishëm në trajtimin e çështjeve të barazisë gjinore dhe dhunës në familje luajnë dhe 
mediat, të cilat raportojnë në mënyrë të vazhdueshme ngjarjet e dhunës si dhe trajtojnë problematikat 
përkatëse duke ndikuar në ndërgjësimin e grave që t’u drejtohen institucioneve kompetente jo vetëm 
në rastet e dhunës ekstreme, por edhe në rastet kur ushtrohet dhunë psikologjike.
Për vitin 2014 ka pasur rreth 1421 raste të denoncimeve të dhunës në familje që është një numër më 
i lartë se i viteve të kaluara (Policia e Shtetit, 2015) që tregon ndërgjegjësimin e grave për të mos e 
pranuar apo fshehur këtë fenomen. Megjithatë, evidentohet se pjesa më e madhe e atyre që kërkojnë 
urdhër mbrojtje tërhiqen nga procesi ose nuk bëjnë apelim në gjykatat më të larta.
Lëshimi i urdhrave të mbrojtjes mbetet shqetësues, me 30% më shumë se një vit më parë (Raporti i Komitetit 
Shqiptar të Helsinkit, 2014). Ndërkohë që rastet e humbjes së jetëve njerëzore si pasojë e këtij fenomeni 
nuk kanë pësuar ulje. Edhe pse, moszbatimi i urdhrave të mbrojtjes apo urdhrave të menjëhershëm të 
mbrojtjes përbën kundërvajtje penale, nuk tregohet përgjegjshmëria e duhur në zbatimin e vendime 
gjyqësore. Shpeshherë rrjeti i institucioneve bashkëpunuese nuk funksionon siç duhet.
Megjithë reformat e ndërmarra të shtetit shqiptar për të parandaluar dhunën në familje dhe për 
të mbrojtur viktimat e dhunës të tillë, siç kërkohet sipas traktateve ndërkombëtare evidentohet 
5Neni 8 i Ligjit Nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”.
6VKM Nr.334, datë 17.2.2011 “Për mekanizmin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në 
marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit të tij”. 
7Neni 18 i Ligjit nr. 104/2012 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Europës “Për parandalimin dhe luftën 
kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje”.



263

mosndëshkueshmëri e vazhdueshme për autorët e dhunës në familje, dhe nuk arrihet të sigurohen 
të gjitha viktimat me mbrojtje, siç parashikohet në ligjin e brendshëm. Në kontekstin e dhunës në 
familje raportohen raste në rritje të grave të vrara, plagosura, djegura, rrahura, ose kërcënuara me 
armë nga burrat e tyre, partnerët ose ish-partnerët (Amnesty International Submission to the UN, 
2014, pg.4).
Gratë në zonat rurale përjetojnë më shumë raste dhune se ato në zonat urbane (INSTAT & UNDP, 
2013, fq.53). Kjo lidhet me karakterin tradicional të shoqërisë tonë, që ruhet më tepër në zonat rurale 
dhe për pasojë ku popullata dominon mbi atë urbane, ky tradicionalizëm është më i ndjeshëm. 

Përfundime dhe rekomandime

Dhuna në familje është një fenomen negativ i pranishëm në të gjitha shoqëritë, por në shoqërinë 
shqiptare për shkak të disa rrethanave e faktorëve është më i ndjeshëm. 
Janë shumë pozitive të gjitha reformat e ndërmarra nga shteti shqiptar kundër dhunës në familje e 
në veçanti në 10-vjeçarin e fundit. Së pari, në fokus të reformës ka qenë përmirësimi i legjislacionit, 
për përqasjen e tij me të gjithë aktet ndërkombëtare në këtë drejtim. Gjithsesi, është e domosdoshme 
ndryshimi i akteve ligjore e nënligjore të cilat ende vazhdojnë të bëjnë rregullimin ligjor në 
kushtet e papajtueshmërisë me standartet e vendosura. Së dyti, reforma ka pasur si qëllim dhënien 
e shërbimeve për përkrahjen e viktimave si dhe edukimin e rritjen e ndërgjegjësimit jo vetëm të 
viktimave të dhunës por, të të gjithë shoqërisë. Mjetet më të efektshme ligjore të gjetura janë urdhrat 
e mbrojtjes apo urdhrat e menjëhershëm të mbrojtje. Në praktikë ka probleme me efektivitetin e tyre 
pasi paraqiten raste të moszbatimit të vendimeve gjyqësore. 
Në një pjesë të vendit funksionojnë qendrat e pritjes së viktimave të dhunës dhe ofrohen shërbimet 
përkatëse. Por, numri i tyre është i kufizuar dhe kapacitetet infrastrukturore dhe humane janë të 
pamjaftueshme për të përmbushur detyrimet e tyre. Ndaj, do të ishte e nevojshme që ato të shtriheshin 
në çdo njësi vendore dhe të kishin mundësi buxhetore si dhe burime humane në një numër më të 
madh e me aftësitë e duhura profesionale. 
Ka fushata e veprimtari që zhvillohen si nga ana e shtetit, edhe nga OJF-të e mediat e ndryshme për 
ndërgjegjësimin e shoqërisë për dhunën në familje dhe pasojat e saj. Por, më tepër duhet bërë, duke 
filluar që me edukimin e brezave të rinj në kurikulat e ndyshme shkollore si dhe përfshirjen e burrave 
në këtë proces të cilët janë dhe numri më i madh i ushtruesve të dhunës në familje.
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Liria ekonomike në këndvështrim të jurisprudencës kushtetuese

Rezarta Bitri
Këshilltare, Gjykata Kushtetuese

Abstrakt

Nëpërmjet këtij punimi, do mundohem të veçoj lirinë e veprimtarisë ekonomike sipas kuptimit të dhënë në 
Kushtetutë dhe interpretimeve të konsoliduara në jurisprudencën kushtetuese. Kushtetuta, në nenin 11, pikat 
1 dhe 3, parashikon se sistemi ekonomik bazohet në pronën private e publike si dhe në ekonominë e tregut 
dhe në lirinë e veprimtarisë ekonomike, dhe se kufizimet e lirisë ekonomike mund të bëhen vetëm me ligj, për 
një arsye të rëndësishme publike. Kjo liri nënkupton, kryesisht, të drejtën për të lidhur kontrata, individualisht 
ose kolektivisht, lirisht dhe mbi bazën e vullnetit personal, të drejtën për të zgjedhur aktivitetin që dëshiron 
të ushtrojë individi, të drejtën për të zgjedhur një punë sipas preferencës etj. Liria e veprimtarisë ekonomike 
përmban në vetvete shumë të drejta dhe liri si: liria e biznesit ose aftësia për të krijuar dhe mbyllur një sipërmarrje, 
liria e tregtisë ose mungesa e barrierave lidhur me importimin dhe eksportimin e mallrave dhe shërbimeve, liria 
monetare si masë për të garantuar qëndrueshmëri të çmimit, liria fiskale mbi të ardhurat qoftë individuale, qoftë 
ndaj biznesit në mënyrë të veçantë, të drejtat e pronës si aftësi e individëve për të grumbulluar, poseduar dhe 
disponuar sende, të lirë nga ndërhyrja e shtetit, liria e investimit dhe qarkullimit të lirë të kapitaleve, veçanërisht 
kapitalit të huaj, liria financiare dhe pavarësia nga kontrolli shtetëror, liria e punës për të ndërvepruar pa 
kufizime nga shteti. Gjithashtu, liria e veprimtarisë ekonomike përmban edhe detyrimin e shtetit që, nëpërmjet 
ligjvënësit, të ndërhyjë në rregullimin e kësaj lirie, me qëllim që krahas lirisë së veprimtarisë ekonomike të 
garantohet edhe parimi i shtetit social dhe i të mirës së përbashkët.

Fjalë- kyçe: Liri; ekonomike, kushtetuese, shtet.

Hyrje

Liria ekonomike është parim ekonomik i shtetit të së drejtës por edhe e drejtë ekonomike në katalogun 
e të drejtave dhe lirive kushtetuese të njeriut. Në vetvete, presupozohet se liria ekonomike duhet të 
garantojë ushtrimin e lire të një aktiviteti privat. Ajo favorizon një regjim ekononomik liberal duke 
inkurajuar konkurencën në treg, që si qëllim final presupozohet të ketë mirëqenien e konsumatorit 
dhe plotësimin e nevojave të tij. Megjithatë edhe pse kjo lloj lirie pa asnjë kufizim është forma më e 
lartë e lirisë së tregut, disa kufizime janë të pashmangshme, sepse mund të sjellin objektivin përkatës 
vetëm si të tilla. Një kufizim i të drejtave themelore nuk është i pranueshëm përvecse kur bëhet për 
një ineters publik dhe kur është proporcional.
Neni 11 i Kushtetutës përcakton se sistemi ekonomik i Republikës së Shqipërisë bazohet në pronën 
publike e private, si dhe në ekonominë e tregut dhe në lirinë e veprimtarisë ekonomike. Prona private 
dhe publike mbrohen njëlloj me ligj. Kufizime të lirisë së veprimtarisë ekonomike mund të vendosen 
vetëm me ligj dhe vetëm për arsye të rendësishme publike. 
Me zgjerimin e Bashkimit Europian rendi ligjor i vendeve anëtare apo vendeve aspirante për 
tú anëtarësuar është nën ndikimin e ligjeve komunitare. (Jurgen,f. 790).Në këtë kuptim sipas 
Marrëveshjes së Stabilizim - Asociimit, për çështjen e zbatimit të rregullave të konkurrencës si çështje 
e natyrës ekonomike, duhet që edhe Shqipëria t’i referohet instrumenteve interpretuese që përdoren 
nga institucionet e Komunitetit (neni 71). Në këtë nen përcaktohet se: “Praktikat në kundërshtim me 
nenin 71 (konkurrenca dhe dispozita të tjera ekonomike) vlerësohen në bazë të kritereve që lindin 
nga zbatimi i rregullave të konkurrencës të aplikueshme në Komunitet, sidomos në nenet 81, 82, 86 
dhe 87 të Traktatit themelues të Komunitetit Europian dhe instrumenteve interpretuese që përdoren 
nga institucionet e Komunitetit”.

Mbi jurisprudencën e gjykatës kushtetuese në lidhje me lirinë ekonomike

GJK është shprehur në lidhje me lirinë ekonomike në disa vendime. (Vendimet nr.40/2002; 
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nr.135/2002; nr.10/2008; nr.17/2008; nr.12/2009; nr.24/2009; 28/2010; nr.17/2012; nr.14/2014). 
Gjykata Kushtetuese e ka sqaruar gjerësisht konceptin e lirisë së veprimtarisë ekonomike, të garantuar 
nga neni 11 i Kushtetutës. Sipas saj, kjo liri nënkupton kryesisht të drejtën për të lidhur kontrata, 
individualisht ose kolektivisht, lirisht dhe mbi bazën e vullnetit personal, të drejtën për të zgjedhur 
aktivitetin që dëshiron të ushtrojë individi, të drejtën për të zgjedhur një punë sipas preferencës, etj. 
Kjo liri përfshin të gjitha të drejtat që lidhen me prodhimin, shpërndarjen ose konsumin e mallrave 
dhe të shërbimeve. Forma më e lartë e lirisë ekonomike nënkupton të drejtën e pronës, lirinë e 
qarkullimit të fuqisë punëtore, të kapitalit dhe të mallrave pa asnjë kufizim, se individi ka të drejtë 
të punojë, të prodhojë, të konsumojë dhe të investojë në çdo mënyrë që i pëlqen dhe kjo liri duhet 
të mbrohet nga shteti. Liria e veprimtarisë ekonomike përmban në vetvete shumë të drejta dhe liri 
si: liria e biznesit ose aftësia për të krijuar dhe mbyllur një sipërmarrje, liria e tregtisë ose mungesa 
e barrierave lidhur me importimin dhe eksportimin e mallrave dhe shërbimeve, liria monetare 
si masë për të garantuar qëndrueshmëri të çmimit, liria fiskale mbi të ardhurat qoftë individuale, 
qoftë ndaj biznesit në mënyrë të veçantë, të drejtat e pronës si aftësi e individëve për të grumbulluar, 
poseduar dhe disponuar sende të lirë nga ndërhyrja e shtetit, liria e investimit dhe qarkullimit të lirë 
të kapitaleve, veçanërisht kapitalit të huaj, liria financiare dhe pavarësia nga kontrolli shtetëror, liria e 
punës për të ndërvepruar pa kufizime nga shteti.
GJK është shprehur gjithashtu, se liria e veprimtarisë ekonomike përmban edhe detyrimin e shtetit 
që, nëpërmjet ligjvënësit, të ndërhyjë në rregullimin e kësaj lirie. Ky detyrim për rregullim i ligjvënësit 
shprehet nëpërmjet nxjerrjes së normave konkrete juridike, me anë të të cilave synohet disiplinimi 
i ushtrimit të veprimtarisë së lirë ekonomike në sektorë apo fusha të caktuara. Vetëm shteti mund 
të arrijë të krijojë mjedisin e vërtetë dhe optimal për ushtrimin e kësaj lirie vetjake, prandaj ai duhet 
parë si rregullator që ka si qëllim mbrojtjen e tregut nga deformimet, që natyrshëm mund t’i mbart 
me vete zhvillimi i lirë i veprimtarisë ekonomike.
Gjykata ka sqaruar edhe kriteret në bazë të të cilave shteti mund të ndërhyjë për të rregulluar 
ushtrimin e lirisë së veprimtarisë ekonomike, sipas Kushtetutës. Ajo është shprehur se, nisur nga 
struktura e Kushtetutës, e veçanta e nenit 11, paragrafi 3 është se ai nuk është parashikuar në grupin 
e të drejtave dhe lirive të tjera, por në pjesën ku parashikohen parimet themelore mbi të cilat 
mbështetet organizimi dhe funksionimi i shtetit. Kushtetutbërësi ka preferuar ta konsiderojë lirinë 
e veprimtarisë ekonomike së pari, si parim bazë të sistemit ekonomik të Republikës së Shqipërisë. 
Për herë të parë, GJK është shprehur në çështjen me objekt: “Shfuqizimi si antikushtetues i ligjit 
nr.8472, datë 08.04.1999 “Për rikthimin në shoqëritë huamarrëse të vlerave financiare të përfituara 
nga personat fizikë e juridikë, nëpërmjet shitjes së pasurive apo transaksioneve të pronësisë”, sa i 
përket kufizimeve në trasanksionet e shitblerjes së pronave. Konkretisht Gjykata u shpreh se:
“Duke analizuar përmbajtjen e nenit 3 të këtij ligji, ku është parashikuar se “Personat fizikë e juridikë, 
vendas a të huaj të cilët nëpërmjet fitimit të pronësisë nga privatizimi apo në mënyra të tjera kanë 
përfituar vlera financiare a pasurore nga subjektet e kontrollit a personat e lidhur me ta, nëpërmjet 
veprimeve juridike të shitjes së pronave me çmime më të larta se çmimi i privatizimit apo se çmimi 
mesatar përkatës i shitjes në tregun e lirë, detyrohen t’ia kthejnë ato administratorëve të shoqërive 
huamarrëse”, Gjykata Kushtetuese arrin në përfundimin se, kjo dispozitë është në kundërshtim me 
nenin 11 të Kushtetutës, që garanton lirinë e veprimtarisë ekonomike private. Si e drejtë kushtetuese 
kjo liri nënkupton detyrimin e shtetit të mos ndërhyjë në jetën dhe sferën e veprimtarisë së subjekteve 
private, që do të thotë se këta kanë autonomi dhe janë të lirë të përcaktojnë vetë kushtet dhe llojin e 
kontratave civile që do të lidhin me njëri-tjetrin, por me kusht që këto veprime juridike të mos vijnë 
në kundërshtim me normat urdhëruese të ligjit.( vendimi nr.40/2002 i GJK)
GJK ka mbajtur qëndrime të shprehura edhe në lidhje me pretendimet për ekzistencën e monopolit, 
duke theksuar dinamikën e tregut si element përcaktues në ekzistencën e një shoqërie të vetme që 
ofronte shërbimet, jo si mohim i konkurrencës, por si subjekt i vetëm që plotësonte kriteret ligjore. 
Me vendimin nr.10/2008, GJK shprehet:
“Gjykata Kushtetuese e quan të pabazuar gjithashtu edhe pretendimin se vendosja e kritereve shtesë 
për ushtrimin e këtij aktiviteti krijon situatë monopoli, për shkak se në Shqipëri vepron aktualisht 
vetëm një subjekt me cilësinë e kazinosë. Një nga karakteristikat e veprimtarisë së lirë ekonomike 
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është edhe dinamizmi i saj, që nënkupton ndryshimin e vazhdueshëm të një situate të caktuar tregu. 
Ligji parashikon edhe shpërndarjen gjeografike të kazinove duke u dhënë mundësinë të gjithë 
subjekteve të kërkojnë licensën për këtë qëllim. Pra, fakti se sot ka vetëm një kazino nuk do të thotë 
se kjo situatë diktohet nga ligji, ajo përcaktohet nga tregu në Shqipëri, gjë e cila mund të ndryshojë 
me kalimin e kohës.”
Vendimi, i cili ka përcaktuar gjerësisht standardet e lirisë ekonomike, por dhe rolin e shtetit si 
ndërhyrës pozitiv është vendimi nr.24/2009, në të cilin GJK shprehet se:
“Kjo liri përfshin të gjitha të drejtat që lidhen me prodhimin, shpërndarjen ose konsumin e mallrave 
dhe të shërbimeve. Forma më e lartë e lirisë ekonomike nënkupton të drejtën e pronës, lirinë e 
qarkullimit të punës, të kapitalit dhe të mallrave pa asnjë kufizim. Në këtë kuptim, individi ka të drejtë 
të punojë, të prodhojë, të konsumojë dhe të investojë në çdo mënyrë që i pëlqen dhe kjo liri duhet të 
mbrohet nga shteti. (...) Liria e veprimtarisë ekonomike përmban në vetvete shumë të drejta dhe liri 
si: liria e biznesit ose aftësia për të krijuar dhe mbyllur një sipërmarrje, liria e tregtisë ose mungesa 
e barrierave lidhur me importimin dhe eksportimin e mallrave dhe shërbimeve, liria monetare 
si masë për të garantuar qëndrueshmëri të çmimit, liria fiskale mbi të ardhurat qoftë individuale 
qoftë ndaj biznesit në mënyrë të veçantë, të drejtat e pronës si aftësi e individëve për të grumbulluar, 
poseduar dhe disponuar sende të lirë nga ndërhyrja e shtetit, liria e investimit dhe qarkullimit të lirë 
të kapitaleve, veçanërisht kapitalit të huaj, liria financiare dhe pavarësia nga kontrolli shtetëror, liria e 
punës për të ndërvepruar pa kufizime nga shteti”.
Po në të njëjtin vendim kjo gjykatë shprehet se:
“Liria e veprimtarisë ekonomike është një liri negative për aq kohë sa lidhet me vullnetin e individit 
për të zgjedhur fushën e ushtrimit të kësaj veprimtarie duke hyrë lirisht në marrëdhënie ekonomike 
me subjekte të tjera. Përveç kësaj, liria e veprimtarisë ekonomike ka dhe aspektin e saj pozitiv. Ai 
përmban detyrimin e shtetit që, nëpërmjet ligjvënësit, të ndërhyjë në rregullimin e kësaj lirie, me 
qëllim që krahas lirisë së veprimtarisë ekonomike të garantohet edhe parimi i shtetit social dhe i të 
mirës së përbashkët. Ky detyrim për rregullim i ligjvënësit shprehet nëpërmjet nxjerrjes së normave 
konkrete juridike, me anë të të cilave synohet disiplinimi i ushtrimit të veprimtarisë së lirë ekonomike 
në sektorë apo fusha të caktuara. Në këtë rast, shteti duhet të luajë rolin e katalizatorit për realizimin 
efektiv të lirisë ekonomike nga njëra anë dhe mbrojtjes së kësaj lirie, nga ana tjetër. Vetëm shteti 
mund të arrijë të krijojë mjedisin e vërtetë dhe optimal për ushtrimin e kësaj lirie vetjake, prandaj ai 
duhet parë si rregullator me qëllim mbrojtjen e tregut nga deformimet që natyrshëm mund t’i mbart 
me vete zhvillimi i lirë i veprimtarisë ekonomike”. 
Në çështjen e sipërpërmendur, GJK shprehet mbi kufizimin e lirisë ekonomike, në rast të pengimit 
të tregtimit të mallrave (import-eksportit) nëpërmjet barrierave ligjore. Sipas gjykatës, vendimi i 
kundërshtuar duke lejuar tregtimin e të njëjtit produkt me sasi të ndryshme squfuri, duke lejuar 
tregtimin e një produkti nga shoqëria ARMO të ndaluar për operatorët e tjerë dhe, duke i imponuar 
subjekteve tregtare që janë anëtare të kërkuesit dhe që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit me shumicë 
të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre, të pajisura me “leje tregtimi të llojit A”, blerjen e produktit 
Diezel D2 pranë një operatori të vetëm, nëse duan që këtë produkt të vazhdojnë të shesin, krijon në 
treg një monopol në favor të shoqërisë ARMO sh.a. dhe për pasojë cenon lirinë e importimit dhe 
eksportimit të mallrave dhe shërbimeve, duke kufizuar kështu lirinë e tyre ekonomike”. 
Ndërsa me vendimin nr.17/2012, që kishte lidhje me blerjen dhe vënien në përdorim të kasave 
fiskale, GJK u shpreh se:
“...Gjykata vlerëson se kërkuesi nuk arriti të argumentojë në nivel kushtetues pretendimin se, si 
rezultat i kontrollit të ushtruar nga shteti dhe barrës financiare që i ngarkohet për shkak të detyrimit 
për blerjen, instalimin, mirëmbajtjen dhe përditësimin periodik të pajisjeve fiskale, i cenohet liria 
ekonomike”.
Po kështu me çështjen me objekt markimin e hidrokarbureve, GJK është shprehur se: 
“...shenjimi është i lidhur për nga natyra, qëllimi dhe rregullat e përcaktuara mbi finalizimin e këtj 
procesi me ushtrimin e pushtetit publik me qëllim shmangien e evazionit fiskal, funksion tipik i 
autoriteteve shtetërore. Për më tepër, duke qenë se shenjimi është instrument kontrolli kundër 
abuzimeve në sistemin fiskal, është në diskrecionin e ekzekutivit për t’u vlerësuar nëse duhet të 
realizohet nga vetë shteti apo një subjekt i kontraktuar. Në këto kushte, shmangia e monopolit si 
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dhe njëkohësisht rregullat mbi konkurrencën nuk mund të aplikohen mbi aktivitete të natyrës që 
nuk janë ekonomike, prandaj dhe nuk ka cënim të nenit 11 të Kushtetutës”. (Vendimi nr.14,datë 
21.03.2014 i GJK)
Nga të gjitha vendimet konstatohet se GJK ka bërë dallimin në rastet kur pretendimet ishin të lidhura 
me lirinë e tregut, shitblerjen e mallrave dhe shërbimeve si dhe import- eksportin e tyre. Ndërkohë 
kategorinë e pretendimeve që në substancë kishin kontrollin e shtetit mbi aktivitetet për qëllime 
fiskale e ka konsideruar si mungesë cenimi të lirisë ekonomike, ose si pretendime jo të mjaftueshme, 
që mund të justifikonin aktivitetin jo-ekonomik të shtetit si ndërhyrje në lirinë ekonomike të 
subjekteve, përkatësisht kontrolli mbi kasat fiskale apo markimin e hidrokabureve. Ashtu si ka pasur 
dhe qëndrime të GJK, ku edhe pse mund të ketë pasur shkelje ato nuk vinin nga akti nënligjor objekt 
shqyrtimi para kësaj gjykate, por ligji (supra). 

Gjykata europiane e drejtësisë në drejtim të kufizimeve të veprimtarisë ekonomike

Gjykata Kushtetuese i është referuar legjislacionit komunitar edhe si burim detyrues edhe si burim 
bindës. (Berberi, 2011, 19). Gjykata Kushtetuese ka shfuqizuar akte normative me argumentin se 
bien ndesh me Marrëveshjen e Stabilizim -Associimit, por njëkohësisht ka përdorur Acquis edhe si 
burim bindës mbështetës për shfuqizim të akteve apo rrëzim të kërkesës. (supra vendimet nr.24/2009, 
nr.3/2010, vendimi nr.14/2014).
Në kushtet kur Gjykata Kushtetuese analizon nenin 11 të Kushtetutës me orientim nga ligjet 
komunitare, është e rendësishme të njihet dhe të kuptohet dhe jurisprudenca e GJED në këtë drejtim, 
sidomos në disa nga elementët e kësaj lirie, si p.sh. konkurrenca e lidhur thelbësisht e në mënyrë 
të drejtëpërdrejtë me sipërmarrjen. Acquis karakterizohet nga një dinamizëm i vazhdueshëm, ku 
dhe vetë legjislacioni ndryshon gjatë zbatimit në praktikë, prandaj është i nevojshëm monitorimi i 
praktikës së Gjykatës Evropiane të Drejtësisë dhe inkorporomi i ndryshimeve të Acquis në kuadrin 
ligjor shqiptar.
Në të drejtën borgjeze-shprehet dr. Zoran Antonijeviq – nuk ekziston ndonjë dallim i madh midis 
subjekteve të së Drejtës Tregëtare dhe subjekteve të së drejtës në përgjithësi. Si subjekte të të drejtës 
tregëtare mund të paraqiten si tregëtarët individual( personat fizikë po ashtu edhe shoqatat apo 
forma të tjera të organizatave ekonomike (personat juridike)…tregëtar konsiderohet cdo person i 
cili punët e tregësitë i ka profesion kryesor.. (Antonijeviq, 1981, 27).
Edhe sot duket se nocioni i tregtarit nuk ka ndryshuar shumë porse me një tipar të fortë kufizues; 
rregullat e konkurrencës. Në të drejtën komunitare nocioni i sipërmarrjes përfshin cdo subject 
që usstron një aktivitet ekonomik, duke u nisur nga statusi i tij juridik dhe nga mënyrat e tij të 
financimit. (vendim i GJED 7 janar 2004, cështjet C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, 
C-217/00 P e C-219/00 P) 
GJED ka saktësuar ndër të tjera se nocioni sipërmarrje, duhet marrë në kuptimin që ajo i referohet një 
unitetit ekonomik edhe nëse, nën profilin juridik, ky unitet ekonomik përbëhët nga shumë persona, 
fizikë ose juridike (vendimi i GJED i 14 dhjetorit 2006, cështja C-217/05, Confederación Española de 
Empresarios de Estaciones de Servicio)
Në këtë kuptim edhe rregullat Komunitetit mbi konkurrencën duhet të aplikohen vetëm mbi 
aktivitete ekonomike. Nëse nuk janë të tilla, atëherë nuk jemi para analizës mbi një aspekt mjaft të 
rëndësishm të konkurrencës sic janë të drejtat ekskluzive.
Nocioni ligjor i “të drejtave ekskluzive” i korrespondon nocionit popullor “monopol”. GJED ka 
shqyrtuar rastet e krijimit të monopoleve apo të të drejtave ekskluzive si element i kufizimit të lirisë 
ekonomike. Eshtë e pranuar gjerësisht nga doktrina ligjore, se e drejta ekskluzive brenda kuptimit të 
Traktatit, është një e drejtë që krijon një monopol përfitues për një sipërmarrje të caktuar, që është e 
autorizuar të ushtrojë një ose disa aktivitete ekonomike në një territor të caktuar, pa u ballafaquar me 
nevojën e konkurrencës nga sipërmarrje të tjera. Që e drejta të klasifikohet ekskluzive sipas traktati, 
nuk ka rendësi nëse kjo i është dhënë subjektit me një akt publik (ligj, nënligj, licencë, etj.) apo kontratë 
private. Megjithatë që të konsiderohet si “ekskluzive” sipas nenit 106 të Traktatit të Funksionimit 
të Bashkimit Europian (TFBE), kjo e drejtë duhet dhënë nga shteti duke vepruar në rolin e tij si 
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autoritet publik. Nuk diskutohet që shteti është i lejuar t’i përdorë të dyja mjetet; publike, si ligje, 
akte nënligjore, por edhe ato private, si kontrata, por dhënia e ekskluzivitetit nëpërmjet kontratave 
është e mbuluar nga neni 106 /1 i TFBE, kur shteti ushtron funksione rregullatore dhe jo të natyrës 
ekonomike. (Marek Szydlo; The process of granting Exclusive Rights in the light of Treaty Rules on 
free movement; fq.1412-1413) P.SH. Lëshimi i një pasaporte dhe ekskluziviteti që mban shteti në këtë 
drejtim nuk është i natyrës ekonomike dhe ky ekskluzivitet sipas GJED nuk shkel nenin 106 të TFBE. 
(Xhoxhaj, Toska “Liria e veprimtarisë ekonomike”, Revista Juridike, 2014) Në këtë kuptim, duhen 
ndarë monopolet e natyrës ekonomike, pra të dhëna për përfitime ekonomike nga ato të natyrës 
jo –ekonomike, që i shërbejnë interesit publik, edhe pse vija e ndarjes nuk është gjithmonë e qartë. 
Kjo sepse GJED ka legjitimuar edhe mosrespektimin e procedurave të konkurrimit, si barazia apo 
konkurrenca, në raste kur çështja ka qenë e natyrës jo- ekonomike, ndryshe nga rastet, kur kufizimet 
e vëna për aktivitete të natyrës ekonomike duhet t’i binden kritereve të kufizimeve. Buendia Sierra: 
Exclusive Rights and State Monopolies under EC law; Article 86 of EC Treaty; fq.275
GJED ka dalluar në jurisprudencën e saj, rastet kur çështja ka pasur të bëjë me aktivitete të natyrës 
ekonomike (subjekt i rregullave të konkurrencës), si dhe aktiviteteve me interes të përgjithshëm 
(subjekt i rregullave të konkurrencës, por me përjashtimet e nenit 86/2 të traktatit. Në çështjen, 
Cali C-343/95, GJED arriti në konkluzionin se mbikqyrja e aktivitetit të kundrandotjes në portin e 
Gjenovës, ishte aktivitet jo i natyrës jo-ekonomike. (prg.22). Në aktivitetet e natyrës jo-ekonomike 
shteti mund të mbajë ekskluzivitetin e një të drejte pa pasur nevojë ta justifikojë këtë kufizim.

Konkluzione

Të drejtat ekonomike dhe liria ekonomike përfshijnë analiza komplekse të natyrës ekonomike, sociale 
dhe politike. Kontrolli kushtetues bazohet thelbësisht në analiza të natyrës kushtetuese dhe fakteve 
që serviren në nivel kushtetues. Neni 11 i Kushtetutës kërkon 2 elementë të kufizimit kushtetues; me 
ligj dhe për arsye të rendësishme publike. Gjykata Europiane e Drejtësisë e lejon kufizimin me çdo 
lloj instrumenti si akt ligjor, nënligjor, vendim administrativ, por përjashtimisht vetëm për arsye të 
rendësishme, të cilat nuk mund të realizohen si të tilla pa egzistencën e kufizimit. 
Në rastet e kontrollit të lirisë ekonomike dhe pse tendenca e GJK duhet të jetë përafrimi me 
jurisprudencën e GJED në drejtim të elementëve të lirisë ekonomike, përsëri neni 11 i Kushtetutës 
dikton një standard më të lartë, sepse kërkon instrumentin “ligj” për kufizimin. Përjashto parimin e 
proporcionalitetit që mbetet një parim i vështirë për t’u matur nga Gjykata Kushtetuese, instrumenti 
“me ligj” është qartësisht i kontrollueshëm. Po ashtu dhe “interesi publik” është i matshëm në 
kuptimin negativ të tij, pra të listës së çështjeve që nuk përbëjnë interes publik. Ndërsa në kuptimin 
pozitiv, është Këshilli i Ministrave dhe më pas Kuvendi, organet që e kanë në vlerësimin e tyre këtë 
nocion sa juridik po aq dhe politik.
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Përgjegjësia prindërore

Phd Burim Tahiri
Universiteti “Haxhi Zeka” – Pejë 

Abstrakt

E drejta prindërore është pjesë shumë e rëndësishme e së drejtës familjare, sepse rregullon raportet ndërmjet 
prindërve dhe fëmijëve si dhe personave të tjerë në familje. 
Për këtë arsye zgjodhëm ta trajtojmë dhe analizojmë këtë temë me çështje të veçanta teorike dhe praktike lidhur 
me të drejtat dhe me detyrat e prindërve, me ushtrimin, kufizimin e së drejtës prindërore. Në këtë punim kujdes 
i veçantë do t’i kushtohet rasteve të ushtrimit të së drejtës prindërore nga njëri prind. Kufizimi i së drejtës 
prindërore do të jetë pjesë e analizës së këtij punimi, gjithashtu do të analizohen shkaqet e kufizimit dhe të së 
drejtës prindërore.
Rëndësi e veçantë i është kushtuar raporteve krahasuese ndërmjet shteteve të rajonit dhe Kosovës sa i përket 
rregullimit ligjor të ushtrimit dhe kufizimit të së drejtës prindërore. 
Ky punim ka për qëllim identifikimin e përparësive dhe të metave përkatësisht ngjajshmërive dhe të dallimeve të 
Ligjit për Familjen në Kosovë në raport me ligjet për familjen të vendeve të rajonit në ushtrimin dhe kufizimin 
e të drejtës prindërore. 

Fjalët Kyqe : Familje, Përgjegjësi Prindërore, Prindër, Fëmijë

Ushtrimi i së drejtës prindërore

E drejta prindërore eshtë e drejtë subjektive që u takon vetëm prindërve dhe nuk mund të trashëgohet 
e as të bartet në persona të tjerë, përveç në rastet që janë të parapara në ligj. Duke u bazuar në parimin 
e barazisë në marrëdhëniet familjare, edhe e drejta prindërore ushtrohet në mënyrë të barabartë dhe 
me marrëveshje nga të dy prindërit (Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut, neni 5 ) . Në ushtrimin 
e përbashkët të së drejtës prindërore prindërit gjithmonë duhet të ndërmarrin vetëm veprime që janë 
në interesin më të mirë të fëmijëve. Shoqëria dhe shteti me qëllim të mbrojtjes së interesit të fëmijës 
janë të obliguar që t’i ndihmojnë prindërit në kujdesje ndaj fëmijëve kur ata nuk janë në gjendje që ta 
ushtrojnë kujdesin në mënyrën e duhur për fëmijët e tyre (Stark, 2005, 205). Në raste të tilla shoqria 
dhe shteti kanë qëllim që me anë të krijimit të rrregullave ti ndihmojnë prindërit në kujdesin ndaj 
fëmijëve, kur ata e kanë të pamundur që ta ushtrojnë në mënyrë të drejtë përgjegjësinë prindërore. 
Çështja e ushtrimit të së drejtës prindërore është rregulluar me akte të ndryshme normative Konventa 
për të drejtat e fëmijës, i garanton fëmijës të drejtën për t’i njohur prindërit e tij dhe të drejtën për 
të pasur kujdesin e tyre. Sipas legjislacionit pozitiv në Kosovë kujdesin prindëror e ushtrojnë të dy 
prindërit bashkarisht dhe me marrëveshje, që d.m.th. se prindërit janë përgjegjës bashkarisht për t’u 
kujdesur për fëmijët e tyre. Në këtë drejtim vlenë të theksohet se prindërit kanë të drejta dhe detyrime 
të barabarta për fëmijët e tyre dhe ata duhet që bashkarisht dhe me marrëveshje ta ushtrojnë kujdesin 
prindëror ndaj fëmijëve të tyre (LFK, 137). Ngjajshëm me Kosovën ushtrimin e të drejtës prindërore 
e rregullon edhe Shqipëria. Në Kodin e familjes në Shqipëri (220) është përcaktuar se përgjegjësia 
prindërore ushtrohet së bashku nga të dy prindërit në lidhje me fëmijën. Ligjdhënësi në Shqipëri ka 
paraparë mundësinë që prindërit të mund ti drejtohen gjykatës në rast se ata nuk kanë rënë dakord 
për mënyrën e ushtrimit të përgjegjësisë prindërore. Po ashtu edhe Serbia e Mali i Zi e rregullojnë 
krejtësisht ngjajshëm me Kosovën çështjen e përgjegjësisë prindërore, Në rregullativën juridike të 
këtyre shteteve përcaktohet se e drejta prindërore ushtrohet nga të dy prindërit së bashku. Prandaj 
mund të konstatohet se kjo mënyrë e rregullimit të përgjegjësisë prindërore është e favorshme për 
mbrojtjen e interesit te fëmijës në ruajtjen dhe mirërritjen e tyre, edukimin dhe arsimimin, mbajtjen, 
përfaqësimin, administrimin e pasurisë dhe tjetërsimin e ngarkimin e pasurisë së tyre (LFS,75, 
LFMZ,76). Kroacia, çështjen e kujdesit prindëror e rregullon në mënyrë më të detajuar në krahasim 
me Kosovën dhe shtetet e të tjera te rajonit. Ligji i familjes i Kroacisë sipas nenit 95, përveç obligimit 
të prindërve për vënien e emrit personal, ruajtje dhe mirërritje, edukim dhe arsimim, mbajtje, 
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përfaqësim, administrim të pasurisë, tjetërsim dhe ngarkim të pasurisë së fëmijëve, i obligon ata që 
të mbikëqyrin fëmijën në shoqërimin e tij me të tjerët, ndalimin e fëmijës nën moshën 16 vjeçare 
për lëvizje natën pa shoqërimin e prindit ose të ndonjë të rrituri, që është i besuar i prindërve dhe 
përcaktimi i kohës për mbajtje të telefonit celular. Nga kjo rezulton se Kroacia e ka rregulluar më mirë 
se Kosova dhe shtetet e tjera të rajonit çështjen e ushtrimit të së drejtës prindërore sepse në mënyrë 
më të detajuar ka paraparë se cilat veprime prindërit duhet ti ndërmarrin në lidhje me fëmijët e tyre. 
Rëndësia e kësaj rregullative në Kosovë dhe në shtetet e tjera të rajonit qëndron në faktin se me 
qëllim të krijimit të sigurisë juridike për mbrojtjen e interesit më të mirë të fëmijës është paraparë 
mundësia e ushtrimit të përgjegjësisë prindërore bashkarisht dhe me marrëveshjen e prindërve 
si dhe me vendim te gjykatës në rast se prindërit nuk bien dakord rreth mënyrës së ushtrimit të 
përgjegjësisë prindërore
Duke e pasur parasysh faktin se qëllimi kryesor i shoqrisë dhe shtetit është mbrojtja e interesave të 
fëmijës, ushtrimi i të drejtës prindërore është nën mbikqyrje të organeve shtetrore dhe pikërisht për 
këtë për disa veprime të caktuara prindërit duhet ta marrin lejen e organit të kujdestarisë. Parimisht 
e drejta prindërore ushtrohet nga të dy prindërit bashkarisht dhe në mënyrë të barabartë, mirëpo në 
disa raste të caktuara ushtrimi i kësaj të drejte mund të bëhët vetëm nga njëri prind.

Ushtrimi i së drejtës prindërore vetëm nga njëri prind

Me ushtrim të së drejtës prindërore vetëm nga njëri prind kuptojmë ndërmarrjen e të gjitha veprimeve 
nga njëri prind në të mirë të fëmijëve të tyre. Ushtrimi i së drejtës prindërore duhet të bëhet në 
atë mënyrë që interesi më i lartë i fëmijës duhet të jetë konsiderata mbizotruese (KDF,7). E drejta 
prindërore mund të ushtrohet vetëm nga njëri prind në disa raste të caktuara në qoftë se kjo shkon 
në favor të interesit më të mirë të fëmijës. Me Ligjin për Familjen në Kosovë (137) kujdesi prindëror 
i takon prindit tjetër në qoftë se njëri nga prindërit ka vdekur ose është shpallur i vdekur, apo nuk i 
është dhënë kujdesi prindëror ose ajo i është marrë, kjo do të aplikohet nëse për shkak të rrethanave 
të tjera njëri prind nuk është i aftë për ushtrimin e kujdesit prindëror. Një rregullim të përafërt me 
LFK – në në lidhje me ushtrimin e së drejtës prindërore vetëm nga njëri prind e bëjnë edhe ligjet e 
shteteve të Shqipërisë (225), Serbisë (77), Malit të Zi (78) dhe të Kroacisë (99). Po ashtu rregullim të 
ngjashëm bëhet edhe në Francë me me Kodin civil francez (390). 
Duhet theksuar se e drejta prindërore ushtrohet nga njëri prind edhe në rastet e ndarjes së prindërve. 
Në ato raste kur prindërit jetojnë të ndarë, janë të shkurorëzuar ose martesa e tyre është e anuluar me 
vendim të gjykatës dhe fëmija i është besuar për ruajtje dhe edukim njërit prind. kujdesin prindëror 
e ushtron prindi të cilit i është besuar fëmija, mirëpo në rast se për ushtrimin e së drejtës prindërore 
prindërit nuk mund të merren vesh atëherë për këtë çështje duhet të merret vendimi i gjykatës 
kompetente ( LFK, 139). Gjykata në këto raste do t’i analizojë mirë rrethanat e krijuara, do ta marrë 
edhe mendimin e organit të kujdestarisë, pastaj do të marrë vendim se kujt do t’i takojnë fëmijët 
për ruajtje. Gjykata mund të vendosë që fëmija, ose nëse ka më shumë fëmijë, ata mund t’i takojnë 
vetëm njërit prind, por mund edhe të vendosë që disa t’i takojnë atit e disa nënës ose mund edhe 
t’ia besojnë personit të tretë për mbajtje nëse kjo shkon në të mirë të fëmijëve (LFK, 140). Në rastet 
kur e drejta prindërore ushtrohet vetëm nga njëri prind, gjykata me aktgjykim e rregullon mënyrën 
e kontakteve personale të prindit tjetër me fëmijët sepse në këtë mënyrë pamundësohen pengesat e 
kontakteve personale të prindit me fëmijët e tyre në rast se këto takime janë të domosdoshme për 
mbrojtjen e fëmijëve sepse mbrojtja e fëmijëve është qëllimi kryesor i çdo shoqërie ( Podvorica, 
2006, 123). Një rregullim i hollësishëm i kësaj çështje i bëhet edhe me Konventën mbi të drejtat 
e fëmijës neni 9 ( 3 ) , sipas së cilës duhet të respektohet e drejta e fëmijës së ndarë nga njëri ose 
nga të dy prindërit, që të mbajë rregullisht marrëdhënie vetjake dhe takime të drejtëpërdrejta me 
të dy prindërit. Përjashtim bëhet vetëm në rast se kjo nuk është në interesin më të lart të fëmijës. 
Gjithmonë duke i pasur parasysh këto rregullime që janë bërë si në aspektin kombëtar, ashtu edhe 
në atë ndërkombëtar për këtë çështje, shihet qartë se kjo fushë është shumë e ndjeshme dhe se është 
normuar me një kujdes të veçantë. 
Në raste të caktuara prindi që nuk e ushtron të drejtën prindërore mund të mos pajtohet me ndonjë 
masë ose veprim në çështje të rëndësishme të prindit që e ushtron këtë të drejtë dhe për këtë çështje 
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ai mund t’i drejtohet gjykatës kompetente që duhet të vendosë sa është masa e tillë në të mirë të 
interesave të fëmijëve ( Aliu & Gashi, 2007, 233). Këtë ai mund ta bëjë sepse në rast se fëmijët nuk 
i besohen për mbajtje njërit prind, ai nuk është zhveshur nga e drejta prindërore, por vetëm nga 
ushtrimi i saj ( Aliu & Gashi, 2007, 233). Këtu ligjdhënësit i kanë lënë mundësi qe edhe prindi kur 
nuk e ushtron të drejtën prindërore të mund të ankohet ose të reagojë në mënyra të ndryshme kur 
konstaton se mund të cënohet interesi i fëmijës nga veprimi i caktuar i prindit që e ushtron të drejtën 
prindërore.

Kufizimi i së drejtës prindërore

E drejta prindërore mund të kufizohet nëse prindërit sillem me papërgjegjësi, kur abuzojnë të drejtën 
prindërore, rrezikojnë personalitetin, të drejtat dhe interesat e fëmijëve.
Ushtrimi i së drejtës prindërore gjithmonë duhet të bëhet në favor të interesave të fëmijës, mirëpo 
jo gjithherë respektohet një rregull i tillë nga ana e prindërve. Në raste të ndryshme prindërit mund 
të veprojnë në atë mënyrë që cënohet interesi i përgjithshëm i fëmijëve dhe e rrezikojnë mirëqenien 
e tyre. Institucionet shtetërore duhet t’i marrin të gjitha masat e mbrojtjes së interesit të fëmijëve 
dhe në rrethana të tilla të ndërhyjnë proporcionalisht me situatën e krijuar. Konventa për të drejtat 
e fëmijës e përcakton obligimin e shtetit që të ndërrmerr të gjitha masat legjislative, administrative, 
shoqërore dhe edukative për mbrojtjen e fëmijës nga çdo formë e dhunës fizike ose mendore, fyerja 
ose keqtrajtimi, sa kohë që ai është në rujatjen e prindërve të tij ose të përfaqëuesit ligjor ose e secilit 
person që i është besuar ( KDF, 19). Në Kosovë mbikëqyrjen e ushtrimit të të drejtave dhe të detyrave 
prindërore obligohet ta bëjë organi i kujdestarisë. Ky organ në rastet kur konstaton se është rrezikuar 
interesi i fëmijës për shkak të abuzimit të të drejtës prindërore, ose çfarëdo rreziku për fëmijën nga 
neglizhenca serioze e detyrave prindërore ka për obligim të marrë masa urgjente për mbrojtjen e 
personalitetit, të të drejtave dhe të interesave të fëmijës ( LFK, 147). Çështja e kufizimit të së drejtës 
prindërore rregullohet edhe me Ligjin e familjes në Serbi. Mirëpo, për dallim nga ligji i Kosovës, 
me ligjin e familjes se Serbisë (79) është përcaktuar më hollësisht mbikëqyrja e së drejtës prindërore 
nga organit i kujdestarisë, sepse janë përcaktuar veprimet parandaluese dhe korrigjuese lidhur 
me ushtrimin e së drejtës prindërore nga organi i kujdestaris. Mbikqyrja e ushtrimit të së drejtës 
prindërore nga ana e Organit të Kujdestarisë sikur në Kosovë bëhet edhe në Mal të Zi, sepse Mali i 
Zi me ligjin e familjes (80) ngjajshëm e ka përcaktuar kompetencën e Organit të Kujdestarisë për ta 
mbikqyrur ushtrimin e së drejtës prindërore. Kurse Kroacia në ushtrimin e mbikqyrjes së kësaj të 
drejte dallon nga Kosova, Mali i Zi dhe Serbia. Me ligjin për familjen në Kroaci (109) është përcaktuar 
se organ kompetent për ushtrimin e mbikqyrjes së kujdesit prindëror është Qendra e Mirëqenis 
Social. Po ashtu për dallim nga shtetet e theksuara më lartë Kroacia me këtë ligj ka përcaktuar edhe 
masat parandaluese dhe korrigjuese lidhur me mbikëqyrjen e kujdesit prindëror. 
Nga hulumtimet krahasuese lidhur me ushtrimin e mbikqyrjes së kujdesit prindëror rezulton 
se Kosova, Kroacia, Serbia dhe Mali i Zi e kanë rregulluar në mënyrë institucionale ushtrimin e 
mbikqyrjes së kujdesit prindëror. 
Vlenë të theksohet se Shqipëria nuk e ka përcaktuar kompetencen e Institucionit për mbikëqyrjen 
e kujdesit prindëror gjë që mund të konsiderohet si e metë e legjislacioni shqiptar në rregullimin e 
kësaj çështje.
Në qoftë se nga mbikqyrja e ushtrimit të kujdesit prindëror nga institucionet përkatëse konstatohet 
se të drejtat prindërore janë ushtruar dhe vazhdojnë të ushtrohen në dëm të interesit të fëmijës 
inicohet procedura në gjykatë në mënyrë që gjykata me vendim t’ua kufizojë prindërve ushtrimin e 
të drejtave dhe të detyrave prindërore, kur konstatohet se kjo shkon në të mirë të interesit të fëmijëve 
(Podvorica, 2006, 192). Kufizimi apo heqja e të drejtës prindërore mund të vjen në shprehje në qoftë 
se prindërit tregojnë pakujdesi në përkujdesje ndaj fëmijëve të tyre, si dhe kur nuk e ndalojnë fëmijën 
në veprimë të këqija të cilat e dëmtojnë seriozisht atë (Garber,2010, 216).
Janë dy lloje të drejtash dhe të detyrimeve të prindërve për fëmijët që mund të kufizohen 
a)Kufizimi i të drejtave dhe i detyrave kundrejt personalitetit të fëmijës, b) Kufizimi i të drejtave dhe 
i detyrave kundrejt pasurisë së fëmijëve ( Podvorica, 2006, 192). 
A)Kufizimi i të drejtave dhe i detyrave kundrejt personalitetit të fëmijës- nënkupton kufizimin e atyre 
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të drejtave që lidhen ekskluzivisht me personalitetin e fëmijës.Me këtë lloj të kufizimit të të drejtave, 
prindërve u kufizohen vetëm të drejtat që lidhen me personalitetin e fëmijëve mirëpo jo edhe me të 
drejtat që lidhen me pasurinë e fëmijëve ( Podvorica, 2006, 192). Në rast kur konstatohet se është 
cënuar personaliteti i fëmijës, organi i kujdestarisë i ndërrmerr këto masa : a ) Tërheqja e vërejtjes 
prindërve, B ) mbikëqyrja e vazhdueshme e ushtrimit të së drejtës prindërore, C ) marrja e fëmijës 
nga prindi ( Aliu & Gashi, 2007, 236).
 B) Kufizimi i të drejtave dhe detyrave ndaj pasurisë së fëmijëve
Për dallimet nga rasti i parë kur të drejtat e prindërve kufizoheshin vetëm ndaj personaliteti të 
fëmijëve në rastin e dytë kemi të bëjmë me kufizimin e të drejtave të prindërve ndaj pasurisë së 
fëmijëve. Në raste të tilla prindërve ju kufizohen të drejtat që lidhen më pasurinë e fëmijëve të tyre 
për arsye të keqmenagjimit të tyre me pasurinë e fëmijëve. Kufizimi i këtyre të drejtave mund të 
bëhet ndaj njërit ose ndaj të dy prindërve. Kosova çështjen e përkujdesjes për pasurinë e fëmijëve 
nga prindërit e ka rregulluar me Ligjin për Familjen (134) dhe ka përcaktuar se prindërit duhet ta 
administrojnë pasurinë e fëmijëve të tyre në mënyrë të drejtë. Në qoftë se vjen deri tek keqpërdorimi 
i pasurisë së fëmijëve atëherë organet kompetentë marrin masat me anën e të cilave u kufizohen të 
drejtat e prindërve ndaj pasurisë së fëmijëve të tyre. Organi i Kujdestarisë ose gjyqi mund të kërkojnë 
nga prindi ti japë llogari për administrimin e pasurisë së fëmijëve, të kërkojnë të lejohen mjetet e 
sigurimit për pasurinë e prindit nga gjyqi, të kërkojnë që prindi në pikëpamje të administrimit të 
pasurisë së fëmijës të barazohet me pozitën e kujdestarit që d.t.th se prindi ka për detyre vetëm ta 
administrojë pasurinë e fëmijës ( Podvorica, 2006, 195). 

Shkaqet e kufizimit të së drejtës prindërore

Shkaqet e kufizimit të së drejtës prindërore janë ato rrethana nga egzistenca e të cilave vjen deri tek 
kufizimi i të drejtës prindërore. 
Kufizimi i të drejtës prindërore mund të bëhet nga organet kompetente në ato raste kur cënohet apo 
dëmtohet interesi i fëmijës. Kufizimi i kësaj të drejte mund të bëhet vetëm në raste të caktuara kur 
ndërrmarrja e veprimeve është e domosdoshme për mirëqenien e fëmijëve dhe kur interesi I fëmijëve 
e kërkon një gjë të tillë. 
Shkaqet të cilat mund të qojnë tek kufizimi i të drejtës prindërore mund të jenë të natyrave të 
ndryshme. Ekzistojnë shkaqet të cilat mund të qojnë në kufizimin e të drejtës prindërore ndaj 
personalitetit të fëmijës dhe shkaqet të cilat mund të qojnë në kufizimin e të drejtës prindërore 
ndaj pasurisë së fëmijëve. Shkaqet, ekzistimi i të cilave qon në kufizimin e të drejtave dhe detyrave 
të prindërve ndaj personalitetit të fëmijëve, janë veprimet të cilat e rrezikojnë dhe e demtojnë 
personalitetin e fëmijëve dhe për këtë arsye merren masa me të cilat mënjanohen veprimet e tilla 
që nuk janë në favor të interesit të përgjithshëm të fëmijës. Sipas Konventës për të drejtat e fëmijës 
duhet të ndërrmerrën të gjitha masat për mbrojtjen e fëmijës nga qdo formë e dhunës fizike ose 
mendore, fyerja ose keqtrajtimi, braktisja apo mospëfillja, veprime të cilat kanë ndikim negativ në 
personalitetin e fëmijës, për sa kohë që ai është në rujatjen e prindërve të tij ose të njërit prej tyre, 
të përfaqëuesit ligjor ose të personit që i është besuar (KDF,19). Pra sipas kësaj Konvente shkaqet të 
cilat mund ta kufizojnë ushtrimin e të drejtës prindërore ndaj personalitetit të fëmijës janë veprimet 
si dhuna fizike ose mendore, fyerje dhe keqtrajtimi i fëmijës dhe veprime të tjera. Edhe Kosova me 
Ligjin për Familjen ka përcaktuar se kur konstatohet se është rrezikuar interesi i fëmijës për shkak 
të abuzimit të të drejtës prindërore, ose çfarëdo rreziku për fëmijën, Organi i Kujdestarisë duhet të 
marrë masa urgjente për mbrojtjen e personalitetit, të drejtave dhe interesave të fëmijës ( LFK,147). 
Në raste të tilla si shkaqe konsiderohen veprimet ose mosveprimet e prindërve nga të cilat dëmtohet 
ose rrezikohet personaliteti dhe pasuria e fëmijëve. Me veprimet e tyre prindërit përveç rrezikimit të 
personalitetit të fëmijëve të tyre mund ta rrezikojnë apo ta dëmtojnë edhe pasurinë e fëmijëve të tyre. 
Po ashtu abuzimi i rëndë me fëmijët dhe përdorimi i dhunës ndaj tyre nga e cila mund të shkaktohen 
trauma me pasoja të rënda që mund të kenë reflektime te fëmijët nga frika dhe ankthi që e kanë 
përjetuar nga ushtrim i dhunës së prindërve të tyre mund të sjellë deri tek heqja apo kufizimi i së 
drejtës prindërore( Broën & Alexander,2007, 39)
Në ato raste kur veprimet e prindërve janë të asaj natyre që shkaktojnë dëme ose rrezikojnë ta 
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dëmtojnë pasurinë e fëmijëve mund të vijë deri tek kufizimi i të drejtës prindërore ndaj pasurisë 
së fëmijëve. Kufizimi i të drejtës prindërore ndaj pasurisë së fëmijëve të tyre bëhet në ato raste kur 
egzistojnë shkaqe si administrimi i keq i pasurisë së fëmijëve nga i cili rrezikohet ose shkaktohet dëm 
në atë pasuri. Administrimi i pasurisë së fëmijëve nga prindërit, është e drejtë dhe detyrë që u takon 
atyre derisa fëmijët të arrijnë moshën madhore. Mund të ndodhë që gjatë administrimit të pasurisë, 
prindërit të ndërrmarrin veprime të cilat shkaktojnë dëme apo e rrezikojnë pasurinë e fëmijëve. Këto 
veprime janë shkaqe, ekzistenca e të cilave bën të mundur kufizimin e të drejtës prindërore ndaj 
pasurisë së fëmijëve. Si shkaqe mund të jenë veprimet apo mosveprimet e njërit apo të dy prindërve. 
Në qoftë se vetëm njëri prind ka ndërrmarrë veprime të atilla, atëherë e drejta prindërore kufizohet 
vetëm ndaj atij prindi i cili me veprimet e tij ka shkaktuar dëm apo ka rrezikuar pasurinë e fëmijëve 
të tij, ndërsa nëse ato veprime që kanë shkaktuar dëme apo kanë rrezikuar pasurinë e fëmijëve janë 
bërë nga të dy prindërit, në këto raste kufizimi i të drejtës prindërore ndaj pasurisë së fëmijëve bëhët 
për të dy prindërit.

Përfundim

Nga hulumtimet e bera në këtë punim kemi konstatuar se e Drejta Prindërore nënkupton të drejtat 
dhe detyrat që prindërit kanë ndaj fëmijëve të tyre. Rregullativa e re ligjore të drejtën prindërore e 
rregullon me norma konstitucionale, ligjore dhe me akte juridike të përgjithshme. 
Nga hulumtimet krahasuese rezulton se sistemet juridike të shteteve të rajonit dhe më gjerë, çështjen 
e së drejtës prindërore e rregullojnë me ligjet e familjes, e disa vende të tjera këtë rregullim e bëjnë 
edhe me kodet civile. 
Në sistemin juridik të Kosovës e drejta prindërore është rregulluar me Kushtetutë, Ligjin për Familjen, 
akte të tjera ligjore dhe nënligjore. Duhet të theksohet se Kushtetuta e Kosovës e ka përcaktuar 
përgjegjësinë e institucioneve për mbrojtjen e familjes. 
Vlen të theksohet se rregullativa juridike e Kosovës është në pajtueshmëri të plotë me rregullativën 
juridike ndërkombtare për rregullimin e çështjes së të drejtës prindërore.
Ngjajshëm me sistemin juridik të Kosovës, çështjen e të drejtave dhe të detyrave të prindërve ndaj 
fëmijëve e rregullojnë edhe sistemet juridike të shteteve që ishin objekt trajtimi në këtë punim.
Çështje tjetër që u trajtua në këtë punim është edhe rregullimi i ushtrimit të së drejtës prindërore. 
Kosova në mënyrë të hollësishme ka rregulluar ushtrimin e kësaj të drejte, dhe ka përcaktuar se 
të drejtën prindërore prindërit e ushtrojnë bashkarisht dhe me marrëveshje Po në këtë mënyrë si 
Kosova, ushtrimin e së drejtës prindërore e rregullojnë edhe Shqipëria, Serbia dhe Mali i Zi. Kroacia 
përveç ngjashmërive me ligjin e zbatueshëm në Kosovë dhe me ligjet e shteteve të theksuara, përcakon 
edhe obligime të tjera të prindërve që kanë të bëjnë me ushtrimin e përgjegjësisë prindërore, gjë që 
konsiderojmë se normimi i çështjeve të theksuara shkon në favor të arritjes së qëllimit për mbrojtje 
më efektive të interesave të fëmijëve. 
Po ashtu sistemi juridik i Kosovës e ka përcaktuar edhe ushtrimin e kujdesit prindëror vetëm nga 
njëri prind. Rregullim të përafërt me LFK në lidhje me ushtrimin e kujdesit prindëror vetëm nga 
njëri prind e bëjnë edhe sistemet juridike të shteteve të përmendura më lart, kjo çështje përcaktohet 
ngjashëm edhe me Kodin civil francez. 
Hulumtimet e bëra në këtë punim tregojnë se rregullativa juridike vendore e ka normuar çështjen e 
kufizimit të përgjegjësisë prindërore. 
Nga analizat e bëra në mes legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë me legjislacionet e shteteve të 
rajonit, lidhur me kufizimin e përgjegjësisë prindërore dhe për shkaqet e kufizimit të asaj përgjegjësie 
rezulton se prindërve mund t’u kufizohen veprimet me të cilat mund të cënohen interesat e 
përgjithshme të fëmijëve dhe të rrezikohet mirëqenia e tyre. Sipas legjislacionit të Kosovës e 
drejta prindërore kufizohet kur prindërit sillën në mënyrë të papërgjegjshme, abuzojnë të drejtën 
prindërore dhe rrezikojnë të drejtat dhe interesat e fëmijëve Mirëpo ligjvënësi në Kosovë me qëllim 
të mbrojtjes së interesave të fëmijëve me ligj i ka përcaktuar shkaqet e kufizimit të përgjegjësisë 
prindërore dhe ka përcaktuar mekanizmat e mbikëqyrjes së ushtrimit të atyre të drejtave. Vlen të 
theksohet se rregullim përafërsisht të ngjajshëm për kufizimin e përgjegjësisë prindërore përcakton 
edhe rregullativa juridike e shteteve të rajonit përveç Shqipërisë. 
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Këto përfundime të shkurtra prezantojnë pikëpamjet tona të një rregullative juridike të lidhur në 
mënyrë organike që i referohet një spektri problemesh, çështjesh, konceptesh e zgjidhjesh juridike 
në të drejtën prindërore në sistemin juridik të Kosovës dhe të sistemeve të tjera juridike që u trajtuan 
në punim. Trajtimi i aspektit normativ të rregullimit të së drejtës prindërore në vështrim të shprehjes 
formale të rregullimit normativ juridik dhe trajtimi komparativ i rregullimit normativ me sistemet 
juridike të shteteve të rajonit rrjedhimisht sjell në përfundim të pakontestueshëm për ekzistimin e 
karakteristikave të përbashkëta dhe dalluese të rregullimit normativ të së drejtës prindërore. 
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Abstract

The paper studies the system of sanctions applied to private organizations found guilty of a criminal offence and 
the social and economic aspects considered during the sentencing process. Starting with the legal dimensions 
of criminal liability the study is further extended into economic and social considerations that might normally 
impact or derive from the court decision. 
The introduction of the specific Law ‘On Criminal Liability of Legal Persons’ (Law no. 9754) presents a significant 
response to the increasing concern on criminal activities running over private businesses. The aim of this paper 
is to contribute to a better understanding of the nature of criminal sanctions applied on private legal entities and 
to enrich the currently missing scholarly thought in this field.
Standards of fair administration of justice place the court under a duty to give reasons for, and explain the 
effect of a criminal sanction. In order to correctly perform such a task the court needs above all to have a clear 
vision of the possible deterrent role that the imposed sanction would have on the culpable company. It should 
be able to envision how the criminal sanction will affect the eventual economic and social aspects of the private 
organization’s activity. 
Furthermore, in case of sentences different from dissolution of the private firm, the court seeks for that kind 
of measure that would have stronger impact in remodeling the company’s behavior and making of it a positive 
social actor. In the final part of this work is emphasized the necessity of drawing sentencing guidelines in order 
to correctly address the subject matter. Only then, the sanctions imposed upon organisations and their agents, 
taken together, would effectively provide just punishment, adequate deterrence, and incentives for organizations 
to maintain internal mechanisms for preventing, detecting and reporting criminal conduct.

Keywords: Criminal sanction, private sector, socio-economic dimensions, sentencing guidelines

Introduction

Nowadays, the application of criminal liability to companies as legal persons are considered necessary 
to improve law enforcement and, in particular, to target a real form of criminality (Deckert, 2011, 
151). The criminal conduct of a company’s employees, carried out in a collective organization attains 
some new shape influenced by the structure and the organisational models of the company itself 
(Kambellari, 2014, 192). In Albania, companies have been exposed to criminal liability since 2007 
with the approval the special Law no. 9754 ‘On the criminal liability of legal persons’. The criminal 
liability of legal persons was a response to the current need of fighting a new complex form of 
criminal activity and to the insufficiency of other regulatory tools to address the problem. Moreover, 
implementation of regulatory policies aiming to ensure compliance with legal provisions, would not 
have been effective if application of criminal liability had been limited only to natural persons who 
acted in the name of the company or for its benefits (Kambellari, 2014, 192). 
The most evident aspect of materialization of such criminal liability are criminal sanctions imposed 
over convicted companies. Imposing criminal sanctions has important economic, social and political 
implications. It requires special procedural rules, enchanced and strong investigative powers, courts 
that take an active role, as well as high standards of proof as the offence will then have to be proven 
beyond reasonable doubt (Van Den Bergh & Pacces, 2012, 201). Given, the very sensitive nature of this 
matter, the study focuses in the nature of sanctions that can be applied to a company convicted for the 
commission of a criminal offense and in the main factors that determine corporate sentencing. The 
paper starts with analysing the principal sanctions that can be applied to legal entities and continues 
by describing other supplementary sanctions that the court might consider to impose over them, in 
the presence of specific factors.
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Dissolution of the company

Dissolution represents the capital punishment for corporations. Due to its drastic effects, the court 
can apply this sanction only when the corporation has committed very serious crimes, or when the 
offense presents a particular danger (Deckert, 2011, 169).
According to the law, such a penalty would be imposed if: (a) the legal person was created with the 
purpose of committing the offense; (b) a large amount of its activity was used for serving offense-
related purposes and; (c) the offense resulted in serious consequences.
Therefore, dissolution is decided when from its very beginning the corporation was created for illegal 
purposes and not for normally performing a lawful activity, i.e. when it turns out that the company 
has served as a vehicle for underground criminal activity without itself having any significant assets 
or active business operations. 
Thus, a company might have legally declared that its scope of activity would consist in providing 
accommodation and tourism services as well as operating in wholesale and retail trade. Indeed, the 
income obtained by the effective business operations are significantly low but they are mispresented 
to the competent authorites in considerable higher rates on a systematic practice. The aim is to fill the 
gap, between the declared income and the real business income, with money deriving from criminal 
activity. In this example, the circumstances under which the company operated show that its main 
scope was to put into circulation dirty money and not that of having real business transactions. 

The fine penalty

The use of a fine penalty as a criminal law device in addressing corporate crime has been a matter 
of constant discussion among scholars. In this respect, there can be noted clearly to main lines of 
thinking:
There are those who contest the application of a fine sanction by arguing that it affects all its members 
regardless of whether they had any participation in the criminal offense. 
Sanctioning a corporation to pay a criminal fine would have the indirect effect of diminishing the 
income of the stockholders, or the corporation would be forced to reduce the number of innocent 
employees who would lose their income (Gobert, 1998, 6). However, a major part of the doctrine 
have the opinion that the nature of this sanction does not affect the principle of individual criminal 
responsibility because the only person suffering the direct effects of a criminal sanction is the 
corporation. The side effects of losing profits are risks that members have taken from the beginning. 
As members may benefit from the advantages resulting from the corporations’ activities, they also 
may suffer some inconveniences (Hirsch, 1996, 43).
In the doctrinal thought there are also various opinions as to the factors that the court should consider 
and upon which it should base its decision on the amount of fine to be imposed on a company 
convicted of a criminal offense. 
A first opinion, is that at a minimum, the fine should be sufficiently high to remove any advantage 
that the company might have achieved by its illegality. (Gobert & Punch, 2003, 225). However, this 
simple confiscation of criminal assets is not considered enough. Other factors that should be properly 
addressed might be:
The nature of the violation, the degree of risk and the created danger, the company’s resources and 
the effect of the fine on a given business (Gobert & Punch, 2003, 225).
Scholars support also the idea that the deterrent function of the fine penalty can be reached only if 
the punishment greatly exceeds actual harm. For instance in the context of a health and safety case, 
a fine should be large enough to bring home the importance of safety to the company, its managers 
and its shareholders (Gobert & Punch, 2003, 219).
According to art. 11 of law 9754/2007, the amount of fine incurred by a legal person ranges from a 
minimum fine of 500 000 (five hundred thousand) leke to a maximum of 50 million leke in case of 
commission of a crime. The amount of fine is categorized in three levels depending on the nature and 
dangerousness of the criminal offense committed by the legal person.
First, for crimes provided in the Penal Code, for which it is established a minimum of not less than 
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fifteen years or life imprisonment applied to natural persons, to the legal person shall be imposed a 
fine sentence ranging from 25 million to 50 million leke. 
By studying the offenses for which are applied such high rates of imprisonment sentence we can say 
that the give, level of fine penalty could be imposed to those legal entities that are found guilty for 
financing of terrorism, money laundering, trafficking of narcotics under aggravated circumstances, 
trafficking in human beings in specific circumstances et cetera.
Second, in cases that the Penal code establishes a minimum of not less than seven years and up to 
fifteen years of imprisonment for crimes committed by natural persons, to the legal person found 
guilty for the commission of the same crime shall be imposed a fine sentence ranging from 25 million 
to 50 million leke. 
Some of the offenses that might fall under this category are: keeping premises that are used for 
prostitution, breach of work safety regulations, arms trafficking, trafficking of explosive, flammable, 
toxic and radioactive substances etc.
Last, in cases that the Penal code establishes a maximum of less than seven years of imprisonment 
for crimes committed by natural persons, to the legal person found guilty for the commission of the 
same crime shall be imposed a fine sentence ranging from 500 000 (five hundred thousand) to 5 
million leke. 
Still by having a look to the structure of criminal offenses sanctioned in the Penal Code, it can be 
said that this kind of pecuniary sanction could be imposed if the company had eventually committed 
any of the following offenses: market manipulation, insider trading, unlawful violent methods of 
competition, tax evasion, insurance or bank loan fraud, smuggling goods subject to excise duty et 
cetera.

Supplementary penalties

The special law ‘On the Criminal Liability of Legal Persons’ establishes an exhaustive list of other 
penalties that can be imposed on legal persons. Such penalties have a supplementary nature and 
may be given jointly with a main penalty. The listed penalties include the exclusion from the public 
marketplace, the prohibition to make public call for funds, the confiscation of any object used or 
designated to commit the offenses, placement of the company under surveillance, closure of one or 
more establishments et cetera.

Exclusion from the public marketplace

Under this restriction, the company is not allowed to participate, directly or indirectly, in any public 
procurement and transaction, in any contract concluded with state institutions, central and local 
authorities, and other public bodies, or companies monitored by them. The penalty is given for a 
period of 1-5 years when is deemed that it will have a preventive role or it complies with the nature of 
the criminal conduct in question. However, if the company had committed an offence that resulted 
in very serious consequences, the court might decide for a permanent exclusion of that company 
from the public marketplace. This might be in a case of gross abuse of public funds trusted for the 
construction of a critical infrastructural object.
In the following are described two situations under which the court may deem appropriate to impose 
this penal sanction:

a) When after considering the nature and the gravity of the offence, circumstances under which it 
was done, the company is considered as inappropriate to serve the public interest. So, imposing the 
exclusion of the company from the public marketplace is seen as a sanction, which complies with 
the nature of the offence. The court may apply this sanction when there have been abuses in the 
implementation of a public project., i.e the construction of a highway; or embezzlement of public 
funds allocated for the realization of a public work or public activity. The same measure can also be 
imposed if there have been serious violations during the performance of a concessionary activity, i.e. 
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breach of environmental and work safety regulations from a concessionary company operating in 
the mining sector.

b) The court might decide for the temporary exclusion of a given company from the public marketplace 
even when the offense has not caused any actual harm to the public finances or public interests, but 
by its nature, the criminal conduct had a great potential of causing effective harm. In this situation, 
the reasoning behind corporate sentencing stands in the preventive role that the restriction can have 
on other possible violations that can eventually be incurred in company’s future activity.
The idea of potential harm posed by the company’s criminal conduct can be clearly illustrated with 
the following examples: (i) a company found guilty for using forged documents while registering for 
a public procurement procedure, (ii) a company that presented false statements in order to obtain 
public grants or subventions, (iii) a company that presented false statements in order to cause a 
miscalculation of taxes, (iv) senior corporate officers were held criminally liable for bribing public 
officials. 
In each of the above-mentioned cases the court might deem appropriate to temporarily exclude the 
guilty company from the public market, for a time period that is considered necessary to reshape the 
company’s organizational and management models so that it will ensure a constant law compliant 
conduct in overall its activities.

Placement of the Entity Under Surveillance

The sanction of placing a legal person under supervision or controlled management consists in the 
appointment of a supervisor approved by the court who will be responsible for monitoring some 
of the company activities and make sure that they are performed according to the given regulatory 
framework. This supervisory task is limited to the activity during the course of which, the offense 
was committed. The real effect of this penalty is to be seen in the future outcome, in that it monitors 
company’s current activity in order to prevent recidivism (Deckert, 2011, 171).
Controlled management of certain activities performed by the company can be imposed for five 
years at most, in the presence of one of the following scenarios:
- when it is considered that it will have a preventive role 
- when it complies with nature of the committed offense 
When the company provides services and performs activities which serve to the accomplishment of a 
public interest and due to economic and social factors related to its nature, size and place of operation 
is deemed that the application of a more restrictive sanction (such as dissolution or closing of one or 
more establishments) would have serious consequences in the socio-economic development and in 
the protection of the environment.
Every 4 months, the supervisor must report to a judge on the progress of his work within the company 
so that the court might evaluate upon the request of the concerned parties whether to end such a 
restrictive measure or to replace it with another sanction.
The court might consider to apply this sanction on a company which convicted for violation of work 
safety regulations. The presence of a trusted monitoring authority would enable an effective and 
objective control of the company’s activity so that it meets the requirements set out in the respective 
regulations. 
The monitoring of management activities, plays a very special role in those cases where the company 
serves to the public interest and its dissolution or temporary closure would have serious consequences 
in the socio-economic development.
For instance, if a large company, which operates in the oil extraction and refinery industry is held 
criminally liable for environmental crime and breach of work safety regulations, and by considering 
the size of that company, its closure would have a negative effect in increasing unemployment rates 
in a given area, the court might decide to place the company under controlled administration. 
Furthermore, the lawmaker has provided for another element that should not be ignored when 
making such considerations  : the eventual risk posed to the environment by the closure of the 
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activities offered from the convicted corporation. It is necessary to not underestimate the problem 
of environmental pollution that would escalate from closing a company that performes industrial 
activities. The industrial waste collected by previous company operations would represent a serious 
and constant threat to the local environment (Dizdari et al., 2011, 15).

Closing of one or more establishments

When imposing this sanction the court decides for the closure of one or more establishments 
or activities, which were effectively used to commit the criminal conduct. The court should also 
determine if the offense committed by the company had caused serious consequences and whether 
the sanction complies with the nature of the given offense (art.13, law no. 9754). This sanction may 
be permanent or temporary that consists in a maximum period of 5 years. Practically speaking, the 
closure of one or more establishments or activities would be considered as the most convenient 
solution when the criminal conduct is attributed to a large company, which has many remote business 
operation points, that make it imposible or extremely difficult to link the offense committed in one of 
this points with the wrong policies of the company as a whole.
I.e. if the criminal investigation showed that in one business point of company ‘X’ there has been tax 
evasion, the court might limit the criminal sanction only over that establishment. 
Furthermore, when the corporate’s scope of activity involves a great variety of business operations, 
and the criminal conduct happened in the course of any of these activities, it shall be sufficient to 
close the further operation of the company only as related to the activity in which there was a law 
violation. This idea is presented in the following hypothetical illustration:
Company ‘X’ has a large scope of activity including import and export of medicines and medical 
equipments; activities related to the exploitation of the chrome mineral; supportive operations in the 
mining sector; telecommunication services ; wholesale and retail trade ; construction sector related 
activity and passengers and freight transport services. In the course of its activity, the company is 
found guilty for smuggling of medicines. In such a situation, the closure of activities related to the 
import and export of medicines only, would be a proportional measure that would properly satisfy 
the needs of punishing the corporation’s criminal conduct.

Suspension of licenses and permissions

Suspension of the right to obtain or use licenses, permissions, concessions and subventions/grants 
from state institutions, central and local authorities, and other public bodies, or companies monitored 
by them. The penalty is given for a period of 1-5 years when is deemed that it will have a preventive 
role or it complies with the nature of the criminal conduct in question. In practical terms, the 
conditions to apply this penalty would properly be satisfied in any of the scenarios described below: 
- the company unlawfully had obtained subventions from a state institution by presenting false 
documents;
- the company has a history of violations regarding the conditions of use of a concessionary activity 
(i.e. mining sector) granted upon an agreement with the competent state authority;
- the company performed industrial activity which resulted in serious environmental harm and was 
held criminally liable for environmental crime;
- if the premises of a company offering accommodation and food services were used for prostitution 
or exploitation of victims of human trafficking;
- the company have used its import/export operations to hide an illegal activity of smuggling;
- the company was convicted for serious breach of work safety regulations and/or hygiene and 
sanitation requirements.

Prohibition to make public call for funds

This supplementary sanction imposes a prohibition on the company to make public call for funds or 
financial sources and to address for that purpose to banks, financial institutions and the stock market 
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or to advertise its activity. The penalty is given for a period of 1-3 years when is deemed that it will 
have a preventive role or it complies with the nature of the criminal conduct in question. Indeed, it 
necessary to underline that the real nature of this sanction is not referred to properly by the current 
legal provision in law no. 9754.
For a more comprehensive understanding of the nature of the penalty we can refer to the regulation 
of such a matter in the French criminal legislation. Thus, according to art. 131-47 of the French Penal 
Code, this penalty has to do with a prohibition to make appeals for the placement of securities to 
any banking institution, financial establishment, or stock market company, as well as any form of 
advertising for the placement of securities (Deckert, 2011, 171).
The court may impose such a prohibition when the company is found guilty for the commission of 
an unlawful activity in the stock market such as: irregular issue of shares, manipulation of stock price, 
market manpulation or insider trading and spreading privileged information. This penal sanction 
could also be applied in case of commission of bank loan/mortgage fraud as a measure that would 
comply with the nature of the offense committed. Finally, the prohibition against public offerings or 
listings of securities on a regulated market might be considered to have a preventive role when the 
convicted company did not succeed in the completion of the criminal conduct regardless that it took 
all the necessary steps to finish the offense. 

Publication of the court sentence

Criminal prosecutions carry a powerful deterrent effect through the publicity they receive (Van 
Den Bergh & Pacces, 2012, 201). Such an adverse publicity is more notable in cases of imposing 
a punishment for the publication of the court’s decision. Reputation oriented sanctions serve to 
the denunciatory effect that the punishment must have regarding the offender and the offense. It is 
argued that no denunciatory effect will be achieved, if the public (or the concerned party) remains 
ignorant of the conviction and sanction (Gobert & Punch, 2003, 236). The law allows the court to 
impose an ‘adverse publicity order’ against the convicted company, when it deems that there is a 
specific interest of having knowledge on its content by any interested party. The application of this 
sanction consists in the obligation of the company to place an advertisement of the judicial decision 
or its main content in the media, or to promulgate it in other places, at its own expenses
The main premise behind the sanction is that company’s reputation is one of its most valuable and 
valued assets. (Gobert & Punch, 2003, 237) It takes years to the company to create its public image 
and it may take more years to regain it.

Conclusions

The problem of corporate sentencing can not be fairly addressed without having reference to special 
sentencing guidelines. Such rules would facilitate the work of the court and contribute to a more 
fair application of criminal liability to companies engaged in a wrongful conduct. The sentencing 
guidelines provide guidance on factors the court should take into account that may affect the 
sentence given. They help judges to decide the appropriate sentence for a criminal offense. Some 
of the guidelines include: the implementation of compliance standards and procedures  that are 
reasonably capable of reducing the prospect of criminal conduct; communication to the employees 
of standards and procedures, by requiring participation in training programs or by disseminating 
publications that explain in a practical manner what is required; establishing monitoring, auditing, 
and reporting system; developing appropriate responses to offenses by taking all reasonable steps to 
respond appropriately after an offense is detected and to prevent future similar offenses, etc (Dertke, 
1992).
In the Albanian Law ‘On the criminal liability of legal persons’ such guidelines are significantly 
missing. There is no reference on how the presence or absence of a positive organisational model 
would affect the nature (or level) of sanction imposed on the convicted legal entity, or about the 
relevance that the presence of a firm business culture opposing criminal conduct would have during 
the sentencing process. The relevant mitigating or aggravating factors that might be considered 
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have to be listed specifically for different types of criminal offences by taking the considerations the 
peculiarities of each group of criminal offences provided in the Penal Code. Sentencing guidelines, 
provide for wide deviation, both upward and downward, on the basis of the steps taken by the rest 
of the organization to prevent the offense, report the offense and eliminate internal incentives to 
future offenses (Spencer & Sims, 1995, 58). The absence of such guidelines gives to the judges the 
opportunity to exercise a considerably great discretion regarding the factors that they might consider 
as relevant in a sentence given, and therefore, it poses significant risks of arbitrary use of powers.
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Abstract

This article presents an analysis of the newly created European company Societas Europaea (SE) and the 
European Economic Interest Grouping. The article discusses the aspects regulating the procedure of formation 
and establishment of the Societas Europaea company. SE was set up as public limited-liability companies. 
European company (SE), it is a public limited-liability company which is governed by community law and 
which is exercisable and possible to register in all EU member states. The SE offers the possibility to organise the 
management of a SE as a one-tier, or alternatively a two-tier, system. The SE gives the management the option 
to incorporate in another member stateThe participating companies in forming SE should have their registered 
offices and head offices within the European Community. Important issues such as advantages and taxation of 
European Company- Societas Europaea are also analysed. Also this article aims are to achieve a brief overview 
of European Economic Interest Grouping by reference to the provisions of Regulation (EEC) no. 2137/1985 
on the European Economic Interest Grouping (EEIG). The article discusses also the establishment and some 
reasons to prefer an EEIG to more traditional legal instruments.

Keywords: European company, European Economic Interest Grouping, European legislation.

Introduction

The European Company (Societas Europaea--SE) has become a popular legal form amongst 
European firms. It is rendered attractive by corporate governance features such as the option of 
shareholders/managers and labour to design a firm-specific employee involvement regime. A 
significant development was made recently to the range of corporate forms available to businesses 
operating in the European Union (EU). A company’s incorporation, regulation and dissolution had 
hitherto been the sole domain of the EU’s member states. On 8 October 2001, this changed when 
Council Regulation (EC) No 2157/ 2001 on the Statute for a European Company (the Regulation) 
was adopted, making the form of a European company or Societas Europaea (SE) open to some 
businesses in the EU after the Regulation enters into effect. (Marychurch, 2002). A new corporate 
system was created to unify companies within all member states of the European Union and it form 
shall serve the requirements of all countries that belong to the European Union. However, such a 
uniform structure appears to be rather revolutionary and it is to question whether such a structure 
is in fact a realistic model and possible to put it into practice. The European Economic Interest 
Grouping is an instrument for collaboration, a tool for a wide range of activities and a legal format 
for transnational and European cooperation. (The European Economic Interest Grouping (EEIG). A 
new instrument for economic cooperation in the Community., 1989)

Formation of an SE and requirements

Legislations Statutory source of the Societas Europaea is the Council Regulation (EC) No 2157/ 2001 
of 8 October 2001 on the Statute for a European Company (EC) issued by the European Commission. 
The Council Regulation covers aspects such as formation, managerial structure, annual accounts, 
liquidation and other general provisions. Additionally, the Regulation is accompanied by a second 
paper, the Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001. The Council directive complements the 
Council Regulation and regulates employee involvement. Both legal papers entered into force on 8 
October 2004 and henceforward constituted ground for the formation of Societas Europaea. The 
statute of the SE is applicable for the whole EEA (European Economic Area), including all member 
5 states of the European Union, as well as the member countries of EFTA (European Free Trade 
Association), i.e. Norway, Iceland and Lichtenstein. 
The formation of a Societas Europaea sets various pre- conditions that must be complied with. 
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First of all, at least two of the participating parties must have a registered office within a European 
member state or in a member state of the EFTA. Furthermore, a minimum share capital of €120,000 
is required. Additionally, a SE cannot be found through a start- up of a total new company, which 
is usually possible for a limited company. Therefore, the SE can only be formed via reorganisation 
or conversion using one of five provided alternatives or types of establishment: 1 – Creation of a 
European Company via a merger of a minimum two existing public companies of which at least 
two need to be registered in different member states. 2 – Creation of a Societas Europaea via the 
formation of a SE holding company by two companies. Participating companies need to be registered 
as public or private limited companies and must have a subsidiary in another EU member state which 
exists for at least two years. 3-Creation of a Societas Europaea by forming a combined subsidiary of 
companies by two companies. This subsidiary must be registered in another EU member state and 
must have existed for at least two years. Participating companies need to be registered as public or 
private limited companies. 4 – Creation of a European Company by converting a public limited 
company into a SE. The public limited company must have a subsidiary in another EU country which 
has been operating for at least two years. 5 – Creating a Societas Europaea via the establishment of a 
SE subsidiary. The originating companies must be a SE. (Winter & Marko, 2008, pp. 5-6).

Advantages of European Company- Societas Europaea

The first advantage of Euoropean Company is the; iberalisation of European Trade. A continuously 
expansion of member states is aspired at, as well as aiming at totally harmonising trade, business, 
working principals, and even joining global trade 13 information according to web pages of ETUI 14 
agreements. Another advantage is mobility, which gives the opportunity for business to move more 
freely within the European territory and to further remove barriers for trade. 
Most of the companies that have converted into a European company have argued that the conversion 
will bring a long a more international image and will show the readiness for European wide 
integration. Some further advantages lie in the field of administration, and are concerned with the 
facilitation of restructuring of a company, and the possibility of greater reduction of administrative 
costs. The European Commission refers to a quiet astonishing high number in regard to possible cost 
reduction. Also the European companies offer advantages in the field of tax savings. The Societas 
Europaea follows the same tax regulations as any other national company does within a specific 
member state. As a consequence, no major differences or advantages arise for a SE in regard to 
taxation. Another advantage in regard to taxation is the transfer of the registered office of a SE to 
another member state will be handled tax neutral, meaning that no tax issues will accrue because of 
domicile relocation.
The European Company is a multi- corporate form. The Council Regulations leave room to choose 
a most suitable corporate structure which differentiates the SE from other usual national corporate 
systems. Article 38 (b) of the legal document of the Societas Europaea21, the Council Regulation, 
states that the decision whether to adopt a two- tire or a one- tire system lies in the hands of the 
founders of the SE. The terms two-/ and one- tire system relate to the traditional national corporate 
forms of Germany and the UK that were used as models. The one- tire system relates to the Anglo- 
Saxon model that only requires one administrative organ to manage and control within a firm. The 
two- tire model on the other hand is practiced according to German law and requires two organs. 
That means that management of a firm and supervision are separated from each other, meaning that 
next to the board of directors a supervisory board exists that engages as a observing and controlling 
organ.
Minimisation of Labour Participation and administration. Meeting an agreement on the issue of 
labour participation rights and practices has been impossible for a long time. A solution has been 
that the legislations discusses this point rather loose and leaves space for interpretation. It offers the 
companies a choice of the degree of workers’ rights to participate in decision making processes. This in 
return offers opportunity to companies with traditionally high obligations on workers’ participation 
rights to cut down and to escape these national regulations via the negotiation process during 
the establishment of a SE. This particular fact can be used as an argument why so many German 
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companies have adopted the European corporate form. However, there are certain limitations that 
are controlled through the Council Directive that all parties need to agree on the set rules by voting. 
The Directive also regulates that worker representatives need to be involved in the voting procedure. 
(Winter & Marko, 2008, pp. 13-17).

The taxation of the SE (European Commission, Memo/04/235)

Despite Commission proposals to this effect, the SE statute does not contain any tax arrangements. 
An SE will therefore, for tax purposes, be treated as any other multinational company according 
to the national fiscal legislation applicable at company level or branch level.All EU Directives in 
the tax field either do or will, shortly, apply to the EU company. The Council has already adopted a 
Directive (for details of proposal see IP/03/1214) which extends to European Companies the benefit 
of the Parent-Subsidiary Company which eliminates tax obstacles for groups of companies in the 
EU by abolishing withholding taxes on payments of dividends between associated companies of 
different Member States and preventing double taxation of parent companies on the profits of their 
subsidiaries. 
Once the Council has adopted the Commission’s proposals for modifications of the Mergers Directive 
(see IP/03/1418) and the Interest and Royalties Directive (2003/49/EC), it will be the case that the 
creation and the running of an European Company will be subject to the same tax rules as that 
of any other Plc, SA, AG, SpA etc. under national law. The same principle applies with respect to 
VAT. In one aspect the European Company will even be better off: Currently from a company law 
perspective only the European Company can transfer its seat from one Member State to another 
without winding up and re-creating itself. The proposal to amend the Mergers Directive to apply it to 
European Companies will ensure that this transaction will - subject to some conditions - not trigger 
any tax charges. Finally, the Commission has launched the idea of testing the common consolidated 
EU company tax base with a European Company pilot scheme. There are pros and cons for this idea 
and we will need to deepen the discussion when we make progress with the work on the tax base. 
In any event, any possible discrimination would need to be avoided. Concluding, the Commission 
has done its utmost to see that the European Company at the very least has the same company tax 
treatment as any other company. (Craig, Adam; van den Hurk, Hans; Mueller, Stefan; Rainer, Anno; 
Roels, Jan; Thoemmes, Otmar; Tomsett, Eric, 2004, pp. 28-31).

The European Economic Interest Grouping (EEIG)

The economic and social realities after the Second World War have imposed to the Western European 
countries the need to find new forms of political and economic organization, to prevent new divisions 
and confrontations. Through a concerted effort, over half a century, it has been accomplished what 
today the European Union is. Commerce was one of the first areas in which governments of the 
Member States of the European Union today have identified the potential benefits for joint activity 
and the desire for the harmonious development of economic activities in the European Union and of 
the achievement of a common market, not only to provide similar conditions to those of a national 
market, but also to reduce legal, fiscal or psychological difficulties, encountered by individuals, by 
companies and other entities in cross-border cooperation, the European Union has decided to create 
an appropriate legal instrument at EU level, as the European Economic Interest Grouping. This 
article aims are to achieve a brief overview of European Economic Interest Grouping by reference 
to the provisions of Regulation (EEC) no. 2137/1985 on the European Economic Interest Grouping 
(EEIG), representing the seat matter in the European Union. (TROCAN, 2014, pp. 17-30)
As from 1 July 1989 a new instrument facilitating cross-frontier cooperation will be available to 
firms within the Community engaging in certain joint activities such as, for example, research and 
development, purchasing, production and selling, operation of specialized services, quality control 
of substances, computerized data processing and the formation of multidisciplinary consortia in the 
construction industry to tender for public or private contracts. This new instrument was created as 

http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?sid=630ee329-6c71-471d-aa23-cf4e7f639661%40sessionmgr4002&vid=1&hid=4103&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#toc
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a result of the adoption, on 25 July 1985, by the Council of Ministers of the European Community 
of Regulation (EEC) No 2137/85, the text of which is reproduced below. The instrument, known as 
the ‘European Economic Interest Grouping (EElG)’, is a new entity and is directly incorporated into 
Community law, thus filling a gap both in the national laws of the Member States and in Community 
law itself. This qualitative leap, unprecedented in the field of company law, seemed to be the only way 
of removing the barriers still standing in the way of cross-frontier cooperation, mainly because this 
depends on national legal systems, which have territorial limitations. All the existing possibilities 
of inter-company cooperation (establishment of joint subsidiaries, inter-company cooperation 
contracts, joint ventures etc.) are governed by a specified national legal system and involve certain 
constraints (formation of a company) or the absence of a suitable legal framework (conclusion of 
a contract without creating a separate entity). Moreover, the choice of legal system depends on the 
economic or legal centre of interests of one of the partners, which automatically places the other 
partner involved on unfamiliar ground which he views with caution. The EEIG lays down rules, 
applicable to all members, on the structure and method of operation, thus providing companies, 
particularly small and medium-sized companies, with a framework which is more capable of 
responding to their needs and their potential. The EEIG will enable them to group part of their 
economic activity, while still retaining their economic and legal independence within a structure 
enjoying full legal capacity.
The aim of the EEIG as defined in the Regulation is ‘to facilitate or develop the economic activities 
of its members and to improve or increase the results of those activities; its purpose is not to make 
profits for itself. Its activity shall be related to the economic activities of its members and must not 
be more than ancillary to those activities.’ (Article 3(1)). On the basis of this very broad definition, 
therefore, no sector of activity is automatically excluded, the only condition being that the grouping’s 
activity must relate to the economic activity of its members and cannot replace it. The grouping 
also enjoys neutrality in respect of its profits, both for commercial and for tax purposes, in so far 
as its profits or losses arc taxable only in the hands of its members. The possibility of forming an 
EEIG is wide open to natural persons, companies or firms and other legal bodies from Community 
Member States. These bodies (that is to say, entities, which, in legal terms, arc independent of their 
members without necessarily being companies or legal persons) may include, for example, certain 
public bodies or public or semi-public scientific organizations. Natural persons who arc members 
of the EEIG must carry on an i~dustrial, commercial, craft or agricultural activity or provide other 
services in the Community. The last category includes professional people. The official address of the 
EEIG must be situated in the Community. (The European Economic Interest Grouping (EEIG). A 
new instrument for economic cooperation in the Community., 1989, pp.7)
The Regulation gives the members a fairly wide scope in respect of the criteria for fixing the official 
address. It enables the official address to be transferred from one Member State to another, and even 
to be transferred within the same State, when the latter has several legal systems, without affecting 
the legal capacity of the grouping. The formalities involved in the formation of a grouping arc very 
simple. A contract is concluded and filed at the appropriate registry in the Member State in which 
the grouping has its official address. Registration confers full legal capacity on the EEIG throughout 
the Community and even outside it. The Regulation gives the members of the EEIG a large amount 
of freedom in organizing their internal relations and in the choice of the grouping’s methods of 
operation. It leaves such matters chiefly to the free choice of the parties. While it docs lay down 
some mandatory and supplctivc measures, this is to protect third parties and, to a certain extent, the 
members themselves. The latter must assess beforehand the extent of their personal commitment. 
Nevertheless, the principle remains freedom, and there arc none of the restrictions imposed on some 
types of companies.
The EEIG must have at least two organs: the members acting collectively and the manager or 
managers. The members of a grouping, acting as a body, may take any decision for the purpose of 
achieving the objects of the EEIG. The grouping is managed by one or more managers who have 
extensive powers for representing the grouping in dealings with third parties. The latter arc protected 
by means of widespread publicity at the time of the grouping’s formation, during its existence, and 
when it is wound up, and also by the unlimited joint and several liability of the members for debts of 
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all kind incurred by the grouping. This personal commitment of the members is the counterpart to 
contractual freedom, which is the basis of the EEIG, and to the fact that members are not required 
to provide a mandatory capital representing the minimum guarantee offered to creditors. One of the 
features of the EEIG is that it docs not necessarily have to be formed with capital. Members arc free 
to choose ways of financing the grouping. All types of contribution arc possible: in cash, in kind or 
in skill (know-how, commercial or professional knowledge, etc.). Members can also decide not to 
contribute in this way if they consider that the EEIG can operate through the payment of regular 
contributions or by making funds available on current account. This flexibility in financial matters 
is important for companies and for small and medium-sized businesses in particular, which will 
thus be able to increase cooperation depending on the opportunities or the results of joint action. 
Consequently, the EEIG is a completely flexible instrument of cooperation. (The European Economic 
Interest Grouping (EEIG). A new instrument for economic cooperation in the Community., 1989, 
pp.8).
The European Economic Interest Grouping (“EEIG”) is meant as a vehicle for cooperative efforts 
between European business enterprises based in different countries of the European Community. 
Governed by an EG Regulation1 and complementary legislation in most of the EC member states, 
EEIG’s became possible in mid-1989. Creation of the new legal entity was an outgrowth of a proposal 
made 20 years ago to permit formation of corporations governed by EC law rather than the laws 
of member states. This proposal made little progress for many years because of the complexities 
inherent in establishing a Community-wide body of corporate law. In the meantime, support grew 
for the alternative EEIG concept, under which the basic structure of the entity is governed by EC 
regulation, and more detailed implementation is derived from complementary legislation in the 
member state in which the EEIG is organized. 
EEIG’s are to be used for coordinating operations of their members - generally in performing joint 
ventures. The purposes of an EEIG must be related to the activities of its members, and the members 
must remain autonomous. Profits and losses are apportioned among the members. Examples of 
functions which EEIG’s may be formed to discharge for their members include research, purchasing, 
quality control, data-processing, transport, production, and even selling. EEIG’s are precluded, 
however, from managing personnel, finance, and investment activities of members. The fact that 
EC corporate law permits EEIG’s to carry on certain activities does not mean that these activities 
will necessarily be permitted under EC antitrust law or that such activities will be tax-efficient. 
Corporate, antitrust, and tax aspects of EEIG’s are described in an English-language text entitled 
European Economic Interest Groupings, The EEC Regulation and its Application in the Member 
States of the European Community. (Lifland, 1991, pp. 1893-1894).

Some reasons to prefer an EEIG to more traditional legal instruments.

Some of the advantages offered by the European Economic Interest Grouping are as follows:
1. It is a legal framework which aims to develop and facilitate the collaboration between entrepreneurs 
and can represent a profit centre for its members of its own;
2. It is a very flexible and unbureaucratic legal instrument, whose rules can be decided by the
members in observance of a few guidelines fixed in the European regulation;
3. A grouping can be founded with or without a assets, investment or know-how transfer;
4. A grouping can be established by subjects with a different legal status: self-employed persons, 
private limited company, chambers of commerce etc.;
5. The members of a grouping go on carrying out their own activities autonomously. They
maintain the activities they ran before and besides obtain new business opportunities;
6. A grouping can guarantee a high-level liability: members have unlimited and several liability
for its debts;
7. Profits and losses resulting from its activities are taxable only in the hands of the members;
profits must be divided up among the members, if not reinvested;
8. A grouping pays neither company taxes nor taxes on earnings;
9. A grouping can run its own business and can have a trade mark;
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10. The official address of a grouping can be easily transferred within the Community. Other
legal instruments require a previous winding up of the enterprise, which involves costs, activities
and loss of corporate image;
11. Due to the European regulation no. 2137/85 constituting the legal basis of EEIG and being
drafted in each European official language, entrepreneurs do not feel discriminated because of the 
use of a foreign language (as it would be e. g. for an Italian partner in a German limited private 
company);
12. The members of a grouping are not required to show their previous knowledge in EU Single
Market, the establishment of a grouping could be very useful for consortiums which apply for
EU programmes;
13. Their members can improve their knowledge of the European Single Market, as entrepreneurs
meet regularly and facilitate a process of globalisation. (Institute, 2001, p. 9).

Conclusion

The SE can only be formed via reorganisation or conversion using one of five provided alternatives or 
types of establishment: 1 – Creation of a European Company via a merger of a minimum two existing 
public companies of which at least two need to be registered in different member states. 2 – Creation 
of a Societas Europaea via the formation of a SE holding company by two companies. Participating 
companies need to be registered as public or private limited companies and must have a subsidiary 
in another EU member state which exists for at least two years. 3-Creation of a Societas Europaea by 
forming a combined subsidiary of companies by two companies. This subsidiary must be registered 
in another EU member state and must have existed for at least two years. Participating companies 
need to be registered as public or private limited companies. 4 – Creation of a European Company by 
converting a public limited company into a SE. The public limited company must have a subsidiary in 
another EU country which has been operating for at least two years. 5 – Creating a Societas Europaea 
via the establishment of a SE subsidiary. The originating companies must be a SE. The European 
Economic Interest Grouping is an instrument for collaboration, a tool for a wide range of activities 
and a legal format for transnational and European cooperation.
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Rregullimi kushtetues dhe ligjor i së drejtës për informim

Msc Ina Balukja
Universiteti Luarasi

Abstrakt

Hulumtimi i modaliteteve për realizimin e komunikimit evidentohet në faktin se aspektet e ndryshme të 
komunikimit kanë nevojë të rregullohen përmes rregullash juridike, të cilat përbëjnë atë që sot quhet “e drejta për 
të komunikuar”. Synimi i Shqipërisë për të realizuar proçeset integruese është konkretizuar me një sërë masash, 
që kanë në themel përafrimin e legjislacionit shqiptar me aktet ndërkombëtare, të cilat sot materializohen në 
krijimin e një korpusi ligjesh dhe aktesh nënligjore, të cilat rregullojnë të drejtën për informim si një e drejtë 
themelore e njeriut. Përkufizimi i konceptit të së drejtës për informim nuk është një ndërmarrje e lehtë dhe 
shpesh dhënia e kuptimit të saj shoqërohet me përcaktimin ligjor të elementeve që e përbëjnë këtë të drejtë, apo 
të rezultateve që sjell zbatimi i saj; shpesh shoqërohen me trajtime të rëndësishme teorike të këtyre elementeve. 
Rregullimi ligjor i së drejtës për informim në Shqipëri, si një të drejtë themelore kushtetuese të njeriut, gjen 
rregullim të veçantë në dispozitën kushtetuese, e cila hedh bazat për trajtimin juridik të kësaj të drejte, por 
edhe të kufizimeve të cilave ajo u nënshtrohet si dhe mekanizmave mbrojtës që ajo parashikon për të drejtat 
themelore të njeriut. E drejta e përgjithshme për informim gjen mbrojtje nga një ligj specifik, i cili mbron një 
aspekt bashkëkohor të së drejtës për informim, aksesin për dokumentat zyrtare si një e drejtë individuale, 
duke rregulluar juridikisht shumë koncepte të dhëna për kuptimin e këtij ligji, që janë edhe pjesë e debateve 
mes juristëve për përcaktimin e kufijve dhe termave si “dokument zyrtar” apo “autoritet publik”. E drejta për 
informim shihet edhe si një e drejtë e veçantë, e cila ushtrohet gjatë një proçedimi administrativ. Përcaktimi i 
të drejtave dhe detyrimeve që subjektet kanë gjatë ushtrimit të së drejtës për informim është një garanci për të 
mundësuar zbatimin e kësaj të drejte; njohja e rrugëve të ankimit për të mbrojtur të drejtën për informim, duke 
parashikuar ankimin administrativ dhe gjyqësor e përforcon këtë garanci. Evidentimi i të drejtës për informim 
shihet si një mundësi që i jepet publikut për të plotësuar kërkesat individuale, por dhe si një mundësi që i jepet 
administratës për të realizuar kërkesat e shtruara para një shoqërie demokratike, për një qeverisje sa më afër 
qytetarit, të arritur me krijimin e strukturave të posaçme si pika kontakti dhe shkëmbimi të informacionit mes 
autoriteteve publike dhe publikut. 

Fjalët kyçe: Kushtetuta, e drejta per informim, kufizime, konventa, legjislacion.

Hyrje

Në rrugën e gjatë e të vështirë të tranzicionit Shqipëria ka ndërmarrë angazhime të mëdha, që rrjedhin 
nga anëtarësimi tashmë në organizmat ndërkombëtare dhe nga sfidat e integrimit që synon të realizojë. 
Shqipëria është anëtare e OKB-së dhe ka nënshkruar si Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, 
ashtu edhe Paktin e të Drejtave Civile dhe Politike, gjë që sjell edhe detyrimin për të respektuar ndër 
të tjera principin e lirisë së informimit. Po kështu, si anëtare e Këshillit të Europës ajo ka nënshkruar 
dhe ratifikuar Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe qytetarët e saj mund t’i drejtohen 
Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut për të mbrojtur të drejtat e parashikuara nga kjo Konventë. 
Hyrja në fuqi e Marrëveshjes së Stabilizim Asocim ka vendosur detyrime të reja për Shqipërinë, 
të cilat kërkojnë fuqishëm amendime ligjore. Ky proçes është shoqëruar edhe me detyrimin për të 
përafruar legjislacionin e brendshëm me përmbajtjen e tyre. Përtej një qasjeje të tillë ndaj akteve 
ndërkombëtare, kërkohet që liria e informimit të gjejë mbrojtje nga legjislacioni i brendshëm. Është 
e rëndësishme që qytetarit t’i jepet siguria juridike për mundësinë e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive 
themelore, gjë që shpesh mund të jetë një sfidë e vërtetë, pasi ai mund të gjendet mes mundësisë për 
të mbrojtur të drejtat pranë institucioneve ndërkombëtare dhe pasigurisë që këtë mund ta realizojë 
përmes proçedurave ligjore të brendshme. Hapi i parë është që kjo liri të parashikohet si një e drejtë 
themelore në Kushtetutën e një vendi. Kushtetuta, duke qenë ligji themelor i një shteti, parashikon 
parimet më të rëndësishme, të përgjithshme pa e rregulluar me hollësi këtë të drejtë. Në fakt, më pas 
nevojiten proçedura të qarta dhe efiçente për realizimin dhe mbrojtjen e së drejtës për informim. 
Institucioni përgjegjës duhet të dijë si do të proçedojë me kërkesat; respektimi i lirisë së informimit 
ka nevojë edhe për institucione mbikqyrëse e garante të së drejtës; qëllimi dhe përjashtimet nga liria e 
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informimit të jenë të përcaktuara qartë dhe në mënyra të hollësishme. Kjo është arsyeja që duhet një 
ligj i veçantë i cili garanton të gjitha aspektet e sipërpërmendura të lirisë së informimit. 

E drejta për informim si një e drejtë themelore e njeriut

Duke e parë Kushtetutën si “ligjin themelor të një shteti, por edhe si një marrëveshje mes qytetarëve 
dhe pushtetarëve (Omari, Anastasi, 2010, 23) kuptojmë natyrshëm se “Kushtetuta ka për qëllim të 
garantojë liritë dhe të drejtat themelore të shtetasve si dhe një qeverisje të dobishme për shoqërinë” 
(Paravia,Mondador,2009,4). Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ka përcaktuar “rëndësinë e madhe 
që kanë të drejtat të cilat çdo individ, shqiptar ose i huaj, gëzon ndaj ndërhyrjes së shtetit në jetën e 
tij dhe i trajton kufizimet mbi tagrat e shtetit si një element thelbësor të demokracive kushtetuese.
 Autorë të ndryshëm flasin për një globalizim të sistemeve ligjore, proçes që mbart në vetvete të mira 
dhe të këqija, por ku qartas mund të pohojmë se ka krijuar mundësinë për krijimin e standarteve 
ligjore të përbashkëta për mbrojtjen e të drejtave të njeriut (Ballbe, 2010, 43). Duke i qëndruar 
besnike kësaj ideje, Kushtetuta ka përcaktuar se respektimi i dinjitetit të njeriut, të drejtave dhe lirive 
të tij është ndër parimet që përbëjnë bazën e këtij shteti dhe shteti është i detyruar t’i respektojë dhe 
shpesh edhe të marrë masa për zbatimin e tyre. 
Kjo është arsyeja që pjesën e dytë Kushtetuta jonë ia kushton të drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut. Duhet thënë se Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë parashikon të drejtën për informim si 
e drejtë dhe liri themelore e njeriut. Por, në vazhdim e shtrin mbrojtjen e kësaj të drejte edhe në pjesë 
të tjera që kanë të bëjnë me rregullimin ligjor të funksionimit të organeve të pushtetit shtetëror, si dhe 
në disa dispozita të tjera në të cilat e drejta për informim paraqitet si një element i rëndësishëm për 
të realizuar ushtrimin e të drejtave të tjera themelore të njeriut. Rregullimi kushtetues i së drejtës për 
informim parashikohet në nenin 23, sipas të cilit: 
1. E drejta e informimit është e garantuar. 
2. Kushdo ka të drejtë, në përputhje me ligjin, të marrë informacion për veprimtarinë e organeve 
shtetërore, si dhe të personave që ushtrojnë funksione shtetërore. 
3. Kujtdo i jepet mundësia të ndjekë mbledhjet e organeve të zgjedhura kolektive. 1. 
Në pikën 1 parashikohet një parim i përgjithshëm i së drejtës për informim. Duke patur një karakter 
deklarativ, ai garanton të drejtën e përgjithshme të kujtdo për t’u informuar, e cila e nënkupton atë si 
një të drejtë negative që duhet ushtruar pa ndërhyrjen e autoriteteve publike. 
Ndërsa bëhet garantimi kushtetues i së drejtës për informim, në pikën 2 mund të themi se 
parashikohet rezerva ligjore, për ta rregulluar më tej me ligj të posaçëm të drejtën për të kërkuar 
informacion zyrtar për organet shtetërore ose për personat që ushtrojnë funksione të tilla. Kjo 
dispozitë nuk ka bërë vetëm një mbrojtje të përgjithshme të së drejtës për informim për çështje të 
interesit të përgjithshëm publik, por e ka specifikuar si një të drejtë më vete të drejtën për të kërkuar 
dhe për të marrë informacion zyrtar nga organet shtetërore ose funksionarët e tyre. 
 Në thellim të mbrojtjes të së drejtës për informim, Kushtetuta e ka trajtuar atë si një element të 
rëndësishëm për të realizuar një qeverisje sa më të hapur dhe transparente. Këtë qëllim synon të 
garantojë pika 3 e nenit 23 të Kushtetutës, që parashikon të drejtën e kujtdo për të ndjekur mbledhjet 
e organeve të zgjedhura kolektive. Duhet thënë se kjo pikë mund të analizohet edhe e gërshetuar me 
dispozita të tjera të Kushtetutës, që ndonëse nuk e rregullojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë lirinë e 
informimit, e përmbajnë atë si një element të rëndësishëm dhe transparencën si një parim të veçantë 
në punën e organeve, veprimtarinë e të cilave këto dispozita kushtetuese rregullojnë. 
Përveç nenit 23, të drejtën për informim e gjejmë të garantuar dhe në nenin 56, në të cilin gjen 
mbrojtje e drejta e çdo personi “për informim për gjendjen e mjedisit dhe mbrojtjen e tij”. Ka autorë 
që mendojnë se “gjeneza e saj lidhet me gjysmën e dytë të shekullit të 20-të dhe i përgjigjet nevojës 
për ndërgjegjësim për të penguar shkatërrimin e ekosistemit tonë të kërcënuar seriozisht nga 
shkatërrimi potencial i civilizimit modern”(Cutanda, 2010, 353). Duke vlerësuar rëndësinë e akteve 
ndërkombëtare në mbrojtjen e mjedisit mund të themi se shteti shqiptar ka ndjekur përafrimin me 
standartet që këto akte ofrojnë.1 E drejta për mbrojtjen e mjedisit bën pjesë në të ashtëquajturën 
1Shqipëria ka nënshkruar Konventën e Aarhus-it (Convention on Access to Information Public Participation in 
Decision-Making and Justice in Environmental Matters).
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gjeneratë e tretë e të drejtave të njeriut, të cilat po njohin sot një vëmendje të veçantë në veprimtarinë 
e organizatave të ndryshme ndërkombëtare, për rolin që ai ka edhe për sigurimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të tjera themelore për një qënie njerëzore (Gardini, 2009, 8). 
Kushtetuta nga ana tjetër në nenin 28 të saj i ka dhënë një vend të rëndësishëm të drejtës për informim, 
me qëllimin që individit t’i sigurohet një mbrojtje sa më efektive në një proçes penal. Ajo parashikon 
shprehimisht se “kujtdo të cilit i hiqet liria, ka të drejtë të njoftohet menjëherë në gjuhën që ai kupton, 
për shkaqet e kësaj mase, si dhe për akuzën që i bëhet”. Personi, të cilit i është hequr liria, duhet të 
njoftohet se nuk ka asnjë detyrim të bëjë ndonjë deklaratë dhe ka të drejtë të komunikojë menjëherë 
me avokatin, si dhe t’i jepet mundësia për realizimin e të drejtave të tij (neni 28, Pjesa II, Kapitulli II). 
Ky rregullim vazhdon edhe me nenin 31/a, i cili thekson se “gjatë proçesit penal kushdo ka të drejtë 
të vihet në dijeni menjëherë dhe hollësisht për akuzën që i bëhet, për të drejtat e tij si dhe t’i krijohet 
mundësia për të njoftuar familjen ose të afërmit e tij”. 
Por si e rregullon Kushtetuta shqiptare të drejtën e informimit gjatë veprimtarisë së organeve të 
pushtetit shtetëror, veçanërisht atyre kushtetuese? E drejta për informim, përsa i takon veprimtarisë 
së Kuvendit, duhet parë në dy aspekte:
 a. E drejta e publikut për t’u informuar mbi veprimtarinë e institucionit ligjvënës. 
b. E drejta e Kuvendit për t’u informuar mbi veprimtarinë e ekzekutivit, të cilën e realizon nëpërmjet 
interpelancave dhe seancave dëgjimore. 
Sa i përket aspektit të parë Kushtetuta e sheh të drejtën për informim si një element të rëndësishëm 
në veprimtarinë e organit ligjvënës, Kuvendit. Në nenin 79 parashikon se “Mbledhjet e Kuvendit 
bëhen të hapura” duke njohur e garantuar të drejtën e publikut për t’u informuar mbi veprimtarinë 
e institucionit ligjvënës dhe duke vendosur mbi baza kushtetuese parimin e transparencës. Duke 
qenë se është e rëndësishme që qytetarët të njihen me veprimtarinë (mbledhjet) e organeve të 
zgjedhura kolektive, ligji themelor e parashikon këtë për Kuvendin duke mbështetur një ide tashmë 
të konsoliduar se “legjislativi ashtu edhe qeveria kanë nevojë që të funksionojnë duke u mbështetur 
në një miratim publik”.2 
Duhet thënë se transparenca legjislative edhe në Evropë nuk ka pasur një vëmendje të veçantë deri 
nga fundi i viteve 60-të. Inciatiavat e para për të siguruar këtë garanci lidhen me angazhimin politik 
të Organizatës së Sigurimit dhe Bashkëpunimit Europian duke marrë përsipër që “legjislacioni 
do të hartohet dhe miratohet si rezultat i një proçesi të hapur që reflekton vullnetin e njerëzve si 
drejtpërsëdrejti ashtu edhe nëpërmjet përfaqësuesve të tyre të zgjedhur” (Berberi, 2005,34). Është e 
rëndësishme që qytetarët të dinë se kujt ia kanë dhënë votën, si përfaqësohen nga të zgjedhurit, si 
arrihen zgjidhjet politike që vendosin për të ardhmen e zgjedhësve. 
Por duhet thënë se Kushtetuta vendos një balancë mes gëzimit të kësaj të drejte dhe përjashtimit prej 
saj. Neni 29 në pikën 2, vendos kufizimin e së drejtës së mësipërme, si një përjashtim, duke parashikuar 
se “këto mbledhje mund të bëhen me dyer të mbyllura kur e kërkon Presidenti, Kryeministri ose 1/5 
e deputetëve dhe kanë votuar pro shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit”. 
Referuar aspektit të dytë, neni 80, pika 1 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, parashikon që 
“Kryeministri dhe çdo anëtar i Këshillit të Ministrave, është i detyruar t’u përgjigjet interpelancave 
dhe pyetjeve të deputetëve brenda tri javëve”.Vlen të përmendet se Kushtetuta nuk e ka rregulluar të 
drejtën e publikut për t’u informuar për veprimtarinë e Këshillit të Ministrave, në të njëjtën mënyrë 
si për Kuvendin. Duhet thënë se këtu kemi një përjashtim nga rregulli i përgjithshëm, që vendos ajo 
në nenin 23, pika 3. Në nenin 100, pika 3, që rregullon organin kushtetues të Këshillit të Ministrave, 
parashikohet shprehimisht se “mbledhjet e Këshillit të Ministrave bëhen të mbyllura”.3 Nga ana 
tjetër, Këshilli i Ministrave në veprimtarinë e tij karakterizohet nga një natyrë operative dhe shpesh 
konfidenciale e punës, prandaj nëse do të parashikohej ndryshe, ai do të pengohej në realizimin e 
funksioneve të tij. Neni 80, në pikën 3 të tij, e zgjeron rrethin e organeve të administratës publike 
mbi të cilët bie detyrimi për të informuar ligjvënësit, duke përfshirë dhe drejtuesit e institucioneve 
shtetërore. Gjithashtu Kushtetuta i njeh Kuvendit të drejtën të informohet edhe në lidhje me 

2Për më tepër shih: Qendra e e Studimeve Parlamentare, Transparenca dhe pjesmarrja e publikut në procesin 
legjislativ, Tiranë 2005, fq 3-7.
3Pjesë V, Neni 100, pika 3 e Kushtetutës së RSH.
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veprimtarinë e institucioneve të tjera kushtetuese si Avokati i Popullit(neni 63), apo Kontrolli i Lartë 
i Shtetit(neni 164). 
Ky standard që parashikohet nga Kushtetuta siguron garantimin e së drejtës për informim të opozitës 
parlamentare, duke i dhënë mundësinë asaj të luajë rolin e saj politik të kontrollit të maxhorancës 
politike. Ndërsa përsa i përket detyrimit apo jo të organeve të zgjedhura të qeverisjes vendore që 
të zhvillojnë mbledhje të hapura, nuk është parashikuar ndonjë rregullim kushtetues specifik, por 
mund të mbështetet në parimin e parashikuar nga neni 23/3. Aspektet financiare të veprimtarisë së 
shtetit duhet të jenë transparente dhe të hapura për publikun. Kjo është arsyeja që Kushtetuta e ka 
parashikuar shprehimisht një parim të tillë. Për ta sqaruar, do të doja t’i drejtohesha dy neneve të saj: 
Së pari, neni 157, pika 4, që rregullon financat publike, i cili parashikon detyrimin e organeve 
shtetërore dhe vendore që të bëjnë publike të ardhurat dhe shpenzimet. Ndonëse indirekt, Kushtetuta 
mundëson bërjen publike të financave publike edhe në dispozita që rregullojnë organin kushtetues 
të Kontrollit të Lartë të Shtetit. 
Në nenin 164, pika 1.a parashikohet detyrimi që ky organ i pavarur ka për paraqitjen në Kuvend të 
një raporti mbi zbatimin e buxhetit të shtetit dhe për dhënien e një informacioni mbi rezultatet e 
kontrolleve sa herë që kërkohet nga Kuvendi. Megjithëse Kushtetuta nuk është shprehur, Rregullorja 
e Kuvendit përcakton se “seancat plenare për diskutimin e buxhetit janë detyrimisht të hapura për 
publikun”. 
Kushtetuta i jep rëndësi të drejtës për informim edhe përsa i takon njohjes së legjislacionit. E drejta 
për informim zgjerohet më shumë me parashikimin kushtetutës se ligjet duhet të botohen në Fletoren 
Zyrtare dhe ky është një kusht për hyrjen në fuqi të tij. 
Kushtetuta, ndonëse parashikon edhe rastet e masave të jashtëzakonshme dhe nevojës urgjente (kur 
me shumicën e të gjithë anëtarëve Kuvendi vendos dhe Presidenti i Republikës i jep pëlqimin) si 
rrjedhojë e të cilave ligji hyn në fuqi menjëherë, përsëri e trajton të drejtën për informim si një 
detyrim nga i cili këto institucione nuk mund të shmangen. Përjashtimi i mësipërm nga detyrimi 
që sjell neni 84, pika 3, në fakt kushtëzohet nga detyrimi, që ligji të njoftohet publikisht. Ky është 
edhe qëndrimi i Gjykatës Kushtetuese4 ku ajo arsyeton se “njoftimi publik i aktit normativ me fuqinë 
e ligjit është detyrim kushtetues për organin që e nxjerr atë”. Megjithatë, bërja publike e këtyre 
akteve nuk ka si domosdoshmëri botimin në Fletoren Zyrtare, Këshilli i Ministrave për këtë qëllim 
mund të përdorë, në funksion të kohës që ka në dispozicion, krahas botimit në Fletoren Zyrtare dhe 
komunikimin zyrtar me mjete të tjera të përshtatshme, njoftimin me anë të mediave apo me mjete të 
tjera si kjo” (Zaganjori, Anastasi, 2011, 148). 
Duhet thënë se transparenca në veprimet e organeve shtetërore përfshin edhe atë të gjyqësorit. Kjo 
është realizuar duke gërshetuar dy nene të Kushtetutës së RSH-së. Së pari, në nenin 42 Kushtetuta i 
jep të drejtën çdo individi që të mbrojë liritë dhe interesat e tij kushtetuese në një gjykim të drejtë dhe 
publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanëshme e caktuar me ligj. 
Por, Kushtetuta e specifikon detyrimin për transparencë në veprimtarinë e gjyqësorit edhe në nenin 
146, pika 2, kur thotë se “vendimet gjyqësore shpallen publikisht në çdo rast”. Pra edhe në rastet kur 
seancat gjyqësore për shkaqe të ligjshme nuk mund të bëhen publike, vendimi gjyqësor duhet të 
bëhet i njohur publikisht. 

Parashikimi kushtetues i kufizimeve të së drejtës për informim

Kushtetuta përmban një dispozitë të veçantë (neni 17), që parashikon rregullimin për kufizimet e të 
gjitha të drejtave dhe lirive themelore, përfshirë edhe të drejtën për informim. Konkretisht neni 17 
parashikon se: 
1. Kufizime të të drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë Kushtetutë mund të vendosen vetëm 
me ligj, për interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve. Kufizimi duhet të jetë në 
përpjestim me gjendjen që e ka diktuar atë.
 2. Këto kufizime nuk mund të cënojnë thelbin e lirive dhe të të drejtave dhe në asnjë rast nuk mund 

4Gjykata Kushtetuese e RSH-së u parashikua së pari në LDKK të 29.04.1992 dhe pastaj në Kushtetutën e RSH-së 
të vitit 1998 dhe në ligjin organik të datës 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”.
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të tejkalojnë kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut. 
Ky nen, duke përcaktuar rastet dhe kushtet kur mund të kufizohen të drejtat dhe liritë themelore, 
në fakt përforcon garantimin kushtetues të këtyre të drejtave, duke shmangur kufizimet arbitrare 
të tyre. Kështu neni 17 ka përcaktuar se kushtet për kufizimin e të drejtave janë: 1.Kufizimi duhet 
të jetë i parashikuar nga ligji. 2.Kufizimi duhet të vendoset për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve. 
Duhet thënë se në këtë nen bëhet i qartë fakti se Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut është 
pjesë e sistemit tonë të brendshëm, për sa i përket mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore. Ajo 
trajtohet si kufiri minimal i mbrojtjes, por përsa i përket kufizimeve, ajo përbën kufirin maksimal 
të kufizimeve që mund të vendosë shteti. Gjithashtu në nenin 17, paragrafi 2, në bazë të kufizimeve 
duhet të jetë parimi i proporcionalitetit, që do të thotë se kufizimet jo vetëm duhet të bëhen në 
përputhje me një qëllim të ligjshëm, por duhet bërë një balancim midis nevojës së domosdoshme 
të një shoqërie demokratike në vendosjen e kufizimit dhe interesit të individit për ushtrimin e së 
drejtës. Parimi i proporcionalitetit kërkon që: Kufizimi duhet të jetë në përputhje me gjendjen që e 
ka diktuar atë. Kufizimi nuk duhet të cënojë thelbin e lirive dhe të drejtave. Kufizimi në asnjë rast nuk 
duhet të tejkalojë kufizimet e parashikuar në Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut. Kushti 
i parë, parashikimi me ligj i kufizimit është i domosdoshëm dhe konkuron me dy kushtet e tjera. 
Gjykata Kushtetuese ka theksuar këtë kriter të domosdoshëm për të pasur një kufizim të ligjshëm 
të lirive dhe të drejtave të njeriut, duke arsyetuar se aktet nënligjore nuk mund të cënojnë këto të 
drejta. Ky qëndrim pasqyrohet në argumentimin e Gjykatës Kushtetuese se “rregullimi i parashikuar 
në nenin 17 për kufizimin e lirive dhe të drejtave vetëm me ligj, ka të bëjë edhe me përcaktimin 
e kompetencës së një organi konkret që në këtë rast është Kuvendi. Një shprehje e tillë të referon 
në kompetencën e organit ligjvënës dhe nxjerrja e akteve të tjera për të rregulluar marrëdhënie 
të tilla, cënon kompetencat e këtij organi” (Zaganjori, Anastasi, 2011, 76). Ndërsa kriteret janë të 
domosdoshme dhe njëkohësisht të zbatueshme sa herë që vendoset një kufizim. 
Kufizimet e të drejtave përmes ligjit duhet të mbajnë parasysh si të rëndësishëm edhe qëllimin që ka patur 
ligjvënësi. Konkretisht, “ligjvënësi ka treguar kujdes në balancimin sa më të drejtë të së drejtës themelore 
të informimit dhe të detyrimit për respektimin e jetës private.Detyrimi për deklarimin e të ardhurave dhe 
pasurisë personale, si dhe mundësia e publikimit të tyre nuk synojnë dëmtimin e subjekteve deklaruese, 
por një kontroll më rigoroz ndaj pasurimit dhe raporteve të tyre financiare me të tretë...”.5 
Një kufizim tjetër parashikohet nga Kushtetuta përsa i përket subjekteve që gëzojnë të drejtat dhe 
liritë themelore. Duke konsideruar se subjekte të së drejtës dhe të lirive themelore janë shtetasit 
shqiptarë, si dhe të huajt e personat pa shtetësi në territorin e Republikës së Shqipërisë, Kushtetuta 
njeh edhe përjashtime në rastet kur vetë ajo e lidh në mënyrë të posaçme me shtetësinë shqiptare 
ushtrimin e së drejtës dhe lirive të caktuara. 
Gjithashtu e drejta për informim është një e drejtë që e gëzon jo vetëm individi, por edhe grupe 
individësh të organizuar në grupime politike, ekonomike e sociale. Duke u bazuar në këtë ide, 
Kushtetuta ka parashikuar se të drejtat dhe detyrimet e parashikuara në Kushtetutë vlejnë edhe për 
personat juridikë, aq sa përputhen me qëllimet e përgjithshme të këtyre personave dhe me thelbin e 
këtyre të drejtave, lirive dhe detyrimeve (neni 16). Theksojmë se edhe pse rregullohet në një dispozitë 
të veçantë liria e informimit, përsëri Kushtetuta, duke e konsideruar lirinë e shprehjes si një liri që në 
themel ka informacionin të konceptuar si ide apo opinion, që dëshirojmë të përcjellim tek të tjerët 
apo të marrim prej tyre, i lë një vend të veçantë komponentit që lidh dy liritë, mekanizmat, të cilat 
realizojnë këtë kalim informacioni në format që ato ekzistojnë. 

Mekanizmat kushtetues për realizimin dhe mbrojtjen e së drejtës për informim

Duhet thënë se vlera e Kushtetutës në mbrojtjen e së drejtës për informim qëndron jo vetëm në faktin 
se ajo e parashikon atë shprehimisht, në mënyrë të drejtpërdrejtë, por edhe se ka siguruar nëpërmjet 
dispozitave të saj mekanizmat e nevojshëm për të realizuar këtë të drejtë. Për herë të parë në historinë 
e së drejtës kushtetuese shqiptare parashikohet një institucion i pavarur e i rëndësishëm, siç është 
Avokati i Popullit. Në nenin 60 është parashikuar shprehimisht se funksioni dhe qëllimi i këtij 

5Kjo ide është shprehur në: Vendimin nr 16 të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, datë 11.11.2004
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institucioni është mbrojtja e të drejtave, lirive dhe interesave të ligjshme të individit nga veprimet dhe 
mosveprimet e parregullta të administratës publike. Është fakt se cënimet më të mëdha që individit i 
bëhen ndaj së drejtës për informim vijnë nga veprimtaria e administratës publike. Prandaj ekzistenca 
e një institucioni të tillë është një mundësi e madhe për garantimin e kësaj të drejte. Kushtetuta 
përcakton natyrën e kompetencat e Avokatit të Popullit duke theksuar karakterin rekomandues dhe 
propozues të masave që duhet të merren sa herë vërehen shkelje të të drejtave dhe lirive të njeriut nga 
administrata publike (neni 63). Në fakt, Avokati i Popullit ka të drejtën kushtetuese për të marrë çdo 
informacion prej administratës publike për çështjet që bëhen objekt i shqyrtimit prej tij. Natyrisht 
që në këto çështje gjen vend dhe pretendimi i subjekteve të ndryshme për cënimin e lirisë së tyre të 
informimit. Kjo e drejtë e Avokatit të Popullit për të marrë informacionin që i nevojitet parashikohet 
nga Kushtetuta si detyrim i organeve dhe funksionarëve publik që t’i paraqesin Avokatit të Popullit 
të gjitha dokumentat dhe informacionet e kërkuara prej tij(neni 63, pika 4). Veprimtaria e Avokatit 
të Popullit paraqitet si aktive dhe shumë e rëndësishme, jo vetëm se njihet e drejta e tij për të marrë 
informacion nga organet e administratës publike, por edhe për detyrimin që ka për të bërë transparente 
veprimtarinë e tij në organet ligjvënëse, nëpërmjet një raporti vjetor që duhet t’i paraqesë Kuvendit 
(neni 63, pika 1) apo raporte të veçanta pranë Komisioneve Parlamentare. Duke e konsideruar të 
drejtën e informimit si një të drejtë themelore, institucioni i Avokatit të Popullit në kuadër të zbatimit 
dhe respektimit të saj, nuk ka qëndruar vetëm në pozitat e mbikqyrësit apo kujdestarit të zbatimit 
të ligjit. Avokati i Popullit në bashkëpunim me USAID, në kuadrin e projektit për shtetin ligjor në 
Shqiperi ka përgatitur një Draft me Rekomandime “Për miratimin e Rregullores Tip për të drejtën 
e informimit” (RTDI). Synimi ishte që t’i jepte fund praktikave te paunifikuara qe zbatohen sot nga 
dhjetra organe te administrates publike shqiptare. Ky rekomandim i është dërguar të gjitha organeve 
të administratës publike. Ky rekomandim përcakton jo vetëm konceptet e “dokumenti zyrtar”, 
kufizimet e së drejtës për informim, por edhe detyrimin ligjor për krijimin e zyrave përgjegjëse për 
informim, si dhe afatet dhe proçedurat për të kërkuar dhe dhënë informacionin. 
Nga interpretimi i neneve 42 dhe 135 të Kushtetutës, konkludohet se mbrojtja e të drejtës për 
informim si e drejtë themelore realizohet edhe nëpërmjet pushtetit gjyqsor të strukturuar në tre 
shkallë hierarkike. Rolit shumë të rëndësishëm të interpretimit të legjislacionit të brendshëm i janë 
referuar konstitucionalistët shqiptarë që shkojnë paralelisht me vendimet e Gjykatës Europiane të të 
Drejtave të Njeriut në këtë problematikë. Duke iu referuar një situate juridike specifike ku zgjerohet 
baza ligjore në të cilën gjykatësit mund të mbështeten në veprimtarinë e tyre e shohim me vlerë të 
sjellim në vëmendje faktin se “...është dëshmuar qartë një tendencë për universalizimin e së drejtës, 
për ndërthurjen e rolit të gjyqtarit kombëtar e ndërkombëtar dhe qarkullimin e jurisprudencave e 
doktrinave kushtetuese të vendeve të tjera. Mendojmë se kjo përbën një nga rezultatet e pavarësisë së 
gjyqtarëve, që mund të kapërcejnë edhe kufijtë e shteteve me interpretimet e tyre dhe njëkohësisht, 
formon një garanci të vërtetë për të drejtat dhe liritë themelore” (Zaganjori, Anastasi, 2011, 173). 
Duke konsideruar se të drejtat dhe liritë themelore janë së pari, të drejta kushtetuese është me vend 
t’i referohemi pohimit se “për të garantuar epërsinë e Kushtetutës një mjet i rëndësishëm është 
ekzistenca e një drejtësie kushtetuese, që bën të mundur realizimin e kërkesës që edhe shteti t’u 
nënshtrohet normave më të larta” (Omari, Anastasi, 2010, 406). Një mekanizëm i rëndësishëm i 
mbrojtjes së të drejtës për informim është edhe Gjykata Kushtetuese; në raport me lirinë e informimit 
si pjesë e një katalogu të drejtash dhe lirish themelore kjo gjykatë ka vendosur parime të rëndësishme 
me të cilat “ka zgjeruar me fjalë të tjera thelbin e përmbajtjes dhe frymën e Kushtetutës”. 
Kushtetuta e vitit 1998 e kufizoi mundësinë e Gjykatës Kushtetuese për të gjykuar çështje në lidhje me 
të drejtat dhe liritë themelore të inicuara nga individi, duke bërë hapa prapa në raport me dispozitat e 
Ligjit Kushtetues.6 Duke përcaktuar subjektet që mund t’i drejtohen Gjykatës Kushtetuese (neni 134), 
Kushtetuta parashikon se është individi ai që mund të pretendojë shkeljen. Nëse organi proçedues 
administrativ apo gjyqësor e cënon të drejtën për informim të palëve, atëherë ai ka cënuar indirekt 
të drejtën për një proçes ligjor, duke dhënë mundësinë që individi t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese 
me një ankesë, e cila duhet të ketë parasysh edhe kërkesat e tjera të kësaj norme. 
Duke iu rikthyer edhe një herë institucionit të Avokatit të Popullit mund të themi se ai mund të jetë 

6 Ligji 6561, dt 29.04.1992 “Për disa ndryshime e plotësime në ligjin për Dispozitat Kryesore Kushtetuese.
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një rregullator i rëndësishëm për kufizimin e mësipërm. Ai është parashikuar shprehimisht si subjekt 
i legjitimuar për të vënë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese vetëm kur argumenton se çështja lidhet me 
interesat e tij. Gjykata Kushtetuese ka argumentuar mbi kuptimin e konceptit “interes i tij” duke e 
lidhur me kompetencat themelore të tij, pra me mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.7 
Duke bërë dallimin mes legjitimimit të Avokatit të Popullit për të inicuar proçesin e shqyrtimit të 
kushtetutshmërisë së akteve nënligjore dhe kushtetutshmërisë së ligjeve, ai legjitimohet për të vënë 
në lëvizje Gjykatën Kushtetuese nëse në kërkesën e tij gjenden të paktën tre elemente (Zaganjori, 
Anastasi, 2011, 235) : 
1. Të jenë cënuar të drejtat e liritë themelore dhe interesat legjitime të individit nga aktet normative 
për të cilat kërkohet shfuqizimi si antikushtetuese. 
2.Cënimi të ketë qenë konkret dhe të jetë hetuar nga Avokati i Popullit. 
3.Të ketë apo të mund të ketë cënim të rregullave të organizimit dhe funksionimit të Avokati i Popullit 
nga një akt normativ për të cilin kërkohet shfuqizimi si antikushtetues. 
Gjykata ka dhënë kontributin e saj edhe në përcaktimin se kush përfshihet në subjektet që mund të 
adresojnë ankesat pranë Avokatit të Popullit, duke përfshirë jo vetëm individët, por edhe grupet e 
individëve, OJF-të dhe subjektet juridikë privatë. Një mekanizëm tjetër është edhe Gjykata Europiane 
e të Drejtave të Njeriut. E përmendim këtu sepse është vetë Kushtetuta që në përpjekjet për të 
përvetësuar standartet europiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, e ka parashikuar Konventën 
Europiane të të Drejtave të Njeriut si pjesë të legjislacionit të brendshëm duke i njohur praktikisht të 
drejtën çdo individi a grupi individësh ta mbrojnë lirinë e informimit edhe përmes Gjykatës Europiane 
të të Drejtave të Njeriut, sigurisht pasi janë ezauruar të gjitha shkallët e brendshme të ankimit.

Konkluzione

Hartimi i legjislacionit të brendshëm që jo vetëm mbron të drejtën për informim për dokumentat 
zyrtare, por edhe siguron mekanizmat e nevojshëm institucional që e garantojnë këtë të drejtë është 
hapi i parë cilësor për ta gëzuar realisht atë. 
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë si shprehje e marrëveshjes së qytetarëve me qeveritarët dhe si 
ligji themelor i shtetit përbën një hap të rëndësishëm për mbrojtjen e së drejtës për informim, duke 
e përfshirë në katalogun e të drejtave dhe lirive themelore. Ajo njeh në një dispozitë të veçantë të 
drejtën e informimit, nëpërmjet deklarimit se e drejta për informim është e garantuar. 
Theksojmë rëndësinë që ka parashikimi i reservës ligjore për të rregulluar më tej këtë të drejtë. 
Referuar kësaj dispozite kushtetuese mund të themi se ajo e trajton këtë të drejtë: si e drejtë themelore 
e njeriut; si e drejtë për të kërkuar informacion zyrtar; si mjet për realizimin e transparencës në 
veprimtarinë e administratës publike.Vlen të përmendet këtu vëmendja e veçantë që Kushtetuta i 
kushton mbrojtjes së të drejtës për t’u informuar edhe në një proçes penal si një garanci për mbrojtjen 
e dinjitetit të individit dhe kusht për një proçes të rregullt ligjor.
 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë mbron shprehimisht të drejtën për informim për mjedisin 
duke vlerësuar të drejtën e qytetarit për të ditur se ç’bëhet me çështje që kanë rëndësi për cilësinë e 
jetës. 
Trajtimi i disa të drejtave jo thjesht si të drejta negative dhe individuale, por edhe si të drejta pozitive 
dhe kolektive, sjell detyrimin e shtetit për të qenë aktiv për realizimin e kushteve që garantojnë 
ushtrimin e tyre.Është kjo arsyeja që gjejmë disa dispozita kushtetuese që garantojnë transparencën 
në veprimtarinë e institucioneve të pushtetit shtetëror. 
E drejta për informim nuk është absolute dhe kufizohet edhe nëpërmjet dispozitave kushtetuese; 
një kufizim i përgjithshëm që parashikohet për të gjitha të drejtat kushtetuese nëpërmjet nenit 17, 
i cili përcakton edhe kushtet kur këto kufizime janë të ligjshme dhe kufirin maksimal të tyre që 
përcaktohet nga kufizimet e vendosura nga Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut. 
Në kuadrin e këtyre kufizimeve mund të trajtohet edhe mbrojtja e të dhënave personale nëpërmjet 
dispozitave kushtetuese, si kusht për mbrojtjen e jetës private të individit. 

7Vendimi i GJK Nr. 49/2000, Fletore Zyrtare nr. 2/2000.
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Ndalimi i birësimit të personave madhorë në Shqipëri: ratio legis?
Vështrim krahasimor me vendet e tjera.

Dr. Juelda Lamçe
Universiteti Europian i Tiranës

Abstrakt

Birësimi, si një institut kompleks i marëdhënieve shoqërore që në kohët më të lashta të njerëzimit, ka patur 
si qëllim krijimin e një marrëdhënie juridike mes dy ose më shumë personave që nuk kanë lidhje gjaku mes 
tyre, për qëllime të ndryshme. Zhvillimi i tij deri në kodifikimin modern të së drejtës, përsa i përket lejimit apo 
ndalimit të birësimit të personave madhorë, tregon për një diversitet të rregullimit të tij normativ nga një vend 
në tjetrin. Kështu psh. ligjvënësi shqiptar, ndryshe nga ai italian, francez, gjerman, zvicerian, belg, spanjoll, 
grek, etj., ka zgjedhur të ndalojë birësimin e personave madhorë. Kodi shqiptar i Familjes, në rregullimin e 
këtij instituti, i referohet eksluzivikisht të miturve (nenet 240 dhe 241). Në këtë kuptim, mbrojtja einteresit më 
të lartë të fëmijës justifikon plotësisht moton e Komitetit Shqiptar të Birësimeve (K.SH.B.), një familje për një 
fëmijë, dhe jo një fëmijë për një familje. Por, përtej fokusit evident te i mituri, që padyshim buron nga aktet më të 
rëndësishme ndërkombëtare, cila është arsyeja e përjashtimit të personave madhorë nga kategoria e personave 
që mund të birësohen? 
Duke u nisur nga sa më sipër, qëllimi i punimit është të analizojë shkaqet e këtij ndalimi dhe pasojat që ai sjell, 
edhe për efekt të zbatimit të normave të së drejtës ndërkombëtare private, sipas qasjes kritike dhe krahasimore. 
Në fakt, mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës, nuk mund të përjashtojë a priori ekzistencën nga ana tjetër, 
të një interesi të birësuesit për të transmetuar mbiemrin dhe pasurinë e tij te një pasardhës. Si do të justifikohet, 
për shembull, ky ndalim për ata persona që për shkaqe të ndryshme, nuk kanë familjarë të tjerë të afërt dhe 
nuk përmbushin kushtet për të birësuar të mitur? Po për ata persona që për arsye afektive (përkujdesja prej 
shumë vitesh), morale (transmetimi i mbiemrit) apo pasurore (kalimi i trashëgimisë), dëshirojnëtë bëjnë pjesë 
të familjes së tyre një person të afërt madhor, me të gjitha efektet juridike personale dhe pasurore? Cila është 
ratio legis që justifikon sakrifikimin e interesave të mësipërm të birësuesit?

Fjalë kyçe: Birësim i të miturve, birësim i madhorëve, ndalim për birësim, interes për të birësuar.

Instituti i birësimit në vështrim historic

Referimi më i lashtë i institutit të birësimit gjendet pjesërisht në Ligjin e Hamurabit, në të cilin 
parashikohej se fëmijët e një burri të lindur nga gra të ndryshme do të njiheshin si fëmijë të ligjshëm 
nëse përpara se të vdiste babai i tyre do t’i kishte quajtur “fëmijët e mi” (Thomas, 2006). Me të 
drejtën romake, birësimi merr trajtën e plotë të institutit me pasoja juridike mes birësuesit dhe të 
birsuarit. Nëpërmjet dy procedurave të njohura si adoptio dhe adrogatio, realizoheshin interesat e 
asaj kohe si me natyrë fetare apo politike, që një person (në rastin e parë), apo një familje (në rastin 
e dytë), të bëheshin pjesë e një familjeje tjetër, nën pushtetin e pater familias, duke shkëputur de 
jure marrëdhëniet me familjen apo trungun e origjinës (Mori, 2005, 2). Kodifikimet e shekullit të 
XIX dhe XX, si psh. Kodi Civil francez (i njohur si Kodi Napoleon), dhe Kodi Civil i Mbretërisë së 
Italisë i vitit 1865, e konceptonin institutin e birësimit si një mjet që kishte për qëllim të siguronte 
trashëgiminë personale (mbiemrin) dhe pasurore të atyre personave që nuk kishin trashëgimtarë të 
ligjshëm. Në këtë kuptim, i birësuari, sipas këtij koncepti nuk shkëpuste marrëdhëniet me familjen e 
origjinës. Interesi i mbrojtur ishte i natyrës private, i cili realizohej nëpërmjet një kontrate mes palëve 
të interesuara dhe që më pas miratohej nga autoritetet publike.
Në Shqipëri, inistituti i birësimit i parashikuar në Kodin Civil të vitit 1929 i referohej si të miturve 
ashtu edhe personave madhorë. Sipas nenit 257 të këtij Kodi, adoptimi mund të bahet vetëm kur ka 
shkaqe t’arsyeshme dhe asht i dobishëm për t’adoptuemin. Për sa i përket kushteve të tjera që duhej të 
plotësoheshin (neni 258 i Kodit Civil të vitit 1929), ato lidheshin me: a) kriterin e moshës – birësuesi 
(qoftë grua apo burrë, edhe i pamartuar), duhej të kishte mbushur moshën 40 vjeç; b) mosekzistencën 
e fëmijëvë legjitimë (të lindur nga martesa, apo të legjitmuar pas martese) – në të kundërt, ekzistenca 
e fëmijëve “natyralë” nuk përbënte ndalim për birësim; c) diferenca në moshë mes birësuesit dhe 
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të birësuarit – kjo diferencë duhej të ishte 15 vjet. Instituti, ashtu si dhe në Kodin Civil Napoleon, 
karakterizohej nga fakti se mes të birësuarit dhe familjes së origjinës nuk shkëputeshin lidhjet 
familjare: për pasojë, edhe pse i birësuari përfshihej de jure në familjen e re birësuese, mes tij dhe 
familjes së origjinës vazhdonin të ishin të vlefshme ndalimet për lidhje martese. I birësuari merrte 
mbiemrin e familjes birësuese duke ia shtuar mbiemrit të tij të origjinës (neni 265 i Kodit Civil të 
vitit 1929).
Ky koncept mbi qëllimin dhe funksionin e institutit të birësimit, u braktis nga Ligjit nr. 602, datë 
19.05.1948 “Për Adoptimin”. Në fakt, neni 4 i tij parashikonte shprehimisht se: “Mund të adoptohet 
vetem nje person i mitur”. Birësimi i personave madhorë në Shqipëri parashikohet sërish nga K.F. 
i vitit 1966. Sipas këtij parashikimi, lejohet adoptimi i personit madhor me kusht që në kohën e 
miturisë të jetë rritur nga birësuesi. Nga adoptimi krijohen lidhje gjinie midis adoptuesit dhe të 
adoptuarit, ndërkohë që arrëdhëniet e të adoptuarit me gjininë e tij natyrore pushojnë (Mandro et al., 
2006, 642). Kodi i Familjes i vitit 1982 rikthehet sërish në ndalimin e birësimit të personave madhorë, 
duke parashikuar shprehimisht në nenin 49 të tij se “Birësohet vetëm i mituri”. Ky ndalim gjendet 
edhe në nenin 241 të Kodin aktual të Familjes të vitit 2003.
Aktualisht, vendimet e gjykatave të Apelit në Shqipëri (nr. 115, datë 12.09.2012; nr. 89, datë 14.06.2012) 
kanë rrëzuar kërkesën e palëve të interesuara për të njohur dhe për t’i dhënë zbatim vendimeve të 
gjykatave (në rastet e sipërpërmendura, atyre greke) mbi birësimin e personave madhorë shqiptarë 
në vende të tjera. Motivimi i këtyre vendimeve i bazuar padyshim në faktin se ka pengesë ligjore për 
zbatimin e vendimit të dhënë nga gjykata e huaj, për sa kohë neni 241 K..F. parashikon se “Birësohet 
vetëm i mituri (...)”dhe neni 394 germa dh) i K.Pr. Civile parashikon se “Vendimit të një gjykate të 
shtetit të huaj nuk i jepet fuqi në Republikën e Shqipërisë kur:“ (…) nuk pajtohet me parimet bazë 
të legjislacionit shqiptar”.

Analiza krahasimore e institutit në disa vendeve të BE-së

Instituti i birësimit sjell menjëherë nën vëmendje mbrojtjen e të miturve, mbi të cilin ka një qëndrim 
uniform global si institut me interes publik dhe me rëndësi sociale, që ka për qëllim garantimin 
e një familje për një të mitur. Ky qëndrim evidentohet nga aktet e shumta normative qofshin 
ndërkombëtare, europiane apo kombëtare të cilat vënë theksin në garantim efektiv të interest më 
të lartë të të miturit për t’u rritur në një mjedis të përshtatshëm familjar për mirëqënien e tij psiko-
fizike. Në të kundërt, mbi birësimin e personave madhorë nuk ka një qëndrim uniform: ai gjen 
rregullim normativ vetëm në disa vende, ndërkohë që në vende të tjera mungon korrispondenti i 
institutit në fjalë, me të gjitha pasojat që vijnë nga zbatimi rregullave të së drejtës ndërkombëtare 
private. Doktrina e huaj nga argumentuar gjerësisht mbi problemet që mund të sjellë ky institut 
nga pikëpamja e të drejtave të trashëgimisë, duke konkluduar gjithashtu nevojën e rregullimit të 
institutit në fjalë (Ratliff, 2011, 1806). Pyetja që shtrohet për debat në një situatë të tillë është: a ka një 
interes privat që meriton të garantohet/mbrohet nga e drejta pozitive? Nga analiza krahasimore e disa 
vendeve të BE-së vihet re se: 
Në Itali, sipas nenit 291 të Kodit Civil, birësimi i madhorëve është mundur: i birësuari ruan 
marrëdhëniet me familjen e origjinës, por nuk sjell pasoja kundrejt familjarëve të birësuesit dhe atyre 
të të birësuarit. Birësimi mund të kryhet nga persona madhorë, qofshin këta të martuar apo single, 
me kusht që birësuesi: a) të mos ketë trashëgimtarë; b) të ketë mbushur moshën 35 vjeç; c) të ketë një 
diferencë moshe mbi 18 vjet me të birësuarin. Problemi i kryesor i identifikuar nga doktrina vendase 
është çështja e birësimit të të huajve madhorë, në ato raste kur vendi i origjinës nuk e njeh institutin 
(Cusanno, 2014). Sipas kësaj rryme, i birësuari mund të trashëgojë birësuesin vetëm në Itali, por jo 
në vendin e origjinës; birësuesi nuk mund të fitojë pasuri në vendin e origjinës së të birësuarit, apo 
të kërkojë atje ndihmë morale dhe materiale sepse fëmija i tij nuk njihet si i tillë nga legjislacioni i 
vendit të origjinës të të birësuarit. 
Në Francë, bëhet dallim mes “adoption plénière” dhe “adoption simple” (Casaburi, 2014, 174). 
“Adoption plénière” nënkupton birësimin legjitimues ose të plotë, sipas kuptimit që birësimi ka edhe 
në legjislacionin shqiptar. Nëpërmjet birësimit, i birësuari shkëput marrëdhëniet me familjen e 
origjinës, me përjashtim të ndalimeve për martesë, të cilat mbeten të vlefshme edhe pas birësimit dhe 
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përfshirjes së të miturit në familjen e re birësuese, me të gjitha pasojat që rrjedhin ex lege. “Adoption 
simple”, nënkupton kushte më pak të ngurta se e para:, por birësimi i thjeshtë - i cili mund të kryhet 
edhe kur egzistojnë kushtet për birësimin e plotë - presupozon pëlqimin e të interesuarve më shumë 
sesa gjendjen e braktisjes së të miturve. 
Nga studimi i kryer nga Qendra e Studimeve të Senatit italian (N.B. Servizio Studi del Senato, 2009), 
mbi institutin e birësimit në disa vende rezulton si më poshtë. Nw Spanjë, birësimi i personave 
madhorë lejohet nëse të miturit përpara “emancipatio”, kanë jetuar në mënyrë të pandërprerë me 
birësuesin ose sepse kanë qenë nën kujdestarinë e tij ose sepse kanë bashkëjetur me të, me kusht 
që kjo bashkëjetesë të ketë nisur përpara se i birësuar të mbushte moshën 14 vjeç. Në Gjermani, 
birësimi i personave madhorë lejohet me kusht që ai të justifikohet moralisht (neni 1767 K.C.). I 
birësuari mbetet i lidhur me familjen e tij të origjinës. Qëllimi i normës është që të shmangen, për aq 
sa është e mundur rregullat mbi imigracionin. Në Belgjikë, birësimi mund të jetë përfundimtar dhe 
i thjeshtë. Nëse birësimi përfundimtar lejohet vetëm për të mitur, birësimi i thjeshtë lejohet si për 
të miturit ashtu edhe për personat madhorë. Në dallim nga birësimi përfundimtar, në birësimin e 
thjeshtë i birësuar ruan lidhjet me familjen e origjinës: krijohen lidhje familjare mes birësuesit dhe të 
birësuarit si dhe me pasardhësit e këtij të fundit. Birësimi i thjeshtë mund të revokohet me kërkesë të 
birësuesit ose të birësuarit për shakaqe të rënda (psh. për padenjësi). Në Zvicër, birësimi i personave 
madhorë është i mundur vetëm nëse: a) birësuesi nuk ka trashëgimtarë; b) i birësuari ka nevojë të 
vazhdueshme për ndihmë, per shkak të një sëmundjeje menodre ose fizike, dhe prindërit birësuesi 
kanë ofruar përkujdesje për të paktën pesë vjet; c) gjatë kohës që i birësuari ka qenë i mitur, prindërit 
birësues, për të paktën pesë vjet, janë kujdesur dhe e kanë edukuar atë; d) ekzistojnë shkaqe të tjera 
të rënda dhe i birësuari ka jetuar, për të paktën pesë vjet, me prindërit birësues.
Në Angli ndryshimet në kodin civil parashikojnë mundësinë e birësimit edhe për personat madhorë. 
Sipas këtij legjislacioni, i birësuari merr mbiemrin e birësuesit, të cilin e vendos përpara mbiemrit të 
tij dhe fiton të drejta trashëgimie nga birësuesi. Megjithatë, mes të birësuarit dhe familjes së origjinës 
të birësuesit nuk krijohen lidhje familjare ndërkohë që ruhen lidhjet me prindërit natyralë dhe 
familjarët e tyre, kundrejt të cilëve i birësuari ruan të gjitha të drejtat dhe detyrimet. Megjithatë sipas 
doktrinës (Bilò, 2004, 834), përmbajtja e këtyre detyrimeve “duket sikur kufizohet vetëm në aspektet 
pasurore sepse në aspektin personal, kjo formë birësimi rezulton të zëvendësojë prindin social ndaj 
atij biologjik”. 
Rast specifik i ndryshëm nga ai i vendeve të BE-së është ai i Japonisë, ku instituti i birësimit të 
personave madhorë përdoret për qëllime të ruajtjes brenda familjes së shoqërive familjare, në ato 
raste kur familja nuk ka trashëgimtarë meshkuj. Sipas artikullit në revistën Il Post1

8, qëllimi është 
pikërisht ai i vazhdimit të dinastisë së biznesit familjar, i cili gjen zbatim prej shekujsh dhe njihet me 
termin muko yoshi, kuptimi i të cilit është ai i “dhëndërit të birësuar”. Sipas kësaj tradite, një familje 
që nuk ka djem mund të birësojë ligjërisht burrin e njërës prej vajzave, i cili merr mbiemrin dhe të 
drejtat-detyrimet ligjore të një fëmije natyral (biologjik). Kjo praktikë ishte e përhapur veçanërisht 
mes familjeve të tregtarëve të pasur të Japonisë perëndimore. Jo rastësisht Japonia është vendi i dytë 
në botë i birësimeve: mbi 80.000 në vit, pjesa më e madhe e të cilëve janë meshkuj adultë të moshës 
njëzetë ose tridhjetë vjeç.

Konkluzione

Nga analiza e mësipërme rezulton se në vendet e BE-së, rezulton se pjesa më e madhe e tyre 
rregullon institutin e birësimit të personave madhorë, përkrah atij të birësimit të të miturve. Nga 
analiza krahasimore rezultoi se, në këto vende, kushtet për njohjen dhe garantimin e të drejtave që 
rrjedhin nga ky institut lidhen kryesisht me: ekzistencën e një interesi moral (rasti i Gjermanisë), 
bashkëjetesën me të birësuarin që në moshë të mitur (rasti i Spanjës), mungesën e trashëgimtarëve 
ligjorë dhe nevojën e vazhdueshme për përkujdesje ndaj të birësuarit (rasti i Zvicerës dhe Belgjikës) 
si dhe diferenca në moshë mes të birësuarit dhe birësuesit (element i përbashkët në disa vende). 

8

1Il Post, (2012), Le aziende giapponesi e l’adozione [Online].
http://www.ilpost.it/2012/09/22/le-aziende-giapponesi-e-ladozione/, (17 mars 2015).

http://www.ilpost.it/2012/09/22/le-aziende-giapponesi-e-ladozione/
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Arsyet e mosnjohjes së institutit në fjalë nga legjislacioni aktual vendas, nuk rezultojnë të qarta, 
megjithatë zgjedhja e ligjvënësit shqiptar duket se kërkon të shmangë pasojat negative që lidhen 
me institutin në fjalë. Në mënyrë specifike, këto pasoja lidhen me rrezikun e shmangies së pasojave 
që rrjedhin nga imigracioni (të analizuara teorikisht në rastin gjerman), apo nga i ashtuquajturi 
identitet i dyfishtë (rasti italian), me të gjitha pasojat me natyrë personale dhe pasurore që rrjedhin 
nga zbatimi i rregullave të së drejtës ndërkombëtare private: kështu psh. problemet që lidhen me 
territorialitetin e njohjes së pasojave, që nga shtetësia, mbiemri, të drejtat pasurore që rrjedhin nga 
trashëgimia etj.
Megjithatë, rreziku i pasojave negative të parashtruara më sipër, nuk duket se mund të justifikojë 
zgjedhjen e ligjvënësit për të mos i garantuar mbrojtje birësimit të personave madhorë. Edhe në 
rastet më ekstreme të përdorimit që i bëhet institutit në fjalë, për qëllime kryesisht pasurore (rasti 
i trashëgimit të biznesit në Japoni), nuk mund të përjashtohet a priori ekzistenca e një interesi me 
natyrë morale, siç është ajo e lidhjeve afektive dhe e vazhdimësisë së mbiemrit të familjes. Prandaj, 
do të shihej si më e përshtatashme zgjedhja që i garanton mbrojtje birësimit të madhorëve, duke u 
kujdesur që të bëjë rregullimet e nevojshme për të shmangur abuzimet e mundshme.
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Pronesia dhe te drejtat e pronesise qe (mund te) gezojne subjektet 
e shpronesuar

Sabina Meta

Abstrakt

Nje ceshtje delikate ne Republiken e Shqiperise ka qene dhe vazhdon te jete ceshtja e pronesise , njohja e te 
drejtave te pronesise,kthim apo kompensimi I prones, subjekteve te shpronesuar conform ligjes ne menyre te 
drejte dhe brenda afateve kohore te parashikuara nga ligji duke mos sjelle zvarritje te se drejtes se pronesise 
si nje e drejte themelore Kushtetuese e parashikuara nga Kushtetuta e Republikes se Shqiperise dhe Konventa 
Evropiane e te Drejtave te njeriut Megjithate per hir te se vertetes duhet te jemi te ndergjegjshem qe njohja e 
te drejtave te pronesise “subjekteve te shpronesuar” de facto dhe de jure po peson zvarritje te metejshme duke 
cenuar keshtu te drejtat e tyre te pronesise . Arsyet kryesore qe sjellin kete pasoje eshte mungesa e nje kuadri te 
mirefillte ligjor te gershetuar me praktike unifikuese e cila te jete de jure e sakte pa nenkuptime si dhe de facto e 
zbatueshme duke mos sjellur perlasje ne praktike apo moszbatim te normave ligjore si dhe mbajtje te qendrimeve 
te ndryshme per ceshtje te njenjta, duke cenuar ne kete menyre parimin e barazise Të gjithë janë të barabartë 
përpara ligjit (KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, 2006, neni 18, fq 13). Nisur nga fakti se Shteti 
eshte garantues I te drejtave dhe lirive themelore te individit të cilat jane te pandashme, të patjetërsueshme e 
të padhunueshme dhe qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik ku permes Organeve te pushtetit public 
konform përmbushjes se detyrave të tyre, bejne te mundur respektimin e të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, 
si dhe të kontribuojnë në realizimin e tyre (KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, 2006, neni 15, 
fq 12), me te drejte lind pyetja se ku fillon dhe ku mbaron pergjegjesia e strukturave shteterore qe kane sjellur 
si pasoje zvarritjen e realizimit te te drejtave te pronesise pasi te konsiderosh fajtor subjektet e shpronesuar apo 
trashegimtaret e tyre ligjor per zvarritje te procedurave te njohjes /kthim apo kompensim te pronesise nuk eshte 
I sakte, i drejte dhe nuk ndihmon ne zgjidhjen e drejte te problemit I cili ka vite qe nuk po gjen zgjidhje dhe po 
shfaqet shume problematik.Shpjegimi me I mire besoj, eshte mungesa e nje kuadri te sakte ligjor I cili ka pesuar 
ndryshime te herepas hereshme qe sjellin pasoja te ndryshme si perplasje te normave ligjore me ndryshimet 
ligjore dhe praktiken unifikuese te Gjykates se Larte, zvarritje te procesit te njohjes/kthim apo kompensim te 
prones por njekohesisht ka perplasje dhe me procedurat ne sistemin gjyqesor ( ne te shumten e rasteve) ku 
subjeket e shpronesuar drejtohen per realizmin e te drejtave te tyre ne rruge gjyqesore duke ju bashkangjitur 
ketij fakti dhe zvarritjen e metejshme nga ana e strukturave shteteore duke filluar qe nga rruga administrative 
dhe gjer ne ekzekutimin e vendimeve .

Fjalet kyc: Pronesia, Subjekt i shpronesuar, Ligji, Praktike Unifikuese, ekzekutim. 

Pronesia dhe Subjekti Shpronesuar sipas Ligjes

Ne kete seksion do te shqyrtoj, “subjektin e shpronesuar” ne cilesine e te qenurit pronar (I shpronesuar) 
si dhe ndryshimet ligjore qe kane ndodhur me kete subject te se drejtes nder vite. Pronësia është e 
drejta për të gëzuar dhe disponuar lirisht sendet, brenda kufijve të caktuar nga ligji,(Kodi Civil I 
perditesuar me praktike gjyqesore Alb juris 2014, neni 149 fq 52). Pronësia si nje e drejtë subjektive ka 
karakter: pasuror, absolut, real, të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm. Mbajtësi i së drejtës së pronësisë 
ka si të detyruar një numër të pakufizuar personash dhe e realizon të drejtën e tij pa ndërmjetësinë e 
personave të tjerë . E drejta e pronësisë nuk ka mbarim në kohë, nuk merr fund me kalimin e një afati 
të caktuar, pronari në mënyrë të vazhdueshme dhe të përhershme realizon të drejtën e tij të pronësisë 
mbi sendin duke gëzuar dhe disponuar lirisht atë, brenda kufijve të caktuar nga ligji. E drejta e 
pronësisë nuk mund të humbasë nga mospërdorimi, edhe sikur pronari të mos ta ketë përdorur 
sendin e vet për një kohë të gjatë (Vendim Unifikues I Gjykates se Larte Nr 5 /2011). Por Pronesia ne 
Shtetin Shqipetar eshte nje ceshtje shume e diskutushme dhe problematike pasi pronesia ka pesuar 
ndryshime te njepasnjeshme nder vite te cilat e kane hequr, kufizuar, kthyer, zvaritur apo dhe cenuar 
te drejtat e pronesise dhe te pronarit. Referuar Ligjit Nr.5506, datë 28.12.1976 “KUSHTETUTA E 
REPUBLIKËS POPULLORE SOCIALISTE E SHQIPËRISË” neni 16 e vijues I tij , perkufizon llojet 
e prones sipas kohes ne sistemin socialist, ne te cilen evidentohet pronen socialiste,pronen vetjake 
duke percaktuar se kush eshte prona socialiste apo prona vetjake dhe njekohesisht ndalimin e prones 
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private. Duke qene ne keto kushte percaktohet se Prona socialiste përbëhet nga prona shtetërore 
dhe nga prona kooperativiste në bujqësi ku percaktohet se prone shteterore ishte toka dhe pasuritë e 
nëntokës, minierat, pyjet, kullota, ujërat, burimet natyrore …etj , percaktimin e prones kooperativiste 
e cila I perkiste grupit te punonjesve te fshatit te bashkuar vullnetarisht ne koopertive bujqesore si 
dhe prona vetjake e cila perbehej nga sendet vetjake dhet e ardhurat personale . Sic konstatohet 
, kjo Kushtetute ndalon pronen private duke shpronesuar ne kete menyre dhe duke I kaluar ne 
favor te shtetit te gjitha pronat qe gjer atehere I perkisnin personave fizik apo juridik te cilet ne 
baze te legjislacionit aktual quhen “subject I shpronesuar “.Ndryshimet politike ne vend, natyrisht qe 
sollen me vete dhe ndryshime Kushtetuese dhe ligjore , mes te tjerave ishte dhe Ligji per Kthim dhe 
Kompensimin e pronave me ndryshimet perkatese e cila merrete ne shqyrtim kerkesat e subjekteve qe 
prezumohen te shpronesuar, qe I ishin drejtuar Agjencise se Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, ne 
cilesine e personit juridik publik, me qendër në Tiranë per njohje kthim apo kompensim te pronave 
te shtetizuara .Referuar Ligjit Nr. 9235, date 29.7.2004 “ Per kthimin dhe Kompensimin e Pronave” ( 
Permbledhje Legjislacioni per kthimin dhe kompensimin e prones, botim I Qendres se Publikimeve 
Zyrtare, Maj 2009, fq 5), percaktohet se kush quhet Subjekt I shpronesuar , arsyet e nxjerrjes se ketij 
Ligji , procedurat qe duhen realizuar nga subjektet e shpronesuar per njohje kthim apo kompensim 
nga ana e Shteti. Mbeshtetur ne Nenin 2 te ketij ligji citohet se Çdo subjekt i shpronësuar ka te drejte 
te kërkojë, ne përputhje me këtë ligj, te drejtën e pronësisë, ne rast se i është hequr sipas akteve ligjore, 
nënligjore, vendimeve penale te gjykatave ose te marre me çdo mënyrë tjetër te padrejte nga shteti nga 
data 29.11.1944, si dhe kthimin ose kompensimin e pronës. Fusha e veprimit të këtij ligji shtrihet edhe 
për pasuritë e paluajtshme të shtetasve shqiptarë, të krijuara përpara datës 7 prill 1939 dhe që janë 
sekuestruar sipas nenit 14 të ligjit nr.37, datë 13.1.1945 “Ligja e tatimit të jashtëzakonshëm për fitimet 
e luftës . “Prone” nënkupton një send te paluajtshëm, sipas përcaktimit ne Kodin Civil. Subjekt i 
shpronësuar” nënkupton personat juridike ose fizike apo trashëgimtarët e tyre, prona e te cilëve është 
shtetëzuar, shpronësuar, konfiskuar ose e marre me çdo mënyrë tjetër te padrejte nga shteti( neni 3 
paragrafi2,3 I ligjit te sipercituar ). Duke qene ne keto kushte ligji percakton se kush quhet subject 
I shpronesuar , te dretjat dhe detyrimet e tij te cilat konsistojne ne teresine e veprimeve qe duhet 
te kryeje ne perputhje me ligjin per nxjerrjen e dokumentacionit dhe dorezimin prane Agjencia e 
Kthimit dhe Kompensimit te Pronave ne menyre qe ajo te shprehet lidhur me pronen object gjykimi 
per te cilin subjekti I shpronesuar apo trashegimtaret ligjore te tij I I jane drejtuar per njohje, kthim 
apo kompensim, duke njohur keshtu qe AKKP ( term I shkurtuar qe do te perdoret ne vazhdim per 
te identifikuar Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave )mund te shprehet ne menyra te 
ndryshme lidhur me pronen object gjykimi te subjekteve te shpronesuar pasi tu njihet atyre e drejta 
e pronesise, ose me kthim fizik ose me kompensim ne nje nga format e parashikuara ne nenin 11 te 
ketij ligji ne te cilat jane parashikuar (Format e kompensimit 1. Për pronat e përcaktuara ne këtë ligj, 
për te cilat është i pamundur kthimi fizik, shteti kompenson subjektet e shpronësuara me një ose me 
shume nga format e mëposhtme: a) me prone tjetër te paluajtshme te te njëjtit lloj, me vlere te barabarte, 
ne pronësi te shtetit; a/1) me pasuri të paluajtshme publike në zonat, që kanë përparësi zhvillimin e 
turizmit; b) me prone tjetër te paluajtshme te çdo lloji, me vlere te barabarte, ne pronësi te shtetit; c) 
me aksione ne shoqëri me kapital shtetëror ose ku shteti është bashkëpronar, qe kane vlere te barabarte 
me pronën e paluajtshme; ç) me vlerën e objekteve, te cilat janë objekt i privatizimit; d) me te holla. 
3. Shpërblimi për efekt kompensimi nuk i nënshtrohet asnjë takse, tatimi ose ndalese)- Permbledhje 
Legjislacioni per kthimin dhe kompensimin e prones, botim I Qendres se Publikimeve Zyrtare, 
Maj 2009, fq 9). E pare ne nje kendveshtrim te pergjithshem konstatohet se jemi perpara nje ligji te 
kompletuar I cili nuk le vend per hamendesime apo pikpyetje , pasi ka te percaktuar cdo gje ne detaj, 
por realiteti praktik , gjyqesor dhe ekzekutiv eshte krejt ndryshe ne raport me ceshtjen e pronesise 
ne pergjithesi dhe zbatimin e Ligjit per Kthim dhge Kompesimin e pronave ne vecanti te cilat kane 
sjellur si pasoje zvarritje te pafund dhe cenim te se drejtes se pronesise si nje e drejte kushtetuese e 
Republikes se Shqiperise dhe e njohur nga Konventa Evropiane e te Drejtave te Njeriut. 

Periudhe e Tranzicionit Ligjor. Problematika

Ndryshimet politike ne vend pas viteve 1990 sollen si pasoje dhe ndryshime legjislative ne cdo fushe 
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dhe adaptim te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise dhe ligjeve te tjera te cilat pasuan me vone 
me legjislacionin nderkombetar per te drejtat dhe lirite themelore te individit ne cdo fushe . Referuar 
Kushtetutes se Republikes se Shqipersise afirmohet e drejta e pronesise dhe garantimi I se drejtes se 
prones private. Prona dhe te drejta te njohura me Kushtetute nuk mund te cenohen pa nje process te 
rregullt ligjor , te drejten per t iu nenshtruar nje procesi te rregullt ligjor dhe nje gjykimi të drejtë dhe 
publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj si dhe 
te drejten e ankimit ne nje Gjykate me te larte (KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, 
2006, neni 15, fq 20-21). Por cili eshte kuadri ligjor , nenligjor , praktike unifikuese ne te cilen ka 
kaluar ceshtja e subjekteve te shpronesuar nder vite permes se ciles sot e kesaj dite perseri nuk kemi 
nje unifikim te procedures dhe a respketohet e drejta e pronesise si nje e drejte Kushtetuese dhe e 
Drejta per nje gjykim public Brenda nje afati te arsyeshem si nje e drejte Kushtetuese dhe e njohur 
nga Konventa Evropiane e te drejtave te njeriut –neni 6 I saj te cilin sanksionohet se “Cdo person ka 
të drejtë që cështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një afati të arsyeshëm nga një 
gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e krijuar me ligj, e cila do të vendosë si për mosmarrëveshjet në 
lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tij të natyrës civile, ashtu edhe për bazueshmërinë e cdo akuze të 
natyrës penale që i është drejtuar”(Rreth Konventes Evropiane. Komentar I shkurter mbi konventen 
Evropiane te te Drejtave te Njeriut, Marek Antoni Nowicki, tirane 2003, fq 159) Neni 1 i Protokollit 1 
të Konventës Europiane të së Drejtave të Njeriut: “Çdo person fizik ose juridik ka të drejtën e gëzimit 
paqësor të pasurisë e tij”. Periudhen e tranzicionit Ligjor e kam ndare ne tre faza ; 
Faza nr 1: Kuadri ligjor, ne te cilen percaktohen disa nga ndryshimet ligjore nder vite persa I perket 
Ligjit per kthim dhe kompensim pronash dhe akteve nenligjore, pasojat e ketyre ndryshimeve dhe 
zvarritjet e procesit te pronesise se subjektit te shpronesuar, ligjet e tjera qe kane cenuar apo cenojne 
te drejten e pronesise se subjektit te shpronesuar . 
Faza Nr 2: Kuadri Kushtetues dhe Unifikues, ndryshimet qe kane ardhur permes Vendimeve te 
Gjykates Kushtetuese dhe praktika Unifikuese e Gjykates se Larte referuar ligjit per Kthim dhe 
kompensimin Pronash , pasoja e ketyre ndryshimeve zvarritje e procesit te pronesise se subjektit te 
shpronesuar
Faza Nr 3: Kuadri Strasburgut, mangesite dhe zvarritjet qe konstatohen qe nga inicimi I procedures 
administrative nga subjektet e shpronesuar gjer tek ekzekutimi I vendimeve e cila eshte nje periudhe 
me shtrirje shume te gjate kohore duke cenuar te drejtat e tyre te pronesise .
Kuadri Ligjor Ne te cilen jane parashikuar te drejta dhe detyrime per subjektet e shpronesuar 
jan Ligji Nr. 9235, date 29.7.2004 “ Per kthimin dhe Kompensimin e Pronave” me ndryshimet 
perkatese I ndryshuar nga: VGJK nr. 26, date 02.11.2005; ligji nr. 9388, date 04.05.2005; ligji nr. 
9583, date 17.07.2006 ligji nr. 9684, date 06.02.2007; VGJK nr. 11, date 04.04.2007; ligji nr. 9898, 
date 10.04.2008; ligji nr. 10 095, datë 12.3.2009; ligji nr. 10 186, datë 5.11.2009; ligji nr. 10207, date 
23.12.2009; VGJK nr. 27, date 26.05.2010; ligji nr. 10308, date 22.07.2010; VGJK 43, datë 06.10.2011. 
Vendim 747 dt 09-11-2006 , sic u shprehem me lart ( Permbledhje Legjislacioni per kthimin dhe 
kompensimin e prones, botim I Qendres se Publikimeve Zyrtare, Maj 2009), Vendim nr 747 dt 09-
11-2006 “ Per Procedurat e Mbledhjes , pepunimit dhe Administrimit te kerkesave te subjekteve 
te shpronesuar gjate procesit te njohjes kthimit apo kompensimit te prones, Vendim Nr 599, datë 
17.7.2013 Per percaktimin e rregullave dhe te kritereve per shperndarjene fondit te kompensimit 
te Pronareve ne te holla per vitin 2013( fletore Zyrtare e Republikes se Shqiperise , Botim i Qendrës 
së Botimeve Zyrtare Nr. 128 -2 gusht 2013, fq 5419 ). Kuadri Ligjor I sipercituar I cili percakton ne 
vija te pergjithshme c fare quajme subject te shpronesuar, pronesi , procedurat qe duhent e ndiqen 
nga subjeket e shpronesuar dhe AKKP per mbylljen e procesit te njohjes kthim apo kompensim te 
prones, format e kompensimit kur kthimi fizik nuk eshte I mundur, afatet kohore te paraqitjes se 
kerkesave nga subjektet e shpronesuar, teresia e dokumentacionit qe duhet te paraqese, si ne rastin e 
kerkeses per njohje kthim apo per kompensim, afatet e kthmit te pergjigjes zyrtare nga AKKP, afatet 
e zhvilimit te korrespondences zyrtare mes AKKP dhe institucioneve te treta, afatet e Ankimit qe 
do te ushtrohen nga Subjektet e shpronesuar apo Avokatura e Shtetit ne rruge administrative (para 
ndryshimeve te ligjit te AKKP ku shfuqizohet ankimi administrativ )apo ne rruge gjyqesore duke 
ju drejtuar Sistemit Gjyqesor Shqipetar .Njekohesisht Legjislacioni per Kthim dhe Kompensimin e 
prones nuk mund te merret ne menyre te pavarur dhe I shkeputur nga ligje te tjera te cilat behen pjese 
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perberese e kuadrit ligjor si ne rruge administrative dhe ne rruge gjyqesore e konkretisht behet fjale 
per Ligjin Nr 7501 dt 19-07-1991 ‘ Per token” me ndryshimet perkatese dhe Ligjit Nr 9482 dt 16-02-
2006 “ Per legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndertimeve pa leje “ .Duke qene ne keto kushte 
qe ne momentin e paraqitjes se kerkeses ne rruge administrative e deri ne perfundimin e ceshtjes 
ne rruge gjyqesore konstatohet infiltrimi dhe rendesia qe u jepet ketyre ligjeve para se pronarit tu 
njihet e drejta e pronesise dhe tu kthehet apo kompensohet duke ngaterruar dhe zvarritur me shume 
procesin dhe te drejten e pronesise se subjekteve te shpronesuar (perplasjet e metejshme do ti sjellim 
ne nentemen vijuese “Praktika Gjyqesore Shqiptare ne Shqyrtimin e ceshtjeve te pronesise referuar 
subjekteve te shpronesuar ‘konform ligjes. Ligjin nr.49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e 
gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative, ku la peng per nje kohe 
te konsiderushme zgjidhjen e ceshtjeve te pronesise me object shfuqizimin e akteve administrative te 
AKKP, so te shqyrtoheshin nga Gjykatat Civile apo Gjykatat Administrative . 
Kuadri Kushtetues dhe Unifikues . Perfshin ndryshimet qe kane ardhur permes vendimeve te Gjykates 
Kushtetuese dhe Gjykates se Larte . Duke qene ne keto kushte nje rol te nje rendesie te vecante ka 
luajtur dhe Gjykata e Larte permes vendimeve te saja Unifikuese si dhe Gjykata Kushtetuese, te cilat 
jane perpjekur per unifikim praktike(por qe njekohesisht ka lene vend per dykuptimesi ne shum 
raste dhe kane zvarritur dhe me tej gjykimin e themelit te ceshtjeve duke vonuar keshtu realizmin 
e te drejtave te pronesise nga ana e subjekteve te shpronesuar). Ndryshimet qe kane sjellur ato mes 
te tjerave perfshijne, shkrirjen e Zyrave Rajonale te Kthim dhe kompensimit te Pronave ne rrethe, 
kompetencat e Drejtorit te Pergjithshem , Ankimet ne rruge administrative pastaj direkt ne rruge 
gjyqesore, perfshirja e ceshtjeve te tilla si gjykime civile dhe jo administrative si dhe kompentecen 
tokesore per shyrtimin e ceshtjeve te tilla nga ana e Gjykates perkatese . Vendimet nr 27/2010 dhe 
43/2011 te Gjykates Kushtetuese te Republikes se Shqiperise ku evidentohet se kjo Gjykate 
ka vleresuar antikushtetues dispozitat ligjore te cilat legjitimonin AKKP ne cilesine e organit 
procedues qe te vazhdonte trajtimin dhe shqyrtimin e ankimeve te depozituara nga ZVASH , 
duke synuar marrjen e nje vendimi perfundimtar me arsyetimin se Autoriteti Shteteror i cili 
duhet te trajtoje keto kerkesa duhet te gezoje statusin e nje organi teresisht te pavarur dhe te 
paanshem sipas parashikimeve te nenit 42 te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise. Duke 
qene ne keto kushte referuar vendimit nr 43/2011 te Gjykates Kushtetuese te Republikes se 
Shqiperise, i cili parashikon momentin e hyrjes ne fuqi te ketij vendimi ( 21 shtator 2011 ) AKKP 
, ka humbur juridiksionin dhe kompetencen ne trajtimin e kesaj ceshtje dhe per kete aresye ky 
organ procedues duhet te shprehet me vendimin e deklarimit te mungeses se juridikisionit. 
Në vendimin unifikues nr.24, datë 13.03.2002, Kolegjet e Bashkuara janë shprehur se: “Në kohën 
e daljes së kuadrit ligjor për kthimin. e pronave ish pronarëve, ligjvënësi mund të parashikonte edhe 
rrugën gjyqësore të kërkimit dhe kthimit të pronave të shtetëzuara apo konfiskuara padrejtësisht, por 
çmoi më të përshtatshme rrugën administrative dhe të drejtën e ankimit në gjykatë kundër vendimeve 
të organeve administrative të ngarkuara për këtë qëllim. Në rastin se do të pranohej zgjidhja e parë edhe 
analogjia do të ishte më dukshme
Vendimin Unifikues nr.24, datë 13.3.2002. Në këtë vendim Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë 
kanë analizuar dhe interpretuar natyrën dhe qëllimin e ligjit “Për kthimin dhe kompensimin e pronave 
ish-pronarëve” si dhe nocioni kthim i prone të përdorur si në titullin e ligjit (rubrica legis fit lex), 
ashtu edhe në përmbajtjen e tij, Në këtë vendim Kolegjet e Bashkuara janë shprehur se: “...Ligjvënësi 
me këto akte të rëndësishme normative ka njohur padrejtësinë, shkeljen e të drejtave të pronësise ish 
pronarëve dhe ka vendosur të rinjohë të drejtën e pronësisë së tyre duke ju kthyer pronat e shtetëzuara, 
të shpronësuara, të konfiskuara apo të marra pa të drejtë në forma të tjera, dhe në pamundësi, duke 
i kompensuar ato. Këto ligje, duke konsideruar të padrejtë atë që kish ndodhur më parë, parashikuan 
kthimin e të drejtave të pronarëve mbi pronën, kur objekt i saj ishin sende të paluajtshme. 
Vendimin Unifikues të Kolegjeve të Bashkuara nr.25/2003 lidhur me subjektet që legjitimohen 
proceduralisht si paditës, thuhet se: “... ndërsa në grupin e parë përfshihen subjektet që kërkojnë 
rivendosjen apo kompensimin e të drejtave të tyre si ish-pronarë (trashëgimtarë të ish-pronarëve), në 
grupin e dytë të subjekteve të legjitimuar proceduralisht përfshihen ato subjekte që kundërshtojnë, në 
emër të së drejtave apo interesave të tyre të ligjshme, përfitimet e paligjshme që mund të kenë realizuar 
subjektet e grupit të parë nëpërmjet vendimeve të komisioneve të pronave”.



305

Vendimin nr.4/2005 kanë arritur në përfundimin unifikues se: “Pavarësisht nga momenti i regjistrimit 
të çështjes për gjykim (para apo pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri), në të gjithë rastet kur padia për 
kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Kthimit të Pronave është ngritur nga persona të tjerë që kanë 
fituar të drejta pronësie mbi pronat e trajtuara nga ky vendim, është gjykata ajo që ka juridiksionin për 
shqyrtimin e këtyre çështjeve“.
Vendimin Unifikues nr.7/2005, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë arrijnë në përfundimin 
unifikues se: “.... të gjitha çështjet, të cilat kanë të bëjnë me kundërshtimin e vendimeve të Komisioneve 
të Kthimit e Kompensimit të Pronave ish Pronarëve, që janë marrë në zbatim të Ligjit nr.7698, datë 
15.04.1993 dhe që janë kundërshtuar në gjykatë përpara hyrjes në fuqi të Ligjit nr.9235, datë 29.07.2004 
“Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, janë në juridiksionin gjyqësor dhe jo në atë administrativnr. 
Vendimin Unifikues Nr 2/2011, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë kanë ndryshuar qëndrim 
nga vendimi unifikues 
Vendimin Unifikues nr.2/2009 duke unifikuar praktikën me sentencën unifikuese se: “... subjektet e 
shpronësuara kanë detyrimin që t’i drejtohen organit administrativ, pra A.K.K.P.-së, vetëm në dy situata. 
Së pari, në rastin kur subjektet e shpronësuara paraqesin për herë të parë kërkesë për njohjen dhe kthimin 
e pronës në cilësinë e ish pronarit. Së dyti, në rastin e ankimit ndaj vendimit të dhënë në emër të tyre e 
mbi kërkesën e tyre nga (ish) Zyra Rajonale e A.K.K.K.P.-(Vendimin Unifikues nr 4 dt 10-12-2013).
Referuar Vendimit Unifikues nr 4 dt 10-12-2013 , i cili ka cituar se Kur në objektin e gjykimit 
kundërshtohet vendimi i Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave apo Agjencisë Kthimit 
dhe Kompensimit të Pronave, kjo çështje do të konsiderohet si mosmarrëveshje civile dhe do të 
shqyrtohet nga gjykata që ka kompetencë gjykimin e mosmarrëveshjeve civile. Në këto gjykime 
Kolegji Civil, në përcaktimin e kompetencës tokësore për shqyrtimin e këtyre çështjeve në varësi 
të natyrës së këtij gjykimi, objektit dhe shkakut ligjor të padisë, ka vendosur se duhet të zbatohen 
parashikimet e nenit 45 të Kodit të Procedurës Civile lidhur me kompetencën tokësore: “Paditë për të 
drejta reale mbi sende të paluajtshme, për pjesëtimin e sendeve të përbashkëta dhe për posedimin ngrihen 
në gjykatën e vendit ku ndodhen sendet ose pjesa më e madhe e tyre….” dhe jo parashikimet e nenit 
327 të K.Pr.Civile, që thotë se: “Padia kundër një akti administrativ shqyrtohet nga seksioni përkatës i 
gjykatës, në zonën e së cilës ka qendrën organi administrativ, ndaj të cilit drejtohet padia” (Përmenden 
disa nga vendimet: nr.429, datë 06.10.2011; nr.314, datë 14.06.2012; nr.397, datë 20.09.2012; nr.2179, 
datë 03.10.2013).

Referuar Praktikes se Strasburgut : Në vendimin e GJEDNJ “Ramadhi dhe të tjerë kundër 
Shqipërisë”, në §36 dhe §77, kjo gjykatë vëren se:mosmarrëveshja lidhur me këtë të drejtë, e cila për 
nga natyra është një e drejtë civile, është një mosmarrëveshjeje ndërmjet shtetit dhe ankuesit, për të 
përcaktuar të drejtën e tij të pronësisë. Nëpërmjet vendimeve të Komisionit kompetent për çështjen 
në fjalë, shteti u njohu të drejtën e kompensimit ankuesve.... Gjykata vëren se në jurisprudencën e 
saj ajo ka shqyrtuar mosekzekutimin e një vendimi që njeh një titull pronësie, në kuadrin e fjalisë së 
parë të nenit 1 protokollit 1 (shiko Burdov v. Russia, nr.59498/00, § 40, ECHR 2002-III, Jasiūnienė 
v. Lithuania, nr.41510/98, § 45, 6 Mars 2003; Sabin Popescu v. Romania, nr.48102/99, § 80, 2 Mars 
2004; dhe Beshiri dhe të tjerë, i cituar më sipër § 99). Rrethanat e çështjes konkrete janë të ngjashme 
me ato të çështjeve të sipërpërmendura dhe për këtë arsye ndërhyrja duhet trajtuar në kuadrin e 
fjalisë së parë të paragrafit të parë të nenit 1 protokollit 1, i cili përcakton parimin e gëzimit të qetë të 
pronës në terma të përgjithshme. Për të mos i cituar të gjitha vlerësimet e GJEDNJ në këtë vendim, 
përmenden konkluzionet në § 45, 50-52, 79-84 (ky vendim ka shërbyer si referencë pothuaj në 
çdo gjykim kundër Shqipërisë).Në këtë frymë GJEDNJ argumenton dhe në çështjet e tjera si Nuri 
kundër Shqipërisë, Hamzaraj nr.1 kundër Shqipërisë dhe në vendimin pilot Puto kundër Shqipërisë, 
etj.Edhe në çështjen Maria Atanasiu dhe të tjerë kundër Rumanisë, § 134. GJ.E.D.NJ. thekson se: 
“§134. .. se një ankues mund të pretendojë shkelje të nenit 1 të protokollit nr.1 vetëm në masën që 
vendimet e kundërshtuara lidhen me “pronat” e tij brenda kuptimit të kësaj dispozite. Pronat” mund 
të jenë ose “prona ekzistuese” ose pasuri, duke përfshirë pretendimet në lidhje me të cilat ankuesi 
mund të argumentojë se ai ose ajo ka të paktën një “pritshmëri të ligjshme” të përftimit të gëzimit 
efektiv të një të drejte pronësie (…).Gjykata vëren më tej se neni 1 i protokollit nr.1 nuk mund të 
interpretohet sikur vendos ndonjë detyrim të përgjithshëm ndaj palëve kontraktuese për të kthyer 
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pronën që u ishte transferuar atyre përpara se të ratifikonin Konventën (…).Nga ana tjetër, nëse një 
shtet kontraktues që ka ratifikuar Konventën, duke përfshirë protokollin nr.1, miraton legjislacion që 
parashikon kthimin e plotë ose të pjesshëm të pronës së konfiskuar sipas një regjimi të mëparshëm, 
ky legjislacion mund të konsiderohet se sjell një të drejtë të re pronësie të mbrojtur nga neni 1 i 
protokollit nr.1 për personat që përmbushin kërkesat e pranueshmërisë...” (Vendimin Unifikues nr 
4 dt 10-12-2013).
Pra sic konsttohet Ceshtja e pronesise se subjekteve te shpronesuar,referuar ligjit per kthim dhe 
kompensimin e pronave ka pesuar ndryshime te njepasnjeshme qofte ne kuader ligjor apo dhe ne 
Praktike unifikuese te gjykates se Larte dhe Praktiken Kushtetuese duke sjellur zvarritje te gjykimit 
dhe cenim te se drejtes se pronesise e cila eshte konstatuar dhe nga Gjykimet ne Gjykate te Strasburgut 
te cilat kane arritur ne nje konkluzion unanim per demet qe i vijne pronarve subjeteve te shpronesuar 
si rrjedhoje e keqmenaxhimit te situates dhe zvarritjes se gjykimeve nga ana e organeve shteterore . 

Subjekti I shpronesuar ne kendveshtrimin e hetimit administrative dhe gjyqësor

Praktika Gjyqesore Shqipetare eshte e mbingarkuar me ceshtje te cilat kane per object Shfuqizimin 
e vendimit te AKKP e cila eshte shprehur ne menyra te ndryshme lidhur me kerkesat e subjekteve 
te shpronesuar qe u jane drejtuar AKKP per njohje kthim dhe kompensim. Por cilat jane hallkat ne 
te cilat kalon procedura e njohjes ,kthim apo kompensim pronash , e cila eshte nje procedure e gjate 
qe nga faza administrative dhe gjer tek faza e ekzekutimit te vendimit . Ne kete seksion do te trajtoj 
shkurtimisht, fazen administrative, fazen gjyqesore , fazen ekzekutimit, perplasjet e legjislacionit ne 
keto faza dhe mbajtja e qendrimeve te ndryshme ndaj dispozitave ligjore , problematikat qe hasen ne 
keto lloj gjykimesh . 
Faza Administrative : Para se te filloje procedura gjyqesore, subjekti I shpronesuar eshte drejtuar me 
pare AKKP , me kerkese per njohje kthim apo kompensim te prones object gjykimi se bashku me 
teresine e dokumentacionit qe parashikohet nga Ligji per Kthim dhe Kompensimin e Pronave dhe 
Aktet e tjera per zbatim te tij te parashikuara nga Ligji Nr. 9235, date 29.7.2004 “ Per kthimin dhe 
Kompensimin e Pronave” me ndryshimet perkates. Vendim nr 747 dt 09-11-2006 “ Per Procedurat 
e Mbledhjes , pepunimit dhe Administrimit te kerkesave te subjekteve te shpronesuar gjate 
procesit te njohjes kthimit apo kompensimit te prones(Permbledhje Legjislacioni per kthimin dhe 
kompensimin e prones, botim I Qendres se Publikimeve Zyrtare, Maj 2009- fq 28-29), ku percaktohet 
teresia e dokumentacionit ligjor dhe hartografik qe shoqeron kerkesen e subjektit te shpronesuar 
konkretisht : Dokumentacioni shoqërues, që vërteton pronësinë e subjektit të shpronësuar, 
përbëhet nga:a) dokumentacioni ligjor, i cili përmban, sipas rastit:i) vërtetimin e pronësisë, të 
lëshuar nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për efekt të kthimit dhe kompensimit të 
pronave;dokumentin kadastral (pranë zyrave të administrimit dhe mbrojtjes së tokës, në këshillin 
e qarkut);vendimin gjyqësor të formës së prerë, së bashku me hartën e pasurisë, të vulosura me 
vulën e gjykatës;dokumentin, që vërteton heqjen ose marrjen e së drejtës së pronësisë së subjektit 
të shpronësuar nga shteti, sipas akteve, ligjore e nënligjore, vendimeve penale të gjykatave ose në 
çdo mënyrë tjetër të padrejtë, që nga data 29.11.1944, apo dokumentin për pasuritë e paluajtshme 
të shtetasve shqiptarë, të krijuara përpara datës 7 prill 1939, të cilat janë sekuestruar sipas nenit 14 
të ligjit nr.37, datë 13.1.1945 “Ligja e tatimit të jashtëzakonshëm për fitimet e luftës”;vendimet e 
mëparshme të ish-Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, të marra sipas ligjeve nr.7698, 
datë 15.4.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve” dhe nr.7699, datë 21.4.1993 
“Për kompensimin në vlerë ose me troje të ish-pronarëve të tokave bujqësore, livadheve, kullotave, 
tokave pyjore dhe pyjeve”, vendimet e Komisionit/Komitetit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, 
të marra sipas ligjit nr.9235, datë 29.7.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, të ndryshuar, 
të cilat janë marrë përpara hyrjes në fuqi të ligjit nr.9583, datë 17.7.2006 “Për disa shtesa e ndryshime 
në ligjin nr.9235, datë 29.7.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, të ndryshuar;dokumentin 
nga arkiva hipotekare (pranë zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme);dokumentin nga 
Arkivi i Shtetit Shqiptar (kur dokumentet, hipotekare apo kadastrale, janë të depozituara në të, si 
dhe dokumentet, që vërtetojnë shpronësimin, konfiskimin apo shtetëzimin e pronës);dekretet e 
Presidentit, me objekt shpronësimin e ish-pronarëve;çdo dokument tjetër ligjor, i nevojshëm për 
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zgjidhjen e drejtë të çështjes;b) dokumentacioni hartografik për pozicionin gjeografik të pronës, i cili 
paraqitet në dy forma, i mëparshmi dhe aktuali. Dokumentacioni hartografik i mëparshëm përmban 
planvendosjen e pronës, e cila mund të sigurohet nga:ministria përgjegjëse për punët publike, e cila 
ka në varësi arkivin qendror teknik dhe degët e saj në rrethe;departamenti i shërbimit të tokës dhe 
ujit (ish-Instituti i Studimit të Tokave) në QTTB, Fushë-Krujë;Arkivi i Shtetit Shqiptar;Drejtoria e 
Shërbimit Pyjor (arkivi i kadastrës pyjore);Bashkia/qarku (arkivi hartografik i urbanistikës);këshilli 
i qarkut (zyra e administrimit dhe mbrojtjes së tokës).Dokumentacioni hartografik aktual përmban 
hartën aktuale, në varësi të vendit të pronës së pretenduar. Harta mund të sigurohet në një nga 
institucionet e mëposhtme:zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të gjitha zonat urbane 
dhe për zonat rurale, ku është bërë regjistrimi;Drejtoria e Shërbimit Pyjor, për pyjet dhe kullotat, 
dhe tokat e tjera jobujqësore;këshilli i qarkut (zyra e administrimit dhe mbrojtjes së tokës) për tokat 
bujqësore, të paregjistruara, dhe tokat e tjera jobujqësore;njësitë e legalizimit, pranë organeve të 
qeverisjes vendore apo Agjencia e Legalizimeve dhe Urbanizimit të Zonave Informale (ALUIZNI), të 
krijuara sipas ligjit nr.9482, datë 16.2.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve 
pa leje”.(Lidhja e Ligjit nr 9235 dt 29-07-2004” per kthimin dhe kompensimin e pronave dhe aktet 
nenligjore ne zbatim te tij Fq-44). Vendim Nr 599, datë 17.7.2013 Per percaktimin e rregullave dhe 
te kritereve per shperndarjene fondit te kompensimit te Pronareve ne te holla per vitin 2013( fletore 
Zyrtare e Republikes se Shqiperise , Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare Nr. 128 -2 gusht 2013, 
fq 5419), ku percaktohet Subjektet, që kanë aplikuar për kompensimin në të holla, të paraqesin 
dokumentacionin e mëposhtëm: a) Kërkesën për kompensim financiar,; b) Deklaratën për pranimin 
e kritereve për kompensim dhe të kushteve të tjera që lidhen me to, c) Dëshminë e trashëgimisë, ç) 
Prokurën e posaçme. AKKP-ja shqyrton dokumentacionin e subjekteve që kërkojnë kompensim në 
të holla, duke kryer veprimet e mëposhtme: a) Verifikon dosjen dhe vendimin përkatës, të dhënë 
nga Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ose Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit 
të Pronave. b) Kërkon nga zyrat vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, që, brenda 10 
(dhjetë) ditëve, të konfirmojnë, për: i) regjistrimin e vendimit përkatës në ZVRPP; ii) përcaktimin 
e gjendjes juridike aktuale të pronës dhe verifikimin nëse ajo ka ndryshuar nga momenti i daljes 
së vendimit me të cilin aplikohet; ….Merr vendimin për pranimin apo refuzimin e kërkesës për 
kompensim të subjektit të shpronësuar. ë) U dërgon subjektit të shpronësuar, Avokaturës së Shtetit 
dhe zyrës vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme kopje të vendimeve të marra për t’u 
dhënë mundësi të ushtrojnë
Pavaresisht se c fare u citua ne baze te ligjies , problemet qe evidentohen ne fazen administrative 
dhe qe sjellin si pasoje rrezimin e kerkesave te subjekteve te shpronesuar ne kete faze por qe ne fazen 
gjyqesore rrezohen si te paargumentuara ne ligj konsistojne ne : 
• Mosparaqitjen e dokumentit te shpronesimit (ne te shumten e rasteve).
• Mosparaqitjen e teresise se dokumentacionit te plote te parashikuar nga ligji , qofte ligjor apo 
hartografik.
• Paraqitja e vendimit gjyqesor me object ‘ Vertetim Fakti ; si nje document I vetem per te vertetuar 
te drejten e pronesise 
• Mos zhvillimi I nje correspondence korrekte mes AKKP dhe subjekteve te shpronesuar .
• Mos zhvillimi I nje correspondence brenda afateve kohore te parashikuara nga ligji mes AKKP dhe 
institucioneve te treta. 
• Zgjatja e procedurave te vendimarrjes nga ana e AKKP te pajustifikuara ne kohe qe tejkalojne ne 
maksimum afatet e parashikura nga ligji.
• Nderprerja e komunikimeve mes AKKP dhe subjekteve te shpronesuar .
• Mungesa e plan vendosjes 
• Mungesa e Arsytimit te Vendimit ne te cilin eshte rrezuar 
• Mosdhenia e te drejtes per kompensim pasi mungon deshmia e trashegimnise se trashegimtareve 
ligjore te subjekteve te shpronesuar
• Mosdhenia e te drejtes per kompensim pasi nuk ka fonde
• Mosdhenia e te drejtes per kompensim pasi prokurat nuk jane ne formen e kerkuar nga Ligji .
• Mosdhenia e te drejtes per kompensim pasi nuk jane hapur llogari bankare ne emer te secilit nga 
trashegimtaret ligjore 
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• Mosdhenia e te drejtes per kompensim pasi institucionet e treta nuk kane kthyer pergjigje persa I 
perket prones object gjykimi lidhur gjendjen juridike te saj .

Duke qene ne keto kushte, AKKP pasi merr ne shqyrtim kerkesen e subjekteve te shpronesuar 
dhe dokumentacionin perkates kur konsiston ne arsyet e sipercituara ( ne te shumten e rasteve ) 
shprehet me rrezimin e kerkese duke refuzuar njohjen e te drejtes se pronesise . Brenda afatit ligjor te 
percaktuar ne Vendimin e AKKP, subjekti I shpronesuar I drejtohet Sistemit Gjyqesor per zgjidhjen 
e drejte te ceshtjes(cdo padi kunder AKKP eshte ngritur ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane , fakt 
I cili ndryshoi pas vendimit unifikues te gjykates se larte me nr 4/2013 ) dhe se sistemi gjyqesor ( ne 
te shumten e rasteve ) referuar shkaqeve te sipercituara mban kete qendrim :

Qendrimi I Gjykatave Shqipetare ne raport me shkaqet e sipercituara dhe arsyet e prishjes se 
vendimeve kur jane shkaqet e sipercituara .

Mosparaqitja e dokumentacionit te shpronesimit nuk eshte shkak qe subjektit te shpronesuar te 
mos u njihet e drejta e pronesise sidomos ne rastet kur eshte I njohur boterisht fakti qe Kushtetuta 
e Republikes se Shqiperise, viti 1976 , ka ndaluar te drejten e prones private dhe cdo pasuri kaloi ne 
emer te shtetit, duke qene ne keto kushte ish pronarit nuk mund ti kerkohet pajisja e nje dokumenti 
shpronesimi apo e nje vendimi apo e nje dekreti, I cili nuk mund te jete dhene per te gjithe shtetasit 
e kohes kur ndodhi shtetizimi . Duke qene ne keto kushte ky argumtim eshte I pabazuar dhe I 
paargumentuar ne ligj dhe nuk eshte shkak ligjor per mosnjohjen e te drejtes se pronesise kur subjekti 
I shpronesuar paraqet dokumentacion tjeter ligjor per njohjen e te drejtes se pronesise ( Qendri I 
mbajtur nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane dhe Gjykata Apelit te pasqyryar ne vendimarrje).
Mosparaqitjen e teresise se dokumentacionit te plote te parashikuar nga ligji , qofte ligjor apo 
hartografik, gjykata ka arritur ne konkluzionin se nuk eshte e domosdoshme te paraqitet e gjithe 
teresia e dokumentacionit ligjor dhe hartografik te parashikuar nga ligji , por per njohjen e pronesise 
eshte e mjaftushme te paraqitet dokumentacion ligjor qe cmohet I arsyeshem nga ana e Gjykats me 
ane te se ciles jepen te dhena pronesie, kufizime , vendodhje ,planvendosje , e cila ne vetvete perben 
dokumentacion ligjor dhe hartografik qe jep te dhena per pronen object gjykimi me ane te se ciles 
krijohet bindja e plote dhe e pakontestushme lidhur me pronen dhe subjektine shpronesuar( Qendri 
I mbajtur nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane dhe Gjykata Apelit te pasqyryar ne vendimarrje).
Paraqitja e vendimit gjyqesor me object ‘ Vertetim Fakti ; si nje document I vetem per te vertetuar te 
drejten e pronesise , nuk perben shkak ligjor per rrezim te kerkeses se subjektit te shpronesuar I cili 
ka paraqitur Vendim Gjykate me object ‘ Vertetim Fakti” I cili eshte I ligjshem , nuk eshte kontestuar 
, ka marre forme te prere dheperben prove ligjore [asi shume ceshtje te rendesishme jane zgjidhur 
permes :Vertetim Fakti” ndaj ky document I paraqitur prane AKKP nuk duhet te anashkalohet dhe 
ti humbase vlera pasi eshte nje document I mirefillte ligjor, aq me shume ne fazen e tranzicionit 
qe ka kaluar vendi yne qe shume dokumente nuk figurojne si rrjedhoje e trazirave politike nder 
vite . ( Qendri I mbajtur nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane dhe Gjykata Apelit te pasqyryar ne 
vendimarrje).
Mos zhvillimi I nje correspondence korrekte mes AKKP dhe subjekteve te shpronesuar .Mos zhvillimi 
I nje correspondence brenda afateve kohore te parashikuara nga ligji mes AKKP dhe institucioneve 
te treta, Zgjatja e procedurave te vendimarrjes nga ana e AKKP te pajustifikuara ne kohe qe tejkalojne 
ne maksimum afatet e parashikura nga ligji. Nderprerja e komunikimeve mes AKKP dhe subjekteve 
te shpronesuar , nuk perben shkak ligjor per rrezimin e kerkeses se subjekteve te shpronesuar pasi 
subjekti I shpronesuar nuk duhet te penalizohet si rrjedhoje e mospermbushjes se detyrimeve ligjore 
nga ana e insiticioneve shteterore dhe organeve te administrates publike te cilat duhet ti sherbejne 
qytetarit Brenda afatit ligjor , dhe jo ta zvarrisin pambarimisht ate duke cenuar te drejten e tij te 
pronesise. 
Mungesa e plan vendosjes , permes aktit te ekspertimit ne gjykate ne te shumten e rasteve percaktohet 
pozicionimi I saj, pra eshte pune e ekspertit , nese gjen zgjidhje ne Gjykate permes detyrave te lena 
nga eksperti , me te drejte lind pyetja se perse qenka e pazgjidhshme ne rruge administrative ku dhe 
AKKP eshte e pajisur me eksperte topografe ,vleresues etj….
Mungesa e Arsytimit te Vendimit ne te cilin eshte rrezuar , perben shkak per prishje te vendimit te 
leshuar nga AKKP , conform nenit 116 te k Pr Administrative 
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Mosdhenia e te drejtes per kompensim pasi mungon deshmia e trashegimnise se trashegimtareve 
ligjore te subjekteve te shpronesuar. Mosdhenia e te drejtes per kompensim pasi prokurat nuk jane 
ne formen e kerkuar nga Ligji . Mosdhenia e te drejtes per kompensim pasi institucionet e treta 
nuk kane kthyer pergjigje persa I perket prones object gjykimi lidhur gjendjen juridike te saj , 
nuk jane shkaqe ligjore qe merren ne considerate nga Gjykta pasi kete ceshtje jane ezauruar gjate 
fazes fillestare administrative kur eshte vendosur per njohjen e pronesise , kthimin fizik te siperfaqes 
perkatese dhe kompensimin ne ato raste kur nuk eshte e mundur kthimi fizik . Ne momentin qe njeri 
nga kerkuesit kushto nga trashegimtaret ben kerkese per kompensim AKKP , nuk mund te hape 
nje hetim administrative themeli duke rikerkuar deshmi trashegimnie apo prokura apo konfirmim 
juridik pasi subjekti shpronesuar nuk po kerkon gje te re , por po kerkon ate c fare AKKP ja ka 
njohur , ka mbetur ne fuqi eshte bere titull ekzekutiv , kur paraqiten prane AKKP per kompensim 
kerkojne kompesnimin e asaj qe u eshte njohur me pare, dhe aq me shume qe nuk duhen sanksionuar 
subjektet e shpronesuar se mungon korrespondenca me institucionet e treta apo se ato nuk jane 
shprehurlidhur me konfirmimet juridike te pronesise. 
Mosdhenia e te drejtes per kompensim pasi nuk ka fonde .Mosdhenia e te drejtes per kompensim 
pasi nuk jane hapur llogari bankare ne emer te secilit nga trashegimtaret ligjore , jane shkaqe te 
paargumentura dhe jot e mbeshtetura ne ligj te cilat gjykata nuk I merr ne considerate dhe prish 
vendimin e AKKP I cili paraprakisht ka rrezuar te drejten pe kompensim te subjektit te shpronesuar. 
Pra duke qene ne keto kushte Gjykatat e Rretheve Gjyqesore apo te Apelit ( Gjykata e Rrethit Gjyqesor 
Tirane , Gjykata e Apelit Tirane, ceshtjet e ndjekura personalisht nga une ne cilesine e Avokatit te 
Shtetit , periudha 2011-2015 ) kane mbajtur nje qendrim te tille, duke unifikuar vete procedure e 
njohjes kthim apo kompensim te prones nisur nga fakti gjate hetimit administrative cmohen se u 
cenohen shume te drejta subjekteve te shpronesuar te cilat I argumentojne si ligjore por qe rrezohen 
ne Gjykim , duke sjellur si pasoje boshllek ligjor dhe shfuqizim de fakto te dispozitave ligjore te 
parashikuara nga Ligji . 

Praktika e Strasburgut

Neni 6 të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore citons 
e Cdo person ka të drejtë që cështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një afati 
të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e krijuar me ligj, e cila do të vendosë si 
për mosmarrëveshjet në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tij të natyrës civile, ashtu edhe për 
bazueshmërinë e cdo akuze të natyrës penale që i është drejtuar”. Nenit 1 të Protokollit shtesë i 
Konventës së Mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive Themelore parashikohet se :Çdo person 
fizik ose juridik ka të drejtën që t’i respektohet pasuria e tij. Askush nuk mund të privohet nga prona 
e tij, përveçse për arsye të interesit publik dhe në kushtet e parashikuara nga ligji dhe nga parimet e 
përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare........
tek ÇËSHTJA RAMADHI DHE TË TJERË KUNDËR SHQIPËRISË (ANKIMI NR.38222/02) 
VENDIM STRASBURG -13 NËNTOR 2007, ÇËSHTJA DRIZA KUNDËR SHQIPËRISË(ANKIMI 
NR.33771/02)VENDIM-STRASBURG-13 NËNTOR 2007 atribuohej moszbatimin e vendimeve 
të formës së prerë sa më poshtë:“…çështjet e hasura deri tani lidhen me mungesën e koordinimit 
ndërinstitucional në lidhje me shkëmbimin e informacionit dhe ndëroperueshmërinë e arkivave të këtyre 
institucioneve (…) Legjislacioni i pronësisë është i copëzuar dhe duhet të konsolidohet dhe thjeshtohet, 
me qëllim parashikimin e procedurave të thjeshta dhe transparente të kompensimit. Procesi i regjistrimit 
fillestar të pasurive të paluajtshme në të gjithë vendin nuk kishte përfunduar ende. Nuk ekzistonte një 
hartë kombëtare e unifikuar prone. Agjencia nuk ka një bazë të unifikuar të të dhënave të vendimeve 
(…) Procesi i legalizimit nuk kishte përfunduar ende dhe identifikimi i pronave që do të bëheshin pjesë 
e Fondit të Kompensimit në Natyrë, nuk kishte përfunduar.Mosmarreveshja lidhur me kete te drejte 
, e cila per nga natyra eshte nje e drejte civile eshte nje mosmarreveshje mes shtetit dhe ankuesit , per 
te percaktuar te drejten e tij te pronesise . Permes vendimeve te komisioneve kopetente per ceshtjen 
ne fajle shteti u njohu te drejten e kompensimit ..... Gjykata veren se ne jurisprudencen e saj ajo ka 
shyrtuar mosekzekutimin e nje vendimi qe njeh nje titull pronesise ne kuader te fjalise se pare te nenit 
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1 Protokollit 1..( Standartet e gjykimit civil, Administrativ dhe Penal permes Vendimeve Unifikuese te 
Gjykates se Larte, 2002-2014, Klotilda Bushka (Ferhati) Alma Kodraliu Irida Kacerja, Tirane 2014).
Gjetje te ngjashme sugjerojne se praktika legjislative dhe gjyqesore, duke perfshire dhe ekzekutimin 
e vendimeve le per te deshiruar pasi sjell zvarritje te perfitimit te te drejtave te njohura Kushtetuese 
. Ne ceshtjen MANUSHAQE PUTO DHE TË TJERË KUNDËR SHQIPËRISË (Vendim 31 korrik 
2012-Strasburg konstatohet mosekzekutimi ivendimeve qe marrin forme te prere qe ne vetvete sjellin 
shkelje te se drejtes per nje proces te rregullt ligjor Një vonesë e gjatë në mënyrë të paarsyeshme 
për zbatimin e një vendimi detyrues mund të shkaktojë shkeljen e Konventës (…). Arsyeshmëria e 
kësaj vonese duhet të përcaktohet duke marrë parasysh veçanërisht kompleksitetin e procedurave 
përmbarimore, sjelljen e vetë ankuesit dhe të autoriteteve kompetente, si dhe shumën dhe natyrën 
e vendimit të gjykatës (…)Kompleksiteti i procedurës së brendshme përmbarimore ose të sistemit 
buxhetor të Shtetit nuk mund të lehtësojë Shtetin nga detyrimi i tij sipas Konventës, për t’i garantuar 
çdokujt të drejtën për zbatimin e një vendimi gjyqësor të zbatueshëm dhe detyrues, brenda një afati 
të arsyeshëm. Nuk i takon një autoriteti shtetëror që të citojë mungesën e fondeve ose burimeve të 
tjera (si për shembull strehimi) si justifikim për mosrespektimin e një detyrimi sipas një vendimi 
gjykate (…) I takon Shteteve Kontraktuese të organizojnë sistemet e tyre ligjore në mënyrë të tillë që 
autoritetet kompetente të mund të përmbushin detyrimin e tyre në këtë drejtim (…)”. 

Konkluzione

Permes ketij punimi dua te citoj faktin se procesi i njohjes kthim dhe kompensimit te prones 
subjekteve te shpronesuar eshte nje proces i cili po zvarritet gjithnje e me shume dhe nuk po gjen 
zgjidhje, zvarritje te cilat jane te panevojshme dhe te ekzagjeruara qe nuk sherbejne ne zgjidhjen 
e drejte te ceshtjes por ne konfondimin e metejshem te saj, ne zvarritjen, cenimin e te drejteave 
te pronesise, perplasje te siperfaqeve te pronave , ligje te ndryshme qe njohin pronar te ndryshem 
dhe qe lene peng pronarin e vetem duke penalizuar ne kete menyre per vite me rralle subjektet 
e shpronesuar dhe duke u zvarritur pambarimisht rrugeve te institucioneve zyrtare dhe hallkave 
te gjyqesorit te ashtequajturit subjekte te shpronesuar .Eshte e domosdoshme qe te mirret ne 
konsiderate dhe te unifikohet praktika administrative permes praktikes gjyqesore , arsyet e rrezimit 
te vendimeve te AKKP ne gjykate nese jane apo jo te drejta , cfare mund te permisohet ...unifikim 
persa i perket dhe menyres se kompensimit pasi dhe Ligjiparashikon forma te tjera te kompensimit 
te cilat nuk zbatohen dhe nuk merren ne konsiderate nga AKKP, marrja e masave shternguse nga 
ana e Institucioneve te tjera zyrtare qe bashkpunon AKKP per dhenie informacioni brenda afateve te 
arsyeshme, sanksione ne rast te moskthimit te pergjigjes nga ana e insitucioneve shteterore te fjetura 
qe zvarrisin dhe cenojne te drejtat e taksapaguesve dhe shtetasve shqipetare , unifikim te praktikes se 
AKKP dhe marrja e masave qe te mos nxirren pengesa ne proceduren e ekzekutimit te vendimeve, 
pasi dhe permes kesaj cenohen te drejtat e pronesise se subjekteve te shpronesuar . 
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Trafikimi i qёnieve njerёzore
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Abstrakt

Punimi analizon zhvillimin historik të trafikimit të qënieve njerëzore në. Janë analizuar shkaqet e trafikimit të 
qënieve njerëzore. Eshte prezantuar mënyra e mbledhjes së provave dhe vështirësitë që dalin gjatë hetimit dhe 
gjykimit të veprave penale në fushën e trafikimit të qënieve njerëzore në Shqipëri. Nuk është lënë mënjanë as 
jurisprudenca e Gjykatës Evropiane e të Drejtave të Njeriut për fushën që është objekt studimi. 
Janë pasqyruar vështirësitë që ndeshin viktimat e trafikimit të qënieve njerëzore për të marë dëmshpërblimin 
si rezultat i dëmit që iu është shkaktuar gjatë periudhës së trafikimit. Rastet kur viktimat kanë arritur të marin 
dëmshpërblimin jane shumë të pakta, por edhe në ato raste kur kanë arritur të marin dëmshpërblimin ai ka 
qenë i pamjaftueshëm në krahasim me dëmin që iu është shkaktuar personave të trafikuar. Zgjidhja e vetme 
që viktimat e trafikimit të qënieve njerëzore të marrin dëmshpërblimin është krijimi i nje fondi të posaçëm 
nga buxheti i shtetit që të shkojë për këtë kategori në rastet kur autori i vepres penale të trafikimit të qënieve 
njerëzore nuk disponon fonde ose kur disponon fonde të pamjaftueshme për të mbuluar dëmin që ka shkaktuar.
Metodologjia e përmbedhur në punim përfshin: metodologjinë historike, metodologjinë krahasuese 

Fjalë kyçe: Viktimë, trafikim, hetim, gjykim, dëmshpërblim 

Aspekte historike të trafikimit të qënieve njerëzore

Trafikimi i qënieve njerëzore e ka fillesën e tij në të njëjtën periudhë me fillimin e njerëzimit (DuPont, 
2009).
Koncepti i trafikimit nuk është i ri, ai është përdorur për hërë të parë në shekullin e XVI-të duke 
qënë sinonim me tregëtimin. Për rrjedhojë kjo fjalë nuk kishte kuptimin negativ, por duke filluar nga 
shekulli i XVII-të, trafiku filloi të nënkuptonte shitjen e paligjëshme të mallrave. Pavarësisht se në 
fillim me trafikim kuptohej në pjesën më të madhe të rasteve shitja e drogës dhe e armëve, duke filluar 
me shekullin e XIX-të ky nocion përmblidhte dhe tregëtinë me qëniet njerëzore që trajtoheshin si 
sende dhe shiteshin si skllevër. Në fillim të shekullit XX, nocioni trafik në të shumtën e rasteve iu 
referohej “tregëtise me skllevër të bardhë” që përfaqësonte qarkullimin në kufijtë ndërkombëtarë të 
femrave dhe fëmijëve për qëllime prostitucioni (Van der Linden, Rica, Thomann, 2005). Ndonëse në 
fillimet e tij trafikimi i qënieve njerëzore kishte lidhje me fenomene të tilla si: zhvillimi i skllavërisë, 
tregëtia me skllevër (Mandro, 2011) kurse nga fundi i viteve 1990 ai lidhet edhe me prostitucionin 
dhe shfrytëzimin seksual të femrave dhe femijëve (Van der Linden, Rica, Thomann, 2005).
Kur flitet për zhvillimin historik të trafikimit të qënieve njerëzore shumë studiues pranojnë faktin se 
ky fenomen nuk ka histori në Shqipëri. Trafikimi është i lidhur ngushtë me prostitucionin, pavarësisht 
se ka qënë i pranishëm në të gjitha kohërat, prostitucioni në vendin tonë ka pasur një përhapje të 
vogël deri përpara viteve 1990 (Imeraj, 2014). 
Në forma të ndryshme është pohuar se ka patur njerëz që trafikonin gra dhe vajza të reja shqiptare 
apo i bënin ato “dhuratë” për haremet e Stambollit. Nuk vërtetohet që trafikimi i grave dhe i vajzave të 
reja të ketë ekzistuar në Shqipëri me gjithë legalizimin e prostitucionit (vitet 1920-1944), madje në atë 
kohë kjo masë është marrë për ruajtjen e shëndetit dhe moralit publik. Nga studimi i dokumentave 
arkivore del se nuk njihej trafikimi i grave dhe vajzave për shfrytëzim seksual apo për qëllime të tjera 
fitimprurëse (Imeraj, 2014).
Përhapjen ky fenomen e merr mbas viteve 1990 kur hapen kufijtë e Shqipërisë dhe vendi nuk qëndron 
më një vend i izoluar. Si fillim pas viteve 1990 shtetasit shqiptarë trafikojnë kryesisht gra dhe vajza 
në Itali dhe Greqi dhe më vonë në shtetet e tjera evropiane që kanë një zhvillim të lartë ekonomik.

Shkaqet e trafikimit të qënieve njerëzore

Shkaqet që çojnë në trafikimin e qënieve njerëzore janë të shumta. Studiuesit kanë radhitur shkaqe 
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të dryshme (Murthy, Smith, 2009; Shelley, 2010). Nga studimet që kanë kryer studiuesit shqiptarë ka 
rezultuar se shumica e personave që janë përfshirë në sondazhe kanë konsideruar si shkakun e vetëm 
varfërinë (Sokoli, Gërdeshi, 2006).
Qendrim të drejtë kanë mbajtur autorët e studimit të përmendeur më lartë që shkaqet e trafikimit të 
qënieve njerëzore nuk varen vetëm nga varfëria por janë disa, ky është edhe qëndrimi që mbizotëron 
tek autorët e ndryshëm, studiuesit, prokurorët, gjyqtarët, avokatët, noterët, etj.
Trafikimi i qënieve njerëzore është një problem jo vetëm kombëtar por edhe ndërkombëtar. Një 
ndër shkaqet kryesore të trafikimit të qënieve njerëzore ka qënë edhe kriza në rajonin e Ballkanit si 
edhe emigrimi i një numëri të madh shtetasish shqiptarë në vende të ndryshme të botës, kryesisht në 
vendet e evropës perëndimore.
Doktrina ka indentifikuar disa shkaqe që favorizojnë trafikimin e qënieve njerëzore. Shkaqet janë: 
varfëria, tërheqja nga stadartet e larta të jetesës në një vend tjetër, mungesa e mundësive për punësim, 
krimi i organizuar, dhuna ndaj grave dhe fëmijëve, korrupsioni i nëpunësve civilë, paqëndrushmëria 
politike, konfliktet e armatosura, katastrofat natyrore (Mills, 2011), niveli i ulët i arsimimit (Scarpa, 
2008).
Si një ndër shkaqet kryesorë të trafikimit të qënieve njerëzore e indentifikuar nga pjesa më e madhe e 
studiuesve është varfëria. Pra rritja e nivelit ekonomik nuk rrit vetëm cilesinë e jetesës së shtetasve por 
ul në mënyrë të ndjeshme dhe numrin e viktimave të trafikimit. Prandaj shteti duhet të rrisi nivelin 
ekonomik sepse realizon edhe parandalimin e trafikimit të qënieve njerëzore. Po të analizojmë edhe 
statistikat e ndryshme të elaboruara nga organizat ndërkombëtare, do të vemë re se viktimat vijnë 
nga vendet e varfëra dhe drejtohen për në vendet e pasura, kurse varianti tjetër që viktimat nisen për 
nga vendet e pasura për në vendet e varfëra ka një numër të kufizuar personash. 

Hetimi i trafikimit të qënieve njerëzore

Hetimi i trafikimit të qënieve njerëzore është i vështirë dhe do kohë sidomos në rastet kur viktima 
është e huaj dhe nuk flet gjuhën që flasin organet e ndjekjes penale (Nicola, Lombardi, Cauduro, 
Ruspini, 2009). Të tilla raste janë të pakëta në praktikën tonë gjyqësore.
Hetimi i rasteve të trafikimit të qënieve njerëzore realizohet me tre mënyra kryesore: hetimi reaktiv, 
që mbështetet tek deshmia e viktimës; hetimi proaktiv që mbështetet tek informacioni që merret me 
mënyra të tjera të parashikura në ligj dhe hetimi parandalues që bëhet për të parandaluar kryerjen e 
veprave penale që kanë të bëjnë me trafikimin e qënieve njerëzore (Vidaicu, Dolea, 2009). 
Për të rritur efikasitetin e hetimeve janë organizuar trajnime me oficerë të policisë antitrafik, policisë 
kufitare dhe të migracionit, specialistë të Seksioneve të Mbrojtjes së të Miturve dhe Dhunës në 
Familje si dhe të policimit në komunitet për identifikimin e viktimave të trafikimit si dhe teknikat e 
intervistimit (RMB, 2008-2009).
Në periudha të ndryshme kohore janë realizuar trajnime me oficerë të policisë gjyqësore, prokurorë 
dhe gjyqtarë të Gjykatës së Krimeve të Rënda për të administruar sa më mirë hetimin dhe gjykimin 
e çështjeve të trafikimit të qënieve njerëzore.
Vështirësi për hetimin parqet momenti kur realizohet kontakti ndërmjet viktimës dhe të pandehurit, 
ku viktima në jo në pak raste shfaq edhe shenja frike, ankthi dhe duke pasur një gjëndje të tillë, nuk 
mund të kujtojë episode të rëndësishme të kryerjes së vepres penale dhe mund ta dëmtojne ecurinë 
e hetimeve. 
Gjatë fazes së hetimit pyetja e viktimës së trafikimit realizohet nga oficeri i policisë gjyqësore ose nga 
prokurori. Personi i dëmtuar (viktima), përballet me të pandehurin vetëm kur është i nevojshëm 
ballafaqimi i të dëmtuarit me të pandehurin. Një rast tjetër kur viktima mund të ketë kontakt me të 
pandehurin është atëherë kur realizohet njohja e personit të dyshuar nga i demtuari, por ky veprim 
mund të realizohet edhe pa u parë nga personi i dyshuar, kur mendohet se viktima mund të frikësohet 
nga i dyshuari ose mund të ketë ndikime të tjera nga prania e të dyshuarit. Një problem shqetësus i 
cili është vënë re gjatë hetimit dhe është i papërcaktuar në Kodin e Procedures Penale është rasti kur 
fëmija kërkon të bëjë një kallëzim penal dhe prindi nuk e realizon një gjë të tillë. Shumë e ndjeshme 
është dhe situata në rastet e keqtrajtimit, të shfrytëzimit, dhunimit apo edhe torturimit të fëmijëve 
nga ana e prindërve ose e të afërmve të tjerë. Për identifikimin e rasteve të tilla në doktrinë është 
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propozuar që personat të cilët duhet të kenë detyrimin ligjor për shkak të profesionit të kallëzimit të 
veprave të tilla penale duhet të jenë edhe punonjesit socialë (Imeraj, 2014, 79-80). 
Hetimi duhet te zhvillohet sa më shpejt të jetë i mundur dhe të jetë efikas. Në çështjen Mc-Cann 
v. Mbretëria e Bashkuar, që kishte të bënte me vdekjen e një personi, Gjykata vendosi se shteti ka 
detyrimin për të siguruar një anketë serioze dhe gjithëpërfshirëse. Hetimi duhet të ketë si rezultat 
identifikimin dhe dënimin e personave përgjegjës. Në çështjet Mv Keit v. Mbretëria e Bashkuar dhe 
Nachova v. Bullgaria, Gjykata vuri theksin tek fakti se duhet të ruhet besimi i publikut në respektimin 
nga autoritet e supremacisë së aktit të drejtësisë dhe parandalimi i çdo lloj aparence bashkëpunimi 
ose tolerance në lidhje me akte të paligjshme.

Gjykimi i veprave penale të trafikimit të qënieve njerëzore

Gjatë gjykimit të veprave penale në fushën e trafikimit të qënieve njerëzore janë vënë re disa vështirësi. 
Viktimat duhet të mbrohen mjaftueshëm nga ndërhyrja e të pandehurve dhe e personave të tjerë 
gjatë gjykimit, sepse mund të çojë në ndryshimin e dëshmisë së dhënë nga viktima gjatë procedimit 
(Vizdoga et al., 2013).
Vështirësia më e madhe paraqitet në momentin që realizohet kontakti ndërmjet viktimës dhe 
agresorit. Në disa raste një situatë e tillë paraqet një dryshim në gjëndjen emocionale të viktimës 
duke manifestuar edhe një turbullim në pergjigjet që i jepen gjykatës. Paraqet vështirësi kontakti i 
viktimës me agresorin për arsye se ky kontakt është i drejtëpërdrejtë dhe jo në pak raste sjell edhe 
efekte negative. Presioni që i vjen viktimës nga familjarët e të pandehurit që janë në sallë si dhe 
përballja me avokatin e të pandehurit, janë përshtypje të ndryshme nga ato që kishte pasur gjatë 
zhvillimit të hetimit të çështjes (Imeraj, 2014). 
Është e drejtë ideja e propozuar nga doktrina që pyetja e viktimës dhe e të miturit të realizohet pa 
pasur asnjë kontakt viziv me të pandehurin dhe avokatin e tij kur bëhet fjalë për viktima që janë 
shfrytëzuar, janë dhunuar, ose në ato raste kur kontakti viziv mund të ndikojë në mënyrë negative 
tek viktima (Imeraj, 2014). 

Dëmshpërblimi i viktimës

Kodi i Procedurës Penale nuk ka parashikuar rregulla të posaçme për dëmshpërblimin e personave 
të dëmtuar nga vepra penale e trafikimit të qënieve njerëzore. Pra, në rastin e tyre do të aplikohen 
dispozitat e nenit 58 e vijues të Kodit të Procedurës Penale. Në nenin 58 të KPP është parashikuar se 
personi i dëmtuar nga vepra penale dhe trashëgimtarët e tij kanë të drejtë të kërkojnë procedimin e 
fajtorit dhe shpërblimin e dëmit. Personi i dëmtuar mund të depozitojë kërkesa në organin procedues 
dhe të kërkojë marrjen e provave të nevojshme. Në rastin e personave të mitur është parashikuar 
mundësia që të përfaqësohen nga përfaqësuesit e tyre ligjorë.
Kurse në nenin 61 të KPP, ligjvënësi ka parashikuar mundësinë e ngritjes së padise civile në procesin 
penal. Ndërsa në nenin 62 të KPP është parashikuar momenti se deri në çfarë etape të zhvillimit të 
procesit gjyqësor mund të ngrihet padia civile në procesin penal. Ligji ka përcaktuar si moment të 
ngritjes së padisë civile në procedimin penal derisa të mos ketë filluar shqyrtimi gjyqësor.
Viktimat e trafikimit kanë dy mundësi për të realizuar të drejten e dëmshpërblimit: 
1) nëpërmjet ngritjes së padisë civile në procesin penal;
2) nëpërmjet depozitimit të padisë civile në gjykatën civile.
Në rastin e ngritjes së padisë civile në procesin penal, të dëmtuarit nuk kanë mundur në shumicën e 
rasteve të zhvillojnë gjykimin e padisë civile në procesin penal për dy arsye:
a) Në rast se i pandehuri kërkon gjykim të shkurtur dhe gjykata vendos kur janë kushtet e përcaktuar 
në ligj për gjykimin e shkurtuar, në këtë rast padia civile në procesin penal nuk shqyrtohet. 
b) Mund të ndodhë që gjykimi zhvillohet me gjykim të zakonshëm por gjykata për shkak të vonesës 
që mund të shkaktojë shqyrtimi i padisë civile në procesin penal e veçon atë dhe shqyrtohet më vonë 
në procesin civil.
Mund të ndodhë që viktimat të depozitojnë padi civile në gjykatën civile, por në këtë rast padia civile 
do të pezullohet derisa të përfundojë procesi penal.
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Në rastin e kërkimit të dëmshpërblimit ndihmën e vetme që kanë viktimat në këtë rast është ndihma 
që iu japin OJF-të që kanë si objekt të aktivitetit të tyre çështjet që kanë të bëjnë me viktimat e 
trafikimit, ku hyn edhe keshillimi ligjor.
Në rastin kur viktima dëshiron dhe ngre padi civile në procesin penal ose civil dhe jepet një vendim 
ku pasqyrohet një shumë e caktur por i pandehuri nuk ka mjete fincanciare ose ka, por ka arritur t’i 
fshehë ato, në këtë rast e drejta e viktimës ngel “vetëm në letër”. Shtete të ndryshme këtë situatë e kanë 
zgjidhur duke dhënë nga buxheti i tyre një shumë të caktuar në formë kompensimi për dëmin që ka 
pësuar viktima e trafikimit. 

Konkluzione

Megjithëse Shqipëria ka bërë hapa domethënëse në fushën e trafikimit të qënieve njerëzore përsëri 
janë disa aspekte që duhet të përmirësohen. Nga studimet e shumta që janë bërë në këtë fushë është 
vënë re se shkaku kryesor që ndikon më tepër në trafikimin e qënieve njerëzore është niveli ekonomik 
i ulët dhe është obligimi i shtetit për të rritur mirëqënien e qytetarëve dhe në të njëjtën kohë edhe 
parandalon trafikimin e qënieve njerëzore. Ajo që vihet re duke analizuar legjislacion shqiptar është 
fakti se viktimat e trafikimit në rastin e gjykimit të padisë civile nuk kanë ndihmë juridike. Në raste 
të tilla duhet t’u ofrohet ndihma ligjore falas. Në krahasim me ligjislacionet e tjera ku nga buxheti 
i shtetit parashikohet një shumë e caktuar në formë dëmshpërblimi për viktimat e trafikimit të 
qënieve njerëzore, një dispozitë e tillë nuk ekziston në legjislacionin shqiptar. Do të ishte mirë për të 
përmirësuar jetën e viktimave të parashikohej një dispozitë e tillë edhe në legjislacionin tonë. 
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Abstract

Multiculturalism is closely connected to an intercultural approach to law, education, society, and to social 
relationships. It is primarily not a legal concept, but a matter of political or sociological choice. If the population 
of a State is, as is most frequently, and indeed increasingly, the case nowadays, composed of a number of groups 
of distinctive ethnic, religious or cultural identities, the State may so establish its political and legal structures 
as to take account of the existence and the interests of these various groups. The State may however adopt (or 
more commonly, have adopted) a particular cultural model, on historical or patriotic grounds, as the national 
paradigm, so that all other models which may characterize individual groups will be seen as variations of that 
paradigm or departures from it. When I say that a State may act in this way, I intend merely to state a fact 
of political practice; I offer no value judgment on the desirability or otherwise of either a multicultural or a 
monocultural approach; nor, at this stage, am I making any suggestion as to the compatibility of either with 
law, international or national. In this sense, the the main objective of this paper is to analyse the impact of 
multiculturalism and democracy in international law.

Keywords: Multiculturalism, law, democracy, society, Europe.

Introduction

In comparison to democracy, international law had a different situation. Since the United Nations 
was created in 1945, its membership has increased nearly four-fold, from 51 original members to 
the 192 members of today. Any such increase is bound to have major repercussions on the work 
of the organization, and this one especially so because the new membership is made up largely of 
former colonies and developing countries which bring into the organization a vast wealth of legal and 
cultural traditions. For the first time, the international community has become global, comprising 
States that differ significantly regarding economic development, politics, culture and religion. Never 
before has the United Nations as well as the international community been so truly “international” 
as it is today.
 

The deployment of democracy in international law

Academic discussions often suffer from the fact that concepts and terms, when used as the basis for 
argumentation, fail to be sufficiently interpreted, or are differently invoked. Even where those terms 
are introduced into legal codifications, no sufficient clearness is obtained as long as no definition 
is provided. In the field of international law, mainly two terms suffer from the lack of definition 
although they are permanently and strikingly presented (Boric 2013). When, for instance, the “rule 
of law” is invoked, some are prepared to define this term as only guaranteeing the observance of 
positive law, whereas others see it as a guarantee of justice in an idealistic sense. Similarly, this is 
the case with the term “democracy”. Some regard it as no more than a formal participation in the 
formation of political decisions; whereas others see in it the guarantee against a certain tyranny of 
the majority which could suppress the minority; some even see it as a guarantee of human rights. 
The following considerations are dealing solely with the problems arising when democracy is used 
as a legal requirement without clear definition of this concept. Until now and continuing, no rule of 
international law exists expounding that a state in its capacity as a subject of international law is only 
recognizable when its government is legitimated in a democratic sense. Nevertheless, a tendency 
is obviously appearing in which only democratically established governments are internationally 
acceptable. Thus, for instance, the international treaty law seems more and more to incline to this 
view, in particular where those treaties relate to human rights (Papajorgji 2012). 
It should also be mentioned in this respect that membership in the European Union presupposes 
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democratically legitimated governments. So we can ascertain that in international law, many 
indications can befound qualifying democracy not only as a political but also as a legal goal of 
the world community. Nevertheless, a strict principle requiring the democratic legitimacy of all 
international subjects and institutions is not yet established; it is, rather, a kind of soft law which does 
not yet form part of positive international law. The reason why the concept of democracy does not, 
up until now, belong to the basic principles of international law, may be found in the traditional idea 
that states are completely free to organise their internal legal system. The Declaration on Principles of 
International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with 
the Charter of the United Nations (1970) emphasises the freedom of states to shape autonomously 
their political and social life without interference from other states. One could, possibly, argue that 
this freedom is not unlimited, for instance in regard to the protection of human rights. So, one might 
argue that democracy as an element of human rights has to be respected when the organisation of the 
internal legal system of states is at stake. However, the difficulty in drawing this consequence arises 
from the fact that the community of nations has not, until now, succeeded in shaping a commonly 
accepted concept of democracy (Papajorgji 2012).
Nearly all governments in the world pretend to be of a democratic nature or, at least, to be on the way 
to create a democratic legal system. Even dictators exercise their power mostly with the assertion that 
the majority of the population recognizes their authority, so that a certain legitimacy in a democratic 
sense is obtained. The unclearness of a generally accepted concept of democracy supports such a 
doubtful justification. But even when recognising the concept of democracy of the Western world 
as the only true democratic system and accepting the position that under international law every 
national government must be legitimized by free
elections or that a state without parliament would not comply with the requirements of international 
law, one cannot escape from a decisive problem. It consists in the question of whether or not the 
executive power of a state is bound to perform the will of the people, represented by the parliament, 
even when international law is disregarded by the majority of the parliament. 
 Let us once again undermine this view by a simple example that shows the doubtfulness of an 
undifferentiated claim for international democracy. The case may occur – and has occurred – that 
a treaty obligation is stipulated but one party to this treaty fails to comply with it by enacting a law 
preventing the performance of the international obligation in municipal law. The other party to this 
treaty invokes, maybe before an international court, the rule of pacta sunt servanda, whereas the 
defending party replies that the fulfilment of the obligation needs, under national law, the consent 
of the parliament, but a respective decision cannot be obtained due to the lack of parliamentary 
majority. Since international law – so the argument of the defendant goes – demands, as often 
proclaimed, that national governments must be based on the democratic concept, the observance of 
the treaty obligation cannot be reached. Under positive international law the deciding international 
court could not accept this argument. The Vienna Convention on the Law of Treaties clearly excludes 
the invocation of obstacles in national law in order to escape from the rule of pacta sunt servanda. 
If under a dictatorial government the treaty obligation is respected, it would be an abstruse view 
to reproach such a government for not having obtained the consent of a free parliament so that an 
international duty was wrongly fulfilled (Papajorgji 2012). One could, ironically, raise the question of 
what lastly international law prefers: a democracy which violates international law, or a dictatorship 
which does not admit democracy but respects international law?
Since international law increasingly qualifies international organisations assubjects of international 
law, the question arises as to whether they are alsobound by the rule – suppose it exists – claiming 
democracy as a principle of democracy. 

The deployment of Multiculturalism in International Law

Multiculturalism is a big challenge for international law. Indeed, although international law is by no 
means of uniquely Western origins, modern international law has been strongly influenced by the 
European understanding of its contours. For example, the European model of the nation-state and 
international legal order became universalized through its active acceptance by former European 
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colonies. In order for international law to be effective, however, it should strive to accommodate 
potentially differing views of the international legal order in this new community of States and 
peoples. One of the most fundamental principles of public international law is its universality, 
its recognition as valid and applicable in all States, whatever their historical, cultural or religious 
traditions. Universality, or at least cultural relevance, is crucial to the international legal order, because 
international law is sure to be ignored if it is not culturally relevant (An-Na’im 1990). But universality 
is also a very challenging goal, in light of the fact that the Universal Declaration of Human Rights 
was adopted at a time when most countries in the developing world were still under colonial rule. 
For example, of the more than 50 States of modern-day Africa, making up almost one third of the 
current United Nations member states, only four existed at the time of the drafting of the Universal 
Declaration of Human Rights.
The goal of universality is considered laudable by some, but to others it is viewed as unrealistic 
and even offensive (Steiner & Alston 2000). For this reason scholars have developed the notion of 
“moderate cultural relativism”, which accepts regional variations in human rights norms but aims 
to uncover a core group of rights which are indeed universal. The approach of moderate cultural 
relativism thus strikes a balance between strict cultural relativism, which holds that all human rights 
are culturally unique, and pure universalism, which holds that all human rights are universally 
applicable. The application of moderate cultural relativism is often problematic, however, because 
of the tendency of scholars to begin their search for a core group of human rights with traditionally 
Western standards of human rights, looking to other cultures only for confirmation or denial of the 
universality of those standards rather than for original inspiration in the creation of that core group 
of human rights. This is problematic from the standpoint of legitimacy: In order for international 
law to maintain its legitimacy, efforts to define universal rights must not be dominated by Western 
values. It is also problematic from the standpoint of compliance, because human rights are sure to 
be ignored if they are not culturally relevant or are seen as a subtle and modern form of intrusion 
(An-Na’im 1990).
In addition to the ways, discussed above, in which the law itself may not accurately reflect the views 
of all people, one should also consider the de facto effects of an international legal order in which 
States of vastly disproportionate economic, military, and political strength co-exist. When systems of 
international law are established based on a presumed equality of States, the actual presence of such 
disparities can be further exacerbated. For example, under the international law on the use of force, 
states are prevented from using force except (1) as part of a collective security measure authorized by 
the United Nations Security Council, and (2) in self-defense under UN Charter Article 51. The first 
is an example of a de jure imbalance of power, because the five permanent members of the Security 
Council will always have a great say on the authorization of collective security measures, including 
the veto power. It was precisely for this reason that the General Assembly passed the “Uniting for 
Peace” Resolution in 1950. This Resolution resolved that “if the Security Council, because of lack of 
unanimity of the permanent members, fails to exercise its primary responsibility for the maintenance 
of international peace and security in any case where there appears to be a threat to the peace, breach 
of the peace, or act of aggression, the General assembly shall consider the matter immediately with 
a view to making appropriate recommendations to Members for collective measures, including in 
the case of a breach of the peace or act of aggression the use of armed force when necessary, to 
maintain or restore international peace and security.” The Uniting for Peace Resolution was used to 
authorize collective force during the Suez crisis of 1956 and in the Congo in 1960 (Thomas 2002). 
The International Court of Justice found the Uniting for Peace Resolution intra vires the Charter in 
Certain Expenses of the United Nations in 1962. The second permissible use of force, self-defense 
under Article 51, does not suffer from this de jure imbalance, because all states are equally authorized 
to invoke it. From the point of view of realpolitik, however, many smaller and developing States 
simply have no power to use self defense, even if it is in their interest to do so. Because only strong 
States have the power to use force in self defense, coupled with the fact that the system of collective 
security does not function effectively, the law on the use of force is multicultural in theory, but not 
in actual practice. Another area where de facto discrepancies exist between States is the international 
law related to development and globalization. First, developing States can be disproportionately 
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effected by tariffs in the international trade regime, as the current debate on agricultural subsidies 
has made clear. Second, whereas developed nations are free to adopt domestic policies they see fit, 
developing nations dependent on money from the international financial institutions can be limited 
by the structural adjustment programs imposed by those institutions as a condition of lending. For 
example, it has been argued that “the [International Monetary Fund] adopts a doctrinaire monetarist 
approach, that it is insensitive to the individual situations of borrowing countries, that it imposes 
onerous conditions, that it is ideologically biased in favor of free markets and against socialism, 
and that it overrides national sovereignty and perpetuates dependency.” From a legal standpoint, 
it also bears noting that voting in organizations such as the International Monetary Fund is 
weighted according to the size of each country’s economy; such institutions will therefore be more 
representative of developed country interests than the interests of developing countries (Steiner & 
Alston 2000). Thus, both in the international law on the use of force and in the
international law related to development and globalization, even if the law itself does not directly 
favour developed, primarily Western, countries, the application of this law in the current geo-political 
realities disparately impacts developing, primarily non-Western countries in a negative way. Efforts 
to improve multiculturalism in international law must therefore take into consideration not only 
whether the law is de jure legitimate from a multicultural standpoint, but also if the law as applied to 
geo-political realities is multiculturally legitimate.
 

Conclusion

The question of multiculturalism in international law is a complex one deserving a multi-facetted 
response. In this point of view, this paper has offered three angles with which to view the issue, 
each offering its own challenges and benefits. First, concerning the question of the universality of 
international human rights law, it is posited that human rights are certain to be ignored if they are 
not culturally relevant, but it is crucial that efforts to uncover universal rights are not West-centric 
and begin in multiple legal traditions. Second, we examined the two de facto weaknesses in the 
multiculturalism of the international legal order, namely the law on the use of force and the law 
related to globalization and development. In both of these areas, although the law itself is generally 
sensitive to multicultural concerns, it negatively affects developing, non-Western countries when 
applied under current geo-political realities. Third, expanding the scope of inquiry even further, 
we have analyzed which over-arching theory of international law best accommodates multicultural 
approaches. Although the transnational perspective of non-state actors marks an improvement over 
the international paradigm based exclusively on the European model of the sovereign nationstate, the 
new trans-civilizational perspective marks an even further improvement by acknowledging cultural 
diversity within each civilization and indeed within each individual. 
Democracy on the other hand gives a modern tendency to see individual states as under an 
international obligation to install democratic governments. Moreover, the position of the minority in 
such a system and its legal protection when acting as the opposition, and the chance to gain to its side 
the authority of the state, should be guaranteed. An obligation of states to admit the participation of 
the citizens in the exercise of political affairs, in particular through guaranteeing elections, remains 
without substance as long as respective details are not cleared up. How often should elections be 
performed? What kind of institutions of the state should be legitimized by elections? Should the 
president of the state be elected, or appointed by the members of the executive power? Should the 
composition of the parliament depend on elections? Is secret or public voting required? Should one 
introduce the so-called imperative
or free mandate? Who would be the controller of the elections? How can one limit the power 
vested in the majority? The behaviour of many governments, when acting free from detailed rules, 
demonstrates the danger of misunderstood democracy which, in the end, might produce a kind of 
tyranny.
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Roli i parlamentit në procesin e anëtarësimit në BE, Kuvendi i Kosovës
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Abstrakt

Ky artikull paraqet një kornizë përmbledhëse analitike e legjislative si një degë e rëndësishme e  pushtetit në 
procesin e anëtarësimit të shtetit në Bashkimin Evropian, me theks të veçantë rastin e Kuvendit të Kosovë. Ky 
punim analizon rolin e parlamentit në marrjen e vendimeve dhe politikave në kuadër të procesit të integrimit 
në Bashkimin Evropian, i cili padyshim se paraqet peshën e tij si institucion i rëndësishëm për faktin se vendit 
i jep formë dhe drejtim të duhur si në anëtarësimin në institucione dhe organizata ndërkombëtare ndër-
shtetërore dhe mbi-nacionale. Po ashtu dhe për faktin se parlamenti është e pushtetit ku legjitimiteti i tij buron 
drejtpërdrejtë nga qytetarët.
Gjithashtu, studime të ndryshme kanë treguar se parlamenti ose pushteti legjislativ është institucioni më 
demokratik i një shteti dhe këtë fakt më së miri e shpjegon roli i parlamenteve kombëtare të shteteve anëtare të 
Bashkimit Evropian me Traktatin e Lisbonës. Pra, roli i Kuvendit të Kosovë si institucion më demokratik dhe 
me legjitimitet të drejtpërdrejtë nga qytetarët e Kosovës duhet të forcohet edhe më shumë në ushtrimin e tre 
funksioneve kryesore kushtetuese, siç janë: funksioni i përfaqësimit (përfaqësim adekuat), ligjvënës (miratimi i 
legjislacionit të zbatueshëm) dhe zgjedhor (ose/apo mbikëqyrës). Kompetencat që parlamenti ka në ushtrimin 
e funksioneve të tij kushtetuese mundëson rritjen e rolit të tij në procesin e integrimit dhe të anëtarësimit në 
Bashkimin Evropian si një organizatë me karakter mbi-nacional. 

Fjalët kryesore: Roli i parlamentit, procesi integrues, procesi i anëtarësimi, Bashkimi Evropian, legjislativi, Kuvendi 
i Kosovës, sistemi parlamentar, legjitimiteti.  

Hyrje 

Parlamenti është institucion që ka legjitimitet demokratik për përfaqësimin e interesave të qytetarëve 
dhe të “drejtën” për të vendosur për bartjen e sovranitetit shtetëror nga një autoritet kombëtar të 
një autoritet tjetër ndërkombëtar ose mbinacional, siç është rasti i anëtarësimit në mekanizma të 
ndryshëm ndërkombëtar me rast veçantë anëtarësimi në Bashkimin Evropian. Sistemi politik në 
Kosovëështë demokratik me një ndarje tëdegëve të pushtetet, si: legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. 
Legjislativin e përbëhënKuvendi i Kosovës i cili ka gjithsej 120 (njëqind e njëzet) deputet si institucion 
ligjvënës i zgjedhur drejtpërdrejtë nga populli (Kushtetuta, Nenet 63, 2008). Gjithashtu, Kuvendi ka 
të drejtën në ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare me të cilat institucionet e Kosovës lidhin me 
institucionet ose mekanizmat ndërkombëtar, siç ështëBashkimin Evropian. 
Funksionet kryesore të Kuvendit të Kosovës tregojnë se fuqia politike parlamentare është e ndërtuar 
dhe bazuar në sistemin politik parlamentar më demokratik që ka Kosova, sepse është institucion i 
zgjidhur për një mandat katër vjeçar dhe me votim të drejtpërdrejt nga populli (Kushtetuta, Nenet 63 
dhe 66, 2008). Pra,Kuvendi sikurse dhe parlamentet në shumicën e vendeve të cilat kanë një sistem 
parlamentardemokratik kanënjë rol shumë të rëndësishëm, jo vetëm për faktin se bartin legjitimitetin e 
qytetarëve në mënyrë të drejtpërdrejtë, por dhe për faktin se zgjedhin dhe mbikëqyrin institucionet tjera 
shtetërore në një rend kushtetues me njësistem politik demokratik.Anëtarësimi i Kosovës në Bashkimin 
Evropian është një sfidë që përveç procesit teknik dhe proceduarave burokratike lidhur me përmbushjen 
e kritereve për anëtarësim, ekziston një sfidë tjetër paralele e që është mos njohja e Kosovës si shtet i 
pavarur nga pesë vendeve anëtare të saj (Greqia, Qipro, Rumania, Sllovakia dhe Spanja).
Uushtrimi i pushtetit parlamentar i Kuvendit të Kosovës pa dyshim që është i rëndësishëm në rritjen 
e rolit të tij në funksionet mbikëqyrëse dhe kontrolluese në politikën kombëtare për procesin e 
anëtarësimit të Kosovës në BE.
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Marrja e vendimeve politike parlamentare në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin 
Evropian

Kuvendi i Kosovës është institucion i cili ushtron pushtetin legjislativ dhe i cili zgjedh institucionet 
tjera të pushteteve ekzekutive dhe gjyqësore(Kushtetuta, Nenet 4, 2008). Presidenti dhe kryeministri 
së bashku me kabinetin qeveritar zgjidhet nga Kuvendi qësi institucion përfaqësues ka rol të 
rëndësishëm nëvendimmarrjen dhe krijimin e politikave në kuadër të procesit të anëtarësimit 
të Kosovës në Bashkimin Evropian. Kohët e fundit disa vende me demokraci moderne janë 
karakterizuar me marrjen e vendimeve tëpërbashkëta në mes të degëve të pushtetit legjislativ dhe 
ekzekutiv. Gjithashtu, edhe Kuvendi i Kosovës ne procesin e vendim-marrjes duhet të ushtron rolin 
e tij pozitivë në marrjen e vendimeve. Në të kaluaren jo shumë të largët në proceset politike të cilat 
kanë qënë sfiduese pёr Kosovёn janë marr vendime të rëndësishme, por kishre dhe raste kur marrja 
e vendimeve është bërë benges e funksionimit të legjislativt (dy mandate të legjislaturëssë III-të dhe 
të IV-të të shkurtuara). Megjithatë, Kuvendi është institucioni më demokratik e më transparent dhe 
i arritshëmpër qytetarët se degët tjera të pushtetit siç janë ai ekzekutiv dhe gjyqësor, sepse mbledhjet 
e seancave parlamentare dhe mbledhjeve të komisioneve parlamentare janë të hapura për publikun 
dhe shtypin (Rregullorja e punës së Kuvendit, Neni 65, 2010). Për qytetarët e Kosovës Kuvendi dhe 
deputetët e saj janëmë të arritshëm se sa zyrtarët e lartë të institucioneve të tjera ekzekutive, pёr 
faktin se për qytetarët deputetët janë përfaqësues të tyre të drejtpërdrejtë të cilët shprehin vullnetin 
politik tё tyre. Për këtë arsye Kuvendiështë institucion qё luan rol tё rëndësishёm duke marrё 
parasysh funksionet e tij kryesore, si: funksionin përfaqësues, ligjvënës dhe mbikëqyrës ose zgjedhor 
(kontrollues), ku në vazhdim do të shpjegohen shkurtimisht këto funksione kushtetuese të Kuvendit 
lidhur me ushtrimin e detyrave dhe obligimeve si degë e pushtetit legjislativ. 
Funksioni përfaqësues i parlamentit në përgjithësi është funksion i cili buron nga vullneti qytetar 
për politikat vendimmarrëse të cilat duhet të mearrë karshi interesave të qytetrëve tëtyre. Kёta të 
fundit të zgjedhurit e tyre i konsiderojnë si përfaqësues tëdrejtpërdrejtë në marrjen e vendimeve 
dhe ushtrimin e ndikimit të vullnetit politik përmes tyre (Johnson, 2005, 2). Pra, sikursenë shumë 
sisteme tjera politike edhe në Kosovë funksioni përfaqësues i Kuvendit përfshinë disa shërbime 
përbërëse me qëllim të përfitimit të elektoratit përmes fondeve qeveritare për projekte të ndryshme, 
sinëndërtimin e rrugëve, tëshkollave, spitalet, kanalizimet, ura, taksave, etj. Pra siç njihet ndryshe një 
mënyrë e shërbimit të drejtpërdrejtë për të siguruar rizgjedhjen e tyre në mandati e ardhshëm.Sipas 
disa studimeve nocioni i përfaqësimit është zhvilluar me kalimin e kohës dhe sipas një ndarje klasike 
qëështë bërë përpërfaqësuesitelegjislativit, ku në njërën anë kuptohet përfaqësimi i qëndrimeve të 
qytetarëve dhe preferencat e tyre për ligjvënësit dhe në anën tjetër ligjvënësit e konsiderojnë vetën 
si tëzgjedhurit e popullit për shkak të aftësive të tyre tëveçanta të cilët do të bëjnë më të mirën për 
mirëqenien e tyre (Jon, Parliamentary Governance, 2014). 
Ndërsa funksioni ligjbërës është funksioni i dytë i prlamentit që ka të bëjë me shqyrtimin dhe miratimin 
e legjislacionit dhe të rregullave për qeverisjen e vendit. Kuvendi sipas Kushtetutës është institucion 
ligjvënës i zgjedhur nga populli (Kushtetuta, Neni 63, 2008) dhe i cili ka kompetenca për miratimin e 
ligjeve, rezolutave, ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, shpalljen e referendumit, miratimin e 
buxhetit, mbikëqyrjen e ekzekutivit, mbikëqyrjen e politikës së jashtme dhe të sigurisë, etj.Pra procesi 
ligjvënies nëKuvendin e Kosovës ka një rëndësi të veçantë për faktin se Kuvendi gjithashtu bënë 
kontrollin e harmonizimit dhe përafrimit të legjislacionit kombëtar me legjislacionin e Bashkimit 
Evropin, po ashtu i cilika trupat e tij qëkanë kompetencë në shqyrtimin dhe mbikqyrjen e procesittë 
harmonizimit dhe përafrimit të legjislacionit të Kosovës me legjislacionin e BE-së, që kryesisht bëhët 
nga Komisioni për Integrime Evropiane(Rregullorja e punës, 2010, shtojca 2, 44). Harmonizimi dhe 
përafrimi i legjislacionit me Acquis të BE-së është një nga parakushtet kryesore që një shtet të përparoj 
në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.1

1Ndërsa, shifet sqartë seiniciativa ligjvënëse është e 
dominuar nga qeveria më numër të madh të draft-ligjeve që hartohen dhe procedohen për miratim 
në Kuvend, pra qeveria ka rol dominues sa i përket ligjbërjes që shpeshherë nga studiues të ndryshëm 
shihet si balancues i pushtetit në mes ekzekutivit dhe legjislativit (Johnson, 2005, 4).

1

1Acquis e BE-së përbëhet nga 35 Kapituj, me Bashkimin Evropian duhet që të diskutohen të gjithë kapitujt veç e veç.
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Ndërsa funksioni i tretë mbikëqyrës ose kontrollues nënkupton një “kontroll” dhe “ekuilibr” që 
parlamenti përmes mbikëqyrjes legjislative për të siguruar që programet e ndryshme janë duke u 
realizuar në mënyrë të ligjshme, efektive dhe për qëllime të caktuara (Johnson, 2005, 3). Përmes 
këtij funksioni parlamenti siguron një kontroll më të mirë mbi shpenzimet e buxhetit, zbatimin e 
ligjeve dhe funksionimin einstitucioneve të pavarura.Miratimi i buxhetit kombëtar gjithashtuështë 
një instrument irëndësishmi mbikqyrjes parlamentare që parlamenti duhet ta ushtroj më shumë në 
të ardhmen. Buxheti duhet të shqyrtohet në komisionet e tij parlamentare me qëllim të kontrollit 
sektorial të shpenzimit të parave publike dhe në interes të përmbushjës së detyrimeve sipas kritereve 
për anëtarësim në Bashkimin Evropian, siç njihen ndryshe si kriteret për pranim në BE (Reka, 2010, 
284). Në kuadër të këtij funksioni bënë pjesë gjithashtu dhe zgjedhja e institucionevetë degëve të 
pushtetit ekzekutiv e gjyqësor dhe institucioneve tjera të pavarura. Si shembull, Kuvendi i Kosovës 
me votim të përgjithshëm zgjedh presidentine Republikёs, kryeministrin dhe kabinetin qeveritar 
(ministrat zgjedhën nga kryeministri dhe Kuvendi vetëm njoftohet me ndryshimet në kabinetin 
qeveritar dhe njëherësh këta të fundit nuk mund të jenë edhe anëtarë të legjislativit), ndërsagjyqtarët e 
Gjykatës Kushtetuese po ashtuu zgjidhen në Kuvend. Përvç degës së pushtetit ekzekutiv dhe gjyqësor 
gjithashtu Kuvendi zgjedh institucionet e pavarura si AuditorinGjeneral, Avokatin e Popullit, 
Autoritetin e Konkurrencës, etj.Pra, thënë ndryshe Kuvendi përveç zgjedhjes së institucioneve të 
ndryshme ka për obligim të siguroj funksionimin e plotë të tyre përmes mbikëqyrës dhe kontrollitqë 
janë kriteretë rëndësishme e të doemosdoshme përfunksionimin e një shtetit demokratik me 
institucione demokratike dhe funksionale (Staab, Lodge &Thielemann, 2011, 40). Aftësia e Kuvendit 
për të ushtruar në mënyrë efektivekëto funksione kushtetuese (përfaqësues,ligjvënës dhe mbikëqyrës) 
nënkupton faktin e aftësisë menaxhuese dhe teknike, pra duhet pasurmë shumë informacion, 
personel dhe financa të mjaftueshëm.  Prandaaj parlamnti duhet që të organizohoj në mënyrë efetive 
këto funksione që shërbejnë për funksionimin demokratik të sistemit politik, edhe pse disa autor 
thanë “se në shikim të parë nuk mund të duken këto funksione si një vlerë e veçantë demokratike” 
(Beetham, 2006, 115).
Kuvendi i Kosovës sipas Rregullores së punës ka miratuar njëPlanin veprimi për integrime 
evropiane me qëllim tëpërmbushjessë sfidave të cilat kanë dalur si rekomandime nga Raporti i 
Progresit për Kosovën çdo vit (Rregullorja, Neni 77, 2010). Pas publikimit të Raportit për studimin 
e fizibilitetit 2012 për Kosovën nga Komisioni Evropian për hapjen e negociatave për Marrëveshjen 
e Stabilizim Asociimit (Komunikata e Komisionit për Studimin e Fizibilitetit për Marrëveshjen e 
Stabilizim Asociimit mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës, 2012, 4) qeveria e Kosovës ka hartuar 
një Plan veprimi për negocimin e MSA-së dhe e cila është miratuar në Kuvend. Kurse para hapjes 
së negociatave për MSA-në Kosova në procesin e Stabilizim Asociimit e kishte kaluar përmes një 
Mekanizmi përcjellës për Stabilizim dhe Asociimt.2

Kuvendi i Kosovës ka njëkomisionin parlamentar i cili merret me procesin e integrimit evropian, 
pra Komisioni për Integrime Evropiane sipas rregullores së punës së Kuvendit është një nga katër 
komisionet e përhershme dhe në fushë-veprimtarin e tij janë një gamë e gjerë e kompetencave, si 
nëmbikëqyrja e procesit të harmonizimit dhe përafrimit të sistemit juridik të Kosovës me sistemin 
juridik të Bashkimit Evropian, mbikëqyrja dhe kontrolli i harmonizimit dhe përafrimit të legjislacionit 
kombëtar të Kosovës me legjislacionin primar dhe sekondar të BE-së, përkatësisht të Acquis të BE-
së,bashkëpunimin me institucionet vendore dhe ndërkombëtare në procesin e anëtarësimit dhe 
integrimit në BE,koordinimin dhe bashkëpunimin me institucionet përgjegjëse të BE-së në Kosovë 
dhe me vendet anëtare të saj,mbikëqyrjen e punës së ekzekutivit në përmbushjen e detyrimeve që 
dalin nga Raporti i Progresit për Kosovën dhe sipas kërkesave të Bashkimit Evropian, etj.    

Pushteti dhe pavarësia parlamentar

Kërkesat për personel legjislativ janë duke u rritur të parlamenti dhe deputetët për të mundësuar 
zhvillimin më të thellë të politikave që për pasoj do të kenë kërkesat në rritje për pushtet parlamentar 
ndaj institucioneve tjera në emër të ngritjes së mirëqenës kombëtare të qytetarëve. 
2

2Për shkak të statusit politik të Kosovës Bashkimi Evropian kishte vendosur një mekanizëm përciellës për 
Kosovën në procesin e stabilizim asociimit “tracking mechanism”
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Në kuadër të mbikëqyrjes parlamentare ose kontrollit ndaj ekzekutivit për të kërkuar llogaridhënie 
ndaj tij, pushteti parlamentar mbi ekzekutivin është kategorizuar në katër grupe kryesore të llojeve 
tëlegjislaturave me sisteme politike demokratike, të ashtuqujtura: legjislatura vulë gome (rubber 
stamp), legjislatura arenë, legjislatura transformuese dhe legjislaturat e reja (Johnson, 2005, 4-6).Sipas 
këtyre karakteristikave që këto lloje të legjislaturave bartin, Kuvendi i Kosovës ka krijuar një bazë të 
sistemit politik i cilii mundëson legjislativit që të ketë një pushtet parlamentar mbi ekzekutivin. Edhe 
pse sistemet e tilla sikur dhe në Kosovë kanë treguar më shumë një disiplin partiake ku anëtaret e 
saj në parlament janë ndikuar nga partitë për votimin e legjislacionit dhe programeve të ndryshme 
qeveritre. Ndryshe nga sistemi presidencial partit politike në sistemin parlamentar janë më të 
fuqishme për faktin se keto parti ose kualicione për të mbijetuar qeverinëqendrojnë të bashkuar në 
parlament. Pothuajse i njëjtëështë sistemi parlamentar në Kosovë ku partit politike ose kualicionet 
qëndrojnë së bashku duke votuar legjislacionin dhe programet qeveritare, që shpeshëherëjanë 
kritikaur për mbikqyrje jo efektive ndaj ekzekutivit qё pёr pasojёështë mos përmbushjae detyrave dhe 
detyrimeve në dobi të procesit të integrimit të Kosovës në BE(Raporti i Progresit për Kosovën, 2012). 
Komisioni Evropian ka kërkuar që Kuvendi të ketë pavarësi më të madhe financiar nga ekzekutivi 
(Raporti i Progresit për Kosovën, 2012),ku megjithatë, kjo pavarësi financiare do të krijohet atëhere 
kur Kuvendi të ushtroj një kontroll më të rreptë mbi shepenzimin e buxhetit dhe të kërkoj nga 
qeveria që në buxhetin e saj të mos ndërhyj gjatë fazës së hartimit të tij për vitin fiska. Pra kontroli 
i parlamentit mbi buxhetin dhe stafin e tij është esencial dhe shteteve që pretendojnë anëtarsim në 
Bashkimin Evropian j`u kërkohet plotësimi i kritereve për anëtarësim të njohura ndryshe edhe si 
Kriteret e Kopenhages (kriteret politke, juridike dhe ekonomike) dhe kriteri i katërt ose siç njihet 
ndryshe si kriteri adminitrativ që ka për qëllim aftësinë e administratës shtetërore për t`i zbatuar 
normat dhe politikat e Bashkimit Evropian. (Reka, 2010, 282-284).
Ekzistojnë gjithashtufaktorë të tjerë që ndikojnë në forcimin e Kuvendit karshi procesit të 
integrimit evropian dhe qëjanë funksionimi i mirë i komisioneve parlamentare dhe vullneti politik. 
Komisionet e fuqishme parlamentare luajnë një rol qendror në aspektin e mbikëqyrjes dhe kontrollit 
parlamentarmbi ekzekutivin i cili duhet të forcohet më shumë në drejtim të mbikëqyrjes kryesisht të 
programeve qeveritare në efikasitetin dhe zbatimin e tyre (Raporti i Progresit për Kosovën, 2013, 7). 
Vullneti politik gjithashtu është i rëndësishëm sepse i referohet kryesisht dëshirës së drejtuesve dhe 
anëtarëve të parlamentit nëse ata duan për të ushtruar ose zgjeruar fuqinë parlamentare në Kuvend. 
Ndërsa agjenda evropiane në Kuvend sa i përket procesit ligjvënës ka gjetur një konsensus të plotë 
politik por ky vullnet politik sidomos pozitë dhe opozitë duhet që të avancohet edhe në funksionet e 
tjera kryesore të Kovendit të Kosovës. 

Kuvendi institucion më demokratik, krahasimi me sistemin parlamentare të vendeve tjera

Demokracia parlamentare është parakusht që një vend duhet të përmbush para pranimin ne BE. 
Kuvendi i Kosovës është institucioni me demokratik në Kosovë sepse jo vetëm që shpreh vullnetin 
politik të qytetarëve të saj por dhe për faktin se është i zgjedhur me votim të drejtëpërdrejtë dhe të 
përgjithshëm. Me Traktatin e Lisbonës parlamentet nacionale të shteteve anëtare kanë fitur të drejta 
dhe kompetenca më të mëdha të institucionet e Bahkimit Evropian (Mayoral, 2011, 7). 
Nëse krahasojmësistemet parlamentare të disa nga vendet që kanë traditë më të gjatëdhe të 
qendrueshme në sistemin qeverisësduke u bazuar mbi parimet e demokracisë dhe kryesisht në 
përbërjen e degës së ekzekutivit mund të shihet e kemi të bëjmë mesistemetë ndryshme qeverisëse.
Sistem parlamentar në Mbretërinë e Bashkuar karakterizohet me sistem qeverisës i përbër nga 
ekzekutivi pra nga kryeministrit dhe kabinetit qeveritar i zgjedhur nga partia që ka shumicën 
në parlamentdhe të cilët gjithashtu janë anëtarë të tij. Pra vendi është një monarki kushtetuese 
ku monarku (mbreti) është kreu i shtetit (edhe pse më shumë në aspektin kryesisht cermonial) 
(Mayer, 2003, 90). Ndërsa  ShBA-të kanë një sistem presidencial ku presidenti zgjidhet në mënyrë të 
drejtpërdrejtë dhe vetë e zgjedhë dhe e udhëheqë kabinetin qeveritar. Ndërsa anëtaret e këtij kabineti 
qeveritar nuk mund të jenëanëtarë të legjislativit si në rastin e Mbretërisë së Bashkuar. Në sistemin 
parlamentar Gjerman kancelari zgjidhet nga partia (ose koalicioni) në parlament dhe i cili e zgjedh 
kabinetin qeveritar me aprovim të parlamentit, ku shumica e tyre mund të jenë anëtarë të legjislativit, 
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kurse presidenti mund të thuhet se i zgjedh në mënyrë indirekte (Mayer, 2003, 204). Ndërsa sistemi 
politik në Francë është më i përzier sepse presidenti zgjidhet drejtpërdrejtë nga qytetarët që ka një 
pushtet të fortë pasi që vet zgjedhë kryeministrin dhe kabinetin qeveritar të cilët nuk mund të jenë 
anëtarë të legjislativit (Mayer, 2003, 154). 
Pra, funksionimi i një sistemi parlamentar në demokracitë e zhvilluara nënkupton një sistem të 
qendrueshëm dhendërtimin e një strukture politike të përbërë nga legjislativi, ekzekutivi, partive 
politike, grupeve të interesit, burokracisë dhe gjykatave.   

Përfundimi 

Roli i Kuvendit të Kosovës në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian është shumë i 
rëndësishëm për faktin se tre funksionet kryesore të saj kushtetuese, siç janë funksioni ligjvënës, 
përfaqësues dhe mbikëqyrs ose kontrollues, janë elemente të mjaftushme që dëshmojnë rëndësinë e 
tij. Dhe jo vetëm në shqyrtimin dhe mbikqyrjen e harmonizimit / përafrimit të legjislacionit kombëtar 
të Kosovës me legjislacionin e BE-s (Acquis të BE-së), por edhe për ushtrimine e kontrollit dhe 
zgjedhjës së instituvcioneve përgjegjëse për realizimin dhe përmbushjen e kritereve për anëtarësim. 
Kurse, si koncept, cilësia e demokracisë në një vend nuk është e lidhur domosdoshmërisht me 
kapacitetin mbikëqyrës, sepse vetë legjislativi është përgjegjës për të sigurur cilësinë demokratike 
dhe vënien në dispozicion të mbikëqyrjes (Pelizzo&Stapenhurs, 2012, 4).  
Pushteti parlamentar mbi institucionet ekzekutivie gjithashtu është i rëndësishëm për faktin 
se me mbikëqyrjen dhe kontrollin Kuvendi e ushtron ndaj ekzekutivit lidhur me përmbushjen e 
standardeve evropian me qëllim të avancimit të agjendës së integrimit evropian të Kosovës.Është 
një element shtesë që forcon tezën se ushtrimi i funksione të theksuara më lartë, parlamentit i japin 
një rol shumë më aktiv në sistemin politik parlamentar. Madje ka studiues që kontrollin e “fortë” 
mbi ekzekutivin e shohin si jo shumë të dobishme për vetë sistemin për shkak të pamundësisë së 
realizimit të progrmit qeveritar (programe politike me të cilat kanë fituar zgjedhjet nacionale). Por 
në rastin e Kosovës, Kuvendi duhet të mbikqyrë dhe kontrolloj më shumë ekzekutivin kryesisht në 
zbatimin e legjislacionit dhe programeve qeveritare për të arritur plotësimin e standardeve evropiane 
dhe një ditë anëtarësimin në Bashkimin Evropian.
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Abstract

A particular feature of the Mediterranean Sea is that unlike other semi-enclosed seas, such as the Baltic Sea or 
the Black Sea, many coastal States have not claimed maritime zones that they are entitled to establish under 
international law. Such maritime zones include contiguous zones, so-called ‘contiguous archaeological zones’ 
and Exclusive Economic Zones as well a range of maritime zones (such as fisheries zones, fisheries protection 
zones, ecological protection zones, ecological and fisheries protection zones) that derive from the rights of 
coastal States to claim Exclusive Economic Zones. The result is that large areas of the Mediterranean have, until 
recently at least, remained beyond the jurisdiction of coastal States and under the regime of the high seas.
Mediterranean states have so far been reluctant to proclaim an EEZ or, at least to give effect to such a claim 
in the Mediterranean. Among the reasons behind the choice of delaying the establishment of EEZ may be the 
existence of difficult problems of delimitation still to be settled in this relatively narrow sea and the desire of 
most states to preserve freedom of navigation, naval mobility and access to fisheries. From a legal point of view, 
however, there is nothing to prevent Mediterranean states from establishing EEZ if they wish to do so. At least 
three Mediterranean states have taken steps towards the establishment of such a zone.
In 1981, Morocco proclaimed a 200-mile EEZ, which in principle applies without distinction to both Atlantic 
and Mediterranean waters off the Moroccan coasts. It is unclear whether Morocco enforces its EEZ legislation 
to Mediterranean waters.  In ratifying the LOSC on 26 August 1983, Egypt declared that it “will exercise as 
from this day the rights attributed to it by the provisions of Parts V and VI of the United Nations Convention 
on the Law of the Sea in the exclusive economic zone situated beyond and adjacent to its territorial sea in the 
Mediterranean and the Red Sea” and that it “undertakes to establish the outer limits of its exclusive economic 
zone in accordance with the rules, criteria and modalities laid down in the Convention”. As far as could be 
established, it appears that the Egyptian declaration has not been followed by implementing legislation.
The Maritime Code of Croatia, adopted on 27 January 1994, contains several provisions on the EEZ. However, 
application of these provisions is conditional to the decision by the Croatian Parliament to proclaim such a 
zone or a zone of different nature. Spain and France have proclaimed a 200-mile EEZ off their coasts but have 
indicated that it is not applicable to Mediterranean waters. 

Key words: Economic Exclusive Zone, Coastal States, Mediterranean Sea, Contiguous zones

Introduction

The purpose of this paper is to provide a brief overview of the legal status of Mediterranean waters and 
a global picture of Mediterranean states’ adhesion to major international conventions or agreements 
relating to the law of the sea and fisheries. 
The Mediterranean as a semi-enclosed sea surrounded by 21 countries, is characterized by a number 
of distinctive features with important implications for the conservation and management of fisheries. 
One of these features is the general restraint shown by coastal states to exercise their rights to extend 
national jurisdiction over waters in the Mediterranean. While most states have established territorial 
waters, few have claimed an economic exclusive zone or a fishing zone extending beyond these 
waters (Attard, 1987, 24). As a result, the high seas area in the Mediterranean lies much closer to the 
coasts than in most other seas and oceans on the planet. It is therefore similar to the situation that 
prevailed in the sixties and seventies prior to the devising of the new law of the sea enshrined in the 
1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982). The existence of a large 
area of high seas requires a high level of cooperation between coastal states to ensure the sustainable 
utilization of fisheries resources in the Mediterranean. 
After a brief review of the basic principles and rules relating to the establishment of maritime zones 
as embodied in the UNCLOS, this paper examines the legal status of Mediterranean waters. Main 
isue of this paper is to give information relative to national maritime zones, on the extent of states’ 
territorial seas, economic zones, fishing zones and continental shelves, explaining the legislation 
establishing in these various maritime zones.
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Maritime jurisdiction in the Mediterranean Sea

From a legal point of view, marine waters fall under different areas, each having its own legal regime, 
as codified by the UNCLOS. This is adopted on 10 December 1982 in Montego Bay, Jamaica and 
provides the general framework governing the establishment and delimitation of maritime zones. 
It stipulates that the sovereignty of any coastal State extends to an adjacent belt of sea, called the 
territorial sea, whose breadth can extend up to a limit not exceeding 12 nautical miles. Sovereignty 
conferred upon coastal states is not confined to the water column but also extends to the air space 
over the territorial sea as well as to its bed and subsoil. It must be exercised in accordance with the 
UNCLOS and other rules of international law (Articles 2 and 3). The UNCLOS sets out the rules 
and methods to be applied to determine the baselines from which the breadth of the territorial sea 
should be measured (normal baseline and straight baselines) and lays down the rules to be followed 
to delimit the territorial sea between states with opposite or adjacent coasts (Article 15).
The UNCLOS recognizes coastal states the right to claim an exclusive economic zone (EEZ), the 
extent of which must not exceed 200 nautical miles (Article 57). Unlike for the territorial sea, the 
coastal State sovereignty does not extend to the EEZ. In the latter, the coastal State enjoys sovereign 
rights “for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, 
whether living or non-living, of the waters superjacent to the sea-bed and of the sea-bed and its 
subsoil, ...” (Article 56).
Unlike the EEZ, the continental shelf exists ipso jure and does not depend on occupation, effective or 
national, or on any expressed proclamation by coastal states. According to Article 76 of the UNCLOS, 
the continental shelf comprises the sea-bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond 
the territorial sea throughout the natural prolongation of the land territory to the outer edge of the 
continental margin or to a distance of 200 nautical miles from the baselines where the outer edge of 
the continental margin does not extend up to 200 nautical miles, or up to the line of delimitation. In 
the context of the Mediterranean (Dahamani, 1987, 90)                                    basin where 
the continental shelf is generally narrow, the continental margin criterion, which presupposes a 
continental shelf extending beyond 200 nautical miles, is irrelevant. Under this definition, the whole 
Mediterranean seabed becomes an area to be eventually allocated to coastal states, on the basis of the 
maritime boundaries to be established under international law (Conforti, 1987, 87).
The UNCLOS reiterates the freedom of the high seas principle, indicating that the high seas are open 
to all states, whether coastal or landlocked. While traditionally the freedom of the high seas could 
be enjoyed without limitation, it should now be exercised under the conditions laid down by the 
UNCLOS and by other rules of international law. A definition of this concept is given under Article 
87. It comprises, inter alia, the freedom of navigation and the freedom of fishing. Exercise of the latter 
is subject to the conditions laid down in Article 116. They provide that states have the right for their 
nationals to engage in fishing on the high seas subject to: (a) their treaty obligations; (b) the rights 
and duties as well as the interests of coastal states provided for, inter alia, in article 63, paragraph 2, 
and articles 64 - 67; and (c) the provisions of section 2 of Part VII of the UNCLOS on the high seas 
(Jagota, 1981, 124).

Status of maritime zones in coastal states

Territorial seas. Most Mediterranean states have established a 12-mile territorial sea. A few countries 
still adopt narrower limits, namely Greece and Turkey in the Aegean Sea. Because of the complex 
political and geographical situation, the very possibility of extending the territorial sea beyond the 
6-mile limit is still disputed by the two countries. In the case of the Aegean Sea, application of the 
median line rule provided under Article 15 of the UNCLOS is politically sensitive as too many islands 
are on either side of the median line. The Syrian Arab Republic claims a 35-mile territorial sea which 
does not fit with international law as reflected in the UNCLOS. It is not clear, however, whether the 
Syrian Arab Republic enforces rights beyond 12 miles. Bosnia and Herzegovina and Slovenia have 
not yet determined the extent of their territorial sea. Both newly independent states have a very 
narrow access to the Adriatic Sea. In addition, the geographical features of the coastline make it very 
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difficult, if not impossible, for both states to establish any substantial territorial sea(Laenza, 1987, 77).
Treaties for the delimitation of the territorial sea have been concluded between France and Italy on 
28 November 1986 with regard to the strait of Bonifacio between Corsica and Sardegna; Italy and 
Yugoslavia on 10 November 1975 with respect to the gulf of Trieste, and more recently between 
Croatia and Bosnia and Herzegovina on 30 July 1999 (Mediterranean Institute, 1987, 54).
Exclusive economic zones. Mediterranean states have so far been reluctant to proclaim an EEZ or, at 
least to give effect to such a claim in the Mediterranean. Among the reasons behind the choice of 
delaying the establishment of EEZ may be the existence of difficult problems of delimitation still to 
be settled in this relatively narrow sea and the desire of most states to preserve freedom of navigation, 
naval mobility and access to fisheries. From a legal point of view, however, there is nothing to prevent 
Mediterranean states from establishing EEZ if they wish to do so. At least three Mediterranean states 
have taken steps towards the establishment of such a zone.
In 1981, Morocco proclaimed a 200-mile EEZ, which in principle applies without distinction to both 
Atlantic and Mediterranean waters off the Moroccan coasts. It is unclear whether Morocco enforces 
its EEZ legislation to Mediterranean waters. Morocco has not yet entered into negotiation with 
neighbouring countries to delimit the extent of its EEZ in the Mediterranean.
In ratifying the UNCLOS on 26 August 1983, Egypt declared that it “will exercise as from this day the 
rights attributed to it by the provisions of Parts V and VI of the United Nations Convention on the 
Law of the Sea in the exclusive economic zone situated beyond and adjacent to its territorial sea in the 
Mediterranean and the Red Sea” and that it “undertakes to establish the outer limits of its exclusive 
economic zone in accordance with the rules, criteria and modalities laid down in the Convention”. 
As far as could be established, it appears that the Egyptian declaration has not been followed by 
implementing legislation (Juda, 1986, 32).
The Maritime Code of Croatia, adopted on 27 January 1994, contains several provisions on the EEZ. 
However, application of these provisions is conditional to the decision by the Croatian Parliament to 
proclaim such a zone or a zone of different nature.
Spain and France have proclaimed a 200-mile EEZ off their coasts but have indicated that it is not 
applicable to Mediterranean waters.
Fishing zones. In the Mediterranean, there are four countries, namely, Algeria, Malta, Spain and 
Tunisia that have claimed fishing zones extending beyond their territorial waters.
In 1994, Algeria claimed an exclusive fishing zone (zone de pêche réservée), beyond its territorial sea 
and adjacent to it, whose extent 32 nautical miles from the western maritime border and Ras Ténés 
and, 52 nautical miles from Ras Ténés to the eastern maritime border.
Malta has claimed a 25-mile exclusive fishing zone since 1978. However, because of the geographical 
features of the area, the northern boundary of the Maltese fishing zone falls short of 25 nautical miles.
In 1951, Tunisia claimed an exclusive fishing zone that is delimited for about half of its length by the 
50-m isobath. Use of this criterion to delimit a maritime zone is unique in international practice. 
Because of the shallow waters in the region, the external limit of this fishing zone is a line the points 
of which are located, in certain cases, as far away as 75 nautical miles from the Tunisian coast and 
only 15 nautical miles from the Italian island of Lampedusa. The Tunisian fishing zone encompasses 
the rich bank called  Il Mammellone  (“the Big Breast”), which has traditionally been exploited by 
Italian fishermen and is considered as an area of the high seas by Italy.
More recently, Spain, by Royal Decree No. 1315/1997 of 1 August 1997 as modified, claimed a 37-
mile wide fisheries protection zone measured from the outer limit of the territorial sea. The fisheries 
protection zone is delimited according to the line which is equidistant (median line) from the opposite 
coast of Algeria and Italy and the adjacent coast of France. No fisheries protection zone is established 
in the Alboran Sea, off the Spanish coast facing Morocco. Interestingly, it was argued, in the preamble 
of the Royal Decree, that extension of jurisdiction over fisheries resources beyond territorial waters 
was a necessary step to ensure adequate and effective protection of fisheries resources (Mediterranean 
Institute, 1987, 15). In Spain’s view, maintenance of the status quo, which was already characterized 
by excessive exploitation of fisheries resources, was unacceptable as it would have rapidly led to the 
depletion of these resources.
Building on the Spanish approach, the European Union, in a 2002 document laying down a 
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Community Action Plan for the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources in 
the Mediterranean, advocated the declaration of fisheries protection zones, of up to 200 nautical 
miles, to improve fisheries management in the Mediterranean. It stressed the fact that establishment 
of fisheries protection zones would facilitate control and contribute significantly to fighting against 
illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. The document emphasized the need to build a 
consensus through wide consultation and involvement of all countries bordering the Mediterranean 
basin, if such undertaking is to be successful and effective. To achieve this, a common approach 
should first be agreed upon by Community Member States and, subsequently, by all the countries 
in the region. Recently, France indicated that it adhered to this approach and that the legislation to 
declare a 50-mile fisheries protection zone off its Mediterranean coast was in the process of being 
drafted.
While declaration of fisheries protection zones will have legal implications on jurisdiction over 
fisheries resources, it will not affect jurisdiction over inter alia mineral or fossil resources, navigation 
or any other rights in this area. Unlike sovereign rights conferred upon the coastal State in the EEZ, 
those enjoyed by it in a fishing zone are restricted to the exploration, exploitation, management and 
conservation of fisheries resources (Blake, 1987, 65).
The effect of establishing fisheries protection zones will be to reduce the area of high seas and thus to 
modify access rights to certain fisheries. Loss of access to fishing grounds that were previously part 
of the high seas could be overcome through the conclusion of bilateral fisheries access agreements. 
In areas where extension of national jurisdiction may have serious detrimental social and economic 
effect, mitigating measures may be worked out through, for instance, recognition of historical fishing 
rights for specified vessels. Should the approach be successful, extension of national jurisdiction 
over fisheries is likely to translate into most of the resources being under national jurisdiction, with 
possible impact on the mandate of the General Fisheries Commission for the Mediterranean.
Continental shelves. In the Mediterranean there are several complex delimitation issues. For instance, 
the long-lasting dispute between Greece and Turkey on the delimitation of coastal zones in the 
Aegean Sea has not been solved yet. The delimitation between Spain and Morocco appears to be very 
complex owing to the existence of Spanish enclaves and small islands along the coast of Morocco. The 
negotiations between France and Italy for a complete maritime delimitation have still to overcome 
the geographical problems of the presence of islands and the concave/convex configuration of the 
coastlines. As in any other semi-enclosed seas, several issues of delimitation are further complicated by 
the fact that more than two states are involved. For the time being, Monaco is the only Mediterranean 
State to have settled all its maritime boundaries. Conversely, several countries in the region have not 
yet concluded any agreement at all (Buzan, 1981, 320).
Bilateral agreements on delimitation of the continental shelf are so far in force between the following 
states: Italy and Yugoslavia (Rome, 8 January 1968); Italy and Tunisia (Tunis, 20 August 1971); Italy 
and Spain (Madrid, 19 February 1974); Greece and Italy (Athens, 24 May 1977); France and Monaco 
(Paris, 16 February 1984); Libyan Arab Jamahiriya and Malta (Valletta, 10 November 1986); and 
Libyan Arab Jamahiriya and Tunisia (Benghazi, 8 August 1988). The two latter agreements implement 
the judgments rendered by the International Court of Justice on 3 June 1985 and 24 February 1982, 
respectively. Another agreement was signed on 18 December 1982 by Albania and Italy but has not 
yet entered into force (Blake, 1987, 40).

International Conventions And Agreements On The Law Of The Sea And Fisheries

The major conventions and agreements dealing with the law of the sea and fisheries in the states 
bordering the Mediterranean basin are the LOSC, the Agreement for the Implementation of the 
Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating 
to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 
(1995 UN Fish Stocks Agreement) and the Agreement to Promote Compliance with International 
Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (1993 Compliance 
Agreement) (UNCLOS, 1982).
Of the 21 Mediterranean states, only 3, namely, Israel, the Syrian Arab Republic and Turkey, have 
neither signed nor ratified the UNCLOS. Libyan Arab Jamahiriya and Morocco have signed the 



330

UNCLOS but have not yet ratified it. However, both countries have reflected in their national 
legislation the principles and rules of international law laid down in the UNCLOS. Recently, Albania 
acceded too. If the Syrian Arab Republic were to accede to the UNCLOS, it would have to drop its 
claim to a 35-mile territorial sea and to a 41-mile contiguous zone.
So far, only Cyprus, Malta and Monaco have adhered to the 1995 UN Fish Stocks Agreement. In 
addition to the European Union, seven states, namely, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, Morocco 
and Spain, have signed the 1995 UN Fish Stocks Agreement but have not yet taken steps to ratify it. 
This may indicate the reluctance of Mediterranean states to be bound by Part VI of the Agreement 
on compliance and enforcement, which under certain conditions authorizes inspectors of a State 
Party to the Agreement to board and inspect fishing vessels flying the flag of another State Party to 
the Agreement.
In addition to the European Union, four states, namely, Cyprus, Egypt, Morocco and Syrian 
Arab Republic, have ratified the 1993 Compliance Agreement. It should be emphasized that this 
Agreement entered into force only recently on 24 April 2003. Since then, no Mediterranean states 
have ratified it (Clingan, 1982, 12).
Cyprus is the only Mediterranean states to be a party to the UNCLOS, the 1995 UN Fish Stocks 
Agreement and the 1993 Compliance Agreement. By contrast, Turkey has neither signed nor ratified 
any of these three agreements and convention. Israel and Libyan Arab Jamahiriya are signatory 
to only one convention or agreement, respectively, the 1995 UN Fish Stocks Agreement and the 
UNCLOS.

Conclusion

The Mediterranean Sea occupies only 0,7 % of the word’s oceans , it has layed an important role in 
the modern world, not only in the fields of politics, history, economics and cultural life, but also 
as a link between Europe, Africa and Asia. The coastal zones like territorial sea, contiguous zone, 
exclusive economic zone and continental shelf, have been codified by the United Nations Convention 
of the Law of the Sea. The 1982 Convention drastically changed the marittime boundaries in the 
Mediterranean. Every Mediterranean state has the right to extend the limits of its territorial sea to 
12 miles. The contiguous zone may be increased from the ormer 12nm to 24nm. The concept of 
the Exclusive Economic Zone, if adopted in the Mediterranean, will subject the whole sea to the 
jurisdiction of the coastal state. Finally the Convention makes considerable changes to the right of 
free transit in international straits. A new concept of ‘transit passage’ has been introduced which 
cannot be suspended by the coastal state and applies also to aircraft. There are four Mediterranean 
countries Egypt, France, Marocco and Spain that have proclaimed a 200 mile EEZ. Two countries 
of the European Union , Frnce and Spain have established an EEZ only in their non Mediterranean 
waters. Marocco has published a map indicating its EEZ, Egypt has proclamaid an EEZ. Most 
Mediterranean countries have not established 200 mile claim not only because of the difficulty of 
delimitation, but also because of the assumtion that the Mediterranean Sea is not wealthy sea in 
terms of its leaving resources. But as coastal states continue to adopt EEZs the pressure will increase 
upon Mediterranean countries to do the same, since the fishing fleets of many of these countries 
have been excluded from the area pronunced to be exclusive economic zones, mostly in the North 
Sea and the coast of West Africa. When the entire Mediterranean area will be surrounded by Eezs it 
is excpected that a more rational harvest utilization regime will emerge.
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“Një vështrim kriminologjik mbi gjykimet penale për veprat penale 
në fushën e korrupsionit”    

Marbona Cuka
Kryeministria

Abstrakt

Duke evidentuar rolin e prokurorisë si një organ shumë të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit, 
evidentohet një raport joproporcional mes numrit të çështjeve të filluara, të përfunduara dhe të dërguara në 
Gjykatë nga Prokuroria e Rretheve Gjyqësore. Në këtë punim objekt analize do të jenë pikërisht çështjet penale 
të gjykuara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Durrës për periudhën janar 2013- qershor 2014 dhe disa 
karakteristika sociale të të gjykuarve për veprat penale në fushën e korrupsionit, këto të fundit në funksion të 
hartimit të politikave penale efikase.
Numri i çështjeve penale të përfunduara nga Gjykatat e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Durrës është në nivele të 
ulëta e për pasojë edhe numri i personave të dënuar.
Si faktorë që kanë ndikuar në këtë rezultat mund të përmenden: vështirësia në gjetjen e provave për të vërtetuar 
akuzën për veprat në fushën e korrupsionit, ngurrimi për të filluar dhe çuar deri në fund hetimet kur ekziston 
dyshimi se pas këtyre veprave fshihen njerëz me pushtet dhe me pozitë të lartë të administratës shtetërore apo 
në sistemin e drejtësisë, etj.
Duket se mbetet ende një sfidë për prokurorinë e sistemin gjyqësor shqiptar hetimi e gjykimi i veprave penale 
në fushën e korrupsionit, në funksion të forcimit të demokracisë dhe shtetit të së drejtës. 
Ky punim do të shoqërohet me rekomandime mbi mënyrën e përmirësimit të rezultateve në luftën kundër 
korrupsionit.

Fjalë kyçe: Vepra penale, korrupsioni, Gjykata, shtet i së drejtës, vështrim kriminologjik

Hyrje

Krahas legjislacionit dhe kapaciteteve të institucioneve që kanë për detyrë të parandalojnë dhe 
ndëshkojnë korrupsionin, shumë i rëndësishëm cilësohet veprimtaria e gjyqësorit. Për të kuptuar 
rolin e tij në ndëshkimin e korrupsionit, objekt studimi kam bërë disa vendime gjyqësore të dhëna 
nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë e Durrës që kanë për objekt të vetëm ose kryesor të çështjes 
këto nene të Kodit Penal: Neni 244 “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, 
Neni 245 “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë”, Neni 257 
“Përfitimi i paligjshëm i interesave”, Neni 259 “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione 
publike”, Neni 260 “ Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, 
Neni 319 “Korrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, Neni 319 
ç “Korrupsioni pasiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, të shpallura në 
harkun kohor janar 2013 - qershor 2014.

“Një vështrim kriminologjik mbi gjykimet penale për veprat penale në fushën e korrupsionit”
(Janar 2013-Qershor 2014)

Numri i çështjeve penale të përfunduara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë që kanë për objekt të 
vetëm ose kryesor të çështjes Nenet 244, 245, 257, 259, 260, 319, 319 ç, të shpallura në harkun kohor 
janar 2013 - qershor 2014 është 5 (pesë) dhe numri i personave të dënuar është 4 (katër).
Numri i çështjeve penale të përfunduara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës që kanë për objekt të 
vetëm ose kryesor të çështjes Nenet 244, 245, 257, 259, 260, 319, 319 ç, të shpallura në harkun kohor 
janar 2013 - qershor 2014 është 2 (dy) dhe numri i personave të dënuar është 11 (njëmbëdhjetë). 
(Vendimi nr. 127, datë 3.4.2013, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës,Vendimi nr. 435, datë 24.09.2013, 
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, Vendimi nr. 659, datë 02.04.2014, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
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Tiranë, Vendimi nr. 927, datë 08.07.2013, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Vendimi nr. 2521, datë 
29.10.2014, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Vendimi nr. 770, datë 11.04.2014, Gjykata e Rrethit 
Gjyqësor Tiranë, Vendimi nr. 1310, datë 22.05.2014, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë).

Të dhënat e mësipërme gjenden të ilustruara edhe në tabelën e mëposhtme:

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Periudha Nr.i çështjeve Nr.i personave të 
dënuar

Tiranë Janar 2013-qershor 2014 5 4

Durrës Janar 2013-qershor 2014 2 11

Numri i çështjeve penale të përfunduara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë e Durrës, për vepra 
penale në fushën e korrupsionit si dhe numri i personave të dënuar është në nivele të ulëta. 
Nisur nga numri i ulët i çështjeve të gjykuara a duhet të besojmë dhe të jemi entuziastë se në Shqipëri 
nuk ka korrupsion? Përgjigja është jo.
Si faktorë që kanë ndikuar në këtë rezultat mund të përmenden:
- Vështirësia (mungesa e mjeteve të përparuara të hetimit) në gjetjen e provave për të vërtetuar 
akuzën për veprat në fushën e korrupsionit, për rrjedhojë pushimin e çështjes nga organi i akuzës pa 
mundur dërgimin e saj në gjyq;
- Mungesa e një kuadri ligjor që mbron personat që denoncojnë korrupsionin, i njohur si 
“whistleblowing legislation” (legjislacioni në mbrojtje të personave bilbilfryrës), detyrim ky i 
parashikuar edhe nga Konventëa Civile kundër Korrupsionit për shtetet që e kanë miratuar këtë 
dokument (Neni 9 i Konventës Civile kundër Korrupsionit, Strasburg); Duhet bërë një ndarje e qartë 
në legjislacion mes zyrtarëve publik ose nëpunësve të tjrë që raportojnë shkeljet brenda institucionit 
të tyre dhe kategorisë së përgjithshme të qytetarëve ankues. Legjislacioni ekzistues shqiptar rregullon 
këto 2 kategori në të njëjtin ligj (Ligji për bashkëpunimin e publikut në denoncimin e korrupsionit). 
Parashikimet për mbrojtjen e personave bilbilfryrës janë krejtësisht joefektive. (Utrecht University, 
2014, 10)
- Korrupsioni brenda sitemit të drejtësisë, etj.

Me interes kriminologjik, në funksion të hartimit të politikave penale efikase, po evidentoj disa 
karakteristika të personave të gjykuar për veprat penale në fushën e korrupsionit.

 Personat e gjykuar për vepra penale të korrupsionit sipas gjinisë:
Gjatë periudhës janar 2013-qershor 2014 nga 15 personat e dënuar për kryerjen e veprave penale 
në fushën e korrupsionit të parashikuar nga Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, në Gjykatat e 
Rrethit Gjyqësor Tiranë e Durrës janë 1 femër dhe 14 meshkuj. Ky rezultat mund të shpjegohet me 
tendencën të përhapur, jo vetëm në Shqipëri se kriminaliteti është një fenomen më tepër mashkullor 
se sa femëror.

 Personat e gjykuar për vepra penale të korrupsionit sipas grupmoshave:
Gjatë periudhës janar 2013-qershor 2014 nga 15 personat e dënuar për kryerjen e veprave penale në 
fushën e korrupsionit të parashikuar nga Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, në Gjykatat e Rrethit 
Gjyqësor Tiranë e Durrës :
- Nga mosha 20-30 vjeç ---------  7 (shtatë) të dënuar
- Nga 30-40 vjeç            ---------  2 (dy) të dënuar
- Nga 40-50 vjeç            --------   3 (tre) të dënuar
- Mbi 50 vjeç                 --------    1 (një) i dënuar
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Nga analiza e të dhënave të dala nga monitorimi i vendimeve të gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 
e Durrës shohim që personat e grupmoshës 20-30 vjeç përbëjnë numrin më të madh të personave 
të gjykuar për veprën penale në fushën e korrupsionit. Pra, vëmë re se veprat penale në fushën e 
korrupsionit kanë prirje për të pasur si subjekte të saj kryesisht të rinjtë.
 Politika e dënimit
Nenet 244, 245, 257, 259, 260, 319, 319 ç, parashikojnë dënimin nga 6 muaj (minimumi) deri 12 vjet 
(maksimumi) te korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë. 
Krahas dënimit me burgim parashikohet edhe ai me gjobë në të gjitha rrethanat. Si dënimi me 
burgim dhe ai me gjobë përputhen me rrezikshmërinë e veprës.
Nga monitorimi i vendimeve të gjykatës objekt studimi, vihet re aplikimi në pothuajse të gjitha 
rastet të Nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale, duke përfituar në këtë mënyrë subjektet e këtyre 
veprave ulje dënimi me 1/3 e dënimit, duke e reduktuar ndjeshëm atë.
Nga sa është thenë më lart, vë re se gjykata ka vendosur që në përputhje me atë që parashikon Kodi 
Penal, të mbajë një trajtim human në dhënien e vendimeve për konsumimin e veprave penale në 
fushën e korrupsionit.
Në gjykimin tim ky lloj qëndrimi human i mbajtur nga gjykata nuk përputhet me rrezikshmërinë e 
veprës. 

Roli i prokurorisë, policisë dhe i gjykimit të çështjeve në parandalimin dhe luftimin e 
korrupsionit

Në vendet e Evropës Juglindore, pushteti gjyqësor ka qenë në disavantazh me degët e tjera të pushtetit, 
për sa kohë ai nuk ka qenë shumë i angazhuar me faktorin që udhëheq dhe orienton qeverisjen e 
mirë në 2 dekadat e fundit-procesi i integrimit në Bashkimin Evropian (SELDI, 2014, 75).
Hapa të rëndësishëm janë bërë që nga viti 2007 për ngritjen e strukturave të specializuara për 
hetimin e shkeljeve që lidhen me korrupsionin në polici dhe prokurori. Megjithatë, kuadri ligjor 
dhe institucional shfaq të meta të rëndësishme, përfshirë juridiksion të paqartë mbi veprat penale 
që lidhen me korrupsionin, vazhdimin e imuniteteve dhënë zyrtarëve të lartë publikë, burime të 
pamjaftueshme njerëzore dhe teknike, konsolidim i pamjaftueshëm i Njësive të Përbashkëta Hetimore, 
mungesë bashkëpunimi/besimi efektiv mes policisë dhe prokurorisë, bashkëpunim dhe shkëmbim 
i pamjaftueshëm informacioni me institucione të tjera. Veç kësaj, gjithë hetimi dhe ndjekja penale 
kryhet në një kuadër të pamjaftueshëm pavarësie, autonomie apo stabiliteti të burimeve njerëzore. 
Çështjet gjyqësore tregojneë se policia dhe prokuroria nuk arrijnë të hetojnë dhe çojnë për gjykim 
çështje komplekse ose çështje që përfshijnë zyrtarë të lartë (“Vlerësim i kuadrit ligjor anti-korrupsion 
në Shqipëri”, 2015, 21).
Policia dhe prokuroria duhet të mbledhin dhe të sigurojnë më shumë informacion për ndarjen e 
rasteve që u referohen atyre sipas burimeve, përfshirë (si minimum) institucionet e mëposhtme: 
Inspektoratin e Lartë për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive dhe Konfliktet e Interesit (ILDPKI), 
Kontrollin e Lartë të Shtetit (KLSH), Departamentin e Kontrollit të Brendshëm Administrativ dhe 
Auditit (DKBAA), Drejtorinë e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave (DPPPP), 
Autoritetin Tatimor dhe Autoritetin e Doganave. Një ndarje e mëtejshme e burimeve referuese sipas 
ministrive mund të merret gjithashtu në konsideratë. Sistemi i Konsoliduar duhet ta raportojë këtë 
informacion.
Prokuroria duhet të sigurojë një ndarje të gjithë rezultateve të veprimtarive të saj – jo vetëm rastet e 
pushuara apo që i janë përcjellë gjykatës, por edhe mundësi të tjera të një rasti që nuk është iniciuar 
apo është pezulluar. 
Ndërsa organizimi i gjyqësorit është në përgjithësi i përshtatshëm, ekzistojnë probleme në lidhje me 
procesin e emërimit dhe juridiksionin e Gjykatës se Lartë, pagat e gjyqtarëve, procesin e emërimit të 
anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, kriteret për transferimin e gjyqtarëve, mungesen e kontrollit 
të gjyqësorit mbi Shkollën e Magjistraturës, pamjaftueshmërinë e trainimit dhe ndërgjegjësimit në 
lidhje me etikën, mbivendosjen e kompetencave për kontrollin e pasurive të gjyqtarëve, sistemin e 
vlerësimit të gjyqtarëve që kërkon një rishikim të plotë, mungesën e transparencës së vendimeve 
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gjyqësore, dhe probleme me mbivendosjen e kompetencave në inspektimin e gjyqtarëve dhe 
gjykatave, së bashku me një përqëndrim problematik të së drejtës për të filluar procedimin disiplinor 
në duart e Ministrit të Drejtësisë.
Mbi gjykimin e çështjeve gjyqësore për vepra penale në fushën e korrupsionit vihet re: specializim 
dhe trainim i pamjaftueshëm i gjyqtarëve (sidomos ne nivelin e rrethit gjyqësor); mungesa e një 
kuptimi të përbashkët për elementët e krimit të korrupsionit dhe pranueshmerinë e llojeve të 
ndryshme të provave; ndëshkime te buta, vendime gjyqësore që shpesh nuk jane të strukturuara/
përpunuara mjaftueshëm, teknika dhe formatime të ndryshme në hartimin e vendimeve gjyqësore; 
vonesa serioze në arsyetimin e vendimeve gjyqësore (“Vlerësim i kuadrit ligjor anti-korrupsion në 
Shqipëri”, 2015, 21).
GRECO (Grupi i Shteteve kundër Korrupsionit-organizëm i Këshillit të Evropës) rekomandon që 
“Komiteti i Etikës, Verifikimit të Mandateve dhe i Trajnimit Vazhdues Profesional” i Konferencës 
Kombëtare Gjyqësore të përmbushë mandatin e tij dhe të sigurojë në mënyrë aktive zbatimin e 
rregullave të etikës dhe që gjyqtarëve t’u ofrohen udhëzime, këshillime dhe trajnim i detyrueshëm 
gjatë ushtrimit të detyrës lidhur me çështje të etikës, konfliktet e interesave dhe parandalimin 
e korrupsionit brenda rradhëve të tyre. Më tej do të ishte me vend që Kodi i Etikës Gjyqësore t’i 
bëhej i disponueshëm publikut duke e botuar atë në një faqe zyrtare internet.(GRECO, 2014, 11) 
Te parashikohen kufizime pas mbarimit të detyrës apo një “periudhë qetësimi” për gjyqtarët si një 
instrument i rëndësishëm për parandalimin e korrupsionit. (GRECO, 2014, 13)

        
Përfundime dhe rekomandime

Një sistem mirëfunksionues i zbatimit të ligjit dhe drejtësisë është tulla e fundit e nevojshme në 
kuadrin antikorrupsion.
Duhen ndërmarrë hapa për të mbështetur pavarësinë dhe/ose autonominë funksionale të prokurorisë 
dhe gjykatës.
Ekziston një nevojë e ngutshme për të kaluar nga një situatë ku institucionet dhe gjykatat 
bashkëpunojnë vetëm aty ku ligji i detyron shprehimisht, në një situatë ku ato bashkëpunojnë në 
interes të praktikës së mirë për sa kohë nuk ka pengesë ligjore.
Ekziston një nevojë e ngutshme për t’i akorduar më shumë burime financiare gjykatës dhe prokurorisë.
Nevojitet parashikimi ne Kodin Penal i rrethanave specifike rënduese (përveç atyre ekzistuese të 
përgjithshme) për format e ndryshme të korrupsionit pasiv, garantimi i koherencës në zbatimin e 
rregullave mbi pranueshmërinë e provave, ashpërsimi i sanksioneve për korrupsionin pasiv, formatimi 
i vendimeve dhe i arsyetimit të tyre, sidomos në lidhje me përdorimin e dënimeve alternative.
Të botohet dhe të jetë i disponueshëm për publikun Kodi i Etikës Gjyqësore.
Për të parandaluar korrupsionin në gjyqësor nevojitet reformimi i procedurës së emërimeve për 
anëtaret e Gjykatës së Lartë, Këshillit të Lartë të Drejtesise dhe Bordit Drejtues të Shkollës së 
Magjistraturës; amendimi i rregullimeve ligjore që kanë të bëjne me konfliktin e interesave (kufizime 
pas përfundimit të mandatit, ndalimi i të gjitha llojeve të dhuratave) dhe trainim/ndërgjegjësim per 
çështjet e etikës; qartësim i sistemit per verifikimin e deklaratave të pasurise nga gjyqtarët; botimi 
on line i të gjitha vendimeve gjyqësore; qartësimi i procedurave për verifikimin e ankesave dhe 
inspektimin e gjykatave; reformim i procedimit disiplinor të gjyqtarëve duke zgjeruar të drejten e 
nismës për fillimin e procedimit dhe garantuar pavarësinë e organit disiplinor.
Në zbatimin e rekomandimeve në lidhje me hetimin, ndjekjen penale dhe dënimin e rasteve të 
korrupsionit, Shqipëria duhet të mbështetet në përvojat më të mira ndërkombëtare si psh Zyra për 
Luftën kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (USKOK) në Kroaci.
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Luhatjet e cmimeve te lendeve te para: analiza e FMN

Elvis Xhori
SHLPU LOGOS

Abstrakt

Ky punim propozon nje analize te luhatjeve te cmimeve te lendeve te para ne nje aspektative globale duke u 
perjektur per te njerre ne pah ceshtjet qe mund te besojne qe kane ndikur ne rritjen e ketyre te fundit.  Paraqitet 
ne detaje analiza nga kendveshtrimi i FMN duke theksuar shkaqet nga u shfaq kjo krize, evolucioni i saj ne 
pjesen tjeter te botes, cfare efekti pati ajo ne vendet e zhvilluara, vendet emergjente, vendet ne zhvillim. Duke 
konkluduar ne masat qe duhet te ndermarrin vendet e zhvilluara dhe ato ne zhvillim per te zvogeluar impaktin 
e kesaj turbolence financiare ne ekonomite e tyre

Fjalë kyçe: FMN, WEO, FAO , vendet e zhvilluara, vendet ne zhvillim

Hyrje

Rritjet akute në çmimet e ushqimit dhe të karburantit kanë pasur efekte negative mbi të varfërit dhe 
do të mund të paraqesin rreziqe për stabilitetin makroekonomik në një numër të vendeve me te 
ardhurat të ulët dhe të mesëm.
Kjo ofron një analizë të sfidave të politikës makroekonomike duke qenë rezultat I te rrjedhave të 
parave dhe paraqet një të rishikuar te ndikimit te tyre në bilancin e pagesave, buxhetet, inflacionin, 
varfërine dhe diskuton përgjigjet e kohëve të fundit të politikës.
Analiza është strukturuar si vijon: Një të rishikuar te një sërë shkaqesh te rritjes në çmimin e ushqimit 
dhe karburantit dhe te perspektivave përpara. Ndikimin e rritjes së çmimeve në bilancin e pagesave, 
inflacionin, dhe varfërinë në vendet me te ardhuara te ulët dhe të mesëm. Ne perfundim paraqet një 
grup të rishikuar të përgjigjeve të politikave të ndërmarra deri më sot. 

Çmimet e karburantit dhe të ushqimeve që rriten: Origjina, Perspektivat dhe Rreziqet

Kjo pjesë diskuton origjinën, perspektivat dhe rreziqet që lidhen me rritjen e çmimeve të ushqimeve 
dhe të karburantit. Origjina e zgjerimin e shpejtë të çmimeve të naftës dhe të ushqimit mund të 
gjurmohen në rritjen jashtëzakonisht të fuqishme globale në 2003-07. Rritja e shpejtë në ekonomite 
emergjente dhe ekonomitë në zhvillim në veçanti ka katalizuar kërkesën për mallra. Pra, rritja 
e ngadaltë në ekonomitë e zhvilluara ka pasur pak ndikim në çmimet e mallrave sesa në ciklet e 
mëparshme të biznesit.
Kushtet financiare e kanë forcuar përkohësisht presionin mbi çmimet e naftës, mallrat e tjera dhe mbi 
disa variablave financiarë dhe ndikojnë në çmimet e naftës dhe të mallrave të tjera përmes ndikimit 
të tyre në kërkesën dhe ofertën e naftës.

Presioni i përgjithshëm i drejtpërdrejtë në drejtim të çmimeve më të larta është përforcuar fort nga 
një numër zhvillimesh që nga 2006:
• Kushtet e pafavorshme të motit kane reduktuar të korrat në të dy vitet 2006 dhe 2007 në një numër 
jashtëzakonisht të madh të vendeve, ku të korrat e grurit ishin prekur negativisht, gje që çoi në një 
oferte akute në çmimet e grurit, me teprimet në zëvendësuesit e tij (veçanërisht oriz).
• Rritja e prodhimit të biokarburanteve në ekonomitë të përparuara - ne përgjigje të çmimeve më 
të larta të naftës, dhe gjithnjë e më shumë, politikave bujare  - ka ngritur kërkesën për ushqim. Në 
veçanti, rritja e prodhimit të etanolit shpjegon për rreth tre të katërtat e rritjes së konsumit global 
të misrit në 2006-07. Kjo ka shtyrë çmimin e jo vetëm te misërit, por edhe ato të kulturave tjera 
ushqimore dhe në një masë më të vogël te vajrave, shpendeve dhe mishit.
• rritja e çmimit të naftës dhe energjisë në përgjithësi ka rritur kostot e prodhimit për mallrat e 
ushqimit, përmes ndikimit të saj mbi çmimet e karburanteve të transportit dhe plehut (ky i fundit ka 
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më shumë se trefishuar që nga fillimi i 2006).
• Përdorimi në rritje i kufizimeve të eksportit nga eksportuesit e ushqimit për të rritur oferten me 
ushqime kombetare dhe uljen e çmimeve te brendeshme ka vënë nen presion ato të botës, ku kufizimet 
e eksportit nga disa nga eksportuesit kryesore te orizit kane  kontribuar ndjeshëm në rritjen e çmimin 
te orizit në 2008.
Është e mundshme që çmimet e naftës dhe të ushqimeve te mbeten të larta dhe të paqëndrueshme, me 
një parashikim prej vetëm nje rënie të moderuar, ku ndikimi i shumë prej faktorëve të diskutuara më 
lart do të zgjasë deri kur inventaret e ulet dhe kufijtë e kapacitetit pritet të vazhdojnë për pak kohë. Në 
tregjet ushqimore, rritja e prodhimit të biokarburanteve dhe të kërkesës së forte dhe të vazhdueshme 
nga ekonomitë në zhvillim dhe emergjente do të vazhdojne të ushtrojne nje presion mbi çmimet
Pse, në një kohë kur ekonomia botërore është ngadalësuar dhe është në një recesion çmimet janë aq 
të larta dhe në disa raste ende në rritje?
Kërkesa për energji dhe lëndë të parë ka mbetur ende e forte, duke reflektuar kryesisht rritjen e fortë 
në tregjet emergjente dhe në zhvillim, të udhëhequr nga Kina dhe India. Në këto ekonomi rritja është 
më intensive se ajo e ekonomive më të zhvilluara. Në fakt, tregjet emergjente dhe në zhvillim si një 
grup përbënin rreth 95% të rritjes së kërkesës së naftës që nga viti 2003. Perspektiva e vazhdueshme 
e një rritje relativisht të fortë në këto ekonomi sugjeron se rritja e kërkesës për energji dhe materiale 
të tjera do të mbeten të forta, madje edhe në qoftë se rritja globale është ngadalësuar. Në të njëjtën 
kohë, reagimi i ofertes në një rritje në çmimet ka qenë zhgënjyes:
Kjo ka shtyrë çmimet e naftës lartë në terma realë, duke tejkaluar kulmin e mëparshëm të 1979 me 
rreth 16%.
Ne rastin e ushqimeve, kostot e prodhimit bujqësor dhe shpenzimet e lidhura të transportit përgjigjen 
për rritjen e çmimeve të naftës. Faktorë të përkohshëm, të tilla si thatësira dhe korrja e varfër në disa 
rajone, kanë luajtur edhe keto një rol.
Çmimet e metaleve, të cilat kanë tendencë të jenë më të ndjeshme për ciklin ekonomik mes luhatjet 
në çmimet e mallrave, arriten kulmin në Maj 2007 dhe duke u ulur me 20% në gjysmën e dytë të 2007 
me një ngadalësim te mëvonshëm te Prodhimit global
Sa për ushqim, vlerësimet e FMN-së sugjerojnë se rritja e kërkesës se biokarburanteve paraqesin për 
70% rritje në çmimin e grurit dhe 40% të çmimit të sojes.
Kufizimet e eksportit të motivuar nga dëshira për të siguruar që popullatat kombëtare te kenë ushqim 
të mjaftueshëm, kanë pasur efekte negative në vendet që mbështeten në importet ushqimore, duke 
përfshirë disa nga vendet më të varfra me popullsi shumë të rrezikuara
Në rastin e orizit, ku tregu është i vogël dhe i segmentuar, vlerësimet paraprake sugjerojnë se kufizime 
të eksportit dhe paniku ne blerje, shpjegojn rreth 50% të rritjes së fundit të çmimit te tyre.
Ekonomia globale është në mes të zgjerimit më të gjerë dhe më të shpejtë të çmimit të mallrave qe 
nga  1970. Kundër sfondit të një rritje të fuqishme botërore në 2004-07, çmimet e shumë mallrave 
kanë shperthyer. Çmimet e naftës në veçanti janë rritur nga $ 30 për fuçi në fillim të 2003 në 140 $ 
në fund të qershorit 2008, që është 35% më I lartë se rekordi i parë në terma reale në 1979. Çmimet e 
ushqimeve filluan të shpërthejnë më vonë në 2006, shumë më vonë se sa ato të naftës, metaleve dhe 
minerale të tjera dhe në përgjithësi janë ende shumë më larg niveleve të tyre të larta të 1970.
Ishte rritja e fortë në ekonomite emergjente dhe ekonomitë në zhvillim që kanë katalizuar kërkesën 
për mallra. Kështu, rritja e ngadaltë në ekonomitë e zhvilluara ka pasur ndikim më pak në çmimin e 
mallrave që në ciklet e mëparshme ekonomike.
Rënia e normës reale të interesit dhe zhvlerësimit të dollarit amerikan ka te ngjarë te kete kontribuar në 
çmime më të larta për të naftës dhe mallrave të tjera përmes ndikimit të tyre në kërkesën dhe ofertën e naftës. 
Në tregjet e ushqimit, kushtet e pafavorshme të motit, rritjet në shpenzimet e karburantit, te prodhimit te 
biokarburanteve dhe më së fundi, kufizimet tregtare kanë shtuar presionin e çmimeve me te larta.
Në këtë sfond të kushteve të pafavorshme meteorologjike ku në një numër të vendeve të drejtuar nga 
një korrje të dobët të grurit në 2007 për të dytin vit radhazi dhe ne nje oferte akute ne  çmimin e 
grurit, si rezultat kishte teprime në kulturat e tjera, nëpërmjet efekteve të zëvendësimit . Gjithashtu, 
rritja e fundit e çmimit të naftës ka rritur kostot e prodhimit të mallrave të ushqimit.
Në rastin e orizit, kufizimet e fundit të eksportit nga eksportuesit kryesore, duke përfshirë Indi, 
Kinë, Vietnam, Kamboxhia dhe Egjipti, të cilat së bashku japin rreth 40% të eksportit të orizit i 
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përgjithshëm në 2007 ndoshta kanë pasur efektin e nervozizmit te një pjesë të konsiderueshme të 
çmimeve  të këtij viti.
USDA atribuon shkak te  rritjes në çmimet bujqësore të grurit dhe sojes nga prodhimi konsekuent te 
biokarburanteve. FMN vlerëson se rritja e kërkesës për biokarburante perfaqeson për 70% të rritjes 
së çmimeve të misrit dhe 40% dell’’aumento çmimit të sojës.
USDA  atribuon rritjes në çmimet e tregut botëror për mallra ushqimore të tilla si drithëra dhe vajra 
bimore të shumë faktorëve, duke përfshirë:

• Biokarburantet
• Rënia e dollarit
• Rritja e çmimeve të energjisë
• Kostot e prodhimit bujqësor në rritje
Rritja e çmimeve të energjisë ka rritur edhe koston e transportit dhe një nxitje më të madhe për 
prodhimin e biokarburanteve. Rritja e  prodhimit i biokarburanteve nuk e kanë rritur vetëm kërkesën 
e produkteve bazë ushqimore, por ka çuar edhe në ndryshime të mëdha në përdorimin e tokës duke 
zvogëluar kulturat frutore dhe kulturave që konkurrojnë me lende me bazë ushqimore të përdorura 
për biokarburante.
ku çmimet e larta të energjisë kanë kontribuar rreth 15-20% rritje në koston e prodhimit të mallrave 
dhe shpenzimet e transportit
Në maj te 2008 kontributi I energjise ne koston e prodhimit te plehut, produkteve kimike, lëndëve 
djegëse, lubrifikantë dhe energjisë elektrike kanë qenë 13,4% për misrin, 6,7% për sojen dhe 9,4% 
për grurin.
Përdorimi më i madh i misrit për etanolin në Shtetet e Bashkuara ka implikime të rëndësishme në 
botë, për shkak se Shtetet e Bashkuara përbëjnë rreth një të tretën e prodhimit global të misrit dhe 
dy të tretat e eksporteve botërore.
Rreth 7% e furnizimit të vajit vegjetal në botë janë përdorur për prodhimin e bionaftës në 2007 dhe 
rreth një e treta e rritjes së konsumit nga 2004-2007 ishte për shkak të bionaftës.

Ndikimi mbi Varfërinë

Arsyeja kryesore është se aksioni i shpenzimeve familjare në mënyrë tipike të shpenzuara për 
ushqim shkon përtej veprimit të drejtpërdrejtë të produkteve të naftës dhe shërbimeve, veçanërisht 
në ekonomite emergjente dhe në zhvillim. Në ekonomitë emergjente, veprimi në mënyrë tipike 
tejkalon 25% dhe në ekonomitë në zhvillim shpesh është rreth 50%. Në ekonomitë e zhvilluara, pjesa 
e shpenzimeve familjare në ushqim në të ardhurat e përgjithshme është shumë më e ulët, por ende 
mbi 10%.
Shpesh, dhe veçanërisht për familjet më të varfra, fryrja e cmimit te naftes është konsumuar në 
mënyrë indirekte nëpërmjet konsumit të familjes së mallrave dhe shërbimeve që përdorin produktet 
e naftës si input. Për shembull, një analizë për Senegal thekson se efekti i tërthortë (indirekt) i rritjes 
së çmimit të karburantit në të ardhurat reale të familjes ishte pothuajse 3,5 herë me I madh se efekti 
direkt I rritjes se cmimit te naftes.
Brenda vendeve, të varfërit urban janë më të prekur nga çmimet e larta të ushqimeve dhe të karburantit 
sesa të varfërit rural të cilët janë më shumë të ngjarë të jetë të paktën pjesërisht vetë-mjaftueshem në 
ofrimin e ushqimit
Kombinimi i varësisë së lartë ndaj importit me një incidencë te varfërisë I ben vendet me te  ndjeshme 
ndaj rritjes së çmimeve të ushqimeve.
Si rezultat i rritjes aktuale të çmimeve të ushqimit, shumë prej 2.3 miliardë njerëzve jetojnë me më 
pak se 2 dollarë në ditë duke u bërë më të varfër dhe te tjere 100 milionë njerëz rrezikojn per të rënë 
në varfëri. Rritja e çmimeve të ushqimeve mund të ketë një ndikim negativ në zhvillimin njerëzor në 
katër dimensione,
• Rritja e varfërisë dhe pabarazia
• Përkeqësim ne dieten udhqimore
• Reduktimi i përdorimit të shërbimeve arsimore dhe shëndetësore.
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• varfërimi I aktiviteteve produktive e të varfërve.

Perfundime

Ekonomitë e avancuara të Evropës duhet  të minimizojne ndikimin e trazirave të tregut financiar 
në ekonomi, duke ruajtur kredibilitetin e inflacionit dhe të qëndrueshmërisë fiskale në afat të gjatë. 
Përpjekjet paralele për të rivendosur besimin në sistemin financiar dhe përmirësimeve të rregullave 
duhet të ndihmojë në stabilitetin financiar. Përmbushja e këtyre sfidave do të ndihmojë edhe 
ekonomitë emergjente, të cilat janë më të prekshëm ndaj trazirave në sistemin financiar botëror
Kontrollet e çmimeve duhet të shmanget. Konkurrenca në sektorët e shitjes dhe shpërndarjes duhet 
të inkurajohen për të reduktuar rritjen dhe lehtesuar presione  të çmimeve
Duke kaluar rritjet e plota te cmimeve konsumatoreve do te inkurajonte produktoret per rritjen e 
ofertes dhe konsumatoret per te ulur kerkesen 
Disa vende me të ardhura të ulëta do të duhet mbështetje nga komuniteti ndërkombëtar për të 
financuar importet dhe shpenzimet sociale, dhe të tjerët do të duhet ndihmë në hartimin e politikave 
qe të përshtaten ndaj shokut.
Me pak fjalë, ka një nevojë për përpjekjet multilaterale për të promovuar ekuilibër më të mirë të 
ofertës dhe kërkesës në tregjet e mallrave, duke përfshirë reagimet ndaj çmimeve më të larta.
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students’ Outcomes

PhDc. Hysen Kasumi
English Faculty, AAB University

Abstract

The learning outcomes are reflected from the correlation between the teaching methods, techniques and tools 
used by the teacher. At the same time these outcomes are also reflected by teachers’ capability as a pedagogue to 
achieve his/her goals and objectives. Our research has to do with literature review about the teachers’ competenc-
es, skills, personality and characteristics as well as Communicative Language Teaching (CLT) as a contemporary 
method and its impact on students’ outcomes. Since CLT as a method has a direct relation with Constructivism, 
we were obliged to study the Constructive competences of teachers and CLT in order to implement the CLT Syl-
labus for our research work. An empirical research of student performance was done based on the four language 
skills such as reading, writing, speaking and listening. The students’ performance was seen using the experimen-
tal method with PET (Preliminary English Test) tests to measure the four languages skills mentioned above. At 
the same time it was seen the impact of CLT on language skills as it is known that CLT deals more with Listening 
and Speaking than Reading and Writing. As a result there were seen the correlations between four language skills.

Keywords: Constructivism; Teacher; Communicative Language Teaching; Language Skills.

Introduction

As in other areas such as Economics and Law, as well as in education (teaching) is almost a long-
standing debate whether teaching is an art or science. If it is an art then not all students can learn 
since it requires talent, skills, intuition, and creativity, as for a painter or a poet. On the other hand, if 
it is a science, teaching requires the implementation of plans, policies, objectives and goals, methods 
and instruments that should be used in class.
There are teachers who believe one or the other, but for me as well as for many other teachers, a suc-
cessful teacher must combine both the art and science elements as well.
Sibermen quoted by (Musai, 1999, pp. 18-30) would say:
“For sure, teaching, as well as medical practices is an art that requires talent and creativity. But, like 
medicine, it is or it should be a science. Since it contains a repertoire of techniques, procedures and habits 
that should be studied systematically, described, transmitted and improved. A great teacher, as well as a 
great physician becomes one that adds creativity and inspiration to the basic repertoire “.
The last behavior aspect of a professional teacher is his caring about the students’ evaluation. Accord-
ing to him the assessment is the product of artistic skills, which means that a student needs to know 
if, has made a good job or not.
A good teacher explores, he/she tries to find a good method, something that can work for his stu-
dents. He implements procedures, techniques and uses different tools in order to achieve satisfying 
outcomes with his students.
This is another reason why was the Communicative Language Teaching implemented as a meth-
od that not only motivates students but at the same time makes the student active in learning the 
teaching material by activating them and making them the center of the teaching according to the 
Constructivism. In this case the teacher’s role is to lead and ménage the class and not as a source of 
knowledge as it was previously as in behaviorism where the teacher ruled the class with his authority 
and class was called the teacher centered class.

Teacher according to Constructivism

Our conception of teaching and learning is based on a constructivist epistemology. According to con-
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structivism, knowledge does not exist external to the learner. Rather, individual learners construct 
their own meanings based on their prior experiences. Learning is a result of construction, collabora-
tion, reaction and negotiation within a rich context in which learning is situated. Technology has the 
potential to support constructivist learning and be used for active, authentic and co-operative activities 
(Charalambos Vrasidas, Marina S McIsaac, 2001). So we can say that it is the teacher’s role to construct 
learning by making students working together, working in pairs or in groups and at the same time 
supporting them with ideas, material and finaly negotiating the topics until we come to a conclusion. 
According to (OECD, 2005) now role of the teacher is changing. Requirements in schools and teach-
ers are becoming more complex. Society now expects schools to deal effectively with different lan-
guages and different background students. To be more sensitive to culture and gender issues, to 
promote tolerance and social cohesion, to effectively responding to students with deficiencies and 
students with learning problems and their behavior, the use of new technology, and to be in step with 
the rapid developments in the fields of knowledge as well as ways to evaluate students.
Teachers should be able to prepare students for a society and an economy in which they are expected 
to be self guided students, enabled and motivated to continue with lifelong learning, “in their prepa-
ration for professional development and their working life (OECD, 2005, pp. 100- 110) 

CLT as part of Kosovo Curriculum

The essence of CLT is the engagement of learners in communication in order to allow them to de-
velop their communicative competence. The elaboration of what we know as CLT can be traced to 
concurrent 20th-century developments in linguistic theory and language learning curriculum design 
both in Europe and in North America. (Savignon, 2006).. Kosovo curriculum strongly emphasizes 
the CLT, where the student is independent to communicate and to optimize the topic or situation to 
talk about, and puts a specific emphasis on learning the language with the sole purpose of using it in 
situations outside school, such as airports, restaurants, shops, streets. (Ministry of Education, 2011)
Competences provided by the Curriculum Framework are derived from the overall goals of under-
graduate education and define key learning outcomes, which should be reached by students in a 
progressive and sustained during undergraduate education system. (Ministry of Education, 2011)
One of the key Competences that students must own during the undergraduate education is Compe-
tence of communication and expression with student as effective communicator. (Ministry of Educa-
tion, 2011)
Competence of communication and expression according to (Ministry of Education, 2011) are:
•Communication through mother tongue
•Communication through foreign languages
•Cultural expression through symbols, signs and other artistic expressions
•Communication through Information Technology
•The commitment and contribution for productive dialogue
•Respect the rules of communication
•Giving and accepting constructive feedback
•The expression of tolerance in communication 
• Initiate constructive actions
The competences of communication and expression (“Effective communicator”), means that children 
and young people should be developed as personalities, learn and participate actively in society, it is 
important to understand messages to who are directed and adequately expressed through languages, 
symbols, signs, codes and artistic forms. To communicate effectively, students are encouraged to utilize 
independent, critical and creative tools and possibilities of communication and expression.
The competences of communication and expression, thinking competencies and learning competencies 
are instrumental nature: they are the basis for other competencies, which are more related to the circum-
stances and with certain content, such as necessary competences to private lives, public and professional.
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Learning a language using CLT

Most authors stated that learning a foreign language in the past considered as mechanical. They 
also put emphasis on precision and accuracy of a language. This means that students had to compile 
grammatically correct sentences without even a single grammatical mistake in morphology and syn-
tactic. My opinion is that this method makes student highly dependent from the teacher, not giving 
much opportunity to students to communicate in a relaxed way, among teachers and students, as well 
as students themselves. Students would learn things by heart, known at present but not being able to 
produce at the moment they need.
The constructive theory with the method of communication has a different point of view compared 
to some other methods where the student becomes the centre of the class and where the teacher is 
only a facilitator.
(Richards, 2006) describes learning through Communication method as follows: 
•Interactivity between language learners and speakers.
•Creating a cooperative meaning. 
•Establish a meaningful interactivity through a language.
•Learning through a student participation feet beck when they learn or use a language.
•Being carefully about the language they hear (the input) and attempt to incorporate new forms with 
anyone who develops communicative competences.
•Attempt of using the language and experiment with various forms the language.
The broad aim of CLT is to apply theoretical perspective of communicative approach making com-
municative competence a purpose of teaching and accepting interconnection of a language and com-
munication (Diane, 2000).
(Richards, 2006), speaking about his experience in a class where is used CLT, he speaks according to 
his class observations. Based on these observations he comes out with the following principles:
Whenever possible “authentical language” should be used – a language that is used in a real context.
Being able to convey the goals of speaker and writer, is part of being competent in communication.
English as (target language) is a tool for communication in the classroom, and not just the object of study.
A function may have different linguistic forms. Since the focus of the course is the real use of lan-
guage, then it is presented along with a wide range of varieties of linguistic forms. We should empha-
sis the process of communication but not on language forms.
Games are important, as they have clear features, shared with real communicative events.
Also, the speaker takes immediate/instant feet back by the listener, no matter if he / she have made a 
successful communication.
As activity as a goal has the fluency of a language, the teacher does not correct the student but takes 
notes for the students mistakes and later discusses with the class.

Research methodology

The research question in this article is how much is CLT implemented in public schools in Republic 
of Kosovo?
We used the observation method to see the implementation of CLT, the compulsory method that 
teachers should be using according to Kosovo curriculum. 
An experiment was conducted by applying the CLT syllabus to see the changes in student perfor-
mance while teaching with CLT and with other methods.
A sample of 150 students was part of the experiment for our experimental and control groups in 
urban school “Luarasi in Prishtina and “Hivzi Sylejmani”. 
At the end of the academic year, students’ knowledge was tested, with PET test (Preliminary English 
Test) not only to measure the students’ performance after applying CLT, but to compare the experi-
mental group’s performance who were taught using CLT and control croup’s performance, who were 
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taught using other methods.
At the same time SPSS was used to see the correlation between the four language skills and their 
interactions version 17.0. 

Results

From the class observation in some English classes of above mentioned schools of the Republic of 
Kosovo, we came to conclusion that the CLT, as a recommended method by the Kosovo curriculum, 
is not implemented in almost any school in place where the research was done. Furthermore, some 
of the teachers did not have a clue of what the methods and techniques were. Three of four observed 
teachers were not even qualified as English teachers. They finished some English courses in private 
schools of foreign languages but not university where they could gain proper methodical and peda-
gogical knowledge of how to teach. 
The method that was widely used by teachers was that ESA. This method usually belong to a multi- 
Syllabus- Syllabus which incorporates in itself a most wide range of syllabi as the grammar syllabus, 
the lexical syllabus, the functional syllabus, the situational syllabus, the topic-based syllabus and the 
task-based syllabus. Reasons why ESA method has been used is because the Ministry of Education, 
Science and Technology (MEST) makes it compulsory for schools to use “Headway” course books 
which are designed with multi- syllabus - syllabus, which is a paradox in itself, as it seems that MEST 
itself does not take into consideration Kosovo curriculum.
What we observed in the class was: the teachers started their class explaining the grammar as a first thing, 
which was against the features of CLT. Communication in the class was in a very low level, the exercises 
in the class were related mostly to grammar and reading, and the attention in class was in low level too.
FIGURE I. Results in Performance after applying the PET testing

If we refer to “Fig.1”, we can see that after application of the CLT syllabus, the experimental group has 
47.26% of performance compared to control group which has only 30.62% of performance. This tells 
us that application of CLT was highly successful. 
TABLE I. Results of control and experimental groups with different skills 

 Category N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Reading
 PET Gr. Control 51 8.5294 3.15068 .44118
 PET Gr. Experimental 53 12.6819 3.67142 .50431

Writing
 PET Gr. Control 51 2.9804 3.42631 .47978
 PET Gr. Experimental 53 4.2075 3.73321 .51280

Listening
 PET Gr. Control 51 8.2549 3.45163 .48332

 PET Gr. Experimental 53 11.7170 4.04008 .55495

Speaking
 PET Gr. Control 51 10.8578 4.50340 .63060
 PET Gr. Experimental 53 18.6557 4.56556 .62713

Total
 PET Gr. Control 51 30.6225 9.29893 1.30211
 PET Gr. Experimental 53 47.2621 12.41994 1.70601
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As seen from the Tab. 1 descriptive statistics parameters included:
- Arithmetic mean (central tendency calculation results)
- Standard Deviation (distribution of results from their average value) and
- Standard error mean.
The number of participants in testing for control group was 51 and for experimental group were 53 
students. Speaking about Reading skill as seen from the table the arithmetic mean shows that for 
control group was 8.52 and for experimental group it was 12.62. For Writing skill arithmetic mean 
for control group was 2.98 and 4.20 for experimental group. Listening - control group 8.25 and ex-
perimental group 11.71. Speaking - 10.85 for control group and 18.65 for experimental group. 
Standard deviation did not differ significantly between the two groups as seen from the tab. 1. From 
3.15 and 3.67 for Reading, 3.42 and 3.73 for Speaking to 3.45 and 4.04 for Listening and finally 4.50 
and 4.56 for Speaking skill.

Discussion and Conclusion

We came to a conclusion that there was a significant difference while comparing the performance of 
the two groups, control and experimental group, after conducting the experiment, where we imple-
mented the CLT syllabus. The experimental group succeeded with 45.41% and control failed with 
only 28.51% in their performance. So, we can say that experimental group passed from A1 to A2 level 
after implementing the CLT syllabus.
Another statistical fact is that three skills which improved after applying the CLT Syllabus in experi-
mental group were Speaking with the value of 18.65, Reading - 12.68 and Listening - 11.71, which 
was not the same success with Writing skill with a result of only 4.20.
Finally, we can conclude that CLT is a method that is highly successful in Listening, Reading and 
especially in Speaking as it is traditionally known but not in Writing as was seen from the statistical 
figure. 
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Abstrakt

Qëllimi kryesor i kësaj kumtese është vlerësimi shkencor i hapësirës gjeografike të kësaj zone nga pikëpamja; 
natyrore, historike, social-ekonomike dhe kulturore, duke i vlerësuar këta komponentë në faza të ndryshme 
kohore. Për përgatitjen e këtij punimi, jemi bazuar në një vëzhgim të gjatë dhe punë kërkimore, në hapësirën 
gjeografike të kësaj komune, në aspektin natyror, demografik, kulturor dhe ekonomik. Një vend të rëndësishëm 
kanë zënë dhe anketimet e ndryshme nga banorët vendas si dhe shfrytëzimi i burimeve arkivore. Fillimisht në 
këtë punim jepet një vlerësim të përgjithshëm i natyrës, klimës dhe mjedisit, duke evidentuar rolin e tyre në eko-
nominë e kësaj komune për një zhvillim të qëndrueshëm Më tej, është bërë një analizë e demografisë të gjithë 
fshatrave të komunës në fjalë, duke theksuar ritmet e ndryshme të popullsisë 1924-2014, tendencat në të ardh-
men. Për ilustrimin e fakteve janë ndërtuar dhe grafike të ndryshëm, për të konkretizuar lëvizjen hapësinore të 
popullsisë së kësaj komune
Një vend të rëndësishëm në këtë punim zë vlerësimi i figurave patriotike dhe intelektuale të kësaj komune në 
periudha të ndryshme historike. Vend të rëndësishëm zë dhe analiza situatës ekonomike dhe mënyra e 
jetesës, problemet që evidentohen. Në fund të këtij artikulli jepen disa konkluzione dhe rekomandime 
të rëndësishme. 
 
Fjalët kyçe: Evolucion, Popullsi, Natyrë, Mjedis, Zhvillim i Qëndrueshëm

Hyrje

Me organizimin administrative territorial të pushtetit lokal 1992 dhe korriku 2000 komuna Kushovë 
mbeti pjesë administrative e rrethit të Gramshit, në pjesën jugore të tij (Qarku Elbasan). Ka në për-
bërjen fshatrat: Kushovë, Kërpicë, Sotirë, Dumberas, Bregas, Ulovë, Gjeraqinë e Brasnik. Ky i fundit 
s’është përfshirë në Tomorricë (Lirëza&Sala,2013). Nisur nga kushtet natyrore, trashëgimia natyrore, 
kulturore e burimet njerëzore do të shënojmë se komuna ka kushte të mira për zhvillimin e përgjith-
shëm ekonomik, për punësim dhe rritjen e mirëqenies së popullsisë së saj. Në analizën e çdo fshati ky 
vlerësim do të jetë i detajuar. Sipas të dhënave të Zyrës së statistikës së komunës dhe ato të INSTAT 
për regjistrimin e vitit 2011, në vijim po japim disa nga të dhëna më kryesore. 
Bazuar në regjistrimin e 2011, popullsia banuese ishte 659 banorë, prej të cilëve 358 ishin meshkuj dhe 
mbizotëronte dukshëm popullsia e aftë për punë (grupmosha 15-65 vjeç). 289 persona ishin beqarë 
dhe 2 familje të divorcuara. Për shkallën e arsimimit: 6 persona kishin arsim të lartë, 94 të mesëm, 
ndërsa 17 të tjerë ishin analfabet. Shënojmë se numri i pakët me arsim të lartë lidhet me eksodin e 
lartë rural pas 1990. Për fat të keq, shifra e analfabetëve është e lartë dhe i përket moshave të reja që 
s’kanë mundësi të për të ndjekur shkollën larg vendbanimit. Eksodi rural ka ndikuar dukshëm edhe 
në pakësimin numrit të nxënësve në mjaft ish-shkolla të fshatrave. Shifrat do të jepen për çdo fshat.
 Në 2011 rezultonin 328 ndërtesa dhe si banesë ishin 359, por 164 prej tyre kishin banim të përher-
shëm. Shtëpitë e pabanuara ishin 188. Ende vazhdon tradita e ngrohjes së banesës me dru në 164 
familje dhe vetëm një me bombol gazi të lëngshëm. Regjistrimi nuk ka dhënë shifër për ngrohjen me 
oxhak, por ende ka të tillë. 163 persona ishin pronar të banesës ose ishin në pritje të dokumentacionit 
për t’u bërë të tillë, ndërsa pak familje jetonin me qira. Sa i përket kohës së ndërtimit të banesës ka 
rezultuar: 17 banesa ishin deri në vitin 1960, 71 në periudhën 1961-1990 dhe mbi 25 pas vitit 1991. 
Shifra e dytë lidhet me kërkesën për banesë të çifteve të reja të shumta, të cilat u mbajtën dhunshëm 
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në fshat dhe lindjet e larta të kësaj periudhe. Numrin më të madh e kishin shtëpitë me 1 kat (krye-
sisht elbasançe), 318 të tilla, dhe vetëm 10 shtëpi ishin 2 kate, një traditë e banorëve të kësaj komune, 
por e braktisur dukshëm gjatë ish-regjimit komunist. 50 familje kishin ujin e rrjedhshëm të pijshëm 
brenda banesës dhe në banjë, ndërsa 19 të tjera në oborri. 4 familje të tjera kishin ujin brenda në 
banesë, por jo në banjë. 
Pas shembjes së ish-regjimit komunist në fshatrat e komunës ka pësuar rritje të ndjeshme dhe cilë-
sore futja e pajisjeve elektro-shtëpiake. Deri 1989 kjo ishte shumë e kufizuar deri e pamundur. Në vi-
tin 2011 (komunë) familjet e mbetura kishin 151 frigoriferë, 101 lavatriçe, 3 tharëse flokësh, 8 boliera 
për dushin, 1 mikrovalë, 144 televizorë dhe 15 të tjerë me dekoderin. 2 familje kishin telefon fiks, 154 
celular, 4 kompjuter, 1 panele diellore dhe 14 makina të tipave të ndryshëm. Si kudo në Shqipëri, edhe 
në këtë komunë, shifrat e treguesve të fundit janë falë punës së djemve dhe burrave në emigracion, 
nga sigurohen të ardhurat për ndërtim shtëpie, mobilim dhe pajisje të tjera. Ata panë si jetohej atje 
ku shkuan dhe po përpiqen për një jetë normale të njerëzve të tyre në vendlindje. 
 Sipas zyrës së Statistikës në qarkun e Elbasanit për vitin 2013 në nga kjo komunë ishin parashikuar 
të merreshin prodhimesh bujqësore. Ne e njohim gjendjen e shifrave para 1989, traditën e dashurinë 
e njerëzve për bujqësinë e blegtorinë, ndaj themi ajo ka mundësi të japë kontribut shumë herë më të 
madh nga shifrat e paraqitura: Domate e prodhuar në fushë 1000 kv (Kushovë, Sotirë kanë mundësi 
më të mëdha),tranguj 600 kv, speca 1300 kv, patate e hershme 5400 kv, lakër 300 kv, fasule 200 kv, 
qepë 1700 kv, rrush 3300 kv, ullinj 45 kv, mollë 50 kv, dardhë 4 kv, fiq 80 kv, qershi 100 kv, pjeshkë 35 
kv, kajsi 5 kv, hurma 45 kv, arrë 5 kv, etj. Këto prodhime janë bazuar kryesisht në mbjelljet e reja që 
kanë bërë banorët në tokën e marrë pas vitit 1990, sepse pothuaj gjithë sipërfaqet me pemë e vresht 
deri në 1989 u shkatërruan pas. Sot rrallë takon fragment-parcela me drufrutorë e hardhi të mbjella 
në vitet 197-1985. Në fakt, si kudo në Shqipëri, banorët shkatërruan mundin e djersën e tyre. Sot e 
kanë kuptuar këtë veprim e gabim të pafalshëm, por nuk vlen asgjë. Krijimi pak vresht, pemëtore 
dhe ullishtë u kushtojnë mund e mjete financiare më shumë sot. Krahët e punës janë të pakët, ndërsa 
mjetet financiare tepër të vogla.
Kushtet janë shumë të mira edhe për mbarështimin e blegtorisë së imët, pjesërisht dhe të gjedhit 
në stalla (Kushova, Kërpica, Sotira, etj.), rritje të prodhimeve blegtorale në kullota të shkëlqyera. 
Për vitin 2013 ishin parashikuar: mish gjedhi 60 kv, mish nga të imtat 60 kv, mish shpendësh 30 kv, 
mish derri 30 kv, vezë 3000 kokrra, mjaltë 4 kv. Janë shumë të vogla për mundësinë e faktorit natyrë-
banorë. Pengesat më kryesore mbeten kostot e larta të prodhimeve, mungesa e tregut dhe largësia e 
madhe me të, mekanika e agroteknika tepër e kufizuar dhe ka pak krah pune. Të gjitha prodhimet që 
mundin të arrijnë treguan (me shumë vështirësi e kosto transporti të lartë) janë cilësore. Nëse do të 
shtohen e vlerësohen sipas
 Në 2011 rezultonin 328 ndërtesa dhe si banesë ishin 359, por 164 prej tyre kishin banim të përher-
shëm. Shtëpitë e pabanuara ishin 188. Ende vazhdon tradita e ngrohjes së banesës me dru në 164 
familje dhe vetëm një me bombol gazi të lëngshëm. Regjistrimi nuk ka dhënë shifër për ngrohjen me 
oxhak, por ende ka të tillë. 163 persona ishin pronar të banesës ose ishin në pritje të dokumentacionit 
për t’u bërë të tillë, ndërsa pak familje jetonin me qira. Sa i përket kohës së ndërtimit të banesës ka 
rezultuar: 17 banesa ishin deri në vitin 1960, 71 në periudhën 1961-1990 dhe mbi 25 pas vitit 1991. 
Shifra e dytë lidhet me kërkesën për banesë të çifteve të reja të shumta, të cilat u mbajtën dhunshëm 
në fshat dhe lindjet e larta të kësaj periudhe. Numrin më të madh e kishin shtëpitë me 1 kat (krye-
sisht elbasançe), 318 të tilla, dhe vetëm 10 shtëpi ishin 2 kate, një traditë e banorëve të kësaj komune, 
por e braktisur dukshëm gjatë ish-regjimit komunist. 50 familje kishin ujin e rrjedhshëm të pijshëm 
brenda banesës dhe në banjë, ndërsa 19 të tjera në oborri. 4 familje të tjera kishin ujin brenda në 
banesë, por jo në banjë. 

Rezultatet

 Pas shembjes së ish-regjimit komunist në fshatrat e komunës ka pësuar rritje të ndjeshme dhe cilë-
sore futja e pajisjeve elektro-shtëpiake. Deri 1989 kjo ishte shumë e kufizuar deri e pamundur. Në vi-
tin 2011 (komunë) familjet e mbetura kishin 151 frigoriferë, 101 lavatriçe, 3 tharëse flokësh, 8 boliera 
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për dushin, 1 mikrovalë, 144 televizorë dhe 15 të tjerë me dekoderin. 2 familje kishin telefon fiks, 154 
celular, 4 kompjuter, 1 panele diellore dhe 14 makina të tipave të ndryshëm. Si kudo në Shqipëri, edhe 
në këtë komunë, shifrat e treguesve të fundit janë falë punës së djemve dhe burrave në emigracion, 
nga sigurohen të ardhurat për ndërtim shtëpie, mobilim dhe pajisje të tjera. Ata panë si jetohej atje 
ku shkuan dhe po përpiqen për një jetë normale të njerëzve të tyre në vendlindje. 
 Sipas zyrës së Statistikës në qarkun e Elbasanit për vitin 2013 në nga kjo komunë ishin parashikuar 
të merreshin prodhimesh bujqësore. Ne e njohim gjendjen e shifrave para 1989, traditën e dashurinë 
e njerëzve për bujqësinë e blegtorinë, ndaj themi ajo ka mundësi të japë kontribut shumë herë më të 
madh nga shifrat e paraqitura: Domate e prodhuar në fushë 1000 kv (Kushovë, Sotirë kanë mundësi 
më të mëdha),tranguj 600 kv, speca 1300 kv, patate e hershme 5400 kv, lakër 300 kv, fasule 200 kv, 
qepë 1700 kv, rrush 3300 kv, ullinj 45 kv, mollë 50 kv, dardhë 4 kv, fiq 80 kv, qershi 100 kv, pjeshkë 35 
kv, kajsi 5 kv, hurma 45 kv, arrë 5 kv, etj. Këto prodhime janë bazuar kryesisht në mbjelljet e reja që 
kanë bërë banorët në tokën e marrë pas vitit 1990, sepse pothuaj gjithë sipërfaqet me pemë e vresht 
deri në 1989 u shkatërruan pas. Sot rrallë takon fragment-parcela me drufrutorë e hardhi të mbjella 
në vitet 197-1985. Në fakt, si kudo në Shqipëri, banorët shkatërruan mundin e djersën e tyre. Sot e 
kanë kuptuar këtë veprim e gabim të pafalshëm, por nuk vlen asgjë. Krijimi pak vresht, pemëtore 
dhe ullishtë u kushtojnë mund e mjete financiare më shumë sot. Krahët e punës janë të pakët, ndërsa 
mjetet financiare tepër të vogla.
Kushtet janë shumë të mira edhe për mbarështimin e blegtorisë së imët, pjesërisht dhe të gjedhit 
në stalla (Kushova, Kërpica, Sotira, etj.), rritje të prodhimeve blegtorale në kullota të shkëlqyera. 
Për vitin 2013 ishin parashikuar: mish gjedhi 60 kv, mish nga të imtat 60 kv, mish shpendësh 30 kv, 
mish derri 30 kv, vezë 3000 kokrra, mjaltë 4 kv. Janë shumë të vogla për mundësinë e faktorit natyrë-
banorë. Pengesat më kryesore mbeten kostot e larta të prodhimeve, mungesa e tregut dhe largësia e 
madhe me të, mekanika e agroteknika tepër e kufizuar dhe ka pak krah pune. Të gjitha prodhimet që 
mundin të arrijnë treguan (me shumë vështirësi e kosto transporti të lartë) janë cilësore. Nëse do të 
shtohen e vlerësohen sipas
 Sotira është pjesë e Tomorricës së Bardhë. Thuhet se emri lidhet me një Sotir, trashëgimtar i her-
shëm. Dekreti nr. 2593, dt. 6.2.1958 e bëri pjesë e lokalitetit Kërpicit, ai nr. 4562, dt. 01.11.1969 
qendër të fshatit të bashkuar (Sotirë, Ulovën e Kërpicë); ai nr. 4728, dt. 22.07.1970 shkriu fshatin e 
bashkuar Sotirë dhe e përfshiu në atë të bashkuar Kushovë. Organizimi lokal administrativ 1992 dhe 
2000 e la në komunën Kushovë. Vendoset majtasluginës së Sotirasit e pranë luginës së Tomorricës, 
e cila e kufizon në lindje. Ujëndarësin e përrenjve Kushovë-Sotirasit ka në veri, atë Sotiras-Belicë 
në jug dhe Dardhë-Shkëmbi- Beckë-Ulovë në perëndim. Ka këto koordinata gjeografike: Gjerësi 
40046’15’’ e gjatësi 20°11’49’’. Largësia me qendrën e komunës është rreth 2.5 km, me Patkos (Kush-
ovë) e Kapllanas (Skënderbegas) 1-2 km e rreth 10 km me Gjerbësin. Rrugët këmbësore (Qafa e Lisit) 
e lidh me Kërpicën, Ulovën e Dardhë Shkëmbi. Si vendbanim i hershëm njihet nga qeramika e gjetur 
në toponimet Kishë e Xhami. Të moshuarit tregojnë se banorët e parë erdhën nga fshatrat e Gramshit 
e Kosova, të paktën 1 shekull më parë. Pyjet, uji e toka ishin motivet kryesore të vendosjes, ndërsa i 
ardhje duhet të kenë qenë gjakmarrja, hasmëria, etj. Në zgjerim ka ndihmuar qenia eronin kishtare. 
Ka disa fise: Dyrmishi, Marishta (më i madhi), Qorri, Deliu, Bora, Gashi, Gjata, Sufana (thuhet se 
erdhi i pari (Basha, 2005, 18).
 Gjeologjia e Sotirës ngjason me Kushovën, etj. Trualli ndërtohet nga gëlqerorët (Kretës: antikli-
nali Tomorrit) në perëndim dhe flishorë e Paleogjenit (Oligocen: sinklinali Tomorricës) në lindje. 
Gëlqerorët kanë copëtim tektonik, zhvillim të karstit, ndaj relievi malor ka kontraste morfologjike. 
Në flishorët relievi është kodrinor dhe me morfologji të shkallëzuar (20-25° deri 40°:Kolektiv au-
torësh, 1983) e zhvillim të mirë të proceseve gjeomorfologjike. Në shtratin e Sotirës janë depozitimet 
kuaternare. Ujëndarësit e luginat shprehen disi mirë. Flishorët janë përdorur në ndërtimin e mbu-
limin e shtëpive, ndërsa gëlqerorët (shtrati Sotirës) për gëlqere. Relievi kodrinor ka shtrirjen më të 
madhe. Ujëndarësit kanë drejtim perëndim-lindje. Për veçoritë gjoemorfologjike të kurrizit kryesor 
midis përrenjve të Kushovës e Sotirës është folur (Sala, 2007, Lirëza&Sala,2013). Ka disa kodrina 
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kueste (arat e Mengenjcës -lugina e Tomoricës) disa rripa e përroska baltore. Ajo në jug të lagjes Pat-
kos dimrit bllokon rrugën rurale, sepse harku ura s’është llogaritur mirë për sasinë e madhe të mate-
rialit të ngurtë. Në shpate ka tokë të braktisur e djerrë, por dhe ngastra me lavando ende në përdorim.
 Ujëndarësi midis Leshnicë-Sotirasit (3.5-4 km x 1.3 km) ka disa kodrina kueste në 634-771 m (maja 
e Ulovës, etj.). Lartësia më e madhe është në qendër, 801 m. Pranë bashkimit të Sotirasit e Lesh-
nicës (320 m) quhet kodrat e Marishtës e Bregu i Roshit. Territori më perëndimor i Sotirës ndër-
tohet nga gëlqerorë, me shkëputje tektonike tërthore, shprehje të relievi karstik (gropa, hinka e lu-
gina tektoniko-karstike, ponore e shpella). Dallojnë grykat tektoniko-erozive, ujëvara e Çërrugjes e 
Sotirës (burimi), shpella e Shkëmbit, rrëpira tektoniko-litologjike. (Qiriazi&Sala, 2007; Lirëza&Sala, 
2013). Duket shkëlqyeshëm kontakti tektoniko-litologjik ndërthurja e flishorëve. Në ujëndarës janë 
5-6 shkallëzime (kueste) të shprehur pak. Copëtimi vertikal është nga 200-250 m/km2 (perëndim) 
në 150 m/km2 (lindje). Ai horizontal është 3.5 km/km2 (perëndim) 4-5 km/km2 (lindje: Marishtë). 
Veprimtaria bujqësore ka ndikuar në vlerat e larta. Ujëndarësi (4-5 km x 1-2 km) midis Sotirës e 
Kërpicës nis nga Dardhë-Becka (650 m) në luginën e Tomorricës, (275 m). Midis majave 450-500 m 
janë mbi 5-6 s kueste, por shprehen disi majat 533 m e 527 m e Qafa Lisit). Treguesit morfometrik 
janë si më sipër. Degradim të madh ka shpati djathtë i luginës së Sotirasit. Përgjatë tij 3 vjet më parë 
u hap traseja e tubacionit të hidrocentralit. Pritet të shtohen proceset gjeomorfologjike të shpatit, të 
cilat duhen vlerësuar dhe për të shmangur dëmtimin e tubacionit.
Edhe kushtet klimatike janë si në Kushovë. Temperatura mesatare vjetore 14.3-14.60C, sasia e reshjeve 
vjetore 1230 mm, bora qëndron 7-10 ditë e trashësi 35-40 cm (përjashto malin
 Është ndër fshatrat kryesor të komunës Kushovë e krahinës së Tomorricës. Sipas vëllezërve Bashkim 
e Sefer Muka, të cilët iu përgjigjën me korrektësi skedës së përgatitur prej nesh për zhvillimin socio-
ekonomik, emri lidhet me fjalën Kërpo, kështu quhej çobani i parë. Më pas është shtuar prapashtesa 
-icë. Ndoshta si pjesa më e madhe e emërtimeve në Tomorricë mund të jetë me origjinë sllave; ndoshta 
lidhet me kërpin që kultivohej e përpunohej në dërstilat e njohura të saj, ndoshta me emrin që ka 
një pjesë lidhëse në gurin e mullirit. Por këtë fjalë e gjejmë në Gjergjovë të Skraparit: Qafa e Kërpicës 
(Gërxhani, 2010), Mallakastër dhe Elbasan (pemë me shumë fruta, trung kërpic me milingona). 
Ndryshon nga kapicë që ka kuptimin e grumbullit që rritet në lartësi. U takon etimologëve të gjejnë 
shpjegimin e saktë. Në 1938 u propozua të quhej Kërpaj, por nuk gjeti terren. 
Gjatë bisedës së këndshme (përreth tavolinës e mbushur plot me prodhime blektorale e fruta të 
freskëta bio) në muajin gusht të vitit 2012 në fshat me Vesel Xhepexhiun, Demir Selimin dhe Jonuz 
Agollin rezulton se më herët kanë ardhur familjet Mina e Llaska, por nuk dihet nga erdhën. Xhe-
pexhinjtë kanë ardhur nga Gremshi (Skrapar) dhe Tepelena; Baxhi e Hoxha nga Tërrova; Muka nga 
Grabova; Persinaka e Daci nga Persinaka, por i dyti është larguar përsëri nga Kërpica; Selimi nga 
Brasniku dhe Goxholli nga Postivishti. Më herët fshati ka pasur shtëpi me dy kate. Gurët e rrasat 
janë nxjerrë në luginën e përroit të Peshkut rrëzë Tërrovës. Amvisa e familjes Xhepexhiu tregon se, 
jo vetëm në fshat, por në gjithë Tomorricën zahiretë e dimrit janë: trahanaja, peta të thata të pjekura, 
speca të tharë në diellë dhe speca të mbushur me gjizë. Fiq, arra, oshaf molle, kumbulle, pjeshke; 
rrush i thatë, turshi me lakër, domate, patlixhanë, kastravec, etj. Punimet artizanale kanë qenë: qili-
mat, rrobat të thurura me shtiza, dantella, etj.
 Fshati është majtas luginës së Tomorricës, rreth 320 m mbi nivelin e detit; 6 km larg Kushovës e 18 
km nga Gramshi. Ka këto koordinata gjeografike: Gjerësi 40°44’44” e gjatësi 20°12’16”. Deri në 1948 
ishte pjesë administrative e Skraparit, 1949 i kaloi Gramshit. Me dekretligjin Nr. 2629, dt. 19.3.1958 
u shpall lokaliteti i Kërpicës dhe qendra nga Kotka kaloi në Kërpicë (15 fshatra të Tomorricës së Zezë 
e të Bardhë, 1891 banorë). Kërpica kish 25 shtëpi. Dekreti Nr. 4562, dt. 1.11.1969 shkriu lokalitetin 
e krijoi fshatin e bashkuar Kushovë, (Kërpicë, Bregas, Brasnik, Dumberas e Kushovë). Më vonë Kër-
picë, Sotirë, Ulovë bashkohen në 1 fshat me qendër Sotirën. Ndarjet administrative lokale 1992 dhe 
2000 e lanë pjesë të komunës së Kushovës. Deri në vitet 60 territori i fshatit shtrihej përtej lumit të 
Tomorricës. Në fillim të shek. XIX-të fshati ishte në kodrat në perëndim (rrënojat) të qendrës. Zbritja 
graduale drejt luginës lidhet me ujin e tokën pjellore. 
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Banorët e parë ishin blegtorë, sepse kushtet natyrore mundësonin mbarështim në çdo stinë. (vera në 
mal-dimri në luginë). Rrugët këmbësore e lidhin me lagjet Zenelak (Tërrovës) e Beckë (Dardhës). 
Lidhja me Shëmrizën e Gramshin bëhet me rrugën rurale. Në verë kalohet përgjatë zallishtes (s’ka 
ujë e rruga shkurtohet). Ndërtimi gjeologjik është i thjeshtë i ngjashëm me Sotirën (antiklinali i To-
morrit-sinklinali Tomorricës, gëlqerorët e flishorët) (Kolektiv autorësh, 1983). Mbizotërojnë flishorë 
të Paleogjenit. Në perëndim janë gëlqerorët(Elmazi, 2013, 14).
 Është fshat tipik kodrinor. Ndoshta me këtë lidhet emri i tij. Vendoset majtas luginës së Tomorricës 
që e kufizon në lindje, Gjeraqina në perëndim, lugina e Bregasit e ndan nga Shëmriza, ndërsa e 
Delvenit nga Kushova. Ai është 1.3 km larg Kushovës 3.6 km nga Shëmriza, 7.6 km nga Gramshi 
e mbi 8 km nga Kotka. Ka këto koordinata gjeografike: Gjerësi 400 47’ 58” e gjatësi 200 11’ 39”. Me 
Dekretin Nr. 4562, dt. 1.11.1969 u përfshi në fshatin e bashkuar Kushovë (Brasnikun e Dumberas); u 
lidh me këshillin popullor të bashkuar Kushovë (dhe Delveni e Gjeraqina); organizimi administrativ 
lokal 1992 dhe korrik 2000 e lanë pjesë të komunës Kushovë. Banorët kanë ardhur kryesisht nga 
Skrapari e Sulova (Jança, etj.) si blegtorë apo për gjakmarrje. Lidhet me rrugë këmbësore me Delven 
e Gjeraqinën, luginën e Tomorricës, etj. Me Kushovën, Shëmrizën lidhet me rrugën rurale, por në 
dimër ka probleme nga rrëshqitjet e dhe proluvionet. 

Vleresime dhe rekomandime

 Trualli i fshatit ndërtohet nga shkëmbinjtë flishorë të Paleogjenit (Oligocen i Mesëm në perëndim 
dhe i Poshtëm në lindje (sinklinali Tomorricës) me rënie 10-150 dhe 20-250. (Kolektiv autorësh,1983). 
Ngjason shumë me Kushovën, etj. Në lugina ka depozitimet të Kuaternarit. Relievi shkallëzuar lidhet 
me ndërthurjen e shkëmbinjve flishorë. Kurrizet kodrinorë mbizotërojnë. Më i madhi ka lartësi të 
vogla (215 m në grykëderdhjen e përroit të Bregasit në 448 m (Faqja e Bulgurit). Pjesa më lindore 
njësohet me shpatin e luginës së Tomorricës. Përshkohen nga 3 degë të Tomorricës. Copëtimi ver-
tikal arrin 150 m/km2 (Faqja e Bulgurit, bulgur lloj dushku). Majat kuestore ranore shprehen Faqes 
e Bulgurit-Lilaj-Deleven. Qafat e vogla subsekuente janë shfrytëzuar nga rruga këmbësore Bregas-
Delven-Bulgur. Janë mesatare (3 km\km2) deri të larta (5 km/km2) vlerat e copëtimit horizontal. Kra-
has litologjisë e pjerrësisë, ka rol veprimtaria bujqësore. Pjerrësitë mesatare të shpateve janë mesatare 
8-10°. Ka vatra erozioni (rripa) e rrëshqitje të vogla. Relievi luginor më i shprehur është në luginën e 
Tomorricës (Lirëza&Sala, 2012). Luginat e Bregasit (konsekuente) dhe Delvenit (subsekuente) kanë 
ngastra tokë arë, ngushtime litologjike.
 Komuna ka klimë Mesdhetare Kodrinore. Pothuaj është i ekspozuar ndaj të gjitha erërave dhe ka 
numër të konsiderueshëm orëve me diell. Para perëndimit rrezet pengohen nga kodrat Sulovës. Tem-
peratura mesatare vjetore duhet të jetë 14-14.50C, dimri 70C e vera 22-22.70C. Reshjet vjetore 1100-
1130 mm (nëntori 130-136 mm, gushti 40-41 mm). Me përjashtim të ngjarjeve të jashtëzakonshme 
(2010-2011, bora arriti mbi 50 cm), bora zgjat 3-4 ditë me shtresë deri 20-30 cm. Bregasi ka pak rrejt 
hidrografi: Tomorricë (rreth 2.5 km), burimet e përroi Bregasit (pjesa e poshtme). Ky i fundit (4 km) 
nis nga Gjeraqina (650 m) dhe përfundon në Tomorricë (215 m) ka pak gjarpërime. Po kështu ndodh 
me degën që vjen nga Delveni. Në pellg kanë pak burime (80-100 l/orë). Në pjesën lindore janë 3 
përrenj të tjerë (degë), ku ai Faqes së Bulgurit është më i gjati (800-1000 m e nis pranë kodrës që ndan 
Bregasin e Delvenin, 428 m). Janë të përkohshëm. Burimet e pakët e me prurje të vogël thahen në 
verë, ndaj banorët kanë hapur puse (Lilët, Dyrmishët, etj). 
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Abstrakt

Gjatë trajtimit të këtij punimi synohet cilësimi i saktë të objekteve natyrore, që përbëjnë trashëgiminë natyrore 
të këtij rajoni, si dhe propozimet për monumente të reja. Në këtë artikull kryhet një punë e mirëfilltë shkencore 
për analizën e këtyre monumenteve dhe të vlerave turistike që mbartin ato. Metoda bazë që është përdorur në 
trajtimin e këtij punimi ka qenë ajo e vëzhgimeve të drejtpërdrejta në terren, duke analizuar këto aspekte; gjen-
djen e tyre fizike, përmasat, prognoza si dhe fotografime. Punimi ka vlera shkencore për studiuesit e fushës së 
gjeografisë dhe organet e pushtetit lokal.
Vendin kryesor në punim e zënë rezultatet e punës së kryer, në këto drejtime: Vlerësimi i kushteve natyrore të 
këtij rrethi, në funksion të monumenteve natyrore. Klasifikimi i monumenteve natyrore në; gjeomonumente, 
biomonumente dhe hidromonumente. Analiza fizike e monumenteve të shpallura, duke shpjeguar gjendjen e 
tyre aktuale dhe tendencën në të ardhmen. Shoqërimi i tyre me pamje të ndryshme. Propozime për monumente 
të reja natyrore, për ato objekte që i plotësojnë kriteret, për të qenë të tilla. Të gjitha këto monumente të propo-
zuara, analizohen nga ana natyrore, duke i shoqëruar dhe me foto. Bëhet dhe vlerësimi turistik i këtyre monu-
menteve. Në fund të këtij punimi jepen dhe përfundimet, duke theksuar se trashëgimia natyrore e këtij rrethi, 
përbën një pasuri kombëtare. Jepen disa rekomandime si; mbrojtja e tyre është detyrim i shtetit dhe i gjithë 
opinionit publik. Mirë menaxhimi i tyre kërkon, të merren masa të forta ligjore në ruajtjen e këtyre vlerave.

Fjalët kyçe : Monumente natyrore, Trashëgimi natyrore, Vlera turistike, Zhvillim i qëndrueshëm

Hyrje

Rrethi i Elbasanit shtrihet në pjesën qendrore të Shqipërisë dhe kufizohet me. rrethin e Tiranës në 
VP, rrethin e Peqinit në Perëndim, rrethin e Lushnjes në JP të Kuçovës në Jug, të Gramshit në JL, dhe 
të Librazhdit në L. Rrethi i Elbasanit ka sipërfaqe prej 1383 km2, dhe popullsi prej 366. 000 banorë. 
Rrethi ynë bën pjesë në territoret e përbëra kryesisht nga formacione terrigjene dhe gëlqerore dhe 
më pak nga formacione magmatikë; shtrihet në territore kodrinore e malore dhe më pak fushore; bën 
pjesë në zonat klimatike mesdhetare fushore (nënzona qendrore),mesdhetare kodrinore (nënzona 
qendrore), mesdhetare paramalore (nënzona jugore) bimore të shkurreve e pyjeve mesdhetare; të 
dushkut, ahishteve e haloreve dhe kullotave alpine.Kjo pozitë gjeografike kalimtare midis rajoneve 
karakteristike mesdhetare në perëndim dhe rajoneve me shfaqje të ndikimit kontinental në lindje 
ndikon fuqimisht në krijimin e vlerave të veçanta, unikale natyrore me të cilat lidhet trashëgimia 
natyrore dhe monumentet e natyrës, si pjesë e saj. Njëherazi do të theksojmë se shtrirja e madhe 
rrethit në drejtim vertikal ndikon në rritjen e larmisë së siteve të trashëgimisë natyrore .
Ndërtimi gjeologjik i rrethit të Elbasanit është i larmishëm. Përhapje më të gjëeë kanë flishi, gëlqer-
orët, evaporitet dhe magmatikët. Flishi ndërton zona të gjera, si: pjesa jugore elindore e kodrave 
të Kërrabës, pjesa perëndimore e Çermenikës, kodrat e Sulovës, zonën e kodrave të Shpatit etj. Ky 
formacion (flishi) përbëhet nga argjila, suargjila, rëra e ranorë, konglomerate. Por në këta përbërës 
mbizotërojnë argjilat, që i bëjnë këto formacione të papërshkueshëm dhe tepër të butë, pra lehtësisht 
të gërryeshëm nga erozioni. Ky ka qenë një nga shkaqet kryesore të zhvillimit të erozionit intensiv, 
që ka çuar në krijimin e vatrave të erozionit ose siç quhen tani të shkretëtirave të lagura, të cilat janë 
dominuese në pellgun ujëmbledhës të përrenjve tepër erozivë të Zaranikës, Paprit, Manazderies, 
 Gëlqerorët janë të moshave të ndryshme dhe ndërtojnë lartësitë e maleve (Shkëmbi i Letanit, Cerujës, 
Ostrovicës etj) dhe të disa kodrave (Krastës, Kulla e Gracenit etj).
 Relievi i rrethit të Elbasanit nuk është monoton por me forma të ndryshme që ngrihen e ulen në 
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mënyrë harmonike. Ai përbëhet nga: zona malore që shtrihet në lindje të rrethit dhe përfshin Shpa-
tin, Funarin e Shmilin; zona kodrinore që shtrihet në perëndim dhe përfshin kodrat e Kërrabës, 
Dumresë dhe Sulovës; dhe zona fushore që përfshin fushën e Elbasanit, atë të luginës së Shkumbinit 
dhe të Cërrikut. Zona e Shpatit është një varg malor ku kuota më e lartë shënohet nga maja e Jaron-
ishtit 1883m mbi nivelin e detit. Maja të tjera janë: maja e Mullenës 1386 m, maja e Bukanikut 1831 
m, mali i Çikës 1646 m. Zona malore e Funarit ka drejtim veri-jug. Disa nga malet e saj janë: mali 
i Korrës i lartë 1417m, mali Cerujës me 1225 m, mali i Mollagjeshit me 1093, e mali i Letanit me 
939. Zona malore e Shmilit e cila ka pjesë të saj malet: mali i Ostrovicës me 1664 m, mali i Rasës me 
1380m, mali i Strumbullit me 1109 m. Dallohet qafa e Lunxhës me 1257m. Ndërsa në lindje paralel 
me këtë varg është mali i Vernikut me 1109 m e mali i Gropave me 1087 m. Kodrat e Kërrabës janë 
të thyera dhe shumë të copëtuara. Një pjesë e Kërrabës i përket rrethit të Tiranës. Pjesa që i përket 
rrethit të Elbasanit është me e butë. Pjesë e kodrave të Kërrabës janë Kulla e Gracenit (933m), Kodra 
e Brinjës (821m). Këto kodra ulen në kodrat eShijonit e Jateshit deri në 300m. Kodrat e Sulovës kanë 
drejtim veri-jug. Pjesë e tyre janë kodrat e Banjës, Floqit, Garicitdhe kodra më e lartë është kodra e 
Topojanit me 811 m.

Rezultate

Monument natyre është objekti i natyrës së gjallë ose jo të gjallë me një apo disa vlera të jashtëzakon-
shme: shkencore,ekologjike, kulturore, historike, estetike, didaktike, fetare; një habitat i një lloji të 
rrallë,endemik, apo të kërcënuar ose me rëndësi e vlerë të veçantë shkencore e estetike dhe sipërfaqe 
deri 50 ha.. Monumentet e natyrës janë të llojeve të ndryshme:
- 1. Të natyrës së gjallë ose biomonumente: drurë dhe grupe drurësh me formë të veçantë
të kurorës apo moshë të hershme, ose kur me to lidhen legjenda apo ngjarje të veçanta historike; 
habitate të veçanta, të përbëra nga shoqërime karakteristike bimore të virgjëra ose të gjallesave të 
rralla, të rrezikuara, endemike.
-2. Të natyrës jo të gjallë ose gjeomonumente: objekte gjeologjike: zhveshje apo fosile unikale, struk-
tura dhe formacione gjeologjike të rralla; objekte gjeomorfologjike: mikroforma, forma dhe peizazhe 
të relievit të krijuar apo modeluar nga era, akujt, dëbora, ngricat, lumenjtë,karsti, valët detare apo 
liqenore, erozioni; objekte hidrografike: liqene akullnajore e karstike.
Hinka e Kosovës. Gjendet në Dumre, pranë rrugës rurale për në fshatin Kosovë. Përfaqëson një 
hinkë karstike, të formuar në gjipset e permo-triasit. Diametri arrin rreth 50m,ndërsa thellësia rreth 
30 m. Ponoreja thithëse në fundin e saj,tregon për vazhdimin e karstit. Ka vlera shkencoregjeomor-
fologjike, estetike, didaktike, ekologjike. Gjendja aktuale e saj është po e njëjta. Vizitohet, duke marrë 
rrugën rurale Cërrik-Belsh-Kosovë (Gjini & Trendafili , 2000, 12).
Mali i Gradishtës. Gjendet në juglindje të Belshit. Njihet edhe me emrin “Shkëmbi Gradishtës”. Për-
faqëson mbetje të veprimtarisë karstike në gjipset e permo-triasit. Është i lartë rreth 350 m, i gjatë 
disaqindra metra dhe i gjerë rreth 100 m. Rrethohet ngauvala e fusha karstike. Në kreshtë ka mbetje 
arkeologjike të një vendbanimi prehistorik, ndaj dhe banorët e kanë emërtuar “Gradishtë”. Ka vlera 
shkencore (gjeomorfologjike, arkeologjike), didaktike, ekologjike. 
Shpella e Gracenit. Gjendet në afërsi të fshatit Gracen. E formuar në gëlqerorë të kretës, ende nuk 
është eksploruar. Gjatësia e njohu është rreth 20 m. Ka vlera shkencore gjeomorfologjike, didaktike. 
Vizitohet, sipas rrugës Elbasan-Gracen.

Hidromonumentet

Liqeni i Seferanit i cili gjendet pranë fshatit Seferan në Dumre. Përbën liqen karstik të formuar në 
gjipse, nga bashkimi i disa hinkave karstike, të mbushura me ujë pas bllokimit të fundit me argjil. Ka 
sipërfaqe 87,5 ha, thellësi mesatare 4,5 m, ndërsa më e madhja 20,8 m, gjatësi 2,05 km, gjerësi deri 
500 m. Formon ekosistem liqenor, me botë të gjallë të pasur. Ky liqen po dëmtohet nga banorët për-
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reth. Ujin e liqenit e përdorin për ujitje dhe peshkimi bëhet pa kriter. Në të rritet zambaku, “Lekoi i 
Verdhë dhe Lekoi e Bardhë “
Liqeni i Degës Gjendet pranë fshatit Fierzë, në pllajën e Dumresë, rreth 160 m mbi nivelin e detit. 
Liqen karstik 1600 m i gjatë, rreth 300 m i gjerë, 17,9 m I thellë, ndërsa sipërfaqja 37,4 ha. Është 
ndër më të bukurit në Dumre dhe dallohet për botë të gjallë të pasur. Ky liqen shfrytëzohet për 
ujitje duke dëmtuar botën e gjallë nënujore. Edhe gjuetia e peshkut bëhet pa kriter. Temperatura e 
ujit në dimër është 7,8-8°C. Deri në thellësinë 15 m përmbajtja e oksigjenit të tretur në ujë është 1,5 
mg/l. Poshtë kësaj thellësie, shfaqet acidi sulfhidrik. Ka vlera shkencore (hidrologjike, biologjike), 
estetike,didaktike, ekologjike. Vizitohet sipas rrugës rurale Cërrik-Belsh-Liqeni i Degës( Sala & Qiri-
azi , 2004, 23).
Burimi i Llixhës së Hibrait. Gjendet në pjesën e sipërme të përroit të Llixhave, rreth 200 m mbi niv-
elin e detit. Janë burime termo minerare me temperaturë rreth 400C, përmbajtje kripërash dhe gaz-
rash të tretur. Prej kohësh përdoren për kurimin e sëmundjeve të poliartritit, artritit, reumatizmës etj. 
Ka mjedise hotelërie dhe shërbim mjekësor, të shtuar e përmirësuar në 10 vitet e fundit. Pranë ka pyll 
dushku, i cili është monument natyre. Ky burim po shfrytëzohet tej mase keq dhe shumë burime afër 
tij janë denatyruar. Ka vlera shkencore hidro gjeologjike, ekonomike,didaktike( Trendafili, 2008.15).
 Biomonumentet
Dushku i Lleshanit. Gjendet në fshatin Lleshan, pranë rrugës për në Gjinar, komuna metë njejtin 
emër; rreth 1000 m mbi nivelin e detit. Përfaqëson dru të veçuar, me moshë 250 vjet,lartësi rreth 
21 m, diametër trungu 120 cm e perimetër 240 cm. Ka 32 degë e formë të rregullt të kurorës me 
perimetër rreth 92 m. Ky monument vazhdon të jetë në gjendje të mirë pasi banorët vendas e konsid-
erojnë të shenjtë. Vlerat janë shkencore biologjike, didaktike,turistike. Vizitohet sipas rrugës rurale 
Elbasan-fshati Lleshan. Sipas banorëve vendas ekziston një legjendë sesi ka mbirë dushku i Lleshanit. 
“ Dy prindër të cilët jetonin në një fshat të thellë të Gjinarit kishin një fëmijë të sëmurë. Ata nisen për në 
Elbasanbashkë me fëmijën për në spital. Rrugës në vendin ku është sot Dushku i Lleshanit vdes fëmija. 
Prindërit e varrosin fëmijën këtu. Ata i vendosin fëmijës një lend dushku në gojë. Më pas u larguan për 
në fshatin e tyre. Tek varri i fëmijës mbiu dushku. Banorët përreth e quajtën të shenjtë këtë dushk. Aty 
pranë pemës ndezin qirinj dhe luten.”
Mështekna e Zavalinës. Gjendet në afërsi të fshatit Zavalinë, komuna me të njëjtin emër, 1000-1170 
m mbi nivelin e detit. Përfaqëson pyll mështekne (7,5 ha) me moshë të drurëve 130vjet, lartësi rreth 
16 m, diametër të trungut deri 22 cm. Është dëmtuar nga prerjet pa kriter të cilat vazhdojnë akoma. 
Ka vlera shkencore biologjike, estetike, turistike etj. Vizitohet sipas rrugës rurale Gjinar-Zavalinë. 
Pisha e Fushë Kuqes. Gjendet në fshatin Gjinar, 920-1000 m mbi nivelin e detit. Përfaqëson pyll 
pishë të zezë, me sipërfaqe 2 ha, drurë të vjetër dhe të rinj, me lartësi 18-20 m,diametër të trungjeve 
38-50 cm, moshë 149-158 vjet. Ky monument natyre dëmtohet nga prerjet pa kriter të drurëve. Ka 
vlera biologjike, didaktike, estetike, turistike. Vizitohet sipas rrugës rurale Elbasani-fshati Gjinar-
lapidari i Fushë Kuqes (Paheshti. 2004.45). 
Dushku i Kishës. Gjendet pranë kishës së fshatit Gjinar, 900 metra mbi nivelin e detit. Përfaqëson 
lis të veçuar me moshë 300 vjet, lartësi 22 m, diametër 210 cm, perimetër të trungut 670 cm. 9 degë 
formojnë kurorë ombrellore me perimetër 82 m, të dëmtuar nga faktorë natyrorë. Ka vlera shkencore 
biologjike, estetike, fetare e turistike. Vizitohet me rrugën Elbasani-Gjinar. 
turistike. Vizitohen me rrugën Elbasan-Ura e Shkumbinit-Llixha. 
Lisat e Pashtreshit. Gjenden afër fshatit Pashtresh, komuna Gjinar,rreth 700 mbi nivelin e detit. 
Përbëjnë një grup drurësh lisi të ruajtur mirë, me lartësi 16-18 m, diametër të trungjeve 68-70 cm, 
moshë 200-250 vjet. Pranë është rrënoja e një kishe. Kanë vlera biologjike, didaktike, fetare. Vizito-
hen sipas rrugës rurale Elbasan-Gjinar- Pashtresh.
Mani i Zi i Joronishtit. Gjendet në fshatin Joronisht, komuna Zavalinë, i përfaqësuar nga dru
mani i veçuar. Askush nuk di si është gjendur aty. Ka moshë 320 vjet, lartësi 8 m, diametër të trungut 
72 cm e perimetër 226 cm. 4 degët e tij formojnë kurorën ombrellore me perimetër 26 m. Dallohet 
për vlera biologjike, estetike, historike dhe turistike.Vizitohet sipas rrugës rurale Elbasan-Zavalinë-
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Joronisht. Sipas banorëve vendas Mani i Joronishtit ishte shumë i rëndësishëm për ta sepse rreth tij 
mblidheshin burrat e fshatit. Bëheshin mbledhje dhe merreshin vendime të përbashkëta për prob-
lemet që kishte fshati. Kjo pemë ruhet nga vetë banorët por për shkak të faktorëve natyror, Mani i 
Joronishtit rrezikon të thahet.

Vlerësime dhe rekomandime

Zhvillimi i turizmit në rrethin e Elbasanit kërkon vlerësimin shkencor të potencialeve turistike të rre-
thit, ku hyjnë: Potenciali turistik primar, që përfshin potencialin natyror -potencialin kulturor. Po-
tenciali turistik sekondar: infrastruktura turistike dhe faktorët socio-ekonomike. Potenciali turistik 
terciar: politikat dhe strukturat turistike. Oferta gjeografiko-natyrore përbën bazën dhe pikënisjen 
e zhvillimit turistik të një vendi a po rajoni. Rëndësi të posaçme për zhvillimin dhe jetëgjatësinë e 
turizmit marrin:- mënyra e përjetimit të mjedisit natyror nga turistët; -shkalla e plotësimit nga mje-
disi natyror të nevojave dhe kërkesave të turistëve për pushim, argëtim dhe çlodhje. Forca atraktive 
turistike e ofertat verore ka çmimin e vetë në tregun turistik.
 Oferta natyrore turistike përbëhet nga të gjithë komponentët e mjedisit gjeografik, nga përbërja 
gjeologjike deri tek bota e gjallë. Përbërja gjeologjike ndikon në dy drejtime, në atraksionin turistik i 
dukurive të rralla gjeologjike dhe qëndrueshmëria e truallit ku do të ndërtohet apo të vendoset infra-
struktura turistike. Relievi ndikon fuqimisht nëpërmjet ”Pamjes së përgjithshme”: me tepër pëlqehet 
relievi i larmishëm, i thyer dhe me kontraste sesa relievi monoton, vetëm fushor ose kodrinor pa 
kontraste. Ofertën natyrore turistike rrethi i Elbasanit e plotëson më së miri. Duke filluar nga relievi 
me forma të ndryshme. Zonat malore që dallohen për peizazhet estetike tërësisht apo gati tërësisht 
natyrore, ajrin e pastër, klimën e shëndetshme. Të gjitha kushtëzojnë atraksionin e fuqishëm turistik.
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Disa argumente të panjohura që rrëfejnë atdhetarizmin e një të etiketuari “ 
kolaboracionist “.

( Historia ashtu siç është dhe jo si e duam… )

Drnt. Hysni Guda
Universiteti “ Aleksandër Moisiu “, Durrës

  Abstrakt

Kriminalizimi i historisë është një prej fenomeneve më të shëmtuara të periudhës së komunizmit. Historiografia 
e saj, që për fat të keq vijon ende sot e kësaj dite, ka shtrembëruar e fallsifikuar të vërteta dhe fakte të shumta 
duke dëshmuar një zell të tepruar prej shërbëtori të përulur e vasaliteti të verbër në drejtim të pushtetit komunist 
dhe ideologjisë së tij sunduese. Personazhë aktivë dhe të rëndësishëm, protagonistë të patjetërsueshëm vlerash 
shoqërore e atdhetare janë fshirë qëllimisht nga kujtesa e saj dhe e ngjarjeve që kanë prodhuar, duke u mohuar 
përmes nxirjes, përbaltjes dhe denigrimit. Shumë sosh, me kontribute të vyera e të pakrahasueshme në lëmenj të 
ndryshëm të dijes e mendimit, studimit e veprimit, janë zëvendësuar me injorantë të pashembullt apo mediokër 
cinikë e në rastet më tipike me vrasës apo shërbëtorë të bindur të armiqve tanë kombëtarë. Njëri prej tyre është 
At Anton Harapi, mendje universale e atdhetar i rrallë, për të cilin kundërshtitë nuk rreshtin as sot e kësaj dite. 
I mbuluar me heshtje e harresë, figurë emblematike në mes të dy luftërave botërore, ai përbën një prej miteve 
të historisë dhe mendimit shqiptar. Ne shqiptarët jemi treguar të padrejtë me historinë. Duke qenë një komb 
i vogël, nuk kemi luksin të anashkalojmë figura të mëdha si ajo e Anton Harapit. Personaliteti i shumanshëm 
dhe i dimensioneve të gjera të tij që kanë lidhje me fusha, si historia, politika,teologjia, letërsia, pedagogjia, 
publicistika,etj, shtron para studiuesve të këtyre fushave nevojën dhe kërkesat e një pune kërkimore sistematike 
dhe objektive. Mendojmë se me anën e kësaj kumtese sjellim një ndihmë modeste në drejtim të zhdrivillimit të 
mëtejshëm të të dhënave dhe fakteve që hedhin dritë mbi atdhetarizmin e një gjeniu të munguar të botës shqip-
tare. Nga ana tjetër, idetë dhe mesazhet e mëdha që burojnë prej veprimtarisë dhe krijimtarisë së tij unikale e të 
papërsëritshme, e ruajnë freskinë e janë aktuale edhe sot për ne shqiptarët. 

Celësa: Anton Harapi, demonstratë, Vermosh, Shën Naum, atdhetarizëm.
 

Hyrje

Në këtë kumtesë jemi përpjekur të sjellim disa argumente të patrajtuara, që rrëfejnë qartë e dukshëm 
atdhetarizmin e klasit të parë të një figure me shkëlqim të rrallë , të anatemuar dhe denigruar qëlli-
misht dhe me të padrejtë prej diktaturës komuniste dhe historiografisë së saj. Anton Harapi i përket 
asaj plejade atdhetarësh dhe mendimtarësh, për të cilët nuk ekziston koncepti i vdekjes. Trashëgimia 
e madhe dhe e papërsëritshme që na ka lënë e bëjnë atë të paasgjësueshëm e njëherazi të patjetër-
sueshëm. Ai është njëri prej atyre që ka lindur për të marrë kuptim amëshimi dhe vlerat e përjetshme, 
kësisoj kombi, kultura dhe qytetërimi shqiptar. Emri dhe kontributet e tij qëndrojnë pranë e pranë 
me emrat e ndritshëm dhe kontributet e shquara të Ismail Qemalit, Gjergj Fishtës, Fan Nolit, Faik 
Konicës, Luigj Gurakuqit, Shtjefën Gjecovit e ndonjë tjetri. Populli ynë ka fjalën e urtë “ Dielli nuk 
mbulohet me shoshë. “ Përafërsisht me të nga kuptimi edhe “ E vërteta vonon, por nuk harron. “ Të 
dyja këto i shkojnë për shtat jetës dhe veprës së Atit prej Shiroke, mbi të cilin u hodhën plumba dhe 
baltë. Për gjysmë shekulli rresht balta rezultoi të ishte më e zezë , më vrastare, dhe më e kobshme 
se plumbat që i morën jetën në mëngjesin e 14 shkurtit 1946. Sepse ajo shkoi njësh me harrimin. ( 
T’u harroftë emri e mbetsh pa varr , ngaqë na shite atdheun… ). Por Harapi nuk vdiq. Vjen sot më i 
pavdirë se kurrë: prijës e ideolog, mendimtar dhe apostull, ndërgjegje e materie kolektive, që qorton 
të shkuarën, por edhe të sotmen duke sendërtuar të ardhmen tonë. Anton Harapi është edhe një 
argument më shumë për të kërkuar rishkrimin e historisë sonë. Në këtë kuadër tingëllojnë absurde 
dhe bizare përpjekjet që bëhen për të mos ndryshuar status-quo-në e saj. Qëndrimet e disa historio-
grafëve ( P. Xhufi, P. Milo, A. Puto ) në këtë drejtim, më shumë se sa historike janë të njëanshme dhe 
politike. Nga ana tjetër, janë gjithashtu të patolerueshme qëndrimet e qeverive të ndryshme shqiptare 
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të pasviteve 90 që nuk kanë bërë rehabilitimin politik të figurës së At Antonit. Me rastin e vizitës 
historike të Papa Franceskut në Tiranë, ishte e pakuptimtë, ndoshta e qëllimshme mosvendosja e 
portretit të Harapit të madh krahas portreteve të 40 martirëve të Kishës Katolike Shqiptare që u mar-
tirizuan nga regjimi komunist. Po ashtu nuk mund të kuptojmë as qëndrimin e autoriteteve të larta 
të shtetit të Vatikanit që ende nuk e kanë përfshirë këtë figurë në listën e shenjtërimit të martirëve të 
kësaj kishe. Kumtesa jonë është fokusuar në argumente të llojeve të ndryshme, edhe politike, edhe 
sociale, edhe historike, edhe fetare, që në mënyrë direkte ose indirekte theksojnë atdhetarizmin dhe 
shprehin një veprimtari politike, sociale, publicistike, etj. me vlera të padiskutueshme.
 

Argumenti i parë: Demonstrata e 14 nëntorit 1918 dhe Memorandumi për Hot e Grudë

14 nëntori i vitit 1918 është një prej ditëdatave të rëndësishme të historisë sonë kombëtare, që lidhet 
me demonstratën e malësorëve të Hotit, Grudës dhe Triepshit, zhvilluar në qytetin e Shkodrës. Kjo 
demonstratë u frymëzua, organizua dhe drejtua nga frati i Grudës, At Anton Harapi së bashku me 
atdhetarët Gjergj Fishta dhe Luigj Gurakuqi. Në këtë datë, rreth 200 malësorë, përfaqësues të tre 
bajrakëve: Hotit, Grudës dhe Triepshit, nën udhëheqjen e At Antonit dhe famullitarëve të Hotit dhe 
Triepshit, zbresin në qytetin e Shkodrës për të demonstruar vullnetin e tyre të lirë që Hot e Grudë 
e Triepsh t’I bashkohen Shqipërisë, përkundër synimeve dhe mtimeve sllave që kërkonin t’I kishin 
ato territore të tyret. Ja si e paraqet Ernest Koliqi kontekstin historik të kësaj ngjarje, kur analizon 
romanin “ Andrra e Pretashit “ të Anton Harapit: “ Jemi më 1918. Lufta e Parë Botërore ishte kah soste 
me humbje t’ Austras e cila po dyndte ushtrit e veta nga Shqipnija e Ballkani. Fati I atdheut s’dihej. 
Parashifeshin turbullime. Rreziqe të mëdhaja i’u kercnoheshin sidomos Hotit e Grudës, vise në Veri 
afër kufinit. Mtimet sllave njifeshin. Popullsia rrinte pezull në mes frigës e shpresës. “ ( Harapi, 2003, 
135 ). Të tubuar te Ura e Maxharrit, malësorët marrin urdhër nga komandanti francez i Shkodrës, 
Bardy de Fortou, për të mos hyrë në qytet të armatosur. Armët duhet të dorëzoheshin në polici. Por 
malësorët nuk pranojnë t’I dorëzojnë ato. Ja c’ rrëfen vetë Anton Harapi për këtë në romanin e tij “ 
Andrra e Pretashit “ në rolin e kryepersonazhit: “ Mue më thanë të hij në Shkodër vetëm e të përpiqem 
me pjestarët e Komitetit për t’i vu kapak me nderë kësajë pune. Dogri msyj Bashkin ku ndodheshin L. 
Gurakuqi dhe A. Fishta ( Luigj Gurakuqi dhe At Gjergj Fishta- shënimi im, H. G. ). … Shpirti më 
kishte ardhë me dalë prej kontrastit të punëvet ,që ndesheshin aq mbrapshtë, e ashtu me atë frymë piqem 
në Bashki me Fishtën e Gurakuqin…Njajsi më prijnë te Bardy de Fortou. Pas shumë bisedash e kundër-
shtish ai ( e kundërshtish ai- shënimi im, H. G. ) ndërroi pozicjon ndër fjalë e në sjellje, e tek e mbramja 
dha lejen t’u bante si mbas kërkesës së parashtrueme-merret vesht-me kondita të nalt-përmenduna. Pa 
frymë nisem e dal te Ura e Maxharrit e u ap malësorëve lajmin e ngushëllueshëm”. ( Harapi, 2003, 171- 
176 ). Pas lajmit të gëzuar malësorët msyjnë Shkodrën nën këngën: Hot e Grudë ishin betue/pa gjak 
malet mos me i lshue… Grumbullohen para Bashkisë e bucasin duke brohoritur: Rrnoftë Shqipnija 
me Hot, Grudë e Triepsh! ( Harapi, 2003, 177 ).

Memorandumi për Hot e Grudë-një dokument i vlertë historik

Luigj Gurakuqi dhe At Gjergj Fishta janë hartuesit e peticionit drejtuar Ministrave të Jashtëm të 
Fuqive të Mëdha: SHBA-ve, Anglisë, Francës dhe Italisë. Ky peticion i nënshkruar nga 45 firmëtarë-
përfaqësues të tre bajrakëve të lartpërmedur, u hartua në shqip dhe pastaj në frëngjisht dhe iu paraqit 
Komandantit Francez Bardy de Fortou. ( Harapi, 2003, 177-178 ). Në këtë kërkesë shprehet vullneti 
i lirë i malësorëve të Hotit e Grudës që këto krahina me tradita dhe identitet të spikatur shqiptar t’i 
bashkohen trungut amë, pra Shqipërisë e të mos mbeten nën juridiksionin e Malit të Zi. Më vonë 
Memorandumi i sipërpërmendur iu paraqit Konferencës së Parisit prej përfaqësuesve të Shqipërisë, 
që përbënin delegacionin e kryesuar nga Imzot Luigj Bumci. Pas 9 ditësh, më 23 nëntor 1918, teksti i 
plotë i tij në shqip u botua në gazetën “ Posta e Shqypniës “, në artikullin me titull “ Shqipnia e Shqip-
tarëve “. Kjo shkaktoi edhe mbylljen e gazetës po në këtë datë. Ndërsa teksti në frëngjisht u botua vite 
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më vonë në revistën “ Hylli i Dritës “. ( “ Hylli i Dritës “, 1942, 36 ). Është me rëndësi për t’u theksuar 
fakti që në tekstin e peticionit, si Gurakuqi ashtu edhe Fishta ishin të mendimit që të mos përmendej 
Triepshi, ngaqë shkonte me kufijtë e Kongresit të Berlinit, ndërsa Hoti e Gruda me kufijtë e vitit 1914 
( Harapi, 2003, 177 ). Duke analizuar ngjarjen e 14 nëntorit si edhe memorandumin në fjalë, nuk ke si 
t’i bishtnosh një fakti të pamohueshëm: punës së madhe atdhetare të Anton Harapit në organizimin e 
kësaj demonstrate, i cili ka parë te shqiptarët e Lugut të Cemit: të Hotit,të Grudës e Triepshit vetitë më 
të spikatura të shpirtit shqiptar, atdhedashurinë, dashurinë për lirinë, urtinë, besën dhe trimërinë. E 
sic mendon studiuesi Aurel Plasari, “…këto veti Harapi i shtie në punë për të spikatur preokupimin 
jetik të malësorëve të atyre trevave. Ky preokupim është fuqia e të gjitha trojeve shqiptare, bashkimi 
i gjymtyrëve të copëtuara të kombit në një trup të vetëm “ ( Plasari, 2003, 45 ). Një pjesë e mirë e 
faqeve të romanit “ Andrra e Pretashit “ janë dëshmi e gjallë e veprimtarisë atdhetare. Famullitari i 
Grudës është idealisti dhe veprimtari që nuk rresht së menduari dhe vepruari në dobi të bashkimit 
kombëtar. Dëshmitarë të drejtpërdrejtë e të paanshëm të kësaj veprimtarie do të ishin vetë malësorët 
që kanë nënshkruar peticionin. Do të ishin Gjergj Fishta e Luigj Gurakuqi që bashkëpunuan me të. 
E, në se ata nuk mund të dëshmojnë dot që përtej botës së amëshueme, dëshmitarët e përjetshëm e 
të pagabueshëm janë “ Posta e Shqypniës “ dhe “ Hylli i Dritës “. Jo më kot latinët thonë: e shkruara 
mbetet. Heshtja dhe harresa e historiografisë komuniste rreth kësaj ngjarje për disa dekada është 
shembulli më i qartë i manipulimit të qëllimshëm e tendencioz të historisë. Absurde janë edhe qën-
drimet e historianëve të periudhës së paskomunizmit, që kanë heshtur në mënyrë të cuditshme e të 
pakuptimtë. Në analizë të fundit, demonstrata e 14 nëntorit e bashkë me të Memorandumi për Hot 
e Grudë janë një argument i pakundërshtueshëm kundrejt mendimeve të historianit P. Xhufi, i cili 
ndërmjet të tjerash e akuzon Anton Harapin “ ithtar kantonesh “. Më gjerësisht kësaj akuze, por dhe 
të tjerash të fabrikuara nga ky historian, do t’i përgjigjemi më poshtë.

Argumenti i dytë: Shkrime atdhetare të Anton Harapit mbi Vermoshin dhe Shën Naumin, 
botuar te “ Ora e Maleve “

Shkrimet atdhetare të Anton Harapit mbi Vermoshin e Shën Naumin i takojnë viteve 1923-1924 dhe 
janë botuar te “ zamadhja “ e asaj kohe “ Ora e Maleve “. Këto shkrime, por dhe të tjera që lidhen 
kryesisht me temën e moscënueshmërisë së kufijve tanë veriorë si dhe territoreve tona, përbëjnë 
shembujt dhe modelet më të shkëlqyer të një gazetarie e publicistike atdhetare, që lind e jeton gjer 
në frymën e fundit si një parzmore e vërtetë e interesave kombëtare. Gjithashtu ato janë të kundërta 
në thelb me atë pjesë të shtypit shqiptar të kohës që përshkohej nga konformizmi dhe bëhej palë me 
qeverinë, duke u nisur në punën e saj nga motive dhe interesa meskine e banale, kryesisht përfiti-
mi. Sic është rasti i gazetës “ Shtypi “ e ndonjë tjetër. Por më parë se të analizojmë këto shkrime të 
Harapit, që përshkohen fund e majë nga fryma e atdhetarizmit, e shohim të udhës të themi dy fjalë 
mbi gazetën “ Ora e Maleve “ si edhe grupimin politik me emrin homonim të cilit ajo i përkiste. 
Fletorja “ Ora e Maleve “ është një prej organeve më serioze të shtypit shqiptar të viteve 20-30. Ajo 
u themelua në vitin 1923 si zëdhënëse e drejtpërdrejtë e grupimit politik me të njëjtin emër: “Ora e 
maleve “, që u krijua po në të njëjtin vit në qytetin e Shkodrës. Ai përfaqësonte interesa kombëtare në 
nivel zhvillimesh të mirëfillta demokratike me karakter perëndimor. Në kë të grup, bashkë me Luigj 
Gurakuqin, Gjergj Fishtën, Imzot Lazër Mjedën, Shuk Gurakuqin, Ndoc Cobën, Zef Pistullin, Nush 
Topallin, Zef Muzhanin, etj., bënte pjesë edhe At Anton Harapi. Ky i fundit jo vetëm është një prej 
anëtarëve më aktivë të tij, por edhe një prej themeluesve të fletores. Përsëri Ernest Koliqi, por tashmë 
në pozicionin e bashkëpunëtorit të kësaj fletoreje, dëshmon mbi të dhe veprimtarinë e grupimit “ Ora 
e Maleve “:“ Unë ishem djalosh njëzetvjecar më 1923, kur më emëruen redaktor të “ Orës së Maleve “. 
… Unë pata fatin me qenë, si pa dashtë, me Padër Anton Harapin e Nush Topallin, themelues të asaj 
fletoreje, qi u ba qandër politike me randsi dhe luejti nji rol të radhës së parë në periudhën parazogiste 
të historis kombtare ” ( Cefaj, 2013, 7-8 ). Sic shihet nga citimi i Ernest Koliqit, por duke u mbështetur 
edhe në dokumente origjinale të kohës, Anton Harapi është një nga themeluesit kryesorë të gazetës 
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“ Ora e Maleve “. Bashkëpunimet e vecanta dhe në përgjithësi kontributi publicistik i këtij të fundit 
në këtë gazetë, përbëjnë jo vetëm faqe të shënuara të publicistikës sonë, por njëherazi edhe një mi-
shërim vlerash atdhetare që sintetizohen në figurën shumëdimensionale të Franceskanit të Madh. 
Objekti i argumentit të dytë është i lidhur ngushtë me një tematikë e problematikë specifike sic është 
ajo e artikujve dhe shkrimeve që flasin për moscënueshmërinë dhe mbrojtjen e integritetit tokësor 
të atdheut tonë, sidomos të Vermoshit dhe Shën Naumit. Sic vëren studiuesi Kolec Cefaj, “ si njohës 
i mirë i arealit gjeografik verior, si studiues i psikës së banorëve të atyre anëve, ai ( Anton Harapi- 
shënimi im, H. G. ) u dërgue nga franceskanët për të studiue cështjen e kufinit, cështjen e Vermoshit 
për të cilin shkroi shumë artikuj pasionantë, madje shkroi dhe në Vermosh, te Lugu i Cemit, etj “ ( 
Cefaj, 2008, 7 ). Në artikullin “ Nji punë e cuditshme “, botuar në faqen 2 të nr. 18/1923 të “ Orës së 
Maleve “, Harapi njofton publikun dhe qeverinë se kufiri serb është shtyrë shtatë-tetë kilometra për 
kah teritori ynë dhe se fuqitë mbrojtëse të Jugosllavisë po kërkojnë me ngulm përditë e më shumë 
zgjerimin e saj në dëm të territoreve shqiptare, që po cungohen keqazi. Po në faqen 2 të nr. 19/1923 të 
kësaj gazete, A. Harapi ka botuar shkrimin me titull “ Caktimi i kufive të ri “, ku shprehet shqetësimi 
i një atdhetari të kulluar për cënimin e kufijve tanë veriorë. Ky artikull është shkruar nga Harapi “ 
Prejë Lugut të Cemit, 30.VIII.1923 “, duke ruajtur anonimatin si në rastin e artikullit të lartpërmen-
dur. Ndërsa në faqen 3 të nr.21/1923 të “ Orës “, ai e ngre përsëri me forcë zërin e tij në shkrimin “ 
Lojë e randë “, që e ka shkruar direkt nga Vermoshi më 25 gusht 1923. Është një prej artikujve që 
autori e nënshkruan me X ( porsi dy të mësipërmit ). Anton Harapi nuk resht së denoncuari intrigat 
e fqinjëve tanë veriorë, që dezinformojnë opinionin evropian me anë të disa shkrimeve në gazetat e 
tyre, duke krijuar në sytë e tij imazhin e rremë të trazirave brenda Shqipërisë. Këto trazira, ngatërresa 
janë këta fqinj që mundohen t’i krijojnë sidomos në krahinat kufitare, sic kanë vepruar historikisht. 
( X, 1923, 3 ). Në kryeartikullin e të dielës, datë 9 shtator 1923 ( numër i vecantë ) të kësaj gazete, 
me titull “ Jugosllavt nuk kan të ngim-Malcija e Madhe në rrezik. Nierzt e shtetit t’onë a do t’a dijnë 
kët punë “, autori Anton Harapi mbrojtjen e kufijve dhe integritetit territorial të atdheut e shtron si 
një detyrë e si një mision: “…do të qesim kushtrim e do të përdorim të gjitha mjetet ligjore per me 
e pshtue ket cashtje kryesore, pse pa male nuk ka Shkodër, e pa Shkodër së ka Shqypni Veriore e pa 
Shqypni t’epër per ne Shqypnija nuk ka kuptim. ( X, 1923, 1-2 ). Ndërsa Gjergj Fishta në nr. 11 të po 
kësaj gazete, viti 1924, duke formuluar një protestë në emër të Komisionit pro Shkodrës Kryeqytet, 
drejtuar Kryesisë së Kuvendit Kushtetues, do të shkruante: “ ( E nderuara kryesi-shënimi im, H. G.) 
ta mbajë gjithmonë njitë fatin e Shkodrës e të Shqipnis së Verit me fat të Shqipnis marë “ ( A është 
më se paradoksale akuza “ ithtar kantonesh “…? ). Ndërsa në shkrimin “ Cashtja e kufinit “ ndihet 
jo vetëm shqetësimi i pashembullt i atdhetarit të zjarrtë, por edhe ndjesia e shtetarit dhe e njohësit të 
përpiktë të ligjeve të shtetit. Në kryeartikullin “ Zani i Shkodrës per Malci e Shën Naun “, botuar në 
nr. 25/1923, Harapi i drejtohet Lidhjes së Kombeve në Gjenevë dhe Konferencës së Ambasadorëve në 
Paris në emër të popullit të Shkodrës për mbrojtjen e Vermoshit dhe Shën Naumit. Motoja e veprimit 
politik të Harapit dhe franceskanëve të tjerë shqiptarë, si edhe e atdhetarëve të tjerë që bashkëpunuan 
me të, ishte ajo e ndërgjegjes së thellë kombëtare: “Ndërgjegja kombëtare na detyron t’a rrëfejmë faqe 
të botës marë, se për c’do gur kufinit qi përfaqësuesat e vullnesës europjane ngulen në tokë t’Atdheut 
t’onë, na pikoj zemra gjak, pse per me vullnue plotësisht un e pangishme e fëqinit t’onë, pame kahë u 
shkliteshin tradicjonet tona ma shit e vulosë me gjak të parëve t’onë në Vraninë, Kërncë, Medun, Plavë, 
Guci, Ulqin, Tivar, nder fusha e qytete të Kosovës shqyptare e s’mramit në Hot e Grudë, qi kjenë ma të 
mramët baluarda të Shkodrës në Cem.” ( X, 1923, 1-2 ). Ata që akuzojnë Anton Harapin bëjnë mirë 
të informohen rreth këtyre shkrimeve unike për nga ndiesitë e fuqishme atdhetare. I kujtojmë hi-
storianit Xhufi se urrejtja dhe mllefi ndaj figurave të tilla, nuk duhet ta bëjnë atë të ngatërrojë Anton 
Harapin me Anton Ashikun apo Lambert Lapynë, që të dy, të shpërfillur dhe të braktisur nga kleri 
katolik , sidomos ai franceskan. Dhe për më shumë informacion në këtë drejtim, t’i referohet librit “ 
Grupi ‘ Ora e Maleve ‘ dhe publicistika e tij… “ të autorit Kolec Cefaj. Krahas Vermoshit e Shën Nau-
mit, fletorja “ Ora e Maleve “ shkroi edhe për Camërinë, që vuante nën grekët, duke vazhduar kështu 
traditën atdhetare që u trashëgua nga P. Vasa, Gj. Fishta, N. Mjeda, etj ( Cefaj, 2013, 56 ).
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Argumenti i tretë: Një ligjëratë dhe disa shkrime simbiotike për nga fryma e atdhetarizmit

Fjala është për një ligjëratë të spikatur që A. Harapi ka mbajtur më 14 shtator 1936 në ballkonin e 
Bashkisë së Shkodrës me rastin e përcjelljes së eshtrave të atdhetarëve Cerciz Topulli dhe Mustafa 
Qulli për në vendlindjet e tyre, Gjirokastër e Leskovik, 25 vjet pas vrasjes së tyre. Por edhe për disa 
shkrime me frymë të spikatur atdhetare të Anton Harapit kushtuar disa prej figurave më të rëndësi-
shme atdhetare e politike të historisë sonë, si: Luigj Gurakuqi, Gjergj Fishta, Fan Noli, Dedë Gjo 
Luli dhe Avni Rustemi. Ligjërata e Harapit u botua më 14 shtator 1936 në gazetën “ Demokratia 
“. Dhe më pas në nr. 12/1936 të revistës “ Hylli i Dritës “. Shumë vite më vonë, pikërisht më 2003 
teksti i kësaj ligjërate është botuar i plotë në librin “ Shqyptari dhe bota e tij “ nga shtëpitë botuese “ 
Shpresa “ dhe “ Faik Konica “ në Prishtinë. Nga pikëpamja e përmbajtjes kemi të bëjmë me një tekst 
që dëshmon atdhetarizmin pa brigje të A. Harapit, frymën e përuljes dhe të respektit të pacak ndaj 
figurave të këtyre luftëtarëve të lirisë e cështjes sonë kombëtare. Ndërsa nga pikëpamja e strukturës 
dhe e përftimit ligjërues, kemi të bëjmë me një ligjëratë të llojit klasik. Kjo nuk është as rastësi dhe 
as spontaneitet për oratorin e saj, i cili shquhej për sentimentet dhe lidhjet e forta e sistematike me 
shumë prej luftëtarëve të shquar shqiptarë, si Oso Kuka, Dedë Gjo Luli, Themistokli Gërmenji, Cerciz 
Topulli Bajram Curri, Avni Rustemi, etj. ( Gjecaj, 2003, 110-111 ). Fund e krye ligjërata përshkohet 
nga nota elegjiale dhe solemne. Kur e mbaron së lexuari, vlerëson se duhet të jetë pritur e përcjellë 
prej një etosi të shkallës më të lartë të publikut. Kujtojmë që në atë kohë Anton Harapi është një fi-
gurë me karakterizatë të lëvdueshme intelektuale e atdhetare: publicist, filozof, përkthyes, pedagog, 
shkrimtar, teolog, etj. Por edhe njëri prej më të parëve kundërshtarë të ideve marksiste që kishin 
filluar të depërtonin në vendin tonë. Cilësia e dytë prej së cilës shquhet kjo ligjëratë është logosi tipik 
harapian, që karakterizohet nga arsyetime të lidhura e të argumentuara. Sic tregon At Danjel Gjecaj, 
A. Harapi ishte ndër gojëtarët më të mirë të Shkodrës, që u bë i tillë me studim e përvojë. Kishte një 
shpirt prej psikologu, e peshonte mirë fjalën. Kishte qartësi e kthjelltësi mendimi. E mbi të gjitha e 
njohu në palcë shpirtin e shqiptarit. Ndërsa cilësia e tretë është e lidhur me patosin dhe frymëzimin 
që e sundojnë oratorin e spikatur. Ky patos buron nga dashuria dhe respekti i thellë që ai ushqen për 
luftëtarët e lirisë dhe heronjtë e saj. Nga ana tjetër, si orator Harapi gëzon atë parakusht që Ciceroni 
mendon se duhet ta ketë oratori i vërtetë: arsimimin e fortë liberal; apo Kuintiliani se folësi i mirë 
duhet të jetë i përkushtuar në jetën publike dhe të mos e përdorë të folurën e tij për përfitime per-
sonale. Nga pikëpamja e tonit mbizotërues, “ Dy lotë e një betim “ të kujton “ Ligjëratën e dytë të 
Perikliut “ shkruar nga Tukididi. 
Frymën e gjallë të atdhetarizmit që e vemë re te kjo ligjëratë, do ta hasim edhe te disa shkrime të An-
ton Harapit për figura të shquara të historisë sonë kombëtare, si: I. Qemali, L. Gurakuqi, Gj. Fishta, F. 
Noli, A. Rustemi, etj. Por edhe në shënime të ndryshme, fragmente apo paragrafë të atyre që e kanë 
njohur dhe kanë punuar me të. Sipas At Zef Pllumit, At Anton Harapi ka qenë përkthyes në bisedimet 
e zhvilluara ndërmjet Ismail Qemalit dhe Ministrit të Jashtëm të Austro-Hungarisë, kontit Berthold 
për shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë, në vitin 1912 në Vjenë të Austrisë. Ja si e përshkruan ai këtë 
fakt, rrëfyer prej At David Pepës, që pati kryer studimet e larta në Salzburg të Austrisë: “Më tregon 
se në vitin e fundit të teologjisë, 1912, nëpunësat e Ministrisë së Jashtme të Vjenës, kërkuan kolegun 
e tij, At Anton Harapin. Mbasi ai ishte kthyer në Shqipni, atëherë e mueren me urgjencë e e cuen në 
Vjenë. Aty e shtinë në një zyrë dhe e banë me u betue se nuk do t’i nxjerrë kurrë sekretet. E mueren si 
përkthyes nder bisedimet që Ministri i Jashtëm Berthold do të zhvillonte me Ismail Kemal bej Vlorën. 
Ishte i vetmi përkthyes mes të dyve, ashtu si nji vit ma parë, në 1911, ishte kenë At Antoni ” ( Pllumi, 
1995, 206-207 ). At Pllumi ( 1995 ) shton se David Pepën e ngarkuan ( austriakët-shënimi im, H. G. 
) për ta shoqëruar I. Qemalin deri në Trieste të Italisë ( 207 ). Pse historiografia dhe kalemxhinjtë e 
sistemit të shkuar kanë heshtur kaq gjatë për një fakt të tillë kaq të rëndësishëm për historinë dhe 
personalitetin e A. Harapit? Duke vijuar këtë argument, le të gjykojmë fjalët e vetë Harapit artikuluar 
në festimin e përvjetorit të 25-të të shpalljes së Pavarësisë, në Komunën e Kastratit, mbi takimin e tij 
në verën e vitit 1911 në Schorbrun të Vjenës me Ismail Qemalin: “…P. Anton Harapi e Ismail Qemal 
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Vlona rrokë dora doras, tue folë goja gojas, merreshin, flitshin, përpiqeshin per ngallnimin shqyptar, 
per ngrehjen e flamurit “ ( Harapi, 2003, 102 ). E, në se mund të dyshojmë në vërtetësinë e citimit të 
dytë, pse s’duhet besuar në citimin e parë? C’do të ishte një mik e bashkëluftëtar i L. Gurakuqit-njeriut 
me kulturën më të arrirë oksidentale ndër shqiptarët ( F. Noli ), të cilit Harapi i kushton romanin e 
tij të parë “ Andrra e Pretashit “? ( Harapi, 2003, 5 ). Mjafton të lexosh shkrimin e A. Harapit “ Si e 
njoh unë Gurakuqin “ që të kuptosh ndjenjat e thella të një miqësie të vërtetë në mes dy idealistësh 
të flaktë, të cilët luftojnë për rilindjen e Shqipërisë ( Harapi, 1944, 3 ). Kush ka shfletuar publicistikën 
e Gj. Fishtës ( 2000 ) nuk ka si të mos jetë emocionuar dhe entuziazmuar prej vlerësimit të lartë që 
ai jep për personalitetin e atdhedashurinë e A. Harapit që i “ është kushtuem ekskluzivisht shërbimit 
të Zotit e përparimit fetar, moral e kultural të njerzimit, e pa kurrnji shperblim personal tue msue…
gjuhën shqype e atdhedashnin moshës së re shqyptare” ( 294 ). Është i njohur fakti i lidhjes ( direkte 
apo indirekte ) të Harapit me F. Nolin. Ai është një prej anëtarëve të devotshëm të opozitës noliane 
të vitit 1924. Pikërisht për këtë, Harapi burgoset tre herë në vitet 1925-1926 prej qeverisë së Ahmet 
Zogut. Gjecaj ( 2003 ) që është biografi i At Antonit, thekson se ky i fundit në misionin e tij kishte 
bashkëluftëtarë klerin katolik në përgjithësi dhe në vecanti Fan Nolin, Luigj Gurakuqin, Bajram Cur-
rin e Lef Nosin ( 115 ). Gazeta jetëshkurtër “ Ora e Maleve “, por edhe A. Harapi kanë botuar shkrime 
të ndryshme për figurat e ndritura të atdhetarizmit shqiptar, për fatosat e lirisë. Ky i fundit boton dy 
shkrime të fuqishme për Dedë Gjo Lulin dhe Avni Rustemin. Stili solemn e heroik i shkrimit mbi të 
parin është i pashoq në publicistikën shqiptare: Kah jena tue shkrue emnin e ktij të Madhit, na dridhet 
penda në dorë… Dedë Gjo Luli i dekun ene flet; … I flet Evropës e i flet Shqypëniës: Për ty diqa! Per liri 
t’ande! S’kam dashtë tjetër! ( Harapi, 1923, 1 ). Ndërsa për Avni Rustemin, Harapi thekson se zemra e 
Avniut rrahu për Shqipërinë me një fuqi të mbinatyrshme. Me vrasjen e tij djelmnia bori shtyllën më 
të fortë e ushtarin më trim të idesë kombëtare ( Harapi, 1923, 2 ). 

Argumenti i katërt: Ligjëratat e mbajtura në qytetin e Korcës më 1936

Kur lexon ligjëratat e A. Harapit, mbajtur në qytetin e Korcës nga data 29 prill deri më 4 maj 1936, 
nuk ka se si të të mos shoqërojë patosi i thellë atdhetar i tyre, impostimi kritik dhe shqetësimi i thellë 
qytetar i një intelektuali të përkorë, që sic mendon Aurel Plasari ( 2003 ) “ me këtë vepër renditet në 
krah të mendimtarëve më të mëdhenj kombesh të tjera “ ( 48 ). Këto ligjërata ( gjithsej gjashtë ) janë 
përmbledhur prej autorit në veprën me titull “ Vlerë shpirtërore “ që është botuar po atë vit kur u 
mbajtën. Ky libër është një prej atyre përpjekjeve të autorit që do të mund të conin drejt një ideologjie 
shqiptare, thelbi i së cilës mund të sintetizohej kësisoj: Ideali njerëzor dhe besimi, dituria, kultura, 
morali e atdhedashuria, të gjithë pa përjashtim janë faktorë të jetës; ata pajtohen njëri me tjetrin në 
mënyrë të natyrshme, pa u ngatërruar, priren të krijojnë harmoni në jetë dhe jo kontradikta ( Plasari, 
2003, 48 ). Këto ligjërata që i marrin argumentet e formën e argumentimit nga filozofia e krishterë, 
në thelbin e tyre janë një kundërvënie ndaj ideve regresiste komuniste. Nga ana tjetër ato shprehin 
vazhdimësi konsekuente të veprimit politik të autorit të tyre, që, sic mendon A. Plasari, kishte nisur 
si i tillë nga mesi i viteve 30 të shekullit të kaluar. 
Përgjatë intervistës dhënë gazetës “ Shqip “ të datës 8 korrik 2012, në kontekstin e 100-vjetorit të 
Shpalljes së Pavarësisë, z. P. Xhufi shprehet: “ cohen në piedestal lloj-lloj klerikësh katolikë, ithtarë të 
Shqipërisë së “ kantoneve “, deri edhe frati-kuisling Anton Harapi dhe lihen në heshtje dhe harresë 
Ndre Mjeda, dom Nikollë Kacorri dhe një armatë e tërë katolikësh, që vunë bazat e shtetit unitar e 
shekullar shqiptar që nga Vaso Pasha, Hilë Mosi, Nikoll e Mirash Ivanaj “. Kjo thënie është një aliazh 
sa i pasaktë aq edhe i pavërtetë. Së pari, A. Harapi nuk është një klerik i rëndomtë që mund të me-
ritojë përfshirjen në grupin “ lloj-lloj klerikësh “. Figura si ajo e tij numërohen me gishtat e dorës në 
panteonin e historisë dhe mendimit shqiptar. Për ta nderuar atë dhe vecanërisht për fatin mizor që 
i rezervuan në të kaluarën, mendojmë se nga autoritet e shtetit shqiptar duhet kërkuar një ndjesë e 
madhe publike. Së dyti, nuk mendojmë se figura si N. Mjeda, Dom N. Kacorri, V. Pasha e ndonjë 
tjetër janë lënë në harresë. Është tjetër gjë që për to mund të bëhet më shumë. Së treti, etiketimi “ kui-
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sling “, që në thelb është pjesë e përbaltjes së historiografisë komuniste zyrtare, zor se mund të bindë 
kënd. Ai shpreh modelin e tejkaluar të një qasjeje marksiste në interpretimin e veprës e veprimtarisë 
së figurave si Gj. Fishta, E. Koliqi, M. Camaj, etj., që nuk i afrohet të vërtetës. E gjejmë me vend të 
theksojmë se nuk ka as edhe një fakt apo të dhënë që të mund ta komprometojë figurën e A. Harapit 
në periudhën kur ai ka qenë regjent. Autori i kësaj kumtese jo vetëm zotit Xhufi, por edhe publikut 
të gjerë do të mund t’i vinte në dispozicion shumë fakte, prova, të dhëna e dokumente të arkivave 
tona, por edhe atyre të huaja, që tregojnë të kundërtën e asaj që mendon ai për A. Harapin. Edhe 
veprimtaria politike në kohën e Regjencës, ashtu si e gjithë veprimtaria e tij e mëparshme, është një 
veprimtari atdhetare.  

Përfundime

Anton Harapi është një prej figurave më të shquara të mendimit e të veprimit tonë kombëtar. Në per-
sonalitetin e tij sintetizohen si rrallëkundtjetër atdhetari e politikani, teologu e filozofi, pedagogu e 
sociologu, shkrimtari e kulturologu, oratori e ideologu, psikologu e përkthyesi,etj. Ai bën pjesë ndër 
ata atdhetarë që e deshën Shqipërinë më shumë se veten, duke dëshmuar njëherazi mendësinë e një 
intelektuali perëndimor evropiano qendror, të paprekshëm nga korrupsioni tradicional oriental e 
nga bizantinizmi aziatik. ( Plasari, 2003, 63 ). Me trashëgiminë që na ka lënë, ai padyshim që mbetet 
një gur themeli, nga ata për të cilët është shprehur qysh në gjallje: “ Cdo ndërtese i vihen themelet 
në dhe. Edhe në vorr, prandej, në hijshim, duhet të jemi gurt e themelit të njaj binaje të cilën sot e 
quejmë Shqipni “. Atdhedashuria e Harapit është nga diamantët e rrallë që nuk do t’u fiket shkëlqimi 
kurrë. Ajo do t’i grishë shqiptarët në cdo kohë. Në kumtesën tonë jemi munduar ta shohim e gjejmë 
atë jo vetëm në veprimtarinë e drejtëpërdrejtë, politike e sociale të Harapit, por edhe në shkrimet 
publicistike e ligjëratat , në mendimet filozofike e sprovat ideologjike. Por edhe në lidhjet e vlerësimet 
për F. Nolin e L. Gurakuqin, për Gj. Fishtën, B. Currin e A. Rustemin. Na kanë ndihmuar në këtë 
drejtim fakte e të dhëna të ndryshme që kanë ardhur te ne sidomos nëpërmjet koleksioneve të “ Orës 
së Maleve “ dhe “ Postës së Shqypniës “. Por edhe nëpërmjet dokumenteve arkivore. Këto të fundit, i 
kemi shfrytëzuar gjerësisht në rastin e shkrimit të një monografie mbi këtë atdhetar të flaktë. 
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Abstrakt

Recidivizmi shihet si një tregues suksesi ose dështimi për institucionet e drejtësisë për të miturit, megjithëse 
nuk duhet parë si i vetmi. Në këtë kontekst, është e rëndësishme dhe madje shumë e nevojshme që çdo vend 
të analizojë përqasjen e politikave të veta për recidivizmin dhe mbështetjen që u jep të miturve të përfshirë në 
kriminalitet, familjeve, institucioneve me qëllim shmangien e të miturve nga ripërfshirja në krim. 
Shqipëria ka patur ndryshime të mëdha në fushën e drejtësisë penale dhe veçanërisht alternativave të dënimit 
me burgim, por ka një mungesë studimesh për recidivizmin në përgjithësi si fenomen dhe në vecanti nisma in-
stitucionale për ta matur dhe për ta integruar si një tregues të rëndësishëm të efektivitetit të sistemit të drejtësisë 
penale. Ky punim synon të studiojë politikat shtetërore që adresojnë faktorët e riskut dhe mbështesin faktorët e 
mbrojtjes, si dhe evidentimin e mundësive reale për këtë kombinim. 
Është analizuar roli i shtetit dhe politikave për uljen e recidivizmit, janë identifikuar në literaturë 
karakteristikat e politikave që adresojnë atë dhe janë parë politikat për uljen e kriminalitetit te të 
rinjtë si një koncept global, jo vetëm shqiptar.
Është argumentuar se ekzistenca e problemeve sociale, ekonomike, strukturës dhe funksionimit të 
familjes dhe lëvizshmërisë së popullsisë ka bërë që në Shqipëri ka ardhur në rritje numri i të miturve 
të përfshirë në krime. Ky problem kërkon adoptimin e një qasjeje parandaluese nga të gjitha politikat 
dhe veprimet që kanë si target të miturit në risk për t’u përfshirë ose ripërfshirë në krim. 

Fjalë kyçe: Recidivizëm, politika, karakteristika të politikave.

Hyrje

Përfshirja e të mituve në krim është një cështje që adresohet nga çdo shtet dhe mbrotja e të miturve 
nga veprimtaria kriminale dhe përfshirja në aktivitet kriminal është detyrë dhe përgjegjësi e cdo 
shteti dhe shoqërie. Përfshirja e të miturve në kriminalitet është rritur në Shqipëri, llojet dhe rrezik-
shmëria e veprave penale që kryejnë të miturit janë bërë më serioze, gjë që kërkon një adresim të ri 
në qasje dhe politika. Literatura e zhvilluar në tre dekadat e fundit ka treguar se faktorë të natyrës 
individuale, familjare, shkollore dhe komunitare kanë ndikim të pamohueshëm në përfshirjen e të 
miturve në recidivizëm, të dhëna që ka ndihmuar politikëbërësit në hartimin dhe përmirësimin e 
politikave për recidivizmin duke kërkuar përgjigje dhe metoda të reja ndërhyrjeje. 

Metodologjia

Qëllimi i këtij punimi është eksplorimi në literaturë i rolit të shtetit nëpërmjet politikave për uljen e 
recidivizmit dhe përmbledhja e politikave shtetërore për recidivizmin duke hartëzuar gjithë politikat 
dhe dokumentat strategjikë në këtë fushë të nxjerra në nivel global dhe vecantërisht të nxjerrë nga 
Këshilli i Europës. Objektivi i këtij punimi është analiza e rolit të shtetit për ulen e recidivizmit nëpër-
mjet politikave të vecanta si dhe evidentimi i karakteristikave të domosdoshme që duhet të kenë këto 
politika për të adresuar recidivizmin te të miturit në mënyrë efektive. 
Metodologjia e këtij punimi është rishikim literature në lidhje me disa nga çështjet qëndrore të pun-
imit si: politikat për recidivizmin, karakteristikat e këtyre politikave, shteti dhe roli i tij si dhe kon-
cepti i politikave për recidivizmin, parë në një nivel europian dhe global.
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Rezultatet

Politikat për recidivizmin: përkufizimi

Cunneen&Luke (2007) thonë se faktori që ka sjellë vëmendje të veçantë në matjen e recidivizmit 
është rritja e kërkesës ndaj sektorit publik për rezultate të matshme dhe se niveli i recidivizmit është 
një masë transparente dhe universale në institucionet e drejëtsisë penale. 
Institucionet e drejëtsisë për të miturit gjykohen si të suksesshme ose jo bazuar në nivelin e recidi-
vizmit që shpreh të miturit që kryejnë krime apo kundërvajtje pas përfshirjes së parë në sistemine 
drejtësisë për të miturit. Parandalimi i recidivizmit nuk është vetëm detyrë e sistemit të drejtësisë për 
të miturit, megjithatë është një pritshmëri e pranuar tashmë që institucionet e drejtësisë për të miturit 
parandalojnë recidivizmin nëpërmjet rehabilitimit të të miturve të dënuar (CJCA, 2009).
Matja e recidivizmit shërben për 3 qëllime kryesore:
1. Të sigurojë informacion për politikbërësit për të vlerësuar arritjen e objektivave të institucioneve/
shërbimeve dhe të ekzaminojë pasojat e ndryshimeve të bëra në politikat apo programet që targeto-
jnë kriminalitetin e të miturve;
2. Të shërbejë si një tregues në komunikimin për të kërkuar shtimin e burimeve, për të dokumentuar 
arritjen e objektivave apo për të treguar përmirësim të situatës;
3. Të shërbejë si tregues për vlerësimin e programeve të ndryshme në sistemin e drejtësisë për të 
miturit (CJCA,2009).
Nevoja për standartizimin e matjes së recidivizmit është përmendur që në fillim të viteve 1970. Kësh-
tu, NACCJSG (1976) në SHBA ka theksuar se:
“Një problem i madh për kërkimin shkencor është mungesa e përkufizimeve të standartizuara. Kon-
fuzioni për përkufizimet jo vetëm që ka penguar komunikimin midis kërkuesve dhe profesionistëve në 
praktikë, por edhe nuk ka lejuar krahasimet dhe përsëritjen e studimeve shkencore në kohë”.
Standartizimi i përkufizimit dhe matjes së recidivizmit është i nevojshëm për të komunikuar qartë 
rezultatet e studimeve, metodës së përdorur, për të përsëritur modelin konceptual të studimit, për të 
bërë të mundur krahasime midis studimeve dhe rajoneve dhe për të lehtësuar zhvillimin e njohurive 
në fushë (CJCA,2009).
Matja e recidivizmit te të miturit ndikohet nga shumë faktorë të tillë si: legjislacioni në fuqi, psh. nga 
mosha e përcaktuar në legjislacion për t’u konsideruar fëmijë; cilësia e shërbimeve të paskujdesit; 
ndryshimet në praktikat e policisë në qarqe të ndryshme; ndryshimet në përdorimin e arrestit dhe 
politikave të dënimit; koha e transferimit të të miturve në sistemin për të rriturit në burgje. 
Faktorë të ndryshëm socialë ndikojnë gjithashtu në nivelin e recidivizmit në juridiksione të ndry-
shme. Këta faktorë përfshijnë ndryshimet ekonomike dhe kulturore, zonë urbane apo rurale, 
mbështetja për arsimin, familjen dhe shëndetin në këto zona. Komunitetet që janë ekonomikisht më 
të pafavorizuara dhe që ju mungon kapitali social kanë nivel më të lartë të kriminalitetit dhe krimit 
(Sampson&Groves, 1989). 

Roli i shtetit dhe politikave të tij për uljen e recidivizmit

Haike Jung (2003) thekson se fakti që legjislacioni penal që e vë theksin te siguria dhe shteti i fortë 
është kundërproduktiv. Jung thotë se pasojat e kësaj qasjeje janë përjashtimi social dhe ndjenja e 
mungesës së sigurisë (Jung, 2003).
Ka dy qasje në literaturën krminologjike në lidhje me përjashtimin social dhe krimin, një qasje që 
e sheh krimin si pasojë e përjashtimit social dhe qasja tjetër që sheh përjashtimin social si pasojë e 
krimit ose si një produkt i modelit të kontrollit të krimit.
Qasja që e sheh krimin si pasojë e përjashtimit social bazohet në rezultate të studimeve në lidhje me 
llojin e veprave të kryera, që janë kryesisht vepra kundër pasurisë dhe në lidhje me të dënuarit, që 
janë të mitur ose recidivistë të rritur.
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Në studimet që bazohen te qasja se përjashtimi social është pasojë e krimit, vihet re lidhja midis 
përfshirjes në procedimin penal dhe llojit të dënimit me përjashtimin social për ish-të dënuarit pas 
dënimit të parë (Bradley, 2001).
Pavarësisht ndryshimeve në qasje, legjislacion, procese dhe praktika të sistemeve të ndryshme penale 
për të miturit, ka një qëndrim të përbashkët se politikat për uljen e recidivizmit te të miturit duhet 
të jenë kombinim i politikave penale me politikat e mirëqënies sociale. Modeli i faktorëve të riskut 
dhe të mbrojtjes është model që kërkon kombinimin e këtyre politikave me qëllim rritjen e faktorëve 
të mbrojtjes nëpërmjet politikave të mirëqënies dhe uljes së faktorëve të riskut nëpërmjet politikave 
penale.
Lloji i dënimit të aplikuar për herë të parë për një të mitur lidhet me recidivizmin e tij në shumë stu-
dime, psh.dënimi me burgim, vënia në provë con më shumë në ridënim sesa dënime të tjera, si psh. 
dënimi me gjobë (Cain, 1996).
Faktorë të tjerë që lidhen me recidevizmin janë mosha kur është kryer vepra penale, mosha e daljes 
së parë para gjykatës, vepra e kryer, gjinia, qëndrimi në arrest, etj. 
Në lidhje me politikat penale për të miturit duhet mbajtur në konsideratë që popullata e të dënuarve 
të mitur nuk është homogjene dhe se nuk duhet pritur që për të gjithë të funksionojë një program i 
vetëm rehabilitimi (Sechrest, White and Brown, 1979).
Sigurisht që duhet të përqëndrohen ndërhyrjet te të miturit që kanë më shumë faktorë risku për reci-
divizim sepse në këtë mënyrë “nëse një grup i të miturve në risk të lartë për recidivizëm identifikohen 
që herët dhe ndërhyet në mënyrë efektive për të ulur recidivizmin, kjo ndikon shumë në nivelin e 
krimit (Tarling, 1993, cituar nga Hagell&Newburn, 1994).
Studime të bëra nga Coumarelos (1994) dhe Coumarelos&Weatherburn (1995) kanë treguar që 
ndërhyrja e duhur për të miturit që kanë kryer veprën e parë penale është shmangia nga sistemi 
i drejtësisë penale dhe mbështetja nga programe rehabilituese, ndërsa më shumë vëmendje duhet 
drejtuar drejt të miturit recidivist, kështu ata thonë se “nëse nuk bëjmë asgjë ndaj të miturve që shke-
lin ligjin për herë të parë, por vetëm i këshillojmë, është e sigurt që shumica e tyre nuk do të futen më 
në telashe me ligjin; nëse i dërgojmë këta të mitur në gjykatë për të marrë dënime me burgim apo dhe 
dënime alternative do të shpenzojmë para jo në mënyrë efektive; në anën tjetër, nëse nuk bëjmë asgjë 
për recidivistët, por i dërgojmë thjesht në gjykatë dhe i mbyllim në burg, është e sigurt që shumica 
prej tyre do të rikthehen; duke i parë të dy grupet, recidivistët janë ata që kërkojnë vëmendjen tonë”. 
Speirs (1988) gjeti se 69% e të rinjve që kishin shkuar dy herë në gjykatë para moshës 15-vjeçare e 
vazhduan aktivitetin kriminal, 80% e atyre që shkuan tre herë u ridënuan dhe 93% e atyre që kishin 
shkuar tetë herë në gjykatë u arrestuan. Duket që është tejet e rëndësishme evidentimi i të miturve 
që mund të jenë recidivistë sepse ky evidentim do të ndihmojë seksionet e gjykatës për të miturit 
dhe sistemin e përkujdesit shoqëror në marrjen e vendimit për dënimin ose vendosjen në sistemin e 
përkujdesjes shoqërore. 

Karakteristikat e politikave për recidivizmin

Howell (2003) kreu një studim për programet efektive dhe joefektive në lidhje me recidivizmin. Ai 
iu referohet katër parimeve kryesore të ndërhyrjeve penale që iu janë referuar dhe studiues të tjerë si 
“praktikat e mira” (Andrews et al, 1990; Andrews&Bonta, 1998; Cullen&Gendreau, 2000). 
“Së pari, ndërhyrja duhet të targetojë faktorët e riskut që janë të njohur për kriminalitetin dhe recidiviz-
min. Së dyti, trajtimi duhet të përfshijë strategji ndërhyrëse për sjelljen, të mësuarin social dhe strategji 
konjitovo-sjellore. Së treti, trajtimi duhet të ndikojë reagimin e të dënuarit ndaj trajtimit. Së katërti, tra-
jtimi duhet të kryhet në përputhje me personalitetin dhe aftësitë konjitive të të dënuarit” Howell (2003)
Rezultatet e studimeve të fundit vënë në diskutim rolin e strategjive ndërhyrëse ndaj recidivizmit të 
bazuara te ndëshkimi dhe ashpërsimi i dënimeve penale. Kombinimi i politikave penale me politikat 
e tjera në fushën e arsimimit, mbështetjes dhe fuqizimit të familjes, shëndetit mendor, aftësimit pro-
fesional dhe punësimit të të rinjve shihen si ndërhyrjet më të përshtatshme dhe efektive për uljen e 
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recidivizmit tek të miturit (Coates et al, 1980).
Studimi i Haines, Jones&Isles (1999) tregoi se të dënuarit që ishin recidivistë nga një grup të ish-
dënuarish me Urdhër Mbikqyrjeje (vënie në provë1) nuk ishin përfshirë në aktivitete ditore domethë-
nëse në masën 70-80%. Për të dënuarit me burgim përqindja e mospërfshirjes ishte deri në 90%.
Zbatimi i politikave në fushën e arsimit, shëndetit mendor, familjes ndikohen nga legjislacioni në 
fuqi për moshën e përgjegjësisë penale, për ndërmjetësimin (që përdoret në rastet e kundravajtjeve 
penale), për përjashtimin nga dënimi, ekzekutimin e masave edukative, mënyrën e ekzekutimit të 
dënimeve në komunitet ose paskujdesi për ish-të dënuarit e mitur.

Politikat për uljen e kriminalitetit te të rinjtë si një koncept global

Shtetet, gjithnjë e më shumë po përpiqen që të përshtasin rregulla ndërkombëtare për të strukturuar 
sjelljen e të gjithë shteteve në lidhje me trajtimin e veçantë të fëmijëve, përfshirë dhe të miturit që 
kryejnë vepra penale (Haines, 2000). Deklarata e Gjenevës për të Drejtat e Fëmijëve (1924) pohon se 
fëmijëve iu duhet kushtuar kujdes i vecantë.
Rregullat Standarde Minimale të OKB-së për Administrimin e Drejtësisë për të Mitur2 (Rregullat e 
Pekinit, 1985) pohojnë se qëllimi kryesor i një sistemi drejtësie për të mitur duhet të jetë promovimi 
i mirëqënies së të miturve dhe se procedimi penal duhet të kryhet në interesin më të lartë të fëmijës.
Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e fëmijës, që ka fuqi detyruese për vendet nënshk-
ruese përcakton konsideratën mbizotëruese të cdo politike apo vendimi nga shtetet dhe institucionet 
e tyre, që është interesi më i lartë i fëmijës. Në nenin 3 të saj kjo Konventë thotë se:
“Në të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me fëmijët, të marra qoftë nga institucionet publike, ose private 
të përkujdesit shoqëror, nga gjykatat, autoritetet administrative apo organet legjislative, interesi më i 
lartë i fëmijës duhet të jetë konsiderata mbizotëruese.”
Normalizimi dhe përfshirja sociale janë dy nga parimet themelore mbi të cilat duhet të bazohen të 
gjitha ndërhyrjet ndaj të dënuarve të mitur (OSCE, 2009). Ndërhyrjet që synojnë përfshirjen sociale 
kanë ndikim në faktorët socialë të riskut për krimin, gjë që thekson perceptimin kriminologjik që 
“politikat efektive sociale janë politikat më të mira penale”.
Konceptet themelore të pasqyruara në konventat ndërkombëtare të cilat i japin formë praktikave 
pozitive në drejtësinë për të miturit janë: a) ndërhyrjet duhet të jenë në interesin më të lartë të fëmi-
jës; b) duhen shmangur programet e fokusuar te vepra penale ose autorët e tyre; c) puna me të miturit 
duhet të bazohet në njohuritë dhe përvojën e fituar gajtë praktikës; d) praktika duhet të udhëhiqet 
nga parimi i normalizimit dhe nxitjes së përfshirjes sociale (OSCE, 2009).
Dokumentat ndërkombëtare në fushën e drejëtsisë për të miturit janë: Konventa Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut3, Konventa Evropiane për Të Drejtat e Fëmijëve4, Konventa për Të Drejtat e Fëmijëve 
e OKB-së5, Rregullat Standard Minimum për Administrimin e Drejtësisë për të miturit (Rregullat e 
Pekinit), Udhëzimet e OKB-së për Parandalimin e kriminalitetit të të miturve (Udhëzimet e Riadit) 
dhe Rregullat e OKB-së për të miturit e privuar nga liria.
Rekomandimi CM/Rec (2008) 11 i Këshillit të Europës “Mbi Rregullat Evropiane për të dënuarit 
e mitur që iu nënshtrohen sanksioneve ose masave”6 synon të harmonizojë ligjet për të drejtat dhe 
mirëqënien e të miturve, autorë të veprave penale, si dhe të nxisë zhvillimin e sistemit të drejtësisë në 
interest ë të miturve në shtetet anëtare të KE-së.
Sipas këtij rekomandimi dënimet apo masat që jepen për të miturit si dhe mënyra e zbatimit të tyre 
duhet të bazohen në parimet e integrimit social, edukimit dhe parandalimit të recidivizmit. Po sipas 
1Analog me aplikimin e nenit 59 të Kodit Penal tw RSH, shpjegim i autores.
2Rregullat e Pekinit nuk janë detyruese për shtetet anëtare të OKB-së, por janë rekomanduese për këto shtete, 
shpjegim i autores.
3Ratifikuar nga RSH. 
4Ratifikuar nga RSH. 
5Ratifikuar nga RSH. 
6Miratuar nga Komiteti i Ministrave në 5 Nëntor 2008.
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këtij rekomandimi cdo sistem drejtësie për të mitur duhet të ndjekë një metodë multi-disiplinare dhe 
multi-institucionale, si dhe të integrohet në iniciativa të gjera sociale për të miturit në mënyrë që të 
sigurojë një përqasje tërësore dhe vazhdimësi të kujdesit për këta të mitur.
Rekomandimi “Rrugë të reja për të përballur kriminalitetin e të miturve dhe roli i Drejtësisë për të 
Miturit7 (2003) i KE-së nxit shtetet në aplikimin e legjislacionit, politikave dhe praktikës ën përputhje 
me zhvillimet e reja në drejtësinë për të miturit. Ky Rekomandim në pjesën e qasjeve strategjike 
(Pjesa II, pika 2) thekson se sistemet e drejtësisë për të miturit duhet të synojnë: a) parandalimin e 
krimit dhe recidivizmit; b) risocializimin dhe ri-integrimin e të dënuarve; c) adresimin e nevojave 
dhe interesave të të dëmtuarve nga veprat penale. Në po këtë pikë, sugjerohet që sistemi i drejtësisë 
për të miturit të shihet nga shtetet, publiku dhe media si një pjesë përbërëse e ndërhyrjeve me bazë 
komunitare për parandalimin e kriminalitetit, që merr në konsideratë familjen, shkollën, komunite-
tin dhe bashkëmoshatarët, kontekste ku ndodh shkelja e ligjit.
Rekomandimi i mësipërm sugjeron përgjigje të reja ndaj kriminalitetit të të miturve (Pjesa III, pika 
19), ndër të cilat thotë se përgatitja për lirimin e të dënuarit të mitur fillon që ditën e parë të dënimit. 
Vlerësimi i nevojave dhe riskut duhet të jetë hapi i parë për të përgatitur të dënuarin për lirim duke 
adresuar në mënyrë të koordinuar me shërbimet e tjera, nevojat e tij për arsimim, të ardhura, shër-
bim shëndetësor, strehim, mbikqyrje, familje dhe mjedis të përshtatshëm social.
Ky rekomandim në Pjesën IV,që përmban sugjerime për zbatimin e politikave për uljen e kriminal-
itetit te të miturit, pika 21, thekson se përgjigjet ndaj kriminalitetit të të miturve duhen planifikuar, 
koordinuar dhe ofruar nga institucione që bashkëpunojnë në nivel qëndror dhe vendor, përfshirë 
policinë, shërbimin e provës, prokurorisë dhe gjykatës, shërbimet për mbrojtjen e fëmijëve dhe shër-
bimet e tjera të përkujdesit, institucionet e arsimit, shërbimet e punësimit, shërbimet shëndetësore 
dhe shërbimet e strehimit.
Këshilli i Europës ka nxjerrë edhe rekomandime të tjera në fushën e kriminalitetit të të miturve si 
psh. Rekomandimi (87) 20 Për veprimet sociale ndaj kriminalitetit të të miturve dhe Rekomandimi 
(2000) 20 Për rolin e ndërhyrjeve të hershme psiko-sociale për parandalimin e kriminalitetit.

Përfundime

Rezulton se adresimi i recidivizmit të të miturve në politika, praktika dhe vlerësime specifike për 
matjen e tij, është i nevojshëm për t’u konsideruar nga Ministria e Drejtësisë, sepse recidivizmi është 
një nga dy treguesit kyc të matjes së efektivitetit të drejtësisë për të mitur. 
Matja e recidivizmit, është një detyrë e Ministrisë së Drejtësisë, për të gjithë ish-të dënuarit, ku përf-
shihen dhe të miturit. Ministria e Drejtësisë duhet të zhvillojë një metodë për matjen e recidivizmit 
në kuadër të statistikave të tjera që ajo mbledh nga institucionet e ekzekutimit të dënimeve penale 
dhe të publikojë nivelin e recidivizmin në mënyrë periodike. 
Rishikimi i literatures dhe analiza e politikave dëshmojnë për nevojën e një vëmendje më të madhe 
ndaj kësaj fushe studimi dhe politikëbërjeje, me qëllim që të arrihet qëllimi i mbrojtjes së veçantë të 
fëmijëve, që proklamon Kushtetuta e RSH dhe rrjedhimisht dhe shoqëria jonë, për të gjithë fëmijët 
dhe vecanërisht për fëmijët në konflikt me ligjin.
Punimi sjell si rezultat të analizimit të politikave për të miturit në konflikt me ligjin në Shqipëri, për-
fundimin se në Shqipëri ekzistojnë politika të veçanta që mund të ndihmojnë në adresimin e nevo-
jave të të miturve të dënuar apo të paraburgosur gjatë dhe pas dënimit, por mospërmbledhja e tyre në 
një dokument, vështirëson aplikimin e tyre dhe si rrjedhim dhe zvogëlon efektin e mundshëm të tyre. 

7Miratuar nga Komiteti i Ministrave në 24 Shtator 2003.
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Gjeopolitika e Shqipërisë në Ballkan pre antarësimit në BE

Mirela Metushaj. Ph.D. kandidate,
Departamenti i Shkencave Politike, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranes

Abstrakt

Ballkani Perendimor vazhdon të jetë nën ndikimin e problematikave ekzistencialiste kryesisht të karakterit etnik 
por edhe problematika të natyrave të tjera që i japin shkas situatave destabilizuese në të gjithë rajonin. Duke i 
analizuar vec e vec shtetet ballkanike mund të dallohet shumë lehte se keto shtete kanë të përbashkët faktin se 
sistemi i vlerave të tyre demokratike nuk është i garantuar. Standartet që duhet të përmbushen për integrimin 
në BE, janë të saktësuara përkatësisht për cdo vend që synon antarësimin edhe në rastin e Shqipërisë garancia 
e vlerave dhe standarteve demokratike është pikënisja për antarësim ndërkohë që lufta ndaj korrupsionit, fuqi-
zimi i institucioneve vendimmarrëse, konsolidimi i sistemit gjyqësor duke e bërë të pavarurur dhe efektiv dhe 
përmirësimi i sistemit shëndetësor janë fjalet kyc për ndryshimin rrënjesor te sistemit dhe antarësimin në BE. 
Shqipëria ndërmjet problemeve të ndryshme sociale dhe politike në kushte tejet të vështira gjatë këtij 25 vjecari 
të fundit tranzicioni ka tentuar vazhdimisht të ndërmarrë iniciativa për përmirësimin dhe konsolidimin e vlera-
ve demokratike dhe ka shprehur dëshirën për tu bërë pjesë e organizatave ndërkombetare që promovojne fuqi-
zimin dhe prosperitetin e shteteve individualisht por edhe të komunitetit ndërkombetar në tërësi dhe një arritje 
shumë e dëshiruar ka qenë piëkrisht antarësimi në organizatën e NATO-s. Edhe pse me hapa të ngadaltë drejt 
një përmiresimi efektiv të sistemit, vështirësitë ende qëndrojnë dhe pengojne pjesërisht përmbushjen e standar-
teve të kërkuara nga BE. Shqipëria gjithashtu duhet tu tregojë partnerëve ndërkombetare se është e aftë të jetë 
faktor stabilizues nëpërmjet diplomacise së saj me vendet fqinje pasi Shqiptaria luan një faktor të rëndësishëm 
për ruajtjen dhe mbajtjen e paqes në ballkan, dhe kjo u tregua më së mirë me pavarësinë e Kosovës, gjithashtu 
roli i shqiptarëve në Maqedoni dhe në Mal të Zi është kryesor për ndërtimin dhe konsolidimin e shtetit multi - 
etnik në secilin rast.

Fjale kyçe: Ballkan ,tranzicion,organizata nderkombetare, gjeopolitika

Geopolitics of Albania in the Balkans pre EU membership

Mirela Metushaj. Ph.D. candidate
Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, University of Tirana

Abstract

Western Balkans continues to be under the influence of existential problems mainly of ethnic character but 
also of problems of other natures that induce destabilizing situations to rise throughout the region. By analyz-
ing separately the Balkan states one can more easily discern that these countries share in common the fact that 
their system of democratic values   is not yet guaranteed. Standards that must be met for integration in the EU 
are respectively specified for each country aspiring to membership, even in the case of Albania obtaining higher 
democratic values   and standards is the starting point for membership while fighting corruption, strengthening 
of decision-making institutions, the consolidation of the judicial system while making it politically-independent 
and effective and improvement of the healthcare system are keywords needed for radically changing the system 
in order to finally obtain EU membership. Strugling between different social and political problems in extremely 
difficult conditions during the last 25 years of ongoing transition Albania has continually attempted to take 
initiatives for improvement and consolidation of democratic values   and has expressed a desire to become part 
of international organizations that promote empowerment and prosperity of individual countries but also the 
international community at large and a clear achievement has been precisely full membership in NATO. Even 
with slow steps toward effective improvement in the system consistent difficulties still holdback overall fulfill-
ment EU required standars. Albania also needs to show international partners that is able to be a stabilizing 
factor through its diplomacy with neighbors because Albanians play an important factor in producing as well 
as keeping peace in the Balkans as it was perfectly demonstrated with Kosovo’s independence and also the role 
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of Albanians in Macedonia and Montenegro is crucial in building and consolidating multi – ethnic nations in 
each case.

Keywords: Balkans, transition, international organizations, geopolitics

Hyrje

Gjeopolitika si koncept apo dishipline shkencore nuk ka një përkufizim ekzakt dhe universal pasi 
edhe vetë koncepti “politik” nuk ka një përkufizim universal. Gjeopolitika e Shqiperisë ka qenë dhe 
vazhdon të jetë nën ndikimin e konflikteve të shumta në gjithë gadishullin e ballkanit, vecanarisht 
për cështjen shqiptare në trojet e ish – jugosllavisë edhe pse sot shteti Sovran i Kosovës gëzon një 
pavarësi të plotë dhe gjithpërfshirëse përsëri here pas here ka turbullime dhe konflite të cilat aktivi-
zohen nga problematika të ndryshme por që baza është cështja etnike. 
Shqipëria ka marrë zyrtarisht statusin e kandidatit për anëtarësim pas miratimit të 28 udhëheqësve 
në Këshillin Evropian vitin e kaluar. Një hap drejt integrimit ky, qe nuk eshte më shumë se simbolik, 
por që do ti mundësojë Shqipërisë të përfitojë nga instrumentet tërheqëse IAP të para-aderimit, 
fondet strukturore në fushat e zhvillimit rajonal, rural dhe burimeve njerëzore. Shqipërisë gjithashtu 
do ti jepet qasje në masat e bashkëfinancimit të Bankës Europiane të Investimeve dhe institucionet 
financiare ndërkombëtare.
Përvec disa arritjeve te qeverisë Rama përsa i përket përmbushjes me sukses të detyrave te lëna nga 
Komisioni Europian pjesën tjetër e bëri vetë Komisioni, që mesa duket ka në axhendë një rol të 
veçantë për Shqipërinë në planin e saj strategjik për Ballkanin. Filllimisht tensionet e brendshme në 
vitin 2010, për shkak të polarizimit ekstrem të sistemit politik shqiptar, i kishin çuar në një refuzim 
të parë të vendeve anëtare të kërkesës së marrjes së statusit kandidat të ndjekur madje edhe nga dy 
“Jo” te mëpasshme, më e fundit në vitin 2013. Reformat e ndërmarra përgjatë vitit 2012, sjellja e qetë 
përgjatë zgjedhjeve në qershorin e vitit 2013, arritjet e mëtejshme në reformën në sistemin gjyqësor 
si edhe implementimi i normativave anti-korrupsion nga ana e qeverisë Rama ishin provat finale që 
i konfirmuan Komisionit për të bërë një hap para duke zyrtarizuar kandidaturën. 
Në qëndrimin e Komisionit reflektohet per herë të parë një optikë e re strategjike mbi Shqipërinë, 
veçanërisht nën dritën e zgjedhjeve europiane në tematikën e politikës energjetike. Tashmë nuk është 
më sekret se Brukseli është gjithashtu duke mbështetur qartësisht projektin e tubacionit të gazit TAP 
(Trans-Adriatik Pipeline) në kurriz të projektit South Stream, i cili do të kalojnë në territorin shqiptar 
për 210 km (pothuajse 25% e të gjithë gjatësinë e tubacionit). Për më tepër në Shqipëri do të jetë e 
vendosur edhe depozita e magazinimit që do të shërbejë për të rregulluar furnizimin e gazit në Ev-
ropë, duke demonstruar kështu besimin e BE ndaj stabilitetit të vendit. Bojkoti rus i gazit jo vetëm që 
e ka vënë Shqipërinë në një pozitë strategjike për shpërndarjen e energjisë europiane, por gjithashtu 
do të ketë pasoja serioze ekonomike. 
Një raport i Oksford Economics ka paraqitur një vlerësim shumë pozitiv të ndikimit të TAP në eko-
nominë shqiptare, me një kontribut të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë ndaj PBB-së me rreth 106 mil-
ionë euro në vit në periudhën 2015-18, përveç krijimit te gati katër mijë vendeve të punës. Nga ana 
tjetër kulisat evropiane nuk e kanë fshehur interesimin për të pasur në të ardhmen një Shqipëri të 
integruar dhe ekonomikisht të shëndoshë, duke pasur kështu parasysh edhe pozicionin strategjik te 
vendit në marrëdhëniet me vendet e Evropës Lindore dhe potencialet e pashfrytëzuara të territorit 
shqiptar. Porti i Shëngjinit, një nga më të thellët e Mesdheut mund te kthehet nesër në një nyje 
detaro-komerciale potencialisht ndër më të ngarkuarit në Evropë.
Eshtë e kuptueshme se rruga për hyrjen eventuale në BE është ende shumë e gjatë dhe në mënyrë të 
pashmangshme ajo mbart zgjidhjen e problemeve ende të vazhdueshme politike dhe ekonomike të 
vendit. Për më tepër për kundërshtarët historike mbeten ende dyshime rreth mundësisë reale të ar-
ritjes së standardeve evropiane nga ana e Shqiperise. Kundërshtues tradicional te aderimin shqipetar 
kanë shënjestruar gjithmonë faktin se Shqipëria është një vend ku mbizotëron një shumicë mysli-
mane (opozita e Francës laike) dhe se është ndër më të varfërit në Evropë (kundërshtim i vendeve të 



372

veriut, kryesuar nga Holanda). Republika Çeke ka kërcënuar të përdorë veton për dhënien e statusit 
të kandidatit për shkak të një polemike ligjore mes CEZ (një kompani e kontrolluar nga qeveria 
ceke), e cila hyri në tregun e shpërndarjes së energjisë në Shqipëri në vitin 2009 dhe ju revokua li-
cenca nga qeveria e Tiranës në janar të vitit 2013. 
Në zhvillimet e fundit europiane në aspektin ekonomik, Konferenca e Berlinit ka një risi të veçantë, 
sepse e konsideron Ballkanin jo thjesht si një problematikë sigurie, por për herë të parë e shikon atë 
si një zgjatim të domosdoshëm dhe tejet të rëndësishëm të tregut europian.
Nderkohe, synimi i qeverisë është një qasje e re ndaj rajonit, dhe ndaj gjithë vendeve në rajon që janë 
në rrugën e integrimit, të bëhet e mundur në funksion të një marrëdhënieje të re mes BE-së dhe Ball-
kanit. Mbetet me rëndësi të veçantë një politikë e re që ka nisur në rajon në shtysën e fortë të paqes 
dhe mbi faktin e thjeshtë se ky është viti i parë që rajoni në historinë vet jeton pa konflikte në kufijtë 
mes vendeve. Por, pa dyshim, mbi këtë themel duhet ndërtuar edhe një marrëdhënie e re në funksion 
të rritjes së financimeve për rajonin.
Është e qartë se kriza financiare e ka goditur rajonin dhe përgjithësisht burimet financiare janë vënë 
në funksion të ndaljes së krizës dhe të administrimit të një faze të ekonomisë që pa burime alternative 
të forta vështirë se mund të imagjinohet me një rritje të qëndrueshme dhe të lartë në dekadën që vjen. 
Kjo do të thotë që rajoni të mbetet jashtë gjithë rrugës së zhvillimit europian. Nga ana tjetër do të thotë 
që rruga e integrimit për secilin nga vendet të vështirësohet, pa llogaritur këtu dhe efektet e forta që 
mund të ketë kundërreagimi i brendshëm, në tërësi në rajon, si pasojë e mungesës së shpejtësisë në 
procesin e integrimit, diktuar sigurisht edhe nga gjendja aktuale e Europës së Bashkuar sot.
Një nga shtyllat kryesore te bashkëpunimit rajonal duhet të jetë infrastruktura rajonale, për zhvilli-
min e të cilës është ndërtuar tanimë një bllok që përfshin Kosovën, Kroacinë, Malin e Zi dhe Bosnjën 
për të mbështetur projektin e madh të “Korridorit të Kaltër”, i cili siguron lidhjen e jugut të Kroacisë, 
Malit të Zi dhe Shqipërisë me atë që mund të quhet unaza e turizmit mesdhetar, por siguron edhe një 
aks strategjik për shkëmbimin intensiv, jo vetëm të njerëzve, por edhe të mallrave në funksion të një 
rritje të qëndrueshme ekonomike.
Së dyti, infrastruktura hekurudhore rajonale, që ka një rëndësi të veçantë jo vetëm për rajonin, por 
edhe për Europën.
Së treti, qendra apo parqet logjistike dhe portet multimodale.
Së katërti, një shtysë shumë të fortë të mundshme për të mbyllur apo për ngushtuar hendekun shumë 
të madh mes rajonit dhe pjesës tjetër të Evropës në pikëpamje të teknologjisë dixhitale dhe të aksesit 
në teknologji të shoqërive të rajonit.
Shtylla e dytë është energjia, siguria energjetike dhe infrastruktura energjetike. Ne e fillojmë nga një 
pozicion më i fortë në rajon për shkak të përfshirjes në projektin TAP. Por, sigurisht, mbetet për të 
insistuar që të nxiten investime, që të garantojnë gjithë ndërlidhshmërinë brenda për brenda rajonit 
për të garantuar edhe përfshirjen jo vetëm të rajonit, por edhe të BE-së dhe rajonit, në një rrjet të 
integruar të energjisë, që padyshim do të kishte jo pak influencë edhe në stabilitetin energjetik të të 
gjithë kontinentit tonë.
Së fundi, turizmi si një sektor vibrant shërbimesh dhe strategjik për ekonominë e pjesës më të madhe 
të rajonit, por me influencë në të gjithë rajonin, është një shtyllë e rëndësishme e së ardhmes së ketij 
rajoni që garanton punësimin dhe prosperitet ekonomik te qëndrueshëm.
Europa akualisht perballet me dy kërcënime, një që vjen nga lindja dhe një tjetër që vjen nga kufiri 
jugor. Eshtë një realitet që Europa e përjetoi në rastin e krizës në Ukrainë dhe tashmë në rastin e 
krizës në Lindjen e Mesme, nevoja për diversifikimin e burimeve energjetike, ku Shqipëria dhe ky 
rajon ka një pozitë kyçe, sidomos Shqipëria për shkak se është vendi ku do të ndërthuren dy projekte 
gjeostrategjike TAP-i dhe IAP-i.

Konkluzione

Situata gjeopolitike e Shqipërisë është mjaft e favorshme për shkak se është vendi ku do të ndërthuren 
të dy projektet gjeostrategjike YAP-i dhe IAP-i sic u fol edhe më lart, dhe kjo e vendos Shqiperine 
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përpara një përgjegjësie të madhe kundrejt të gjithë aktorëve ndërkmbetar jo vetëm rajonal.
Shqiptaria luan një faktor të rëndësishëm për ruajtjen dhe mbajtjen e paqes në ballkan, dhe kjo u tre-
gua më së mirë me pavarësinë e Kosovës. Gjithashtu roli i shqiptarëve në Maqedoni dhe ne Mal te Zi 
është kryesor për ndërtimin dhe konsolidimin e shtetit multi - etnik në secilin rast. Faktori ekonomik 
gjithashtu është shumë i rëndësishem në jetën e një vendi dhe kjo jo vetëm për jetën dhe mirëqenien 
e popullit por edhe për rritjen e prestigjit të vendit në marrëdhenie me vendet e rajonit.
Problematikat e ndryshme në jeten sociale shqiptare janë të shumta dhe disa prej tyre janë kushte 
që duhet të përmbushen në përputhje me standartet evropiane pikërisht për tu antarësuar në BE. 
Duhet të garantohet liria e shprehjes në media, emergjenca për të zhdukur korrupsionin dhe forcuar 
pushtetin gjyqesor duke e bërë të pavarur dhe efektiv.
Standartet që duhet të përmbushen për integrimin në BE, janë të saktësuara përkatësisht për cdo 
vend që synon antarësimin edhe në rastin e Shqipërisë garancia e vlerave dhe standarteve demokra-
tike është pikënisja për antarësim ndërkohë që lufta ndaj korrupsionit, fuqizimi i institucioneve ven-
dimmarrëse, konsolidimi i sistemit gjyqësor duke e bërë të pavarurur dhe efektiv dhe përmirësimi i 
sistemit shëndetësor janë fjalet kyc për ndryshimin rrënjesor te sistemit dhe antarësimin në BE.
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Të lexuarit e kuptimshëm dhe kritik te nxënësit e klasave të gjashta

Ma.sc. Edita Haxhijaha
SHFMU “Emin Duraku” Prizren

Abstrakt

Leximi është aftësia për të deshifruar vargun e shenjave të shtypura ose të shkruara. Leximi lidhet me njohjen 
e shkronjave dhe bashkimin e tyre në fjalë, me shqiptimin me zë të lartë të asaj që është shkruar, me gjetjen e 
përmbajtjes së pjesës, shpjegon atë që është shkruar në një gjuhë të caktuar.
Të lexuarit është aktivitet shumë i rëndësishëm, burim kryesor njohurish, mjet ndërlidhjeje dhe komunikimi, 
ndaj ka zënë dhe zë vend të veçantë në planprogramet shkollore. Është e nevojshme që mësuesit të njohin mirë 
procesin e të lexuarit si edhe një mësimdhënie efektive për të, që t’i aftësojnë nxënësit të bëhen lexues të mire 
gjatë gjithë jetës së tyre, t’i bëjë ata të aftë për t’u përfshirë në mënyrë të pavarur në veprimtarinë lexuese. Me 
hyrjen në botën e leximit, nxënësit kryejnë aktivitete të shumta e të larmishme, bashkëpunojnë në biseda e 
veprimtari, zhvillojnë mundësinë e të menduarit logjik, të drejtshqiptimit dhe drejtshkrimit, interpretojnë dhe 
krijojnë tekste artistike, zhvillojnë mundësitë e tyre të njohjes, të të kuptuarit dhe prirjeve krijuese. 
Pothuajse në të gjitha kulturat botërore, historikisht, aftësia e leximit dikur mbahej si aftësi e një shtrese të vogël 
arsimuese e popullsisë (për shtresat fetare, për mësues). Sot në pjesën më të madhe të kulturave moderne, leximi 
është dukuri e cila shkallë-shkallë ka depërtuar në të gjitha shtresat ekonomike dhe shoqërore të popullsisë. 
Qëllimi i këtij hulumtimi është që te nxënësit të zhvillojë shkathtësinë e të lexuarit të kuptimshëm dhe kritik. 
Mbledhja e të dhënave do të bëhet përmes anketës me nxënës dhe intervistës me mësimdhënës të gjuhës shqipe. 
Studimi do të kryhet me nxënës të klasave të gjashta në SHFMU “Emin Duraku”, Prizren/Kosovë dhe në koor-
dinim me drejtuesit e shkollës, mësimdhënësit dhe prindërit e nxënësve të përfshirë në hulumtim.
Përvetësimi dhe sistemimi i njohurive kryesore për të lexuarit, llojet e tij, metodat e mësimdhënies, modelet e 
të lexuarit, parimet mbi të lexuarin, të lexuarit si proces të kuptimshëm, të lexuarit për të reflektuar në mënyrë 
kritike, këshilla në lidhje me të lexuarit kritik, mënyra të mira për të lexuarit për zbatimin e rregullave të ko-
munikimit, për kulturën e afrimitetit, për formimin e kulturës së përgjithshme individuale, etj..., janë disa nga 
kërkesat themelore të këtij hulumtimi. 

Fjalët kyçe: Të lexuarit e kuptimshëm, të lexuarit kritik, nxënës, mësimdhënës, hulumtim.

Hyrje

Të lexuarit është një art sikurse piktura, muzika, aktrimi..., është një kënaqësi e madhe shpirtërore 
dhe mendore që të bën të jetosh në një botë të re sapo duart shfletojnë faqe të magjishme nga kujti-
met e vetë kohës...
Të lexosh do të thotë të fillosh procedurën e të menduarit aktiv, një proces i cili merr udhë në sajë të 
hulumtimit në botën e dijes dhe të informacionit. Kjo padyshim që aftëson dhe zhvillon mjeshtëritë 
e ndryshme të fjetura brenda njeriut. Gjatë leximit njeriu hap diapazonin e tij mbi vende, kultura, 
popuj, ngjarje dhe të dhëna e të gjitha fushave. Gjatë këtij procesi pasurohet fjalori komunikues si dhe 
përqëndrimi dhe fokusimi në thelbin e problemeve, bëhet më i qartë, rritet aftësia krijuese përmes 
ideve krijuese që vijnë në sajë të të lexuarit. Pra, të lexuarit është një proces i cili pasohet nga një mori 
dobish e të mirash personale, shpirtërore, intelektuale pse jo edhe fizike, por që kërkon mobilizim 
intelektual për t’u përmbushur. (Redi SHEHU, 2012).
Kur lexon në mënyrë kritike, nxjerr përfundime dhe gjykon për atë që lexon duke u nisur nga ajo që 
është thënë dhe nga mënyra si është paraqitur informacioni.
Lexuesi kritik është lexuesi që gjurmon, heton, kërkon idetë që sugjerohen në tekst si dhe ato që 
thuhen drejtpërdrejtë.
Nuk është gabim që një autor të përpiqet të ndikojë tek lexuesit. Autorët shkruajnë sepse kanë diçka 
për të thënë. Ata presin që lexuesit t’i kuptojnë idetë e tyre. Por, lexuesi dhe dëgjuesi kritik do t’i 
analizojë idetë para se t’i pranojnë ato. Ne nxjerrim përfundime për gjërat që shohim, dëgjojmë dhe 
lexojmë.
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Lexuesit kritikë janë të vetëdijshëm që në efektin e përgjithshëm ndikojnë disa elemente të tjera të 
shkrimit, si: stili, gjendja dhe toni i autorit. Stili i autorit u referohet llojit të fjalëve dhe konstruktit 
të fjalive që autori përdor. Lexuesi duhet të dijë të gjejë atë brenda tekstit në mënyrë që të përcaktojë 
stilin e autorit.
Të lexuarit është një proces që të çon drejt të kërkuarit të diçkaje, por edhe një nevojë dhe dëshirë 
emocionale e individit. Ai është një shenjë e jetës së njeriut dhe një proces që përmbush qëllime të 
përcaktuara vetjake e shoqërore. Disa nga këto motive dhe qëllime në lidhje me të lexuarit përcakto-
jnë edhe llojet e tij, që janë: të lexuarit për ndjenjë, të lexuarit e kuptimshëm, të lexuarit eksplorues, të 
lexuarit në lloje dhe gjini letrare, të lexuarit për përvetësimin e informacionit të shkruar, të lexuarit 
krijues.
Të lexuarit për ndjenjë - Gjuha e tekstit të shkruar me stilin në të cilin e ka përcjellë vetë autori, 
ndikon në ndjenjat dhe imagjinatën tonë si lexues. Leximi në këtë rast i ngjan muzikës, ngjyrave, 
aromave, ndijimeve.
Të lexuarit e kumptimshëm kërkon përpjekje mendore që kanë të bëjnë me lidhjen e ideve dhe 
të informacionit, si dhe me përkufizimin e koncepteve. Ai mbështetet tek arsyetimi, të fton që të 
reflektosh pas përfundimit të tij dhe nuk mbaron me leximin e fjalës së fundit. Kështu, ky lloj i të 
lexuarit të bën ta lexosh më shumë se një herë tekstin e shkruar.
Të lexuarit eksplorues lidhet me gjetjen e informacionit brenda materialit. Këtu syri është i lirë gjatë 
gjithë tekstit. Është i lodhshëm sepse të bën të kërkosh shumë derisa të shkosh në gjetjen e informa-
cionit, madje të kërkon të bësh edhe kthime prapa. Pikërisht për këtë mund të quhet “lexim eksplo-
rues”.
Të lexuarit në lloje dhe gjini letrare - Ne lexojmë për qëllime të caktuara, për ndjenjë, për të marrë 
kuptime apo informacione të ndryshme, por edhe në një mënyrë tjetër. Kjo është etiketuar si mënyra 
lineare e të lexuarit. Përmes kësaj mënyre ne e lexojmë një libër fjalë pas fjale, faqe për faqe, deri te 
fjala e fundit. Ky lexim kap lidhjen lineare të fjalëve dhe lidhet me leximin që ne u bëjmë kryesisht 
disa gjinive letrare siç janë: romani, tregimi, eseja, pjesët teatrale, poezia etj.
 Të lexuarit për përvetësimin e informacionit të shkruar - Ky lloj i të lexuarit është i plotë dhe bëhet 
duke lexuar fjalë për fjalë atë që është shkruar. Ai realizohet përmes librave dhe materialeve të tjera 
që lidhen me të mësuarit e përditshëm. Ky lexim shoqërohet shpesh me përsëritje.
Të lexuarit krijues - Të lexuarit si proces i ndihmon shumë individë edhe në një veprimtari tjetër, e 
cila lidhet me krijimin. Shumë lexues, duke lexuar një libër, nisin e bëjnë një pikturë, të tjerë nisin e 
këndojnë dhe shkruajnë një vijë melodike. Të lexuarit në këtë rast shërben si një pikënisje për një ve-
primtari krijuese dhe mund të thuhet se libri nxit mendimin, ai jep idetë, frymëzimin, të ofron zgjid-
hje. Ky lexim quhet lexim krijues dhe mbështetet tek artet, piktura, muzika, fotografia, dizajni etj.
Të lexuarit zbatues - Një mënyrë, si dhe qëllim për të lexuar, është edhe ajo që shërben për të kuptuar 
dhe zbatuar këshilla, urdhërat ose kërkesat e ushtrimeve apo këshillat e tjera të cilat lidhen, për 
shembull, me leximin dhe zbatimin e një instruksioni për përdorimin e një pajisjeje elektronike. 
Qëllimi i saj është të kuptohen informacionet e dhëna dhe të zbatohet kryerja e etapave të realizimit 
të këtyre instruksioneve, duke ruajtur renditjen e tyre. 
Leximi i ligjeve - është një lloj leximi zbatues, pasi përmes këtij leximi ne kuptojmë se si duhet të ve-
projmë për të ruajtur rendin, mjedisin; si t’i respektojmë të drejtat e njeriut, kushtet.
Si përfundim, mund të thuhet se procesi i të lexuarit është më shumë se një udhëtim i syve mbi fjalët, 
më shumë se të qenit i përqëndruar. Të lexosh do të thotë të kesh një qëllim; do të thotë të ndërtosh 
përmbajtjen, si dhe të zbulosh idetë, të ndërtosh argumente. 
Procesi i të lexuarit e drejton procesin e të kuptuarit në nivelin e arsyetimit. Të lexuarit lidhet me 
procesin e të kuptuarit të një teksti të shkruar, që karakterizohet nga nxjerrja e informacionit, nga 
kapaciteti për ta ruajtur atë informacion deri në fund; nga aftësia për ta shprehur atë informacion; 
nga niveli i familjarizimit me temën; nga lidhja ose motivimi për të lexuar një tekst të caktuar; nga 
reagimi i lexuesit ndaj lexueshmërisë së një teksti (paraqitja, tipografia, stili, fjalori etj). 
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Metoda të mësimdhënies për të lexuarin

Historikisht në fushën e të lexuarit studiuesit janë ndalur në metodat më përfaqësuese për zbërth-
imin dhe përvetësimin e këtij procesi, të cilat vazhdimisht kanë qenë objekt i kritikave dhe i dis-
kutimeve pa fund. Më pas këto studime janë shoqëruar edhe me teknika dhe strategji, që e kanë 
zbërthyer kuptimin e tyre në procesin e gjallë të mësimdhënies. 
Ndër metodat tashmë më të njohura janë: metoda strukturo - bihevioriste, metoda strukturo - glo-
bale, metoda konjitive, metoda komunikative.
Metoda strukturo - bihevioriste ka si objektiv mësimin e gjuhës së folur, kurse gjuha e shkruar dhe, 
në veçanti, leximi, trajtohen pasi nxënësit e kanë zotëruar sistemin fonologjik të gjuhës që mëso-
jnë. Lexohet vetëm ajo që është mësuar më parë me gojë. Materiali didaktik përbëhet nga tekste që 
ndjekin një progresion të rreptë gramatikor dhe që mbështetet në tema nga jeta e përditshme. Këto 
tekste i propozohen nxënësit në fund të çdo mësimi. Leximi bëhet me zë të lartë, duke këmbëngulur 
në shqiptimin e mirë të rrokjeve e fjalëve dhe shpesh përfundon me pyetje që lidhen me të kuptuarit e 
tekstit. Këtyre pyetjeve u jepen përgjigje me gojë. Kjo tregon se leximi konsiderohet si një tip ushtrimi 
sistematik, që shërben më shumë për të përforcuar të folurin. Kjo metodë është karakteristike dhe më 
e përdorshme gjatë të mësuarit të lexuarit, kryesisht në mësimin e një gjuhe të huaj. 
Metoda strukturo - globale mbështet mendimin se mësimi i një gjuhe duhet të ketë për qëllim gjetjen 
e kuptimit global të strukturës së një organizimi gjuhësor formal dhe se ky përceptim thjeshtëzo-
het në qoftë se elementet “audio” dhe “vizuale” janë të pranishme. Kjo metodë nis nga shqisat e të 
dëgjuarit dhe të parit, nga figura, situata të paraqitura në figura dhe imazhe. Përmes kësaj metode 
gjuha mësohet si një mjet i të shprehurit dhe të komunikuarit. Leximi bëhet duke mësuar ritmin, 
intonacionin; duke i mësuar nxënësit ta mirëpërdorin pauzën, të vendosin theksin tonik etj. Kjo 
metodë është karakteristike e të mësuarit të leximit në mosha të ulëta shkollore, duke nisur që nga 
klasa e parë.
Metoda konjitive e sheh të lexuarin si një proces të mësuari dhe strukturën konjitive të nxënësit si një 
sistem njohurish të organizuara në kategori koncepte; me fjalë të tjera: tërësia e botës së brendshme 
të atij që mëson gjuhën përmes gjuhës. Në kuadër të kësaj metode, teoricienët propozojnë një pro-
cedurë të re të të lexuarit në një gjuhë të caktuar, duke vënë theksin në faktin që gjetja e përmbajtjes 
duhet të jetë qëllimi kryesor. Për këtë qëllim leximi zë një vend të mirë, por pak vëmendje u është 
kushtuar strategjive të gjetjes së rrugëve më të mira për përvetësimin e përmbajtjes dhe karakterit të 
veçantë të situatave të leximit.
Metoda komunikative vë në dukje aspektin shoqëror të gjuhës. Sipas saj, gjuha është një mjet 
komunikimi. Në aktivitetet që zhvillohen në klasë, u jepet një përparësi përdorimit të dokumenteve 
autentike, domethënë jo vetëm atyre që janë përgatitur posaçërisht nga ana pedagogjike për orën e 
mësimit, por edhe materialeve të tjera të shkruara për qëllime të ndryshme dhe që mund të përdoren 
për t’u lexuar edhe gjatë procesit mësimor në veprimtari të lexuari, si dhe që përmbushin objektiva 
mësimorë në lidhje me të lexuarin.

Modele të lexuari që lidhen me procesin e të kuptuarit

Procesi i të lexuarit për të arritur deri te kuptimi i tekstit përshkon një rrugë të gjatë, e cila nuk është 
thjesht proces i të lexuarit shkronjë për shkronjë, fjalë për fjalë, rresht për rresht. Për të shkuar nga të 
lexuarit deri te të kuptuarit zbatohen ligje, strategji, teknika dhe modele të ndryshme. 
Në vite kanë dalë në pah disa modele të lexuari, që, sipas karakteristikave të tyre, mund të grupohen 
si: modeli i leximit nga poshtë-lart, modeli i leximit nga lart-poshtë, modeli i leximit ndërveprues.
Në modelin e leximit nga poshtë-lart lexuesi përqëndrohet në shenjat grafike për të interpretuar 
elementet e informacionit. Ky model mbështetet në parimin që përmbajtja e një teksti ndërtohet 
duke u nisur nga deshifrimi i njësive bazë, duke kaluar në fillim me njohjen e shkronjave, të rrokjeve, 
fjalëve dhe në fund me fjalitë.
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Pikërisht në këtë model, Gudmeni, një nga teoricienët amerikanë nga më të njohurit në fushën e 
leximit, sheh modelin e lexuesit të mirë. Ky model është kritikuar shpesh, sepse e vë theksin mbi 
njohuritë e lexuesit dhe e kalon në heshtje rolin e sistemeve të tjera që zbatohen në procesin e të kup-
tuarit. Në të vërtetë, si lexues aktiv, jemi të ndërgjegjshëm për të mos e trajtuar tekstin shkronjë për 
shkronjë, por të punojmë me shtysat e nivelit superior. (K. S. Goodman, Reading: a psycholinguistic 
guessing game. In Theoretical Models and Processes of Reading. Newark, Del.: International Reading 
Association).
Modeli ndërveprues i leximit dhe i kuptimit të tekstit ndërtohet duke vënë në ndërveprim struktura të 
njohurive të mëparshme të nxënësit-lexues me të dhënat e reja që nxjerr ai nga teksti. Këtu kemi një 
shkëmbim të vazhdueshëm informacioni ndërmjet nxënësit si lexues dhe tekstit.

Parime mbi të lexuarin

Të lexuarit bëhet një nga katër shprehitë e gjuhës - të lexuarit, të shkruarit, të folurit, të dëgjuarit që 
u jep mundësinë nxënësve t’i përdorin edhe njohuritë e tjera, si: njohuritë kompjuterike dhe ato kul-
turore. Për ta sqaruar më gjerë konceptin për të lexuarin do të vlerësohen dy parime si mjaft të rëndë-
sishme në: mësimdhënien e të lexuarit e bazuar në aspektin fonik dhe në qasjen tërësore gjuhësore.
Përfaqësues dhe studiues të fonetikës e vlerësojnë të lexuarin si mësimdhënie sistematike të marrëd-
hënieve të shkronjave në fjalë, që orientohet nga kodi gjuhësor dhe ka të bëjë me dhënien mësim të 
tingujve që lidhen me shkronja të veçanta dhe pastaj me përzierjen e shkronjave për të formuar fjalë. 
Në këtë qasje është i rëndësishëm kuptimi i parimit alfabetik ose koncepti se simbolet individuale 
(grafemat) lidhen me tingujt individualë (fonemat) dhe mund të kombinohen në mënyrë të papara-
shikueshme për të formuar rrokje dhe fjalë. 
Qasja gjuhësore tërësore lidhet me mësimin e gjuhës dhe kontekstin e të mësuarit të saj. Ajo është një 
filozofi për mësimdhënien dhe të nxënit dhe jo metodë; përfshin një koncept abstrakt të mbështetur 
kryesisht në bindjet dhe qëndrimet mbi të nxënit dhe mësimdhënien.
Për studiuesit dhe psikologët procesi i të lexuarit shoqërohet nga një ndërlikueshmëri mbi ato çështje 
që krijojnë vështirësi për t’u kapërcyer. 
Studiuesit amerikanë: Anderson, Hieberti, Skoti dhe Wilkinson në punimin e tyre: “Të bëhemi një 
komb lexuesish”, theksojnë se “Të lexuarit është aftësi jetësore bazë”. Ai është gur themeli për 
suksesin e fëmijës në shkollë e madje edhe gjatë gjithë jetës. Pa pasur aftësinë për të lexuar mirë, 
mundësitë për realizimin e vetvetes dhe për arritjen e suksesit profesional, pa dyshim që do të 
humbasin. Ky ndikim në jetën e secilit prej nesh i bën shumë studiues që ta quajnë leximin si një 
e drejtë themelore e njeriut. Është vështirë të përfytyrohet një aftësi tjetër që ta ilustrojë më mirë 
qëllimin e shkollimit.” (Anderson, Hiebert , Skot, Uilkinson, “Të bëhemi një komb lexuesish”, 1985.)

Metodologjia

Mësimdhënia, si proces, gjithnjë në evoluim ka sjell dhe sjell vazhdimisht risi ndaj të cilëve mësimd-
hënësit duhet të jenë gjithmonë të përgatitur për t’i përballur me sukses dhe me sa më pak vështirësi.
Mësimdhënësit duke u ballafaquar me ndryshimet e tilla, të ndodhura gjithnjë në proces zhvillimi siç 
është mësimdhënia, përjetojnë çaste herë të këndshme, herë të pakëndshme.
Të gjitha konstatimet do të bazohen në deklarimet e mësimdhënëseve përmes intervistës dhe të nxë-
nësve përmes pyetësorit me nivele të shprehura numerikisht.

Qëllimi dhe pyetjet e hulumtimit

Qëllimi i hulmtimit është që te nxënësit të zhvillojë shkathtësinë e të lexuarit të kuptimshëm dhe 
kritik. 
Pyetja kryesore e hulumtimit është: 
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1. Si zhvillohet shkathtësia e të lexuarit të kuptimshëm dhe kritik te nxënësit e klasave të gjashta?

Konteksti i shkollës dhe pjesëmarrësit

Janë intervistuar 5 mësimdhënëse të gjuhës shqipe, ndërsa pjesëmarrës në pyetësorin që kam përga-
titur për hulumtim ishin 50 nxënës të moshës 12 vjeçare, të paraleleve të gjashta të SHFMU „Emin 
Duraku“ në Prizren.

Analiza dhe interpretimi i të dhënave

Me qenë se mësimdhënësit janë ata që punojnë me nxënësit dhe ballafaqohen me probleme të ndry-
shme lidhur me mësimdhënien, të cilat i ndeshin gjatë procesit mësimor, kam zhvilluar një hulum-
tim, ku përmes intervistës gjysmë të strukturuar kam marrë mendimet e mësimdhënëseve të gjuhës 
shqipe, ndërsa nxënësit janë anketuar përmes pyetësorit, njëkohësisht kam krahasuar të dhënat e 
grumbulluara.

Rezultatet e pyetësorit të realizuar me nxënës

Ky pyetësor është realizuar me 50 nxënës. Ai përmbante gjithsej 6 pyetje, katër prej të cilave të for-
muluara sipas shkallës së Likert-it dhe dy pyetje ishin të tipit të hapur. Përmes metodës statistikore 
kam analizuar rezultatet e 4 pyetjeve të mbyllura, ndërsa pyetjet e hapura janë lexuar me kujdes të 
shtuar, në mënyrë që të arrij në përgjithësime dhe veçoj materialin relevant për shkrimin e punimit.

Grafikoni në vijim tregon rezultatet e nxënësve nga pyetësori i realizuar me nxënës 

Në pyetjen e parë: A shprehni dëshirë për të lexuar dhe kuptuar atë që lexoni? Nga 50 nxënës të an-
ketuar, 44 nxënës ose 88% e tyre kanë deklaruar Shumë, 6 nxënës ose 12% Pak dhe askush nuk e ka 
qarkuar opsionin Aspak.
Në pyetjen e dytë: A hasni në vështirësi në të kuptuarit e asaj që e lexoni? Për opsionin Shumë ka dekla-
ruar 1 nxënës ose 2%, për opsionin Pak, kanë deklaruar 26 nxënës ose 52% dhe për opsionin Aspak 
kanë deklaruar 23 nxënës ose 46% e tyre. 
Nga 50 nxënës të anketuar, në pyetjen e tretë: Sa i ekspozoheni leximit gjatë ditës? Nga 33 nxënës ose 
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66% deklaruan Shumë, 17 nxënës ose 34% Pak dhe asnjë nxënës nuk e qarkoi opsionin Aspak.
Në pyetjen e katërt: Sa janë atraktive tekstet shkollore që të nxisin dëshirën për lexim? Në këtë pyetje 
42 nxënës ose 84% e tyre deklaruan Shumë, 6 nxënës ose 12% deklaruan Pak dhe 2 nxënës ose 4% e 
tyre deklaruan Aspak.
Në pyetjen e pestë: Gjatë procesit e të lexuarit, a kërkoni sqarime tek mësimdhënësit rreth fjalëve të 
panjohura? Të gjithë nxënësit e anketuar kanë pohuar se kërkojnë sqarime rreth fjalëve të panjohura.
Ja disa nga komentet e dhëna: “Unë zakonisht i kuptoj të gjitha fjalët që i lexoj, por ndonjëherë has në 
vështirësi për t’i kuptuar disa fjalë popullore dhe arsimtarja na jep sqarime, kështu e pasuroj fjalorin me 
fjalë të reja”.
“Gjatë të lexuarit kur has në ndonjë fjalë të panjohur, kërkoj sqarime nga arsimtarja”.
“Po, kërkoj sqarime, për ta kuptuar përmbajtjen më mirë”.
Në pyetjen e gjashtë: Gjatë procesit mësimor, a e përdorin mësimdhënësit teknologjinë? Nëse po, tregoni 
përse? Në këtë pyetje të gjithë nxënësit unanimisht kanë dhënë përgjigje pozitive të tipit: “Gjatë pro-
cesit mësimor, arsimtarja e përdor teknologjinë, si: projektorin, radion, laptopin, për t’i kuptuar njësitë 
më mirë”.
“Teknologjinë e përdor arsimtarja, sidomos projektorin për të na dhënë më shumë të dhëna rreth jetës 
së njonjë shkrimtari, veprave të tij, e edhe për ushtrime gramatikore”.

Rezultatet e intervistës me mësimdhënëset e gjuhës shqipe

Intervista gjysmë e strukturuar është realizuar me 5 mësimdhënëse të gjuhës shqipe. Gjithsej ishin 6 
pyetje. Ato dhanë përgjigje të ngjashme, disa nga to do t‘i përmendi.
Pyetjes së parë se: Kur i kuptojnë nxënësit tregimet më lehtë? Ja disa nga mendimet e tyre:
„Nxënësit i kuptojmë tregimet më lehtë kur paraprakisht diskutojmë rreth temës që do ta lexojmë dhe 
kur bëjmë leximin me paragrafe dhe diskutojmë për pjesën e lexuar“
„Kur lexojnë, dëgjojnë, shikojnë, që d.m.th, kur përdorim mjete didaktike audio-vizuele“
„Kur përdorim fjalë kyçe“
„Duhet ta lexojnë disa herë tregimin, gjatë leximit të përpiqen ta kuptojnë informacionin e dhënë, të 
ndërtojnë përmbajtjen, të zhvillojnë kapacitetin dhe aftësinë e të menduarit“
Pyetjes së dytë se: A e kuptojnë nxënësit gjithmonë atë që e lexojnë, ato deklaruan:
„Jo gjithmonë, ka raste kur kërkojnë shpjegime edhe nga mësimdhënësja“
„Nxënësit nuk e kuptojnë gjithmonë atë që e lexojnë, sidomos nëse hasin në fraza të gjata“
„Në të shumtën e rasteve, po“
Pyetjes së tretë se: Cila shkathtësi zhvillohet më lehtë tek nxënësit, ajo e shkrimit apo e leximit? Ja disa 
nga opinionet e tyre: „Te nxënësit zhvillohet më lehtë shkathtësia e leximit“
„Shkathtësia e të lexuarit pasqyrohet me një këndvështrim më të lehtë krahas asaj - të shkruarit“
Pyetjes së katërt se: Sa bashkëpunoni me prindër që nxënësit ta zhvillojnë shkathtësinë e të lexuarit e 
kuptimshëm e kritik?
„Vazhdimisht, sidomos me prindërit e nxënësve të cilët kanë vështirësi për të lexuar“
„Bashkëpunimi reciprok duhet të jetë i pashmangshëm me ç‘rast duhet negociuar rreth asaj që di dhe 
përpjekjen të lidhë atë për të krijuar një kuptim të ri“
Pyetjes së pestë se: Çka mendoni se mund të bëjnë prindërit më shumë që fëmijët e tyre të lexojnë rr-
jedhshëm dhe të kuptojnë atë që e lexojnë?
„Prindërit duhet t‘i angazhojnë/nxisin fëmijët e tyre, në të lexuarit e revistave, veprave letrare dhe lek-
tyrave shkollore“
„Fakti qëndron në lexueshmëri të rregullt, përfitimin e fjalëve të reja për një të shprehur sa më efikas“
Pyetjes së gjashtë se: A e përdorni teknologjinë në mësimdhënie? Nëse po, tregoni për çfarë?
„Po e përdorim, zakonisht shikojmë video të ndryshme të cilat përshtaten me njësinë mësimore të cilën 
do ta zhvillojmë“
„Sa i përket teknologjisë, përdorimi i saj është tejet i nevojshëm në ditët e sotme, e përdorim për njohu-
ritë-ushtrimet gramatikore, për jetën dhe veprën e ndonjë shkrimtari, etj.
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Përfundimi

Mbrojtësit e pikëpamjes se kuptimi është brenda tekstit, janë të mendimit se barra e nxjerrjes apo 
zbulimit të kuptimit i takon lexuesit. Në këtë rast problemi qëndron në faktin se shpesh është pothuajse 
e pamundur të verifikohet apo të provohet që kuptimi i nxjerrë nga lexuesi, interpretimi i tij vetjak, 
përfaqëson qëllimin e autorit. 
Mësuesit që nxisin diskutime para procesit të të lexuarit, me qëllim për t’i ndihmuar lexuesit t’i ak-
tivizojnë njohuritë e mëparshme ose që plotëson hapësirat në tërësinë e njohurive, i bën nxënësit të 
kërkojnë më tepër përmes leximit, i cili vjen si një nevojë e domosdoshme. Pikërisht nxitja e këtij 
momenti duhet parë si nisje e stazhit për një lexues kritik. 
Aktivitetet pas leximit krijojnë një mundësi për mësuesit, në drejtim të kontrollit të procesit të të 
mësuarit nga ana e nxënësve. Transformimi i ideve nga leximi në punë arti, poezi etj, është një akt 
krijues, vlerësues dhe interpretues, i cili nxjerr në pah nivelin e të kuptuarit të nxënësve. 
Të lexosh në mënyrë kritike do të thotë të japësh një gjykim se si është argumentuar një tekst. Kjo 
kërkon që lexuesi të qëndrojë pas dhe të fitojë distancë nga teksti që lexon. Për të arritur një të lexuar 
të kësaj natyre, nxënësit duhet të këshillohen që të mos lexojnë vetëm dhe kryesisht për informacione. 
Ata duhet të këshillohen që të lexojnë për të gjetur mënyra alternative të menduari rreth çështjes së 
subjektit. Njëkohësisht mësuesit duhet t’i këshillojnë nxënësit që gjatë momenteve e të lexuarit kritik 
nuk duhet ta shkëpusin vëmendjen për të mbushur lista evidencash, faktesh, shembujsh dhe as të 
bëjnë pyetje në lidhje me informacionin dhe faktet që përcjell një tekst; por të argumentojnë dhe të 
interpretojnë fakte, evidenca etj; të marrin pjesë në nxjerrjen e konkluzioneve dhe të përfundimeve. 
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Apendikset

Pyetjet e intervistës me mësimdhënës
 
1. Kur i kuptojnë nxënësit tregimet më lehtë?
2. A e kuptojnë nxënësit gjithmonë atë që e lexojnë?
3. Cila shkathtësi zhvillohet më lehtë tek nxënësit, ajo e shkrimit apo e leximit?
4. Sa bashkëpunoni me prindër që nxënësit ta zhvillojnë shkathtësinë e të lexuarit e kuptimshëm e 
kritik?
5. Çka mendoni se mund të bëjnë prindërit më shumë që fëmijët e tyre të lexojnë rrjedhshëm dhe 
të kuptojnë atë që e lexojnë?
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6. A e përdorni teknologjinë në mësimdhënie? Nëse po, për çfarë?

Pyetësor për nxënës

Të nderuar nxënës, ky pyetësor është duke u realizuar si pjesë e një hulumtimi shkencor lidhur 
me temën Të lexuarit e kuptimshëm dhe kritik te nxënësit e klasave të gjashta.

Ju duhet të rrethoni vetëm një nga opsionet e pyetjes.
1. A shprehni dëshirë për të lexuar dhe kuptuar atë që lexoni?
a) Shumë
b) Pak
c) Aspak
2. A hasni në vështirësi në të kuptuarit e asaj që e lexoni?
a) Shumë
b) Pak
c) Aspak
3. Sa i ekspozoheni leximit gjatë ditës?
a) Shumë
b) Pak
c) Aspak
4. Sa janë atraktive tekstet shkollore që të nxisin dëshirën për lexim?
a) Shumë
b) Pak
c) Aspak
5. Gjatë procesit e të lexuarit, a kërkoni sqarime tek mësimdhënësit rreth fjalëve të panjohura?
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Gjatë procesit mësimor, a e përdorin mësimdhënësit teknologjinë? Nëse po, tregoni përse?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Ju falenderoj për bashkëpunim !
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Abstract

The beginning of 21st century shows that we are living in the era of globalization. Although it is considered as a 
process which began during the 20th century, globalization is not conceived in the same way in many countries 
of the world. Obviously, globalization is shaping new ways of worldwide inter-connecting in every aspect of 
our lives. It is influencing worldwide economy, global cultural patterns, and political processes, movement of 
peoples, new patterns of migration, identity, social hierarchies, world power and probably even domination. 
Covering all the areas mentioned, globalization has become one of the main topics of scholars, as well. Phenom-
ena such as: free market, economic liberalization, westernization, Americanization, technology and internet 
development, global integration result with views of different scholars that globalization refers to fundamental 
changes in the spatial and contours of social existence. 
This paper will cover globalization as a social and political process and its impacts on identity, especially ethnic 
identity of Albanians. 

Key words: Globalization, identity, ethnicity, social and political process. 

Introduction

The 21st century seems to be the era of globalization. As such, obviously globalization will have its 
impact on a number of areas and fields of human lives: economy, politics, culture, identity. It is 
sometimes believed that globalization will, in one way or the other, overshadow ethnic identities 
of the peoples as a result of the possibilities for inter-connectedness. Globalization is minimizing 
geographic distances and is enabling relationships in a different form and approach. This approach 
influences different identities in different ways, some more and some less. Enabling other ways of 
relationships between people, increases opportunities for cultural, social, economic, educational, and 
political exchanges between and among people on a global level regardless of geographic location 
and time zone. However, very often these increased opportunities are seen pessimistically as soft 
powers which through involving varieties of identities decrease the power of separate identities thus 
raising the question whether globalization strengthens or weakens identities of the nations.

Defining identity

One may find different definitions on identity based on the field of interest. Identity may be defined 
as the distinctive characteristic belonging to any given individual, or shared by all members of a par-
ticular social category or group. In political sciences and International Relations, however, ‘identity’ 
is defined and described in a number of ways. Hogg and Abrams(1988) define identity as “people’s 
concepts of who they are, of what sort of people they are, and how they relate to others” (Hogg and 
Abrams 1988, 2); Jenkins (1996) argues that identity “refers to the ways in which individuals and col-
lectivities are distinguished in their social relations with other individuals and collectivities” (Jenkins 
1996, 4); Wendt (1992) argues that identities are “relatively stable, role-specific understandings and 
expectations about self ” (Wendt 1992, 397); Katzenstein (1996) stresses that “The term [identity] (by 
convention) references mutually constructed and evolving images of self and other” (Katzenstein 
1996, 59); whereas Taylor (1989) argues “My identity is defined by the commitments and identifi-
cations which provide the frame or horizon within which I can try to determine from case to case 
what is good, or valuable, or what ought to be done, or what I endorse or oppose” (Taylor 1989, 27). 
As one can see the definitions on identity are different because even the understanding of the word 



383

identity depends on the circumstances used. Another definition of identity is the widely accepted 
one: ‘ethnic’ and ‘civic’, both of which are linked to the development of nations and states in Europe. 
Civic identity regards the nation as the totality of people living within the boundaries of that state 
and abiding by its laws; whereas ethnic national identity is characterized by an attachment to one’s 
ancestry, tradition, culture and language – and not necessarily to the state a person was born and 
lives in. This is why an ethnic national identity is exclusive: if you are not born into it, you cannot 
acquire it (Ignatieff, 1995). Roland Robertson, professor of sociology, in 1992 defines globalization 
as” ...the compression of the world and the intensification of the consciousness of the world as a 
whole” whereas sociologists Martin Albrow and Elizabeth King (1999) define globalization as: “...
all those processes by which the peoples of the world are incorporated into a single world society”. 
Beerkens (2004) defines globalization as “The world-wide interconnectedness between nation-states 
which becomes supplemented by globalization as a process in which basic social arrangements (like 
power, culture, markets, politics, rights, values, norms, ideology, identity, citizenship, solidarity) 
become disembedded from their spatial context (mainly the nation-state) due to the acceleration, 
massification, flexibilisation, diffusion and expansion of transnational flows of people, products, 
finance, images and information” (p.13). Globalisation as such resulted in the gradual integration 
of political, economic and social space across national borders. Although it is often associated with 
the economic sphere, it is also linked with changes within the social, cultural and political spheres 
(Featherstone 1990; Waters 1995), which makes it a complex phenomenon. Globalization may be 
considered in some cases as a way to homogeneity, synchronisation, integration, unity and univer-
salism, and yet in other cases it may be considered as a struggle for localisation, heterogeneity, dif-
ferentiation, diversity and particularism.

National Identity 

According to Guibernau (2001) national identity is “based upon the sentiment of belonging to a spe-
cific nation, endowed with its own symbols, traditions, sacred places, ceremonies, heroes, history, cul-
ture and tradition.”(p.257). For Guibernau, the nation-states traditional project to unify its otherwise 
diverse population by generating a shared sense of national identity among them was always con-
tested, and was accomplished with various degrees of success in Europe and North America. Such 
processes involved the cultural and linguistic homogenization of an otherwise diverse citizenry and 
were pursued by different means according to the specific contexts within which they were applied. 
At present, the impact of strong structural socio-political and economic transformations has resulted 
in greater challenges being posed to the idea that all citizens of a state should share a homogeneous 
national identity. Diversity is increasing, and plans for further European integration contain the po-
tential to generate significant tensions, casting greater doubt on the classical concept of national 
identity. As a result, we are faced with a set of new dilemmas concerning the way in which national 
identity is constructed and defined. Globalization does not necessarily mean homogenization of 
cultures or cultural conformity as culture is far more difficult to homogenize than technology or 
economy. It is true that cultures do borrow and incorporate different elements from each other but 
that does not mean that a specific culture of a specific nation will homogenize with some other cul-
ture which makes globalization complex in this aspect. One can say that culture produces an identity 
for individuals that are constructed by their language, history, religion and environment. Speaking in 
the globalization context, culture in its various forms has become an important agent of globalization 
process.(Guibernau:2007). Arjun Appudarai (1996:31) describes five dimensions of global cultural 
flow: Ethnoscapes: referring to the movement of people (migrants, refugees, exiles, tourists, work-
ers). Technoscapes: referring to increased and faster movement of messages across the globe. Financ-
escapes: referring to the flow of capital across borders on a massive scale carried out in split seconds. 
Mediascapes: referring to the influence of media through images and narratives, with both positive 
and negative impact, being either highly informative or progressive and being used to promote fun-

http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Albrow
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damentalist ideas. Ideoscapes: mainly referring to flow of ideas and ideologies, to notions of ‘citizen-
ship, democracy, freedom, representation; welfare, human rights, equality of opportunity, privacy of 
persons and property, sovereignty and patriotism, individual and collective responsibility, the value 
of rationality and the rational mind’ (Global Cosmopolitan Homogenization And Heterogenization 
Cultural Studies Essay). Culture as a carrier of globalization has become an important arena of con-
testation for national, religious and ethnic identity. Even though reactions to globalization are seen 
in developed countries such as Japan or countries in Europe where modern values prevail, however 
in Muslim countries that are characterized to be traditional and radical harbor different values of 
identity and society. The major debate of the impact of globalization on culture seems to be between 
those who consider globalization as enriching and aiding a cultural community in development on 
one hand and the pessimist view that considers it as an evil that corrupts so called ‘authentic culture’. 
Samuel Huntington in his writings on the ‘Clash of civilizations’ states that “with the end of the cold 
war and its contest of ideologies and as a result of disruptions brought by modernization, urbaniza-
tion and mass communication, the fundamental source of international conflict will not be primarily 
ideological but cultural.”(Lieber and Wiesberg, 2002: 3). 

State Identity

Globalization as a process has considerably limited state sovereignty through supranational insti-
tutions and organizations. Globalization is challenging the world’s governments. Some argue that 
exploitative market forces make it impossible for amicable governments to protect their populations 
from the predators who lurk beyond their borders. Others argue that amicable market forces actu-
ally prevent predatory governments from deceiving and extorting their citizens. But do governments 
become weaker and less relevant than ever before in the era of globalization? And does globalization, 
by definition, have to be the opponent of national government? Is the globalized world a risky path 
to take for some governments? 
A “globalized” economy could be defined as an economy in which neither distance nor national 
borders hinder economic transactions because the costs of transport and communications would not 
exist and the barriers created by differing national jurisdictions would vanish. Technological change 
has gradually reduced the barriers to international integration starting from very simple means of 
transportation and communication up to the era of the Internet. Yet states and governments have 
become neither weaker nor less important during this long period of time. On the contrary, in the 
highly developed and industrialized countries, governments’ ability to further strengthen and de-
velop the economy and thus improve the lives of its citizens has increased. At least, this has been true 
during last century. Nowadays, the question that remains is whether globalization is having a differ-
ent impact on the government compared to the impact it had in the last century. Indeed, a number of 
factors distinguish today’s globalization, like: highly developed and more rapid communications, free 
trade and /or market liberalization, and global integration of goods, services and peoples. Globaliza-
tion is chosen to enhance a nation’s economic well-being. Long years of experience from the past 
century especially, suggest that free trade and capital flows enrich citizens of a country. This histori-
cal cycle is also apparent in international capital investments. However, governments’ restricted the 
movement of people in search of employment almost everywhere in the early part of the 20th century. 
And strengthened immigration controls more than ever before, with the exception of the free im-
migration policy among the European Union members.
The policy change that has most helped global integration to flourish is the growth of international 
institutions, such as the World Trade Organization (WTO), the International Monetary Fund (IMF), 
the World Bank, the EU, and the North American Free Trade Agreement These institutions strength-
en cooperation among states and consolidate their commitments to liberalize economic policy. The 
late twentieth century was a world of multilateral and institutionalized policy. Globalization is often 
considered as destroying governments’ capacities to do what they want or need. But how true is this 
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perception? This sense of threat has grown out of several developments produced by globalization: 
increased mobility of people and money, greater difficulty in collecting information on income and 
spending, and the impact of the Internet on information flows and collection. Competition among 
governments will not be eliminated, because the taxes, mobility of people, development of technol-
ogy, production of goods and services, economy and taxes in general, requires them to stay but at the 
same time reinforces constraints that developed within domestic politics of their countries.
The bottom line is that the opening of economies and the blossoming of new technologies are rein-
forcing constraints that have already developed within domestic politics. National governments are 
becoming a little more like local governments. The result will not necessarily be minimal govern-
ment. But governments, like other institutions, will be forced to provide value to those who pay for 
their services.
A country that chooses international economic integration implicitly accepts constraints on its ac-
tions. But does this mean that states are becoming less important? Of course not! There are at least 
three reasons to this: first, advantages and opportunities offered by international economic integra-
tion which ensure the quality of public goods,( property rights, uncorrupted civil service, security, 
and education). Whether Albanians will succeed or fail to achieve these preconditions depends on 
our governments. Second, the state normally defines identity. A sense of belonging is part of the 
people’s sense of security, and one that most people would not want to give up, even in the era of 
globalization. Without any surprise, some of the most developed countries, countries with a strong 
economy are small and homogeneous countries. Nevertheless, these small, homogenous countries 
carry a strong sense of collective identity. Third, international governance rests on the ability of indi-
vidual states to provide and guarantee stability. The foundation of international order is the territorial 
state with its monopoly on coercive power within its jurisdiction. 

Conclusion

States are necessary even during the era of globalization if nations seek for successful in interna-
tional integration. Weak states, failed states, and corrupt states are rejected in the global economic 
system. This means that policies of a specific country determine the path of international economic 
integration. Their success or failure in this path is their choice not their destiny. Second, a country’s 
monetary regime, capital account, and labor mobility should be highly respected. Countries choose 
integration because they see its benefits. Third, international economic integration glorifies the im-
pact of the difference between states that provide public goods and those that serve rapacious private 
interests. Finally, global governance must be improved because the world economy continues to in-
tegrate. As the source of order and a strong foundation of governance, the state will remain effective, 
and will be essential, in the future, too, as it has been before.
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Abstrakt

Morali dhe politika, “këto shtresa të brishta” dhe kaq të ndjeshme, prodhime të ndërgjegjes shoqërore, përbëjnë 
një temë e cila ka tërhequr vemendjen e filozofëve të të gjitha kohërave. Tema e moralit dhe politikës, ka shër-
byer për shoqërinë njerëzore si “antikorp” mbrojtës dhe forca shtytëse që kanë përcaktuar kufijtë ndarës midis 
kuptimit të “të mirës” dhe “të keqes” si dhe kanë projektuar dhe ofruar sisteme te reja politiko - shoqërore në 
faqet e librave edhe ca më shumë në jetën e përditshme. Ashtu sikundër metali i hekurit që nxirret thellë nga 
nëntoka, pastrohet dhe bashkohet me komponime të tjera në furrat e shkrirjes për t’iu nënshtruar përpunimit 
dhe krijimit të formave të reja, edhe “morali dhe politika”, u prodhuan nga mentaliteti i shoqërisë njerëzore në 
lashtësi dhe u pasuruan shekull pas shekulli, në përputhje me nevojat dhe kërkesat shoqërisë.
Pikërisht ky studim ka për qëllim tu referohet disa prej mendimeve të Niçes, mendime aq të vrazhda, por të 
thella dhe tronditëse mbi “të keqen” dhe të “mirë” si dhe përfaqësimin e tyre në shoqërinë njerëzore. Në ato, nuk 
ndihet adhurimi ndaj “mëshirës”, por skrupuloziteti dhe besnikëria ndaj së vërtetës, ndonëse ngjallin keqardhje. 
Por, me sa duket detyra e filozofëve dhe shkencëtarëve nuk është vetëm të ngrohen në rrezet e diellit, por edhe 
të të tregojnë fundin dhe shkatërrimin e tij një ditë, sado e largët qoftë ajo.

Pikat kyçe: Morali, politika, shoqëria, “e mira” e “keqja” tolerance dhe vyrtyti.

Hyrje

Një gamë e gjerë problemesh të filozofisë dhe të shkencave të përafërta, që merren me koncepte, ide 
filozofike dhe etike, si dhe mjaft koncepte të fushës së moralit dhe politikës kanë nxitur një debat sa të 
hershëm aq edhe aktual. Kur flitet rreth kësaj teme, spikat kompleksiteti dhe debati që ofrojnë prob-
lemet mbi kushtet në të cilat lindën morali dhe politika si dhe vlerat e tyre në shoqërinë njerëzore. 
Duke ballafaquar ide të ndryshme të personaliteteve më të shquar të epokave të ndryshme rreth 
moralit dhe politikës, krahas thellësisë së problemeve, vëren edhe shtrirjen në “hapësirat pa kufij” të 
tyre, produkte të zhvillimeve filozofike, politike dhe ekonomike dhe që përbëjnë në një farë kuptimi 
esencën apo “palcën mentale” të një shoqërie. 
Filozofia politike e Niçes është e ngjashme me filozofinë politike të Makiavelit. Etika e të dy filozofëve 
është një etikë emotive. Të dy kanë një etikë që është e frymëzuar nga pushteti. Një etikë që është 
kundër kristianizmit, ndonëse Niçe e shpreh hapur atë, ndërsa Makiaveli e shpreh në një formë më 
të maskuar. 
Niçja vëren dy lloj filozofësh: ata që studiojnë logjikën dhe moralin, si dhe ata që ushqehen me këto 
ide. Të parët janë zotër të botës ekzistuese dhe të së shkuarës, të dytët komandojnë. Në pikpamjet 
e tij zë vend ideja mbi legjitimitetin e pushtetit i cili nuk buronte as nga një rend hynor dhe as nga 
ai natyror, por ishte thjeshtë produkt i vullnetit të individit. Idetë e demokracisë dhe të laicitetit e 
reformuan filozofinë politike. Ky proces emancipimi në fushën e filozofisë arrriti kulmin gjatë revo-
lucionit amerikan dhe atij francez.

Niçja mbi moralin e të mirës dhe të keqes

Në përpjekjet për t’i bërë autopsinë kategorisë filozofike të moralit, Niçe do të shprehej: Morali e ka 
shfaqur veten si mjeshtrin më të madh të tundimit, që prej kohës kur njerëzit nisën të flasin në tokë 
e të mbushin mendjet dhe, përsa na përket ne të tjerëve, filozofëve, ai është vërtet Circeja e filozofëve 
(Nietzsche, 2004, 7). Por pikpamjet e Niçes rreth moralit shoqërohen nga shpërthime plot pasion 
e qortime të ashpra duke shënjestruar pranimin dhe nënshtrimin ndaj gënjeshtrës si një kusht për 
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të jetuar. Qëndrimi i tij kritik do ta vlerësonte gënjeshtrën si “njollën” apo “hijen” nga e cila vuante 
morali shoqëror, njësoj si një i sëmurë nga pneumonia.
Të pranosh jo të vërtetën si kusht për të jetuar do të thotë, natyrisht tu kundërvihesh në mënyrë të 
rrezikshme ndjenjave të zakoshme me vlerë, dhe një filozofi që guxon ta bëjë këtë gjë, pra vetëm 
për këtë, zë vend përtej së mirës dhe së keqes (Nietzsche, 2003, 12). Në veprën e tij “Për tej të mirës 
dhe të keqes”, Niçe, ishte i pikëpamjes se njerëzit ishin të ndryshëm ndaj dhe, ta konceptoje moralin 
si universal, do të thoshte të mos merrje parasysh ndryshimet themelore midis individëve. Sipas 
tij, Të gjitha qëniet njerëzore i karakterizon një gjë, - etja për të sunduar ambientin. Kjo shtytje, në 
epiqendër të natyrës njerëzore, është Vullneti për pushtet. Ky vullnet për pushtet është më tepër 
se thjesht vullneti për të mbijetuar. Ai është më tepër një shtytje e brendshme për të shprehur një 
afirmim të fuqishëm të të gjitha forcave të njeriut (Nietzsche, 1999, 28).
Lufta për zotërimin e të mirave materiale të natyrës dhe produktit shoqëror, i përplas forcat shoqërore 
në një ballafaqim të ashpër midis tyre për vendosjen e hegjemonisë dhe sundimit mbi të tjerët. Dhe, 
përfundimi është i qartë; forcat shoqërore që zotërojnë nivelin më të lartë në fushën e teknologjisë 
shkencore të kohës arrijnë të triumfojnë ndaj palës tjetër. Ndaj dhe sipas tij, burimi i konfliktit 
shoqëror përfshin moralin individual i cili shpie detyrimisht në konfliktkin individual dhe shoqëror. 
Niçe e mohonte nocionin e një sistemi universal dhe absolut të moralit, të cilit duhen t`i binden një-
soj të gjithë njerëzit. Nuk është realiste të mendosh vetëm ekzistencën e një lloj natyre njerëzore, sjel-
lja e të cilës të mund të vendoset nga një numër rregullash. Për të mbështetur një pikëpamje të tillë, 
ai zgjedh qëndrimin kritik ndaj përgjegjësinë kryesore ai ia ngarkonte Judaizmit dhe krishtërimit. Në 
mënyrë të drejtpërdrejtë ai thoshte: Krishti mbi kryq mbetet simboli më sublim (Nietzsche, 1999, 3).
Për të argumentuar idenë e krijimit të një sistemi të tillë nga shoqëria njerëzore, të një morali jo 
natyral, ekziston, thotë Niçe, një histori e hershme e dyanshme e së mirës dhe së keqes”, e cila tregon 
zhvillimin e dy llojeve kryesore të realitetit; moralit të pronarit dhe moralit të skllavit. Në moralin 
e pronarit, ”e mira” gjithmonë nënkupton “fisnikërinë”, në kuptimin” e një “rangu të lartë”, ndërsa 
”e keqja’ nënkupton “turmën” ose ”të varfërit”. Njerëzit e pasur e konsiderojnë veten si krijues dhe 
përcaktues të vlerave të shoqërisë njerëzore. Ata ja bëjnë vetë gjykimin vetes. Morali i tyre është ai 
i vetëvlerësimit. Njeriu i pasur vepron nga ndjenja për pushtet, që tenton të shpërthejë. Ai mund t’i 
ndihmojë të pafatët, por jo nga mëshira, as nga impulsi i krijuar nga pushteti i tepërt. Ai nderon të 
gjitha format e pushtetit, ka kënaqësinë t’i nënshtrohet rigorozitetit dhe pathyeshmërisë dhe përulet 
me respekt para gjithçkaje të ashpër dhe të fortë. Nga ana tjetër, morali i skllavit e ka origjinën tek 
elementët më të ulët të shoqërisë; tek skllevërit, të nëpërkëmburit, të shtypurit dhe ata që nuk janë të 
sigurt në vetvete. Për skllavin ”e mira” është simbol i atyre cilësive që shërbejnë për të lehtësuar ekzis-
tencën e të vuajturve koncepte që shoqërohen nga një veshje përdëllimyese ndjesore, si: ”keqardhja, 
dora e ngrohtë që ndihmon, zemra e ngrohtë, durimi, zelli, përulja dhe miqësia. 
Morali i skllavit, është në thelb “humusi” ku lulëzon morali i dobësisë, ku e mira ka të bëjë me çfarëdo 
që është e leverdisshme për ata që janë të dobët dhe pa pushtet. Sipas kritereve të këtij morali, njeriu, 
që shkakton frikë, është ” i keq”. Ndërsa sipas moralit të pronarit, ”i mirë” është pikërisht, njeriu që 
është në gjëndje të mbjellë frikë. Pra ka dy morale dhe dy etika. Morali i zotërinjve dhe ai i vulgut, 
shtresës së ulët të shoqërisë. Por ky gjykim pasqyron edhe kohën e shfaqjes së tyre. Kështu, morali i 
zotërinjve, buron nga antikiteti, kurse morali i vulgut, buron nga çifutët. Çifutët janë paraardhës të 
Krishtit dhe janë të përulur, altruistë të cilët njohin dhe respektojnë dobësinë njerëzore. Nderi është 
pagan ose romak. Ai është aristokratik. Morali i heroit ka vlerë sepse është me energji, vrull, pushtet 
dhe zotërim. Ndërgjegjia është çifute, kristiane, borgjeze dhe demokratike.Vetëm morali i mbinjeriut 
është i vërtetë.
Filozofia e Niçes është quajtur filozofia e jetës. Ai jep modelin e jetës së njeriut, një model ky i njeriut 
që ka dije dhe racionalitet; njeri i apasionuar, por që i vë fre pasioneve të tij. Në shqyrtimin e historisë, 
Niçja është antideterminist, në këndvështrimin që determinizmi e kupton botën si një model meka-
nik. Duke u thelluar në problemin më esencial të natyrës njerëzore, ai rreket t’i bëjë atij një operacion 
“cezarian” dhe të pëlqejë përplasjen e egër e cila realizohet nëpërmjet “vullnetit për pushtet” kësaj 
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“leve arkimedi” në fushën e filozofisë. Pentagrama e tij filozofike do të ndiqte një “vijë të ashpër me-
lodike”, kur shprehet: Ky vullnet do të thotë “egërsi”. Ndaj dhe romakët i therin gladiatorët. Spanjollët 
therin demat. Kristianët kryqëzojnë Krishtin. Punëtorët realizojnë revolucionin proletar.
Protesta më e madhe e Niçes drejtohej kundër moralit sundues perëndimor i cili ekzaltonte vlerat 
mediokre të “turmës” e cila nuk i njeh aspak impulset e fshehura të akumulimeve të mëdha të forcës, 
gjë që është diçka e lartë ose ndoshta standarti i të gjitha gjërave. Në mënyrë të pabesueshme ”men-
taliteti i turmës” rëmoi pikë e nga një pikë derisa sa me kohë e mposhti moralin e pronarit, duke 
arritur të bënte atë që të gjitha cilësitë fisnike të duken si vese, dhe të gjitha cilësitë e dobëta të duken 
si virtyte. Ajo arriti deri aty sa që edhe vlera më pozitive e moralit të pronarit të dukej si “e keqe” dhe 
diçka për të cilën njeriu duhet të ndihej fajtor. 
Analiza e mprehtë psikologjike e urrejtjes së turmës dhe dëshirës së saj për të ushtruar hakmarrje 
kundër të fortëve, thotë Niçe, tregon se çfarë duhet bërë, domethënë, njeriu duhet “t’i rezistojë çdo 
dobësie sentimentale: jeta është në thelb përvetësim, rrënim, pushtim i së njohurës dhe së dobtës; 
shtypje, ashpërsim, imponim i formave të veçanta, dhe, të paktën, po ta themi më butë, shfrytëzim. 
Duke shprehur dëshirën e tij dhe duke përcaktuar “një vijë demarkacioni” midis moralit të këtyre dy 
klasave shoqërore, ai gjen edhe kompromisin; ishte dakord që të dobëtit dhe turma të kishin moralin 
e tyre, me kusht që ata të mos ia impononin atë njerëzve të rangjeve më të larta. Dhe nëse ata do ta 
zotëronin këtë moral, atëhere shfrytëzimi i tyre prej të tjerëve do të ishte më minimal.

Ide që tejkaluan shekujt

Ndonëse Niçe ishte ateist nga botkuptimi, “vdekjen” e Zotit ai e përjetoi me mëdyshje. Njësoj si t’i 
kishte hequr tapën shishes të “xhindit të burgosur”, që tanimë në liri, nuk i bindej më “çliruesit” dhe 
“krijuesit” të vet, ai do të tronditej nga pasojat që do të rridhnin nga konstatimi kur çdo i ri, do të 
vetëdijësohej për rrjedhojat nga vdekja e Zotit, ndodhi kulturore kjo, e cila, sipas tij, ende nuk kishte 
zenë vend në mendësitë e njeriut bashkëkohor. Konceptet Darviniane ishin një artileri e rëndë që 
godinin dhe shkatërronin muret e kështjellës së besimit fetar dhe nga ana tjetër, mbillnin pyjet e një 
besimi të ri tek evolucioni i pandërprerë i llojeve si dhe shuarjen e çdo dallimi themelor midis kafshës 
dhe njeriut. Reagimet e tij të dyanshme ndaj pasojave nihiliste të vdekjes së Zotit kthyen vëmendjen 
e tij në çështjen qendrore të vlerave njerëzore. Në kërkim të themeleve të reja për vlerat kur Zoti 
nuk do të ishte më thelbi dhe amshimi i jetës, Niçe ju kthye rrafshit të natyrës njerëzore si vlera më 
premtuese në raport me fenë. Vetem si dukuri estetike, thoshte ai, justifikohen përjetësisht ekzistenca 
dhe bota. Në këto rrethana, nën trysninë e këtyre pikëpamjeve “porta” dhe “qiej” të tjerë po hapeshin 
para Niçes. Interesi i tij zë e përqëndrohet në zbulesën nëse në kushtet e mbizotërimit të nihilizmit 
ishte e pashmangshme pesimizmi i njerëzve për jetën; ta mohonin atë, siç kishte bërë Shopenhauer, 
apo kishte sërish arsye dhe shtysa për ta afirmuar jetën, ashtu sikundër kishte bërë gjatë karrierës së 
tij të gjatë Gëte, një ndër idhujt e tij. 
Problemeve më natyrë thelbësore provokative, mbi prioritetin e materies apo idesë, “veza pulën apo 
pula vezën”, u shtohet edhe ajo nëse jeta sundon mbi dijen apo dija sundon mbi jetën. Sipas Niçes, 
jeta është fuqia më e madhe dhe mbisunduese, por fuqia jetësore e papërpunuar, në fund të fundit, e 
mposht jetën. Për këtë arsye, ai i hodhi sytë nga formula greke, shkrirja e elementëve dionisionianë 
dhe apollonianë, nëpërmjet së cilës jeta njerëzore shndërrohet në dukuri estetike. Sipas tij, kjo for-
mulë, ishte ajo që i dha kulturës moderne një standard të përshtatshëm dhe funksional sjelljeje në një 
kohë kur besimi fetar nuk ishte i aftë të jepte një vizion bindës fatit të njeriut. Në konceptin e Niçes 
besimin fetar e zhvlerësonte mohimi në thelb i jetës nga ana e etikës së doktrinës së krishterimit. 
Në pikëpamjet e Niçes, Vullneti për Pushtet gjen shprehjen më domethënëse në nocionin e tij për 
mbinjeriun. Niçe e mohonte konceptin e barazisë. Ai arsyetonte se morali duhet t’i përshtatej çdo 
rangu të njeriut. Edhe pas rivlerësimi të të gjitha vlerave, “turma e rëndomtë” nuk do të jetë inte-
lektualisht e aftë të arrijë lartësitë “e shpirtrave të lirë”. Me një fjalë, “të mirë të përgjithshme” nuk 
mund të ketë. Gjërat e mëdha, thotë Niçe, mbeten për të mëdhenjtë, “çdo gjë e rrallë për të rrallët”. 
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Mbinjeriu do të jetë i rrallë, por ai është etapa pasardhëse në evolucionin njerëzor. Historia ecën 
jo drejt një “njerëzimi” të zhvilluar abstrakt, por drejt lindjes së njerëzve të jashtëzakonshëm. “Ky 
objektiv është mbinjeriu’, thotë Niçe. Por mbinjeriu nuk do të jetë produkt i një procesi mekanik i 
evolucionit. Vetëm kur individët me të lartë të fitojnë apo pajisen me guximin për të rivlerësuar të 
gjitha vlerat dhe për të reaguar të lirë ndaj vullnetit të tyre të brendshëm për pushtet, vetëm atëherë 
mund të arrihet etapa tjetër. “Njeriu është diçka që duhet të tejkalohet”. Por drejt kujt caku? Sipas 
tij, mbinjeriu është ai që përfaqëson nivelin më të lartë të zhvillimit dhe të shprehjes së fuqisë fizike 
intelektuale dhe emocionale. Mbinjeriu do të jetë njeri vërtet i lirë, për të cilin asgjë nuk është e nda-
luar përveç asaj që pengon vullnetin për pushtet. Ai do të jetë mishërimi i afirmimit spontan të jetës.
Niçe mendonte se ky mbinjeri nuk do të ishte tiran. Ai nuk duhet të ngatërrohet me produktin e tira-
nit totalitar. Model i Niçes ishte Gëte, duke sugjeruar, gjithashtu, si ideal “Çezarin romak me shpirtin 
e Krishtit”. Niçe besonte se dija dhe racionaliteti duhej të viheshin në shërbim të jetës dhe se jeta nuk 
duhej të sakrifikohej për hir të dijes. Niçe arsyetonte se, Sokrati ishte i rëndësishëm historikisht, sepse 
ishte ai që e shpëtoi njeriun nga vetëshkatërrimi që do të kishte ndodhur në rast se, “kjo masë e tërë e 
pallogaritshme energjie (e akumuluar tek shoqëria njerëzore) nuk do të ishte shfrytëzuar në shërbim 
të dijes. Etja për jetë, thotë ai, do të kishte çuar, pra, në luftëra shfarosëse. Për Niçen, Sokrati u bë i 
rëndësishëm, pikërisht, sepse ky filozof i lashtë ishte i pari që kuptoi lidhjen e duhur midis jetës dhe 
mendimit. Sokrati “e pranoi”, thoshte ai, se mendimi i shërben jetës, ndërsa për filozofët pararendës, 
jeta i shërbente mendimit dhe dijes. Pra, ideali i Niçes ishte njeriu i apasionuar, që u vë fre pasioneve 
të tij.
E gjithë filozofia e Niçes “zgjodhi” të përshkonte një rrugë të vetme që shpiente domosdoshmërisht 
tek koncepti i mbinjeriut. Në këtë “odise” filozofike do të vërejmë katë përshkallëzime që jo vetëm 
lidhen me njëra-tjetren, por edhe i japin një kuptim më të plotë:
• Vdekjen e Zotit, 
• Konceptin e pohimit të jetës, 
• Vullnetin për pushtet dhe, 
• Mbinjeriun. 

Nëpërmjet termit të parë, Niçe synoi t’i jepte fund moralit ekzistues me ngjyrime obskurantiste e 
fetare. Duke deklaruar vdekjen e Zotit, ai mendonte se, i hapej rrugë krijimit të vlerave njerëzore, 
duke u bazuar tek prirja natyrore e vullnetit për pushtet. Koncepti i pohimit të jetës sipas tij arrihej 
nga shkrirja e dy lloj karaktereve; atij të tipit Dionisian dhe atij të tipit Apollonian. Tanimë skema e 
tij shfaqet në një dritë të plotë: Nga realizimi i të gjithë këtyre koncepteve mund të arrihej ndërtimi 
i Mbinjeriut. Perspektiva dhe shpresa njerëzore marrin një dimension të panjohur kurrë më parë në 
filozofi dhe fushat e tjera të jetës. Sipas Niçes, “Mbinjeriu”, është një njeri që nuk pushon së kapër-
cyeri papushim realitetin e tij të dhënë faktik dhe kufizimet që ai mbart, falë një force krijuese dhe 
të rinovueshme. Për të, njeriu nuk është pikërisht njeri, nëse ai nuk përpiqet të jetë edhe ai që nuk 
mund të jetë, domethënë një Mbinjeri. I tillë është kuptimi i Mbinjeriut tek Niçja: njeriu nuk mjafto-
het me atë që është, është ai që e bën historinë. Ai shpik vetveten përtej asaj që ai është dhe atë që ai 
është, tashmë, kërkon ta hedhë tutje. Idea e Niçes për Mbinjeriun e çoi atë në konceptin e vullnetit 
për pushtet. Bota thotë Niçja është jetë dhe jeta është vullnet për pushtet, kështu bota, me gjithçka që 
përmban nuk është gjë tjetër veçse vullnet për pushtet. 

Përfundimi

Duke pohuar faktin se i gjithë mendimi i Niçes karakterizohet nga dukuria e shfaqjes së mendimit 
të thellë metafizik do t’i referoheshim filozofit të epokës tonë moderne, Heidegerit i cili e përcakton 
mendimin metafizik, si diçka që qëndron mbi dallimin e asaj që është në të vërtetë me atë që, vlerë-
suar nga zanafilla, konstituon atë që nuk është në të vërtetë. Pikëpamjet demistifikuese, destruktive 
dhe ndonjëherë rrënuese të Niçes, nuk ishin vetëm një kundërvenie e guximshme ndaj botkuptimit 
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të kohës, por ato përcjellin vlera edhe në mendimin filozofik të epokës tonë.
Botkuptimi i tij kërkon të ngjallë dashurinë dhe besimin në progresin shoqëror në saj të afirmimit të 
arritjeve të reja tekniko-shkencore. Arritjet shkencore do të shoqërohen hap pas hapi nga bashkejete-
sa e lirë e Unit të individit dhe të një shoqërie të lirë. Pikëpamjet e tij për krijimin e “Mbinjeriut” kanë 
gjetur pasqyrime dhe interpretime të ndryshme gjatë periudhave të ndryshme historike të shoqërisë 
nejrëzore. Po aq sa ato pikëpamje frymëzuan elitat e shoqërisë njerëzore drejt progresit dhe rëndjes 
drejt një shoqërie ku mund të shprehet dhe realizohet “vullneti i fuqisë”, pra i forcës krijuese të njeriut 
që jeton dhe punon në një sistem të lirë demokratik, që “i falet” aftësive të veta, arritjeve shkencore 
e kulturale, për fat të keq kjo pikpamje gjeti edhe keqinterpretime deskriminuese dhe armiqësore 
ndaj njerëzimit në tërësi. Tipike mbetet shembulli i Rajhu i Tretë i regjimit nazist, i cili “gjeti” në 
këto pikëpamje frymëimin për krijimin e racës së kulluar e superiore ariane dhe të lindjes së Njeriut 
të Ri nazist apo më vonë edhe komunist në vendet me regjime totalitare. Në këto dy lloj regjimesh 
ekstremisht të kundërt, por të ngjashëm në qëllime me nëjri-tjetrin, busti i “Zotit” u zevendësua me 
ato të diktatorëve, prijësve të këtyre regjimeve antipopullore.
Sidoqoftë, me idetë e tij, Niçe, do të shndërrohej në themeluesin e filozofisë të një mënyre të re të 
të menduarit. Vepra e Niçes mbetet aktuale edhe për faktin e shpalosjes me guzim të profecisë së tij 
të kërcënimit të së ardhmes së njerëzimit nga shfaqja e egër e periudhës së nihilizmit, fara e të cilit 
tashmë ishte mbjellë. 
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Abstrakt

Zgjedhjet, kanë një rëndësi të madhe në përcaktimin ose jo të një vendi si demokraci. Ato mund të mos jenë një 
kusht i mjaftueshëm, por janë padyshim një kusht i domosdoshëm. Disa mendimtarë, i përcaktojnë zgjedhjet si 
vetë shpirtin e demokracisë.
Ato, janë mekanizmi për zënien e një pozicioni ose posti të një grup njerëzish. Ose më mirë, mund të themi se, 
rezultati i zgjedhjeve përcakton fatin e një shteti sepse zgjidhen politkëbërësit e tyre, pra zgjidhen qeveritarët e 
një vendi. Ato janë shumë të rëndësishme sepse sigurojnë përfaqësimin e popullit.
Sistemi elektoral, i cili mund të jetë maxhoritar ose proporcional, përcaktohet në kushtetutë dhe mund të 
ndryshohet kur qeveritarët e mendojnë të nevojshme. Në Kushtetutë është e përcaktuar mosha edhe cili ka të 
drejtë të votojë. Dhe vota duhet të ketë të njëjtën peshë për të gjithë.
Nëpërmjet zgjedhjeve, qytetarët mund të ndëshkojnë një qeveri dhe të sjellin në pushtet një tjetër. Ato i frenojnë 
qeveritë të ndërmarrin politika radikale dhe gjithashtu mund të ndikojnë në politikat drejtëpërsëdrejti.
Është e rëndësishme, që zgjedhjet të jenë konkuruese dhe të lira sepse në të kundërt, mund të çojnë 
në regres një vend sepse vijnë në pushtet njerëzit jo të duhur! 

Fjalët kyç: Zgjedhjet, Vota, Demokracia, Sistemi elektoral, Politikëbërja.

Hyrje

Qëllimi i mirëfilltë i zgjedhjeve demokratike është për t’u lejuar masave popullore të kenë një peshë 
të drejtëpërdrejtë në zgjedhjen e lidërve dhe politikave, por gjithashtu edhe për qëllimin pak a shumë 
universal për ta lejuar shtetin të mobilizojë njerëzit dhe për të fituar mbështetjen e tyre për shtetin, 
duke e treguar mbështetjen dhe duke marrë pjesë në proçesin e qeverisjes (Shively, 2010, 295). Pra, 
proçesi i votimit është kaq i rëndësishëm sepse ndikon në plan të parë në kompozimin e Parlamentit, 
të ligjvënësve të vendit që vendosin për politikat sociale e politike.
Një thënie shumë goditëse dhe kuptimplotë e Xhon Kuinsi Adams, i cili me pak rreshta e përmbledh 
aq bukur kuptimin universal të votës dhe të votuarit:
 “Gjithnjë voto për parimet të cilat mbështet, edhe pse ndoshta mund të votosh i vetëm për to, por ju 
mund t’i gëzoheni reflektimit më mbresëlënës se vota jote nuk vete kurrë dëm”.
Baza e demokracisë do të thotë respektimi i votës së individit, si baza e marrëveshjes qytetare për 
qeverisje të përbashkët. Zgjedhjet mund të mos jenë një kusht i mjaftueshëm, por janë padyshim 
një kusht i domosdoshëm. Disa mendimtarë, i përcaktojnë zgjedhjet si vetë shpirtin e demokracisë, 
sepse janë hapi i parë drejt demokracinë, aq të dëshiruar për të gjithë shtetet e botës.

Zhvillim

“Demokracia është një proçes i cili tregon se ne nuk qeverisemi më mirë se ç’e meritojmë”, e cilësuar 
sipas George Bernard Shaw! Një pikëpamje nga këndvështrimi kritik, duke e trajtuar atë si një alter-
nativë e qeverisjes që nuk është e përsosur dhe që shpreh realitetin shoqëror. 
Demokracia është një regjim në të cilën qytetarët e cilësuar, votojnë në intervale kohore të rregullta 
për të zgjedhur mes kandidatëve, ata që do të jenë përgjegjës për të caktuar politikat e shtetit. 
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Demokracia është “qeveri e njerëzve”; prandaj ka edhe një arsye që të gjithë qytetarët duhet të jenë 
aktivë në zgjedhje, në debat mbi politikat alternative dhe në punë për t’i zbatuar këto politika (Shively, 
2010, 197-198). Ka disa faktorë që e çojnë vendin drejt sistemit demokratik, siç mund të jenë: lodhja 
nga regjime autoritare, presionet ndërkombëtare, dëshira e njerëzve për t’u siguruar nga abuzimet 
arbitrar, si edhe dëshira e njerëzve për zhvillim ekonomik (Shively, 2010, 201). Arsyeja kryesore që e 
çoi vendin tonë drejt demokracisë ishte regjimi komunist dhe prapambetja e tejskajshme ekonomike 
e vendit. Dhe, duke u nisur nga këto rrethana mbytëse të vendit, në 8 dhjetor 1990, Studentët e 
Universitetit të Tiranës formojnë Partinë Demokratike të Shqipërisë, e cila ishte e para parti opo-
zitare pas afro 50 vitesh dhe udhëheqësit kryesorë ishin Sali Berisha, Azem Hajdari, Genc Pollo, 
Aleksandër Meksi, Eduart Selami dhe Gramoz Pashko. Partia e re, bazohet mbi “idealet e demokra-
cisë, lirisë, pluralizmit dhe tregut të lirë», këto ideale dhe parime aq të munguara dhe të dëshiruara 
për vendin tonë.
Në kuptimin e një shteti, nuk ka demokraci të kulluar, ku çdo qytetar ka të drejta të njëjta për qasje 
ndaj pushtetit qeveritar. Vota është e rëndësishme, por ka edhe shtete të tjera në të cilat ushtria, shkol-
limi etj, mund t’i japin më shumë mundësi disa njerëzve se të tjerëve. Dhe për këtë arsye, demokracitë 
ndryshojnë nga fakti sesa të barabartë është mundësia e depërtimit të njerëzve të zakonshëm në qeveri. 
Shumë njerëz e shohin demokracinë dhe lirinë individuale gati si sinonime. Sigurisht duhet të ketë 
një lloj lidhjeje midis të dyjave. Demokracia dhe një sërë lirish individuale e kanë preardhjen nga 
të njëjtat parime bazë të liberalizmit (Shively, 2010, 209). Gjithsesi, një sërë lirish, si liria e fesë, e 
tregjeve të lira, liria për të udhëtuar ku dëshiron, liria për të konsumuar alkool etj, nuk janë doemos 
bashkëudhëtare të demokracisë, megjithëse në praktikë këto zakonisht mund të ecin krah për krah. 
Në vendin tonë, me rëndësi parësore, është liria e fjalës dhe liria e shtypit, e lidhur me zbatimin e pa-
rimeve bazë të demokracisë. Media dhe njerëz të shoqërisë civile, po punojnë fort për të arritur këto 
liri themelore të çdo qytetari dhe mund të themi se, deri diku jemi në rrugë të mbarë për të gëzuar 
këto liri, nga çdo qytetar pa pasur frikën e një sulmi nga një njeri i pushtetshëm. Ndërsa, liria e fesë, 
aq e përfolur nga të gjithë vendet e botës si një arritje e madhe e Shqipërisë, si një liri e cila bashkon 
çdo qytetar sëbashku padallim feje. Shumë rilindas të vendit, si Fan Noli, Pashko Vasa etj, theksonin 
se “Feja e Shqiptarit është Shqiptaria”. Më pas ndër vite, kanë shkruajtur edhe Mitrush Kuteli, Rexhep 
Qosja mbas viteve 1990 etj. Dhe në datën 10 janar të vitit 2015, në mbështetje të Francës për lirinë e 
fjalës dhe të shtypit, ndaj sulmit të një reviste satirike anti-islamike nga ana e terroristëve, katër krerët 
e feve kryesore në Shqipëri, kaluan sëbashku krah për krahu për të përcjellur këtë mesazh sensibilizi-
mi “toleranca fetare”. Kjo tolerancë e cila na ka bërë kaq krenarë në histori ndër shekuj.
Teoria bashkëkohore politike, duke zbërthyer nocionin e demokracisë përcakton këta elementë the-
melorë të saj: sovranitetin popullor, pluralizmin politik dhe ekonomik, zgjedhjet e lira dhe të drejta, 
qeverisjen e shtetit e së drejtës, ndarjen dhe kufizimin e pushteteve, proçedurat demokratike të marrjes 
së vendimeve, kulturën dhe tolerancën politike etj. Ajo që duhet theksuar është ndërvarësia e përher-
shme e të gjithë këtyre faktorëve. Tërësia e tyre garanton konsolidimin e një sistemi demokratik. Nëse 
i analizojmë një për një këto nocione, do të kuptojmë rëndësinë e tyre themelore në demokratizimin 
e një vendi. Demokracia është e lidhur ngushtë me to dhe pa to, nuk mund të kuptojmë demokracinë.
Sovraniteti popullor, nënkupton realizimin e vullnetit të popullit nëpërmjet konceptit të qeverisjes 
së shumicës. Ai realizohet drejtpërdrejtë nga qytetarët ose nëpërmjet organeve përfaqësuese, të 
zgjedhura drejtpërdrejtë nga qytetarët. Demokracia krahas vullnetit të shumicës, duhet të krijojë 
hapësirë politike edhe për artikullimin politik të pakicës dhe ta përfshijë atë në jetën politike. Vetëm 
marrëdhëniet korrekte midis pozitës dhe opozitës, respektimi dhe bashkëpunimi i tyre reciprok, 
mundësojnë zhvillimin e marrëdhënieve demokratike në shoqëri.
Zgjedhjet e lira dhe të drejta, paraqesin institucionin qëndror të sistemeve demokratike, pasi ato 
përcaktojnë mënyrën e krijimit të institucioneve të zgjedhura të shtetit dhe mënyrën e zgjedhjes 
së individëve. Pushteti duhet të bazohet vetëm në vullnetin e atyre që zgjedhin organet e pushtetit. 
Zgjedhjet e lira dhe të drejta, sigurojnë konkurencën e ndershme midis subjekteve me opsione dhe 
alternative të ndryshme politike. Zgjedhjet demokratike afirmojnë pluralizmin politik dhe krijojne 
hapësirë për luftën politike, me qëllim marrjen apo ruajtjen e pushtetit shtetëror. Në demokraci nuk 
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ka mandate të përhershme. Të gjitha organet dhe bartësit e pushtetit, marrin votëbesimin për peri-
udha të caktuara kohore, pas përfundimit të të cilave duhet sërisht t’i nënshtrohen proçesit zgjedhor. 
Por zgjedhjet e lira krijojnë vetëm premisat për krijimin e një sistemi dmokratik, ato nuk garantojnë 
funksionimin demokratik të shtetit apo legjimitetin e tij.
Pluralizmi politik dhe ekonomik, nënkupton mundësinë e lirë të veprimit të partive politike, si subjekte 
themelore të jetës parlamentare.
Legjimiteti i pushtetit, ku legjimiteti buron nga populli. Populli legjitimon pushtetin, organet dhe 
drejtuesit e tij, duke u dhënë me votën e tij mandatin për qeverisje. 
Shteti i së drejtës, parakusht tjetër themelor për një sistem demokratik, i cili nënkupton respektimin 
e parimit të ligjshmërisë. 
Gjyqësori i pavarur, është instituti i shtetit të së drejtës, që duhet të sigurojë mbrojtjen e qytetarëve, 
nga arbitrariteti i pushtetit, mbrojtjen efikase të lirive dhe të drejtave të qytetarëve, si edhe arbitrari-
tetin objektiv të gjykatave, në zgjidhjen e konflikteve.
Kushtetutshmëria dhe ligjshmëria, kushtetutshmëria nënkupton ekzistencën e rregullave themelo-
re (kushtetuese), në bazë të së cilave institucionalizohet dhe organizohet, ushtrohet dhe kufizohet 
pushteti politik, garantohen liritë dhe të drejtat e njeriut etj.
Parimi i ndarjes dhe i kufizimit të pushtetit, vendosja e një balance midis tre pushteteve, është bazë për 
funksionimin e demokracisë parlamentare.
Sigurimi dhe garantimi i lirive dhe të drejtave të njeriut, konsiderohet si atribut tjetër i demokracisë. 
Këto të drejta po trajtohen si kategori universale ndërkombëtare.
Proçedura demokratike e marrjes së vendimeve, synon të respektojë rregullat dhe veprimet institucio-
nale në marrjen e vendimeve politike.
Kultura dhe tolerancë demokratike, janë pjesë përbërëse e ambientit demokratik të një shoqërie.
Por, në këtë punim, në qëndër të trajtimit kemi zgjedhjet e lira dhe të drejta, dhe lidhja e tyre me demokra-
cinë. Një aspekt i zgjedhjeve të cilën do ta analizojmë më poshtë, është edhe pjesëmarrja në zgjedhje. Jo të 
gjithë që kanë të drejtë të votojnë, marrin pjesë në votime. Dhe këtë të drejtë, të cilën e kanë të përcaktuar 
në Kushtetutën e vendit, nuk e shfrytëzojnë, ku shtetet shekuj më parë, kanë derdhur gjak të pafajshëm 
për të fituar të drejtën e votës. Por, përse nuk votojnë të gjithë?! Cilat mund të jenë arsyet e forta të cilat i 
shtyjnë qytetarët të mos votojnë. Sipas Xhon Kuinsi Adams, të gjithë duhet të votojmë, dhe theksonte se 
asnjë votë nuk mund të shkoj dëm. Votimi është një akt i thjesht qytetar dhe është akti i parë fillestar i një 
qytetari demokratik. Por nga disa statistika, theksohet se qytetarët zgjedhin të mos votojnë sepse men-
dojnë se vota e tyre nuk do të sillte ndryshimin. Ata nuk kanë besim në pushtetarët e vendit dhe zgjedhin 
të mos përfshihen në proçesin zgjedhor. Votën e tyre e shohin si dënim për një parti politike e cila është 
në pushtet. Ka edhe nga ata që votojnë, por për arsye (faktorë) të ndryshme votojnë në një mënyrë dhe jo 
në një tjetër, që quhen faktorët afatshkurtër dhe afatgjatë. Faktorët afatshkurtër, janë aspekte të zgjedhjeve 
që e shtyjnë një votues të votojë për X parti, ndërsa faktorët afatgjatë janë qëndrueshmëria e rezultateve 
në zgjedhjet e kaluara, identifikimi i një lideri me një parti, etj. 
Duhet të arrihet ndërgjegjësimi i qytetarëve, se vota e lirë është i vetmi mjet për të kufizuar caqet 
e pushtetit, për të hequr qafe të këqijat që na rëndojnë dhe për t’i hapur rrugën progresit. Liria e 
individit dhe e votës së lirë garantohet në Kushtetutë. Vota është përgjegjësi individuale që s’mund 
të lihet në duart e të tjerëve. Të zhduket manipulimi i votës, me përpjekjet e vetë votuesit dhe duke 
përcaktuar në kodin elektoral, penalizime të rënda për manipulimet në të gjitha nivelet e strukturave 
zgjedhore (Godo, 97-98).
Si mund të shpjegojmë votimin e qytetarëve nëpërmjet teorive të ndryshme! Sipas mendimit tim, 
teoria e zgjedhjes racionale, ku studimi i politikës ndërtohet në analogji me studimin e ekonomi-
kes, është më e përshtatshmja për të shpjeguar arsyet që i çojnë individë të caktuar të votojnë në një 
mënyrë të tillë. Sipas Down, në analogji me homo economicus të ekonomisë, në politikë mund të 
flitet për një “homo politicus” (njeri politik), i cili edhe këtu supozohet si një individ i lirë, i intere-
suar për vete, me parapëlqime, i informuar, racional etj. Politika nuk kuptohet as përmes ushtrimit 
të pushtetit dhe detyrimit, por përmes këmbimit p.sh. të burimeve të votimeve dhe programeve. Po-
litika merret si këmbim ndërmjet politikanëve dhe votuesve: Politikanët janë ofruesit (prodhuesit), 
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votuesit janë kërkuesit (konsumatorët), dmth vota është ‘paraja’. Ose thënë ndryshe, partitë shesin 
programe, votuesit blejnë programet, mjeti me të cilin bëhet këmbimi ose “shitblerja” janë votat (Fe-
raj, 2007, 99). Në vendin tonë, arsyeja që njerëzit e thjeshtë ose ‘militantët’ e një partie, mbështesin një 
parti, është se ata në këmbim të votës presin të punësohen ose favore tjera. Dhe duke qenë se, numri i 
posteve në administratën publike është më i vogël se numri i të papunëve, si pasojë do të ketë shumë 
të zhgënjyer dhe individë të cilët do të zgjedhin të mos votojnë në zgjedhjet e ardhshme politike. 
Por, siç e theksuam më sipër, votimi, është akti i parë fillestar i një qytetari demokratik. Demokra-
cia kërkon qytetarë, të cilët të bëjnë më shumë se thjesht t’i binden dhe të ndjekin qeverinë. Ka-
rakteristikat e një “Qytetari demokratik” mund të jenë: toleranca, pranimi i larmive të mendimeve; 
pjesëmarrje aktive, të votojnë, ti dërgojnë letra përfaqësuesve të tyre; nivel të lartë interesi dhe infor-
macioni, jo interest të një individi; përkrahje e ndryshme mbi shtetin, regjimin dhe qeverinë; edhe 
qeveria të ruajë autoritetin mbi popullin (Shively, 2010, 243-244).
Shoqëritë demokratike duhet të ndërtohen mbi institucione demokratike, jo me fjalë, por me vepra. Kjo 
do të thotë që partitë politike të ftojnë anëtarët e tyre të marrin pjesë aktive dhe të barabartë në vendim-
marrjen kryesore, përfshirë zgjedhjen e funksionarëve të lartë. Kjo gjithashtu nënkupton: organizata të 
shoqërisë civile që kanë dhe ndjekin kodet e sjelljes, media që luan plotësisht rolin e saj, qytetarë që janë 
të informuar dhe aktivë, institucione qeverisëse që janë të arritshëm, të përgjithshëm dhe transparentë. 
Eshtë e domosdosshme që shtetet të hartojnë rregulla, të cilat përcaktojnë se cilët njerëz do të hipin në 
pushtet, si rrjedhojë e një rezultati të votimeve dhe këta rregulla njihen si sistemi elektoral i shtetit. John 
Stuart Mill, që në vitin 1861 propozon që çdo shtet duhet të krijojë një aparat istitucional që të garan-
tojë rolin e Parlamentit mbi Qeverinë. Sistemi elektoral ka shumë rëndësi në zgjedhjet politike sepse 
përcakton rregullat e lojës dhe si pasojë është edhe përcaktuese në rezultatet përfundimtare. Sistemi 
elektoral është një grup rregullash që drejtojnë proçesin e zgjedhjeve. Kemi sistemin maxhoritar, në të 
cilat partitë e mëdha fitojnë në mënyrë tipike një numër të madh vendesh në parlament, sesa sasia e 
votave që kanë fituar gjatë zgjedhjeve; sistem proporcional, që garantojnë një marrëdhënie të barabartë, 
midis vendeve të fituara nga një parti dhe votave të marrë gjatë zgjedhjeve. Sistemi elektoral vendoset 
në bazë të marrëveshjeve midis partive ‘kryesore’ në Parlament. Demokracia dhe parlamenti janë aq 
të lidhur bashkë, sa mund të themi se demokracia nënkupton parlamentarizmin dhe pluralizmin, si 
proçes politik, përmes së cilës artikullohet vullneti politik i qytetarëve (Bufi, 2010, 70).
Në një sistem demokratik, sipas Musa Ulqinit, shkalla e demokracisë ka si barometër të rëndësishëm 
demokracinë brënda partive politike. Sa më në mënyrë demokratike të funksionojnë partitë politike, 
aq më shumë shanse, ka që qeverisja e vendit të jetë në standartet demokratike (Ulqini, 2005, 7). Sepse 
anëtarët e një partie, pas zgjedhjeve do të jenë në krye të posteve më të larta të administratës publike, 
në krye të ministrive, pra kabinetit qeveritar. Dhe si pasojë ekziston dilema nëse ka një koherencë, 
nëse institucionet veprojnë mbi bazën e ndonjëfarë interesi apo synimi, alternativash, parapëlqimesh 
dhe pritjesh kolektive apo këto janë karakteristika vetëm të njeriut individual dhe grupeve të vogla 
sociale (Feraj, 2007, 74). Pra, a mund të ndjekin dhe formojnë institucionet tona shtetërore, qëllime 
që nuk janë thjesht një pasqyrim i kërkesave ose i interesave të grupeve sociale, klasave ose shoqërisë?! 
Institucionet politike janë më shumë se thjesht pasqyrim i forcave sociale, por mund të themi se poli-
tikanët (që janë në krye të institucioneve) kanë ndikim dhe favorizojnë partinë në të cilën bëjnë pjesë. 
Ambienti demokratik, supozon funksionimin e institucioneve demokratike, ku bëhet artikulimi i in-
teresave të qytetarëve dhe sintetizimi institucional, në një interes legjitim të shumicës.
Në një shtet demokratik është shumë e rëndësishme, ekzistenca e legjimitetit. Thelbi i shtetit për të 
funksionuar me efikasitet (legjimiteti) është autoriteti i gjërë i qeverisë për organizimin e jetës së 
popullit të vet. Ky autoritet ekziston pasi njerëzit besojnë se ekziston dhe se është i përshtatshëm. 
Thelbësore për qeverinë është që, një numër i madh njerëzish të besojnë jo vetëm që ka autoritet, 
por edhe që qeveria duhet të ketë autoritetin. Dhe proçesi poszgjedhor, është shumë i rëndësishëm 
në demokratizimin e vendit sepse zgjedhjet duhet të njihen nga partitë politike dhe të pranohen 
nga opinioni i gjërë publik. Burimet e legjimitetit mund të jenë: legjimiteti nga rezulatet, ku qeveria 
mund të fitojë dhe të ketë legjimitetin nga populli; legjimiteti prej zakonit, ku njerëzit mësohen t’i 
binden ligjeve; legjimiteti nga indentiteti historik, fetar ose etnik, rritet nga lidhjet që ekzistojnë mes 
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tyre dhe popullit, për çfarë kanë arritur liderët e tyre në të kaluarën; legjimiteti nga proçedurat, ku 
qeveritë ndjekin disa proçedura gjatë themelit të tij, që njerëzit kanë besim (Shively, 2010, 239-241).
“Një komb, një shoqëri formon një person të moralshëm dhe çdo pjesëtar i saj është personalisht i 
përgjegjshëm për shoqërinë e së cilës i përket.” Thomas Jefferson.
Përcaktuese dhe deçizive në proçesin e votimit, është edhe kultura politike. Termi kulturë politike 
është përdorur së pari nga filozofi illuminist gjerman Herder nga fundi i shek XVIII, nga Lenini dhe 
deri tek Carl J. Fridrich në 1950. Kultura politike përdoret si koncept analitik për të shënuar dimensio-
nin subjektiv të realitettit politik dhe si qasje studimore e shkencës politike me të cilën do të duhej të 
kapeshin orientimet psikologjike, tërësia e vlerave, normave, njohurive etj që përcaktojnë sjelljen poli-
tike ndaj sistemit politik. (Feraj, 2007, 180). Kultura politike e një shoqërie përbëhet nga të gjitha qën-
drimet dhe besimet që kanë njerëzit në një kohë të dhënë, të cilat krijojnë bazën për mënyrën e sjelljes 
politike. Kultura politike është interesante për t’u lexuar, por çfarë mund të bësh me të? (Miller, 2011, 
47). Një pyetje shumë interesante dhe e cila hap një debat të madh midis kërkuesve dhe politikanëve 
të një vendi. Duke njohur qëndrimet dhe duke ndjekur një linjë me besimet e njerëzve, politikanët 
mund ta përdorin këtë shumë mirë në favorin e tyre. Një mënyrë për të arritur këtë është nëpërmjet 
shoqërizmit politik. Vlerat dhe supozimet që kanë njerëzit për politikën janë të fituar gjatë një proçesi 
të quajtur shoqërizmi politik, i cili thjesht nënkupton mësimin e vlerave politike dhe supozimeve 
faktike rreth politikës. Në parim kjo mund të ndodhë në çfarëdolloj moshe dhe rrethanash, por ka 
tendencë të përqëndrohet në momente të ndryshme të jetës tonë. (Niemi & Hepburn, 1995, 7-16).

Përfundim

Zgjedhjet shpesh konsiderohen, si zemra e proçesit politik. Ato shihen si asgjë më pak, si demokracia 
në praktikë. Zgjedhjet janë mjet nëpërmjet të cilave qytetarët mund të kontrollojnë qeverinë e tyre. 
Në vetvete mund të mos jenë një kusht i mjaftueshëm për përfaqësimin politik, por nuk ka dyshim 
që ato janë një kusht i domosdoshëm. 
Dhe si pasojë, zgjedhjet në proçesin e demokratizimit, janë vetëm një element i saj, sepse duke 
zbërthyer nocionin e demokracisë ekzistojnë edhe këta elementë themelorë të saj, si: sovranite-
ti popullor, pluralizmi politik dhe ekonomik, qeverisja e shtetit e së drejtës, ndarja dhe kufizimi 
i pushteteve, proçedurat demokratike të marrjes së vendimeve, kultura dhe toleranca politike, etj. 
Ajo që duhet theksuar është ndërvarësia e përhershme e të gjithë këtyre faktorëve. Vetëm tërësia e 
tyre garanton konsolidimin e një sistemi demokratik. Por, duhet theksuar, se ndikimi i zgjedhjeve 
në proçesin demokratik të vendit është shumë i madh dhe përcaktues për demokratizimin e vendit.
Këtë punim e mbyll duke cituar fjalët e Heinz Galinski, “Demokracia nuk mund t’i imponohet asnjë 
shoqërie. Ajo as nuk është dhuratë që mund të bëhet pronë e përhershme e dikujt. Për të duhet 
luftuar, ajo duhet mbrojtur çdo ditë!” 
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Abstract
 
Italo Calvino should be considered one of the most important interpreters of the half culture XX siècle that 
commiserates in critical and personal way one varios literary tendence from realist of the war period to the 
postmodern tendence of the years 70-80. The story, analysed To be slept like dogs, belongs to summary titled 
The last comes rave (1949) and treats various topics from the travel, the immigration, travelers solidarity that 
accompanies their life from one station to another, the sex, to the illegal work at the railway, train station. The 
delineation of characters, ragged poor, smuggler, prostitute to point aut the conseguence of misery, poverty and 
humiliation of people. The perfect finding of a new code, a new language code and the extension of the story 
with moral purpose makes its analyse even more interesting. Calvino as a neorealist narrative, as a writer of 
short story, uses a completely original choise narrative by combining the striking finding limists of literary game, 
accompanied with fantastic, ironic taste, fulfilling his journes coherent literary research.

Keywords : Fantastic, ironic, fabulous, taste, sliping. 

Italo Calvino duhet të kosiderohet me të drejtë një apolog modern (Rosa, 2009, 423) dhe narratori 
më i rëndësishëm i gjysmës së parë të shekullit XX në letërsinë italiane dhe ndër të vegjëlit e shek XX 
në letërsinë europiane. Aktiviteti i tij kulturor ka qenë i ngjeshur, si në rrafshin politik edhe në rraf-
shin letrar, ku në mënyrë të veçantë ai do të shfaqë interes për raportet midis letërsisë shkencës dhe 
industrisë. Do të jetë shkrimtari Cesare Pavese i cili do të zbulojë talentin e Calvino-s duke nxjerrë 
në pah tonin fantastik e përrallor të tregimeve. Vetë Italo Calvino (Ghidetti, 1985, 871) në hyrjen e 
romanit Il sentiero dei nidi di ragno/Shtegu i foleve të merimangës, shkruan: “Ka qenë Cesare Pavese i 
pari që ka folur për tonin fantastik, përrallor të stilit tim, dhe unë deri në atë moment nuk e kisha kup-
tuar dhe nga ai moment e më pas e mora vesh dhe u përpoqa të përforcoja këtë përkufizim”. 
Në fillesat e artit tij Calvino hyn në panoramën letrare italianë, si rrëfimtar neorealist në një mënyre 
krejt origjinale. Ai arriti të gjejë një kod të ri gjuhësor e stilistikor (Rosa, 2009, 554), me gjetje kom-
binuese të goditura në kufijtë e lojës letrare, siç nuk kishte ndodhur kurrë më parë në letërsinë italiane. 
Ky privilegjim i kodit- sipas gjykimit të kritikut Rosa buron nga përkimi i dy faktorëve të ndryshëm 
mendorë, secili prej tyre i marrë më vete, paraqitet si diçka e rrallë në letersinë italiane bashkëkohore, 
por lidhja e tyre është unike e vetme në llojin e saj, në nivelin europian, madje edhe atë botëror, që e 
dallon në mënyrë të paharrueshme shkrimtarin Italian. Kodi shoqërohej me shijen e fantastikes dhe 
ironikes që arrinte të transformonte realitetin, bazuar në modelin e përrallës, të apologut (rrëfim me 
qëllime morale) e të utopisë. Lëvrimi i tregimit të shkurtër me qëllime morale e groteske i shoqëruar 
herë me tone fantastiko-shkencorë e herë me ironi të hidhur (Enciclopedia, 1997, 168), solli në ve-
mendjen e lexuesit pasqyrimin e problematikave të kohës dhe plagët e shoqërisë italiane të pasluftës, 
nëpërmjet platformës metaforike të konceptimit të hidhur të realitetit (Baldi, 2011, 642). 
Tregimi i analizuar në këtë artikull i takon përmbledhjes me tregime të luftës Ultimo viene il corvo/I 
fundit vjen korbi botuar më 1949, dhe titullohet Si dorme come cani/Flihet si qentë. Tregimi është 
vendosur në një korridor stacioni treni ku disa udhëtarë të përgjumur, në pritje të trenit, bashkohen 
për tu organizuar të flenë gjumë. Kuadri i personazheve është i ndryshëm: tre nga Italia e Jugut, 
babai-burrë i ndershëm dhe dy vajzat e tij, tre nga tregu i zi më të pasur se të tjerët, dy djem nga 
Venecia, të rinj dhe të shkathët, një kontrabandier cigaresh një djalë i ri që ndryshon vazhdimisht 
qytet duke bërë tregtinë e tij dhe Maria e Çmendura një prostitutë që jeton në ndërtesën e stacionit. 
Gëlimi i qënies njerëzore, një kontrabandier cigaresh, dhe një prostitute, që vërtitet në afërsi, në kër-
kim të klientëve janë elementë që mbushin kuadrin, e paraqitur nga tregimi, të një realiteti banal të 
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përditshëm dhe popullor. Protagonistët rrotullohen në shtrojat e leckosura në kërkim të një pozicioni 
të përshtatshëm dhe shfrytëzojnë rastin për të prekur gjokset dhe vithet e grave. Praktika e shthurur 
e seksualitetit duket pasive dhe e sëmurë. Situata është statike deri në momentin e mbërritjes së 
Belmoreto-s i cili me prakticitetin e tij thyen ekuilibrin dhe rikrijon marrëdhëniet. Ky djalë në të cilin 
identifikohet figura e protagonistit, mund të përkufizohet kozmopolit, sepse duke u spostuar nga një 
qytet në tjetrin për të realizuar trafiqet e veta, duket se është i interesuar të ruajë identitetin e tij duke 
u dalluar nga kontrabandieri i cili është i lidhur ngushtësisht me biznesin e vet. Personazhi Belmore-
to organizon një sistem ndërrimi turnesh gjatë të cilëve kush do të shtrihet në dyshek duhet të mbajë 
radhën dhe të paguajë. Belmoreto sjell në tregim një energji e gjallëri duke shfrytëzuar aktivitetin e 
tij për të njohur persona të rinj dhe duket se e kthen dhe e transformon situatën në një lojë. Për të të 
ndash kuvertën me shokët e rastësishëm ose t’ia dalësh mbanë të flejë në shtëpinë e ndonjë personi të 
sjellshëm nuk përbën ndryshim, e rëndësishme është të jetosh duke shfrytëzuar intensivisht çdo çast.
Tematikat që dalin nga tregimi janë të ndryshme: emigracioni, seksi, puna ilegale dhe solidariteti i 
endacakëve, i cili shoqëron jetën e përditshme të tyre nga një stacion në tjetrin, nga një stol në tjetrin. 
Mund të dallojmë dy lloj emigracioni në këtë tregim: një të qytetarëve të jugut të Italisë të cilët zhven-
dosen për në veri dhe një tjetër të qytetarëve të veriut që spostohen drejt vendeve të tjera të Europës. 
Secili individ ndjehet i pakënaqur me fatin e vet dhe me vendin ku jeton. Në sfond, është mjerimi 
i pasluftës, klima historike e përshkruar qartë me aludime kalimthi, nxjerr në pah dhe përshkruan 
pa keqkuptime personazhet. Rindërtimi I elementeve teknikë të imitimit të reales realizohet deri në 
aspektet më brutale të jetës, duke filluar nga përvijimi I personazheve njerëz të thjeshtë si rrjepacak, 
leckaman dhe antiheroikë deri te dinakëria e lojës për të fjetur dhe përshkrimi I gjendjes së mjer-
ane ku personzhe të dëshpëruar vendosen. Teksti rezulton pa karakteristika të qarta të pjesëmarrjes 
sentimentale, ndoshta e nënkuptuar për të vënë në dukje pasojat patetike të mjerimit, varfërimit dhe 
poshtërimit të popullit. 
Tregimi fillon me frazën Ogni volta che …il corpo - Sa herë që trupi lëvizte, skena qartësohet pak nga 
pak, duke na shfaqur një situatë mjerimi dhe ftohtësie, në të cilën njeriu është i detyruar të flejë për 
tokë dhe të përdorë valixhen si jastekë. Personazhet e tregimit kthehen në marioneta, për të theksuar 
anën komike të tij, në tregim ndeshim përshkrime si Quattro gambe di donna – ia behën katër këmbë 
grash apo i capelli che dormono per conto loro- ndërsa flokët bënin gjumë për hesap të tyre duke 
ndjekur vijën horizontale të trupit.
Studiuesi Cesare Cases (1987, 160), vuri në dukje për herë të parë një karakteristikë themelore të ve-
prave të Calvino-s konfliktin midis veprimit dhe vëzhgimit ose midis vullnetit të përfshirjes dhe dëshirës 
për të mbajtur distancë (Casadei, 2009, 286). Mund të thuhet që “pathos i distancës”, në të cilin Cesare 
Cases (1987, 160), dalloi kodin original të shkrimit të Calvino-s, bën që situata të vështrohet e të or-
ganizohet si nga larg dhe nga lart e që personazhet, të vëzhguar nga këndvështrimi i ftohtë dhe i lar-
guar, të shfaqen të angazhuar në një lloj aventure përrallore, fantastike, dhe pothuajse në lojë. Kështu 
që efekti magjepës i tekstit konsiston në mënyrën origjinale me të cilën është zgjidhur paraqitja e 
realitetit, në kombinimin d.m.th midis përshkrimit të reales, me gjithë peshën e hidhur dhe rikujti-
met e largëta që i ngre njerëzit dhe gjërat në një plan fantazie të çuditshëm. Dihet që Calvino e kishte 
shumë për zemër atë që Nietzche e quante Pathos-i distancës dhe duhet parë nga vlera e dyfishtë, si 
zgjedhje, por dhe si shkak i trishtimit, i pamundësisë për t’u përshtatur me realitetin.
Ishin tre nga ata të tregut të zi - Erano tre della borsanera … forse è dell’emigrazione: ndoshta është 
nga ata të emigracionit, tani ambienti bëhet përfundimisht i qartë, një stacion hekurudhor, i frekue-
ntuar natën nga udhëtarë “të parregullt” të cilët spostohen nëpër stacion duke udhëtuar edhe me 
karrocat “për kafshë”, aktivitetet e të cilëve – tregu i zi, emigracioni - na çon në mendje varfërinë e 
pasluftës. Por toni nuk është dokumentues: tre personat e tregut të zi shfaqen të egër, udhëtarë për-
rallorë, me një mirësjellje të vrazhdë, të ashpër ndaj fatkeqit që fle. Flokët i shpëndaheshin nga të 
gjitha anët- Intanto ... i capelli che andavano in tutti i versi: me një shkëputje të qartë, rrëfimtari fut një 
personazh të ri: mashkulli i tregut të zi, pamja e të cilit prej shefi grupi është vënë në dukje nga rrobat 
(zinxhirë, i pastër, berretë) dhe nga qëndrimi i ashpër dhe i vendosur. Ishin gati kur ia behën - Erano 
lì ... a tracolla: kuadri mbushet me personazhe të rinj, me një ritëm gjithmonë e më komik. Edhe të 
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mbërriturit e rinj janë të varfër, siç edhe dëshmojnë, shumë shenja, veshjet e përshtatura për për-
dorim ditor, por që më parë kanë qenë të ushtarakëve. Kështu mollettiere- copa që ushtarët një kohë 
i mbështillnin rreth këmbëve, nga gjuri deri te kavilja, ishin kthyer në çorape. Një burrë i zeshkët me 
trup të vogël: Vide un brunetto ... pacchetto: futet përsëri një personazh i ri, një “rrugac me berretë”, 
një ekspert, frekuentues i rregullt i stacioneve, ku bën kontrabandë cigaresh dhe, ku lëviz në kërkim 
të klientëve, me një pamje prej të hutuari në dukje.
Personazhet shfaqen kështu në skenë si buratinë qesharakë, si shembuj të një njerëzimi të padjallë-
zuar e të pafajshëm, të kapur në reagimet e tyre fizike më elementare dhe të pjesëve të trupit si sytë, 
flokët, bërrylat, gjoksi, vithet, që shfaqen, duke jetuar një jetë të tyre krejt qesharake. Ata paraqiten 
me grupe të vogla të shpërndarë, me shoqërinë e tyre, deri sa mblidhen të gjithë bashkë rreth të vet-
mit vend të mbrojtur dhe relativisht të qetë të stacionit, me një përshpejtim të lëvizjeve që të kujton 
“ritmin e baletit stil komik e kinematografik të viteve 1920” (Almansi, 1971, 6875). 
Pa peshë reale dhe pa identitet shoqëror të saktë, nuk habitemi që personazhet janë pa emër dhe 
mbiemër. Ata shfaqen dhe përshkruhen nga nofka që aludojnë ose nga origjina jo e qartë gjeografike 
(Venecia, Italia e Jugut) ose përkufizime me ngjyrime sociale (Belmoreto, Maria e Çmendura) dhe që 
në përgjithësi kontribuojnë në përvijimin si krijesa që vijnë nga përrallat, ose nga filmat vizatimorë. 
Kërkimi i tyre duket se përqendrohet vetëm për të gjetur një vend për të fjetur, kudo që të jetë, sado i 
vogël, më i rehatshëm sesa dyshemeja e ftohtë. Figurat e krijuara artistikisht gjejnë zgjidhje të zgjuara, 
gjeniale, ata realizojnë kombinimet të çuditshme, here duke përshtatur gjërat e tyre dhe trupat për 
një përdorim të mundshëm, here duke gjetur forma bashkëpunimi dhe solidariteti reciprok, duke e 
kthyer pikërisht kërkimin e tyre të një vendi për të fjetur në një lojë. “Subito i due ... alle altre donne” 
- menjëherë ata të dy duke lëvizur nën shtroja e xhupe, arrinin me duar edhe tek gratë e tjera. Këtu 
fillon aventura e gjumit kolektiv, e motivuar në realitet nga një nevojë fiziologjike për të ndenjur 
ngrohtë dhe për t’u qetësuar, por e zgjidhur në tregim në ngërthimin gjeometrik të trupave, me ma-
novra dhe që përfundon në një lojë dashurie.
Në tregim, megjithëse, zhvillohet fantazia e mjerimit, aftësia ose nevoja për t’u sistemuar në një si-
tuatë realisht të vështirë realizohet në vetvete në kufijtë e durueshmërisë. Karakteri komik i tregimit 
zbulon, në këtë mënyrë një përzierje e kombinim të groteskut dhe patetikes dhe kjo gjë motivohet 
nga një sfond dhe shprehje me tone të holla hidhëruese. Duke u nisur nga titulli Flihet si qentë, që 
teksti e rimerr dhe është një frazë-kyçe, futemi në mënyrë të dyshimtë, me dy kuptime në situatën 
nën nivelin njerëzor, qensh, së cilës ata kllounët e stacionit të trenit janë të detyruar gjatë gjumit, për 
të vënë në dukje, me kohën e tashme dhe formën foljore pavetore flihet, karakterin e përhershëm 
dhe objektiv të gjendjes njerëzore të trishtuar. Flihet si qentë, rimerret titulli i tregimit tre herë gjatë 
rrëfimit, për të nënvizuar në mënyrë të dykuptimtë si realitetin si edhe për lojën e varfërisë që i kthen 
njerëzit si qenë endacakë.
Kjo lloj vetëdije që nuk ka më iluzione nuk çon në thyerjen e tonit fantastik, ndoshta me fjalë të 
denoncimit social ose të polemikës ideologjike. Ndoshta kjo bën të mundur që aventura të mos ketë 
një fund të lumtur, sikurse ndodh në përralla, për të cilën tregimi përsërit dhe ndjek pikë për pikë 
karakterin e paqartë dhe ritmin, dhe duhet të garantojë një ngushëllim optimist për protagonistët. Në 
fakt, plani për të pasur një shtrat që paraqet ëndrrën simbolike të një jete më në fund dinjitoze dhe të 
mirë, ngelet një iluzion i paarritshëm, dhe një hipotezë konkrete e parealizuar.
Në fund pas përpjekjeve të kota për të organizuar një strehë të rastësishme, personazhet habiten jo 
më për të fjetur, por vetëm të tregojnë qëllimin, synimin e tyre për gjumë, ose besimin e tyre se mund 
ta kalojnë natën me gjumë. Dhe i erdhi për të qarë - E gli venne voglia ... di piangere: është i vetmi 
reagim patetik ndaj një situate realisht mjerane dhe degraduese. Futja e papritur e një problemi të 
ri bllokon menjëherë çdo lloj shfryrje emocionale. Ma già ... non dormivano - por ata rrëfenin se 
prej netësh ... nuk flinin, bëhet fjalë për kulmin e fantastikes së tregimit, që arrin maja groteske në 
përshkrimin me mënyra të çuditshme që Belmoreto, më i zgjuar se të tjerët, shpik për të zgjidhur 
problemin e përbashkët të gjumit. Por, me dështimin e çdo zgjidhje, personazhet gjenden në situatën 
që më shumë tregojnë sesa të përjetojnë shplodhjen e tyre. As zgjidhet shqetësimi, me konkretizimin 
e papritur me gjetjen e një dysheku të shumëëndërruar, të shumëpritur, e të shumëdëshiruar, fjalë 
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dhe objekte “magjike” që do të dukej se garantonin- si në përralla- një fund të mrekullueshëm. Por 
përveç kthesës komike të origjinës së shtratit të një prostitute, ai ofron një gjallërim provizor, me 
turne dhe, për më tepër, përmes pagesës, kompesimit. Kishte marrë një dyshek me qera tek Maria - 
Aveva noleggiato ... tutto contento ... dhe shumë i kënaqur: këtu tregimi nuk parashikon asnjë fund të 
lumtur; dredhia apo hileja e dyshekut përdoret me krenari nga Belmoreto dhe mund të shihet edhe si 
perspektivë për martesë, me gjuhën prej shitësi të padjallëzuar poliglot ai thotë vualà, që i korrespon-
don termit korrekt francez voilà : ja, por ajo është në realitet një zgjidhje provizore dhe me pagesë.
Prandaj, duke mos dashur edhe të rëndojë tekstin me referime të tepruara të konceptimit, është e 
sigurtë që aventura pikareske e udhëtarëve të varfër tregon atë të shkolitje “midis projektit dhe për-
fundimit të veprimit njerëzor” (Benussi, 1989, 155), në të cilën, konsiston rrënja e mospajtimit të 
jetuarit, për këtë Calvino të ri. E lexuar nga ky këndvështrim, merr gjithë vlerën e saj spiralja e qartë 
patetike, tronditja që habit në një farë mënyre, në mes të këtij pështjellimi trupash që përpiqen të 
flenë gjumë, kryefamiljari nga Italia e Jugut i trazuar nga një nevojë e papritur për dashuri dhe nga 
zhgënjimi poshtërues detyruar nga rrethanat. Është i vetmi reagim i ndjeshëm, i prekshëm i ngjarjes: 
por edhe ai- siç vihet re- nuk cënon aventurën dhe kthehet në dëshirë për të qarë menjëherë e përm-
bajtur nga hyrja e pengesave, ngërthimeve dhe problemeve të reja - in quella tutti sentirono un corpo 
estraneo...të gjithë ndjenë një trup të huaj që po hynte mes tyre, si një qen që gërmon nën mbulesa.
Duhet të theksojmë që kontrolli racional është pa dyshim instrumenti kryesor që Calvino, e zbaton në 
raport me realitetin dhe për transkriptimin e vet narrativ. Me veshjen e kritikut, eksponenetët e ne-
oavanguardias, Barilli në krye, denoncuan me një qëndrim kritik të rreptë kufirin e shkrimtarit, afër 
me ndjeshmërinë moderne të kaosit, por në fakt autor i një “loje dytësore, e bukur, e zgjedhur, e punuar 
me finesë, por e pazonja të ngrejë vlerat më të larta” (Barilli, 1964, 216). Në realitet, është pikërisht 
ndërgjegja e krizës, e problematikës së të jetuarit, e pamundësisë themelore të çdo vizioni ideologjik 
dhe historik për të motivuar nevojën e rendit e të gjeometrisë që mbështet shkrimin e Calvino-s.
Që në tregimet e para, në periudhën e pasluftës, zbatimi i mekanizmit të përrallës e çliron pikërisht 
nga kjo detyrë: të garantojë nga njëra anë një shkëputje më të lartë ironiko-racionale, që i lejon një 
kthjelltësi vizioni dhe gjykimi pa rrezikun e paralizës dekadente ose optimizmin e thjeshtë të artit 
neorealist; nga ana tjetër kemi inkuadrimin e ngjarjes kaotike njerëzore në parabolën e rregullt të një 
skeme, me ritualin e saj fiks të provave, humbjeve dhe perspektivave të suksesshme.
Lidhur me teknikat narrative të përdorura, mund të themi që Calvino përdor teknika origjinale rrëfi-
mi me gjetje kombinuese të goditura në kufijtë e lojës letrare, e shoqëruar me shije fantastike, ironike, 
në funksion të përmbushjes së rrugëtimit të tij kërkimor, koherent, letrar. Tregimi i analizuar nuk 
i jep një hapësirë të qartë unit të autorit. Rrëfimtari ka një detyrë kryesore në tregim, privilegjin 
absolut të mbajtjes së drejtimit të aventurës në të cilën ndodh ngjarja, dhe në nxjerrjen e një kupti-
mi ideologjik nga mozaiku i plotë i shumë pjesëvë narrative. Nuk kemi me këtë tregim, një kthim 
anakronistik në teknikën tradicionale të rrëfimtarit që i di të gjitha. Në të kundërt, ironia fantastike 
dhe në mënyrë të hidhur zbavitëse me të cilën ngjarja rrëfehet nuk supozon epërsinë hierarkike të 
vëzhgësuesit borgjez krahasuar me botën borgjeze; ajo është përkundrazi një instrument racional i 
analizës, një veshje kritike për t’i hequr llogaridhënies çdo lloj aspekti ngushëllues dhe për të favo-
rizuar edhe te lexuesi një qëndrim analog racional. Për të penguar çdo rrezik të njëjtësimit emocional 
të ndjeshëm, që të terratis përfitimin intelektual, ndihmojnë edhe zgjedhjet e duhura të leksikut, të 
nxjerra nga fjalori i të folurit të përditshëm dhe funksionalë në përkufizimin figurativ të gjërave dhe 
të personave, nëpërmjet emrave, dhe jo në kërkim të jehonave të mundshme aluzive, nëpërmjet mbi-
emrave dhe similitudave.
Në fund, nuk i shpëton aventurës prania e një heroi në qendër, i cili është zëdhënës i autorit ose i 
cili bëhet shkas për mekanizmat projektiv të interpretimit të lexuesit. I vetmi personazh që ngelet në 
fushë nga fillimi në fund, si një lloj pranie e privilegjuar, është në realitet një personazh i mohuar, 
që nuk njeh asnjë lloj evolucioni, as zhvillon veprim tjetër veçse vazhdon të flejë, edhe në flokë . 
Çimentoja ku ftohet edhe lexuesi, është e natyrës së thjeshtë, por thellësisht intelektuale dhe konsi-
ston në zgjidhjen pas argëtimit të përrallës, me kombinimet e saj gjeometrike, një gjykim ngurrues, 
mëdyshës dhe i hidhur mbi jeriun dhe historinë.
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Problemet e zhvillimi psikolingual tek fëmjiët më dobësi mendore 
të moshës 5-7 vjeç

PhD.cand.mr.sci. Mustaf Morina
Q.B.”Nënë Tereza”& Qeap-Heimerer

Abstrakt

Në hulumtimin me temë: “Problemet e zhvillimit psikolingual tek fëmijët më dobësi mendore të moshës 5-7 
vjeç” fokusi themelor është eksplorojë, ne lidhje me zhvillimin psiko-gjuhësor të kjo kategorij e fëmijëve, të 
evidentojë dimensionin cilësor të tij si dhe nevojën për ndryshim të gjendjës, në aspektin e trajtim, rehabilitimit 
dhe zhvillimit gjuhësor. 
Studimi është realizuar nga gërshetimi teoriko-empirik të rastit. Problemet e zhvillimit psikolingual tek fëmijët 
më dobësi mendore të moshës 5-7 vjeç siç janë; 1.Vështirësitë abstraguese, 2. Mënyra e arsytimit, 3. Rëndësia 
e kohës së latencies, 4. Aftësia e vëmendjës, 5. Imitimit dhe rutina, si dhe 6. Problemet që janë të nderlidhura 
me zhvillimin gjuhësor të fëmijëve me dobësi mendore të moshës 5-7 vjeçare, siç janë; a.) problem në zhvillimi 
e të folurit, b.)problem që lidhen me zhvillimin e shqiptimit-artikulimt, c.)problem që lidhen me zhvillimin e 
tingullin ose me zërin. 
Hulumtimi është realizim (induktiv) primar cilësor dhe kërkimi (deduktiv) sekondar sasior. Ky studimi cilësor 
eksploron rastet e studimit të tre fëmijëve më dobësi mendore të moshës 5-7 vjeçare, duke fokusuar në problemet 
dhe vështirësit të fëmijëve ne aspektin e zhvillimit psikolingual te fëmijëve më dobësi mendore të moshës 5-7 
vjeçare. 
Subjekt i studimit kanë qenë 3 fëmijë me dobësi mendore të moshës 4-5 vjeç një fëmijë, 5-6 vjeç një fëmijë dhe 
6-7 vjeç një fëmijë gjithësej tre fëmijë, gjatë studim është bër matja e zhvillimit psikolingual të kësaj kategori të 
fëmijëve, në fushen e zhvillimit gjuhësor, artikulimit, intonacionit të tingullit (zërit), linguagrami, (tingulli, fjala, 
kuptmi, emertimi i fotos-piktogramit, përsëritja e menjëhershe e fjalës).
Në studim është përdorur, një metodologji e vaçant, me instrumente të veçanta siç janë; Testi i artikulimit. Testi 
i kontrollimit të gjuhës dhe të folurit. Testi i artikulimit të intonacianit të tingullit. Testi i artikulimit global. Testi 
analitik. Linguagrami etj. Gjatë studimit është bërë një analogji në mes të zhvillimit psikogjuhësor të fëmijëve 
më dobësi mendore të moshës 5-7 vjeçare të të njëjtës moshës, ( moshës referente) të të njëjtës kategori (dobësive 
mendore) kjo është bër me qëllim që të përcaktohet niveli i zhvillimit, si dhe diferencat e zhvillimit psikogjuhësor 
në mes të kesaj kategorie të fëmijëve të moshave të ndryshme(5-6-7vjeç) duke krahasuar më fëmijët me zhvillim 
normal, sipas normës se zhvillimit normal gjuhësor. 
Nga të gjeturat shkencore të fituara nga ky hulumtim, rekomandojm që fëmijëve më dobësi mendore të moshës 
5-7 vjeçare iu nevoitet, qasje, trajtim specialistik (rehabilitim) gjuhësor, për të përballuar defiçitin e zhvillimt 
gjuhësor, rekomandohet një qasje arsimore dhe edukative më produktive si dhe trajtim psikologjikë. Gjithashtu, 
rekomandohet që rol primar të ketë ndërhyrja e hershme të fëmijët e kësaj kategori, në menyr implicite, e 
shoqëruar me këshillim dhe vlerësim multidiciplinar si për fëmijën, kujdestarin dhe prindrit. 

Fjalët kyçe: Vlerësim psikolingual, këshillim psikologjik, rehabilitimi gjuhësor, ekip i mbështetëse, PIA,(Plani indi-
vidual arsimor), ndërhyrje e hershme.

Hyrje

Debati teorik mbi zhvillimin gjuhësor të fëmijëve nuk është i ri. Që në kohen antike, respektivisht në 
Greqinë e lashtë, filozofët e filozofisë Stoike dhe Skeptikët besonin se gjuha ishte natyrore dhe instik-
tive, sipas tyre gjuha lind si rezultat i pjekurisë biologjike. Arsitoteli si dhe Aristotelianet, besonin se 
gjuha ishte një sistem i krijuar, i cili duhej të mësohej përsëri nga çdo gjeneratë e ardhshme (Sny-
der,1988,23). Të mësuarit e gjuhës nga fëmijët është një nga të arriturat më të larta në zhvillimin e 
tyre të përgjithshëm, shpejtësija dhe shkathtësit e të mësuarit të gjuhës të fëmijët më dobësi mendore 
është më shumë çështje individuale, e kushtëzuar nga zhvillimi individual, psikologjikë, emocional, 
psikolingual, emocional, motorikë etj. Për fat të keq kjo kategori e fëmijëve kanë ngecje të konsid-
erueshme në të gjitha fushat e zhvillimit në veçanti në aspektin e zhvillimit gjuhësor krahasuar me 
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fëmijët më zhvillim normal. Të mësuarit e gjuhës për të gjithë fëmijët e në veçanti për fëmijët më 
dobësi mendore paraqet një nga detyrat më të rënda, vështirë. Përdorimi i gjuhës ngritë fuqinë e 
njohjes, shton mundësin e ndërveprimit me të tjerë, ndihmon për të organizuar dhe artikuluar përj-
etimet, idetë dhe emocionet. Kapaciteti, potenciali i zhvillimit simbolik gjuhësor është i ultë të fëmi-
jët me dobësi mendore, ai dallon nga rasti në rast me varësisht nga potenciali zhvillimor i fëmijës, 
sidomos gjatë viteve të parë të jetës, i cili kushtëzohet më zhvillimin mendor, gjuhësor si dhe ndjenja 
për persona, ngjarje, sende të panjohura, si dhe njerëz të panjohur. Fëmijët më zhvillim normal 
përmes gjuhës simbolike, rrisin aftësinë për të shtura pa ndërprerë informacionin mbi gjithçka që e 
rrethon, edhe në këtë aspekt fëmijët më dobësi mendore kanë ngecje të konsiderueshme. Në kushte 
dhe rrethana të mira sociale e familjare, si dhe në rrethana në të cilat fëmija më dobësi mendore për-
jeton shkallë të zhvillim ‘normal’, ata do të përvetësojë shqiptim të drejtë të gjithë tingujve, të folurit 
e ‘qartë’dhe të ‘rjedhshëm’, në mesë të moshës 5-9 vjeç. 
Termi zhvillim, në kuptimin më të përgjithshëm psikologjik, i referohet ndryshimeve të caktuara që 
ndodhin të qeniet njerëzore (B.Musai, 1999, 71). Zhvillimi njerëzor mund të klasifikohet në bazë të 
shumë kritereve. Qeniet njerëzore arrijnë zhvillim në shumë fusha, siç janë; zhvillimi fizik, zhvillim 
psikologjik, zhvillim social, zhvillim emocional, zhvillim gjuhësor, si dhe zhvillim motorik. Zhvil-
limi gjuhësor nënkupton zhvillimin psikologjik të gjuhës, në të cilin bëjnë pjesë: zhvillimi fonetikë, 
fonologjikë, artikulimi, gramatika, semantika, sintaksa, si dhe morfologjia etj. Zhvillimi ndryshon 
nga rritja, e cila ka të bëjë me ndryshimin morfologjik të qelizave dhe shtimin e lëngut ndërqel-
izor. Rritja realizohet nën ndikimin e faktorëve gjenetikë, ushqimit, medikamenteve, gjendërave en-
dokrine etj. Ndërkaq zhvillimi, ka të bëjë me ndryshimin funksional të qelizave, veçanërisht të atyre 
nervore i cili zhvillim realizohet nën ndikimin e faktorëve biologjikë dhe socialë. Shkalla e zhvillimit 
të fëmijëve më dobësi mendore ndryshon dukshëm nga shkalla e zhvillimit të fëmijëve më zhvil-
lim normal, zhvillimi është individual i ndryshëm nga një rast në tjetrin, i kushtëzuar nga shkalla e 
inteligjencës, kushtet sociale, ndërveprimi social etj. Në këtë studim fokusi është i përqendruar më 
tepër në zhvillimin gjuhësor të fëmijëve me dobësi mendore i cili si i tillë është i kushtëzuar nga një 
numër i madh faktorësh, siç janë; faktori psikologjik, psikologjik, emocional, motorik, anatomik, 
fiziologjik, ndikimi faktorit familjar, ndikimi i rrethit shoqëror etj. Fëmija, mund t’i përvetësojë 
përmbajtjet e fjalëve vetëm atëherë, kur në trurin (mendjen) e tij, krijohen lidhje të qëndrueshme në 
mes të fjalës dhe përfytyrimit të caktuar, kjo do të arrihet në bazë të perceptimeve të sakta. Imitimi i 
të folurit të fëmijët nga të rriturit ndikon negativisht në zhvillimin e të folurit, respektivisht, në shq-
iptimin e fjalëve. Kujdesi sistematik i zhvillimit të folurit të fëmijët e moshës parashkollore është një 
nga elementet më të rëndësishme, që ndikon në zhvillimin gjuhësor të fëmijëve. Zhvillimi i të folurit, 
të fëmijët e moshës parashkollore, luan rol jashtëzakonisht të rëndësishëm për zhvillimin e gjithan-
shëm të personalitetit të fëmijës. Zhvillimi gjuhësor është një nga proceset më të ndërlikuara dhe më 
komplekse, për të gjithë fëmijët e ne veçanti për fëmijët më dobësi mendore, i cili si proces ndikon në 
zhvillimin e fëmijës në përgjithësi, e në veçanti, në zhvillimin psikologjik të tij/saj.

Aspektet Teorike të studimit

Teoria evolucioniste (psikolinguistika)
Debati modern mbi zhvillimin e gjuhës filloi rreth vitit 1960. Përpara kësaj kohe shumica e 
psikologëve e shihnin të mësuarit e gjuhës të bazuar në mësuarit e kushtëzuar dhe të parimeve të te 
nxënit. Analiza më bindëse është dhënë nga B.F.Skinner. Në librin e tij “Sjelljet gjuhësore”(1975,123), 
Skinner ka argumentuar parimi vepruese ndikon edhe në të mësuarit të gjuhës sjelljen (gjuhësore). 
I pari i cili kundershoj teorin e Skennerit ishte Chomsky një linguist i cili punonte në institutin e 
Teknologjisë së Masaqurtës. Chomsky argumentonte se aftësia për gjuhën nuk mund të shpjegohet 
në mënyrë më të saktë me anë të kushtëzimit veprues, (Chomsky, 1959,71). Chomsky si dhe shumë 
pasuesit e shkollës bioligjistike hudhen hipotezen mbi zhvillimin evolucionist të gjuhës mbi struktu-
rat e lindura dhe mekanizmat biologjike, (Chomsky, 1965). Psikolinguistet përkrahin tezen se të më-
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suarit e gjuhës ka një bazë gjenetike, fëmijët e vegjël e kapin atë mjaftë shpejt dhe me lehtësi dhe gjatë 
periudhës së zhvillimit kur aftësitë e tyre janë ende të pa sofistikuara. Sipas ithtarëve të kësaj teorie 
të nxënit e gjuhës nuk mund të bazohet thjesht në imitimin e gjuhës së të rriturve por duket se fëmi-
jëve u duhet që të mësojnë një sistem rregullash, ose parimesh organizative në lidhje me mënyrën si 
operon gjuha. Sipas Chomsky gjuha zotërohet bazuar në dy lloje strukturash. Struktura e saj sipër-
faqësore i referohet mënyrës se si fjalët dhe frazat mund të renditen, e cila ndryshon mjaft nga një 
gjuhe në tjetrën, struktura e thellë e saj i referohet njohurive njerëzore të lindura mbi cilësitë e çdo 
lloj sistemi gjuhësor andaj, ai është i njëjtë për të gjithë gjuhët. Modeli Chomsky përfshin gjithashtu 
një mekanizëm të analizës së gjuhës, i quajtur ndryshe mjet i nxënies së gjuhës. Ky mekanizëm i trurit 
hipotrtikisht merr modelet e gjuhës. 

Modele të zhvillimit të gjuhës

Deri sa psikolinguistet besojnë se gjuha nuk varet nga aftësit njohëse të fëmijëve dhe ajo është pak 
a shumë e shkëputur prej tyre, teoriket e teorisë kognitive mendojnë se edhe fëmijët e vegjël kanë 
një sasi të mirë njohurish rreth botës se ata e përdorin këtë njohuri për t’i ndihmuar në analizën e 
gjuhës që dëgjojnë. Gjuha mund të mësohet vetëm kur ajo është e “projektuar në” konceptet njohëse 
të cilat fëmija i ka tashmë, (Brunner, 1979& Jonston, 1986,42). Trajtimi i dytë i teorisë së njohjes është 
bazuar në besimin se fëmijët përdorin konceptet e tyre të hershme te njohjes për të nxjerrë rregullat 
e gjuhës nga gjuha që ata dëgjojnë. Derisa psikolinguistet bazoheshin në analizën e gjuhës dhe struk-
turën abstrakte gramatikore. Modeli i njohjes në kundërshtim më këtë i përmbahet mendimit se 
fëmijët e analizojnë gjuhën bazuar në kuptimin, ose semantikën e saj, konceptet që përfshijnë lidhjet 
në mes të objektit, veprimet dhe ngjarjeve. 

Teoritë funksionale

Një nga teorit më të reja mbi zhvillimin e gjuhës, është teoria funksional, e cila bazohet në kontekstin 
social, (Hikman, 1987, 61). Gjeri sa psikolinguistet besonin se fëmijët fillimisht i mësojnë strukturat 
gramatikore, kurse teoriticentet e njohjes mëndojn se fëmijët nxjerrin fillimisht kuptimin nga të 
dhënat gjuhësore që ka marrë. Funksionalistet i qëndrojn besnik idesë se motivimi i parë të fëmija 
për kuptimin e gjuhës është për të komunikuar. Theksi këtu bie në pragmatizmin, ose në përdorimet 
funksionale të gjuhës. Jerome Bruner konkludon që mjedisi social i foshnjës (që zakonisht nënkup-
ton prindërit) në të vërtet jep mjaft mundësi strukturore për të nxënit e gjuhës. 

Dobësit menore

Të gjithë personat e diagnostifikuar më dobësi mendore bëjnë pjesë në grupin e personave më ngecje 
mendore, njëkohesishtë të gjithë këta fëmijë kanë zhvillim të vonshëm gjuhësor.
Karakteristikat evidente të zhvillimit subnormal të fëmijëvë më dobësi mendore janë:
 a.)-Zhvillimi kognitiv, subnormal,
 b.)-Zhvillimi gjuhësor kryesishtë është patologjikë, ky zhvillim i vonshem gjuhësor dhe 
konjitiv (tek persanat më dobësi të lehta mendore zhvillimi gjuhesor arrin një shkall të zhvillimit-
gjuhësor, por kjo nuk ndodh edhe të fëmijët më dobësi të mesme, e të rënda mendore, te keto kat-
egori zhvillimi gjuhësor është i vonshem, prapambetur, gjëgjesisht kanë zhvillim gjuhësor patologjik. 
 c.)-Probleme në lexim dhe shkrim,
 d.)-Zhvillimi social dhe emocional, subnormal. 

Edukimi i hershem për fëmijët me dobësi mendore

Edukimi i hershëm të fëmijët me dobësi mendore ndikon dukshëm ne zhvillimin gjuhësor te kësaj kate-
gorie te fëmijëve bazohet, nevojat e tyre të veçanta individuale dhe rëndësia e ndërveprimit në menyr që 



405

keta fëmijë të mund të integrohen. Ketyre fëmijëve iu duhet një ambient i pasur me aktivitete edukuese 
si dhe duhet t’ju ofrohet rasti për te eksploruar ambientin në të cilin fëmija merr edukimin e hershem. 
a.)Profili i edukimit specifik
Fëmijët me dobësi mendore sikur dhe fëmijët e tjerë të kesaj kategorie nuk e kanë një profil të spe-
cifikuar te edukimit si dhe zhvillimi i tyre nuk mund të përgjithësohet. Procesi i zhvillimit te ketyre 
fëmijëve arrihet me vones dhe ndonjëherë ngadalsohet në disa fusha, kurse përmisohet në progres 
në fusha tjera, por mund të ketë edhe ngecje. 
b.)Faktoret që reflektojn pozitivishtë në edukim gjuhësor
Fëmijët me dobësi mendore i imitojnë sjelljet dhe qendrimet e moshatareve dhe të rriturve. Shumica 
e fëmijëve me dobësi mendore kanë aftësi të mira vizuele, i cili do të ju ndihmon në edukim, ata 
mund ti përdorin edhe gjestet për komunikim. Fëmijët me dobësi mendore fjalët e reja më se lehti 
dhe më shpejt i mësojn nga përdorimi i praktik i materialeve, aktiviteti si punë dore, nga i cili aktivi-
tet mund të mësojn të lexuarit dhe mësimin e fjalëve të reja duke përdorur fjalë të shkruara.
c.)Faktoret negativ që reflektojn në zhvillimin e gjuhës
Shumica e fëmijëve më dobësi mendore kanë zhvillim të ngadalshëm në të folur dhe shqiptim. Nga 
40- 80% të fëmijëve me (sindrom Down) dobësi mendore kanë problem në të dëgjuar për shkak të 
inflomacionit të veshit të mesem, pos tjerash edhe për këtë shkak shfaqen edhe çrregullime gjuhëso-
re. Dëgjimi duhet të kontrollohet vazhdimisht sepse nese identifikohet ndonjë dëmtim dhe nuk 
mjekohet më kohë mund të ketë efekte negative tek procesi i zhvillimit të të folurit dhe shqiptim-
artikulimit. Nese fëmija posedon ndonjë dëmtim të leht në dëgjim ai duhet të ulet në distanc të 
mjaftueshme për dëgjim për të dëgjuar te folurit, të folurit duhet të mbeshtetet edhe në mimika si dhe 
gjeste në menyr që të folurit të jetë i kuptueshëm. Andaj, ekzaminimi i rregullt është i domosdoshem. 
ç.) Zhvillimi i shkathtësive motorike (muskujve të imtë dhe të mëdhaj)
Tonusi muskulor i ultë (hyptonia) është specifike tek shumica e fëmijëve me dobësi mendore. Hipo-
tonia është shkaktari kryesor i shfaqjës se problemeve të cilet hasen gjatë zhvillimit të lëvizjeve fine 
motorike dhe atyre të vrazhda. Zhvillimi motorik në moshen e hershme është i ngadalshëm dhe kjo 
limiton përjetimin e ekspriencave të ndryshme. Shumicës së fëmijëve me dobësi mendore iu nevoitet 
një proces i gjatë për të marr informacione ndijimit dhe kjo shkakton reaksione të ngadalshëm të 
kordinimit të lëvizjës.
d.) Zhvillimi i të folurit dhe i shprehjës gjuhësore
Fëmijët me dobësi mendore posedojn zhvillim të vonshem mendor dhe gjuhësor. Keta fëmijë kanë 
fjalor të varfer, limituar dhe kanë me pak njohuri të përgjithshme, ata zakonisht tentojn që fjalët dhe 
gjuhë të mesonduke mos i perdorur lidhset në fjali. Gjuha receptive, shkathtësit e tyre në këtë fushë 
janë më të medha se aftësit ekspresive. Programi i zhvillimit i të folurit duhet të jetë prioritet.
dh.)Të mbajturit në mendë (kujtesa) afatë-shkurtër dhe afatë-gjatë subnormal
e.) Problemet auditive-dëgjimore. 

Vëtirësitë abstraguese

Fëmijët me dobësi mendore në aspektin e të menduarit veprojn me automatizem dhe nuk u përshtatën 
si duhet abstragimeve. Kështu, për shembull, ata kanë vështirësi për t’i klasifikuar gjërat që e rrethojnë, 
pasi që abstragimi për ata është një problem i theksuar. Duket se shumica nuk kuptojnë nocionin e 
kohës, llogoritjen e kohës as orën. Fëmijët me dobësi mendore arrin të mësojnë vetëm brenda fushës 
së fakteve konkrete. Në të vërtetë, ne jemi mësuar me një model të mësuarit standar; nga konkretja 
tek abstraktja. Këta fëmijë ka mundesi të vogla të reduktimit të abstragimit, ata përdorin një menyrë 
të arsytimit të veçantë dhe aftësi të ultë të vëmendjës, prandaj kanë nevoj për modelin imitues. Fëmi-
jët me dobësi mendore konsidrohet se shohin vetëm disa elemente të një objekti, p.sh. nese i ofrojm 
një kompjuter ai do të dalloj ekranin, testaturen, mausin, por ai do të ketë jashtëzakonisht vështirësi 
të bëj sintezën dhe thot se bëhet fjalë për kompjuter. Aftësia për globalizim dhe pëgjithësim i mun-
gon. Këta fëmijë janë më aftësi të kufizuata edhe për shkak të vështirësive të tij sintetizuese, që vijnë 
nga mënyra e tij e të menduarit; çdo imazh dhe në çdo etap perceptohet si të izoluar.
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Menyra e arsytimit

Menyra e arsytimit të fëmijëve me dobësi mendore është i ndryshem nga ai fëmijëve normal. Fëmijët 
normal arsyetojn në mënyrë karteziane, (mënyrë, metodike e renditur logjikishtë). Kur fëmijës më 
dobësi mendore ia bëjmë një pyetje, shpesh çuditemi me përgjigjen e tij/saj sepse pergjegjia e tyre 
nuk ka asnjë relevanc të drejtëpërdrejt me pyetjen e bërë. Fëmijët e kesaj kategorije arsyetojn ose me 
përjetime, ose me analogji.

Rëndësia e kohës së latencës

Me kohën e ”latencës” kuptojmë faktin që duhet të kalojë një kohë pak a shumë e gjatë përpara se 
fëmijët me dobësi mendore të jepin përgjigje një pyetje. Është e rëndësishme të njihet ekzistenca e 
kësaj kohe, të dihet se ky realitet është i pa ndarë nga se këtë problem e kanë të gjithë fëmijët më 
dobësi mendore. Në të vertet të fëmijët me dobësi mendore çështja e latencës paraqet një dobësi të 
veçantë në nivelin e shpejtësisë së përpunimit të informacioneve. Ky fenomen bëhet i padukshem 
në sytë e prindreve dhe edukatoreve, gjatë fëmirijës së hershem, por bëhet më i dukshem kur fëmija 
fillon të mësoj të flasë më mirë. Sipas Lejeune (1983), katër faktor ndikojn ne fenomenin e latencës 
të fëmijët më dobësi mendore;
1. Prishja sinaptike, (sinapsa është vendi ku takohen dy neurone). Kjo ka të bëjë më problemin në ni-
velin e komunikimit të një neuroni me një neuron tjetër, që lidhet më çekulibrimin biokimik dhe që 
krijohet nga mbingarkesa e lëndës në nivelin e sinapsit. Kjo prishje sinapike sjell dobësi në nivelin e 
shpejtësisë së përpunimit të informacioneve. Edhe sipas Clausen (1968), fëmijët trizamikë paraqesin 
mungesë të veçantë në nivelin e shpejtësisë së përpunimit të informacioneve perceptuese.
2. Problemi i dytë është vështirësia për t’iu përshtatur formave të ndryshme të gjuhës.
3. Problemi i tretë të këta fëmijë është ndjeshmëria shumë e madhe. Për këtë grup të fëmijëve çdo 
kërkesë apo pyetje bartë ngarkes emocionale. Kjo ngarkes e bllokon pergjegjien që mund të japin 
fëmjët me dobësi mendore.
4. Problemi i katër janë vështirësit motorike.

Aftësia e vëmendjes

Aftësia e vëmendjës të fëmijët me dobësi mendore është relativisht e dobët për tri arsye. Se pari, ata/
ato ndjen vështirësi për të përshtatur reagimin e tij orjentues, dallues dhe stimulues. Ai ka nevoj për 
një tregues tingullor kontrastues që të bëjë të reagojë, (duke ditur se të gjithë tingujve për ta janë 
zhurma në sfond. Se dyti amplifikimi i treguesit verbal është i nevojshëm. Së treti, ata/ato përgjigjen 
pa pritur ende ta kuptojë pyetjen. 

Imitimi dhe rutinat

Fëmijët me dobësi mendore mësojn në mënyrë të veçantë me anë të imitimit. Ata i kuptojnë më lehtë 
gjërat konkrete se ato abstrakte, pasi më to mund të ketë një kontakt taktilo-vizuel. Lojrat ose ushtri-
met duhet t’i paraqiten fëmijës gjithmonë në mënyrë skematike, ndryshe ai/ajo nuk mund të kuptojë. 
Mësimet për një gjë të caktuar duhet bërë brenda të së njëjtës ditë. Fëmijët mësojn duke përseritur 
lëvizjet që ka për ti mesuar atyre u duhet një rutinë punë. 

Metodologjia e hulumtimit
Qëllimi i hulumtimit 
Qëllimi themelor i këtij hulumtimi ka qenë përcaktimi i raportit ndërmjet zhvillimit psikologjik si 
dhe zhvillimit psiko-gjuhësor, artikulimit, zhvillimit gramatikor dhe sintaksor të fëmijëve me dobësi 
mendore të moshës 5-7 vjeç. Pikëpamjet bashkëkohore për zhvillimin gjuhësor të fëmijëve, konsis-
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tojnë se zhvillimi gjuhësor i fëmijëve, në përgjithsi kushtëzohet reciprokisht nga një mori faktorësh, 
të cilët në mënyrë kauzale veprojnë njeri në tjetrin, siç janë; faktoret anatomike, biologjike, gjenetike, 
psikologjike, kognitive, motorike, sociale etj. Lidhur me hulumtimin në fjalë janë bërë analiza të 
faktorëve determinues, të cilët përcaktojnë zhvillimin normal gjegjesisht subnormal të fëmijëve me 
dobësi mendore të moshës parashkollore 5-7 vjeç. 

Kushtet e hulumtimit

Për të zhvilluar një hulumtim kualitativ dhe shkencor, duhen mjete dhe kushte optimale, gjë që gjatë 
realizimit të këtij studimi, kushtet e hulumtimit nuk kanë qenë ideale-optimale. Hulumtimi është zh-
villuar në ambientet e Q.B.”Lef Nosi” në Prizren, Sindrom Down Kosova, në Prizren dhe qendra për 
edukim te hershem “Edukimi i Hershëm” i përkrahur nga Caritas Kosova në Prizren, për çka i fal-
enderoj për mundesin që ma ofruan. Koha e zhvillimit të hulumtimit ka zgjatur nga 21.02. 2015 deri 
më 06.03.2015, çdo ditë pune prej orës 8.00 deri në orën 14.30. Testimi i zhvillimit lingual-gjuhësor 
dhe artikulim të fëmijëve është bërë në mënyrë individuale. Gjatë hulumtimit, janë përdorur mjete 
dhe instrumente të nevojshme për testimin dhe matjen e zhvillimit lingual dhe artikulim të fëmijëve. 
Pastaj janë aplikuar lista monitoruese për matje kualitative në zhvillimin e vokabularit (fjalorit) të 
fëmijëve të moshës 5-7 vjeç. 

Të gjeturat shkencore
Problemet në të folur
Nga hulumtimi i realizuar mund të konkludojm se shumica e fëmijëve me dobësi mendore të tëstuar 
të moshës 5-7 vjeç paraqesin një difiçit të thellë të zhvillimit të të folurit në krahasim nga fëmijët më 
zhvillim normal, fëmijët e testuar kanë një nivel të ultë të zhvillimit të gjuhës. Grupi i fëmijëve me 
dobësi mendore të moshës 5-7 vjeç posedojn abnormalitet të theksuar në zhvillimin e të folurit, edhe 
ato pak fjalë që i flasin, i flasin në mënyr jo të drejtë, ngecja më e theksuar të ky grup i fëmijëve është 
mungesa e zhvillimit artikulimit, shqiptimit të tingujve, në të folurë, kurse në aspektin e zhvillimit të 
gramatikës e sintaksor as që mund të flitet (tërësia e rregullave të lidhjës së fjalëve në fjali), shqiptimin 
(tingullin) si dhe ritmin, melodia, intonacioni etj. Defiqiti i të folurit dhe zhvillimi i vokabularit të 
fëmijët më dobësi mendore krahasim më bashkëmoshataret e tyre është i thell, krakteristik tjetër e të 
folurit është intonacioni, melodia, ritmi, lidhja në varg, pauzat, të folurit në disa raste prezentohet edhe 
në formen e shpejtësisë të të folurit, menyra e organizimit të tingujve, të rrokjeve midis tyre etj. Fëmi-
jët më dobësi mendore si çdo fëmijë tjetër së pari i mësojn emrat, foljët, më pas mbiemrat, peremrat, 
kurse menyra gramatikore e të folurit mund të ketë format më të thjeshta të fjalive prej 1-2 fjalëve por 
që i mungon sintaksa. Edhe ne fushen e zhvillimit te sintaksor fëmijët më dobësi mendore kanë ngecje 
të thella. Në hulumtimin e bër mbi zhvillimin gjuhësor të folurit të fëmijëve me dobësi mendore të 
moshës 5 vjeç, fëmija i kesaj moshe ka arritur që nga 108 piktogram-fjalë të prezentuara, në aspektin 
e kuptimit të tingullë, fjalës, emertimit të fotos-piktogramit dhe përseritjës është në nivelin jashtëza-
konishtë të ultë, prejë 36 tingujve dhe 108 fjalëve-foto i testuari më dobësi mendore të moshës 5 vjeç, 
ka arritur që vetem dy tinguj; a, dhe o, ta përserit dhe ata në formen subnormale kuse tingujt tjerë nuk 
i ka kuptuar as nuk i ka përseritur, që dmth nuk ka vetëdijësim fonemik, kurse nga 108 fjalë të cilat i 
janë ofruar për identifikim ka përseritur vetem dy fjalë; baba-boba dhe fjalën ora-or por edhe këko 
në formë abnormale, nderkaq fjalët tjera nuk i ka përseritur. Andaj, mund të konstatojmë se fëmijët 
e moshës 5 vjeç, nga 108 piktograme-foto të ofruara për t’i identifikuar, kuptuar dhe emërtuar, kanë 
ofruar përgjigje pozitive, afirmative, vetëm për dy fjalë. Edhe sa i përketë fëmijëve të moshës 6 vjeç më 
dobësi mendore niveli i zhvillimit gjuhësor është i përafërt më fëmijët e moshës 5 vjeç. Në testimin e 
tingujve dhe fjalëve, fëmija i kësaj grupmoshe ka dhënë përgjigje pozitive, në 2 tinguj; a dhe o, kurse 
nga 108 fjalë të ilustruara më foto-piktograme, fëmija i kesaj moshe ka njohur dy fjalë, si dhe po aq 
fjalë i ka kuptuar (2 foto), dhe 2 fjalë i ka përseritur. Përseritja e fjalëve ka qenë nëformen subnormale, 
fëmiu nuk dinë kuptimin semantiken të asnjë fjalë. Në hulumtimin mbi zhvillimin gjuhësor të të fo-
lurit të fëmijëve më dobësi mendore të moshës 7 -vjeç është konsatuar se nga 36 tinguj; 16 tinguj janë 
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artikuluar pjesërishtë drejtë, sepse intonacioni i tingujve dhe aspekti melodikë ka qenë i çrregullt, në 
10 tinguj, ka pasur artikulim gjysem të drejtë, ndërkaq në 10 tinguj nuk ekzistojn artikulimi, ndërsa 
nga 108 piktogrameve-foto të prezentuara para fëmijut të kësaj moshe, 28 foto-piktograme fëmijët i ka 
kuptuar, 31 i ka emertuar, dhe 47 i kanë përseritur fjalët të hlumtuesit-terapeutistit. 

Problemet në shqiptim artikulim

Pjesa më e madhe e fëmijëve me dobësi mendore paraqesin probleme të tipit të artikulim-shqiptimit 
edhe për shkak të morfologjisë, strukturës së gojës së tyre. Vendosja e çrregullt e dhëmbëve të shu-
mica e këtyre fëmijëve shkaktojn defekt në shqiptimim dentar; kur qëndrojnë në vend, nofullat i kanë 
në pozicion përgjithësisht defektoz. Qiellza është në form ovale. Kjo morfologji shkakton probleme të 
dyfishtë, kjo shkakton vështirësi në shqiptim, sidomos të tingujve dental. Në nivelin e motorikës bu-
ko-faciale, shënohet një hipotoni në nivelin e zanorës buko-faciale, domethan të faqeve, të gjuhës, të 
buzëve, të qiellzës së butë. Shprehja “çrregullim të shqiptimit” ka të bëjë edhe me mënyrën e veçantë 
për të nxjerrë tingujt, që është pasojë e vështirësis për të realizuar sekuenca lëvizjësh të përcaktuara, 
të nevojshme për të folurin. 
4.2.1.Fëmiu i moshës 5 vjeç, zhvillimi i ‘artikulimit’ të tingujve të gjuhës shqipe i fëmijës më dobësi 
mendore të moshës 5 –vjeç; prej 36 tinguj të gjuhës shqipe dhe 108 fjalë të testuara (në pozicionin; 
iniciale, mediale dhe finale). FëmijA (respodenti) i testuar i moshës 5 vjeç, me të cilin është zhvilluar 
testi i artikulimit të tingujve, artikulim pjesrishtë të pastër ka pasur në 2 tinguj nga 36 tingujë dhe nga 
108 fjalëve të prezentuar në tri pozicionet (iniciale, mediale dhe finale), fëmija i ka kuptuar 2 fjalë. 
4.2.2.Fëmiu i moshës 6- vjeç, prej 36 tinguj sa i ka gjuha shqipe vetem 2 tinguj janë pjesrishtë të arti-
kulueshem, ndersa prej 108 piktogrameve fjalë-foto të testuara (në pozicionet; iniciale, mediale dhe 
finale), gjithashtu vete 2 fjalë i ka kuptuar pjesërishtë. Nderkaqë, fëmiu i testuar më testin e artiku-
limit ka përformuar në mënyrë jo të drejtë, abnormale edhe në dy tingujt e ‘artikuluar’ gjë që mund 
të konklodojm se fëmijët më dobësi mendore, posedojn çrregullim në artikulim, për pos shkaqeve të 
zhvillimi subnormale mendore edhe për shkak të zhvillimit abnormale fiziologjike dhe morfologjike 
të aparatit të të folurit. 
4.3.3.Fëmiu i moshës 7 vjeç, zhvillimi i artikulimit të tingujve të gjuhës shqipe, mesatarisht është 
36.8% të tingujve të pjesrishtë të artikulushëm, nga 36 tinguj si dhe prej 108 piktogrameve foto-fjalë 
të testuara(në tri pozicione; iniciale, mediale dhe finale). Fëmiu i moshës 7 vjeç me dobësi mendore 
i testuar në testin e artikulimit nuk kanë vetëdijesim fonologjikë në lidhje me fonemat, ata kanë ar-
tikulim subnormal gati të të gjithë tingujtë (36) por gjatë përseritjës së tingujve kanë një përparsi në 
zhvillimin e ‘artikulimit’ në krahasim më fëmijët e moshës 5-6 vjeç. Në përgjithësi fëmijët me dobësi 
mendore të moshës 5-7 vjeç kanë subnormalitet në artikulimin e tingujve si në intonacion, zëshmeri, 
melodi, fortësin e tingujve etj. 
Rezultati i Artikulimit i fëmijëve me dobësi mendore të moshës 5-7 vjeç

Grafikoni, nr.1.Testi i artikulimit të fëmijëve me dobësi mendore moshes 5-7 vjeç 
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Iniciale Mediale Finale Artikuluar Paartikuluar 
2 tinguj 2 tinguj 2 tinnguj 2tinguj 34 tinguj-5 vjeç
2 tinguj 2 tinguj  2 tinguj 2tinguj 34 tinguj-5 vjeç
17 tnguj 17tinguj 17tinguj 17tinguj 19tinguj -5 vjeç
Grafikoni, nr.2.Zhvillimi i artikulimit të fëmijët e moshës 5-7 vjeç me dobësi mendore

Grafikoni, nr.3.Linguagram i fëmijëve me dobësi mendore të moshës 5-7 vjeçare
Linguagrami Tingulli Fjalë Kuptimi Emërtimi Përsëritja 
4-5 vjeç 2 2 0 0 2 
5-6 vjeç 2 2 0 0 3 
6-7 vjeç 17 13 14 17 20 
Tabelari përmbeledhës Linguagrami i fëmijëve me dobësi mendore të moshës 5-7 vjeç 

Problemet që lidhen më tingullin ose me zërin

Shumicen e fëmijëve të moshës 5-7 vjeç më dobësi mendore kanë subnormalitet në tinguj sepse 
tingulli-zëri i tyre është shumë i veçant. Flitet për një zë të shurdherë, zëri i tyre (intonacioni i zërit) 
është ose më i ultë ose edhe për një zë me timber të çjerrë, të ngjirur si zë gurmazi. Keto çrregullime 
janë ekskluzivisht të tipit morfologjik, të tilla si: 
-Hipotonia e telave të zërit (të enjurit), që ka si pasojë trashjen e tingullit fundamental laringal.
-Lidhja mes qiellzës ovigale, vendosjes defektoze të dhëmbëve dhe morfologjisë së veçantë të zgavrës 
së hundës, që ndryshon cilësin akustike të rezonancës për shkak të modifikimit të rezonatorëve.
-Hipotomia e qiellzës së butë, e shoqëruar nga çrregullime hormonale, që përforcon zërin hundor.

Rekomandime

Në menyr që fëmijët me dobësi mendore ti tejkalojn vështirësit në fushen e zhvillimt gjuhësor, nga 
terapeutistet, specialistet, mësuesit, edukatoret dhe prindrit kërkohet që të fokusohen në këto fusha 
të zhvillimit, në menyr që rehabilitimi i fëmijëve me dobësi mendore të jetë i suksesshem.
a.) Zhvillimi i vetëdijesimi fonologjik të fëmijëve me dobësi mendore.
b.) Zhvillim gjuhësor, shkathetësit gjuhësore zhvillohen prej të thjeshtës nga ato me të nderlikuara 
sikur se; rima, dhe këngët më rima dhe vazhdohet me vone më segmente të fjalëve që demostrojn 
vetëdijesimin, të folurit mund të ndahet në fjalë individuale. Në qender të aktivitetit janë segmentimi 
i rrokjeve në fjalë dhe bashkimi i rrokjeve për të formuar fjalë. Nese fëmija kupton që fjalët mund 
te ndahen në fonema individuale dhe që fonemat mund te kombinohen në fjalë, atëher ata janë në 
gjendje të përdorin njohurit të fjalëve-tingujve për të lexuar dhe për të ndërtuar fjali. 
c.) Ushtrime i tingujve(zhvillimi i tingujve) 
ç.) Lojrat më tinguj 
d.) Zhvillimi i të folurit. Letrat-karta më zë tinguj, në fillim vokalet e më pas bashtinglloret. Artiku-
limi i tingujve. Lojrat më tinguj të veçant, zgjedhen një grup foto dhe fjalësh të cilat fillojn më shk-
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ronjen e njëjtë. Përseritja e një tingulli të njëjtë, kombinimi i dy tingujve psh (ba, ba, ba, ba-ba etj), 
zgjedhja e fjaleve me tinguj të cilet i kemi ushtruar, të mësuarit e fjaleve të reja. Testimi i kuptimit 
semantik të fjaleve, lojrat për mësimin e fjaleve të reja. Lidhja e fjalëve në fjali.
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Fondacionet lokale në periudhën bizantine dhe aspektet e tyre

PhD, candidate Ma. Era Xhaferaj & Ma. Skënder Bushi
Instituti i Monumenteve të Kulturës

Abstrakt

Patronazhi i veprave të artit në periudhën bizantine është një temë e lëvruar gjerësisht midis historianëve të artit 
bizantin. Partneriteti midis dhuruesve dhe grupimeve të artistëve, statusi social i tyre, raportet e tyre me shtetit 
dhe kishën, burimet financiare, elementë të identitetit të tyre, janë aspekte mjaft domethënëse në studimin e 
shoqërisë shqiptare në periudhën mesjetare. Në këtë drejtim analiza e të dhënave dokumentare, si mbishkrimet 
kishtare, kodikët, etj. fitojnë një rëndësi të veçantë.
Shembujt më të hershëm rreth kontributit të personave laik në sipërmarrjet religjioze dokumentohen qysh nga pe-
riudha paleokristiane dhe ajo bizantine e hershme, në mbishkrimet murale të Manastirit të 40 Shenjtorëve (shek. 
VI, Sarandë), mbishkrimet në mozaik të bazilikave në Bylis dhe në pikturën e shpellës së Letmit (shek. IX – X, 
Çermenikë). Në këtë fazë vërehet aplikimi i formës së patronazhit të përbashkët, d.m.th. përpjekja e koordinuar 
midis dhuruesve të ndryshëm në sipërmarrjen ndërtimore të veprave madhore të kultit; por në këtë 
periudhë elementi laik nuk mund të influenconte përmbajtjen dhe karakterin e veprave të artit. 
Me krijimin dhe fuqizimin e principatave shqiptare, evoluimin e tyre në njësi të pavarura politike dhe admini-
strative si Principata e Arbrit dhe Despotati i Beratit, institucionet hapen gjithnjë e më tepër ndaj elementit ven-
das. Shekujt XII – XIV ofrojnë shembuj të shumtë të patronazhit. Nga ky moment, ndërtimet e kultit lidhen me 
familje të mëdha bujarësh shqiptarë pjesë e aristokracisë ushtarake dhe asaj civile, si Skurajt, Muzakajt, Topiajt, 
apo përfaqësues të lartë të kishës, të cilët udhëhiqen nga ambiciet sociale, politike dhe ekonomike. Akti i tyre i 
dhurimit nuk synon vetëm rregullimin e raporteve të tyre me të padukshmen, por njëkohësisht afirmimin në 
gjirin e shoqërisë lokale. Ata kthehen në themelues dhe mbrojtës kishash në zotërimet e tyre, duke shfrytëzuar 
njëkohësisht sistemet ekonomike të kohës si ai adelphaton dhe charistikon, për të përfituar privilegje financiare. 

Hyrje

Patronazhi i veprave të artit në periudhën bizantine është një temë e lëvruar gjerësisht midis histo-
rianëve të artit bizantin (Popa, 1957, 185 – 206; Popa, 1958, 218 – 250; Bogevska, 2011 – 2012, 355 
– 367; Kirchhainer, 2004, 89 – 110). Partneriteti midis dhuruesve dhe grupimeve të artistëve, statusi 
social i tyre, raportet me shtetin dhe kishën, burimet financiare, elementë të identitetit të tyre, janë 
aspekte mjaft domethënëse në studimin e shoqërisë shqiptare në periudhën mesjetare. Në këtë drejtim 
analiza e të dhënave dokumentare, si mbishkrimet kishtare, kodikët, etj. fitojnë një rëndësi të veçantë. 
Ashtu si në të gjitha viset e perandorisë, mendimi mesjetar shqiptar përbënte një ndërthurje midis 
botëkuptimit politik dhe fetar, i cili dominonte të gjitha shtresat shoqërore, sidomos ato të pasura, 
duke nxitur dhe frymëzuar veprimtarinë e tyre, që manifestohet midis të tjerash edhe në financimin e 
objekteve e kultit. Me krijimin dhe fuqizimin e principatave shqiptare, evoluimin e tyre në njësi të pa-
varura politike dhe administrative, si Principata e Arbrit dhe Despotati i Beratit, institucionet krijojnë 
gjithnjë e më tepër hapësira ndaj elementit vendas. Kjo periudhë karakterizohet nga rilindja ekono-
mike, kulturore dhe shpirtërore, eksponentë të së cilës bëhen jo vetëm feudalët lokalë por dhe njerëz 
të kishës, të lidhur ngushtë me territorin e shtrirjes së autoritetit të tyre. Autonomia e brendshme u 
siguronte mundësinë e veprimtarisë kishtare, e cila përfshinte ndërtimin e tempujve, pikturimin e 
tyre, pikturimin e ikonave, kopjimin e librave, etj. Por krahas natyrës së përshpirtshme që dominonte 
jetën e protagonistëve të kësaj kohe, një tjetër aspekt që impononte bashkëpunimin midis elementit 
laik feudal dhe atij fetar, ishte edhe ai ekonomik, siç do të mundohemi të argumentojmë më poshtë.

Shembujt e patronazhit nga periudha paleokristiane deri në shek. XII

Pjesëmarrja laike në financimin për ngritjen e tempujve të krishterë në vendin tonë është një traditë 
mjaft e hershme, e cila dokumentohet qysh nga periudha paleokristiane dhe ajo bizantine e her-
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shme. Dëshmitë më të hershme rreth kontributit të personave laik në këto sipërmarrje përbëjnë mbi-
shkrimet murale të Manastirit të 40 Shenjtorëve (shek. VI, Sarandë) (Vitaliotis, 2007, f. 70; Mitchell, 
2004, f. 145 – 186), mbishkrimet në mozaik të bazilikave në Bylis (Muçaj & Reynaud, 2005, 383 
– 398) dhe në pikturën e shpellës së Letmit (shek. IX – X, Çermenikë) (Popa, 1965, 69 – 70). Nga 
të dhënat e tyre kuptojmë që gjatë periudhave më të hershme të Krishterimit gjen aplikim të gjerë 
forma e patronazhit të përbashkët, d.m.th. përpjekja e koordinuar midis dhuruesve të ndryshëm 
në sipërmarrjen ndërtimore të veprave madhore të kultit, por jo në përzgjedhjet ikonografike të 
përfshira në to (Cutler, 1981, 760 – 761). Kur qyteti i Bylisit filloi rimëkëmbjen në kohën e sundimit 
të Teodosit II (408 – 450), kjo epokë u inaugurua me një sërë ndërtimesh të reja të karakterit religjioz, 
të cilat vazhdojnë edhe në periudhën e Justinianit krahas punimeve fortifikuese (Anamali, 1987, 63 – 
72). Kisha afirmon statusin e saj si pronare e madhe, duke bashkuar në gjirin e saj qytetarë të shumtë 
nga popullsia e qytetit. Përkushtimi i tyre ndaj besimit të krishterë dhe institucionit që frymëzoi atë, 
kushtëzoi pjesëmarrjen dhe kontributin në projektet ambicioze të Kishës, e cila rezervoi në mbishkri-
met në mozaikë, skulpturë dekorative apo në të tjera pajisje liturgjike, një vend të posaçëm për të 
kumtuar emrat e tyre. Prej tyre mësojmë emra të qytetarëve të Bylisit si Pakatiani, Agllaia, Agapetos, 
Isauros, Pakata, Ampelios, Aleksandri, Stefani, Dhimitri, Paramonos, Polikarpi, Anastasi, Eutihidas, 
Tryfena, etj. (Ceka & Muçaj, 2004, 17 – 18), funksionet dhe pozitën e tyre shoqërore.
Po ashtu, në mbishkrimet e integruara në pozicione të dukshme në muraturën e Manastirit të 40 
Shenjtorëve gjejmë emrat e Kiriakut dhe Theodhorit, të vetmit që i kanë rezistuar shembjes së bazi-
likës nga bombardimet e artilerisë gjermane gjatë Luftës II Botërore. Megjithatë, studiuesit parë të 
monumentit, të cilët e kanë parë strukturën e tij të plotë para bombardimit, raportojnë për një numër 
më të madh dhuruesish, duke përfshirë edhe femra, emrat e të cilëve kumtoheshin në pjesët më të 
larta të muraturës së kishës (Mitchell, 2004, 145 – 186).
Pas fundit të shek. VI – fillim i shek. VII, vijon një periudhë heshtjeje burimore për rreth dy sheku-
jsh, çka duhet të jetë shkaktuar si pasojë e pasigurisë së krijuar prej luftërave dhe shkatërrimeve, ku 
territori shqiptar u shndërrua shpesh në fushëbeteje. Këto ngjarje patën si rrjedhojë ndryshimin e 
kushteve politike, tkurrjen dhe zgjerimin e territoreve, shkretimin, etj. Një tjetër ndikim negativ për 
sipërmarrjet ndërtimore duhet të ketë pasur edhe konflikti ikonoklast që tronditi perandorinë për 
më shumë se njëqind vjet (viti 726 – 843). Në këto kushte të rënda pështjellimi shoqëror dhe pasigu-
rie, pasuria dhe autoriteti i dikurshëm i fisnikëve lokal dhe klerikëve kishtar duhet të ketë pësuar 
rënie të ndjeshme dhe për këtë arsye nuk kemi ndërtimin e përmendoreve luksoze. 
Në këtë kuadër, Shpella e Shën Mërisë së Letmit ndërtuar dhe pikturuar në shek. IX, përbën një rast 
unik dhe një dokument të rëndësishëm për studimin e strukturave shoqërore (Fig. 1). Një fondacion 
pasikonoklast, me vlera të shumta historike dhe artistike, piktura e saj shpreh një aspekt të mjaft të 
zakonshëm të shoqërisë bizantine, ku një fisnik lokal, Stano, portreti familjar i të cilit paraqitet në 
miniaturë, vendos që në fund të jetës së tij të kthehet në murg, duke mbartur cilësitë e dhuruesit, 
piktorit dhe murgut që banonte shpellën. Monumenti përbën një stacion, duke shënuar fillesat e 
reduktimit të patronazhit të përbashkët në territorin tonë.

Fondacionet e shek. XII – XIV dhe dimensioni ekonomik i patronazhit

Nga ky moment, ndërtimet e kultit lidhen me familje të mëdha fisnikësh me lidhje gjaku ndërmjet 
tyre apo përfaqësues të lartë të kishës, të cilët udhëhiqen nga ambiciet sociale, politike dhe ekono-
mike. Akti i tyre i dhurimit nuk synon vetëm rregullimin e raporteve të tyre me të padukshmen, 
por njëkohësisht afirmimin në gjirin e shoqërisë lokale (Drakopoulou, 2003, 267 – 274). Përfitimet 
materiale që forcojnë pozitat e tyre, rrisin ambiciet e tyre duke adaptuar dhe duke përdorur të gji-
tha mënyrat për pasurim që i lejonte legjislacioni i kohës së tyre. I tillë mendojmë se është sistemi 
adelphaton, i përdorur nga bujari shqiptar Progon Skura, themelues i katholikonit të manastirit të 
Apolonisë, kishës së Shën Triadhës në kalanë e Beratit, kishës së Shën Kollit në Perhondi dhe kishës 
së Shën Klementit në Ohër. Progoni është një prej rasteve më përfaqësuese të aristokracisë ushtarake 
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të provincave; ai ishte një zyrtar i lartë bizantin, megaheteriark (Kazhdan, 1991, 925) dhe dhëndër 
i perandorit Andronik II Paleolog, siç rrëfen mbishkrimi në përdëllimin e tij në Ohër. Si rrjedhojë, 
kishte në dispozicion të gjitha mjetet e nevojshme për të pajtuar atelietë më të mira dhe piktorë të 
afirmuar të kohës, siç ishin Eftih dhe Mihal Astrapa, për të realizuar ndërtime të tilla pompoze, të 
cilat shprehnin statusin e tij, duke e portretizuar me veshje të shtrenjta, thuajse në madhësi natyrale 
me shenjtët e tjerë (Fig. 2). Njëkohësisht, si subjekt i perandorisë bizantine, Progoni u kujdes që kri-
jimtaria e financuar prej tij të përbënte një qasje për të adaptuar, e cila përputhej me politikën zyrtare 
të Kostandinopojës, atë të pajtimit midis elementëve të ndryshëm të saj, ushtrisë dhe klerit, si dhe 
përqafimin e doktrinës hezikaste, subjekt i të cilës ishte edhe ai vetë.
Mirëpo kjo aristokraci ushtarake, pjesë e identitetit të së cilës ishte përkatësia si subjekte të perando-
risë bizantine, ia lë vendin gradualisht një tjetër lloj aristokracie, pikërisht fisnikërisë civile të qytetit. 
Ky kalim i stafetës, lehtësohet nga qëndrimi pasiv dhe tërheqja graduale e perandorisë bizantine, 
shthurjes së shtetit serb pas vdekjes së Stefan Dushanit, pas perëndimit të së cilit krijohen të gjitha 
kushtet e përshtatshme për ofensivën vendimtare të zotërinjve vendas për tu çliruar nga çdo tutelë 
e huaj dhe për të shtrirë më tej zotërimet e tyre (Ostrogorsky, 1971, 1 – 32; Necipoglu, 2004, 133 – 
151). Periudha e degradimit politik dhe ekonomik për perandorinë bizantine, ia la vendin lulëzimin 
kulturor në vendin tonë, që kishte për protagonistë klasën sunduese të fisnikëve, e cila u kthye në 
elementin më të kultivuar të vendit. Midis arritjeve të saj ishin edhe një seri ndërtimesh religjioze, 
krijime të reja të porositura nga sundimtarët lokalë, për emrat e të cilëve njoftohemi nëpërmjet mbi-
shkrimeve të kishave dhe objekteve të tjera liturgjike, ilustrimeve të portreteve të tyre në pikturë dhe 
kronikës së Gjon Muzakës. 
Kështu, në vitin 1368/1369, në kohën e mbretërimit të kralit Vukashin, Qesar Novaku (Fig. 3), po-
rosit restaurimin e kishës së Shën Mërisë në ishullin e Maligradit dhe zbukurimin e saj me afreske 
të reja, të cilat u harmonizuan me shtresën më të vjetër të pikturës, fondacion i Bojkut dhe gruas së 
tij Evdhokia. Pesëmbëdhjetë vjet më vonë, në vitin 1383/1384, e njëjta atelie e autorizuar prej tij për 
punimet në Maligrad, angazhohet në kishën e Shën Thanasit në Kostur fondacion i Teodorit dhe 
Stojës (Xhufi, 2009, 307 – 308; Δρακοπούλου, 1997, 95 - 96), bijtë e despotit Andrea II Muzaka (1335 
– 1372). Në fakt, zbulimet arkeologjike në Derven dhe analiza historike, tregojnë se zanafilla e ndër-
timeve të familjes Muzaka, e ka origjinën që në kohën e ekspansionit të kësaj familjeje nga malësitë e 
Oparit drejt ultësirës perëndimore. Këto projekte të familjes Muzaka u zbatuan në kohën e despotit 
largpamës Andrea II Muzaka. Një nga ndërtimet e para të tij ka qenë kisha bizantine e Shën Gjonit në 
fshatin Derven, e cila ofron në historinë e artit bizantin në Shqipëri një variant të veçantë të kompozi-
mit të Deisis në absidë, atë të Shën Mërisë me Krishtin të shoqëruar nga figurat e Shën Pjetrit dhe Shën 
Andreas, shenjti homonim i despotit të famshëm (Vitaliotis, 2011, 185 – 186). Prej kësaj shtrirjeje të 
Muzakajve, mori emrin edhe ultësira bujqësore e zonës së Myzeqesë, emërtim i cili ruhet në kujtesën 
popullore deri në ditët e sotme. Një tjetër piketë që dëshmon rrugën që përshkoi kjo familje feudale 
shqiptare në momentin e daljes së saj nga kuadri i ngushtë i zotërimeve në malësinë e Oparit, është 
varri i despotit Andrea II Muzaka dhe i gruas së tij Eftimisë, vendndodhja e të cilit lokalizohet pak 
kilometra larg kishës së Shën Gjonit, pikërisht në Kepin e Rodonit në kishën e Shën Ndout (Xhufi, 
2009, 289; Vitaliotis, 2011, 173 – 215; Ippen (përkth. Klosi & Karaiskaj), 2002, 260 – 264). Kronika 
e Gjon Muzakës plotëson rrjetin e kishave mauzole të ndërtuara nga anëtarët e kësaj familjeje, si 
kisha e Shën Mërisë në Bungë, vendvarrimi i Gjinit II Muzakës dhe i Kiranës, kisha e Shën Triadhës 
në Lavdar të Oparit, e ndërtuar nga Kiranë Muzaka dhe ajo e Shën Gjergjit në Erost (?), toponim i 
paidentifikuar (Xhufi, 2009, 444). Vepra e fundit e ruajtur e punishtes, që ushtroi aktivitetin e saj 
brenda kufijve politik të Muzakajve, në kohën e bashkësundimit të vëllezërve Teodori dhe Gjini me 
Amiralin, është kisha e Ristozit në fshatin Mborje, e ndërtuar në vitet 1389/1390 (Skenderi, 1911, 
47 – 48; Karaiskaj, 1975, 57 – 59; Popa, 1998, 151). Si themelues i saj përmendet njëfarë peshkop 
Nimfoni (Fig. 4), një personazh historik i panjohur më parë, i cili me siguri qëndronte në Devollin 
e afërt dhe i përkiste kishës së Ohrit. Ajo që spikat në këtë mbishkrim, është zëvendësimi i emrit të 
Stojës, vëllait më të vogël, me atë të Amiralit. Në dokumentacionin e shkruar të shek. XIV, emri i 
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Amiralit ndeshet dy herë; në fasadën e kishës së Shën Mërisë në ishullin e Maligradit, ku Amirali 
është një prej fëmijëve të fisnikut Qesar Novaku dhe në mbishkrimin e Ristozit. Ndonëse të afërta 
në datë, ne mendojmë se në kishën e Ristozit kemi të bëjmë me një prej pinjollëve të Muzakajve. Në 
fakt në rrjedhën e kronikës së Gjin Muzakës, Amirali përmendet si djali i pestë i Gjin Muzakës, i cili 
me vdekjen e të atit, despotit Andrea, kishte trashëguar trojet e origjinës, pra ato të Korçës dhe të 
Oparit (Xhufi, 2009, 344). Gjithashtu, zotërimeve të tij i ishin bashkëngjitur edhe Kosturi me fshatrat 
përreth, territore të cilat i përkisnin Stojës, i cili duhet të ketë vdekur midis viteve 1383 – 1385, pasi 
nuk përmendet më në burime. Pas kësaj ngjarjeje vendin e tij duhet ta ketë zënë Amirali, djali i vogël 
nga martesa e Gjinit dhe Suinës, të cilit mendojmë se i referohet mbishkrimi në kishën e Ristozit. 
Ndonëse jo një fondacion i drejtpërdrejtë i familjes Muzaka, monumenti përbën një dëshmi të 
rëndësishme për studimin e raporteve që kjo familje kishte me autoritetet ekleziaste dhe për shfrytëzi-
min prej tyre të sistemit charistikion, d. m. th. mbrojtjen dhe menaxhimin e kishave të ndërtuara në 
territoret e tyre, duke përfshirë edhe mirëmbajtjen, me qëllim përfitimin e privilegjeve financiare 
dhe përvetësimin e shumës që mbetej nga të ardhurat e siguruara prej tyre (Ostrogorsky, 1971, 8; 
Charanis, 1948, 72). Ndërthurja midis aspiratave ekonomike – politike dhe besimit fetar vërehet në 
një tjetër patronazh të Muzakajve, pikërisht në inventarin e manastirit të Shën Kollit në Perhondi. 
Bashkëpunimi i sinqertë midis murgut Danail dhe Teodor Muzakës për shpëtimin e dorëshkrimeve 
dhe sendeve të tjera me vlerë të manastirit, kushtëzuar dhe nga jehona e sulmeve turke në territoret 
shqiptare, dokumentohen deri në ditët tona nëpërmjet një shënimi historik në dorëshkrimin e vitit 
1399 në Kodikun e 50 të Beratit (Bozhori, 1978, 105; Xhufi, 2009, 349 – 351). Në këtë shënim nuk 
del qartë nëse Muzakajt kishin dhënë ndihmën e tyre në themelimin e manastirit apo ishin thjesht 
mbrojtës të tij, duke qenë se ndodhej në territoret e administruara prej tyre. Ajo që spikat në inventa-
rin e sendeve të çmuara të tij është fakti që krahas tyre edhe fisnikët e familjes Balsha, ishin kujdesur 
për plotësimin e manastirit me aksesorët e nevojshëm, siç janë perdet e mëndafshta të portës.
Sa më shumë largohemi nga kufiri natyror verior i Despotatit të Beratit, lumi Shkumbin, aq më të 
pakta dhe fragmentare janë burimet që i referohen veprimtarisë së prijësve lokalë. Të dhënat më të 
hershme i përkasin mbishkrimit të gdhendur në gurë në kishën e Shën Sergjit dhe Bakut në Shirgj 
(Shkodër), të cilat ia atribuojnë ndërtimin fillestar të kishës në vitin 1290 kontributit të përbashkët 
mbretëreshës Helena dhe bijve të saj Uroshi II dhe Stefani, kurse për herë të dytë në vitin 1318, 
pjesëmarrjes së Uroshit II Milutin (viti 1282 – 1321) (Popa, 1958, 218 – 250; Popa, 1998, 329 – 331; 
Kamsi, 1984, 139 – 145). Siç shohim, emrat e donatorëve lidhen me shtresat e larta të dinastisë serbe, 
e cila që në fillimet e saj kishte si bosht të politikës zyrtare ekspansionin drejt jugut, në kurriz të ter-
ritoreve perandorake bizantine (Soulis, 1984, 1 – 86). Por ndërsa prijësit serb kërkonin që nëpërmjet 
donacioneve të afirmonin pushtetin e tyre në territoret e pushtuara, përfaqësuesit fetar të kishës ka-
tolike, kërkonin të shtrinin autoritetin e tyre fetar dhe të përfshinin në gjirin e kishës katolike sa më 
shumë besimtarë. I tillë është rasti i abat Inocentit, në kishën e Shelbuemit në Rubik, figura e të cilit 
është përfshirë në miniaturë në programin absidal në kompozimin e Deisis (Fig. 5) (Popa, 2006, 125 
– 135; Popa, 1998, 331; Dhamo, 1964, 87 – 94). Në vitin 1382, Karl Topia ndërtoi Manastirin e Shën 
Gjon Vladimirit në Elbasan (Popa, 1998, 48 – 51; Buda, Zambuti, Frashëri, Pepo, 1962, 182 – 183), 
ndërsa një ikonë e shek. XVIII vepër e piktorit Kostandin Shpataraku (Popa, 1961, 75, 79; Drako-
poulou, 2006, 136 – 141), jo vetëm rikujton aktin e dhurimit por tregon edhe transmetimin e tij në 
kujtesën kolektive të shqiptarëve. 
Monumentet bizantine në Shqipëri janë të rëndësishme jo vetëm nga pikëpamja artistike por edhe ajo 
dokumentare. Arkitektura dhe dekorimi i tyre, të cilat lidhen ngushtë me prodhimin lokal, ndonëse 
të influencuara fillimisht nga qendrat më të rëndësishme, tregojnë evolucionin provincial në këto 
fusha. Gjithashtu, ato përbëjnë burime të rëndësishme dokumentare, krahas atyre të shkruara, të 
cilat japin një panoramë unike mbi kushtet ekonomike, politike dhe sociale në vendin tonë gjatë kësaj 
periudhe historike.
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Abstract

Problems related to the issue of patriotism and Albanian nationalism have been and are the object of discussion 
and debate among Albanian scholars but foreigners. In this context, we focused on the application of the fac-
tors which influence their performance proved decisive as dimensions and specifications that will showcase the 
century. XIX-XX to Albanian nationalism, which in comparison with other Balkan peoples defined as a delayed 
nationalism. Referring to some of the researchers Oriental, Albanian nationalism, nationalism is considered as 
character “Muslim” or “tribal”. But such an assumption is not approaching the historical truth to the fact that 
most of Albanian nationalism was driven primarily by the level of education and cultural development of the 
population. However, it is known the role of religion in shaping the consolidation of nationalism and national 
identity well as the special relationship of Albanian nationalism and religion. Was Albanian nationalism “reli-
gionists” or was “Albanian Muslim nationalism” against Christian Balkan nationalisms, or state Balkan national-
isms? At what time the Albanian nationalism was evidenced visible and powerful in function of final resolution 
of the Albanian national issue. Exactly objectively filing such a problem by following the evolution of this issue 
in the century. XIX-XX. The studies are referred to local authors, seen in the context comparative studies of 
foreign authors Oriental and Occidental.

Keywords: Religionists nationalism, patriotism, Albanianism, Balkan nationalisms

Hyrje

Nacionalizmi si një koncept i gjerë duhet parë në dy aspekte kryesore; së pari në aspektin e synimeve 
pozitive të tij që shfaqet përmes përpjekjeve për afirmimin e një lëvizjeje kombëtare të një bashkësie 
etno – kulturore në funksion të një rezultati politik të përbashkët për këtë bashkësi dhe së dyti, në 
aspektin negativ, shfaqja e të cilit evidentohet më së shumti përmes agresivitetit apo ekspansionit ter-
ritorial ndaj vendeve fqinje. Qasja ndaj nacionalizmit shqiptar, dhe debati që është ngritur rreth tij, 
vazhdimisht ka rezultuar si një çështje tepër e ndërlikuar dhe e debatuar në historiografinë shqiptare, 
për shkak të perceptimit negativ të këtij koncepti. Gjithashtu, theksojmë faktin se termi nacional-
izwm nuk ka gjetur vend në terminologjinë historiko – letrare të periudhës para dhe pas viteve ’90. 
Sinonimet e termit nacionalizëm shqiptar përkojnë me: “Lëvizja kombëtare shqiptare” ose “Rilindja 
Kombëtare”(e përdorur nga historiografia shqiptare); përkojnë me termin shqiptarizëm dhe shqip-
taria( përdorur nga studiues të huaj perëndimorë); përkojnë me termin “nacionalizën mysliman” 
apo “fisnor” (përdorur nga studiues lindorë, osmanë), apo “ zgjimi kombëtar shqiptar”(nga Stavro 
Skëndi). Ndërkaq, qasja bashkëkohore e nacionalizmit sipas konceptit konstruktivist, parashtruar 
nga studiuesit e sotëm e përcakton formimin e identiteve kombëtare si një proces konstruktiv të 
kushtëzuar nga rrethana historike dhe politike specifike (1992, Hobsbawn 40).

Kur dhe ku u shfaq nacionalizmi ndër shqiptarë

Studiuesit shqiptarë dhe historiografia shqiptare, origjinën e hershme të nacionalizmit shqiptar e 
kanë kërkuar në fillim të shek. XIX, duke pranuar thuajse unanimisht fillesat e nacionalizmit në vitet 
30-40 të shek. XIX, kohë kur filloi të përvijohet procesi i formimit të kombit shqiptar mbështetur 
në; bashkësinë etno – gjuhësore, në vetëdijen etnike, zhvillimet historike dhe unitetin territorial.(A. 
Buda) Për më tepër, studiuesit vendas e konsiderojnë Lëvizjen Kombëtare Shqiptare si një revolucion 



417

nacional bashkudhëtare të revolucioneve nacionale të popujve të Ballkanit në shek. XIX me karakter 
çlirimtar, demokratik dhe iluminist (Frashëri, 2008, 10). Përballë kësaj qasje dominuese në histo-
riografinë shqiptare për origjinën e nacionalizmit shqiptar, ekziston mendimi tjetër se, fillesat e tij 
duhen kërkuar më thellë në histori e më konkretisht, në kohën e formimit të pashallëqeve shqiptare 
njëri në Shkodër (1757) e tjetri në Janinë (1786). Nga kjo pikëpamje, prirja për të formuar shtet më 
vete tek shqiptarët (në fillim me Kara Mahmut Bushatlliun e Shkodrës e pastaj me Ali Pashë Tepele-
nën) u shfaq më herët edhe se të popujt e tjerë të Ballkanit (Frashëri, 2008, 12). Një tezë e tillë në 
përcaktimin e kwti kontributi nacionalist të pashallarëve të Janinës dhe të Shkodrës, kundërshtohet 
nga studiuesit e huaj tw cilët i konsiderojnw pwrpjekjet e tyre pwr tw krijuar pashallwqe tw pavarura 
si, shfaqje tw tendencave lokaliste për arsye të përmbushjes së interesave personale (Jacques, 1995, 
288). Ndërkaq, udhëtarët e huaj që kanë vizituar Shqipërinë në fillim të shek. XX, kanë konstatuar 
faktin se, pavarësisht nga përkatësia fetare, shqiptarët e kishin ndërgjegjen e lirisë dhe të pavarësisë, 
sidomos ndjenjën e krenarisë kombëtare, po aq të zhvilluar, në mos më tepër se popujt te tjerë të 
Ballkanit (Frashëri, 2008, 13). 
Studiuesit e huaj, fillesat e nacionalizmit shqiptar, në kontekstin e lëvizjes nacionaliste i kërkojnë 
në fund të shek. XIX, kur në Ballkan krijohen shtetet e krishtera ballkanike, duke e konsideruar 
nacionalizmin shqiptar si reaksion ndaj nacionalizmit të krishterë ballkanik (Bozbora, 2002, 13). 
Viti 1878, thekson Edwin Jacques, shënoi agimin e Rilindjes Kombëtare shqiptare. Zhvillimet që 
përjetuan trevat shqiptare gjatë periudhës së Perandorisë Osmane, u shoqëruan me krijimin dhe 
konsolidimin e parisë feudale (spahijtë), pjesa më e madhe e të cilëve ishin me origjinë shqiptare. 
Përfaqësuesit e kësaj shtrese konservatore në mjedisin social shqiptar, gëzonin privilegje të shumta 
në administratën osmane. Por, ishin po përfaqësuesit e dalë nga rradhët e kësaj shtrese, që përgjatë 
shek. XVIII-XIX u vunë në krye të lëvizjeve dhe kryengritje shqiptare antiosmane. Një realitet i tillë 
theksojmë se, rezultoi i favorshëm në funksion të përshpejtimit të procesit të formimit të shtetit shq-
iptar. Ndwrkaq, studiues të huaj një pozicion të tillë tw tyre veçanërisht në shek. XIX e konsiderojnë 
më së shumti si rezultat i humbjes së privilegjeve lokalo – fisnore të tyre dhe të drejtës së përjashtimit 
nga taksat që krerët feudalë shqiptarë kishin gëzuar më parë (Clayer, 2012, 25-26). Në këtë kontekst, 
theksojmë se krerët feudalë shqiptarë edhe më parë ishin pëfshirë në lëvizje të tilla antiosmane, gjë 
që e vë në dyshim vërtetësinë një teze të tillë. 
Ndërkaq, shqiptarët e myslimanizuar masivisht, duhet thënë se kishin një pozitë të veçantë në Peran-
dorinë Osmane në raport me popujt e tjerë ballkanas, duke shfaqur një komponent specifik afrie në 
marrëdhëniet shqiptaro – osmane. Shumë prej tyre arritën deri në postet më të larta të Perandorisë 
duke u bërë pashallarë dhe vezirë të lartë (Jacques, 1995, 264). Ndërsa në shek. XIX si rezultat i 
prapambetjes në zhvillimet kapitaliste në trevat shqiptare, shtresa e re sociale produkt i këtyre zhvil-
limeve rezultonte të ishte tepër e kufizuar. 
Ekziston mendimi se, formimi i kombit shqiptar, sikurse edhe i kombeve të tjera të Ballkanit u për-
vijua gjatë periudhës së shpërbërjes së Perandorisë Osmane, në gjysmën e dytë të shek. XIX. Krijimi 
i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit në qershor 1878 (për mbrojtjen e trevave shqiptare nga copëtimi dhe 
vendimarrja e Fuqive të Mëdha Europiane) dhe afirmimi i lëvizjes autonomiste të viteve 1880 - 1881 
shërbyen si katalizator përshpejtues në funksion të rritjes së ndjenjës nacionaliste shqiptare dhe të 
zgjimit nacional të shqiptarëve (Bozbora, 2002, 16). 
Por, në këtë periudhë, jashtë trevave shqiptare ishte krijuar një rrjet i gjerë nacionalistësh shqiptarë 
që ushtronin veprimtarinë e tyre në funksion të zgjimit kombëtar të popullit shqiptar. Kështu, lëvizja 
për zhvillimin e vetëdijes kombëtare shqiptare nisi me punën për ndriçimin mendor të shqiptarëve 
jashtë kufijve të Perandorisë Osmane, ndër arbëreshët dhe kolonitë e tjera të cilat luajtën një rol të 
rëndësishëm (Skëndi, 2000, 120). Është rasti të theksojmë faktin se, elita politike shqiptare e konsid-
eroi si primare zhvillimin e atyre elementëve të kulturës kombëtare shqiptare që ishin të një natyre 
afetare, për sa kohë që ndër shqiptarët feja dhe kombësia identifikoheshin me njëra tjetrën por në 
realitetin shqiptar nuk përputheshin me njëra tjetrën. Shqiptarët ishin të ndarë mes katër riteve të be-
simeve fetare me një shumicë myslimane dhe pakicë bektashije, me popullsi ortodokse të jugut dhe 



418

katolike të veriut. Ndërkaq, multilinguizmi që ekzistonte në trevat shqiptare dhe identifikimi përmes 
një gjuhe nuk vinte natyrshëm për shqiptarët deri në fillim të shek. XX (Hobsbawn, 1992, 76).
Sa realisht ishin besimtarë shqiptarët, gjen konfirmin përmes një pohimi të peshkop Fan Nolit në 
parlamentin shqiptar në vitin 19123, i cili shprehej se: “Katër besime të ndryshme që nuk kanë zënë 
rrënjë në zemrën e një populli pagan” (Jacques, 1995, 264). Por, kjo shumësi besimesh fetare dhe 
mungesa e një kishe me karakter kombëtar pa dyshim që rezultonte në disfavor të identitetit kom-
bëtar dhe nacionalizmit shqiptar. 
Ndërkaq, pikëpamja tjetër që e konsideron nacionalizmin shqiptar si një nacionalizëm mysliman 
shqiptar, duhet vlerësuar me objektivitet, për vetë faktin se nacionalizmi shqiptar nuk u shfaq vetëm 
tek myslimanët sikurse shprehet N. Bozbora se: “Në këtë kuptim nacionalizmi shqiptar lindi si reak-
sion ndaj nacionalizmit të krishterë ballkanik” (Bozbora, 2002, 15). Për më tepër, procesi i afirmimit 
të identitetit kombëtar fillimisht u shfaq tek shqiptarët e arsimuar dhe më së shumti ky process është 
konsideruar si një çështje arsimimi dhe kulture, të cilat i mungonin shqiptarëve edhe në fillim të 
shek. XX. 
Në këtë kuadër, theksi u vu tek mësimi i gjuhës së shkruar shqipe si një faktor përshpejtues në proce-
sin e formësimit të unitetit ndër shqiptarë. Kësaj periudhe i përkasin studimet e para të të huajve mbi 
origjinën e gjuhës shqipe. Si të tillë përmendim studimin e gjuhës shqipe nga filozofi gjerman G. Ë 
Leibniz, studimin e gramatikës së gjuhës shqipe nga konsulli francez në Janinë Pouquevlle (Pukëvill) 
i cili hartoi edhe një fjalor të shqip – greqisht – anglisht, por dhe shumë studiues të tjerë. Në këtë peri-
udhë paraqitet nga studiuesit e huaj, si: (G. Mayer apo konsulli austriak në Janinë G. V. Hahn) teza 
mbi prejardhjen pellazgjike të gjuhës shqipe ( Skëndi, 2000, 113). Pavarësisht dyshimeve ekzistuese 
rreth vërtetësisë shkencore të një teze të tillë, ajo u mbështet fuqishëm nga arbëreshët italo – shqip-
tarë në Itali, ndër to Jeronim dhe De Rada qëndrimi i të cilit gjen shprehje përmes fjalëve të tij se: “ … 
nuk ka të krishterë dhe mohamedanë, si grekë e turq por janë në fushë fisi pellazgjik(shqiptar) dhe fisi 
helenik…”.(LA NAZIONE ALBANESE”, 1897. Pellagorio (Catanzaro), nr. 5.

Në çfarë variantesh perceptohet nacionalizmi shqiptar

Parë në këtë këndvështrim, duhet të jemi më specifikë në trajtimin e nacionalizmit shqiptar duke e 
parë dhe duke e ndarë këtë problematikë në dy aspekte kryesore; së pari në lëvizjen nacionaliste si 
një proces i gjatë historik dhe së dyti në ndjenën nacionaliste që përfaqëson afirmimin e ndjenjës së 
identitetit kombëtar. Debati historik sot fokusohet në raportin që ka ekzistuar midis midis këtyre dy 
përcaktimeve në aspektin se, cila prej tyre ka qenë produkt i tjetrës, pra ishte lëvizja nacionaliste që 
solli nacionalizmin ndër shqiptarë apo ishte ndjenja nacionaliste që përcaktoi evoluimin e lëvizjes 
nacionaliste. Kështu, një këndvështrim të ri në përcaktimin e nacionalizmit shqiptar, na parashtron 
studiuesja franceze në punimin për nacionalizmin shqiptar, por duke përdorur tashmë si sinonim të 
lëvizjes nacionaliste termin shqiptarizëm dhe për ndjenjat nacionaliste sinonimin shqiptaria (Clayer, 
2012, 35). Sipas këndvështrimit të saj, ndjenja nacionaliste tek shqiptarët ishte rezultat dhe produkt 
i drejtpërdrejtë i lëvizjes nacionaliste, duke paraqitur një qasje të re që i kundërvihet versionit zyrtar 
të historiografisë shqiptare, sipas të cilit ndjenja nacionaliste ka ekzistuar tek shqiptarët ndër shekuj. 
Ndërkaq, theksojmë se një element i rëndësishëm që ndikoi negativisht në pjekurinë e nacionalizmit 
shqiptar konsiderohet mungesa e përkrahjes së tij nga Fuqitë e Mëdha. Në këtë aspect, nacionalizmi 
shqiptar cilësohet si nacionalizëm i vetëm kundër të gjithëve. 
Zhvillimet historike konfirmuan faktin se pavarësisht përpjekjeve, qytetërimi i shqiptarëve faktikisht 
ishte njw process qw u zhvllua shunw ngadalw duke rezultuar i vonuar nw kohw. Për më tepër edhe 
përmes kryengritjeve të armatosura, Perandoria Osmane nuk ja akordoi autonominë shqiptarëve 
deri në verë të vitit 1912. Ndërkaq, popujt fqinjë arritën të shkëputen nga Perandoria Osmane, më 
së shumti përmes mbështetjes që ata gëzonin nga faktori ndërkombëtar, mbështeje që shqiptarët 
nuk e patën por, për shkak të ndryshimit të konjukturave ndërkombëtare e gjetën në nëntor të vitit 
1912. Porse, kur shqiptarët shpallën pavarësinë ata nuk e kishin kapërcyer fazën e autonomisë aq të 



419

domosdoshme sikurse shprehej dhe De Rada dhe në të njëjtën kohë, nuk kishin arritur edhe fazën 
e emancipimit kulturor. Në vitin 1907 Faik Konica shprehej se: “Ne kemi para nesh ndoshta njëzet 
vjet… po ta përdorim këtë që na mbetet jo të qytetërojmë popullin shqiptar po që ta vemë në udhë drejt 
qytetërirmit, …” (Skëndi, 2002, 170). Kështu, faza përfundimtare e nacionalizmit shqiptar përvijohet 
në filim të shek. XX. Në nëntor të vitit 1912 u krijuan rethanat që parimisht u konsideruan si të favor-
shme në produktin përfundimtar nacionalizmit shqiptar, të cilat më së shumti mund ti përmbledhim 
në tri pika: 
- Lëvizja e armatosur përgjatë viteve 1910 -19 12 
- Mbështetja Ndërkombëtare
-Emancipimi i pjesshëm kulturor
Produkti i lëvizjes nacionaliste shqiptare rezultoi i vonuar në kohë. Ai triumfoi përmes krijimit të një 
shteti shqiptar në vitin 1912, i cili në momentin kur mori njohjen ndërkombëtare doli i sakatuar dhe 
i përgjysmuar. 
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Abstrakt

Idea e “progresit” është e ngulitur fortë tek të gjithë ne. Bota, mendojmë ne, duhet të bëhe më e mirë, jo më e 
keqe, dhe kështu ne e shohim historinë si një « vijë » nëpër të cilën udhëtojmë. 
Në të shkuarën, historia shihej si një rreth ose edhe si diçka e pandryshueshme. Përfytyrimi i historisë si një “vijë 
e vazhdueshme” është e vetmja mënyrë për ta përfytyruar atë. Por ç’ farë e vë në lëvizje historinë përgjatë 
kësaj vije dhe a ka kjo vijë ndonjë fund? A egziston një shoqëri e “fundit”, e përkryer, që përbën 
qëllimin e progresit? Nëse po, kjo do të shënonte realizimin e një ëndrre apo përjetimin e një makthi? 
Në të vërtetë historia përbën një proçes të hapur, i cili varet nga të gjithë individët të përfshirë në veprim apo në 
kushtet e veprimit. Ajo është një tërësi historish, që janë të bashkëvendosura nga veprimi i njerëzve dhe interpre-
tohet në retrospektivë nga vetë njerëzit. Në këtë mënyrë, duke u nisur nga përvoja njerëzore mund të pohojmë se 
idetë dhe përfytyrimet e gabuara, historikisht kanë qënë motive për veprime të gabuara. Një proverb latin thotë: 
“Kush mendon madhërishëm, gabon dhe po aq shumë”. Çelësi i gjithë kësaj duket se është fakti se, nëqoftë se ne 
e kuptojmë që njohja njerëzore mund të gabojë, atëherë, ne do të kuptojmë gjithashtu se nuk mund të jemi kurrë 
tërësisht të sigurtë që s’ kemi bërë ndonjë gabim, siç edhe argumenton doktrina popperiane.
Duke pranuar logjikisht që historia përbën një proçes të hapur, i cili varet nga të gjithë individët e përfshirë në 
veprim, atëherë mund të pohojmë se për nga natyra që gëzon, ajo mund të cilësohet si një ndodhi që ndodh 
lirisht, pa urdhërin e askujt. Ajo ngrihet mbi bazën e lirisë njerëzore dhe jo mbi bazën e një proçesi a-priori që 
çon në liri. Për këtë arsye ajo mund dhe duhet aktualizuar si depozitë e tërësisë së zhvillimit njerëzor.
Historikisht kanë egzistura doktrina të ndryshme në lidhje me interpretimin e natyrës së zhvillimit historik. 
Përplasja mes këtyre doktrinave përbën një hapsirë të gjërë diskutimesh, si për mbrojtjen ashtu dhe për kundër-
shtimin e tyre.

Termat kyç: Histori, zhvillim historik, proçes a-priori, doktrina popperiane, histoicizëm.

Hyrje

Koha e përjetuar e historisë kolektive dhe individuale duhet të gjejë kuptimin dhe thellësinë se kjo 
kohë e përjetuar, kjo e tashme mes të kaluarës dhe të ardhmes, të lejon interpretimin egzistencial të 
së vërtetës dhe të lirisë. Ajo ka të bëjë me diçka që “përshkon kohën” (Jaspers: Quer zur Zeit), pa të 
cilën nuk do të ishte më kohë. 
Për historinë është folur dhe flitet shumë. Zakonisht kur flitet për të insistohet tek kuptimi që për-
piqemi të lexojmë tek ajo, apo tek kuptimi që duam ti japim asaj. Pasi në të kundërt nuk do ishte një 
histori, por vetëm një zinxhir epokash dhe çastesh. Pikërisht interpretimet që i janë bërë historikisht 
natyrës së zhvillimit historik, kanë përbërë një hapsirë të gjërë diskutimesh dhe një arenë përplasjesh 
mes përkrahësve të doktrinave të ndryshme.
Kanë qënë dhe janë të shumtë ata që duke kërkuar absolutin tek historia, pretendojnë të njohin 
konturet e saj. Por një absolutizim i tillë i relatives tregon se raporti me absolutin transhendental ka 
qenë gjithmonë i ndërprerë. Mund të themi me bindje se një nga këto doktrina, siç ishte historicizmi, 
përbën një lëvizje shumë të lashtë. Doktrinat e cikleve jetësore, të qyteteve apo të recave, që përbëjnë 
format më të hershme të tij, i paraprijnë pikëpamjes primitive teleologjike, se pas vendimeve në dukje 
të verbëra të fatit, ka qëllime të fshehura. Mënyrat shkencore të të menduarit, kanë bërë që hyjnizimi 
i qëllimeve të fshehura të flaket tej, por gjithsesi ai ka lënë gjurmë të qarta tek teoritë historiciste. 
Madje vetë historicistët modern nuk janë të vetëdijshëm për lashtësinë e doktrinës së tyre, dhe për 
faktin se mbulohen prej një konservatorizmi të pavetëdijshëm. Pretendimi i tyre shkon deri aty, sa 
ata besojnë se historicizmi i markës së tyre është arritja më e fundit dhe më e guximshme e mëndjes 
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njerëzore, aq sa vetëm pak njerëz janë të aftë të njësohen me të. Ata mendojnë se përparimi u bë i 
mundur prej faktit se ne tani jetojmë në një revolucion, i cili e ka përshpejtuar kaq shumë zhvilli-
min tonë sa që ndryshimi shoqëror mund të përjetohet drejtpërdrejt brenda kohëzgjatjes së një jete. 
Natyrisht që kjo përrallë përbën një mitologji të kulluar, e cila duke kërkuar absolutin tek historia, 
pretendon me një bindje të dëshpëruar të njohi konturet e saj. 

Pretendimi historicist dhe kritika Popperiane

Në pjesën e parë të veprës së tij “Shoqëria e hapur dhe armiqtë e saj” Karl Popper e merr Platonin si 
një shembull të pakrahasueshëm të një filozofi gjenial, teoria politike e të cilit përfshin dëshirën për 
tu kthyer në të kaluarën, qëndrim të cilin ai e komenton me anë të një kritike të detajuar. Ndërsa në 
vëllimin e dytë, Popper parashtron një kritikë po të së njëjtës natyrë por këtë herë ndaj Marksit, si 
një filozof madhor, teoria e së cilit është e bazuar në një parashikim për të ardhmen e cila sipas tij do 
të jetë e përkryer (Megi, 1999,139). Mënyra e trajtimit që autori i bën të dyja tezave, dhe mënyra e 
parashtrimit të kritikës përbën një nga mësimet më të rëndësishme metodologjike që mund të nxir-
ren nga shkrimet e tij. Për të bërë evidente këtë të vërtetë, duhet të pohojmë fillimisht se kyçi qëndron 
në mënyrën se si Popper kupton dhe shpjegon zhvillimin që mund të vijë nga kritika e ngritur ndaj 
një teze të caktuar. Në këtë mënyrë, ai përkrah idenë se sa më i gjatë të jetë diskutimi mes dy njerëzve 
inteligjentë, aq më të mira bëhen teoritë e tyre, për arsye se çdonjëra prej tyre përmirësohet vazhdi-
misht nga kritikat e tjetrit. Ajo që ka synuar Popperi të bëjë, dhe që realisht ka pasur sukses, është 
sulmi në anën më të fuqishme të teorisë së kundërshtarit. Si fillim para se të sulmojë, ai e forcon edhe 
më tepër teorinë apo tezën e marrë në shqyrtim duke kaluar përkohësisht në krahun e saj. Dhe, pasi 
e ka sjellë në formën më të përshtatshme, ai e sulmon në pjesën më të fuqishme. 
 Gjithësesi, nëse do bënim një pasqyrë të realitetit se si u prit “Shoqëria e hapur dhe armiqtë e saj” 
mund të vemë re se gjërësisht në botën akademike, kritikat ndaj Platonit janë kuptuar dhe cilësuar 
si sulm dhe neglizhim nga Popperi ndaj personalitetit të Platonit si filozof. Por e vërteta është kom-
plet ndryshe, pasi Popper, Platonin e cilëson në ç’do moment si “filozofin më të madh të kohërave” 
(Popper, 1966, 98). Gjithsesi, platonizmi si teori, nuk konsiderohet si problem në jetën politike 
apo shoqërore të botës moderne, ashtu sikurse filozofia parasokratike, në të kundërt marksizmi 
po. Qëndrore për marksizmin është pohimi i tij se është teori shkencore, pasi Marksi veten e tij e 
konsideronte si Njuton apo Darvin të shkencave historike, politike, ekonomike apo të të gjitha atyre 
që konsiderohen shkenca shoqërore. Sipas tij zhvillimi i shoqërive njerëzore përcaktohet dhe drejto-
het nga ligjet specifike shkencore, të cilat sipas tij mund të zbulohen apo të njihen. Ashtu si Njutoni 
kishte zbuluar ligjet natyrore sipas të cilave lëvizte materia në hapësirë, ashtu sikurse ne mund të 
parashikojmë kohën e lindjes dhe perëndimit të diellit, errësimin, lëvizjet e baticave etj, ashtu Marksi 
pretendonte se mund të zbulohen ligjet natyrore të prodhimit kapitalist. Në këtë mënyrë ai i vishte 
teorisë së tij një natyrë shkencore. Por, Popper pranon dallimin që ekziston midis mendimit marksist 
se ne jemi të pafuqishëm për të ndikuar në kursin e historisë, nga njëra anë, dhe atij utopist, besimit 
se njerëzit kanë mundësi që të krijojnë një shoqëri të përkryer, nga ana tjetër. Edhe pse marksizmi 
është keqkuptuar si përfaqësues i qëndrimit të dytë, Popper thekson se sipas tij, komunizmi është 
utopist, ndërsa marksizmi jo. Ky është një dallim që duhet vlerësuar dhe duhet pasur parasysh. 
Për pasojë, thelbësore e pretendimit të marksizmit për të qënë shkencë, është detyrimi i tij që të 
mbrojë në mënyrë të vendosur vetveten në nivel shkencor të argumentimit pasi në të kundërt do të 
jetë jokoherent. Rrjedhimisht, ai duhet ti nënshtrohet testimit dhe ti pranojë pasojat. Ajo që Popper 
ka bërë, është hedhja poshtë e pretendimeve të marksizmit ndaj së vërtetës shkencore duke mos lënë 
asnjë mundësi për justifikimin e pretendimeve të tij. Vetë teoria e Karl Marksit ka dëshmuar një 
numër të konsiderueshëm parashikimesh të falsifikueshme, të cilat janë konsideruar si të pavërteta. 
Për shembull, sipas kësaj teorie vetëm vendet plotësisht të zhvilluara kapitaliste do të kishin mundësi 
të kalonin në komunizëm, por në relitet të gjitha vendet që kaluan në komunizëm ishin vende pa-
raindustriale dhe asnjëri nuk ka qënë vend, shoqëri plotësisht e zhvilluar kapitaliste. Sipas kësaj teo-
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rie, është vetë masa e gjërë e popullsisë ajo që do të sjellë komunizmin, por në të vërtetë në asnjë vend 
kjo teori nuk ka fituar shumicën përkrahëse. Sipas saj, pronësia e mjeteve kapitaliste të prodhimit 
detyrimisht do të përqëndrohej në duart e sa më pak njerëzve, ndërkohë ajo që ndodhi ishte që 
pronësia u bë përgjithësisht shumë e shpërndarë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me pikëpamjen e 
teorisë së Marksit dhe Engelsit mbi zhvillimin e institucioneve politike në të ardhmen, zhvillim i cili 
nuk i përgjigjet aspak asaj ç’ka ndodhi në të vërtetë.
Gjithë sa thamë më lart dëshmon një mohim të teorisë që pretendon të jetë shkencore përmes me-
todikës themelore që parashikimet e saj ia nënshtron testit të përvojës duke i verifikuar ato si të 
pavërteta. Vetë pikëpamja e Marksit se, gjithçka që ka të bëjë me ndryshimet historike zhvillohet në 
përputhshmëri me ligjet shkencore, përbën atë që Popper e quan “historicizëm”, kritikën ndaj të cilit 
e ka paraqitur të plotë dhe të qartë në veprën e tij “Mjerimi i historicizmit” e cila është një vepër që 
sipas vlerësimeve të kritikës së kualifikuar, qëndron me dinjitet përkrah veprave më të mira të Poppe-
rit “të cilat janë kthyer në pika referimi të mendimit filozofik bashkëkohor. Kjo vepër mbetet një për-
faqësuese e mendimit Popperian dhe e stilit të papërsëritshëm të arsyetimeve të tij”( Minga, 2003, 10)

Mohimi i ligjeve të përgjithshme parashikuese

Karl Popper mohon ekzistencën e ligjeve të përgjithshme e të domosdoshme të historisë, në bazë 
të të cilave mund të parashikohen ngjarjet, proçeset, fenomenet etj. Historicistët pohojnë se, ligjet e 
shoqërisë ndryshojnë në vende të ndryshme, kohë të ndryshme dhe rrjedhimisht varen prej situata-
ve historike të veçanta. Pra, relativiteti historik i ligjeve shoqërore i bën të pazbatueshëm metodat e 
shkencave natyrore në shoqëri.
Argumentimi i kësaj ideje ka të bëjë me përgjithësimin, në bazë të të cilit mund të pohojmë se njëtrajtësia 
e përgjithshme e natyrës si parim, është i papërdorshëm në shoqëri, pasi ajo ndryshon sipas peri-
udhave historike, ndryshim ky që kushtëzohet nga veprimtaria njerëzore. Gjithashtu,eksperimenti si 
metodë, nuk është i zbatueshëm në shoqëri. Pasi eksperimentet në shoqëri nuk janë si ato që reali-
zohen në fizikë: tek shkencat shoqërore këto eksperimente nuk mund të ndihmojnë në zbulimin e të 
ardhmes politike. Kryerja e eksperimenteve shoqërore i ndryshon kushtet e shoqërisë, pasi jo vetëm 
do të përshpejtonte zhvillimin e një ngjarje, por mund të bëhet shkak për ngjarjen që parashikon, e 
cila mund të mos kishte ndodhur fare në qoftë se nuk do ishte parashikuar.
Në vijim, argumentimi i Popperit ka të bëjë me vështirësinë e parashikimit, i cili nënkupton faktin se 
parashikimet e përpikta dhe të hollësishme në shoqëri janë të pamundura. “Historicistët pretendojnë 
të tregojnë rëndësinë e parashikimit si një prej detyrave të shkencave shoqërore, në këtë këndvështrim 
jam krejt i një mëndjeje me ta, por nuk besoj se profecia historike është një prej detyrave të shkencve 
shoqërore.”( Popper, 2003,29). Sipas interpretimit Popperian, parashikimi sipas pretendimit histo-
ricist është i pamundur dhe mbetet veçse një program. Pasi, në një shoqëri, duke përfshirë këtu në 
tërësi natyrën e zhvillimeve të saj, është krejt e pamundur të kontrollohen të gjitha ose “thuajse” të 
gjitha këto zhvillime duke pretenduar në arritjen e ligjeve të përgjithshme me natyrë parashikuese. 
Rrjedhimisht është një pamundësi logjike, pasi është gabim të besosh se mund të ketë ligje të kësaj 
natyre, që të paraqesin “të tërën e organizmit shoqëror” ose “të gjitha ngjarjet shoqërore, historike e 
politike të një epoke”.

Kundër një linje të paracaktuar zhvillimi

 Karl Popper pranon se ne asnjëherë nuk do të kemi një bazë reale për të thënë se shoqëria do zhvil-
lohet patjetër në një linjë të caktuar, pasi në këtë mënyrë deshën apo nuk deshën antarët e saj. Në 
shkencat shoqërore kemi veprim të ndërsjelltë midis subjektit, pra vrojtuesit, dhe objektit, pra të 
vrojtuarës, në këtë mënyrë shkencëtari dhe objekti i tij i përkasin të njëjtës botë. Si pasojë e kësaj, në 
shkencat shoqërore ka pak gjëra që mund të ngjajnë me kërkimin objektiv dhe ideal të së vërtetës 
(ashtu siç e hasim në fizikë për shembull), pasi tek këto shkenca ka po aq shumë prirje sa ç’mund të 
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gjejmë në jetën shoqërore. Rrjedhimisht shkencëtari (apo subjekti) që përpiqet të gjejë të vërtetën në 
shoqëri, në të njëjtën kohë do të ushtrojë një ndikim të caktuar mbi shoqërinë, dhe është pikërisht 
kjo gjë që e prish objektivitetin e fakteve në shoqëri.
Një moment i rëndësishëm në kritikën e Karl Popper përbën dhe trajtimi i idesë së J.S.Mill-it dhe 
O.Comte-it, të cilët pretendonin për ligje historike të cilat përcaktonin ngjarjet politike. Për Poppe-
rin, këto mund të quhen veçse “kuazi-ligje të vazhdimësisë”, sipas tij megjithëse mund të supozojmë 
se çdo rradhitje e dukurive, ndodh sipas ligjeve të natyrës, “është e rëndësishme të kuptohet se prakti-
kisht asnjë varg me tri apo më shumë ngjarjesh konkrete të lidhura shkakësisht, nuk ndodh në pajtim 
me ndonjë ligj të vetëm të natyrës” (Popper, 2003, 119) 
Por, Comte dhe Milli, i përfytyrojnë ligjet historike të vazhdimësisë si ligje që përcaktojnë vargun 
e ngjarjeve historike sipas ndodhjes së tyre të vërtetë. Kjo del më e qartë tek mënyra me të cilën 
Milli flet për metodën që “qëndron në përpjekjen që nëpërmjet studimit dhe analizës së fakteve të 
përgjithshme të zbulohet… ligji i progresit: ligj që me tu vërtetuar do… të na lejonte të parashikonim 
ngjarje në të ardhmen, tamam ashtu si pas pak kufizash të pafundme në algjebër, si rezultat jemi 
në gjendje të diktojmë parimin e rregullsisë së formimit të saj dhe të parashikojmë pjesën tjetër të 
serisë deri në çdo kufizë që të na pëlqejë”. Milli vetë e kritikon këtë metodë, por kjo kritikë e tij pra-
non plotësisht mundësinë e gjetjes së ligjeve të vazhdimësisë analoge me ligjet e vargut matematik, 
megjithëse ai shfaq dyshime nëse “renditja e vazhdimësisë” që na paraqit historia “mund të jetë aq 
rreptësisht e njëtrajtshme sa të krahasohet me atë të një vargu matematik” (Popper, 2003, 119). 
Popper mbështet mundësinë e kuptimit intuitive të shoqërisë apo të historisë, sipas të cilit duhet të 
vlerësojmë domethënien e disa ngjarjeve duke i krahasuar me ngjarje analoge në periudha më të 
hershme në mënyrë të tillë që të na ndihmojë për parashikime të reja, pa harruar këtu ndryshimet 
ndërmjet periudhave. Paralelisht me këtë ai kundërshton karakterin utopik të qëndrimeve të histori-
cistëve, duke theksuar fort se realiteti duhet kuptuar nga këndvështrime reale dhe jo mbi veprimtaritë 
jorealiste nga pikëpamja shkencore. Ide të cilën e shpreh në mënyrë më të përgjithshme në pohimin 
e tij: “…besimi i verbër në të vërtetën tënde nuk bën gjë tjetër veçse inkurajon intolerancën dhe izo-
limin intelektual” karakteristika që i gëzonte padyshim pretendimi historicist.
Është me vend të citojmë përsëri Popperin me një thënie që mbart një kuptim të fuqishëm: “…
pasioni për të provuar superioritetin tënd shpjegohet me përpjekjen për të kompesuar inferioritetin 
tënd”. Thënie që konsiston në ndërgjegjësimin se progresi intelektual vjen vetëm kur njerëzit disku-
tojnë me njëri-tjetrin: dhe kjo është gjithmonë e mundur, e vështirë dhe e dobishme për të zgjeruar 
horizontet intelektuale, në mënyrë të tillë që të mos mbetemi të identifikuar me teza të “lashta”.
Si një jodeterminist, ai beson se ndryshimi vjen si rezultat i përpjekjeve tona për zgjidhjen e proble-
meve dhe se në këto përpjekjet tona për zgjidhjen e problemeve, në mes të tjerave, bëjnë pjesë edhe të 
papriturat, imagjinata, zgjedhja dhe fati. Në mes gjithë këtyre, ne jemi përgjegjës vetëm për zgjidhjet 
tona. Në qoftë se është duke u zhvilluar ndonjë proçes, jemi ne ata që, me komunikimet dhe inte-
raksionet tona me njëri-tjetrin, me mbjentin tonë fizik (të cilin nuk e kemi krijuar ne si qënie) dhe 
me Botën (të cilën e kemi krijuar ne por të cilën çdo individ e trashëgon dhe mund të ndikojë shumë 
pak për ta ndryshuar) e çojmë historinë përpara. Rrjedhimisht cilado qofshin qëllimet e historisë ato 
janë qëllimet tona, çfarëdo kuptimi të kenë ato, është kuptim që i japim ne dhe askush tjetër.
Qëndrimi që mban Popper në raport me teori të tilla të tipit marksist, është sulmues pasi ai nuk e 
përkrah pretendimin e tyre që zhvillimi i linjës historike ndodh sipas ligjeve shkencore dhe se duke i 
njohur këto ligje, ne mund të parashikojmë të ardhmen, autori argumenton fuqishëm dhe bindshëm 
se asnjë parashikim shkencor, qoftë i shkencëtarit apo i makinës llogaritëse, nuk ka asnjë mundësi që 
me anë të metodave shkencore të parashikojë rezultatet e tij në të ardhmen. Është mëse e pranueshme 
se logjikisht është e pamundur të parashikohet dija e së ardhmes, pasi nëse do të ishim në gjëndje ta 
bënim këtë, atëherë këtë dije ne do ta zotëronim tashmë në moment, rrjedhimisht sikur ta kishim të 
mundur ti parashikonim zbulimet e së ardhmes, ato automatikisht do të ishin zbulime të së tashmes. 
Në të njëjtën mënyrë, nëse vetë e ardhmja përmban ndonjë zbulim të rëndësishëm, është e pamundur 
që atë ta parashikojmë në mënyrë shkencore (Megi, 1998, 149).



424

Duke u rrëzuar ideja se e ardhmja nuk shpaloset në një mënyrë të paracaktuar, bie dhe ideja e 
shoqërisë plotësisht të planifikuar, duke forcuar bindjen se është e pakuptimtë ideja e projektimit 
politik të një shoqërie duke qënë se ndryshimet kurrë nuk përfundojnë. 

Përfundime

Duke pasur parasysh risinë e ideve që K.Popper hodhi në qarkullim me qëndrimin e shfaqur në ve-
prat e tij “Mjerimi i Historicizmit” dhe “Shoqëria e hapur dhe armiqtë e saj”, mund të themi pa asnjë 
dyshim se ai e freskoi mendimin filozofik. “Pasi idetë e tij prekën çështje kardinale, prishën qetësinë 
e doktrinave hijerënda, që ushtronin një ndikim jo të vogël dhe me pasoja të dëmshme. Ai përpunoi 
dhe përsosi një sistem argumentash të mprehta dhe të goditura, dhe me anë të konseguencës së vet i 
mbërthen teoritë false në darën e hekurt të logjikës” (Minga, 2003, 9).
Mjaft origjinale dhe për tu vlerësuar është mënyra se si ai i trajton doktrinat të cilat kritikon. Jo 
vetëm i trajton me seriozitet të madh, por nuk nguron “të kalojë” përkohësisht në terrenin e tyre, 
duke sajuar në përputhje me logjikën e kundërshtarëve, por sigurisht me argumenta të reja dhe me 
mendjemprehtësin, që ata nuk i kanë menduar ndonjëherë. Në çdo formulim të Popperit ndjehet të 
pulsoj një arsyetim i hollë dhe në të njejtën kohë shumë i zhdërvjellët, arsyetim i cili në tezën e marrë 
në shqyrtim, dëshmon mësëmiri se për arsye rreptësisht logjike është e pamundur të parashikojmë 
rrjedhën e ardhshme të historisë. 
Autori mban qëndrimin e tij kritik në lidhje me doktrinën sipas së cilës, është detyra e shkencave 
sociale të propozojë profetësitë historike dhe zhvillimet që do pasojnë, ky qëllim është i arritshëm 
nëpërmjet zbulimit të “ritmeve”, “prirjeve”, “rrugëve”, apo ligjeve” që fshihen nën evolucionin e histo-
risë. Këtë Popper e quan historicizëm , dhe e cilëson si një relike të supersticionit të lashtë, megjithëse 
ka njerëz të cilët e konsiderojnë atë si një teori të re, progresive, revolucionare dhe shkencore. Ai 
dëshmon me një bindje të mirëargumentuar se historicizmi përbën një metodë të varfër e cila nuk 
jep asnjë fryt.
Pretendimit historicist Popper i përgjigjet me pohimin se, besimi në fatin historik është një bestytni 
e kulluar dhe se nuk mund të parashikohet rrjedha e historisë njerëzore me metoda shkencore apo 
metoda të tjera racionale.
Në këtë mënyrë, përgënjeshtrimin e historicizmit, e bën duke dalë në pesë pohime të rëndësishme të 
cilat mund ti përmbledhim si më poshtë:
Së pari, rrjedha e historisë njerëzore ndikohet shumë nga rritja e dijes njerëzore. 
Së dyti, rritjen apo zhvillimin e ardhshëm të dijes sonë shkencore, ne nuk mund ta parashikojmë me 
metoda racionale ose shkencore.
Së treti, si rrjedhim i kësaj, ne nuk mund të parashikojmë rrjedhën e ardhshme të historisë njerëzore.
Së katërti, në këtë mënyrë s’ mund të ketë teori shkencore të zhvillimit historik që të shërbejë si bazë 
për parashikimin historik. Pra hidhet poshtë mundësia e një historie teorike e cila ti korrespondojë 
fizikës teorike. 
Së pesti, qëllimi thelbësor i metodave historiciste, të cilat ashtu siç u cilësua më lart janë në një qën-
drim të kundërt me pikën e katërt, përbën në vetëvete një keqkuptim sipas Popperit dhe si rrjedhojë 
doktrina historiciste bie. 
Idenë thelbësore e përbën pohimi i dytë, për të cilin vetë Popper shprehet: “Unë mendoj se ai është 
bindës në vetvete, pasi në qoftë se kemi të bëjmë me një gjë të tillë si dija njerëzore në rritje, s’ mund 
të parandjejmë sot atë që do të dimë vetëm nesër”. Dhe vazhdon duke pohuar se : “ Argumentimi im 
tregon se s’ ka parashikues shkencor, qoftë shkencëtar apo makinë llogaritëse, që të parashikojë me 
metoda shkencore, rezultatet e tij të ardhshme. Përpjekjet për ta bërë këtë e përmbushin qëllimin 
e tyre vetëm pasi ngjarja ka ndodhur, vetëm pasi parashikimi është kthyer në passhikim” (Popper, 
2003, 14) .
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Mbi disa çështje të foljeve jokalimtare në gjuhën shqipe
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Abstrakt

Ky punim ka për qëllim të analizojë disa aspekte të foljeve jokalimtare të gjuhës shqipe nën këndvështrimin gje-
nerativ. Gjenerativizmi është tashmë rryma sunduese në gjuhësinë e sotme botërore. Vëmendje do t’i kushtohet 
analizës së foljeve jokalimtare bazuar në ndarjen joergative vs. joakuzative. Ky ndryshim sintaksor motivohet 
nga kuptimi i foljeve jokalimtare, pra është shënuar në mënyrë sintaksore në bazë të kuptimit leksikor të foljes. 
Foljet joergative përfshijnë folje që përshkruajnë veprime të qëllimshme, të dëshiruara ose të vullnetshme dhe 
folje që përshkruajnë procese trupore të pavullnetsheme. Klasa e foljeve joergative i korrespondon ngushtësisht 
nocionit të veprimit dhe rolet tematike të kryefjalës së këtyre foljeve janë ato të vepruesit ose përjetuesit. Foljet 
joakuzative përgjithësisht përshkruajnë veprime të pavullnetshme ose ndryshim të gjendjes/vendndodhjes në 
të cilat kryefjala mbart rolin tematik të pësuesit/temës. Në këtë mënyrë, përcillet mendimi se joergativiteti vs. 
joakuzativiteti mund të parashikohet dhe përcaktohet në bazë të rolit tematik të kryefjalës së foljes.
Metodologjia e ndjekur në këtë studim konsiston në vjeljen e të gjitha foljeve jokalimtare nga Fjalori i Gjuhës 
Shqipe (2006) dhe vendosjen e tyre në grupin dhe nëngrupin përkatës nisur nga kuptimi që përcjell folja joka-
limtare në gjuhën shqipe dhe caktimi i rolit semantik që i bën kryefjalës së saj.

Fjalë kyç: gjenerativ, joergative, joakuzative, folje jokalimtare, rol tematik.

Hyrje

Sipas Gramatikës së Akademisë (2002, 266) folje jokalimtare quhen foljet të cilat emërtojnë veprime 
që mbeten tek ai që i kryen dhe personi a sendi mbi të cilin bien në fjali shprehet me anë të një emri, 
përemri, ose çdo fjale tjetër të emërzuar në rasën emërore pa parafjalë. 
Në gramatikën gjenerative studime të thelluara mbi foljet jokalimtare janë kryer nga Perlmutter 
(1978), i cili vë në dukje se foljet jokalimtare mund të ndahen në dy kategori, përkatësisht joergative 
dhe joakuzative. Ai shprehet se foljet e secilës klasë kanë sjellje të ndryshme sintaksore. Perlmutter e 
përpunoi dhe e përmbodhi analizën e tij në Hipotezën Joakuzative (Unaccusative Hypothesis, UH), të 
cilën e zhvilloi në kuadrin e Gramatikës Relacionale (Relational Grammar) (Ue, 117). 
Foljet joergative dhe joakuzative shoqërohen me konfigurime të ndryshme sintaksore. Ky ndryshim 
sintaksor motivohet nga kuptimi i foljeve jokalimtare. Sipas Perlmutter e Postal (1978, 81–125), foljet 
joergative përfshijnë folje që përshkruajnë veprime të qëllimshme, të dëshiruara ose të vullnetshme 
si: luaj, punoj, qesh, kërcej etj. dhe folje që përshkruajnë procese trupore të pavullnetsheme si teshtij, 
lemzoj, qaj etj. Klasa e foljeve joergative i korrespondon ngushtësisht nocionit të veprimit dhe rolet 
semantike të kryefjalës së këtyre foljeve janë ato të vepruesit ose përjetuesit. 
Ndryshe nga sa më sipër, klasa e foljeve joakuzative është shumë më e madhe. Ajo përfshin folje ku 
argumenti i vetëm i të cilave është një pësues, të tilla si: triumfoj, shkulmoj, shkas, spekuloj, etj; folje 
që shprehin të qenit ose të ekzistuarit si: ekzistoj, ndodh, jam; folje që kanë të bëjnë me ndjesi të pa-
vullnetshme të lidhura me dritën, zhurmën, nuhatjen si: xixon, vezullon, ushton, trakulloj etj; folje që 
tregojnë kohëzgjatje si: filloj, vijoj, përfundoj, zgjat, qëndroj etj. 
Foljet joakuzative përgjithësisht përshkruajnë veprime të pavullnetshme ose ndryshim të gjendjes/
vendndodhjes në të cilat kryefjala mbart rolin tematik të pësuesit/temës (sipas përshkrimit të Gruber 
1976, Jackendoff 1990). Në këtë mënyrë, përcillet mendimi se joergativiteti vs. joakuzativiteti mund 
të parashikohet dhe përcaktohet në bazë të rolit semantik të kryefjalës së foljes.
Bazuar në analizën e sipërpërmendur, Perlmutter (1978: 162-163) dhe Perlmutter e Postal (1984) 
shprehen se koherenca semantike ekziston në të dyja klasat. Duke vendosur materialin e vjelë për 
foljet jokalimtare të gjuhës shqipe në këtë kontekst ne kemi paraqitur listën e mëposhtme me disa 
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nga grupimet e përgjithshme që i dallojnë këto klasa e duke i paraqitur këto folje në alternimet që 
realizojnë gjatë vendosjes në diateza. 
 

Karakteristikat e foljeve joergative

Foljet që shprehin vullnet, veprime të vullnetshme ose të dëshiruara si: banoj, buzëqesh, dafnjej, 
dasmoj, debutoj, deroj, dertoj, desantoj, dyluftoj, dyshoj, dhëndëroj, erëzon, farfurin, farfurit, femëron, 
fërfëllij, fërfërin, fërfërit, fiqiroj, fishkëllej, fjalëtoj, fjaloj, fjalos, flakërij, flakërit, flakëroj, flakoj, flirtoj, 
folezon, fugoj, futësoj, gumçoj, guxoj, gëlon, gjethis, haharis, hesht, hyj, këmbëngul, klikoj, kooperoj, 
kukuris, kundërveproj, kurvëroj, ligjërojI, mëkatoj, mëngjesoj, ndërdyj, ndërhyj, ndërmjetësoj, ndërsyj, 
ndërveproj, negocioj, ngarrit (ngarris), ngulmoj, ngurroj, pasojIII, përmënoj, pikëtoj, prostituoj, protes-
toj, puf, reagoj, rivalizoj, rrëshen, rri, rrogoj, etj.
Foljet e kësaj klase konsiderohen si folje tipike joergative sepse argument i tyre i vetëm është një 
veprues, ato mund të përdoren me plotësorë kohorë, vendi dhe mënyre apo kundrina të zhdrejta me 
parafjalë dhe paraqesin modele tipike joergative. 
Duke u mbështetur në artikullin e Ethem Likaj (1970) Disa çështje të kategorisë gramatikore të diatezës 
në gjuhën shqipe është marrë parasysh që alternimet në diatezë të mos ngatërrohen me kalimtarinë 
(tranzitivitetin) dhe jokalimtarinë (intransitivitetin). Sipas Likajt kategoria gramatikore e diatezës 
tregon një gjendje të kryefjalës, që shprehet nga folja në një formë a ndërtim sintaksor të caktuar. Ai 
shprehet (1970, 82) se edhe foljet jokalimtare mund të konsiderohen se përbëjnë një diatezë më vete, 
krahas diatezës veprore, pësore, mesore e reciproke. 
Një pikëpamje e tillë në analizën e foljeve jokalimtare na duket më e gjerë e gjithëpërfshirëse, ndry-
she nga pikëpamja e shprehur në Gramatikën e Akademisë (2002, 270) ku specifikohet se kategorinë 
gramatikore të diatezës (sipas kuptimit të ngushtë të termit) e kanë vetëm ato folje kalimtare që përdoren 
në kundërvëniet formale veprore – joveprore me kundërvëniet kuptimore përkatëse. Kështu foljet ve-
proj, dyshoj, rri në formën veprore në diatezën jokalimtare p.sh: Veproj sipas ligjit, S’dyshon aspak, 
Rri në këmbë.
Sipas Gramatikës së Akademisë këto folje jokalimtare mund të përdoren edhe në formën joveprore 
(2002, 268-270) zakonisht duke u realizuar në vetën e tretë, numri njëjës, përkatësisht si folje pave-
tore (në disa raste, por folja votoj mund të realizohet në joveprore votohem). Në pjesën më të madhe 
të rasteve do t’i gjejmë të shoqëruara me një trajtë të shkurtër të përemrit vetor në rasën dhanore, 
që shërben për të përcaktuar personin të cilit i referohet veprimi i emërtuar në mënyrë të pacaktuar. 
Këto folje pavetore shprehin sipas rrethanave, ngjyrimet modale të mundësisë ose të dëshirës a të një 
“disponimi të brendshëm” të vetës së përfaqësuar nga trajta e shkurtër e përemrit vetor. P.sh.  
Nuk veprohet kështu, Për këtë s’mund të dyshohet, S’i rrihet pa folur.

Foljet e vrapimit (Foljet e mënyrës së lëvizjes) të cilat janë: dal, depërtoj, eci, fluturoj, iki, imigroj, 
kuturis, lëvrij, livadhis, lundroj, luzmon, marshoj, mbikaloj, migroj, ngasII, ngjërojII, notoj, pararend, 
përparoj, përspjet, pupëzoj, qarkulloj, rend, rravgoj, rropat (rropas), rrugëtoj, shqepoj, etj. Këto folje 
shprehin lëvizje dinamike, të tilla që nuk tregojnë pikën e përfundimit të veprimit. Ato janë tipike 
joergative. P.sh: Vërshoi Shkumbini, Eci nëpër dhomë, Fluturuan drejt Hënës.
Këta shembuj tregojnë gjithashtu për llojin e sintagmës që plotëson kokën e SF. P. sh. sintagmat 
parafjalore SP nëpër dhomë, drejt hënës tregojnë vendin ku kryhet ose do të kryhet veprimi. Por 
plotësori mund të jetë edhe një fjali e varur rrethanore: Vërshoi atje ku errozioni kishte shkaktuar 
dëme.

Folje që tregojnë mënyrën e të folurit: bërtas, gërgëlloj, gërthas, hungëroj, klith, kukuris, kum-
bon, llapëroj, llomotit (llomotis), mërmërit (mërmëris) murmërij, murmurit (murmuris), murmuroj, 
nëpërdhëmb, ngurmazoj, pall, pëllas, pipëtij, piskat (piskas), etj.P.sh.  Murmuriti ca fjalë, Bërtiste 
nga dhimbjet, Ushtojnë topat.
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Folje që përshkruajnë tinguj të bërë nga kafshët: blegërij, blegëroj, cicëroj, gargarit (gargaris), gërthet, 
guguron, gugat (gugas), guit (guis), gumëzhin, gumëzhit, hingëllij, hungëroj, kerrmëzon, kerrnjon, kër-
ret, kijat, kikiris, krakëllin, krakëllit, kuak, karkat, kakaris, kuaçit, kuit (kuis), kukat (kukas), laris, leh, 
mekërin, mjaullin, mjaullit, muet, pëllas, etj. Pjesa më e madhe e foljeve që përshkruajnë tinguj të bëra 
nga kafshët realizohen në vetën e III. Këto folje shprehin gjithmonë një veprim real fizik të kryefjalës 
(pra kafshëve) e si rrjedhim kryefjala është gjithmonë me tiparin + frymor. P.sh.  Qeni që leh, nuk 
të ha, Gagarisin patat.

Foljet që shprehin procese fiziologjike e trupore jo të vullnetshme: dalldis, dergj, djersit, dremit, 
dushkoj, dhemb, endIII, etshoj, fërgëlloj, fshaj, fend, gërhas, gërhij, gogësij, gogësit, gromësij, gromësit, 
guhat (guhas), gulçoj, kakëdhin, lemzoj, mërdhij, mërdhit, mizëron, ofshaj, ofshëtij, etj. Këto folje tre-
gojnë procese të pavullnetshme trupore të cilat nuk janë nën kontrollin e vepruesit që i kryen/shpreh. 
P.sh. Teshtij fort, Ai s’para djersit, Lemzon shumë.
Këto folje plotësohen me sintagma parafjalore SP, sintagma ndajfoljore SN, por edhe me fjali të varu-
ra rrethanore në varësi të kontekstit dhe kuptimit leksikor të kokës F:  Zumron kur fluturon.

Karakteristikat e foljeve joakuzative

Klasa tjetër e foljeve jokalimtare është ajo e foljeve joakuzative si më poshtë: 
Folje, argumenti i të cilave është semantikisht një pësues: bie, falimentoj, flluskoj, fqinjësoj, funksio-
noj, gacullon, galdoj, gemon, gëlon, graçoj, grafulloj, gufoj, gulfoj, gurron, gjyfqej, hamullon, hirron, 
humboj, humbulloj, intereson, jermoj, jeshilon, kapitulloj, këmbëzon, kllapurit (kllapuris), kontraston, 
krikëllon, kurthon, lektis, leverdis, lëngojI, mbes, mizon, mjaftoj, mugullon, mundI, mungoj, ndikoj, 
ndjeshmëroj, ngallon, ngec, ngel, ngurroj, ondis, përheqI, përkoj, përtoj, pipton, pluskoj, puf, qaroj, qën-
droj (si folje jokalimtare), refkëtij, regëtij, regëtoj, reson, rënkoj, rimon, roit, rrapëllij, rrezon, rrësmon, 
etj. Grupohen në folje jokalimtare joakuzative sepse argumenti i tyre i vetëm nuk është një veprues, 
pra nuk e ndërmerr vetë veprimin, ose nuk është përgjegjës në mënyrë aktive për veprimin e foljes; 
ose e thënë ndryshe e trajton argumentin si argument kallëzor (akuzativ) nëse do të kishim një fja-
li me folje kalimtare. Këto folje quhen joakuzative sepse kryefjala ka rolin tematik të pësuesit dhe 
vetëkuptohet që ky pësues nuk mund të realizohet në rasën kallëzore. 
Duke qenë se kufiri ndarës ndërmjet dy grupeve të foljeve joergative dhe joakuzative është i ngushtë 
do të kemi folje të cilat janë me dy kuptime, duke patur një kuptim joakuzativ dhe një kuptim veprues 
(Newson, 2006, 156). P. sh. kemi rastin e foljeve tipike të vendndodhjes si rri dhe qëndroj që kërkojnë 
të plotësohen me lokativë. P.sh. Folja rri dhe qëndroj shprehin kuptimin “të jesh vendosur në një vend 
të caktuar” (ndoshta me një orientim të caktuar), ose me kuptimin “të mbash një qëndrim në të cilin 
pesha mbështetet në skajin e fundëm”. P.sh: Agimi rri në karrige, Agimi qëndron në këmbë, Agimi 
shkoi në Tiranë.
Në këtë përdorime, foljet nuk janë joakuzative duke qenë se ato realizojnë argumente veprues: vetëm 
kush është në gjendje në bazë të një veprimi të vullnetshëm mund të “rrijë” ose të “qëndrojë” në këtë 
kuptim në rastin e dy fjalive të para. Por në rastin e fjalive: Tavolina rri në qoshe, Kalendari qëndron 
i varur në mur, Ora shkoi. Në këto përdorime do të gjejmë nuanca të joakuzativitetit duke qenë 
se kryefjalët tavolina dhe kalendari nuk janë veprues, nuk kanë kryer veprime në mënyrë të vull-
netshme, por janë vendosur me lokativet në qoshe dhe në mur nga dikush që ka vullnetin, aftësinë, 
mundësinë apo dëshirën për ta kryer këtë veprim dhe rezulton që kryefjalët tavolina dhe kalendari në 
këto raste të jenë thjesht pësues dhe foljet rri dhe qëndroj të përcjellin veprime joakuzative. Këto folje 
plotësohen edhe me sintagma parafjalore SP, sintagma ndajfoljore SN, por edhe me fjali të varura 
rrethanore në varësi të kuptimit leksikor të foljes F, p.sh: Rrëshqiti kur akulli mbuloi rrugën.
Gjithashtu një tjetër faktor dallues është tipari + Human / - Human. Në rastin e fjalive të para do të 
kemi realizimin foljes me tiparet: + Human, + Lokativ; në rastin e fjalive të dyta do të kemi realizimin 
e foljes me tiparet: - Human, + Lokativ. Të njëjtën gjë mund të themi edhe për folje të tjera të cilat 
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kanë përdorime të dykuptimshme si p.sh. shtie, teptis, uturin, trokas, puf, shter, ushton, vërshoj, zhuit 
etj. Folje të tilla do t’i gjejmë në përdorime joergative dhe joakuzative si më poshtë:

Shtiu rrufeja / me pushkë.  Konfigurim joergativ
Shtiu pela.    Konfigurim joakuzativ (vetëm në vetë e tretë)
Mani ka shtënë degë të reja.
Teptisi djali.    Konfigurim joergativ 
I teptisën lotët.   Konfigurim joakuzativ (vetëm në vetë e tretë)
Uturin traktori.   Konfigurim joergativ (vetëm në vetë e tretë)
Më uturijnë veshët.  Konfigurim joakuzativ (vetëm në vetë e tretë)
Zemra më troket fort.   Konfigurim joergativ (vetëm në vetë e tretë)
Porta po troket.    Konfigurim joakuzativ (vetëm në vetë e tretë)
Puf duke nxjerrë shtëllunga. Konfigurim joergativ
Pufin gështenjat në zjarr.  Konfigurim joakuzativ (vetëm në vetë e tretë)

Foljet që tregojnë ndryshim në gjendjen e foljeve si: avullon, fleton, fluron, gjethon, kuqërron, 
kuqëson, kuqon, lagësoj, lylëzon, mbij, mugëllon, ngrij, përhijon, precipiton, qason, qelbëson, rrjedh, 
shkrij (në përdorimet si folje jokalimtare), shkulmon, shkumoj, tymton, thyej, ujësin, ujtisI, vagëlloj, 
vesoj, vjell (për ngjyrën), zbardhëllen, zyfnon. Në këtë rast argumenti i vetëm i këtyre foljeve përjeton 
një ndryshim në gjendjen e shprehur. Kur përdoren si folje jokalimtare foljet e kësaj nënklase janë 
tipike joakuzative. Pjesa më e madhe e këtyre foljeve realizohen në vetë të tretë dhe mbartin tiparin 
– Frymor. P.sh: Po thyen dita / nata, Avulloi benzina, Shkriu akulli, por Shkriva nga vapa. (veta I, + 
Frymor).
Gjithashtu këto folje plotësohen edhe me sintagma parafjalore SP, sintagma ndajfoljore SN, por edhe 
me fjali të varura rrethanore në varësi të kuptimit leksikor të foljes F, p.sh: Mbiu kur u ngoh koha.

Foljet që përcjellin idenë e të ekzistuarit si: fillëroj, ekzistoj, gjalloj, gjëllij, lashtoj, jam, jetoj, mbijetoj, 
mbretëroj, ndodh, ngjaj, ngjan, ngjas, ngjasoj, ngjet, përngjaj, përngjas, përngjasoj, rastis, rezulton, 
rroj, trashëgoj, tregon, vdes (si jokalimtare), vegjetoj, vetëlind.)
Kuptimi i kësaj nënklase të foljeve është i lidhur me të qenurit/ ekzistuarit të një tërësie në një 
vendndodhje të caktuar. Ato janë folje të gjendjes dhe si rrjedhim veprimi i shprehur është i 
papërfunduar; por në fakt sjellja e tyre joakuzative pranohet si e tillë nga gjuhëtarët (Ue, 127). P.sh. 
Ekzistojnë kushtet, Sot jemi, nesër s’jemi, Ka jetuar gjatë. Kuptimi i foljeve të kësaj klase mund të 
plotësohet edhe nga sintagma parafjalore SP, sintagma ndajfoljore SN dhe fjali të varura rrethanore, 
p.sh: Ngjani shumë kur qeshni.
Sipas Gramatikës së Akademisë (2002, 504) kuptimi leksikor i kësaj klase mund të plotësohet edhe 
me fjali kryefjalore lidhëzore si pjesë e sintagmës foljore SF, gjithmonë me foljen jokalimtare në vetën 
e tretë njëjës, p.sh: Kështu ngjau që fillova të hyja përsëri në udhën e njerëzve. 

Folje që tregojnë përcjellje të pavullnetshme të veprimeve/aktiviteteve që kanë efekt në shqisa 
(drita, zhurma, ndjesi etj): gacon, gërvin, gërgërit, gërgëlloj, gurgullon, gjëmojI, jehon, keqtingëllon, 
kërcas, kërcëlloj, kumbon, kuqëloj, llamburit, ndrij, ndrit (ndris), oshtin, perëndoj, rikumbon, rrëngjen, 
rrëzëllen, shkëlqej, shkëlqeron, shkëndijon, shkëndit (shkëndis), etj. P.sh. Shkëndit zjarri, Perëndoi diel-
li. Pjesa më e madhe e foljeve sa më lart realizohen në vetë të tretë, ndërsa disa prej tyre si shkreptin, 
mugëllon, vetëtin etj. janë folje pavetore. Kuptimi i foljeve të kësaj klase mund të plotësohet nga sin-
tagma parafjalore SP, sintagma ndajfoljore SN dhe fjali të varura rrethanore, p.sh: Oshtin shtëpia kur 
vijnë fëmijët.

Folje që tregojnë kohëzgjatje: filloj, hap, mbërrij, nis, përfundoj, pushoj, rifilloj, vijoj, zgjat, zgjatoj. 
Karakteristike për këtë grup është se kur këto folje përdoren si folje jokalimtare, ato vendosen në 



430

vetë të tretë (përveç foljeve mbërrij, zgjat, zgjatoj dhe përfundoj në disa kuptime). P.sh. Filloi dimri 
/ të agonte, Hapi qershia, Pushoi shiu / zhurma / zemra. Gjithashtu kuptimi i foljeve të kësaj klase 
mund të plotësohet edhe nga sintagma parafjalore SP, sintagma ndajfoljore SN dhe fjali të varura 
rrethanore, p.sh: Pushoi kur mbaruan punë.

Përfundime

Perlmutter (1978) e ka zhvilluar analizën mbi foljet jokalimtare duke marrë për shembull foljet jo-
kalimtare të gjuhës angleze, megjithatë duke qenë se kuptimi i këtyre foljeve është i njëjtë edhe për 
gjuhë të tjera, atëherë kjo e bën këtë teori të pranueshme dhe të zbatueshme edhe për gjuhë të tjera. 
Joakuzativiteti përcaktohet semantikisht dhe përfaqësohet në mënyrë sintaksore, ose në fjalë të tjera 
mund të themi se dallimi joergative-joakuzative është shënuar në mënyrë sintaksore në bazë të kup-
timit leksikor të foljes. 
Kryershmëria e veprimit mendohet se luan një rol të rëndësishëm në përcaktimin e joakuzativitetit. 
Foljet jokalimtare që tregojnë veprim të përfunduar si foljet e ndryshimit të gjendjes (psh. thyej, 
shkrij etj) dhe foljet me drejtim të brendshëm (psh. mbërrij, vij, zbres etj) janë folje tipike joakuzative. 
Foljet, argumenti i tyre i vetëm është një veprues (p.sh. protestoj, notoj, reagoj etj), janë tipike joergati-
ve. Por, mund të themi se nuk mund të heqim një vijë të prerë për sa i takon dallimit ndërmjet foljeve 
joergative dhe joakuzative duke qenë se foljet e lëvizjes ose të veprimeve të pavullneshme janë diku në 
mes, duke përcjellë e realizuar sjellje nga të dyja klasat.
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Zbulimi i fytyres se femres gjate viteve 20’-37’ te shekullit te XX-te

Doc. Nereida Shqerra
Qendra e Studimeve Albanologjike (QSA)

Abstrakt

Nje nga problemet themelore dhe kyce te shtetit te ri shqiptar te viteve 20-30 ishte dhe ceshtja e reformimit te 
fese ne Shqiperi si dhe kombetarizimi i saj. Ne vendin tone kishte dasi fetare ne tre komunitete: muslimane, 
te krisvhtere ortodokse dhe te krishtere katolike, ku komuniteti dominues ishte ai musliman. Megjithate, ne 
Shqiperi, pavaresisht kesaj ndarjeje fetare, nuk ekzistonte lufta fetare; perkundrazi, komunietetet fetare jetonin 
ne harmoni me njera-tjetren dhe pse vihej re influenca dhe ndikimi i qarqeve te huaja ne to, te cilat, pse jo, per-
piqeshin te shkaktonin dhe percarje midis komuniteteve fetare. 
Prandaj, para shtetit te ri e akoma te brishte shqiptar shtrohej ceshtja e rendesishme e kombetarizimit te fese. Nje 
rol jo te vogel per kete ceshtje luajti dhe Ahmet Zogu. Ai ishte nje nga nxitesit kryesore ne ceshtjet e reformimit 
dhe kombetarizimit te komuniteteve fetare ne Shqiperi; madje ai nuk njohu asnje fe zyrtare ne Shqiperi, pavare-
sisht lirise se ushtrimit te riteve dhe liturgjise se tyre. 
Problematika qe do te trajtohet ne kete punim lidhet me historikun e nje nga aspekteve te reformes se fese islame 
ne Shqiperi, si ceshtja qe shkaktoi mjaft debate: zbulimi i fytyres se femres, ceshtje per te cilen do te flasim ne 
vijim. Nga e shkuara zakonore ne vendin tone ishte bere tradite qe grate e fese islame, pervec mbuleses se tyre 
sipas Fjales Kuranore, te mbulonin dhe fytyren me nape, ose sic njihej ndryshe ‘me ferexhe’, gje qe tregonte mun-
gese te zhvillimit dhe emancipimit te gruas shqiptare madje dhe neperkembje te te drejtave te saj. Ndaj nje detyre 
e madhe shtrohej para Qeverise se asaj kohe, perfaqesuesve drejtues te Komunitetit Musliman si dhe shoqerise 
shqiptare, per reformimin e ketij zakoni te prapambetur. 

Fjalet kyce: Zbulimi I fytyres, Percja, Feja, Reformimi, Emancipimi.

Ngritja e problemit te zbulimit te fytyres (heqja e perces dhe e napes qe vihej mbi fytyre kur vishej 
ferexheja), ka qene objekt qe ishte shtruar vazhdimisht per zgjidhje, si ne shtypin e kohes, ashtu edhe 
ne parlamentin shqiptar. Shqyrtimi i ketij problemi u intensifikua gjate periudhes se qeverisjes se 
A. Zogut; madje ne ate kohe mori permasat e nje levizjeje shoqerore. Per kete ceshtje pati reagime 
nga me te ndryshmet te shprehura nepermjet revistave e gazetave te kohes. Po i referohemi per ilu-
strim revistes zyrtare te Islamit shqiptar, “Zani i Nalte”, ne maj te vitit 1936 ne artikullin “Zbulimi i 
grues muslimane” nder te cilat shkruan: “Sa here qe evolusioni i Kombit t’one pengohet dhe kushdi 
per c’arsye nuk shpejton perpara, dalin disa Oksidentalofile dhe si shkaktar te ketij mosperparimi 
akuzojne gruen muslimane qe nuk zbulohet”.
Autori gjithashtu konstaton ne shkrimin e tij se “Gruja shqiptare asht konservatore dhe ka karakter 
te forte; nuk epet aqe shpejt mbas gjanave te kota e kurre nuk iu shtrohet puneve te paarsyeshme. Ajo 
kerkon nje jete te ndershme e te qete; ajo nuk kenaqet nga jeta lluksoze…” (Basha, 2011, 534). Me pas 
autori ndalet tek nje artikull i botuar ne revisten “Bota e Re” nga “Harbuti” sic e quan ai, i cili nder 
problemet qe parashtron jane edhe: 1-“te zbuloje e te cliroje gruen.” 2-“te oksidentalizoje elementin 
Musliman”. Mbasi evidenton botimet e tjera te shkruara ne shtyp rreth ketij problemi, autori argu-
menton me Ajete Kuranore arsyen e veshjes se gruas dhe sipas tij kjo behet “per te mbrojt virtytin e 
nderin e njerzis e jo me rrobnue seksin femnuer” (2011, 2). 

Ferexheja ka qene pjese e mbuleses se femrave te Bizantit dhe te Persise, te cilat i mbanin me qellim 
qe ne menyre publike te manifestonin nivelin e tyre aristokratik ne publik. Percja ka qene forma 
me e tejskajshme e mbulimit te femres. Megjithese e trasheguar, perdorimi i saj nuk percaktohej ne 
normat kuranore.
Naim Frasheri per kete zakon thote: “Te meshehurit dhe te mbuluarit e fytyres se gruas s’ka qene ne 
kohen e Profetit, por eshte shpikur me vone”. Te tjere shfaqin mendimin se ky zakon eshte trasheguar 
nga veshja e gruas para islamit. Ne favor te ketij mendimi shkojne edhe menyrat e ndryshme qe jane 
trajtuar e perdorur si veshje islame ne Shqiperi. 
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Nga te dhenat del se mbulesa e gruas muslimane jo vetem neper bote, por edhe ne Shqiperi nuk ka 
qene e njejte. Grate tiranase dhe Durrsake p.sh, leviznin te mbuluara me nje lloj ferexheje te hedhur 
mbi koke, duke lene nje sy perjashta. Ndersa ne qytetin e Elbasanit mbulesa e femres ishte nje rrobe 
e zeze dhe e gjate ‘ferexhe’, kurse fytyra dhe koka mbuloheshin me nape te bardhe. Grate e qytetit te 
Shkodres kane perdorur menyra te ndryshme mbulimi sipas moshes: ndryshe mbulohej femra kur 
ishte vajze, ndryshe kur ishte e martuar dhe ndryshe ne moshe te thyer; megjithese si per vajzat ashtu 
edhe per nuset veshja, e cila perfshinte edhe percen, ishte e zeze dhe e gjate deri ne fund te kembe-
ve. Per vajzat percja ndryshonte: ishte e holle ne krahasim me ate te nuseve. Ne moshen e pleqerise 
fytyra zbulohej dhe koka mbulohej me nape te bardhe. Ne qytetin e Korces, Kavajes dhe Gjirokastres 
gruaja mbulohej me ferexhe dhe me perce te zeze. Ne Kavaje, ndoshta dhe ne ndonje tjeter, sic vinte 
ne dukje shtypi, mbulesa kishte filluar te perdorej edhe nga nje pjese e grave te besimit ortodoks apo 
katolik.
Problemi i heqjes se perces qe nje ceshtje e rendesishme e fese islame dhe pati interpretime te 
ndryshme ne ato kohe, dhe sidomos me vone. Ceshtja e heqjes se perces, e nxitur dhe nga lirite 
individuale qe u duken qe ne fillimet e viteve XX-te, kishte filluar te merrte nje zgjidhje masive te 
painstitucionalizuar. Zakoni i vecimit te vajzes brenda mureve te shtepise dhe mbulimi i saj, kur dilte 
ne publik me perce apo ferexhe, fillonte qysh ne moshen 10-12 vjec. Jashte shtepise vajzat duhet te 
leviznin te mbuluara. Ne fillim te viteve 20, ne kuadrin e ngritjes dhe te zhvillimit te arsimit kom-
betar, vijimi i shkolles nga vajzat qe i paket, per arsye se pjesa me e madhe e tyre mbuloheshin dhe 
nuk pranonin te shkonin ne shkolle, qofte edhe per te mbaruar arsimin fillor; ne kete kuader u ngrit 
edhe kjo ceshtje. 
Ne seancen parlamentare te 10 marsit 1923, pikerisht gjate diteve qe po zhvillohej Kongresi i Pare i 
Muslimaneve shqiptare, deputetet Ali Kelcyra e Bahri Omari, te mbeshtetur edhe nga Stavro Vinjau, 
Fan Noli, Luigj Gurakuqi dhe Hile Mosi, ngriten problemin e veshjes se grave muslimane ne Shqipe-
ri dhe ne vecanti mbulimin e fytyres me perce. Ali Kelcyra, ne diskutimin e tij, tha se ruajtja e ketij 
zakoni nga grate muslimane ne te ardhmen do te pengonte integrimin e femres ne shoqeri dhe do 
ta menjanonte nga pjesemarrja ne zhvillimin e pergjithshem te vendit. Ai i propozoi parlamentit qe 
te nxirrte nje ligj e te ndalonte mbajtjen e perces. Por ky propozim u kundershtua nga pjesa me e 
madhe e deputeteve, duke e quajtur te parakohshem. Madje pati dhe diskutante, si: Osmen Haxhiu, 
Fazlli Frasheri, Visarion Xhuvani etj, qe diskutuan me tone te ashpra per propozimin e bere duke e 
konsideruar kete ceshtje si ceshtje qe i perkiste Komunitetit Musliman. Keshtu qe, me shumice vo-
tash, propozimi i Ali Kelcyres u hodh poshte nga parlamenti. Ndersa Bahri Omari ishte i mendimit 
qe kjo ceshtje t’i lihej ne dore Komunitetit Musliman. Sipas tij, parlamenti duhej ti ngarkonte qeverise 
detyren per t’i shfaqur Kongresit te Muslimaneve propozimin e paraqitur prej tij, si nje deshire e 
parlamentit qe ky Komunitet te perpiqej per permiresimin e gjendjes shoqerore te gruas muslimane, 
duke luftuar keshtu zakonet e prapambetura qe na kishin mbetur nga kohet e kaluara. Pas miratimit 
ne parlament, ky propozim iu dergua Kongresit, por, kur kjo kerkese e parlamentit nepermjet qeve-
rise arriti ne Kongres, ky i kishte perfunduar punimet. 
Ne fillim te vitit1924 deri ne qershor1924, Shqiperia u perfshi nga trazirat, por shtypi nuk reshti se 
shkruari per ndryshimin e pozites se femres; nje nder ceshtjet qe u ngriten ishte dhe heqja e perces. 
Zogu, ne fjalimet e para si Kryetar i Republikes me 1925-1926, ngriti domosdoshmerine e lartesimit 
te femres. Krahas masave per ndryshimin e gjendjes se saj, ai kerkoi te luftoheshin zakonet e mbrap-
shta dhe te huaja te vendit qe poshteronin gruan, nje prej te cilave ishte edhe mbulimi i femres me 
perce. Sipas te dhenave del se ne kete kohe fillon puna per pergatitjen e ligjit per heqjen e mbuleses se 
fytyres. Ne luften e nisur kunder ketij zakoni u perdoren te gjitha mjetet. Demaskimi qe i bente shtypi 
ketij zakoni do te luante nje rol ne parapergatitjen e opinionit te gjere, ne menyre qe masat qe do te 
merreshin ne te ardhmen kunder ketij zakoni, te pranoheshin pa shume kundershtime (2011, 43).
Kryesia e Komunitetit musliman, jo vetem qe nuk e kundershtoi kete levizje, por u bashkua me te. Ne 
normat e Kuranit evidentohet se: “Femra muslimane eshte e detyruar te mbuloje trupin, perjashtuar 
fytyren, deri ne bylyzyk, po te doje edhe kembet. Ajo nuk eshte e detyruar te mbaje carcaf.” Prandaj, 
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meqe percja nuk ishte permendur ne asnje nga normat e Kuranit, kryesia e Komunitetit Musliman e 
pati te lire rrugen per te dale kunder ketij zakoni. Ne gusht te vitit 1929, Behxhet Shapati ne emer te 
kryesise se Komunitetit Musliman, i drejtoi Ministrise se Drejtesise nje shkrese ne te cilen theksonte 
domosdoshmerine e angazhimit te ketij dikasteri per te ndaluar mbajtjen e perces. Sipas tij, zakoni 
i mbajtjes se perces nuk pajtohej si norme e fese muslimane. “Eshte e vertete, - theksonte Behxhet 
Shapati, - se feja muslimane e detyron femren te mbuloje gjymtyret e caktuara deri ne vendin qe i jep 
edukata qytetare, por jo fytyren”. Kerkesa e Behxhet Shapatit per heqjen e perces pati interes per tri 
arsye: e para, kjo shprehte interesimin e Komunitetit Musliman per te luftuar disa norma e zakone te 
stisura ne fene islame si kuranore, duke marre pjese drejtpersedrejti ne zbatimin e reformave qyte-
teruese; e dyta, shenonte hapin e pare per clirimin e gruas muslimane; e treta, nje kerkese e tille, e 
bere nga kryesia e Komunitetit Musliman, do te ishte me e besueshme per popullsine muslimane ne 
pergjithesi dhe per grate muslimane ne vecanti (2011, 240-241).
Propozimi i kryetarit te Komunitetit Musliman per heqjen e ferexhese u pershendet nga ministri i 
Drejtesise, Hiqmet Delvina. Ky propozimi u trajtua edhe ne qeveri dhe mbi kete baze, me 14 gusht 
1929, doli vendimi sipas te cilit ndalohej qarkullimi neper rruge i grave zbathur dhe te mbuluara nga 
koka ne kembe me ferexhe. Per zbatimin e ketij vendimi, qeveria urdheronte autoritetet e vendit qe 
te gjithe ata prinder vajzash e burra grash qe do t’i nxirrnin vajzat e grate e tyre me ferexhe e symbyl-
lur te ndeshkoheshin. I krahasuar me propozimin e kryetarit te Komunitetit Musliman per te hequr 
vetem percen, vendimi i qeverise shkonte edhe me larg, ndalonte mbulimin e gruas me perce e me 
ferexhe (2011, 242).
Zakoni i mbulimit te gruas me perce e ferexhe kishte rrenje te thella ne popull, prandaj edhe zbatimi 
i vendimit do te haste veshtiresi. Per te shmangur cdo konfrontim me banoret, ministri i Drejtesise 
u kerkoi komisareve te policise ne te gjithe prefekturat qe te tregonin kujdes per kete.”Vendimi, - 
theksonte ai - nuk duhet te zbatohet ne menyre brutale, por te binden banoret per te mirat qe do 
t’u sillte vajzave dhe grave zbatimi i ketij vendimi” (Basha, 2000, 143). Ai kerkonte qe komisaret e 
policise te bashkepunonin me kryepleqte, te cilet duhet t’ua benin te qarte grave dhe vajzave te qytetit 
vendimin e qeverise. 
Vendimi i qeverise nuk u shtrua ne parlament per te marre forme ligjore per afro 8 vjet. Mesa duket, 
lenia e kesaj mase ne formen e vendimit u be per te parapergatitur opinionin per domosdoshmerine 
e zbulimit te femres. Nga te dhenat dokumentare dhe bibliografike te viteve 1929-1937 del se per 
t’ia arritur kesaj, masat ndaluese te qeverise u shoqeruan me nje propogande te gjithanshme, ne te 
cilen rol te rendesishem luajten organe te ndryshme te shtypit, bisedat dhe konferencat e ndryshme 
ne qender e ne rrethe. Organet e pushtetit lokal u vune ne levizje per te zbatuar vendimin e qeverise. 
Bashkia e qytetit te Gjirokastres ne bashkepunim me shoqerine “Gruaja shqiptare”, mori nje vendim 
te perbashket per ndalimin e perdorimit te perces e te ferexhese. Po ate dite, prefektura e Tiranes 
mori masa qe ne manifestimet e pervjetorit te shpalljes se monarkise, te gjitha grate dhe vajzat qe 
do te merrnin pjese ne ceremoni te dilnin te zbuluara. Zbatimi i vendimit u be i detyrueshem per 
grate qe ishin ne marredhenie pune me shtetin, si: per mamite, per mesueset etj. Ndaj nenpunesve qe 
shkelen vendimin, u moren edhe masa administrative, si p.sh. ndaj disa mamive te qytetit te Kavajes 
e te Beratit, si edhe ndaj disa mesuesve ne qytetin e Shkodres (Basha, 2011, 244).
Si rezultat i propagandes se zhvilluar ne vitet 1930-1936 u arrit: se pari te argumentohej se mbulimi 
gruas ishte nje faktor frenues per zhvillimin dhe emancipimin e femres si dhe te vendit ne pergjithesi; 
se dyti, u konsolidua mendimi se percja dhe ferexheja nuk kishin baze kuranore dhe nuk ishin norme 
e fese islame, prandaj heqja e tyre nga perdorimi nuk e prekte besimin islam. E gjithe kjo pergatiti 
opinionin ne vend per domosdoshmerine e zhdukjes se ketij zakoni nga jeta shqiptare. Keshtu, u 
krijuan kushtet per te hedhur hapin vendimtar per pergatitjen e ligjit per heqjen e perces. 
Ne 1937, Kryesia e Komunitetit Mysliman hartoi nje raport ne te cilin argumentohej se percja nuk 
ishte norme kuranore, prandaj i benin thirrje Keshillit te Pergjithshem te Komunitetit Musliman te 
vendosnin bashkerisht qe grate muslimane te hiqnin percen; raport i cili u aprovua. Vendimi nr.2 i 
Keshillit te Pergjithshem te Komunitetit Musliman date 1 mars 1937 thote: 



434

“Keshilli i Pergjithshem i Komunitetit Musliman, tue shtrime bisedimet mbi raportin e z.kryetar te 
Komunitetit Musliman, peshtetur n’aprovimin e kater Kryemyftinjve dhe tue marre shpjegimet e 
rastit nga pikepamja fetare prej zotnis se tyne, vecanerisht tue ndigjue sqarimet bindese te antarve 
fjalemarres ne kete mbledhje, konfirmon se asht e lejueshme fetarisht hapja e fetyres dhe e duarve te 
gruas muslimane dhe, si konsekuence, marrja pjese e saj ne cdo shesh t’aktivitetit njerezuer, dhe pra 
tue ju mbeshtetun posacerisht argumentimeve te Sheriatit dhanun ne kete rast prej kompetenteve, 
vendosi me unanimitet aprovimin e raportit te Kryesise, tue sigurue ne nji ane zbatimin e tyne me 
anen e predikimeve dhe, n’anen tjeter, tue vu ne dijeni Qeverine Mbretnore n’apreciationin e se ciles 
mvaret menyra e realizimit te ketij vendimi te nenshkruem e te pranuem prej gjithe antarve te ketij 
Keshilli” (Moroco dela Roka, 1994, 35).
Personat pjesemarres: “Salih Myftija d.v.; Muharrem Mullahu d.v.; dr. B.Shapati d.v.; Halit Jusufi d.v.; 
Fejzi Alizoti d.v.; Hafiz Xhaferri d.v.; Ferit Vokopola d.v.; Abdurrahman Dibra d.v.; Salih Vuciterni 
d.v.; Halit Rroji d.v.; Ahmet Hastopalli d.v.; Shahsivar Alltuni d.v.; Mas’har Kellici d.v.; Ismail H. De-
veja d.v.; Ekrem Vlora d.v.” (1994, 35).
Pas miratimit te raportit dhe vendimit te kryesise nga Keshilli i Pergjithshem i Komunitetit musli-
man, ky i fundit i propozoi qeverise per te marre masa per venien ne jete te ketij vendimi. Mbi kete 
baze qeveria pergatiti projektligjin per heqjen e perces, te cilin e dergoi per diskutim e miratim ne 
parlament. Ne te thuhej: ”Ndalohet femra te mbuloje fytyren e saj teresisht ose pjeserisht me cdo 
mjet mbulimi. Kundravajtesit denohen me gjobe te rende deri ne 500 franga ari”. Ne shtate nenet e 
tij per kundravajtesit percaktoheshin denime me gjobe, deri ne heqje lirie. Pas miratimit njezeri ne 
parlament me 7 mars 1937, me 10 mars vendimi u botua ne fletoren zyrtare (1994, 35-36).
Me 16 mars 1937, Zogu, ne nje leter qe i dergonte Kryeministrise, e vleresonte kete ligj si nje hap te 
rendesishem per lartesimin e gruas shqiptare, jo vetem ne dobi te zhvillimit te individualitetit te saj, 
por edhe te familjes, atdheut e shoqerise. Reformen e mirepriten gjithashtu edhe grate dhe vajzat mbi 
te cilat rendonte ky zakon. Qysh ne ditet e para te shpalljes se ligjit mbretit i erdhen mesazhe nga te 
gjitha krahinat e Shqiperise. Ne zbatim te ketij ligji elementet e klerit musliman luajten perseri nje 
rol te rendesishem. Ata qene nder te paret qe i nxorren grate dhe vajzat e tyre pa perce, p.sh, ne Berat 
myftiu i qytetit nxorri me fytyre te zbuluar gruan dhe vajzen e vet. Edhe nepunesit e administrates 
shteterore ndikuan pozitivisht ne zbatimin e reformes p.sh, ne qytetin e Kavajes ishte mesuesi Fahri 
Berberi qe dha shembullin i pari dhe nxorri te gjithe pjesetaret e familjes pa perce e ferexhe. Zbatimi 
i reformes u kerkua te respektohej me rigorozitet sidomos nga grate nenpunese. Rol pozitiv per kete 
luajti shoqeria “Gruaja shqiptare” me deget e saj neper qytete, puna e se ciles kishte arritur qe ne disa 
qytete grate te kishin filluar te dilnin pa perce e ferexhe, si ne: Durres, Gjirokaster, Korce etj. (Basha, 
2011, 245-247).
Ne zonen e Shkodres u zhvilluan protesta te ashpra te muslimaneve ne vijim te ndalimit te perces nga 
ana e qeverise me 1937, per grate muslimane. Ne mars 1937 konsulli italian raportonte se ky ligj ishte 
bere shkak per nje agjitacion gjithnje e me te forte nder muslimanet e Shkodres. Ndersa nga te gjitha 
qytetet niseshin letra pergezimi per qeverine, ne Shkoder nuk ka pasur asnje manifestim ne favor te 
ligjit (2011, 244-246).
Ne bashkesite e tjera muslimane shqiptare vendimi i qeverise u prit zyrtarisht ne menyre te favorshme 
ose - sic informonte ne nje njoftim diplomacia italiane - “me indifference”. Nuk ndodhte keshtu ne 
Shkoder dhe pse myftiu i atjeshem ishte shprehur ne mbeshtetje te ndalimit te perces. Per kete qellim 
Zogu dergoi ne ate qytet tri motrat e tij te cilat u kujdesen te paraqiteshin kudo pa perce, me veshje 
perendimore te modes te shoqeruara vazhdimisht nga fotografet. Bashkesia muslimane e Shkodres 
me ndjenjen e identitetit qe duhej mbrojtur perballe shumices katolike te rrethinave, ishte lidhur me 
traditat e veta social-fetare me shume se bashkesite islamike te Shqiperise se Mesme, e cila ishte e 
islamizuar ne menyre kompakte (Moroco dela Roka, 1994, 35-36).
Megjithate ne disa qytete, si: Korce, Elbasan, Shkoder, nje pjese e grave veshen xharin qe luante 
te njejtin rol si percja me ferxhene, por ishte me i manovrueshem. Ai u jepte mundesi te zbulo-
nin fytyren kur dilnin ne qytet, ku vezhgoheshin nga policia dhe te mbuloheshin kur dilnin jashte 
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kontrollit te saj. Ne fakt kjo ishte nje heqje e genjeshtert e perces, prandaj prefekti i Korces i kerkoi 
Ministrise se Puneve te Brendshme qe “te merren masa per te zhdukur plotesisht mbulimin e grave, 
qe te hiqej fare percja me gjithe xhar”. Po keshtu u verejten raste kur grate, megjithese e hoqen per-
cen, filluan te mbanin cadrat per te mbuluar fytyren. Duke u nisur nga keto fakte ministri i Puneve 
te Brendshme, u terhiqte vemendjen organeve te pushtetit lokal qe te merrnin masa per zbatimin e 
ligjit. Reformes per heqjen e perces iu be jehone dhe ne shtypin e huaj. Ajo u vleresua si nje hap i 
rendesishem drejt perparimit, si perpjekje per t’u larguar nga orientalizmi dhe per t’u futur ne rrugen 
e qyteterimit evropian (Basha, 2011, 245-247). 
Pra, sic u vu re ne kete studim nuk ishte e lehte crrenjosja e zakonit te mbajtjes se perces nga grate dhe 
vajzat, zakon i trasheguar nga e shkuara. Ishin faktoret e shumte, si: institucionet shteterore, fetare e 
shoqerore qe luftuan me te gjitha mjetet per emancipimin e shoqerise shqiptare e vecanerisht gruas 
shqiptare e cila deri tani ishte pare e poshteruar dhe e neperkembur. Pa zhvillimin dhe emancipimin 
e saj, Shqiperia nuk do te mund te radhitej perkrah vendeve te qyteteruara evropiane, pasi gruaja 
eshte pjese kryesore e integrimit te shoqerise, dhe diskriminimi i saj do te thoshte prapambetje e 
pergjithshme e vendit.
Politika fetare e mbretit Zog ne mardheniet e shtetit me bashkesite fetare dhe me kleriket e tre ko-
muniteteve nuk ishte thjesht ceshtje e forcimit te pozitave te pushtetit monarkik ne lidhje me to, por 
edhe e forcimit te shtetit e te pavaresise se tij, si dhe e formimit te pozitave te klerit kombetar (Aka-
demia e Shkencave, 2007, 299).
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Borxhi publik i Evropës Jug-Lindore sfidë për zhvillimin ekonomik

Sherif Gashi
Kolegji “ Pjeter Budi” Prishtinë

Abstrakt

Llogaritë e të hyrave publike dhe të shpenzimeve publike pothuajse asnjëherë nuk janë në baraspeshë. Në rastin 
kur shpenzimet publike janë më të larta se të hyrat publike kemi të bëjmë me deficit buxhetor dhe e kundërta 
nëse të hyrat publike janë më të larta se sa shpenzimet publike kemi të bëjmë me suficit buxhetor, rast ky që 
ndodh shumë rrallë. Në rastin kur të hyrat publike janë më të vogla se sa shpenzimet publike shteti bën balan-
simin e tyre përmes huamarrjes. Kjo e zhvendos problemin në kohë, por ka një kosto suplementare meqenëse 
duhet të paguhen interesat. Nëse borxhet a marra shfrytëzohen në mënyrë produktive për zhvillimin ekonomik 
të vendit, huamarrja mund të jetë fitimprurëse, p. sh. nëse përdoret për investime në projekte të caktuara. Në 
të kundërtën, nëse huamarrja përdoret për t’i mbuluar shpenzimet operative, sociale, ajo kthehet në një barrë 
të rëndë për gjeneratat e ardhshme të vendit. Periudha e tranzicionit në vendet e rajonit krijoi vështirësi fiskale, 
ekonomike dhe financiare. Ekonomia informale, politika fiskale e paqëndrueshme, korrupsioni i lartë, keq-
menaxhimi i të hyrave publike ka bërë që shumica e vendeve të rajonit të hyjnë në borxh publik për mbulimin 
e deficitit buxhetor. Sipas të dhënave statistikore Kosova, Maqedonia, Bosnja e Hercegovina kanë nivel më të 
ulët të borxhit publik, krahasuar me vendet e tjera si: Serbia, Shqipëria, Kroacia, Mali i Zi, ku borxhi publik 
ka tejkaluar shifrën 60% të BPSH. Punimi do të analizojë shkaqet e borxhit kaq të lartë, qëllimet e marrjes së 
borxhit, efektet e borxhit në rritjen ekonomike të vendit, pasojat e borxhit të lartë për ekonominë e shtetit, si 
dhe mënyrën e menaxhimit të borxhit publik. Objektivi kryesor mbi menaxhimin e borxhit publik duhet të jetë 
financimi i buxhetit me kosto sa më të ulët të mundshëm, gjithmonë duke pasur parasysh nivelin e pranueshëm 
të ekspozimit ndaj rreziqeve financiare. Nëse shtetet e rajonit nuk i kushtojnë vëmendjen e duhur menaxhimit të 
borxhit publik e sidomos, Kroacia, Shqipëria dhe Serbia së shpejti do të ballafaqohen me krizën e njëjtë sikurse 
ajo e Greqisë, Italisë, Portugalisë, Spanjës etj.

Fjalët kyqe: Të hyrat publike, shpenzimet publike, deficiti buxhetor, menaxhimi i borxhit publik. 

Hyrje

Nëse burimet kryesore të hyrave buxhetore (doganat, tatimet, taksat, kontributet etj.) nuk janë në 
gjendje të sigurojnë mjete të mjaftueshme për financimin e shpenzimeve buxhetore, atëherë shteti 
shfrytëzon marrjen e huave, qoftë si hua bankare, qoftë përmes emitimit të letrave me vlerë. Letrat 
me vlerë i blejnë subjektet e ndryshme: ekonomia (ndërmarrjet, bankat afariste, kompanitë e siguri-
meve, fondet pensioanle), popullsia e cila përkohësisht jep të ardhurat e veta për mbulimin e deficitit 
buxhetor me kundërshpërblim (interes). Shfrytëzimi i këtyre mjeteve duhet të jetë i kufizuar nga se 
mund të vijë koha që mjetetet e marra shteti nuk mund t’i kthejë, prandaj mund të ndodhë falimen-
timi i shtetit. FMN dhe BB janë monitoruesit kryesor të deficitit buxhetor të cilat japin këshilla, ndi-
hma materiale për përballimin e deficitit buxhetor. Me qëllim të kontrollit të deficit buxhetor, vendet 
e Bashkimit Evropian, në vitin 1992 vendosën të ashtuquajturat kritere të konvergjencës apo“kriteret 
e Mastrihut” për anëtarësimin në Eurozonë. Këto kritere përfshijnë financa të shëndosha publike, 
kurs të qëndrueshëm këmbimi dhe norma të ulëta interesi. Në dhjetor 1996, me iniciativën e ish-
ministrit gjerman të financave, Theo Waigel, Presidenca Evropiane e kryesuar nga Dublini arriti në 
një konsensus politik mbi elementet përbërëse të Paktit të Stabilitetit. Kjo i hapi rrugën pranimit 
zyrtar të këtij Pakti në Samitin (European Council) e Amsterdamit, në korrik të vitit 1997. Rezoluta e 
Paktit u pranua zyrtarisht, duke krijuar një sistem me sanksione për vendet anëtare, të cilat dështonin 
në mbajtjen e deficitit buxhetor nën 3 për qind të PBB-së, për tre vitet në vazhdim. Në këtë mënyrë, 
fuqia ligjore e kritereve të Mastrihut u zgjerua për të shërbyer si një nga shtyllat e themelimit të një 
mase parandalimi në mbarë Bashkimin Ekonomik dhe Monetar, qëllimi i së cilës ishte disiplina bux-
hetore (Komisioni Evropian, faqe 18-19).
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Borxhi publik dhe rritja ekonomike

Që në mes të shekullit XVIII, David Hume (1777) i cili në punimet e veta shqyrtoi veprimtarinë 
financiare të shtetit, kujdesin themelor ia kushtoi veprimtarisë së huas publike dhe njëherësh ishte 
kundërshtar i madh i borxhit publik si burim i të ardhurave. Ndër të tjera, thotë “shteti duhet të zh-
dukë kredinë publike në të kundërtën kredia publike do ta zhdukë shtetin”. Lorenz Von Stein (1871) 
thekson se një qeveri pa borxhe ose kërkon shumë nga e tashmja ose bën shumë pak për të ardhmen.
Ekonomistët klasikë krijuan bindjen e tyre mbi borxhin publik. Ata mendonin se balancimi i bux-
hetit vjetor nga ana e qeverisë ishte një virtyt për vetë qeverinë, dhe një defiçit buxhetor për ata 
shikohej si një shenjë e falimentit të shtetit. David Rikardo, një ndër përfaqësuesit kryesorë të shkol-
lës klasike, i referohej borxhit si “... një ndër rreziqet më të tmerrshme, që ishte shpikur ndonjëherë, 
që mund të cenonte një komb” (Balassone et al., 2004, f. 1). Nga ana tjetër, ekonomistët modernë, 
mbanin një qëndrim krejt të kundërt. Ata kishin bindjen se nëse huamarrja shtetërore bëhej për 
qëllime produktive, dhe jo për konsumin e të mirave dhe shërbimeve, atëherë ata e respektonin këtë 
veprim në çdo aspekt. Ata e shohin borxhin shtetëror si një mjet të domosdoshëm të një ekonomie 
moderne, sidomos për vendet në zhvillim, të cilat varen pikërisht nga këto hua të brendshme apo të 
jashtme për të përshpejtuar procesin e zhvillimit të tyre ekonomik. Kredia publike shihet si një burim 
shumë i rëndësishëm forcash sigurie (Rosen,2003,510). Borxhi është teprica kumulative e shpenzi-
meve të kaluara mbi arkëtimet e kaluara. Kriza aktuale e borxheve në Evropë, padyshim që ka ngritur 
vëmendjen e shumë ekonomistëve për fenomenin e rritjes së nivelit të huamarrjes nga shumë shtete 
në zhvillim apo të zhvilluara.
Qëllimi i çdo vendi është rritja ekonomike - zhvillimit ekonomik. Ky qëllim është veçanërisht aktuale 
në vendet më pak të zhvilluara, të cilat ballafaqohen me problemin universal strukturën e shpenzi-
meve publike: nga se pjesa më e madhe e të hyrave publike shfrytëzohet për mbulimin e shpenzimeve 
publike, kurse një pjesë e vogël e të hyrave nacionale ndahet për investime. Keynesianët mendojnë 
se nëse harxhimet qeveritare rriten, komponentët e tjerë të shpenzimeve mbeten konstante, atëherë 
prodhimi do të rritet. P.sh. një rritje me 10 milion $ në shpenzime qeveritare mund të shkaktojë një 
rritje totale të prodhimit prej 15 milion $ (Henderson, 2007, 28). Robert Barro (Harvard) argumen-
ton se inflacioni, papunësia, PBV real, dhe kursimet reale nacionale, nuk do të ndikohen, qoftë nëse 
financat qeveritare shpenzohen me taksa të larta e me deficit të ulët, qoftë me taksa të ulëta e deficit 
të lartë (Henderson, 2007,35).
Që të dalë një vend nga rrethi i varfërisë, është e domosdoshme që të rritet kursimi dhe investimet. 
Me shfrytëzimin e vëmendshëm dhe selektiv të tatimeve, mund të tejkalohet mungesa e mjeteve për 
investim me reduktim të harxhimit privat. Njëkohësisht qeveria daljet e veta duhet t’i drejtoj për 
investime, për shfrytëzim të përgjithshëm me të cilat do të krijohen kushte për investime private. Të 
tilla janë, p.sh, investimet në rrugë, limane, dhe objekte të tjera infrastrukturore, sikurse edhe për 
arsim, me të cilat mund të tërhiqen investimet private. Vendet e Evropës Juglindore buxhetet pub-
like i ndërtohen me deficit. Rritja e përhershme e shpenzimeve publike me përqindje, madje mbi 
përqindjen e rritjes së të ardhurave nacionale, është bërë shkak i rritjes së shpenzimeve shtetërore ( 
Komoni, 2008, 238).
Për të ekuilibruar llogaritë, deficiti mund të kompensohet nëpërmjet:
a) Huamarrjes - kjo e zhvendos problemin në kohë, ka një kosto suplementare. 
b) Përdorimit të rezervave - paraprakisht të akumuluara prej tepricave buxhetore të realizuara gjatë 
viteve të mëparshme, por janë raste shumë të rralla kur një shtet ka suficit buxhetor (Kosova në vitin 
2007 kishte mbi 260 milionë euro rezerva).
c) Ndryshimit të politikës fiskale - rritjes së shkallës së tatimeve, duke pasur në konsideratë që mos 
të dëmtohet aktiviteti ekonomik. Kosova në fillim të viti 2009 ndryshoi politiken fiskale me qëllim 
të ndikohet në rritjen ekonomike dhe në rritjen e punësimi, por kjo nuk rezultoi. Shqipëria po ashtu 
nga fillimi i vitit 2014 ndryshoi politikën fiskale me qëllim të rritjes të hyrave publike, por në bazë të 
dhënave statistikore nuk rezultoi një rritje e tillë (doganat nuk kanë arritur ta përmbushin planin në 
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realizimin e të hyrave të parashikuara). 
a) Emetimit monetar - është bërë praktikë e pothuajse të gjitha shteteve për financimin e deficitit 
buxhetor. Hyrja në borxh e shtetit për financimin e deficitit buxhetor te Banka Qendrore do të thotë 
emision i parave të reja ose monetizimi i deficitit buxhetor. Monetizimi i deficitit buxhetor ndikon 
në jostabilitetin ekonomik, në paraqitjen e inflacionit dhe të deficitit në bilancin e pagesave. Prandaj 
menaxhimi i borxhit publik i shmanget politikës së emetimit të parave të reja.
b) Reduktimit të shpenzimeve publike. Në rast se treguesi i borxhit konsiderohet i lartë për fuqinë 
ekonomike të vendit dhe norma e rritjes së BPSH-së nuk garanton riparimin e detyrimeve, shkurtimi 
i shpenzimeve qeveritare është pjesë e një regjimi të shtrëngimit ekonomik (rasti i Greqisë). Duhet 
vendosur disiplinë financiare duke hartuar një strategji prioritare për mbulimin e shpenzimeve pub-
like, mosfillimi i investimeve që nuk mbështet me fonde në buxhet. Orientimi i të hyrave publike në 
mbulimin e shpenzimeve publike prioritare. 
 

Impakti i borgjit pubilk në zhvillimin ekonomik

Borxhi publik mund të ketë një efekt negative mbi rritjen ekonomike në afat të gjatë ngase:
Rritja e borxhit publik përgjithësisht korrespondon me:
a)  Një ulje të volumit të kursimeve kombëtare neto. Ulja e kursimeve kombëtare neto, nxit rritjen e 
normave të interesit, dhe këto të fundit ndikojnë në uljen e investimeve dhe në uljen e rritjes së stokut 
të kapitalit. Por, ulja e rritjes së stokut të kapitalit do të ndikojë negativisht në teknologjinë e re, ngase 
mungojnë mjetet për të investuar, ose mjetet për investim do të jenë më të pakëta. Rritja e investi-
meve në teknologji të re do të rriste produktivitetin e punës me çka drejtpërdrejt do të ndikonte në 
rritje ekonomike të vendit. 
b) Një rritje të kostos së shërbimit për këtë borxh. Kjo do të ndikonte në uljen e investimeve pub-
like dhe rritjen e taksave të kapitalit dhe të punës, të cilat duhet të financojnë këtë rritje të borxhit 
publik. Nga ana tjetër rritja e taksave të punës, do të ulëte ofertën për punë, dhe mund të ndikojë në 
rritjen e ekonomisë informale dhe evazionit fiskal. Këta dy faktorë të fundit do të ndikonin negativ-
isht në mënyrë direkte në buxhetin e shtetit, duke sjellë më pak investime në infrastrukturë, arsim, 
shëndetësi etj. Gjithashtu klima e biznesit në vend do të përkeqësohej duke e bërë vendin më pak të 
preferuar për investime të huaja direkte (IHD). Nga ana tjetër një rritje e taksave të punës, do të ulë 
fuqinë blerëse të konsumatorëve, që do të kushtëzojë më pak konsum, më pak shitje për bizneset dhe 
më pak taksa të mbledhura për buxhetin e shtetit. Të gjithë këta faktorë bëjnë që të ulet PBV dhe për 
rrjedhojë do të ulet edhe rritja ekonomike në vend. 
c) Rritja e borxhit publik ndikon në nivelin e besimit ndërkombëtar ndaj vendit. Kjo do të ndikonte 
në rritjen e normave të interesit për individët apo firmat. Rritja e normave të interesit do të reflektojë 
në më pak kërkesë për kredi nga bizneset dhe individët. Pra, biznesi nuk mund të zgjerojë aktivitetin 
e tij dhe individët nuk mund të zgjerojnë konsumin e tyre. 

Borxhi publik në vendet e Evropës Juglindore

Vendete e Evropës Juglindore buxhetet publike i ndërtojnë me deficit. Nevoja për të financuar defici-
tin buxhetor dhe për të rifinancuar borxhet e arritura ka sjellë rritje të shpejtë të borxhit të qeverive 
në vendet e Evropës Juglindore. 
Borxhi publik në Republikën e Kosovës ka një specifikë dhe një histori të veçantë në krahasim me 
vendet e tjera. Kosova trashëgoi borxhet e jashtme të ish Jugosllavisë, borxhi i trashëguar ishte 220.6 
milion euro, borxh i marrë nga BB. Procesimi i borxhit të jashtëm në Kosovë fillon që nga viti 2009, 
borxh i cili duhet t’i kthehet BB deri në vitin 2031 me këste dy herë në vit. Kosova për herë të parë për 
mbulimin e shpenzimeve publike merr borxh publik të brendshëm në fillim të vitit 2012, konkretisht 
në janar të vitit 2012 është mbajtur ankandi i parë i letrave me vlerë (bonathesari). Që nga viti 2012 
thuajse për çdo muaj është mbajtur nga një ankand i shitjes së letrave me vlerë. Në fund të vitit 2013 



439

stoku i borxhit të përgjithshëm të Kosovës arrin në 475.7 milion euro apo 9.10% e BPV. Ky nivel i 
ulët i borxhit publik në krahasimi me vendet e tjera në rajon, por me një rritje shumë të shpejt. Secili 
qytetar i Kosovës sot është rreth 260 euro borxh. 
Borxhi i jashtëm i qeverisë qendrore përfshin të gjitha kreditë e nënshkruara midis kreditorëve dhe 
Qeverisë shqiptare si edhe instrumentet e emetuara në tregun e huaj. Borxhi i jashtëm i garantuar i 
Qeverisë qendrore u referohet kredive të nënshkruara midis kreditorëve dhe shoqërive publike, shly-
erja e të cilit garantohet nga qeveria. Borxhi i brendshëm përfaqësohet nga instrumente të borxhit 
të emetuar në tregun e brendshëm dhe përfshin borxhin e brendshëm të Qeverisë qendrore dhe atë 
të garantuar nga qeveria qendrore. Borxhi publik në Shqipëri në fund të vitit 2014 arriti në 69.15% 
të BPV, sipas raportit vjetor të Ministrisë së Financave të Republikës së Shqipërisë (MFRSH, raporti 
2014, 6). Struktura e borxhit publik ishte borxhi i brendshëm 57.8%, kurse ai i jashtëm 42.20% i borx-
hit total. Në bazë të afatit të maturimit 29.34% është borxh afatshkurtër dhe 70.66% borxh afatgjatë, 
60.20% afat maturimi mbi një vit. Borxhi publik sigurohet me emetimin e letrave me vlerë borxhi si 
dhe përmes kredive. Borxhi publik i shprehur në valutë është: 59% në monedhë vendore, kurse 41% 
në valuta të huaja. Në Shqipëri borxhi publik për kokë banori në vitin 2015 ka arritur 2617 euro, 
krahasuar me vitin 2010 ka një rritje prej 48%, e shkaktuar kryesisht nga rritja e lartë që pësoi stoku 
i borxhit në vitin 2014.
Në vitin 2013 në Kroaci borxhi publik arriti në 29 miliardë euro apo 67% e BPV (MFK, Raporti 
2013). Borxhi është rritur në këto nivele për shkak të bondeve të reja të shtetit të përdoruara për 
të mbuluar humbjet në sektorin e shëndetësisë publike. Bondet janë vendosur gjithashtu në tregun 
ndërkombëtar me interesa shumë më të larat sasa në të kaluarën. Përfaqësuesi i BB në Kroaci, Carlos 
Pinerua deklaron se niveli i lartë i borxhit e bënë vendin të dobët përballë tronditjeve ekonomike të 
mundshme. Pinerua këshillon Kroacinë, borxhi në gjendjen aktuale mund të mbahet për pak kohë, 
por jo për gjatë. Borxhi publik për kokë banori në Kroaci në vitin 2013 ishte 6444 euro.
Borxhi publik i Serbisë në fund të 2014 arriti në € 22,760 miliard euro, që është 70,9 për qind e 
produktit të brendshëm bruto (MFS, raporti, 2014). Tavani i vendosur nga Ligji për Përgjegjësinë 
Fiskale është 45%. Stoku i borxhit publik tejkalon tavanini sipas ligjit për 58%. Borxhi publik në Serbi 
po rritet me shpejtësi të madhe, në fund të janarit 2015 arriti 23.22 miliardë euro, që është 72.3 % e 
BPV (MFS, raport, janar 2015). Krahasuar me muajin dhjetor të vitit 2014 borxhi publik është rritur 
me rreth 460 milionë euro, apo në ditë 14.84 milionë euro. Nëse vazhdon me këtë trend në fund të 
vitit 2015 Serbia borxhin publik do ta ketë 27.96 miliardë euro apo 78.1% e BPV. Borxhi publik për 
kokë banori në Serbi janar 2015 ka arritur 3270 euro.
Borxhi publik i Maqedonisë, vazhdimisht po rritet. Ndërsa në vitin 2017 ai do të jetë 50% e BPV, ka 
parashikuar Fondi Monetar Ndërkombëtar(FMN) në raportin e tij të fundit të publikuar në faqen e 
vet zyrtare. Borxhi i jashtëm i Maqedonisë, në vitin 2014, ka arritur në 4 miliardë euro, gjegjësisht 
46.6% e BPV. Në buxhetin e këtij viti deficiti buxhetor është projektuar të jetë 3.5% e BPV (MFRM, 
projektim, 2015). Akumulimi i borxhit publik të shtetit ndër vite njëherësh ka rritur edhe borxhin 
për kokë banori, kështu që në raport me numrin e popullsisë në Maqedoni prej 2.107.000 banorë, 
del se çdo banorë ka rreth 2000 euro borxh ndaj institucioneve të huaja financiare dhe atyre vendore.
 

Masat për menaxhimin e borxhit publik

Procesi i krijimit dhe zbatimit të strategjisë së menaxhimit të borxhit publik fillon me vendosjen e 
objektivave kryesore. Përpara se të ndërmerret huamarrja afatgjatë rekomandohet që qeverisjet ven-
dore të kenë një strategji menaxhimi të borxhit dhe një politikë të shkruar të borxhit. Çdo vendim 
për të financuar investimet e qeverisjes vendore duhet të shoqërohet me plan për menaxhimin e 
borxhit ku parashikohet aftësia dhe kapaciteti i qeverisjes vendore për të menaxhuar borxhin. Në të 
ardhmen e afërt është e detyrueshme që aftësitë dhe kapaciteti i menaxhimit të borxhit duhet fuqi-
zuar, pasi që huamarrja vendore përballet me risqet financiare për qeverisjet vendore (si p.sh. kur 
ripagimi i borxhit tejkalon kapacitetet financiare të buxheteve vendore). Menaxhimi i borxhit mund 
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të përcaktohet si një proces i sigurimit për pagesën e interesit dhe pagesën e principalit mbi borxhin 
ekzistues dhe planifikimin për pasojat e borxhit të ri në një nivel që do të optimizojë kostot e hua-
marrjes dhe nuk do të dobësojë pozicionin financiar të qeverisjeve vendore. Vlerësimi i impaktit të 
kufirit të borxhit aktual dhe i të ardhmes mbi buxhetin vendor në të ardhmen është gjithashtu pjesë 
e procesit të menaxhimit të borxhit.
Menaxhimi i borxhit publik në asnjë vend nuk ka të njëjtën strategji. Qëllimet dhe mundësitë e 
vendeve të Evropës Juglindore janë të ndryshme: varësisht nga shuma dhe struktura e borxhit, zhvil-
limi i tregut të kapitalit, klasifikimi i kredive, cilësia e politikës fiskale dhe monetare, mjedisi makro, 
etj. Megjithatë, pavarësisht nga niveli i zhvillimit, vendet duhet të vendosin sistem cilësor në menax-
him të borxhit. 
Një nga qëllimet e para të administrimit të borxhit publik është stabilizimi i borxhit publik ndaj 
BPV-së. Për shkak të krizës financiare në mënyrë të konsiderueshme u ul BPV në të gjitha vendet e 
botës, që ndikoi në rritjen e deficitit buxhetor me këtë edhe në rritjen e borxhi publik. Në periudhën 
e ardhshme nevojat financiare do të jenë shumë më të larta për dy arsye: deficiti i vazhdueshëm si dhe 
arritja e obligimeve nga vitet e mëparshme 
 Gjykuar nga analiza e strategjive të vendeve të përzgjedhura objektivat kryesore të tyre janë ulja 
e borxhit publik. Strategjia në menaxhimin e borxhit publik bazohet në: përmirësimin e tregut të 
letrave me vlerë në tregun e brendshëm, në uljen kostos së huamarrjes së brendshëm dhe kujdesi i 
shtuar ndaj rrezikut.
Në kohën e krizës financiare, shumë vende kanë mundësitë të kufizuara të financimit të jashtëm, 
rënia e rritjes ekonomike zvogëlon konsumin, sjellë zvogëlimi i të hyrave publike. Daljen nga kjo 
situatë shtetet e Evropës Juglindore duhet kërkuar në menaxhim të borxhit aktual dhe zvogëlim të 
hyrjes në borxh. Sllovenia për menaxhim sa më efikas të borxhit publik kujdes të veçantë i kushton 
zhvillimit të tregut sekondar të letrave me vlerë, pastaj marrjes hua me kushte të volitshme, për të 
reduktuar rrezikun e tregut.
Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore (2009: 10) hartuan udhëzimet për zhvillimin 
e strategjive efektive të kontrollit të borxhit publik në afat të mesëm. Për menaxhimin e cilësisë së 
borxhi publik është i nevojshëm:
• Përcaktimi i objektivave për realizimin e strategjisë për menaxhimin e borxhit,
• Identifikimi i strategjisë aktuale duke analizuar kostot dhe rreziqet e borxhit ekzistues,
• Identifikimi dhe analiza e burimeve të mundshme të financimit (Duke përfshirë kostot dhe rreziqet),
• Parashikimi i rreziqeve në rajon që burojnë nga politikat fiskale, monetare, të jashtme dhe politika 
të tregut,
• Rishikimi i objektivave kryesore strategjike afatgjata,
• Përcaktimi i kostove dhe rreziqeve, dhe të vlerësojë strategji alternative,
• Rishikimi i ndikimit të strategjisë mbi politikat fiskale dhe monetare
• Harmonizojnë strategjinë e menaxhimit të borxhit publik.
Konkluzionet
Borxhi publik është problem i vendeve të Evropës Juglindore. Viteve të fundit borxhi pub-
lik është rritur shumë shpejt. Rritja e shpenzimeve publike në ritëm të shpejt në vendet e Ev-
ropës Juglindore nuk po përcillet me të njëjtin ritëm edhe në rritjen e të hyrave publike. 
Informaliteti ekonomik ka një shkallë alarmi në këto shtete. Zvogëlimi i infromalitetit do të mundë-
sonte rritjen e të hyrave publike, do të mundësonte shtetin që me mjete vetanake të menaxhojnë 
shpenzimet publike, do të krijohen kushte të barabarta konkurruese të njësive ekonomike në treg.
Ndryshimi i tarifave tatimore me një kujdes të veçantë në ruajtjen e parimit social. 
Zvogëlimi i shpenzimeve publike, menaxhimi i mirë i të hyrave publike, në 
mënyrë që norma nga 3% e deficitit buxhetor të reduktohet sa të jetë e mundur. 
Menaxhimi i borxhit publik është i një rëndësie te veçantë në këto shtete. 
Diverzifikimi i portofolit të borxhit publik do të mundësonte që të mbahet borxhi publik momental. 
Ndryshimi i strukturës së borxhit nga ai afatshkurtër në atë afatgjatë do të mundësonte që obligimet 
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ndaj borxhit aktual të kryhen në kohë dhe me një kosto më të ulët. Duhet të bëhet zvogëlimi i pjesë-
marrjes së borxhit afatshkurtër në krahasim me borxhin afatgjatë në raport me shumën e përgjith-
shme të borxhit. 
Duhet krijuar mekanizmat mbrojtëse të rrezikimit të monedhës për vendet që në tregun mon-
etar kanë dy e më tepër monedha (Shqipëria, Kroacia, Serbia, Bosnja e Hercegovina, Maqe-
donia). Të përcjellët trendi i interesit si në tregun e brendshëm ashtu dhe në atë të jashtëm.` 
Zhvillimi i tregu të letrave me vlerë. Kosova ka akçes shumë të kufizuar në tregjet ndërkombëtare 
financiare, shtetet si Maqedonia, Shqipëria, Mali i Zi, Serbia kanë dalë në tregjet ndërkombëtare duke 
emetuar Eurobonde. Shpenzimet publike duhet të mbulohen, por me një kosto sa më të ulët si per 
gjeneratën e tashme ashtu edhe për gjeneratën e ardhshme.
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Abstrakt
 
Ky punim synon të studiojë rolin e luajtur nga proçesi i komunikimit politik modern në mediatizimin e politikës 
shqiptare. Komunikimi politik konsiderohet si një proçes i lidhur ngushtë me proçese më të gjera, si ai i globali-
zimit të ekonomisë dhe kulturës, transformimin e sistemit social dhe progreset teknologjike.
Tashmë, komunikimi politik konsiderohet jo vetëm si një faktor ndikues në suksesin apo disfatën elektorale, 
por rezulton të jetë një aspekt shumë i rëndësishëm në konsolidimin e demokracive të vendeve në zhvillim, 
si Shqipëria. Në funksionimin e demokracisë, komunikimi politik duhet të shërbejë jo vetëm si transmetues i 
informacionit nga klasa politike nëpërmjet mediave tek shoqëria, por edhe si hapësirë për pyetjet dhe opinionet 
e individëve, për identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve. Por a ushtrohen korrektësisht këto funksione në 
demokracinë e brishtë shqiptare?
Ky punim ka si qëllim të paraqesë jo vetëm kontributet teorike, por edhe ato praktike mbi fushën e komuni-
kimit politik dhe mediatizimit të politikës shqiptare. Qëllimi i këtij punimi është të evidentojë rolin e luajtuar 
nga zhvillimi i teknologjive të informacionit dhe i televizionit, në veçanti, në përfaqësimin mediatik të klasës 
politike shqiptare. 
Sistemi i mediave është shndërruar në zërin e politikës, apo në zërin e qytetarëve? 
Punimi, në veçanti, do ti referohet kontekstit shqiptar dhe ndërthurrjes së interesave politike dhe ekonomike me 
sektorin mediatik. Gjithashtu do të fokusohet tek mënyra e funksionimit të logjikës mediatike, nëpërmjet çfarë 
proçedure mediat seleksionojnë dhe paraqesin realitetin? 

Fjalët kyçe: Komunikim politik, shoqëri, mediatizim, televizion, demokraci.
 

Hyrje
  
Bashkëveprimi ndërmjet sistemit mediatik dhe atij politik ka qënë objekt studimi i fushave të 
ndryshme, nga antropologjia, sociologjia, psikologjia dhe shkencat politike. Komunikimi politik si 
produkt i këtij ndërveprimi na paraqitet si një proçes dinamik dhe kompleks i lidhur ngushtë me 
faktorë social, ekonomik dhe politik.
Në këtë punim komunikimin politik do ta konsiderojmë si produkt i ndërveprimit të tre aktorëve 
kryesorë që kanë legjitimitet për tu shprehur në publik dhe që janë: sistemi politik (institucionet, 
partitë dhe politikanët), sistemi i mediave (gazetarët dhe pronarët e mediave) dhe qytetari-votues. 
Vëmendja e treguar ndaj studimeve të komunikimit politik, justifikohet nga fakti që shpesh herë 
përmbajtja mediatike dhe pasqyrimi i realitetit në media, është konsideruar si një tregues i tendenca-
ve sociale dhe kulturore të një shoqërie. 
 Interesi i vecantë ndaj kësaj fushe motivohet nga roli i rëndësishëm që ka luajtuar dhe luan procesi 
i komunikimit jo vetëm në sjelljen elektorale të qytetarëve, por edhe në transformimin e sistemit 
politik dhe shoqëror. 
Politika shqiptare, ashtu sikurse edhe ajo ndërkombëtare, ka treguar një interes dhe përkujdesje të 
veçantë ndaj procesit të komunikimit në përgjithësi dhe përcaktimit të axhendës mediatike në veçan-
ti. Në këtë punim funksionin e axhendës, hierarkizimit të problemeve të debatit politik nga ana e 
gazetarëve, do ta përcaktojmë si një prej aspekteve të komunikimit politik. (Wolton, 1993). 
Për të analizuar fazat e ndryshme të zhvillimit të komunikimit politik duhet të marrim në konside-
ratë një shumëllojshmëri fenomenesh të lidhura me proçese të rëndësishme si: 
- Transformimi i vlerave, bindjeve dhe besimeve. 
- Transformimi i strukturës shoqërore. 
- Zhvillimi i teknologjisë dhe informacionit. 
- Kriza që aktualisht po kalojnë partitë politike. 
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- Globalizimi ekonomik dhe kulturor. 
 Këto fenomene bëjnë që komunikimi politik të luajë një rol të rëndësishëm në rrjedhën e politikës 
dhe në formësimin e opinionit publik. 
Nëse do i referohemi ngjarjeve politike që në ’89 sollën ndryshimin e sistemit në Europën Lindore, 
studiuesit e kanë përkufizuar si “pjesa e parë e revolucionit”, duke nënkuptuar rolin e rëndësishëm të 
luajtur nga sistemi mediatik dhe televizioni në veçanti, në rrjedhën e ngjarjeve politike (Wolf, 1992, 
7). 
Analiza e situatës mediatike dhe politike na ndihmon të identifikojmë fazat e evoluimit të komuniki-
mit politik dhe sjelljen e politikës shqiptare ndaj sistemit mediatik. Nëse politikanët shqiptarë e për-
dorin median për të komunikuar punën dhe arritjet e tyre apo për të influencuar sjelljen e qytetarëve 
dhe vendimmarrjen politike?
Referuar studimeve amerikanë, rezultojnë tre mënyra të ndryshme raportimi midis medias dhe po-
litikës ( Amoreti, 1997). 
- Shpesh herë ndodh që mediat të jenë të nënshtruara ndaj sistemit politik. Politika në këtë rast 
synon që nëpërmjet kontrollit të informacionit të influencujë qytetarët dhe në të njëjtin moment të 
konfirmojë fuqinë e saj. 
-  Sistemi i medias mund të jetë i pavarur nga politika dhe mund të ndikojë tek zhvillimi i procesit 
politik. Në këtë rast media mund të propozojë pikëpamjen e saj mbi realitetin.
- Në raste të tjera mund të ndodhë që media dhe politika të ndodhen në raporte të ndryshme nego-
cimi, kur tentojnë vazhdimisht të influencojnë njëra tjetrën.
  
Panorama mediatike shqiptare përgjatë periudhës së tranzicionit i është nënshtruar shpesh herë pre-
sionit të sistemit politik dhe ekonomik duke vendosur në dyshim ekzistencën e pavarësisë midis dy 
sistemeve.  
Pavarësisht presionit të ushtruar nga elitat politike, hapja dhe liberalizimi i tregut mediatik shqiptar 
ka ecur me hapa më të shpejta se tranzicioni ekonomik dhe politik. Pluralizmi politik në shqipëri 
duhej të ishte motori i ndryshimit të klimës sociale, dhe njëkohësisht të raportit të krijuar ndërmjet 
mediave, politikës dhe opinionit publik. Në shqipëri, shumëfishimi i strukturave mediatike duhet të 
reflektohej tek rritja e mundësive nga ana e qytetarëve për të pasur akses në vendimmarrjen politike. 
Nëse mediat do të vazhdojnë të reflektojnë interesat e klasës politike, do të cënohet funksioni kryesor 
i medias në demokraci, që është ai i informimit të njëanshëm dhe i krijimit të një platforme të ne-
vojshmë për diskutimin politik publik ( McNair, 2009, 33).
 

Mediatizimi i politikës shqiptare 

Komunikimi politik modern ka sjellë ndyshime të konsiderueshme në panoramën politike shqiptare. 
Ndryshime që reflektohen jo vetëm tek sasia e informacionit e vënë në dispozicion të qytetarëve, por 
kryesisht në transformimi e mënyrës së prezantimit dhe shfaqjes të politikës në televizion. 
Komunikimi politik në kohët moderne vlerësohet si një faktor i rëndësishëm dhe ndikues në sukse-
sin apo dështimin e një fushate elektorale. Në kuadër të komunikimit politik, mjetet e komunikimit 
masiv, nuk shërbejnë vetëm si një kanal nëpërmjet të cilit mundësohet transmetimi i mesazhit politik 
por luajnë rolin e liderit të opinionit ( Mazzoleni, 2004, 44). Janë mediat ato që duhet të mbledhin, 
përpunojnë dhe transmetojnë mesazhin tek publiku i gjërë. 
Nga pikëpamja sociale, në sistemet e sotme demokratike, funksionin e shoqërizimit, funksion që 
më parë e kryente familja dhe shoqëria, sot po e kryen gjithnjë e më shumë sistemi i mediave. Nëse 
gjatë rregjimit komunist shqiptar, media konsiderohej një ndër instumentet kryesorë të propagandës, 
në fillim të viteve ’90, me krizën e sistemit politik, social dhe ekonomik, sistemi mediatik pëson 
ndryshime rrënjësore jo vetëm në organizimin e tij por edhe në funksionin e ushtruar si mjet so-
cializimi ndërmjet individëve. Nëpërmjet mediave qytetarët mund të ndjekin zhvillimet politike, të 
jenë pjesë e debatit politik publik dhe të jenë pjesëmarrës aktiv në jetën politike (McNair, 2009, 89). 



444

Shënjat e para të mediatizimit të politikës, në arenën ndërkombatare, i hasim në fillim të viteve ’60 në 
Shtetet e Bashkuara, kur televizioni bëhet pjesë e jetës politike. Në këtë moment ndryshojne format e 
komunikimit tradicional të përdorur nga aktorët politikë duke ju përshatur logjikës mediatike. Nisur 
nga ky këndvështrim, mediatizimi politik mund të konsiderohet si proçes dhe strument me anën e të 
cilit media influencon mënyrën e komunikimit të subjekteve politikë ( Sensales & Bonaiuto, 2008).
Mediatizimi i politikës shqiptare përkon me hapjen e televizioneve të para private në shqipëri dhe 
identifikohet si periudha e lindjes së komunikimit politik modern. 

 
Fig. 1 Zhvillimi i sektorit mediatik shqiptar 2008-2015 

 Burimi: Autoriteti i Mediave Audiovizive
 
Nëse i referohemi kontekstit shqiptar konstatojmë se media influencon mënyrën e komunikimit të 
aktorëve politikë. Politikanët që dëshirojnë ti drejtojnë një mesazh publikut të qytetarëve duhet të 
përshatasin për mediat kohën, llojin, organizimin e mesazhit. Nisur nga ky këndvështrim media 
ndikon në mënyrën e strukturimit dhe prezantimit të politikës në televizion.
Proçesi i mediatizimit, nëpërmjet thjeshtëzimit të mesazheve politike, mundëson kuptueshmëri 
më të lartë nga audienca dhe një pjesëmarrje më të madhe në debatin politike, por njëkohësisht ky 
proçes mund të sjellë pasoja negative për demokracinë (Swanson & Mancini, 2006). 
Duke ju referuar kontekstit shqiptar dhe ndërthurjes të interesave ekonomike dhe politike me sekto-
rin medatik, mund të themi që shpeshherë është ndërhyrja politike dhe ekonomike ajo që përcakton 
axhendën e medias duke realizuar një mediatizimi të njëanshëm, politika i përshtatet logjikës media-
tike por njëkohësisht përcakton edhe axhendën e çështjeve të trajtuara. 
Klasa politike shqiptare ka treguar një interes të veçantë për ushtrimin e një kontrolli politik mbi 
sistemin mediatik duke krijuar me këtë të fundit një raport që shpesh herë ka marrë formën e një 
konvergjence të plotë midis sistemit mediatik, klasës së re politike dhe kapitalistëve të rinj. Sistemi i 
mediave dhe i politikës kanë objektivat dhe nevojat e tyre që shpesh herë nuk përputhen dhe, pikëri-
sht, për të ruajtur autonominë e këtyre dy sistemeve është mëse e nevojshme ndërmjetësimi midis 
logjikës mediatike dhe asaj politike ( Mazzoleni, 2004, 94).
 

Raporti media-politikë në kontekstin shqiptar 

 Shqipëria jeton prej më shumë se 20 vitesh në një sistem demokratik dhe shumëpartiak. Pikëri-
sht prezenca e një mjedisi politik aktiv, e proçeseve zgjedhore dhe debateve politike e bëjnë mëse 
të rëndësishme nevojën e individit për t’u informuar mbi mënyrën e organizimit dhe zhvillimit të 
procesit politik. Ekzistenca, veprimtaria dhe konkurrenca midis partive politike nuk mund të imagji-
nohet pa funksionimin e sistemit të mediave. 
Në kushtet e sotme të “partive mediatike”, partitë komunikojnë nëpërmjet medias me anëtarët dhe 
opinionin publik duke anashkaluar komunikimin nëpërmjet strukturave partiake, që rezulton të jetë 
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një metodë e vjetëruar. Mediat informojnë qytetarët, ndihmojnë në formimin e opinionit publik, 
kanë për detyrë të përcaktojnë axhendën politike. 
Ndryshe nga Evropa Perëndimore, ku pozita dhe kultura e sistemit të medias ndryshon me ritme të 
ngadalta, në vendin tonë ndryshimet e shpeshta e bëjnë akoma më të vështirë përcaktimin e llojit të 
marrëdhënieve midis medias dhe politikës. 
Në Shqipëri, si dhe në vendet e tjera në tranzicion, po zë gjithnjë e më shumë hapësirë një lloj i ri 
partish politike: partitë e mediave, të cilat kanë pothuajse të gjitha të njëjtat tipare midis tyre: krye-
tari komunikon me anëtarët, me simpatizantët dhe me votuesit nëpërmjet medias, duke lënë në hije 
strukturat e brendshme tradicionale (Krasniqi, 2006). 
 Duke u aplikuar në vendet me demokraci të brishte, modeli i partive mediatike paraqet vështirësi 
dhe sjell pasoja të rënda për zhvillimin e shoqërisë civile. Rritja e pushtetit personal të udhëheqësve 
politikë në dëm të strukturave të brendshme politike e bën procesin vendimmarrës të pakontrol-
lueshëm.
Dritëhijet e sistemit mediatik në Shqipëri reflektojnë jo vetëm situatën politike por edhe atë eko-
nomike, sociale e kulturore (Gritti, 2001, 84). Influenca e ushtruar nga klasa politike mbi sistemin 
mediatik është e ndërlidhur me interesat ekonomike dhe profesionalizmit të gazetarisë shqiptare. Në 
këtë mënyrë media e pavarur rezulton të hasë vështirësi në funksionimi e saj për aq kohë sa politika 
dhe interesat ekonomike do të ndikojnë tek sektori mediatik. 
Ndërkohë ndikimi më i madh i partive tek mediat qëndron tek lidhjet që politikanët krijojnë me pu-
nonjësit e mediave nëpërmjet presionit ekonomik që ushtrojnë dhe nëpërmjet politikave rregulluese. 
Zgjerimi i këtij fenomeni rrit influencën e partive mbi mediat dhe njëkohësisht vihet në diskutim 
ekzistenca e një kufiri të qartë midis informacionit dhe propagandës. 
Studiues të ndryshëm ndërkombëtarë bashkohen me idenë se media në sistemet post-komuniste 
nuk përfaqëson interesat e publikut por interesat politike dhe ekonomike. Si pasojë, është më se e 
nevojshme të përcaktohet ndikimi i politikës në media dhe ndikimi i mediave mbi partitë politike 
pasi, shumë herë, rezulton që influenca politike të transformohet në presione ekonomike.
Në një vend me demokraci të re, siç është vendi ynë, rezulton se partitë kanë pushtet më të madh 
mbi mediat në krahasim me pushtetin që mund të kenë mediat mbi partitë. Në shumë raste partitë e 
përdorin median për qëllimet e tyre politike duke e parë median si të vetmen mundësi për të zgjeruar 
elektoratin e tyre ( Londo, 2004). 
Studimet e kryera tregojnë se pronarët e mediave private përcaktojnë politikën editoriale të mediave 
që kanë në pronësi dhe e përdorin për të pasqyruar interesat e tyre personale, interesa që shpesh herë 
përputhen me ato politike. 
Fakti që komunikimi politik dobëson rolin dhe funksionin e partive politike, të organizatave dhe isti-
tucioneve sociale sjell pasoja nga më të ndryshmet, pasi mund të pengojë zhvillimin dhe evoluimin 
e partive politike dhe të ulë besimin e publikut tek politika. 
 Ky fenomen mund të konfirmohet edhe nga rritja e apatisë politike. 

  
Fig 2. Pjesëmarrja në zgjedhje 1991-2013
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Një ndër pasojat e mediatizimit të politikës është edhe shthurja dhe kriza që aktualisht po kalojnë 
partitë politike. Ky fakt bën të mundur që partitë tradicionale dhe ato të reja të heqin dorë (edhe pse 
jo plotësisht) nga praktika e dikurshme e kontakteve direkte dhe fizike me votuesit dhe t’ja besojnë 
këtë funksion figurës së liderit dhe pranisë së tij në media. 
Me zhvillimin e politikës është konstatuar se cilido pushtet politik e ka të vështirë të mbijetojë pa 
mbështetjen e mediave. Klasa politike që është në gjendje të përdorë në momentin dhe në masën e 
duhur sistemin e mediave ka më shumë mundësi të sigurojë suksesin politik. 
 

Konkluzione

 Punimi i mësipërm analizon proçesin e komunikimi politik në kontekstin shqiptar duke e konside-
ruar ate jo vetëm si një faktor ndikues në suksesin apo disfatën elektorale, por edhe si një aspekt të 
rëndësishëm në konsolidimin e demokracive të vëndeve në zhvillim, si Shqipëria. 
 Në funksionimin e demokracisë, komunikimi politik duhet të shërbejë jo vetëm si transmetues 
i informacionit nga klasa politike tek media dhe shoqëria, por edhe si hapësirë për pyetjet dhe 
opinionet e individit, për identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve. 
Punimi ka evidentuar rolin e luajtur nga përhapja e televizioneve private dhe zhvillimin e teknologji-
ve të informacionit në përfaqësimin mediatik të klasës politik shqiptare. Nga studimi i kryer rezulton 
se politika shqiptare ka treguar një interes dhe vëmendje të vecantë ndaj proçesit të komunikimit në 
përgjithësi dhe ndaj përcaktimit të axhendës mediatike në veçanti. 
Sistemi mediatik shqiptar, jo vetëm ai publik, por edhe ai privat, i është nënshtruar shpeshherë pre-
sionit të sistemit politik dhe ekonomik. Elita politike ka ushtruar autoritetin e saj për të përcaktuar 
axhendën mediatike, duke kontrolluar në këtë mënyrë rrjedhën e informacionit dhe formimin e 
opinionit publik. 
Nëse do i referohemi proçesit të mediatizimit të politikë shqiptare vërifikojmë ndryshime rrënjësore tëk 
mënyra e prezantimit të politikës në televizion. Klasa politike i përshtatet mënyrës së funksionimit të 
logjikës mediatike por pa humbur asnjëherë pushtëtin për të përcaktuar axhendën mediatike. 
Duke ju referuar kontekstit shqiptar dhe ndërthurjes së interesave ekonomike dhe politike më sektorin 
mediatik, rezulton se forcat politike dhe ekonomike janë parësore në përcaktimin e axhendës mediatike.
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Abstract

The main propose of this paper is to tell the role of validity and reliability of survey in social research. The use of 
reliability and validity are common in quantitative research and now it is reconsidered in the qualitative research 
paradigm. Since reliability and validity are rooted in positivist perspective then they should be redefined for 
their use in a naturalistic approach. 
Concepts of reliability and validity in social science research are introduced and major methods to assess reli-
ability and validity reviewed with examples from the literature
The thrust of the paper is to provide novice researchers with an understanding of the general problem of validity 
in social science research and to acquaint them with approaches to developing strong support for the validity 
of their research.
Therefore, reliability, validity and triangulation, if they are relevant research concepts, particularly from a quali-
tative point of view, have to be redefined in order to reflect the multiple ways of establishing truth. 

Key words: Reliability, Validity, Qualitative, Quantitative, researchers

Introduction

This article discusses the use of reliability and validity in the qualitative research paradigm. An im-
portant part of social science research is the quantification of human behavior. 
The objective of this paper is to provide insight into these two important concepts, validity and reliability. 
The paper is organized as follows. The first section presents what validity means and the methods to 
develop strong support for validity in behavioral research. The second section presents what reliabil-
ity of measurement means and the techniques most frequently used to estimate reliability.

Validity

Validity is concerned with the meaningfulness of research components. When researchers measure 
behaviors, they are concerned with whether they are measuring what they intended to measure. 
There are four types of validity that researchers should consider: internal validity, constructs validity, 
statistical conclusion validity and external validity. 

Internal validity

Internal validity speaks to the validity of the research itself. The internal validity should have a repre-
sentative sample. So we should have a representative sample to have the real conclusions. 
There are many threats to internal validity of a research design. Some of these threats are: history, 
maturation, testing, instrumentation, selection, mortality, diffusion of treatment and compensatory 
equalization, rivalry and demoralization. 

Construct validity

Construct validity refers to how well you translated or transformed a concept, idea, or behavior – that is a con-
struct – into a functioning and operating reality, the operationalization (Dansereau, F., Alutto, J.A. and Yam-
marino, F.J. (1984). To substantiate construct validity involves accumulating evidence in six validity types: face 
validity, content validity, concurrent and predictive validity, and convergent and discriminated validity. Eisner, 
E. W. (1991). divided these six types into two categories: translation validity and criterion-related validity. 
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Statistical conclusion validity

Conclusion validity pertains to the relationship being tested. Statistical conclusion validity refers to 
inferences about whether it is reasonable to presume covariation given a specified alpha level and the 
obtained variances (Seale, C. (1999). There are some major threats to statistical conclusion validity 
such as low statistical power, violation of assumptions, reliability of measures, reliability of treatment, 
random irrelevancies in the experimental setting, and random heterogeneity of respondents. 

External validity

External validity of a study or relationship implies generalizing to other persons, settings, and times. 
Generalizing to well-explained target populations should be clearly differentiated from generalising 
across populations. Each is truly relevant to external validity: the former is critical in determining 
whether any research objectives which specified populations have been met, and the latter is crucial 
in determining which different populations have been affected by a treatment to assess how far one 
can generalise (Strauss, A., & Corbin, J. (1990).

General Validity

A major aspect of validation of a questionnaire refers to common validity of the questionnaire. The 
most common elements widely used in questionnaire validation are –
Known Group Validity – refers to the extent to which an instrument can demonstrate variability of 
scores which vary on a certain known variables.
Construct Validity – refers to the extent to which an instrument can demonstrate the measure of the 
intended construct.
Content Validity  – refer to the extent to which an instrument covers all aspect of social problem 
under study
Criterion Validity – refers to consistency with the gold standard questionnaire
Another types of validity are face validity, transition validity, content validity etc.
Face Validity. Face validity is a subjective judgment on the operationalisation of a construct. Even 
though subjective judgment is needed throughout the research process, the aforementioned method 
of validation is not very convincing to others as a valid judgment. As a result, face validity is often 
seen as a weak form of construct validity. 
Translation Validity. Translation validity centres on whether the operationalisation reflects the true 
meaning of the construct. 
Content validity. Bollen (1989) defined content validity as a qualitative type of validity where the domain 
of the concept is made clear and the analyst judges whether the measures fully represent the domain.
Criterion-related validity. Criterion-related validity is the degree of correspondence between a test 
measure and one or more external referents (criteria), usually measured by their correlation. 

Reliability

In this context the definition of reliability is straightforward: a measurement is reliable if it reflects 
mostly true score, relative to the error. For example, an item such as “Red foreign cars are particu-
larly ugly” would likely provide an unreliable measurement of prejudices against foreign- made cars. 
This is because there probably are sample individual differences concerning the likes and dislikes of 
colors. Thus, this item would “capture” not only a person’s prejudice but also his or her color prefer-
ence. Therefore, the proportion of true score (for prejudice) in subjects’ response to that item would 
be relatively small.
Measures of reliability. One can easily infer a measure or statistic to describe the reliability of an 
item or scale. Specifically, we may define an index of reliability in terms of the proportion of true 
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score variability that is captured across subjects or respondents, relative to the total observed vari-
ability. In equation form, we can say:
Reliability =  2(true score) /  2(total observed)
Reliability is a major concern when a psychological test is used to measure some attribute or behav-
iour (Patton, M. Q. (2002). For instance, to understand the functioning of a test, it is important that 
the test which is used consistently discriminates individuals at one time or over a course of time. In 
other words, reliability is the extent to which measurements are repeatable –when different persons 
perform the measurements, on different occasions, under different conditions, with supposedly al-
ternative instruments which measure the same thing. 
Data obtained from behavioural research studies are influenced by random errors of measurement. 
Measurement errors come either in the form of systematic error or random error. A good example is 
a bathroom scale (Rosenthal and Rosnow, 1991). Systematic error would be at play if you repeatedly 
weighed yourself on a bathroom scale which provided you with a consistent measure of your weight, 
but was always 10lb. heavier than it should be. Random error would be at work if the scale was ac-
curate, but you misread it while weighing yourself. Consequently, on some occasions, you would 
read your weight as being slightly higher and on other occasions as slightly lower than it actually 
was. These random errors would, however, cancel out, on the average, over repeated measurements 
on a single person. 
On the other hand, systematic errors do not cancel out; these contribute to themean score of all sub-
jects being studied, causing the mean value to be either too big or too small. Thus, if a person repeat-
edly weighed him/herself on the same bathroom scale, he/she would not get the exact same weight 
each time, but assuming the small variations are random and cancel out, he/she would estimate his/
her weight by averaging the values. However, should the scale always give a weight that is 10lb. too 
high, taking the average will not cancel this systematic error, but can be compensated for by subtract-
ing 10lb. from the person‘s average weight. Systematic errors are a main concern of validity. 
There are many ways that random errors can influence measurements in tests. For example, if a test 
only contains a small number of items, how well students perform on the test will depend to some 
extent on their luck in knowing the right answers. Also, when a test is given on a day that the student 
does not feel well, he/she might not perform as strongly as he/she would normally. Lastly, when the 
student guesses answers on a test, such guessing adds an element of randomness or unreliability to 
the overall test results (Healy, M., & Perry, C. 2000)
In sum, numerous sources of error may be introduced by the variations in other forms of the test, 
by the situational factors that influence the behaviour of the subjects under study, by the approaches 
used by the different examiners, and by other factors of influence. Hence, the researcher (or science, 
in general) is limited by the reliability of the measurement instruments and/or by the reliability with 
which he/she uses them. 

Estimates of reliability

Typical methods to estimate test reliability in behavioural research are: test-retest reliability, alterna-
tive forms, split-halves, inter-rater reliability, and internal consistency. There are three main concerns 
in reliability testing: equivalence, stability over time, and internal consistency. These concerns and 
approaches to reliability testing are depicted in Figure 1. Each will be discussed next. 
Test-retest reliability. Test-retest reliability refers to the temporal stability of a test from one mea-
surement session to another. The procedure is to administer the test to a group of respondents and 
then administer the same test to the same respondents at a later date. The correlation between scores 
on the identical tests given at different times operationally defines its test-retest reliability. 
Alternative forms. The alternative forms technique to estimate reliability is similar to the test retest 
method, except that different measures of a behaviour (rather than the same measure) are collected at 
different times (Bollen, 1989). If the correlation between the alternative forms is low, it could indicate 
that considerable measurement error is present, because two different scales were used. 
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Split-half approach. The split-half approach is another method to test reliability which assumes that 
a number of items are available to measure a behaviour. Half of the items are combined to form one 
new measure and the other half is combined to form the second new measure. The result is two tests 
and two new measures testing the same behaviour. 
 Reliability and validity defined
Reliability can be defined as the extent to which any questionnaire, test or measure produces the 
same results on repeated experiments. Due to random error, the repeated measures will not be ex-
actly the same, but will be consistent to a certain degree. The more consistent the results given by 
repeated measurements, the higher the reliability. Validity is defined as the extent to which any mea-
sure measures what is intended to measure (Hipps, J. A. (1993), Validity is affected by the error called 
systematic, which has a biasing effect on measurement instruments. Within construct validity we 
consider nomological, convergent and discriminant validity Nomological validity implies that the 
relationships between measures of different concepts must be consistent with theoretically derived 
hypotheses concerning these concepts. Convergent validity refers to common trait variance and is 
inferred from large and statistically significant correlations between measures of the same trait us-
ing different methods. Discriminant validity refers to the distinctiveness of the different traits; it is 
inferred when correlations among different traits are less than one. The amount of both random and 
systematic error present in a measurement can depend on any characteristic of the design of the 
study, such as data collection mode, questionnaire wording, response scale, type of training of the 
interviewer (Bollen, K. A. (1989), all of which can be broadly considered as methods.

Conclusion

This paper was written to tell the importance that have reliability and validity. The paper has clari-
fied the meaning of reliability of measurement and the general problem of validity in behavioural 
research. The important questions researchers frequently ask about what affects reliability of their 
measures and how to improve reliability were also discussed with examples from the literature. Four 
types of validity were introduced: statistical conclusion validity, internal validity, construct validity 
and external validity or generalisability. A final discussion on common method variance has been 
provided to highlight this prevalent threat to validity in behavioural research. The paper was in-
tended to provide an insight into these important concepts and to encourage students in the social 
sciences to continue studying to advance their understanding of research methodology.
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Abstract

The Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD) and the Instrument for 
Pre-Accession Assistance in Rural Development (IPARD) are two pre – accession instruments designed by Eu-
ropean Union for the preparation of agricultural sector and rural areas of candidate countries.
The aim of this study is the estimation of the socio-economic impact of the two pre-accession programmes for 
agriculture and rural development on the target regions of Slovenia and Macedonia, which have implemented 
the respective programmes within a specific period of time.
The study has been carried out by using an ex-post temporal evaluation analysis of SAPARD and IPARD impact 
on processing capacity and diversification of rural economy. The confrontation of both programmes is based on 
comparing the situation with/without programme on the target regions of Slovenia and Macedonia.
The results revealed that both programmes in respective countries had a positive impact on improving the 
processing capacity within the dairy sector. It was found out that SAPARD was successful in promoting the 
diversification of rural economy by creating non agricultural activities. While in Macedonia the diversification 
of rural economy had a low impact due to the lack of institutional and technical capacity for implementing the 
programme in time, and the unfavorable situation for the development of tourism sector.

Keywords: Pre-accession instruments, SAPARD and IPARD, socio-economic impact, ex-post temporary evaluation 
analysis, processing capacity, diversification of rural economy.

Introduction

The pre-accession policy of the European Union consists in assisting the candidate and potential can-
didate countries in their process of EU membership, by meeting the accession criteria and bringing 
their institutions and standards in line with EU acquis before accession. The pre – accession assistance 
started in 1990 by supporting the countries of Central and Eastern Europe (CEE) in restructuring 
their economies during the transition process. Followed by the addition of other assistance instru-
ments designed to assist the candidate countries in their preparations for joining the European Union. 
The EU introduced two pre-accession policies (Special Accession Programme for Agriculture and 
Rural Development and Instrument for Pre-Accession Assistance in Rural Development) for the 
preparation of the agricultural sector and rural areas of the candidate countries before their accession 
to European Union (EU). Specifically, SAPARD and IPARD programmes were designed to support 
the countries in their efforts towards the implementation of the acquis as well as to solve specific 
problems of rural areas before their accession into EU.
SAPARD was the European Union’s pre-accession programme for agriculture and rural development 
support in the applicant countries of CEE during the pre-accession period 2000-2006. The overall 
assessment of SAPARD in ten countries of CEE had positive results (EC, 2010). However, the experi-
ence of SAPARD highlighted some problems and difficulties faced by applicant countries during the 
implementation process (EC, 2010). Lessons learned was taken in consideration by the European 
Commission in designing the substitute instrument of pre-accession of rural development (IPARD) 
for the period 2007-2013.
The objective of this study is the estimation of the socio-economic impact of the two pre-accession 
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programmes (SAPARD and IPARD) for agriculture and rural development on the target regions of 
Slovenia and Macedonia, which have implemented the respective programmes within a specific pe-
riod of time. In reference to this objective we set up the following research questions:
SAPARD programme had a positive impact on improving the agriculture processing capacity and 
the diversification of the rural economy (creating opportunities for non-agricultural activities) in 
Slovenia.
a) Did IPARD programme contribute as well to the improvement of processing capacity of agricul-
ture and to the diversification of rural economy ( creating rural tourism activities) in Macedonia?
b) Which of the two programmes was considerably more successful concerning the increase of the 
processing capacity and the diversification of rural economy? 

Indicators

Indicators may be defined as variables whose purpose is to measure changes in a given phenomenon 
or process (Kumar, 1989). On the inside of approach of impact assessment, indicators are seen as 
measurements or ways to measure. Two important groups of indicators can be defined inside this 
approach of impact assessment: impact indicators and performance indicators ( Esterhuizen & Li-
ebenberg, 2001). Performance indicators are measures of project inputs, outputs and outcomes that 
are monitored during project implementation, to assess progress toward project objectives. They are 
also used later on evaluating the success of a project (CEC, 1993). 
Input indicators refer to the budget or other resources allocated into the project. Output indicators 
measure activities directly realised within the project. Outcome indicators measure the direct and im-
mediate effects of the intervention (EC, 2006). 

The methodology used for the conduction of impact analysis

For the estimation of the socio-economic impact of the two pre-accession instruments (SAPARD 
and IPARD) and in order to answer the research questions posted, we conducted an ex-post tem-
poral evaluation of programme impact by creating a hypothetic counterfactual situation at regional 
level. The counterfactual analysis puts on confrontation both programmes comparing the situation 
with/without programme on the target regions of Slovenia and Macedonia. By using this type of 
comparison we removed the effect of exogenous factors as a result the net effect of the program is 
determined.
During the research we faced difficulties on procurement of the available data for the conduction of 
the analysis proposed. This was due essentially to the fact that selected countries did not develop an 
adequate system for detailed statistical recording For the conduction of our research we therefore 
relied on the collection of secondary data from different sources and we were forced to make appro-
priate assumptions in order to fill data gaps. 
Concerning SAPARD programme we selected the case of Slovenia, as one of the countries which 
showed the ability to successfully implement the programme. The case of Macedonia was selected for 
IPARD programme, as one of the lead countries and more advanced in the implementation process. 
The reasons that make possible the comparison of these two countries are related to the similari-
ties on macro-economic situation (population - 2 million; rural population - 49% and 43%; average 
of real GDP growth rate – 2% and 4%; average of GVA of Industry – 37% and 32%; average of the 
income from agricultural activity- 108 – 102; during the period of 2001- 2011 which include the 
specific periods of both programmes) of both countries. And the historical fact that Slovenia and 
Macedonia were part of Ex- Yugoslavia, which means that under the same regime those countries 
have the same political and institutional structure.
In order to provide a clear framework of the impact, the appropriate selected period for the conduc-
tion of the counterfactual analysis requires the whole period of programme implementation for both 
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countries. However, due to the lack and delays of information from Macedonia, for IPARD pro-
gramme has been selected the period 2007- 2011, which enables the conduction of analysis.
Concerning the measurement of processing capacity, the counterfactual analysis is based on the 
changes made by the programmes in term of processing investment on modernization and improve-
ment of the dairy establishments. The focus of the analysis is the production of cow’s milk delivered 
to dairies and purchasers. The indicators used for the analysis are:
a) Input indicator (financial support): The total budget amount in milk processing sector in supported 
regions of Slovenia and Macedonia. 
b)  Output indicators: Production of cow’s milk delivered to dairies and purchasers in regions with/
without support of Slovenia1

8 and Macedonia.
c)  Outcome indicators: Percentage change in cows’ milk production delivered to dairies and purchas-
ers in regions with/without support of Slovenia and Macedonia.
Concerning the measurement of diversification of rural economy, counterfactual analysis is based on 
the changes made by the programs in term of renovation of farms spaces and construction of facili-
ties for rural tourism activities. The focus of the analysis is the creation of farm tourism activities. The 
indicators used for the analysis are:
a) Input indicator (financial support): The total budget amount in rural tourism sector in supported 
regions of Slovenia and Macedonia.
b)  Output indicator: Number of beds created by SAPARD2

9 and IPARD projects in all supported re-
gions and the number of beds created in regions without the programme support. 
c) Outcome indicator: Percentage change in beds and tourist arrivals in regions with/without support 
of Slovenia and Macedonia3

10.

The results of the impact analysis at regional level

The sectors which we analysed for the achievement of our main objective, the impact of SAPARD 
and IPARD on the target regions of Slovenia and Macedonia, are two; milk processing and rural 
tourism sector. The reasons behind the selection of these two sectors are to observe the impact of the 
programme implementation on improving the agricultural sector and rural economies in line with 
the accession requirements (especially the improvement of the processing sector capacity and the 
diversification of the rural areas by creating non agricultural activities).
1) Counterfactual analysis result for milk processing sector
The result of the counterfactual analysis showed that Slovenian programme supported more process-
ing companies (13) compared to Macedonia (3). This difference is in part related to the implementa-
tion period, which for Slovenia is longer than in Macedonia, and in part with the higher number of 
rejected projects (53% of the submitted projects), which according to the IPARD Managing Author-

8

1Due to a lack of information at regional level for the selected period, we determined the regional distribution of 
the production of cow’s milk delivered to dairies, on the share of dairy cows per region and the total production 
of cows’ milk. The statistic data showed an increase on the total production of cow’s milk in 2006, but a decrease 
on the total number of dairy cows in Slovenia. In order to avoid the negative effect of this decrease on the final 
outcome, we hypothesized that the share of dairy cows was constant from 2000-2006. 
9

2The statistic data showed a lack of rural tourism information at regional level during the period 2000 – 2001. 
Due to the fact that the percentage change of beds at national level was irrelevant during this period and the fact 
that the creation of new beds by programme started in 2003, we hypothesized that the number of beds in tourist 
farms accommodation remain constant from 2000-2002.
10

3The statistic data showed a lack of rural tourism information at national and regional level. The regional distri-
bution of rural tourists for the selected period is determined by the share of tourists on selected accommodation 
types (which include rural tourism accommodation) and the total distribution of tourists from all accommoda-
tion types. The regional distribution of rural accommodation beds, for the selected period, is determined by the 
regional share of beds on selected accommodation types (which include rural tourism accommodation) in 2008.



454

ity failure for meeting the certain criteria under IPARD (MAFWE, 2012).
The higher level of SAPARD investment (in average 328.8 thousand EUR) in milk processing sector 
compared to IPARD investment (in average of 26,3 thousand EUR), can be partly related to the fact 
that the allocated fund for SAPARD (17% of budget for pre-accession instruments) was higher than 
the one for IPARD (10% of IPA budget).
Table 1.1 “Counterfactual Analysis: Improving the processing capacity of agriculture in Slovenia and 
Macedonia”

Indica-
tors Slovenia Macedonia

Regions without sup-
port

Regions with 
support

Regions 
without 
support

Regions 
with sup-
port

2000-2006 2007-2011
Processing companies (No.) 0 13 0 3

Input In-
dicators

Average of financial 
support in milk pro-
cessing (€/000)

0 328,8 0 26,3

Output 
Indicator

Average of cow’s milk 
production delivered 
to dairies ( ‘000 litres)

0 12,7 0 0,63

Outcome 
Indica-

tors
Percentage change in 
milk processing (%)

12 13 1,8 2,2

SI-STAT, 2014, State Statistical Office of Macedonia, 2010; 2013

The different type of investment within the milk processing companies can contribute to explain the 
financial support differences. In Slovenia, the unitary investment is higher due to higher costs re-
lated to the purchase of new technological equipments: including computer equipment hardware and 
software programmes, adaptation of existing immovable property and the renovation of production 
facilities (OIKOS, 2007; MAFWE, 2012). 
Both programmes had a positive impact on improving the processing capacity of agriculture prod-
ucts, since the production of milk delivered to the processing companies increased (respectively 13% 
and 2,2%) even if slightly more than regions without support (respectively 12% and 1,8%). The slight 
increase shown in milk production in Slovenia is an approximate figure due to the use of secondary 
data. It is important to mention that the large difference on milk production, shown between two 
countries, is related with the short period of programme implementation in Macedonia.
1) Counterfactual analysis result for the diversification of rural economies
The result of the counterfactual analysis showed that Slovenian programme supported more agricul-
tural holdings (34) for the creation of rural tourism activities compared with Macedonia programme 
(3). The difference in number of agricultural holdings supported can be related to the selected period 
of the implementation, which for Slovenia is longer than in Macedonia. Second, the higher number 
of approved projects in Slovenia (56% out of all submitted projects), show an higher interest of the 
applicants due to the development of this sector as a long tradition and the expansion of various 
forms of agri-tourism (farm tourism, holidays in nature and eco-tourism, climbing and riding, ad-
venture sport and health tourism, hunting and angling, educational travel, arts and heritage tourism) 
in the last 25 years (Verbole, 1998). 
Table 1.2 “Counterfactual Analysis: Diversification of rural economies by creating rural tourism activi-
ties in Slovenia and in Macedonia”
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Indicators Slovenia  Macedonia

Regions without support Regions 
with sup-
port

Regions 
without 
support

Regions 
with sup-
port

2000-2006 2007-2011

Agricultural Holdings (No.) 0 34 0 3
Input 

Indicators
Average of financial support 
(€/000) 0 66,2 0 72,9

Output 
indicators

Average of beds at tourist 
farms accommodation (% of 
all beds)

0 26,1 0 17,6

Outcome 
Indicators

Percentage change in tourist 
arrival at tourist farms ac-
commodation (% ) 0 6,3 -57 -43

Percentange change in beds at 
tourist farms accommodation 
(%)

0 27,7 -3 1,9

SI-STAT, 2014, 2004; State Statistical Office of Macedonia, 2010, 2007-2011

The indicator “new beds at tourist farms accommodation” in Slovenia is higher (26) than Macedonia 
(17,6) which, within a short period of programme implementation has achieved a positive impact. 
However, is important to mention that this positive result has been in partly influenced by the fact 
that includes a small percentage of beds from other types of accommodation. The calculation of the 
rural tourism indicators in Macedonia was realized by grouping the types of accommodations which 
include tourist farm, in absence of the tourist farm accommodation type. 
The outcome indicators (percent change in beds and tourist arrivals at tourist farms accommoda-
tion) showed a good impact of SAPARD programme on the diversification of rural economy in Slo-
venia. The increase of number of beds at tourist farms means an increase of the number of tourists 
which visited Slovenia during the selected period (6,3 %). The increase in the number of tourist, even 
if slight, means generation of income on farms as an alternative income on the agriculture activities 
of rural areas. It is plausible to expect a positive impact on the rise of the quality of life in the rural 
areas supported by the programme. The higher impact on the diversification of rural economy in Slo-
venia is a proof of the successfulness of the implementation of the SAPARD diversification measure. 
Macedonia had a low impact on the implementation of the diversification of rural economy, since 
the creation of new beds is slightly increased (1,9%) and the number of tourist arrivals has suffered 
a decline ( -43%.), but compared with regions without support, this decline is lesser. As mentioned 
above, this situation is due to the implementation selected period analysed, the low number of ap-
proved projects (8 % out of all submitted projects), the underdeveloped sector and the unfavoured 
situation (low living standard of a great part of the population, the conflicts in the region) of tourism 
in Macedonia (MAFWE, 2012).

Conclusions

Both programmes had a positive impact on improving the processing capacity of agriculture prod-
ucts (with reference to the dairy sector for which data were available) though this effect seems higher 
in Slovenia. However, is important to emphasize that impact in Macedonia is achieved only after a 
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short period of implementation and with reference to a small number of completed projects.
SAPARD was successful in promoting diversification of the rural economy by creating non agricul-
tural activities, which generated alternative income for the supported farms in rural areas of Slovenia. 
The increased number of visitors in targeted areas can be easily seen as a consequence of the increase 
in number and quality of tourist farm accommodation facilities available because of programme 
implementation. The higher impact on the diversification of rural economy in Slovenia in relation 
to Macedonia is a proof of the successfulness of the implementation of the SAPARD diversification 
measure.
Unfortunately, the limited data available reduce the validity of such conclusions. Taking into con-
sideration the limitation of the methodology adopted for the research and the data gaps, it is rec-
ommended that a collection of primary data will take place in order to conduct a proper impact 
analysis and to build samples of programme beneficiaries and non- beneficiaries (control group) for 
all regions of selected countries.
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Abstrakt

Rreziqet që u kanosen mjediseve natyrore sa vijnë dhe shtohen, si pasojë e rritjes së ndikimit human në to. 
Veçanërisht të ekspozuara ndaj këtyre rreziqeve janë zonat e mbrojtura. Këto zona formësimin e vlerave që 
mbartin e kanë ruajtur më së shumti në saj të ekuilibrit të dy tendencave të shoqërisë. Tendenca e parë, ka të 
bëjë me presionin në rritje të ekspansionit human mbi mjedisin natyror, ndërsa tendenca e dytë ka të bëjë me 
mbrotjen e vlerave të natyrës përmes masave dhe veprimeve të aktorëve shoqërorë. 
Sa më sipër, punimi synon të analizojë e vlerësojë rastin shqiptar të menaxhimit të zonave të mbrojtura. Për 
këtë qëllim punimi është ndarë në disa çështje, të cilat synojnë të fokusohen në njohjen me gjendjen e zonave të 
mbrojtura në Shqipëri, duke i paraqitur të ndara sipas kategorive. Vëmendje i kushtohet evidentimit të vlerave 
turistike si dhe shkaqeve të dëmtimit, si natyrore ashtu dhe antopogjene të tyre. 
Po ashtu punimi fokusohet edhe në masat e ndërmarra nga shteti shqiptar në drejtim të përmirësimit të legji-
slacionit në lidhje me zonat e mbrojtura. Më konkretisht, analizohet roli i akteve normative në menaxhimin e 
zonave të mbrojtura në Shqipëri.
Në përfundim punimi evidenton situatën e menaxhimit të këtyre zonave në raport me problematikat reale me të 
cilat përballen përmes analizës së strategjisë dhe të planeve menaxhuese të zonave të mbrojtura. 
Metodat e përdorura bazohen në: mbledhjen e të dhënave në terren, përpunimin dhe analizën e tyre, shfrytëzimin 
e literaturës dhe kuadrit ligjor, si dhe në atë të prognozës. 

Fjalë kyçe: Zona të mbrojtura; legjislacion; resurs turistik; menaxhim; humanizim. 

Hyrje

Zona të mbrojtura janë hapësira tokësore, ujore ose tokësore e ujore, me vlera të veçanta të biodiver-
sitetit, peizazhit, pasurive natyrore e kulturore e mbrojtur me ligj, rregullore të veçanta që kufizojnë 
praninë dhe aktivitetin e njeriut dhe e menaxhuar me metoda shkencore. Fillimisht koncepti i zonës 
së mbrojtur përfshinte vetëm biodiversitetin, ndërsa tashmë shumë më tepër vlera të veçanta mje-
disore, siç janë: biodiversiteti, bukuria e peizazhit, formacione të rralla gjeologjike, forma të veçanta 
të relievit, vlera hidrografike, tradita të pasura kulturore, arkitekturore, pasuri arkeologjike etj. 
Koncepti mjedis është shumë i gjerë, por brenda tij veçohen disa vlera të natyrës, të cilat spikasin më 
tepër e që njerëzit bëjnë përpjekje ti trashëgojnë nga njëri brez te tjetri. Për të siguruar një kuadër 
ligjor administrativ dhe financiar për të mbrojtur sitet e trashëgimisë në të gjithë botën u hartua në 
1972 nga UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 1972. p.2.). 
Konventa “Për mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore Botërore”. Konventa në nenin 1 dhe 
2 (p.2.) përcaktoi konceptin e trashëgimisë botërore që përbëhej nga trashëgimia kulturore dhe ajo 
natyrore. 
Konventa, konsideron si “trashëgimi kulturore”: A. Monumente: që përfaqësojnë vepra 
arkitektonike, vepra të pikturës dhe skulpturës monumentale, elemente ose struktura të një natyre 
arkeologjike, mbishkrime, shpella të banuara, të cilat janë me vlerë të jashtëzakonshme universale 
nga këndvështrimi i historisë, artit ose shkencës; B. Grupe ndërtesash: grupe të ndara ose ndërtesa 
të lidhura të cilat, për shkak të arkitekturës, homogjenitetit ose vendndodhjes së tyre në peizazh, që 
mbartin vlera të paçmura universale nga pikëpamja e historisë, artit ose shkencës; C. Site: përfaqë-
sojnë vepra të njeriut ose vepra të kombinuara të natyrës dhe njeriut. Këto site përfshijnë vendet 
arkeologjike që janë me vlerë të jashtëzakonshme universale nga pikëpamja historike, estetike, et-
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nologjike ose antropologjike të mendimit.
Në nenin 2 të kësaj Konvente (p.2.), konsiderohen si “trashëgimi natyrore”: A. Natyra e veçantë që 
përbëhet nga formacione fizike dhe biologjike ose grupe të tilla formacionesh, të cilat janë me vlerë 
të jashtëzakonshme universale nga pikëpamja estetike ose shkencore; B. Formacione gjeologjike dhe 
fiziko-gjeografike dhe zona të përcaktuara saktësisht, të cilat përbëjnë habitatin e specieve të kër-
cënuara të kafshëve dhe bimëve të dalluara për vlerat universale nga pikëpamja e shkencës ose kon-
servimit; C. Site natyrore ose saktësisht të përcaktuara si zona natyrore me vlerë të jashtëzakonshme 
universale nga pikëpamje të shkencës, konservimit ose bukurisë natyrore.

Fig. 1.Skema e llojeve të trashëgimisë së siteve të përziera (G. Ruspi)
 

Ashtu siç tregohet edhe në Fig. 1. vendet mund të kenë vlera të trashëgimisë natyrore, të trashëgimisë 
kulturore por edhe mikse. 
Deri në mars 2015 në Listën e Trashëgimisë Botërore figurojnë të përfshira 1007 site që janë pjesë e 
trashëgimisë kulturore dhe natyrore që Komiteti i Trashëgimisë Botërore i konsideron se kanë vlerë 
të jashtëzakonshme universale (UNESCO. 2014). Në këtë listë bëjnë pjesë 779 site kulturore, 197 
site natyrore dhe 31 site të përziera të shpërndara në 161 shteteve partnere. Që nga 15 gushti i 2014 
(UNESCO. 2014), 191 shtete kanë ratifikuar Konventën e Trashëgimisë Botërore. Nga numri total i 
siteve (UNESCO. 2014) 31 janë ndërkufitare, 2 janë hequr nga lista dhe 46 site janë shpallur në rrezik 
zhdukje.
Në Listën e Trashëgimisë Botërore bëjnë pjesë tre site të Shqipërisë (Butrinti, Gjirokastra dhe Berati) 
që i takojnë Trashëgimisë Kulturore. 

Zonat e mbrojtura në Shqipëri

Zonat e mbrojtura nuk kanë të njëjtat vlera, për të cilat cilësohen si të tilla dhe nuk janë të populluara 
njësoj, për këtë arsye janë krijuar kategori të ndryshme të mbrojtjes së tyre, me të cilat lidhet edhe 
karakteri i veprimtarisë e i ndërhyrjes së njeriut. 
Për të përcaktuar shkallën e mbrotjes dhe menaxhimit të trashëgimisë natyrore janë përpunuar sis-
teme të larmishme të klasifikimit të zonave të mbrojtura. Tashmë vërehet tendenca e njesimit të tyre. 
Sistemi i klasifikimit më i përhapur sot në botë është dhënë nga Qendra Botërore e Unionit të Rua-
jtjes së Natyrës (IUCN- International Union for Conservation of Nature).
Ky sistem siguron: lehtësimin e komunikimit dhe informimit në shkallë botërore; shkëmbimin e 
pikëpamjeve midis studiuesve, planifikueve, politikanëve të mjedisit dhe zhvillimit, grupeve qytetare 
të vendeve të ndryshme të Botës; krijon kushte të përshtatshme për formimin e rrethit ekologjik në 
shkallë vendi, rajoni dhe më gjerë etj.
Sistemi i propozuar nga IUCN-ja përbëhet nga gjashtë kategori, nga një në gjashtë. Më e mbrojtur 
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është kategoria e parë, ndërsa e gjashta më pak e mbrojtur, madje në të lejohet edhe veprimtaria 
njerëzore, por me kusht që ajo të jetë e kontrolluar dhe të mos dëmtojë mjedisin e vlerat e tij të 
veçanta. Këto kategori janë:
Kategoria e parë. - Rezervat Strikt Natyror Shkencor. Rezervate strikte natyrore janë territore jo më të 
vogla se 50 ha me vlera natyrore të veçanta, të formuara nga ekosisteme natyrore që përfaqësojnë bio-
qendra dhe biokorridore me rëndësi kombëtare dhe rajonale, me vlera unikale të jashtëzakonshme, 
pak ose aspak të shqetësuara nga njeriu, që ruhen dhe menaxhohen për qëllime shkencore dhe mbro-
jtjen e botës së gjallë e vlerave të tjera natyrore dhe kulturore. Në Shqipëri gjenden 2 rezervate, ai i 
Lumit të Gashit në rrethin e Tropojës dhe ai i Kardhiqit në rrethin e Gjirokastrës. Të dy këto rezervate 
zënë 4800 ha të zonave të mbrojtura (Ministria e Mjedisit. 2014) dhe menaxhohen kryesisht për qël-
lime shkencore si dhe konservimin e faunës së egër.
Kategoria e dytë - Parqet Kombëtare. Përfaqësojnë territore të gjera, zakonisht jo më të vogla se 1000 
ha unike për nga vlerat kombëtare dhe ndërkombëtare, një pjesë e madhe e të cilave janë ekosisteme 
natyrore të ndikuara pak nga veprimtararia e njeriut, ku bimët, kafshët dhe mjedisi natyror fizik 
janë të një rëndësie të veçantë shkencore dhe edukative. Ato ruhen dhe menaxhohen për: mbrojtjen 
e integritetit ekologjik të ekosistemeve, studime shkencore, edukim ekologjik, kënaqësi shpirtërore 
të vizitorëve dhe rekreacion (shplodhje, argëtim). Në Shqipëri ekzistojnë 15 Parqet Kombëtare me 
potencial të lartë atraktiv turistik. Këto parqe ofrojnë mundësi për ushtrimin e veprimtarive shken-
core, edukative, turistike etj. Sipërfaqja aktuale e këtyre parqeve (Ministria e Mjedisit. 2014) është 
210501,4 ha.
Kategoria e tretë - Monumente natyre. Përfaqësojnë objekte të natyrës së gjallë ose jo të gjallë apo 
hapësira me përmasa të vogla (maksimumi deri 50 ha), që kanë një ose disa tipare me vlera unikale 
të veçanta që mbrohen e menaxhohen për: ruajtjen e vlerave të veçanta natyrore dhe/ose historike. 
Aktualisht në Shqipëri (Ministria e Mjedisit. 2014) janë shpallur 348 biomonumente dhe 398 gjeo-
monumente, që së bashku me Bredhin e Sotirës, Zhejin, Syrin e Kaltër dhe Vlashaj përbëjnë 750 
monumente natyre, me një sipërfaqe prej 3470 ha. Në të gjithë territorin shqiptar, nga veriu në jug, 
turistët mund të vizitojnë monumente të ndryshme natyrore, të krijuara nga shtresat gëlqerore dhe 
nga proceset karstike, si: stalaktitet, stalagmitet etj. Tepër interesante janë shpellat, që ndodhen në 
zonat malore, si p.sh.: Shpella e Jubanit (zona e Shkodrës), Shpella e Pucit në Alpet Shqiptare, Shpella 
e Zezë në Grykë të Skoranës, Vali në Bizë, Shpella e Piro Goshit në Skrapar etj. 
Në Shqipëri janë zbuluar deri tani rreth 1000 shpella karstike, që paraqesin interesa shkencore, kul-
turore, ekonomike, turistike apo kurative. Ato ndodhen në afro 23% të territorit të Shqipërisë dhe 
mendohet se shumë të tjera mund të ekzistojnë edhe në zona të tjera të vendit, ende të panjohura. 
Kategoria e katërt - Rezervate Natyrore të Menaxhuara. Përbëjnë zona të mbrojtura tokësore dhe/ose 
ujore me rëndësi rajonale e vendore në të cilat nëpërmjet një menaxhimi të përshtatshëm ruhen lloje, 
habitate dhe dukuri të tjera natyrore të veçanta, për të rritur cilësinë e tyre dhe për t’i përdorur ato 
për qëllime shplodhje, argëtimi, studimore, edukative, kulturore dhe ekonomike (turistike). Në Shq-
ipëri gjenden 23 Rezervate Natyrore të Menaxhuara (Ministria e Mjedisit. 2014), që gëzojnë statusin 
e zonës së mbrojtur. Në total rezervatet kanë një sipërfaqe prej 127.180,1 ha. Ndër më të spikaturat 
mund të përmendet Velipoja, me një bregdet ku gërshetohen harmonishëm deti, lumi, plazhi, pylli, 
laguna e mali. Është rezervat me një moshë jo më shumë se 300 vjeçare. 
Po ashtu një rezervat me vlera të spikatura është edhe ai i lagunës Kune – Vain në rrethin e Lezhës. 
Në këtë lagunë rriten rreth 196 lloje shpendësh që zënë 60% të faunës prej ku 59 lloje shpendësh janë 
të përhershëm, 65 lloje dimërore, 51 lloje verore dhe rreth 21 lloje janë të rastësishëm. Kune është 
një zonë me biodiversitet të lartë me pamje mahnitëse e spektakolare që i japin drurët e dendur dhe 
gjigandë, dhjetëra lloje shpendësh të cilët formojnë koloninë e shpendëve të Kunes. 
Kategoria e pestë - Peizazhe tokësore dhe detare të mbrojtura. Mbrohen dhe menaxhohen kryesisht 
për ruajtjen e vlerave të peizazheve dhe ekonomike (turistike si shplodhje, argëtim). Kjo kategori 
përfshin territore tokësore në pronësi publike ose private dhe qendra banimi, brenda të cilave zh-
villohen aktivitete, si bujqësia, pemëtaria, pylltaria, peshkimi etj. që nuk bien ndesh me mjedisin. 
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Qëllimi është që të ruhet cilësia e peizazheve dhe bashkëveprimi harmonik i aktivitetit të njeriut në 
to, si dhe diversiteti biologjik që ato përmbajnë, duke krijuar, me kalimin e kohës, zona me tipare të 
veçanta dhe vlera estetike, kulturore dhe ekologjike.
Statusin e peizazhit të mbrojtur në Shqipëri e kanë 5 zona të mbrojtura (Ministria e Mjedisit. 2014) 
me një sipërfaqe 95864,4 ha.
Ndër më të spikaturit në këtë kategori përmendet Liqeni i Ohrit, që përfaqëson një muze të gjallë të 
relikteve dhe llojeve endemike të florës dhe faunës. Në këtë liqen jetojnë rreth 17 lloje peshqish. Në 
brigjet e tij shtrihet zona më tërheqëse dhe piktoreske e rajonit. Kjo zonë përfaqësohet nga burimet 
e Drinit të Zi në Shën Naum, vend me një bukuri të rrallë që tërheq një numër të konsiderueshëm 
vizitorësh. 
Kategoria e gjashtë - Zonë e Mbrojtur e Resurseve të Menaxhuara. Në këtë kategori bëjnë pjesë zonat 
e mbrojtura dhe të menaxhuara për një përdorim të qëndrueshëm të ekosistemeve, të pasurive apo 
resurseve natyrore. Këto zona përmbajnë kryesisht ekosisteme të pamodifikuara, që shërbejnë për 
mbrojtjen dhe ruajtjen afatgjatë të diversitetit biologjik dhe njëherazi për prodhime të qëndrueshme 
natyrore e shërbime për popullsinë vendase apo turistët. Në Shqipëri (Ministria e Mjedisit. 2014) 
gjenden 4 zona të mbrojtura që i përkasin kësaj kategorie, me një sipërfaqe 18,245 ha.

Fig. 2. Përqindja që zënë zonat e mbrojtura në raport me sipërfaqen e Shqipërisë 
(G.Ruspi-bazuar në rrjetin e zonave të mbrojtura në Shqipëri -Ministria e Mjedisit. 2014).

Në total në Shqipëri gjenden gjithsej 799 zona të mbrojtura, të cilat shtrihen në 16% të territorit të 
saj ose e shprehur në njësi të sipërfaqes ato zënë 460060,9 ha (4600,6 km2). Përqindjet që zë secila 
kotegori e zonave të mbrojtura në raport me sipërfaqen në rang vendi tregohen në fig.2. Nga sa shihet 
përqindjen më të madhe ndër zonat e mbrojtura e kanë Parqet Kombëtare me 7%.
Krahasuar me vitin 2005 (Qiriazi&Sala. 2006. fq.12.) sipërfaqja e zonave të mbrojtura është rritur 
me 214460.9 ha ose me 7.5%, çka përbën një tregues për rritjen e interesit nga ana e strukturave 
shtetërore në drejtim të zgjerimit të sipërfaqes së zonave të mbrojtura. 
Kategorizimi i sipërpërmendur zbatohet aktualisht në Shqipëri, bazuar në Ligjin nr. 8906, datë 
6.6.2002 për “Zonat e mbrojtura” në të cilin janë përcaktuar gjashtë kategoritë e tij. Brenda një 
kategorie të zonës me nivel më të ulët mbrojtje mund të ketë edhe kategori të tjera me nivel më të 
lartë mbrojtje. Kështu, brenda kategorisë së pestë apo të gjashtë mund të ketë monumente natyre 
(kategoria e tretë) ose në rastin e Parkut Kombëtar (kategoria e dytë) mund të lokalizohet Rezervati 
Strikt Natyror Shkencor (kategoria e parë), monumenti i natyrës (kategoria e tretë) etj. 
Kategoritë e përfshira në Listën e Trashëgimisë Natyrore Botërore ose në Konventën Ramsar (Ramsar 
Convention. 1971), në shkallë kombëtare (Ministria e Mjedisit. 2014), nuk përbëjnë kategori menax-
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huese të veçanta. Ato bëjnë pjesë në rrjetin kombëtar të zonave të mbrojtura, në sistemin e tyre, të 
përbërë nga gjashtë kategoritë e përmendura më lart.

Kuadri ligjor rregullues për zonat e mbrojtura

Zonat e mbrojtura për nga rëndësia mund të jenë ndërkombëtare ose kombëtare. Zonat e mbrojtura 
kombëtare janë më të rrezikuara, pasi kërcënohen nga një presion humanizues më i madh. Nisur nga 
kjo është bërë e domosdoshme gjetja e rrugëve për mbrojtjen e kësaj trashëgimie. Duke u mbështe-
tur në politikat e strategjitë e përcaktuara nga UNESCO për mbrojtjen e Trashëgimisë Botërore, çdo 
shtet harton politikat e strategjitë për vlerësimin, mbrotjen e menaxhimin e trashëgimisë kombëtare. 
Për këtë qëllim Shqipëria ka bërë hapa progresivë nga viti në vit në drejtim të përmirësimit të kuadrit 
ligjor rregullues për zonat e mbrojtura, çka ka sjellë zgjerimin e hapësirave me vlera të veçanta të 
biodiversitetit dhe peizazhit që aktualisht gëzojnë statusin “zonë e mbrojtur”.
Shqipëria është nënshkruese e një sërë konventash (Ministria e Mjedisit. 2015), të cilat kanë ndi-
kim mbi ruajtjen e zonave të mbrojtura, ku ndër më kryesoret përmendim: Konventën e Rio de 
Zhanerios për diversitetin biologjik e vitit 1992, në të cilën Shqipëria është palë që prej 10.11.1996; 
Konventën e Bernës – 19.09.1979; Konventën për “Mbrojtjen e mjedisit detar dhe të zonës bregdetare 
të detit Mesdhe si dhe të 6 protokolleve shoqëruese” - 12.02.1978 (Aderimi i Shqipërisë sipas Ligjit 
Nr.8690, datë 16.11.2000); Protokollin e Kartagjenës për Biosigurinë 15.05.2000 (Ligji Nr. 9279, 
datë 23.09.2004); Konventën për ruajtjen e specieve migruese dhe kafshëve të egra -1979 (Shqipëria 
aderoi në 2001), Konventën Ramsar mbi ligatinat me rëndësi ndërkombëtare, veçanërisht të habitat-
eve e të shpendëve-1971 etj. Në përmbushje të detyrimeve ndërkombëtare të ndërmarra nga shteti 
shqiptar është ndërtuar e përmirësuar i gjithë legjislacioni i brendshëm. Po kështu janë hartuar një 
sërë strategjish, programesh e plane veprimi. 
Ligji bazë mbi zonat e mbrojtura është Ligji nr. 8906, datë 6.6.2002 për “ Zonat e mbrojtura”, i cili 
ka për objekt shpalljen, ruajtjen, administrimin, menaxhimin dhe përdorimin e qëndrueshëm 
të zonave të mbrojtura dhe të burimeve natyrore e biologjike të tyre; lehtësimin e kushteve për 
zhvillimin e turizmit mjedisor; informimin dhe edukimin e publikut dhe për përfitime ekonomike, 
te drejtpërdrejta dhe te tërthorta, nga popullsia vendore, nga sektori publik dhe privat. 
Ligji në fjalë përcakton kategoritë e zonave të mbrojtura, mënyrën e shpalljes dhe menaxhimit, 
mënyrën e hartimit dhe funksionimit të planeve të menaxhimit të tyre.
Planet menaxhuese të zonave të mbrojtura mbeten një sfidë për strukturat menaxhuese kjo për 
shkak të vështirësive financiare. Disa nga planet menaxhuese të hartuara (Ministria e Mjedisit. 2013) 
janë ato të: Parkut Kombëtar të “Malit të Dajtit”, Parkut të “Llogarasë”, Peizazhit të mbrojtur “Vjosë-
Nartë”, Parkut të “Butrintit”, Rezervatit Natyror të Menaxhuar “Kune-Vain-Tale”, Rezervatit Natyror 
të Menaxhuar të “Liqenit të Shkodrës”. 
Në zbatim të VKM nr. 86, datë 11.02.2005 “Për krijimin e komiteteve të menaxhimit të zonave të 
mbrojura” janë ngritur Komitetet e Menaxhimit, puna e të cilëve ka ndikim të drejtpërdrejtë mbi 
planet menaxhuese të zonave të mbrojtura.
Administrimi i zonave të mbrojtura kryhet nga Drejtoritë e Shërbimit Pyjor në rrethe, ndërsa 
kontrolli për zbatimin e legjislacionit është kompetencë e strukturave të policisë pyjore dhe oficerëve 
të policisë gjyqësore. Krijimi dhe funksionimi i administratave të zonave të mbrojtura mbështetet në 
dispozitat e Ligjit nr. 8906, datë 6.6.2002 për “ Zonat e mbrojtura”. 

Gjendja aktuale përballë objektivave të së ardhmes

Në tërësi mund të thuhet se zonat e mbrojtura në Shqipëri gëzojnë mbrojtjen e duhur nga kuadri 
ligjor. Fakti që, që nga 2005 në 2015 sipërfaqja e tyre është rritur nga 8,5% në 16% është një tregues i 
ndjekjes së strategjive të duhura nga ana e strukturave shtetërore. Por ka edhe raste kur për shkak të 
mos bashkëpunimit institucional ndërmerren veprime që sjellin efekte negative mbi zonat e mbro-
jtura. Një rast i tillë është dhënia e lejes për ndërtim të Hidrocentralit të Lengaricës me Vendim të 
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Këshillit të Ministrave Nr. 136, datë 14.03.2007, në një zonë ku gjenden 2 monumente të natyrës 
Banjat e Bënjës dhe Kanionin e Lengaricës.
Në drejtim të legjislacionit do të ishte e rekomandueshme të bëhen amendimet e nevojshme për 
të përafruar legjislacionin në përputhje me direktivat e Bashkimit Europian dhe të rregulloreve të 
habitateve apo floristike e faunistike. Krahas legjislacionit, duhet punuar në drejtim të përmirësimit 
të aftësimit të menaxhimit nga ana e administratës, si brenda dhe jashtë strukturave të drejtorive të 
shërbimit pyjor. 
Disa nga rreziqet me të cilat janë përballur zonat e mbrojtura në Shqipëri dhe që paraqesin nevojë 
zgjidhjeje për të ardhmen evidentohen të jenë: 
- Erozioni si në rastin e lagunave bregdetare (Velipojë, Kune-Vain, Karavasta) apo territoreve kodri-
nore e malore (Lurë, Qafë Shtamë, Bredhi i Drenovës)
- Prerjet abuzive të drurëve (Lurë, Qafë Shtamë, Bredhi i Drenovës, Shebenik-Jabllanicë etj.)
- Zjarret në pyje e kullota.
- Gjuetia e peshkimi pa kriter dhe përdorimi i mjeteve të ndaluara.
- Presioni për shkak të humanizimit në rritje të territorit.
- Problemet e pronësisë dhe të kthimit e kompensimit të pronave.
- Ushtrimi i aktiviteteve ekonomike pranë zonave të mbrojtura në kundërshtim me legjislacionin në 
fuqi si në rastin e guroreve dhe të minierave.
Objektivat duhet të fokusohen në zgjerimin e sipërfaqes së zonave të mbrojtura deri në 20% apo 25%, 
duke kapur kështu standartet (Qiriazi&Sala. 2006. fq.12.) e shteteve të zhvilluara europiane.
Ruajtja e zonave të mbrojtura, përmirësimi i situatës në ato të rrezikuara dhe zgjerimi më tej i sipër-
faqes së tyre duhet të jenë objektiv në vazhdimësi i strukturave shtetërore, i aktorëve të interesit por 
edhe i popullsisë, pasi këto zona ndikojnë në zhvillimin e qëndrueshëm. Më konkretisht ato përbëjnë 
resurse me rëndësi parësore për zhvillimin e turizmit, por njëkohësisht kanë edhe vlera shkencore e 
edukative. 
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Abstrakt

Mungesa e stabilitetit politik, qё shoqёroi Shqipёrinё pas shpalljes sё Pavarёsisё, çoi nё ndryshimin e njё numri 
tё madh qeverish e sistemesh politike nё vend. Me paqartёsinё mbi kufijtё dhe njё sёrё marrёveshjesh tё fsheh-
ta e traktatesh ndёrkombёtare, vendi ishte nё kaos dhe ende kishte ngelur e papёrcaktuar forma e regjimit. 
Kjo sidomos pas Kongresit tё Lushnjёs, ku mё pas u formuan edhe partitё e para politike dhe institucionet 
qeverisёse, pra u hodhёn bazat e njё shteti modern.
Fokusi i kёsaj teme do tё jetё Republika e parё shqiptare dhe mё pas, kalimi nё Monarki. Synimi i saj ёshtё tё 
shohim nёse ky kalim u bё nё mёnyrё tё paligjshme dhe antikushtetuese, apo qeverisja e centralizuar e asaj kohe 
gjeti njё mёnyrё pёr tё bёrё njё ndryshim tё ligjshёm tё formёs sё regjimit. Gjithashtu, do tё shohim nёse Statuti 
Themeltar i Republikёs sё Shqipёrisё, i cili luante rolin e Kushtetutёs, diktonte realisht mёnyrёn e qeverisjes, apo 
ishte i manipulueshёm nga Presidenti i Republikёs, i asaj kohe.

Hyrje

Moslegjitimimi dhe dёshtimi i qeverisё sё Fan Nolit krijoi njё klimё tё favorshme politike pёr rikth-
imin nё Shqipёri tё kundёrshtarit mё tё madh politik tё tij, Ahmet Zogut. Premtimet e pambajtura 
dhe pakёnaqёsia e madhe e njerёzve, e lehtёsuan marrjen e pushtetit nga ana e Zogut.
Pas shtypjes sё Revolucionit tё vitit 1924, Ahmet Zogu me bashkёpunёtorёt e tij rivendosёn push-
tetin e mёparshёm (qeverinё e Iljaz bej Vrionit), i cili konsiderohej si legjitim. Rimёkёmbja e institu-
cioneve pas Revolucionit u pa si “triumi i legalitetit”, ndёrsa institucionet qё dolёn nga Revolucioni u 
konsideruan tё paligjshme (Akademia e Shkencave, 2007, 247). Gjithashtu, u ndёrmorr njё fushatё e 
gjerё pёr pushimin nga puna tё tё gjithё nёpunёsve tё qeverisё sё Fan Nolit, duke çuar drejt mёrgimit 
njё pjesё tё anёtarёve tё Asamblesё Kushtetuese. Pas dorёheqjes sё qeverisё ekzistuese, pra tё Iljaz 
bej Vrionit, Zogu mori masat pёr legjitimimin e pushtetit tё tij, duke mbledhur Asamblenё Kush-
tetuese (Akademia e Shkencave, 2007, 248). Mё 21 janar tё vitit 1925, Asambleja Kushtetuese shpalli 
Republikёn e Shqipёrisё, me Ahmet Zogun president tё saj (Akademia e Shkencave, 2007, 249). Mё 
pas, Asambleja Kushtetuese u kthye nё Parlament. Statuti republikan ishte ndёrtuar nga njё komision 
i posaçёm, duke u bazuar nё eksperiencёn europiane dhe atё amerikane tё republikёs presidenciale 
(Luarasi, 1999, 98).
Sipas tij, Shqipёria ishte formalisht republikё parlamentare me njё president nё krye. Por, realisht 
kompetencat e presidentit ishin kaq tё mёdha sa qё de facto ishte njё republikё presidenciale. Ndarja 
e pushteteve ishte shumё e dobёt dhe Zogu i drejtonte pothuajse tё treja. Duke qenё se kishte pos-
tin e Presidentit dhe tё Kryeministrit, Zogu drejtonte pushtetin ekzekutiv (Art. 75) (Luarasi, 1999, 
98). Kishte tё drejtёn e vetos (Luarasi, 1999, 98), emёronte anёtarёt e kabinetit dhe njё tё tretёn e 
anёtarёve tё Senatit(Luarasi, 1999, 94). Kompetenca e fundit i jepte atij shumё liri nё pushtetitn 
legjislativ. Gjithashtu, meqenёse gёzonte tё drejtёn e faljes (grace) dhe kishte ekskluzivitetin e pro-
pozimit tё ligjit pёr amnistinё (Art 78) (Luarasi, 1999, 98), shohim se ndikonte edhe nё pushtetin 
gjyqёsor.
Me 85 % tё popullsisё shqiptare totalisht analfabete, ishte tepёr e vёshtirё tё kishim zgjedhje tё lira 
e demokratike, pasi ato mund tё manipuloheshin lehtё. Nga ana tjetёr, nё kapitullin tre tё Statutit 
Themeltar, Artikulli 131 e shprehte qarte se tё krijoje parti, apo qoftё edhe organizata me karakter 
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politik, ishte e jashtligjshme. Duke patur parasysh kompetencat e mёdha qё Ahmet Zogu i dha vetes, 
ishte e qartё se ai po pёrgatiste kalimin e sistemit republikan nё Monarki dhe kjo gjё nuk u bё qё nё 
fillim, pasi nё sytё e politikёs europiane, Republika ishte forma mё e pёrshtatshme pёr tё qeverisur 
nё mёnyrё demokratike.
Por, çёshtja e shndёrrimit tё regjimit pёr Ahmet Zogun lidhej jo vetёm me probleme tё brendshme e 
tё jashtme politike, por edhe me disa procedura juridike kushtetuese (Akademia e Shkencave, 2007, 
286). “Forma Republikane e shtetit nuk mund tё ndrrohet me as nji mёnyrё” (Luarasi, 1999, 146). Ky 
ishte Artikulli nr. 141 i Statutit Themeltar. Kjo pёrbёnte vёshtirёsi, pasi Senati nuk kishte fuqi legjisla-
tive pёr tё bёrё ndryshime nё Statut. Pёr kёtё arsye Ahmet Zogu krijoi njё institut tё ri, Kёshillin e 
Shtetit, i cili lidhej me pushtetin ekzekutiv dhe u pajis me kompetencat e interpretimit tё ligjeve dhe 
dekreteve (Akademia e Shkencave, 2007, 287), pra luante rolin e Gjykatёs Kushtetuese tё sotme. Ai 
u ngarkua qё ta rregullonte tё gjithё drejtёsinё shqiptare sipas sistemit italian. Pas bisedimeve me 
Italinё dhe marrjes sё aprovimit tё plotё tё saj pёr ndryshimin e regjimit, Zogu filloi tё marrё gjithё 
masat e nevojshme pёr vendosjen e Monarkisё.
Duke qenё se nё artikullin 1 tё Statutit Themeltar deklarohej se : “Sovraniteti buron prej 
popullit.”(Luarasi, 1999, 87), Zogu u pёrpoq tё gjente mbёshtetjen tek masat popullore dhe ndёrmorri 
njё udhёtim drejt jugut, ku gjeti pёrkrahje pёr idenё e tij pёr shndёrrimin nё Monarki. Nga ana tjetёr 
Statuti Themeltar deklaronte se nё asnjё mёnyrё nuk mund tё ndryshohej forma e regjimit, por jo qё 
nuk mund tё ndryshohej artikulli qё e deklaronte kёtё gjё. Pёr kёtё arsye, Ahmet Zogu Shpёrndau 
Asamblenё Kushtetuese me qёllim zhvillimin e zgjedhjeve tё reja parlamentare, nё mёnyrё qё vullneti 
i popullit tё shprehej, pasi ai ishte sovrani. Pjesёmarrja e ulёt nё votime, si nga ana e popullit, ashtu 
edhe nga ana e votuesve tё dytё tregoi se situata nuk ishte aq e favorshme pёr ndryshimin e sistemit, 
siç pritej. 
Zogu pёrdori disa argumenta legjitimues pёr vendosjen e Monarkisё, me qёllim qё tё krijonte idenё e 
njё transformimi normal dhe tё pritshёm tё formёs sё regjimit. Sё pari, ai e lidhi me traditёn e shtetit 
shqiptar, i cili qё nga koha e Skёnderbeut, Perandoria Osmane, Princ Vidit etj, kishte qenё i udhёhqur 
nga njё Princ dhe se kjo ishte forma mё e pёrshtatshme e qeverisjes. Sё dyti, u mendua qe vendosja 
e njё regjimi monarkist ishte mёnyra mё e mirё pёr tё krijuar stabilitet nё vend. Dihet qё figura e 
Mbretit, kudo simbolizon unitetin kombёtar dhe qeveritё mund tё ndryshohen shumё shpesh, por 
Mbreti ёshtё pёrherё i njёjti dhe meqenёse, nё Shqipёri qeveritё po ndryshoheshin shumё shpesh, 
ky mund tё shihej si njё argument qё qёndronte. Gjithashtu, Asambleja Kushtetuese e pёrligjte kёtё 
ndryshim me justifikimin pёr tё kufizuar pushtetin e Ahmet Zogut, pasi si President ai luante rolin 
edhe tё kryetarit tё shtetit edhe tё kryetarit tё qeverisё njёkohёsisht, ndёrsa nё Monarki, Kryeministri 
do tё ishte njё individ tjetёr dhe jo Mbreti (Akademia e Shkencave, 2007, 288).
Sigurisht qё arsyetimi i fundit ishte jo bindёs, sepse pavarёsisht definimit si demokratike parlamen-
tare qe i’u bё monarkis, Zogu mori kompetenca shumё herё mё tё mёdha sesa gjatё republikёs (Kras-
niqi, 2009). Statuti themeltar i monarkisё shqiptare hyri nё fuqi mё 1 dhjetor 1928. Parimisht, ai 
sanksionoi njё monarki kushtetuese dhe ndarje pushtetesh. Nё fakt, figura e mbretit shkoi mё larg 
sesa thjesht simboli i unitetit kombёtar. Ai drejtonte pushtetin ekzekutiv dhe nga ana tjetёr, pushteti 
legjislativ ushtrohej kolektivisht prej Mbretit dhe Parlamentit njёdhomёsh (Art. 8) (Luarasi, 1999, 
108). Gjithashtu, njёlloj si gjatё republikёs, Ahmet Zogu ushtronte ndikimin e tij edhe nё push-
tetin gjyqёsor sepse kishte tё drejtёn e faljes (grace) (Luarasi, 1999, 117), mund tё ndryshonte apo 
lehtёsonte dёnimet e dhёna prej gjyqtarёve, madje edhe ato definitive (Art. 79) (Luarasi, 1999, 117), 
si dhe emёronte vetё tё gjithё gjyqtarёt dhe prokurorёt e shtetit (Art. 129) (Luarasi, 1999, 123).
Institucioni i Mbretit mori akoma mё tepёr fuqi si formale, ashtu edhe juridike. Ai ishte tёrёsisht 
dominant ndaj institucioneve tё tjera dhe i kishte nё varёsi ato. Parlamenti u shndёrrua nё njё organ 
dytёsor dhe me kompetenca thuajse tёrёsisht formale, ndёrsa Kёshilli i Ministrave ishte i varur nga 
Mbreti dhe ishte ky i fundit qё i emёronte dhe i shkarkonte ata e mund tё shpёrndante edhe Parla-
mentin.
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Konkluzione

Siç mund ta shohim, shndёrrimi i regjimit jo vetёm qё nuk e kufizoi pushtetin e Ahmet Zogut, por 
i dha atij akoma me tepёr kompetenca pasi Statuti themeltar ja legjitimoi tashmё fuqinё politike, 
juridike dhe ekzekutive.
Nga ana tjetёr, ky regjim pati edhe anёt e veta pozitive, duke kryer njё sёrё reformash modernizuese. 
Nё fushёn legjislative vlen tё pёrmendet hartimi i Kodit civil, i pari modern nё shoqёrinё shqip-
tare. Pёr tё rregulluar marrёdhёniet dhe konfliktet tregtare, u hartua Kodi tregtar. Krahas kёtyre, 
u bёnё ndryshime edhe nё legjislacionin financiar duke u hequr tarifa doganore pёr makineritё e 
industrive, gjё qё do tё çonte nё industrializimin, e pёr pasojё nё modernizimin e vendit. Hap tjetёr 
i rёndёsishёm ishte reforma agrare, me qёllim shpёrndarjen e pronёs sё çifligarёve, tek popullsia 
fshatare (Akademia e Shkencave, 2007, 296-299). Duhet theksuar se reforma e fundit nuk ishte edhe 
aq e suksesshme, si çdo reformё agrare nё çdo periudhё, tek e fundit.
Pёr t’i dhёnё pёrgjigje çёshtjeve tё ngritura nё hyrje, duhet ta analizojmё situatёn nё dy pjesё. E para 
ka tё bёjё me ndryshimin e formёs sё regjimit dhe legjitimitetin e kёtij akti. Ashtu siç e theksuam, 
Statuti republikan deklaronte se forma e regjimit nuk mund tё ndёrrohej, por jo qё nuk mund tё 
ndёrrohej artikulli qё e pohonte kёtё gjё. Pikёrisht kjo ishte ajo qё bёri Ahmet Zogu nё Asamblenё 
Kushtetuese tё sapo zgjedhur. E nga ky kёndvёshtrim, nuk kishte asgjё antikushtetuese e tё paligjshme 
nё kёtё mes, pёr mё tepёr qё siç u pretendua nё atё kohё, po shprehej edhe vullneti i popullit sovran.
Nga ana tjetёr, nuk mund tё themi se ishte Statuti themeltar ai qё e diktonte mёnyrёn e qeverisjes, 
pasi ai ishte njё mjet nё duart e presidentit dhe mund tё ndryshohej lehtёsisht, pasi ky i fundit domi-
nonte tё gjitha pushtetet dhe e shfrytёzoi kёtё gjё nё favorin e tij. Ndёrsa pёrsa i pёrket Statutit tё 
Monarkisё, ai u hartua nё mёnyrё tё tillё qё tё mos lejonte opozitё apo qoftё edhe kundёrshtarё tё 
sistemit dhe Mbretit nё veçanti.
Nga kёndvёshtrimi im, edhe pse kushtetutat ishin tё ndёrtuara sipas modeleve perёndimore, ato nuk 
shprehnin modernitet. Kjo sidomos pёrsa i pёrket statutit republikan. Njё Kushtetutё qё deklaron se 
forma e regjimit nuk mund tё ndёrrohet nё asnjё mёnyrё, shpreh ngurtёsi nё pranimin e risive, nuk 
ёshtё e hapur ndaj formave tё reja tё pёrmirёsuara ndoshta tё qeverisjes, ose ёshtё njё mjet nё duart 
e udhёheqёsit, i cili e pёrdor atё nё funksion tё qёllimeve tё veta.
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Abstrakt

Natyra komplekse e kërcënimeve të rendit dhe sigurisë në botën bashkëkohore si krimi i organizuar, terrorizmi, 
trafikimi, korrupsioni, incidentet kritike por edhe situatat emergjente  sfidojnë organizatat policore në realiz-
imin e obligimeve të tyre ligjore. Përballja me këto sfida ndikon në  nevojën e fuqizimit të kapaciteteve njerëzore 
me qëllim të ngritjes së efikasitetit të organizatave policore  si një nga institucionet kryesore të shtetit. Kjo refle-
kton në nevojën për analizë dhe vlerësim  të nevojave për trajnimin e personelit policor dhe qasje shkencore në 
planifikimin strategjik të trajnimeve.
Qëllimi i këtij punimi është analizimi dhe vlerësimi i të arriturave në aplikimin e programeve bashkëkohore të 
trajnimit dhe edukimit të personelit të Policisë së Kosovës
E formuar me 6 shtator 1999 nën mandatin e Rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244, 
Policia e Kosovës përveç sfidave të tjera dhe presionit kohor për ngritjen e kapaciteteve të veta administrative 
dhe operacionale, ka arritur të krijojë procedurat dhe programet për trajnimet bazike dhe trajnimet e spe-
cializuara në funksion te përgatitjes dhe zhvillimit profesional të punonjësve. Roli i organizatave ndërkombëtare 
prezentë në Kosovë si Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evrope (OSBE) dhe organizata të tjera,  ka 
qenë dhe mbetet vendimtarë në organizimin dhe mbajtjen e trajnimeve për personelin e Policisë së Kosovës. 
Policia e Kosovës, sikurse organizatat e tjera policore,  më qëllim të përmbushjes së misionit të vet duhet të 
siguroje kushte dhe të investoj në trajnime të vazhdueshme të personelit duke përcjellë trendët e zhvillimeve 
ekonomike, sociale, politike dhe të teknologjisë si dhe duke aplikuar metoda bashkëkohore të trajnimit.

Fjalë kyçe;  Policia e Kosovës, trajnimi bazik, trajnimet e specializuara, edukimi i lartë.

Hyrje

Ndryshimet sociale, teknologjike, ekonomike e politike të cilat po ndodhin në rajon e më gjerë  kanë 
ndikuar edhe në rritjen e kompleksitetit të formave të kërcënimeve të sigurisë publike e sidomos të 
formave të krimit të organizuar, terrorizmit, ekstremizmit, korrupsionit, pastrimit te parave, pirater-
isë, krimeve kompjuterike, krimeve ndaj ambientit etj. Si rrjedhojë organizatat policore përballen 
me detyra shumë komplekse në realizimin e misionit të tyre e aq më tepër kur kërkesat e qytetareve 
për shërbime efikase dhe cilësore janë në rritje. Prandaj vetëm personeli policor i trajnuar në hap me 
kërkesat e kohës dhe i  përgatitur mire profesionalisht mund të përballet me këto sfida. “Krimi në 
rritje në shoqërinë tonë dhe problemet ekonomike dhe ligjore e sfidojnë policinë të fitoj dhe mbajë 
njohuritë, aftësitë dhe mundësitë e nevojshme për tu përballur me një botë sfiduese dhe gjithnjë 
në ndryshim.»1 Përveç kësaj Kosova ende po kalon në proces tranzicioni i cili përcillet me ndry-
shime në fushën politike, ekonomike, politike, kulturore dhe legjislative,  kështu që përballja Policisë 
së Kosovës me këto sfida imponon  nevojën e fuqizimit dhe ngritjen profesionale të personelit në 
të gjitha nivelet. Kjo nënkupton investime në pajisje, teknologji, plotësim të infrastrukturës ligjore 
dhe padyshim investime afatgjate të planifikuara mirë të burimeve njerëzore e në veçanti trajnimet 
adekuate. ”Trajnimi është njëra nga funksionet më kritike që bëhet nga organizatat policore sot. 
Gjithashtu mund të jetë nga funksionet më kritike  për shkak të përgjegjësisë, besimit publik dhe tra-
jtimit të çështjeve.”2 Fillimisht, organizatat policore nga trajnimi i personelit përfitojmë shumë në as-
pektin e organizimit dhe funksionimit të brendshëm por edhe efikasitet në përmbushjen e detyrave. 
Procesi i trajnimit ndikon drejtpërsëdrejti në ngritjen e produktivitetit në punë. Shembull, trajnimi 
për përdorim të  teknologjisë  dhe pajisjeve bashkëkohore  mundëson forcimin e aftësive  vepruese, 
1Kenneth J. Peak, Larry K. Gaines, Ronald W. Glensor, POLICE SUPERVISION AND MANAGEMENT In an 
Era of Community Policing, Perason Prentice Hall, New Jersey, 2004   pg.130
2Ibid.
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reduktimin e gabimeve dhe të aksidenteve , kursimin e kohës dhe aplikimin e metodave më të avan-
cuara të punës policore. Gjithashtu trajnimet e personelit policor në fushën e sjelljes organizative 
ndikon në forcimin e integritetit, respektimin e vlerave themelore dhe kodit të etikës, njohjen  dhe 
respektimin e procedurave të punës dhe dispozitave ligjore dhe si rezultat nevoja për mbikëqyrje 
nga udhëheqësit do të jetë minimale. Ne te kundërtën “nëse kemi shumë individ të trajnuar dobët, 
personeli komandues nuk mund të mbështetet në ata zyrtarë që të kryejnë urdhrat e tyre ngase këta 
zyrtarë nuk dinë se si ti kryejnë ato. Pa personel të trajnuar, hetimet priren te jenë me defekte, puna 
administrative bëhet konfuze dhe morali bie gjithnjë  poshtë e më poshtë dhe zyrtari zhgënjehet me 
mangësitë e veta.”3  
Edukimi dhe trajnimi i personelit policor është gjithashtu i rëndësishëm për performance kreative, 
kontribut përtej pritjeve të zakonshme nga një zyrtarë policor dhe krijim të një ambienti atraktiv 
të punës i cili ndikon në motivimin e lartë për pune, sjellje etike e profesionale, lojalitet dhe qën-
drueshmëri në punë si dhe ruajtjen e personelit të kualifikuar si qëllim i çdo organizate e në veçanti 
organizatave policore.    

Policia e Kosovës

Pas përfundimit të luftës në Kosovë dhe vendosjes së Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë 
(UNMIK) në qershor të vitit 1999 në bazë të Rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bash-
kuara (RKSKB)1244, ndër institucionet e para për zbatimin e ligjit u krijua Policia e Kosovës. Fil-
limisht e quajtur Shërbimi Policor i Kosovës, Policia e Kosovës u formua me 6 Shtator 1999 në datën 
kur filloj trajnimin themelor gjenerata e parë e kadetëve në Shkollën e Shërbimit Policor të Kosovës. 
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) ishte angazhuar së bashku me UNMIK-
un  për të krijuar një Shërbimin Policor të Kosovës të organizuar plotësisht në bazë të parimeve 
demokratike, standardeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit. Një Shërbim 
Policor të qëndrueshëm, që mbështet dhe përfshin të gjitha parimet e policimit demokratik të orien-
tuar në shërbim te komunitetit në një shoqëri demokratike. Ky ishte fillimi i ndërtimit të kapaciteteve 
të para që do të ishin në shërbim të ruajtjes së rendit publik dhe sigurisë për të gjithë qytetaret e 
Kosovës.
Policia e Kosovës pas luftës trashëgojë një situatë të rënduar në aspektin e sigurisë. Shërbimet admin-
istrative ishin në fazën fillestare të zhvillimit, kishte mungesë të infrastrukturës ligjore, dhe gjendja 
ekonomike e sociale ishte e rëndë. Në të njëjtën kohë, duhej të zhvilloheshin dhe zbatoheshin një sërë 
programesh për  trajnim dhe për ndërtimin e kapaciteteve si përgjigje për nevojat e një organizate 
të re policore në zhvillim. Të gjitha këto programe themelore duhet të jenë dizajnuar që nga fillimi, 
në përputhje me nevojat e kulturës, gjuhës dhe historisë së Kosovës, dhe të jenë të harmonizuara me 
parimet e policisë demokratike. “Pritshmëritë e publikut ndaj policisë reflektojnë aftësinë e policisë 
për të fituar dhe për të ruajtur besimin e publikut duke plotësuar nevojat e tyre të sigurisë dhe dre-
jtësisë. Shërbimet policore kanë të nevojshme respektin, mbështetjen dhe ndihmën e komunitetit 
për ta bërë mirë punën e tyre. Perceptimi i komunitetit për besueshmërinë dhe ndershmërinë e 
shërbimit policor dhe besimin që ekziston mes palëve do të ndikojë se si policia do të kryejë rolin e 
saj dhe përgjegjësitë në mënyrë efektive dhe efikase.”4  Prandaj organizatat policore duhet ti kushto-
jnë rëndësi çështjes së trajnimit duke hartuar planet afatgjata të trajnimeve të cilat marrin për bazë 
ndryshimet legjislative dhe  reflektojnë nevojat e organizatës dhe të personelit për forcimin aftësisë 
vepruese dhe përmbushjen e misionit te vet.
Policia e Kosovës ka shënuar progres në planifikim e trajnimeve. Strategjia e Trajnimeve (2014-2018) 
është hartuar në bazë të vlerësimit të nevojave për trajnim të personelit dhe bazohet në këto ligje; 
Kodi Penal i Kosovës, Kodi i Procedurës Penale, Kodi Penal për të Mitur, Ligji i Policisë së Kosovës, 
3Edward A Thibault, Lawrence M. Lynch,R. Bruce McBride, Proactive Police Management , Pearson Printice 
Hall, New Jersey 2007, pg 367
4Pakoja e instrumenteve mbi integritetin e policisë, Qendra e Gjenevës për Kontroll Demokratik të Forcave të 
Armatosura DCAF, Geneva 2012, pg.267



468

Ligji i Inspektoratit të Kosovës, Ligji për parandalimin e shpëlarjes së parasë dhe financimin e ter-
rorizmit, Ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve, Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale, Ligji për 
kontrollimin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, Ligji kundër diskriminimit etj. Strategjia e trajnimit 
gjithashtu përmban edhe objektivat qe dalin nga dokumentet e aprovuara strategjike si; Plani strat-
egjik zhvillimor i Policisë se Kosovës 2011- 2015, Strategjia e policimit në bashkësi, Strategjia Policia 
e Udhëhequr nga Inteligjenca, Strategjia nacionale për siguri në bashkësi, Strategjia shtetërore për 
parandalim të krimit, Strategjia e Menaxhimit te Integruar te Kufirit, Strategjia shtetërore kundër 
krimit të organizuar, Strategjia shtetërore kundër terrorizimit,  Strategjia kombëtare kundër drogave, 
Strategjia kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe Strategjia e Burimeve Njerëzore të  Policisë se 
Kosovës. “Prioritet i kësaj strategjie është ngritja dhe profesionalizimi i kapaciteteve trajnuese, kri-
jimi dhe plotësimi i programeve mësimore, përdorimi i metodave bashkëkohore të mësimdhënies, 
mësimnxënies, si dhe forcimi i bashkëpunimit me institucionet homologe dhe organizatat tjera.”5 
Ne përgjithësi Policia e Kosovës ka arritur te implementoj metodat e avancuara te planifikimit dhe 
mbajtjes së trajnimeve të cilat nuk janë të kufizuara vetëm në kapacitetet vendore por edhe një numër 
i trajnimeve realizohen jashtë vendit kryesisht nga donacionet e organizatave apo vendeve të ndry-
shme. Suksesi i Policisë së Kosovës është i lidhur ngushtë me cilësinë dhe planet për trajnime. “Poli-
cia e Kosovës vazhdon të perceptohet si institucioni më i besueshëm i zbatimit të ligjit në Kosovë. 
Policia e Kosovës ka zhvilluar strategjinë e vet të parë të trajnimit (2014-18) duke u përqendruar në 
fushat sikurse përmirësimi i kapacitetit dhe zhvillimi i përvojave të reja, dhe ngritja e bashkëpunimit 
me institucionet dhe organizatat ndërkombëtare.”6

  
Trajnimi bazik

Plani bazik mësimor i trajnimit për zyrtarë të rinj të Policisë së Kosovës është projektuar në atë 
mënyrë që zyrtari policor i Kosovës të jetë i pajisur me aftësi të mjaftueshme për të ushtruar detyrën 
e Policit, si në aspektin teorik ashtu edhe atë praktik. Ne këtë drejtim kontribut të rëndësishëm kanë 
dhënë organizatat ndërkombëtare prezentë në Kosovë. Në veçanti  OSBE-ja e cila  së bashku me 
UNMIK-un ishte angazhuar për të krijuar një Shërbim Policor të Kosovës të organizuar plotësisht 
dhe të qëndrueshëm, shërbim që mbështet dhe përfshin të gjitha parimet e policimit demokratik të 
orientuar në komunitet në një shoqëri demokratike. E gjithë kjo ishte një sfidë në vetvete, sepse në 
të njëjtën kohë nuk ka pasur plane dhe procedura të qarta që do të udhëzonin drejtë për realizimin e 
kësaj detyre të ndërlikuar. Fillimi i trajnimeve bazike për gjeneratat e para të Policisë së Kosovës ishte 
organizuar në mënyrë urgjente për shkak të presionit kohor dhe nevojës urgjente për të krijuar një 
shërbim policor të vendit. Për gjeneratën e pare të policisë pjesa teorike e trajnimit bazik zgjati vetëm 
gjashtë javë për të vazhduar pastaj me trajnimin fushor. Mirëpo, kohëzgjatja e programit të trajnimit 
themelor të policisë ka ndryshuar në varësi të nevojave dhe të emergjencës në terren, por modulet 
e trajnimit kanë mbetur të njëjta dhe janë pasuruar me tema të reja bazuar në nevojat dhe analizat e 
bëra për të krijuar një organizatë policore me standarde demokratike ndërkombëtare. 
Trajnimi bazik për personelin e Policisë se Kosovës është zhvilluar dhe është plotësuar me ndihmën 
e eksperteve ndërkombëtarë  përmes projekteve të ndryshme dhe duke u bazuar në praktikat e mira 
ndërkombëtare të trajnimit dhe edukimit policor. Programet e trajnimit bazik te personelit të Poli-
cisë së Kosovës synojnë përgatitjen e punonjësve të rinj me njohuritë e nevojshme profesionale si 
dhe me pajisjen me aftësitë e shprehitë e duhura praktike  në funksion të mbajtjes së rendit e sigurisë 
publike  si dhe të ndërtimit të  kapaciteteve dhe të programeve trajnuese prej nivelit të parë e deri te 
niveli i lartë i menaxhmentit dhe udhëheqjes. Po ashtu janë përfshirë programe ku pjesëtarët e shër-
bimit përgatiten për kryerjen e funksioneve të veçanta siç janë: hetimet e krimit , hetimet e drogave , 
trafikim i qenieve njerëzore, çështje te migracionit, hetimet e aksidenteve te trafikut etj.

5Strategjia e Trajnimeve , Policia e Kosovës,  fq 5.
6Kosovo Progress Report 2014, European Commission, , pg.51.
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Trajnimet e specializuara

Zhvillimi i shpejtë i teknologjisë, mjeteve të transportit dhe komunikimit, proceset integruese ra-
jonale e globale por edhe sfidat bashkëkohore të sigurisë krijojnë situata krejtësisht të reja dhe sfi-
duese për organizatat policore. Kjo imponon nevojën për trajnime të vazhdueshme dhe specifike të 
personelit policor. Në fakt “nevoja për trajnim nuk mbaron asnjëherë. Konceptet, teoritë, filozofitë, 
praktikat, procedurat, dhe teknikat vazhdimisht ndryshojnë për të përmbushur nevojat aktuale të 
shoqërisë. Këto ndryshime veçanërisht janë të dukshme në fushën e zbatimit të ligjit. Është bërë e 
vërtetë e pamohueshme se nevoja për trajnim për zyrtarët policorë në shoqërinë tonë komplekse 
është e madhe si nevojë për shërbimin e tyre.”7 Trajnimet e specializuara janë të projektuara për ta 
rritur  aftësinë e zyrtarëve policor të caktuar në njësi aty ku kërkohet më shumë aftësi specializuar. 
Përmes trajnimeve të specializuara zyrtaret policor fitojnë njohuri dhe shkathtësi profesionale për 
fusha të caktuara dhe njëherit sigurojnë ngritje profesionale e zhvillim të karrierës. “Karriera policore 
ndahet në një numër etapash apo fazash të cilat kërkojnë trajnime. Përveç fazës së rekrutimit, zyrtari 
policorë mund të arrijë gradë apo pozita sikurse me mbikëqyrjen, hetimet, menaxhimin dhe fusha 
të ndryshme specifike. Prandaj ai apo ajo duhet ti nënshtrohet një programi të trajnimit që të mësoj 
përgjegjësi të reja dhe rolet shoqërore që i ka ajo detyrës.”8 
Policia e Kosovës është përballur vazhdimisht me ndryshimet ligjore dhe procedurale të cilat kanë 
qenë dhe mbeten sfiduese për pjesëtaret e saj. Për këtë arsye në vazhdimësi janë organizuar tra-
jnime të llojeve dhe niveleve të ndryshme  “Të punësuarit të cilët duhet t’iu përshtaten ndryshimeve 
të shumta me të cilat ballafaqohen organizatat duhet të trajnohen në mënyrë të vazhdueshme në 
mënyrë që të ruajnë dhe freskojnë aftësitë e tyre. Gjithashtu menaxheret duhet trajnohen dhe të zh-
villohen për të forcuar aftësitë dhe shkathtësitë e tyre të udhëheqjes.”9 
Trajnimet duhet të jenë të vazhdueshme, të planifikuara mirë, të plotësohen për specializim të ofi-
cereve dhe duhet të organizohen në atë mënyrë që krijohen mundësi për gjithë personelin duke 
përfshirë edhe mundësitë për trajnime të specializuara jashtë vendit. Policia e Kosovës, “me qël-
lim të ngritjes profesionale të të gjithë punonjësve të Policisë së Kosovës, Departamenti për Burime 
Njerëzore ka mbështetur punonjësit e PK-së në një varg trajnimesh organizuar brenda dhe jashtë 
vendit. Njëkohësisht, gjatë këtij viti është bërë modifikimi i plan programit të trajnimeve dhe hartimi 
i programeve të reja.”10 
 

Edukimi i lartë

Edukimi i lartë është padyshim një komponentë e rëndësishme për formimin profesional të per-
sonelit policor. “Menaxherët dhe mbikëqyrësit policorë mund të përfitojnë nga trajnimet në shumë 
fusha përtej administrimit policorë dhe drejtësisë penale; sa për ti përmendur, fushën e psikologjisë, 
sociologjisë, shkencave politike, administrimit publik, historisë, biznesit dhe shkenca humane. Çdo 
trajnim që zgjeron pikëpamjet e mbikëqyrësit dhe kontribuon në lexim, shkrim, argumentim, dhe 
ndërtimin e aftësive dhe të kuptuarit e njerëzve, organizatës dhe shoqërisë ka mundësi të jetë për-
fitues për të apo për departamentin.”11 
Për pjesëtaret e Policisë së Kosovës edukimi i larte është bërë i mundur me ndërtimin e kapaciteteve 
shtesë në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike, respektivisht hapjen e Fakultetit për Siguri Pub-
like. “Krahas aprovimit të Ligjit të AKSP-së në dhjetor të vitit 2011, Komisioni Evropian ka aprovuar 

7Nathan F. Iannone, Marvin D. Iannone, Supervision OF POLICE PERSONEL, Prentice Hall, New Jersey,2001, 
pg64.
8Edward A Thibault, Lawrence M. Lynch,R. Bruce McBride, Proactive Police Management , Pearson Printice 
Hall,   New Jersey 2007, pg 379.
9Robert L. Mathis, John H. Jackson, Human Resource Management, Thomson South -Western 2006, pg 264
10Raporti Vjetor 2014, Policia e Kosoves, Prishtinë 2015, fq 24.
11Keneth J. Peak, Larry K.Gaines, Ronald W. Glensor, POLICE SUPERVISION AND MANAGEMENT In an Era 
of Community Policing, Perason Prentice Hall, New Jersey, pg.155.
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dhe financuar Projektin e Binjakëzimit me titull: “Përmirësimi i arsimit në sektorët e sigurisë dhe ren-
dit publik” implementuar gjatë periudhës 2012 – 2014 nga Finlanda dhe Estonia.”12 Ne ndërkohë  Qe-
veria e Kosovës miratoi Rregullore (qrk) - nr. 26/2013 për Arsimin e Lartë në Akademinë e Kosovës 
për Siguri Publike e cila përcakton mënyrën e organizimit dhe funksionimit te Fakultetit për Siguri 
Publike. Neni 6  i kësaj rregullore përcakton se  “Misioni i Fakultetit është të ofrojë shërbime cilësore 
të arsimit, hulumtimit dhe zhvillimit për siguri publike në Republikën e Kosovës.”13 Përveç kësaj, me 
qëllim të krijimit të kushteve për edukimin e lartë të pjesëtarëve të policisë dhe agjensioneve tjera të 
sigurisë janë hartuar procedurat dhe rregulloret e nevojshme, është përgatitur infrastruktura fizike 
dhe është siguruar stafi mësimdhënës sipas kritereve të parapara me ligj. “Realizimi i të gjitha këtyre 
proceseve, bënë të mundshme që në Akademi të themelohet arsimi i lartë në fushën e sigurisë pub-
like. Në vitin e parë akademik 2014/2015 i cili filloj me 15 tetor 2014, si rrjedhojë u pranuan 69 stu-
dentë nga Institucionet e Sigurisë Publike përkatësisht nga: Policia e Kosovës, Shërbimi Korrektues 
i Kosovës, Shërbimi Sprovues i Kosovës, Agjencia e Menaxhimit Emergjent, Dogana e Kosovës dhe 
Inspektorati Policor i Kosovës.”14   
Edukimi i lartë policor dallon nga një vend në tjetrin për shkak të traditës, historisë, zhvillimit 
ekonomik, arsimor, kulturor por edhe sistemit politik dhe rregullimit shtetëror. Por si do që të jetë  
“Edukimi i lartë duket të jetë një opsion e përshtatshëm për të përgatitur zyrtarë, mbikëqyrës dhe 
menaxher të mesëm për tu përballur në mënyrë efektive me kërkesat e vështira të punës policore.”15 

Konkluzione dhe rekomandime

Policia  e Kosovës, si një ndër institucionet kryesore të zbatimit të ligjit dhe të sigurisë publike në 
Kosovë u krijua në rrethana mjaft komplekse. Gjendja e rëndë ekonomike, sociale  e politike në 
Kosovën e pasluftës ishte një sfidë mjaft e rëndë për krijimin e një  organizate policore bazuar në 
vlerat më të larta demokratike të respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe sundimit të ligjit. 
Në një situate të tillë emergjente ku përveç mungesës së infrastrukturës ligjore dhe administrative 
niveli i papunësisë dhe varfërisë ishte i lartë, ishte një nevojë urgjente për krijimin e një organizate 
policore e cila do ti shërbente komunitetit në një ambient specifik social dhe kulturor të Kosovës. 
Prezenca e administratës ndërkombëtare në Kosovë nën mandatin Këshillit të Sigurimit të Organi-
zatës së Kombeve të Bashkuara ishte faktori përcaktues në krijimin e Policisë së Kosovës. Ne veçanti 
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) kishte rolin kryesor për përgatitjen e 
kushteve për fillimin e trajnimit të pjesëtarëve të Policisë së Kosovës. Gjenerate e parë e oficerëve pol-
icor  filloi trajnimin bazik me 6 shtator të vitit 1999 në Shkollën e Shërbimit Policor të udhëhequr nga 
OSBE-ja. Me kalimin e kohës programi i trajnimit bazik u plotësua dhe u zgjeruar për t’ju përshtatur 
kërkesave të kohës. U krijuan dhe u fuqizuan kapacitetet vendore në aspektin ligjor dhe kadrovik, 
kurse nga Shkolla e Shërbimit Policor siç quhej fillimisht është ngritur Akademia e Kosovës për Sig-
uri Publike si agjencion i pavarur në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 
Sot pjesëtarët e Policisë së Kosovës i ndjekin trajnimet  bazike dhe të specializuara si dhe edukimin 
e lartë në kuadër të Akademisë së Kosovës për Siguri Publike. Është ndërtuar një strukture dhe 
metodologji te avancuar e trajnimit duke ju falënderuar përkushtimit të stafit vendor dhe përkrahjes 
ndërkombëtare e cila vazhdon edhe sot kryesisht në trajnime e specializuara përmes projekteve të 
ndryshme. 
Sfidat bashkëkohore të sigurisë, kërcënimet nga terrorizmi, krimi i organizuar, korrupsioni etj. e 
bëjnë punën e policisë më komplekse dhe më sfiduese. Ne këtë drejtim edhe Policia e Kosovës bal-
lafaqohet me sfida në përmbushjen e misionit të vet. Prandaj, trajnimi i personelit mbetet funksion 
kritik  dhe permanent ne formimin profesional dhe zhvillimin e karrierës të personelit policor. Pl-
12http://www.aksp-ks.net/fsp/?page=1,2.
13https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10342.
14http://www.aksp-ks.net/fsp/?page=1,2.
15Keneth J. Peak, Larry K.Gaines, Ronald W. Glensor, POLICE SUPERVISION AND MANAGEMENT In an Era 
of Community Policing, Perason Prentice Hall, New Jersey   pg.155.
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anifikimi i trajnimeve kërkon një qasje proaktive dhe duhet të bazohet në identifikim dhe vlerësimin 
e nevojave për trajnim. Ndryshimet legjislative si dhe ndryshimet ekonomike, sociale e politike të 
cilat ndodhin jo vetëm në vend dhe rajon por edhe ato globale  prodhojnë në vazhdimësi sfida për 
Policinë e Kosovës sikurse edhe për organizatat tjera policore. Ballafaqimi me sukses me këto sfida 
komplekse imponon nevojën për shkëmbim të përvojave dhe praktikave të mira si dhe për edukim 
dhe trajnim permanent të personelit policor.                
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Sovraniteti në aktualitetin shqiptar
(filozofi politike)

Voci Arben
Fakulteti i Shkencave Sociale, UT

Abstrakt

Nëse shtrohet pyetja rreth elementeve të veçanta, nga të cilat përbëhet një bashkësi sho-qërore demokratike, 
arrihet domosdoshmërisht te thënia, sipas së cilës demokracia është sundim i popullit. Të njëjtën gjë nënkupton 
edhe përkthimi nga greqishtja i fjalës “demokraci”. Në çdo ku-shtetutë demokratike, në këtë apo në një formë 
tjetër gjendet thënia, sipas së cilës populli është bartësi i fundit i gjithë sovranitetit. Sipas saj, pushteti është i legji-
timuar në mënyrë demokratike vetëm në rast se ai ka dalë nga vullneti i lirë dhe me miratimin e popullit. Nëse 
qeverisja e popu-llit përmes popullit, në kohën tonë është e pamundur për shkak të arsyeve të bre-ndshme dhe 
të jashtme, atëherë mbetet si konkretizim i sovranitetit të popullit para së gjithash zgjedhja e përfaqësuesve, të 
cilët më pas e udhëheqin me përgjegjësi qeverinë sipas vullnetit të popullit dhe me miratimin e tij.
Me themelimin e shtetit shohim të lidhur ngushtë problemin e sovranitetit, pasi kemi de-legim të tij, nga indi-
vidi në drejtim të shtetit. Këtu së pari merret mendimi politik. Para se të jetë objekt i të drejtës kushtetuese, i të 
drejtave në përgjithësi, ai, sovraniteti së pari shihet dhe trajto-het brënda hapsirave të filozofisë. 
Natyrshëm në realitetin politik shqiptar lind pyetja sa Sovran është populli dhe si sillet bartësi i sovranitetit me 
sovranin?
Vendimi mbi çështjet detale i lihet përfaqësuesve të zgjedhur; zgjedhësi vetëm duhet të vendosë në mes kandi-
datëve të prezantuar nga partitë dhe t`i zgjedhë ata,për të cilët në kushte të rëndomta, për shkak të përkatësisë së 
tyre partiake mendon se do të bëjnë politikë në kuptimin e bindjeve dhe interesave të tij. Këtu do kishte përsëri 
një ndalesë. A i plotësojnë zgjedhjet në Shqipëri kushtet dhe standartet për të qënë vërtetë demokratike? Ai që 
do t›i japë kuptim vullne-tit të popullit duke marrë në konsideratë aktin e daljes në zgjedhje duke i bërë ato në 
këtë mëny-rë instrument vendimtar të konkretizimit të sovranitetit të popullit, duhet të parashtrojë fillimisht 
disa kërkesa.Të zgjedhurit mund të lidhen me vullnetin e zgjedhësve vetëm nëse ata detyrohen  të zgjidhen 
rregullisht në intervale periodike kohore, për të marrë pëlqimin e zgjedhësve për punën e tyre të deritanishme 
dhe për vazhdimin e saj në të ardhmen. Vetëm në këtë mënyrë, të zgjedhu-rit detyrohen të respektojnë bindjet 
dhe interesat e zgjedhësve të tyre. Përveç kësaj, populli zgje-dhës duhet të ketë mundësinë e vërtetë të zgjedhjes. 
Zgjedhjet duhet t›i ofrojnë atij alternativa të ndryshme të pavarura dhe personale. Listat me kufij të përcaktuar 
janë simptoma të diktaturës. 
E drejta e përgjithshme dhe e barabartë e votës është realizuar jo ngaqë me ndihmën e saj mundësohet zgjedhja 
e qeverisë «më të mirë», por sepse ajo është provuar si metoda më e mirë dhe praktike për sigurimin e paqes 
sociale.

Fjalë kyçe: Demokraci, Qytetar, Sovranitet, Pushtet, Zgjedhje.

Hyrje

Doktrina e sovranitetit të popullit hodhi poshtë pikëpamjen tradicionale, sipas së cilës, mbretit apo 
princit i takonte pushteti për shkak të prejardhjes nga dinastia e tij e dhuruar nga Zoti. Në themel të 
kësaj doktrine është përjashtimi, ndërhyrja e qytetarit. Në këtë ndarje themelo-re të sunduesve dhe 
të të sunduarve qëndron thelbi i antagonizmit mes demokracisë dhe monar-kisë. Demokracia nuk i 
njeh shtetit pushtetin e lartë të ndarë ngafuqitë mbinatyrore, por e njeh atë si rezultat të vullnetit të të 
gjithë individëve pjesëmarrës në angazhimin e tyre për zgjidhjen e detyrave të përbashkëta. Në këtë 
kontekst, forma dhe përmbajtja e shtetit nuk i janë paracaktuar popullit si të tilla, por ato rrjedhin 
nga vetë ai. E tërë kompetenca e tyre mbi këto detyra, nga zgjidhja e të cilave janë të prekur të gjithë, 
quhet me fjalë të tjera sovranitet i popullit.
Si edhe Hobsi, Ruso pushtetin më të lartë sovran e shikon te pushteti ligjvënës dhe pu-shteti ekzeku-
tiv (Midgaard, 2007:105). Mendimet politike të Rusos ngjajnë fort me ato të Ari-stotelit por e reja 
që sjell Rusoo është se ai e vë theksin mbi rëndësinë e bashkëveprimit të të gjithë pjesëtarëve të 
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shoqërisë, në mënyrë të veçantë në nxjerrjen e ligjeve (Midgaard, 2007: 107). Ai thoshte se sovrani-
teti është i pandashëm për të njëjtën arsye se është edhe i patjetërsueshëm. Të ndash sovranitetin qysh 
në parimet e tij, do të thotë ta vrasësh atë. (Guchet, 2001: 174).
Kush eshte mbajtesi i sovranitetit?
Per Bodenin eshte monarku absolut. Duhet quajtur sovran, cdo pushtet qe eshte vendosur dhe ek-
ziston ne fakt ne nje shtet. Shoqeria qe e dorezon pushtetin ne baze te kontrates shoqerore nuk eshte 
me mbajtese e tij. Blekstoni, quan sovran parlamentin anglez, te cilit i atribuon pushtet te pakufizuar. 
Per Hobbsin dhe Spinozen ceshtja e mbajtesit te sovranitetit varet nga forma konkre-te e qeverisjes 
se shtetit. (monarki-mbreti etj). 
Me themelimin e shtetit shohim të lidhur ngushtë problemin e sovranitetit, pasi kemi de-legim të 
tij, nga individi në drejtim të shtetit. Këtu së pari merret mendimi politik. Para se të jetë objekt i të 
drejtës kushtetuese, i të drejtave në përgjithësi, ai, sovraniteti së pari shihet dhe trajto-het brënda 
hapsirave të filozofisë. 
Për Ruso teoria e sovraniteti të popullit thotë se populli është bartës i pushtetit sovran, e jo monarku. 
Për të sovraniteti është dukuri e pandashme dhe jo e delegueshme deri në heqje dorë nga sovraniteti 
i vetë popullit për t’ja deleguar shtetit. Sovraniteti i popullit realizohet para së gji-thash nëpërmjet 
formave të demokracisë direkte. Ndonëse më pas nuk është konsekuent në këtë qëndrim, kur pranon 
kryerjen e sovranitetit nga ana e përfaqësuesve dhe trupave përfaqësuese.Në politikën moderne flitet 
shpesh për vullnetin e popullit, pa qenë e qartë se ç’nënkuptohet saktë- saktësisht me këtë nocion. 
Rusoi  besonte  se kishte arritur të  ndërtonte vullnetin e përbashkët  të popullit; sipas tij, ai duhet 
të jetë identik me të mirën e përgjithshme. Megjithatë, edhe ai ishte i detyruar ta paraqiste në teorinë 
politike vullnetin e shumicës si të barabartë me vullnetin e përba-shkët dhe të shtypte pakicën devi-
juese, sepse, sipas tij, ajo ka vullnet të gabuar. Nuk mund të je- mi plotësisht me Ruso-in kur bëhet 
fjalë për identifikimin e vullnetit të shumicës me të mirën e përbashkët. Përvoja ka treguar se edhe 
shumicat gabojnë. Për më tepër në kushtet e Shqipërisë çështja e shumicës është relative. A është 
shumica shprehje e vullnetit, zgjedhjes së qytetarëve? Për këtë arsye është i nevojshëm një sistem i 
tillë qeveritar, i cili nuk i shtyp, por i respekton pa- kicat dhe prefill njekohesisht vullnetin e shumicës, 
sepse ai i afrohet më tepër idesë të së drejtës për vetëvendosje, duke respektuar domosdoshmërinë e 
bashkëjetesës. Nga praktika e deri më so-tme e zgjedhjeve parlamentare verejme kundërvënie të ha-
pur ndaj “Kodit Etik”, konstatohet qar-të tendenca e “harresës etike” apo dhe e manipulimit elektoral, 
deformim i votes etj.
Ne shek. XIX Dë Mestrë- sovraniteti i perket shtetit ne teresi si person abstrakt juridik. Per popullin 
flitet ne 2 drejtime: si pjesemarres ne pushtet dhe si objekt i pushtetit. Populli si një masë homogjene 
dhe kompakte ka nje karakter relativ, kur populli ndahet ne grupe antagoniste me karakter klasor ose 
etnik. Dallimi midis klasave dhe rendeve.
Ka autorë që konstatojnë se “sovraniteti i popullit është parullë e demokracisë “. Sovra-niteti nuk 
është kategori absolute. Individi, shoqëria ka më shumë se sovraniteti, ndaj me sovra-nitet do të 
kuptojmë vetëm një cilësi të popullit, por që njëkohësisht është dëshmesë e zhvillimit të një populli. 
Populli qeveris punët shtetërore, nëse këtë pushtet e ushtron shumica e popu-llit.Nuk mund të pre-
tendojmë dhe nuk mund të ketë sovranitet kur pushtetin e ushtron pakica e popullit apo më keq një 
klikë. Parimi i shumicës është rrjedhoja e vetme e munshme nga pikëpa-mja demokratike mbi njeri-
un, e cila niset nga njeriu i pjekur në një botë të lirë dhe merr parasysh konfliktet e mendimeve dhe 
të interesave në mes njerëzve. Pranimi i parimit të shumicës nuk do të thotë që politikani përgjegjës 
duhet të bazohet vetëm në mendimin e masës. Megjithatë, pari-misht parimi i so-vranitetit të popul-
lit mund të konkretizohet vetëm nëpërmjet parimit të shumi-cës, si bazë e vepri-mit politik.Për këtë 
arsye, demokracia moderne nuk është vetëqeverisje e po-pullit. Ajo sot mund të realizohet si qeveri 
e përfaqësuesve të popullit, të dalë nga zgjedhjet e përgjithshme, të lira, të barabarta dhe të fshehta, 
të cilët mund të detyrohen prej tij,të marrin de-tyrat qeveritare dhe ta udhëheqin vendin sipas vull-
netit të shumicës përkatëse të forcave politiko shoqërore të një kombi. Këtu vimë në konstatim shumë 
të rëndësishëm që lidhet me idenë, kup-timin, përkufizimin e qytetarisë.
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Së pari qytetaria ka një kuptim juridik. Qytetari nuk është një individ konkret. Qytetari është një 
subjekt i të drejtës. Me këtë titull, ai zotëron të drejta civile dhe politike. Ai gëzon të drejta indivi-
duale dhe të drejta politike. Për më tepër, ai ka detyrimin për të respektuar ligjet, për të marrë pjesë 
në shpenzimet kolektive, në funksion të burimeve të tij dhe të mbrojë shoqërinë ku bën pjesë, në 
rast se kërcënohet. Qytetaria është, gjithshtu, një parim i legjitimitetit politik. Qyte-tari nuk është 
vetëm një subjekt i të drejtës individuale. Ai është bartës i një pjese të sovranitetit politik. Është 
bashkësia e qytetarëve, të ngritura në kolektivitete politike, ose në “komunitete qy-tetarësh” që, me 
anë të zgjedhjeve, zgjedh qeveritarët. Është bashkësia e qyetarëve që është buri-mi i pushtetit dhe 
që ju-stifikon se vendimet e marra nga qeveritarët do të zbatohen. Është bash-kësia e qytetarëve që 
kontrollon dhe sanksionon veprimin e qeveritarëve të dalë nga zgjedhjet. Të qeverisurit pranojnë se, 
ata duhet tu binden urdhërave të qeveritarëve, sepse ata që japin këto urdhëra, janë zgjedhur prej 
tyre dhe mbeten nën kontrollin e tyre. Është bashkësia e qytetarëve që zotëron sovranitetin. Ky është 
kuptimi i shprehjeve tepër të njohura, qytetari është “mbret”, ose qytetari është “Sovran”.
Qytetaria është edhe burim i lidhjes sociale. Në shoqërinë moderne demokratike, lidhja ndërmjet 
njerëzve është politike. Të jetosh në bashkësi, Kur flasim për lidhjen politike mes njer-zve, do të 
thotë të jesh qytetar i të njejtit organizim politik, në kushtet kur ka më shumë se një të tillë. Parimi 
i legjitmitetit trasmetohet progresivisht në të gjitha format e jetës sociale. Shoqëria e qytetarëve, në 
institucionet e saj politike dhe sociale, në shkëmbimet më të përditshme,nuk ngjan me asnjë model 
tjetër. Çdo qytetar, duke marrë pjesë në të njejtin sovranitet ka të drejtën për të njejtin respekt, ka 
të drejtë që të shikojë se dinjiteti i tij pranohet. Marrëdhëniet ndërmjet njerë-zve bazohen mbi një 
dinjitet të barabartë të të gjithë qytetarëve. Ideja e qyetarisë, në vendet de-mokratike, është bërë aq e 
brendshme sa që ajo duket si e naty-rshme. Formula “një njeri, një vo-të”, që reflekton këtë kuptim, 
duket si e nënkuptuar dhe që nuk mund të diskutohet.
Çdo ditë provojmë ndjenjën, se kur ka të bëjë me politikën, nuk gjejmë aty përfaqësuesit e 
drejtpërdrejtë të votuar nga populli, por më shumë me një aparat burokratik. Dhe mentaliteti i 
efiçiencës ka përfshirë shumë fusha të jetës, ashtu si në ekonomi. Jürgen Habermas e ka provuar 
këtë ndjenjë. Më shumë se kaq: Një demokraci burokratike masive, brenda së cilës disa pak vetë 
merren vesh për kompromise jotransparente, si edhe «ekonomizimi i jetës», këto janë karakteri-
stika të shoqërisë moderne, mendon Habermas. Për këtë arsye ai kërkon përfshirjen më të madhe të 
shoqërisë civile, pak a shumë ky është koncepti i futur nga Habermas i «opinionit publik libe-
ral» si dikur, kur qytetarët takoheshin në kafene për të diskutuar e për të pasur ndikim në shoqëri.
Pushtet politik suprem, fillestar (origjinar) ne kuptimin qe nuk rrjedh nga ndonje pushtet tjeter ne 
sensin juridik dhe eshte i pakushtezuar nga pushtete te tjera. Prej ketij pushteti politik rrjedhin dhe 
legjitimohen te gjitha pushtetet e tjera.
A është e mundur që shoqëria shqiptare të ndërtojë rendi social nisur nga parimi liberal i autonomisë 
së individit? Na ndihmon në përgjigje Edmund Barkes. Ai dënon racionalizmin poli-tik dhe denoncon 
i fanatizmin ideologjik ku, sipas tij, do të shkohej në mënyrë të domosdoshme. Shpallja e të drejtave 
të njeriut të vlefshme në çdo kohë dhe për të gjitha vendet, nuk merr para-sysh kushtet reale të jetës 
së njerëzve që tashmë ndodhen në një shoqëri të formuar, trashëguese e një historie të veçantë. Nuk 
mund të nisesh kurrë nga një tabula rasa. Qytetari,dhe jo njeriu i turmës, ndodhet në një gjendje të 
shqetësuar.Ai ndodhet i kapur ndërmjet parimit dhe mekani-zmave formale të demokracisë, nga 
njera anë,dhe, nga ana tjetër, realiteti i demokracisë: disa as-pekte reale të demokracisë duket se i 
kundërshtojnë këto parime, duke i penguar, ose duke i bërë të kota, këto mekanizma. E tillë është 
aktualisht shqetësimi njëherësh civil dhe intelektual, poli-tik dhe shkencor i demokracië aktuale. Që 
në krye të herës përcatuam se demokracia është sun-dim i shumicës, Kjo nuk le vend për hamendje 
as në Shqipërinë e pas ’90. Problemi qëndron se a sundon vërtetë shumica? Në çfarë rruge, mënyrash 
pushteti ka siguruar shumicën? Si sillet ai, pushteti, me pakicën? 
Organet demokratike - janë organe shtetërore që vijnë në pushtet në mënyrë demokratike, me anë 
të zgjedhjeve ku i zgjedh vetë populli. Organet burokratike - janë organe shtetërore që përcaktohen 
nga ndonjë subjekt më i lartë shtetëror, por jo nëpërmjet zgjedhjeve demokratike, Paradoksi në 
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demokracinë tonë qëndron pikërisht në rolin, funksionet, peshën që kanë këto orga-ne. Tashmë u 
bë kulture, mënyrë të kuptuari, sjelljeje dhe pune që nka rotacione pushteti kemi rotacion deri në 
nivelet fundore të administratës. Partia, grupi fitues, që përbën maxhorancën në një fare mënyre 
realizon “përjashtimin social” të minorancës. Kjo praktikë sjell sipas rotacionit mendimin se kështu 
funksionon demokracia ndaj duhet dashur ose urryer, në varësi të pozicionit se ku gjendet. Vëertetë 
kemi sundim të shumicës, por kjo nuk është demokraci, por Ohlokraci. Sundimi i shumicës është 
sundim i dhunshëm. Mungon ne jeten politike shqiptare vullneti, de-shira per te bere divorc me 
kete menyre te ushtrimit te pushtetit, si rrjedhoje, menyre e funksio-nimit te demokracise, sepse 
pa kete stimul nxitjeje per militantet e tyre ndjehen te pa fuqishem per te ardhur ne pushtet. “Ka 
raste në historinë e botës kur buxheti i shtetit dhe punësimet në administratën publike kthehen në 
një plaçkë lufte. Disa vende e kanë përjetuar këtë situatë dhe nuk kanë dalë kurrë shumë mirë dhe 
as shumë lehtë prej saj.” (spoils system). Natyrshem ketu do te benim pyetjen: Ç’është shteti ? Shteti 
është shprehje e nevojës që ndien shoqëria për ekzisten-cën e një pushteti të organizuar, të paisur 
me mjetet e duhura të shtrëngimit dhe të aftë për ta dre-jtuar vetë shoqë-rinë, duke i imponuar 
zgjidhjet që atij i duken të arësyeshme, nëpërmjet norma-ve juridike. Termi “Shtet” përdoret në dy 
kuptime: në kuptimin e një organizate politike në sho-qëri dhe në kuptimin politiko-gjeografik. 
Shteti, si organizatë e sundimit politik, është një fuqi e organizuar, e cila vullnetin e saj ia imponon 
gjithë shoqërisë dhe disponon një aparat të tërë për zbatimin e këtij vullneti. Pushteti politik, që 
sigurohet nëpërmjet shtetit, nuk është qëllim në vet-vehte, por mjet për të vënë në zbatim një politike 
të caktuar. Fjalia e fundit dale nga literatura hu-mbet vleren reale ne Shqiperi. Perkufizimi formal 
do te qe: shtetit, është qëllim në vetvehte, mjet për të vënë në zbatim një politike të caktuar, që ne 
praktike e shohim te konkretizuar si politika ne favor te nje grupi, klani te caktuar. Ekzistenca dhe 
roli partive politike ne kete lloj realiteti eshte nje shtrenberim dhe handicap i shoqerise shqiptare. 
Partitë politike janë forma të veçanta të organizimit social. Për Giovanni Sartori, i cili ligjëroi për 
një kohë të gjatë në Universitetin e Ko-lumbisë në New York dhe është një nga hulumtuesit më të 
njohur të partive politike, e definon një parti si: “cili do grup politik i identifikuar me një emërtim 
zyrtare i cili paraqitet gjatë zgje-dhjeve, dhe ka aftësi që nëpërmjet zgjedhjeve të vendos kandidatët 
për zyrën publike.” Partitë jo vetëm se mundohen që të marrin pjesë në formimin e opinionit politik. 
Ato gjithashtu aspirojnë të marrin pjesë në përfaqësimin e popullatës në parlament. Kjo nënkupton 
se partitë marrin pjesë në zgjedhje. Kontributi politik i një partie si dhe “pesha” e vet politike është e 
lidhur ngushtë me zgjedhjet. Vullneti i votuesve është i një rëndësie të konsiderueshme për partitë. 
Edhe një rol më pak atraktiv, ai i opozitës ofron elemente interesante për pjesëmarrje aktive. Partitë 
politike janë gjithmonë qendra për debate dhe diskutime rreth reformave politike dhe ndryshimeve 
politike.Të interesuarit për politikë në të shumtën e kohës e gjejnë një parti që reflekton perceptimet 
e veta, qoftë ajo në opozitë apo në pushtet. Partitë në opozitë ushtrojnë një funksion të rëndësishëm 
në sistemet demokratike si një “kujdestarë” i politikave qeveritare dhe se si një alternativë politike në 
të ardhmen. Opozita mund të konsiderohet si e tmerrshme, por është esenciale për funksioni-min e 
demokracisë.
Një parti përpiqet për të influencuar formimin e opinionit politik dhe synon të ketë një ndikim të 
përgjithshëm politik. Influenca aktive e opinion-bërjes synohet në periudhë më të gjatë kohore si dhe 
në një rajon më të gjerë dhe se nuk duhet të koncentrohet në nivel lokal apo në një çështje të vetme;
 • “ Një parti është një asociacion i qytetarëve që mbajnë një anëtarësim individual, dhe duhet të ketë 
numrin minimal të anëtarëve, kështu që serioziteti i synimeve të veta dhe prospekti i sukse-sit të mbetet 
i qartë” (Partitë politike Funksioni dhe organizimi në shoqëritë demokratike Wilhelm Hofmeister 
dhe Karsten Grabow.fq.12). Deformimi i pare vjen pikerisht lidhur me citimin emesiperm te parties 
sin je asociacion qytetaresh. Nuk bie termi asociacion, por brendia e keti asociacioni. Brenda çdo 
sho-qërie ekzistojnë opinione, nevoja, pritje dhe pikëpamje të ndryshme për problemet ditore; 
gjitha-shtu ekzistojnë pyetje të “mëdha” mbi organizimin e shoqërisë, normat dhe procedurat. Nuk 
ekziston diçka e ngjashme me vullnetin e përbashkët të popullatës apo të mira të përbashkë-ta të 
para përcaktuara. Ndryshe, në çdo shoqëri ka interesa rivale të cilat shpesh ndeshen shumë fort. Në 
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mënyrë që paqësisht të ndërmjetësojmë konfliktin,formimi i pikepamje-ve politike duhet të ndodh në 
një proces të hapur të debatit mes opinioneve të ndryshme.Është i nevojshëm mini-mumi i bindjes së 
përbashkët. Ky është mendimi praktik i demokracisë. Bazohet në parimin se secili qytetar ka të drejtë 
të përfaqësoj opinionin dhe bindjen e vet në një garë paqësore të men-djeve. formimi i opinionit 
politik në një shoqëri pluraliste arrihet nëpërmes një procesi të hapur të konkurimit mes interesave 
heterogjene. Për shkak të llojllojshmërisë së opinioneve dhe kon-flikteve sociale nuk ka zgjedhje të 
përsosur për problemet. Vendimet duhet të merren në bazë të pëlqimit dhe aprovimit të shumicës së 
qytetarëve. Megjithatë, nuk mund të ketë asnjë “tirani e shumicës” që fyen rregullat demokratike dhe 
shkel të drejtat e patjetërsueshme të njeriut. Edhe vendimet e shumicës mund të përfshijnë mangësi 
apo edhe padrejtësi. Prandaj, një mbrojtje e veçantë dhe e garantuar me kushtetutë e pakicave në 
njërën anë, si dhe pranimi i votimit ose të humbjes në zgjedhje e palës humbëse në anën tjetër, me 
kusht që ato të jenë (kryesisht) të lira dhe të ndershme - janë elemente konstituive të këtij koncepti 
të demokracisë. Partite kontribu-ojnë në legjitimitetin e sistemit politik: në themelimin e lidhjeve 
mes qytetarëve, grupimeve so-ciale dhe sistemit politik, partitë kontribuojnë në ankorimin e rendit 
politik në vetëdijen e qyte-tarëve dhe në forcat sociale.Partite politike ne shqiperi siç konstatova me 
lart dalin nga funksioni i tyre politik,social në kushtet e një sistemi demokratik real, funksional. 
Historia e 20 viteve te fundit na jep rast flagrante te vjedhjes, manipulimit te zgjedhjeve, per te shkuar 
me forma disi me te rafinuar si ato te blerjes, manipulimit te votes, afrimi i individeve me rekorde 
kriminale, afrimi i biznesmenve donator deri ne afera kandidaturash dhe marveshjesh. Partite para 
zgjedhjeve ha-pin “ zyrat e punes” per militantet, te cilat kur partia del fituese behen realitet per nje 
pjese te ty-re. Qytetaret levizin nga nje parti ne tjetren jo se ndjehen me te perfaqesuar si anetare 
te nje aso-cacioni te caktuar ekonomik, social etj, por se gjejne veten me prane vendit te ndarjes se 
bene-fiteve qe ofron pushteti. Produkti i dale nga kjo amalgam eshte qe ne fillim i kompromentuar, 
çka sjell si pasojë kompromentimin e demokracise.
 • Një parti duhet të jetë organizatë e pavarur dhe permanente; nuk duhet të formohet vetëm për një 
palë zgjedhje dhe pastaj të pushoj së vepruari. Praktika tregon se vetem organizata te pavaru-ra nuk 
janë. Partite politike kthehen ne nje lloj Sh.P.K. ku devidenti. Pushteti, ndahet ne baze te aksioneve 
dhe kontributit pa bere definicion mes aksionerve. Ato, partite, ne mjaft raste nuk si-gurojne, perveç 
emrit, as ekzistencën permanente te tyre per sa kohe qe per hir te marrjes se pu-shtetit ndertojne, 
bejne aleanca para dhe pas zgjedhore qe nuk kane baza programore, por vetem ate qe ne gjuhen e 
perditshme do ta quanim si ndarje e presë, plaçkës së luftës. 
Kete gjendje ja veshim tranzicionit politik dhe pepjekurise se partive politike. Protago-nistet e 
gjendjes kujtojne se kjo eshte semundje e demokracive te reja dhe mund te te bejne re-ferate te tera 
me situate qe vende demokratike te stme kane kaluar ne “ femirine “ e tyre demo-kratike. 
Tranzicion demokratik quhet pika e shuarjes së një regjimi autoritar dhe fillimi i procese-ve 
demokratike. Fillimi i tranzicionit karakterizohet me një shpërbërje të regjimit autoritar i cili fillon 
me shenjat e para të mobilizimit të masave dhe përfundon me vendosjen e një forme të re të qeverisjes 
e cila fiton legjitimitet nëpërmjet zgjedhjeve. Autori Dankwart Alexander Rustow i dallon tri faza të 
tranzicionit: 
“1. Faza e përgatitjes që arritët me polarizimin e aktorëve kryesorë politik. 
2. Faza e vendimit ku institucionalizohen elementet kryesore të procedurës demokratike.
3. Faza e tranzicionit që është periudha gjate së cilës politikanët dhe elektorati janë mësuar me 
rregullat e reja politike”. (Rustow Dankward, Transitions to Democracy Towards a Dynamic Model 
(Tranzi-cionet Demokratike Drejte një Modeli Dynamik), Columbia University Press, 1970, Fq 
338)
I qendroj idese se nuk duhen parakushte sociale dhe ekonomike për të arritur demokracinë . Ajo që 
nevojitet është uniteti nacional si parakusht për demokracinë dhe arritja e një konsensusi të elitave 
politike.
Për të kuptuar termin tranzicionin demokratik është e domosdoshme ti referohemi edhe veprës së 
mendimtarëve të kësaj fushe Juan Linz dhe Alfred Stepan. Këta dy autorë shkojnë një hap më larg 
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dhe kërkojnë të kuptojnë se si karakteri i regjimeve të ndryshme jodemokratike ndikojnë ose nuk 
ndikojnë në kompletimin e tranzicionit demokratik. Pra sipas tyre një tranzicion demokratik është i 
kompletuar kur kemi:
1) Një marrëveshje të mjaftueshme për të prodhuar një qeveri të zgjedhur.
2) Kur një qeveri vjen në pushtet si rezultat i votës së lirë dhe demokratike
3) Kur kjo qeveri, de facto, ka autoritet për të zhvilluar politika
4) Kur pushteti ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor të gjeneruar nga demokracia e re nuk
kanë nevojë ta ndajnë pushtetin me institucione tjera de jure. (Linz Juan & Stepan, Alfred, 
Democratic Ttransitions and Democratik Consolidation: Southern Europe, South America, 
and Post-Communist Europe (Tranzicionet Demokratike dhe Konsolidimi Demokratik:Europen 
Jugore, Ameriken Jugore dhe Shtetet Post-Komuniste ), Mimeo, 1991, Fq 6)
Krahasuar me tranzicionin e regjimeve, konsolidimi është një koncept shumë më i mjegullt me më 
shumë pasiguri të konsiderueshme rreth pikave përfundimtare. Në çdo rast koncepti i konso-lidimit 
konsiderohet si proces më i gjerë, më i thellë dhe më i gjatë sesa tranzicioni. Në procesin të konso-
lidimit demokratik veçoj rolin ekskluziv të elitave politike në këtë proces duke e theksu-ar lidhjen 
ndërmjet sistemit dhe shoqërisë.
“Pas çdo tranzicioni nga sundimi autoritar demokracia emergjente do të jetë një regjim, në të ci-lën 
jo të gjithë aktorët politike nuk kanë kredenciale të mjaftueshme demokratike, edhe ku rregu-llat 
demokratike të procedurës ende janë duke u përvetësuar nga shoqëria në përgjithësi. Nëse fa-za 
e tranzicionit nuk është ndërprerë, ajo mund të hapë rrugën për një proces të konsolidimit de-
mokratik. Pika referuese e këtij procesi do të jetë pasiguria e periudhës së tranzicionit progresi-visht 
zvogëlohen pasi që procedurat e reja kuptohen më mirë, dhe pranohen më gjerësisht. Regji-mi i ri 
bëhet i institucionalizuar, korniza e hapur dhe shprehja konkurruese politike bëhet e inte-rnalizuar, 
kështu në masë të madhe paqartësitë dhe rreziqet tejkalohen. Ky proces mund të ko-mpletohet në 
periudhën kohore të një gjenerate. Kur procesi i demokratizimit avancon nga fundi i tranzicionit 
tek konsolidimi i plotë ka një zgjerim të aktorëve politik të cilët adoptojnë sjelljen demokratike, një 
thellim i angazhimit të aktorëve të cilët negociojnë kornizat demokratike (pra të gjithë marrin një 
qëndrim parimor në vend të qasjes instrumentale ndaj respektimit të këtyre kor-nizave). Në këtë 
mënyre aktorët politikë mësojnë se si të ndryshojnë perceptimet e vetvetes, të tjerëve apo tërë siste-
mit. E tërë kjo arrihet me një kampanjë të koordinuar ose faktikisht të orga-nizuar për ta familjari-
zuar masën me pranimin e rregullave demokratike”.( Whitehead Laurence, The Consolidation of 
Fragile Democracies (Konsolidimi i Demokracive të Brishta), European Consortium for Politi-cal 
Research (ECPR), 1988, Fq 6-8)
Demokracinë e konsoliduar e definojnë si një dimension sjellje, qëndrimi dhe kushtetutë pra me 
fjalë të tjera konsolidimi arrihet vetëm kur demokracia është bërë e vetmja lojë në qytet.Në aspe-ktin 
e sjelljes (Behaviourally) një regjim demokratik në një shoqëri është i konsoliduar kur asnjë aktor 
nacional, social, ekonomik, politik ose institucional nuk shpenzon burime të rëndësishme për t’i 
përmbushur objektivat e veta jo-demokratike. Në aspektin e qëndrimit (attitudinallly) një regjim 
demokratik është i konsoliduar kur shumica absolute e opinionit publik beson se institu-cionet dhe 
procedurat demokratike janë mënyra më e përshtatshme për të qeverisur jetën kole-ktive në një 
shoqëri si ajo e tyre dhe kur përkrahja e alternativave anti-sistem është e vogël ose pak a shumë e 
izoluar në raportin me forcat pro demokratike. Në aspektin kushtetues (Constitu-cionally) një regjim 
demokratik është i konsoliduar kur edhe forcat qeveritare dhe ato opozitare zgjedhjen e konflikteve 
e bëjnë përmjet ligjeve dhe procedurave demokratike.

Konkluzionet

Pra duke analizuar faktin se partitë politike përbëjnë elementin thelbësor të konsolidimit de-mokratik 
në shoqëritë moderne. Të dala nga vetë shoqëria, në shumicën e demokracive partitë politike luajnë 
rolin e ndërmjetësit mes qytetarëve dhe organeve kushtetuese. Në shumicën e rasteve ato hyjnë 
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madje edhe ne sferën e shtetit. Anëtarët e partive politike zënë postet politike në shtet. Në përgjithësi, 
duke u fokusuar në partitë politike dhe sistemet partiake duhet të theksuar se ato determinojnë 
konsolidimin demokratik dhe cilësinë e atij sistemi. Pra partitë politike ndikojnë në tri sfera: 
1. në raportet parti politike-shtet; 
2. raportet ndërpartiake pra arritjen e koalicioneve ndërpartiake ku shfaqja e praktikave jo 
demokratike zhduket;
3. raporti parti politike-shoqëri ku partitë janë ato që në një mënyrë e vetëdijesojnë masën për 
rregullat demokratike.
Konsolidimi varët në masë të madhe nga partitë pasi që ato kanë një rol të rëndësishëm në shtet
ku në demokracitë liberale konsiderohet se ato e okupojnë shtetin, rregullojnë aspekte të rëndë-
sishme shtetërore si ushtria, administrata publike etj. Në këtë mënyre konsiderohet se partitë janë një 
aktor i rëndësishëm i cili legjitimon sistemin politik. Roli i partive në shoqëri e cila është në udhën e 
demokratizimit është vital, pasi që ato rregullojnë lidhjet shtet-shoqëri, janë promovuese të kontratës 
sociale nën mbështetjen demokratike, integrojnë grupe të ndryshme shoqërore në si-stem, rrënjosin 
një ndër vlerat themelore të demokracive liberale pra participimin në garat elekto-rale. Megjithatë 
lidhjet ndërpartiake kanë rëndësi të jashtëzakonshme në konsolidimin e demo-kracisë pasi që me 
koalicione të ndryshme dhe me kompetencën e ligjshme shmangen konflikte të ndryshme të cilat 
mund të degradojnë nivelin demokratik ose në raste të ndryshme ta ndry-shojnë krejt regjimin.
Neni 2 i Kushtetutës Shqiptare, e viti 1998, afirmon që ‘’sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i për-
ket popullit’’ dhe se ‘’ populli e ushtron sovranitetin nëpërmjet përfaqësuesve të tij ose drejt-përdrejt’’. 
Bazuar mbi vlerësimin e individit dhe mbi barazinë gjyqësore, ideali demokratik modern shfaqet 
në fillim të shekullit të 18-të nga një konceptim i ri mbi njeriun sipas të cilit, ai, i lirë dhe i paji-sur 
me vullnet të vetin, nuk është më i nënshtruar nga forcat hyjnore. Liria përkufizohet si një dhunti e 
vetvetishme e qenies njerëzore dhe realizohet plotësisht nëpërmjet njohjes së tëdrejtave natyrore, të 
patjetërsueshme dhe të shenjta.
Demokracia përfaqësuese është e bazuar në parimin, sipas të cilit vetëm një trup përfaqësuesish të 
zgjedhur mund të ngjallin në mënyrë të vërtetë vullnetin kombëtar. Zhan Zhak Ruso, teorist i sovran-
itetit popullor në “Kontrat sociale” (1762), bëhet apostulli i demokracisë së drejtpërdrejtë ku çdonjëri 
nga individët që përbëjnë popullin është zotërues i një cope pushteti, të cilën e ven-dos nën vullnetin 
e përbashkët. Ky vullnet shfaqet nga e drejta e votës universal, demokracia e drejtpërdrejtë dhe regulli 
i shumicës. Eksperiencat demokratike perëndimore nisen nga ky kon-ceptim i pamundur për ta vënë 
në punë në shtetet e mëdha dhe shoqëritë moderne komplekse.
Demokracia (gr. demo - popull, kraci - rend) është një formë qeverisje në të cilën shumica e nje-
rëzve ushtrojnë sovranitetin e tyre ose drejtëpërdrejtë, nëpërmjet referendumeve, ose në mënyrë jo 
të drejtëpërdrejtë, nëpërmjet zgjedhjes së përfaqësuesve. Duke filluar pas luftës së dytë botë-rore, 
interpretimet për demokracinë si rend qeverisës janë shumuar, dhe ndërmjet tyre ka dallime të 
mëdha. 
Ajo që ne sot nënkuptojmë me termin demokraci, megjithë përdorimin e shpeshtë, akoma mbetet 
e pakuptueshme. Edhe pse ne në fakt jemi të bindur se demokracia ka të bëjë me lirinë e individit 
dhe të qeverisjes së popullit, ne akoma nuk e dijmë saktësisht nëse dhe si mund të realizohen sot 
konceptet e tilla të demokracisë. I larmishëm dhe kontradiktor është edhe ajo që në botë kuptohet 
si demokraci apo demokratike. Kjo ndodh sepse interpretuesit përkatës përdorin në mënyrë të pa-
reflektuar njërin pas tjetrit definicionet e demokracisë nga periudhat dhe rregullimet e ndryshme 
shoqërore,  në  vend që të nisen nga  thelbi parimor i mendimit demokratik dhe të kenë parasysh 
trajtimet e kushtëzuara nga periudha përkatësekohore.
Çfarë do të thotë atëherë formula, sipas së cilës demokracia qenka sundimi i popullit  nëpërmjet 
popullit? Nëse teoria niset nga i tërë pushteti, çfarë gjasash ka atëherë populli të vendosë në më-nyrë 
kompetente për çështjet politike? Apo, për të kujtuar një definicion tjetër (liberal), a ekzis-ton sot në 
botë një demokraci si sundimi i mendimit publik, derisa kjo del nga procesi i diskuti-mit racional? A 
argumentohet në shoqërinë tonë në mënyrë të arsyeshme, apo agjitohet dhe rea-gohet? Përveç kësaj, 

http://sq.wikipedia.org/wiki/E_drejta_natyrore
http://sq.wikipedia.org/wiki/Zhan_Zhak_Ruso
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çfarë është mendimi publik, sipas të cilit duhet të orientohen politikanët? Janë vallë mendim publik 
rezultatet e demokracisë apo mendimet dhe komentet e publikuara nëpër gazetat e mëdha apo në 
radio dhe televizion të shoqatave dhe partive të mëdha apo të koncerneve televizive?
Liria e njejtë për të gjithë qytetarët është kusht i pashmangshëm i demokracisë. Për  këtë arsye, 
edhe  vlefshmëria e përkufizimit klasik të demokracisë varet nga pyetja, se sa  e respektojnë dhe 
mundësojnë format konkrete të demokracisë, të dala nga ky definicion, lirinë e njejtë të të gji-thëve. 
Se a do të mund të na shërbejnë dukuritë historike të demokracisë si shembuj në të ardh-men, kjo do 
të varet nga masa e plotësimit të këtyre kushteve themelore. Demokracia niset nga një pikëpamje për-
katëse mbi njeriun. Sipas saj, njerëzit duhet të jenë të lirë, dmth. ata duhet të kenë mundësinë e zhvil-
limit dhetë shpalosjes së personalitetit të tyre sipas vendimeve vetjake. Prapa kësaj - pa marrë para-
sysh se a bëhet fjala për argumentime krishtere apo idealiste-huma-niste - qëndron mendimi, se çdo 
njeri jeton në dinjitet, i cili atë e bën person dhe e dallon nga ka-fshët. Në fjalorin politik kjo do të 
thotë se i gjithë pushteti duhet të ketë kufinjtë e tij në pacenu-eshmërinë e dinjitetit të çdonjërit. Pari-
misht, pushtetit i duhen kufinjtë dhe kontrolli. Përveç kë-saj, ai duhet të themelohet mbi pajtuesh-
mërinë e të nënshtruarve, sepse në të kundërtën, mundë-sia e pakufizuar e ndërhyrjes do ta cënon-
telirinë dhe dinjitetin e individit. Sepse çdo gjë, e po-saçërisht pushteti, duhet t`i shërbejë sigurimit 
dhe përmirësimit të mundësive dhe shanseve për një jetë në dinjitet të të gjithë pjesëtarëve të një 
shoqërie.Liria në këtë kontekst nuk duhet kuptuar si diçka abstrakte. Ajo nënkupton  konkretisht 
lirinë e zhvillimit të jetës private, lirine e besi-mit dhe lirinë e ndërgjegjes. Liria e zgjedhjes së pro-
fesionit, mundësia e lirë e zhvillimit të je-tës private, liria e pronësisë së pasurisë private, liria dhe 
pacënueshmëria e banesës, e komuni-kimit postal dhe telefonik. Liri do të thotë edhe sigurim nga 
arrestimi arbitrar dhe mundësimi i procesit juridik para gjyqit, si dhe kontrolli mbi informatat të 
cilat shteti mbledh mbi qytetarët. Këtu bën pjesë edhe e drejta e shprehjes së lirë të mendimit, liria e 
shtypit, liria e tubimit dhe e bashkimit, e drejta për pjesëmarrje të barabartë në jetën politike e çdo 
pjestari të një shoqërie. Të gjitha të drejtat e lirisë, të cilat këtu nuk u numëruan deri në fund, duhet 
të shërbejnë si kusht i çdo themelimi shoqëror. Thelbi i këtyre të drejtave, dinjiteti i njeriut, nuk është 
dhuratë e shtetit për individin, por ai duhet të njihet nga shteti si i dhënë, i garantuar, i pacënuar dhe 
i pashman-gshëm. Sigurimi i dinjitetit të njeriut është qëllim i çdo kushtetute demokratike. Mirëpo 
të drejtat e lirisë së individit nuk duhet të kuptohen si diçka absolute. Kufinjtë e tyre gjenden në të 
drejtat e lirisë së të tjerëve. Karakteri i demokracisë bëhet i kuptueshëm vetëm pas definimit të tillë të 
njeriut. Një bashkësi shoqërore mund të quhet demokratike nëse ajo duke njohur dinjitetin e nje-ri-
ut, synon në mënyrë të njëjtë garantimin e lirive të të gjithë qytetarëve për shpalosjen e per-sonalitetit 
dhe zhvillimin e ndërgjegjshëm të jetës dhe e cila siguron kushtet për arritjen e kë-saj. Demokracia 
pra nuk është shuma e rregulloreve formale, por  ajo përbëhet nga qëllimi i saj përmbajtësor  për 
mundësimin e masës më të madhe të mundur të lirive, vetëpërgjegjësisë dhe barazisë sociale, natyr-
isht gjithnjë duke u nisurnga rrethanat historike dhe shoqërore.Demokracia vë marrëveshjen para 
asaj që në asnjë mënyrë nuk vihet në diskutim; vetëm mbi këtë bazë të bin- djeve themelore bëhet i 
mundshëm parimi i vendosjes së shumicës. Demokracia pra nuk është rregull neutral procesi, por 
formë politike e bazuar në vlera dhe e cila synon jetësimin e këtyre vlerave. 
Sipas ish-kryeministrit britanik Winston Churchill “demokracia paraqet formën më të keqe të regul-
limit shtetëror, me përjashtim të të gjitha formave tjera”. 

Referencat

 Reference to a chapter in an edited book:
1. Wilhelm Hofmeister dhe Karsten Grabow.Konrad AdenauerStiftung “ Partitë politike Funksioni dhe organizimi 
në shoqëritë demokratike”.
2. Whitehead Laurence, The Consolidation of Fragile Democracies (Konsolidimi i Demokracive të Brishta), Euro-
pean Consortium for Politi-cal Research (ECPR), 1988,fq.6-8)
3. Linz Juan & Stepan, Alfred, Democratic Ttransitions and Democratik Consolidation: Southern Europe, South 
America, and Post-Communist Europe Mimeo, 1991fq.6)



480

Reference to a journal publication:
1. (Rustow Dankward, Transitions to Democracy Towards a Dynamic Model (Tranzi-cionet Demokratike Drejte 
një Modeli Dynamik), Columbia University Press, 1970, Fq 338)
2. Giovanni Sartori Questioni di metodo in scienza politica, Firenze, Università degli Studi, 1959.

Reference to a book
1. Aristoteli: Politika, “KOHA” Prishtinë, 2003 
2. Mere, Zherard: Kryeveprat e Mendimit Politik, “Dita 2000” Tiranë, 2007
3. Zh.Zh.Ruso “ Kontrata Sociale “ Universiteti “ Luarasi”. Tiranë 2005
4. Stumpf Enoch Samuel, FILOZOFIA-Histori&problemet, “Toena” Tiranë
5. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë – 1988
6. Malnes, Raino dhe Knut,Midgaard. 2007. Filozofia Politike. Prishtinë: Rozafa
7. Chevallier.J.J, Guchet.Y: Veprat e Mëdha Politike (Nga Machiavelli deri në ditët tona), “Liria” Tiranë,2001
1. Jürgen Habermas Philosophical-Political Profiles (1983)

Tabela
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Tabelë 1/1
Harta e Economist Intelligence Unit për Indeksin e Demokracisë në 2012, ku ngjyrat më të gjelbra 
përfaqësojnë vende më demokratike.
Demokraci të plota: 
ҫҫ 9.00-10.00
ҫҫ 8.00-8.99
Demokraci të mangëta: 
ҫҫ 7.00-7.99
ҫҫ 6.00-6.99
Regjime hibride: 
ҫҫ 5.00-5.99
ҫҫ 4.00-4.99
Regjime autoritare: 
ҫҫ 3.00-3.99
ҫҫ 2.00-2.99
ҫҫ 0.00-1.99
Informacion i pamjaftueshëm, pa vlerësim:
ҫҫ 
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Si ndikon kriza ekonomike ne luhatjen e sjelljes njerezore?
(How affects the economic crisis in the fluctuation of the human behavior?)
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Abstract

Living these days in Albania without stabilize I decided to see this phenomenon more closely and analyze the 
behavior of people who say they are offended that are undergoing a difficult economic period consequences in 
their psychology.
The purpose of this study is the analysis of human behavior, behavioral changes by the economic crisis. Another 
purpose of this study is to learn how people are living crisis? Or are they trying to escape from it? What are their 
ways and their experiencing? 
To all these questions above I’ll try to answer in the analysis of surveys distributed and continuous observations 
in order to compare the behavior in different periods.
Effects are also dangerous, those are greatest threat once the crisis begins.
Survey Methodology provides distribution of 300 surveys in a city of Albania, in Shkodra and pretend to high-
light how people are experiencing the crisis? Are they revolted? Are they going to do a collective revolt?
Having a profession that pay importance to observation of human behavior naturally to study more in deep 
deviant behaviors that people do when they are in trouble with economy. 
I would like, others similar observations become more and more frequent, because this is part of the help for 
those how need our help, first step is always to identify the problem. 
Results of this study are open to all interested parties on the phenomenon.

Keywords: Cises, economy, politics, behavior, society.

Hyrje

Krizë- Gjendje a periudhë shumë e rëndë në ekonominë e vendeve kapitaliste, që shfaqet herë pas 
here me superprodhim mallrash, me rënien e prodhimit, me falimentim në masë të ndërmarrjeve 
ekonomike, të bankave, me shkatërrimin e prodhuesve të vegjël, me ngritjen e çmimeve, me shtimin 
e papunësisë dhe me varfërimin e mëtejshëm të proletariatit e të masave të tjera punonjëse.
Ekonomi- Tërësia e marrëdhënieve në prodhim që i përgjigjet një shkalle të caktuar të zhvillimit 
të forcave prodhuese në një rend shoqëror. Ekonomia socialiste. Ekonomia kapitaliste. Ekonomia 
feudale.
Politike- Veprimtaria e pushtetit shtetëror të një vendi, që lidhet me qeverisjen e me drejtimin e 
shtetit, me marrëdhëniet me shtetet e huaja etj. dhe që ka për qëllim të ruajë e të forcojë bazën eko-
nomike e rendin shoqëror, si edhe të mbrojë interesat e klasës në fuqi; veprimtaria e një partie ose e 
një grupi shoqëror brenda vendit dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, që përcaktohet nga qëllimet e 
interesat klasore; filoz. pjesë e superstrukturës, që, si shprehje e koncentruar e ekonomisë, përgjithë-
son marrëdhëniet ndërmjet klasave, partive politike, shteteve a grupeve shoqërore. 
Sjellje- Mënyra si vepron njeriu në jetë, në shoqëri, në shkollë etj.; qëndrimi në marrëdhënie me të 
tjerët ose kundrejt detyrave e në rrethana të caktuara. 
Shoqëria- Tërësia e njerëzve që jetojnë në Tokë, të vështruar në lidhjet e marrëdhëniet që kanë ndër-
mjet tyre në procesin e prodhimit; tërësia e njerëzve që jetojnë së bashku në një vend dhe që janë të 
lidhur me marrëdhënie të caktuara në prodhim. 
Studimet për sjelljen,bazuar në llojet e të dhënave të grumbulluara dhe konkluzionet e arritura,janë 
shpesh produkt i pyetjeve të bëra,i metodave të përdorura dhe mbi të gjitha ,ndoshta edhe i për-
gatitjes së veçantë dhe orientimit të vëzhguesit. Por megjithëse shumica e shkencëtarëve përpiqen të 
jenë objektivë dhe janë të ndershëm e të sinqertë në prezantimin e zbulimeve,ata e kuptojnë se kanë 
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paragjykime që duhen kontrolluar. Edhe në ato pak raste kur dështimet njerëzore e kanë trazuar ob-
jektivitetin shkencor,”debutuesit” janë përjashtuar nga kërkuesit e tjerë,që në mënyrë të vazhdueshme 
i zgjerojnë idetë dhe përpiqen të avancojnë në këtë fushë.
 Kur studjuesit kundërshtojnë njeri-tjetërin,është fjala jo vetëm për interpretimin e të 
dhënave,por edhe për çeshtjen se çfarë duhet pranuar si e dhënë.Mosmarrëveshjet e lindura për 
mënyrën e funksionimit të sistemit social e biologjik,nuk do të zgjidhen me lehtësi.E megjithatë 
,shpesh debatet mjaft të lodhëshme e stresuese,të panevojshme e që shpenzojnë kohë,lozin rolin e 
“antibiotikut” më të mirë kundër paragjykimeve që ka bota dhe këndvështrimeve të çdo studjuesi.
Kriza aktuale financiare dhe ekonomike ofron një mundësi unike që të ridiskutojm për modelin mbi-
zotëruese të menaxhimit së biznesit të zakonshëm. Koncepti i Homo Economicus nuk mund të kon-
sidërohet si i vlefshëm për shkak të faktit se njerëzit nuk jan të interesuar vetëm për maksimizimin 
të interesave të tyra. Ato gjithashtu marrin parasysh mirëqenien të tjerëve gjatë procesëve vendim-
marrëse të tyre. Probleme të njashme paraqiten në interpretimin e paradigmës së aksionarëve,për 
shkak të faktit se një kompani nuk është vetëm një institucion kontraktuese duke këmbyer inpu-
tet në rezultate. Në fakt është një sistem në përgjegjësi shoqërore të personave që bashkëpunojn. 
Prandaj,më tepër perspektiva të palëve të interesuara duhet të aplikohet që të rezultojë në përshtatjen 
të parimeve të përgjegjësisë korporative sociale duke përfshirë barazinë gjinore. Në një kontekst më 
të gjërë,rimendimi i modelit materialistik mund të sjelli modifikimin të mekanizmave të qeverisjes 
globale në një sistem më të lokalizuar duke rritur zhvillimin të qëndrueshëm dhe parandalimin të 
homogjenizimit ekologjike. Në përmbledhje, një mekanizëm i balancuar në shpërndarjen duhet të 
zbatohet si një themel i ri moral e kapitalizmit në vend të procesëve racionale në shpërndarjen së 
burimeve.
Kriza aktuale financiare dhe ekonomike jep një dritë të re në modelin të menaxhimit të mbizotëruese 
të bisnesit të zakonshëm.Occupy Wall Street dhe lëvizjet e tjera anti-biznes, mosbesimi i përhapur në 
korporatat dhe sjellja e pasigurt shumë liderëve të biznesit tregojn krizën e modelit të menaxhimit 
materialiste. Menaxhimi materialiste është e bazuar në besimin se motivimi i vetëm i të bërit biznes 
është e paramarrje dhe suksesi duhet të matet vetëm nga fitimi i gjeneruar. Psikologët kan zbuluar 
efektet-anësore serioze të orientimit së vlerës materialiste.Një shumë e studimeve vërtëtojn që aq më 
shumë njerëzit japin përparësin në qëllime materialistike, aq më pak është mirëqenja e tyre perso-
nale dhe më shumë angazhohen me sjellje manipuluese, konkuruese, dhe degraduese ekologjikisht. 
(Kasser, 2002)
1. Roli së moralit në biznes Në botën e sotme morali e veprimeve ekonomike shpesh është shume 
e diskutueshëm dhe ne shumë aspekte e papranuar. Morali i ekonomisë duhet të përmirësohet në 
mënyrë të konsidërueshme, por ka një paradoks këtu. Nëse duam të zhvillojm moralin në punët e 
tona ekonomike vetem si mjet të arrisim prodhimtarin e lartë, në rezultatin e fundit do dështojm.
Kemi mundësin të përmirësojm cilësinë e përgjithshme të aktivitetëve tona ekonomike vetëm nëse 
motivimi ynë është me verte i moralshëm, vetëm se ne duhet të kuptojm sjelljen moralshëm për hir 
të vet. 2. Kritika e arsyes ekonomike Peter Ulrich argumenton se morali i biznesit është më shumë se 
“morali i zbatuar”.Këtë pikëpamje, detyra kryesore së moralit të biznesit është të reflektoj në formën 
arsyetimin ekonomik-kjo është kritika e arsyes ekonomike. Historia e mendimit ekonomike zbulon 
“emancipimin” e normalitetit ekonomik nga filozofia morale, një proces që pasqyron procesin his-
torik të “transformimit të madhë” përshkruar nga Karl Polanyi (1946)përmes sëcili ekonomia është 
ngarkuar nga konteksti i saj sociale, mjedisore dhe kulturore.Sot, pasojat problematike e normalitetit 
të ngarkuar dhe të pagarantuar ekonomik përfaqësojn një ritje të ekseperiencës së jetës të vërtetë.Në 
ktë situatë, morali e biznesit mund të mbushi boshllëkun e lënë të hapur që kur ekonomia klasike 
dhe politike u reduktua ne ekonomi të “pastër”. (Ulrich 2012) Ulrich beson se ne duhet të kërkojm 
për një themel të ri të moralshëm për arsye ekonomike.Morali e biznesit mund të siguroj një kritikë 
të fuqishëm për ekonomin duke përfshirë determinizmin ekonomik (që argumenton për “forcën të 
rrethanave” ndaj pretëndimeve morale)dhe reduksionizmin ekonomik (cila argumenton se “morali i 
tregut” është një garant e mjaftueshëm për arsye morale).Duke rimenduar aspektet themelore morale 
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e arsyes ekonomike përfshin pyetjen dhe kuptimin e “racionalizimit” ekonomik në lidhje me jetën e 
mirë të njëriut dhe kritikuar procedurën politiko-ekonomike në lidhje me zhvillimin e një shoqërie 
të drejtë dhe të mirë-rregulluar të qytetarëve të lirë dhe të barabartë. (Ulrich 2012)
2. Përtej Homo Economicus Shtetet me modelin Homo Economicus jan racionale dhe shikojn 
maksimizimin e interesave të tyre. Dëshmi të shumta empirike sugjerojnë se njerëzit jo vetëm nuk 
kujdesen për harxhimet e tyre materealistike por edhe marrin në konsideratë interesat e të tjerëve. 
Ato jan te gatshëm të sakrifikojn mirëqenjen e tyre materiale për të ndimuar ato qe jan të mirë 
sjellshëm me ato dhe të dënojn ato qe nuk jam të mirësjellshëm. Ato marrin në konsideratë mirëqen-
jen e të huajve intersat e të cilëve jan në rrezik. Ato jan gjithashtu interesuar në reputacionin e tyre 
dhe kujdesen për konceptet e tyre. Sjellja ekonomike është bashkë vendosur nga llogaritjet e shërbi-
meve dhe nga konsideratat morale. Dy faktorë kryesore mund të shpjegojn moralin në sjelljen eko-
nomike, domethënë karakteri i moralshëm të agjentëve dhe kosto relative të sjelljes së moralshëm. 
Agjentët ekonomike jane qenie morale në thelb por kjo varet nga konteksti që fytyra e moralshëm 
ekonomik bëhet i afektshëm (Zsolnai 2012a). Paradigma e aksionarëve nuk është më një koncept të 
përshtatshëm në fazën moderne të kapitalizmit të tregut. 

Amerikanet dhe Europianet mbi krizen ekonomike

Për më shumë se një dekadë, organizata German Marshall Fund ka studiuar në bazë vjetore prirjet 
transatlantike, duke realizuar një sondazhe kombëtare në SHBA dhe Europë. Ajo ka arritur të ofrojë 
një analizë të spikatur për opinionin publik nga të dy anët e Atlantikut mbi çështje si politika e 
jashtme, mbështeta ndaj NATO-s, sfidat ekonomike dhe rritjen e fuqive të tjera botërore.
Edhe për vitin 2013, studimi Prirjet Transatlantike paraqet një pamje komplekse të marrëdhënies së 
dy partnerëve - SHBA-së dhe Europës - dhe përgjigjes së tyre ndaj çështjeve globale si impakti i krizës 
ekonomike që tashmë zgjat prej më shumë se një dekade, shqetësimet për të 
ardhmen e revolucioneve politike në Lindjen e Mesme dhe Afrikën Veriore, programi bërthamor i 
Iranit, përgatitja e NATO-s për mbylljen graduale të misionit në Afganistan gjer në vitin 2014, dhe së 
fundmi, përshkallëzimi i luftës civile në Siri.
Marrëdhëniet transatlantike dhe këndvështrimet globale: Skepticizëm i lartë ndaj ro-
lit të Kinës dhe Rusisë vs interes ekonomik në rritje për vendet aziatike në tërësi 
Për vitin 2013, të dy palët e komunitetit transatlantik (SHBA dhe Europë) e mbështetën lidershipin 
e fortë amerikan dhe europian në çështjet botërore. Më shumë se 55% e europianëve thanë se ishte e 
dëshirueshme një udhëheqje më e fortë e SHBA-ve në çështjet botërore. Megjithatë, këndvështrimet 
e europianëve për udhëheqjen e SHBA-ve variojnë: në shtete si Polonia mbështetja për SHBA-në 
në opinionin publik u rrit me 7%, ndërsa në shtete si Spanja opinioni pozitiv për këtë aktor botëror 
pësoi ulje me 10%. Nga ana tjetër, 57% e amerikanëve (6% më pak se vjet) u shprehën se ishte e 
dëshirueshme një udhëheqje e fortë e Bashkimit Europian. Brenda BE-së, mbështetja për të si aktor 
global u rrit në Mbretërinë e Bashkuar me 5%, por u ul në Spanjë me 11% dhe Francë 8%.

Kriza ekonomike dhe tregtia
 
Shumica dërrmuese e europianëve (65%) dhe e amerikanëve (75%) vazhdojnë të raportojnë se 
ndihen personalisht të prekur nga kriza ekonomike. Shifrat pësuan rritje në Francë dhe Poloni me 
12%. Vetëm 25% e amerikanëve dhe 15% e europianëve u shprehën seë sistemi ekonomik funk-
siononte ndershmërisht për të gjithë. Në Itali dhe Portugali sistemi perceptohet si i pandershëm në 
masë thuajse plebishitare (93%).
Shumica e qytetarëve në Europë dëshiron të rriten shpenzimet për mirëqenien, shkencën, tekno-
logjinë dhe edukimin, transportin dhe infrastrukturën. Ndërkohë shumica e amerikanëve preferojnë 
të ruajnë stabël shpenzimet në transport dhe infrastrukturë por t’i rritis në shkencë, teknologji dhe 
edukim. Gjysma e të anketuarve amerikanë aprovuan politikat e jashtme të Barak Obamës, por nuk 
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aprovuan menaxhimin e ekonomisë. Shumica e amerikanëve shprehen se janë prekur personalisht 
nga kriza ekonomike. Në të njëjtën kohë, një shumicë po aq domethënëse favorizonte shkurtimin 
e shpenzimeve. Ndërkohë që shtetet anëtare të BE-së mbeten mbështetëse të unionit si një i tërë, të 
anketuarit europianë shpalosën një besim në rënie për qeverisjen ekonomike europiane. Konkretisht, 
64% e europianëve u shprehën se nuk e aprovojnë menaxhimin e politikave ekonomike të qeverive 
përkatëse. Në përgjigjet e tyre, europianët kanë reflektuar se kancelaria gjermane Angela Merkel ka 
bërë një punë më të mirë në përballimin e krizës ekonomike sesa BE. Një shumicë në rritje në Europë 
e kundërshton kontrollin e BE-së mbi politikat ekonomike dhe buxhetore të shteteve anëtare, ndër-
kohë që të anketuarit shprehën ndjesi negative në rritje mbi rolin që ka luajtur euro-ja. 

Lëvizshmëria, imigracioni dhe integrimi

A është imigracioni një problem apo një mundësi? 44% e europianëve e shohin imigracionin ne 
vendin e tyre më shumë si një problem, ndërsa 41% e tyre si një mundësi. Ndërkohë që 47% e ameri-
kanëve e shohin si problem, dhe 46% si mundësi. Një shumicë prej 73% në SHBA dhe 69% në Europë 
ranë dakot se nuk ishin të shqetësuar për imigrimin e ligjshëm. Ndërkohë u evidentua se pothuajse 
të gjithë anketuesit e mbivlerësonin përqindjen e imigrantëve në vendet e tyre. Shumica në SHBA 
dhe Europë pohojnë se imigrantët e gjeneratës së re ishin integruar, ndërkohë që pritshmëritë për 
gjeneratat e tjera ishin më pozitive. Të dyja palët ishin të pakënaqura me menaxhimin e politikave 
të imigracionit nga ana e qeverive të tyre. Rreth dy të tretat e amerikanëve dhe europianëve bien 
dakord se “imigrantët ndihmojnë në mbushjen e vendeve të punës ku ka mungesë punëtorësh”. Të 
pyetur nëse imigrantët janë kërcënim për kulturën e tyre kombëtare, 69% e europianëve dhe 64% e 
amerikane e mohuan një gjë të tillë.
Stafi i EuroSpeak, tetor 2013
Sa të varfër ka sot Shqipëria? Kjo nuk dihet pasi mungojnë shifrat zyrtare që prej vitit 2008. Varfëria 
në Shqipëri është bërë një prej temave më të eksploatuara edhe në fushatën elektorale
Mungesa e të dhënave është artikuluar edhe në Raport Progresin e Komisionit Europian për 
Shqipërinë 2012, në raportet e institucioneve ndërkombëtare të pranishme në Shqipëri, të orga-
nizmave të shoqërisë civile dhe kohët e fundit edhe në ofertat politike të dy forcave kryesore PD-PS, 
që në Shqipëri bëjnë rotacionin e pushtetit. Por edhe pse shifrat mungojnë, është e qartë që varfëria 
në Shqipëri është rritur.
Në një raport të Bankës Botërore lidhur me partneritetin e saj me Shqipërinë, të hartuar në Mars 
2013, vihet në dukje  se “ulja e rritjes ekonomike në katër vitet e fundit është shoqëruar edhe me 
uljen e ritmeve të reduktimit të varfërisë. Edhe pse mungojnë treguesit e përditësuar sistematikë të 
varfërisë, prekja e familjeve prej saj duhet të jetë rritur”. 

 
Shoqëria civile - varfëria në Shqipëri është rritur

Luan Shahollari, ekspert në fushën e ekonomisë dhe atë sociale, anëtar i Bordit Akademik të Insti-
tutit Shqiptar të Sociologjisë thotë për DW se “në Shqipëri varfëria është më e përhapur në qarqet e 
zonës veriore dhe verilindore: Kukës, Shkodër, Dibër dhe Lezhë, ku numri i familjeve që trajtohen 
me ndihmë ekonomike arrin në mbi 50 për qind të tyre. Fondi për ndihmën ekonomike në 4 vitet 
e fundit, 2008-2012, ka zënë vetëm 1 për qind të shpenzimeve të buxhetit të shtetit. Rreth 100 mijë 
familje apo rreth 400 mijë vetë jetojnë me ndihmë ekonomike që zyrtarisht është 7.500 lekë në muaj 
por realisht rezulton 3.000 lekë.”
Shoqata e Konsumatorëve të Shqipërisë, një organizatë e shoqërisë civile me seli në Tiranë, sjell një 
realitet alarmant lidhur me nivelin e varfërisë. Nga një sondazh i saj, i publikuar kohët e fundit, re-
zulton që 53% e familjeve në Shqipëri jetojnë nën nivelin e varfërisë absolute. Rreth 10% e tyre janë 
në nivelin e varfërisë ekstreme dhe 15-30% e qytetarëve shqiptarë marrin ushqime me listë. 80% e 
familjeve kanë borxhe 2- 3 mujore tek kompanitë private të shërbimeve si të energjisë elektrike, ujit, 
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telefonisë, strehimit etj.
Sipas këtij sondazhi familjet e varfëra përfitojnë 35 cent në ditë nga ndihma ekonomike për çdo 
pjesëtar të familjes. Kjo ka sjellë që varfëria në kontekstin e fuqisë blerëse në Shqipëri të jetë 62%, më 
e larta në rajon. Përtej rajonit ka një hendek të thellë mes Shqipërisë dhe vendeve të BE lidhur me atë 
që njihet si “kufiri i varfërisë”.
Kuptimi më i mirë i sjelljes njerëzore mund të ndihmojë në zgjidhjen e disa prej sfidave më të vështira 
me të cilat ndeshet njerëzimi. Ky është premtimi i Dekadës së Sjelljes, një nismë ndërkombëtare e 
organizatave të shkencave shoqërore të cilat thonë se shkenca të tilla si sociologjia, psikologjia ose 
antropologjia duhet të luajnë një rol më të madh në formulimin e politikave kombëtare. Grupi po 
ashtu bën thirrje për kërkime të reja dhe shpërndan çmime për ata shkencëtarë që hedhin dritë të 
re mbi sjelljen njerëzore. Këtë vit me çmime u nderuan ata shkencëtarë që studiuan lidhjen e sjelljes 
me demokracinë. 
Fjala demokraci në fjalor përcaktohet si një sistem qeverisës i shumicës që mbështetet tek organet 
e zgjedhura legjislative, sistemi gjyqësor dhe organet e ekzekutivit. Por Xhejms Gibson, profesor i 
shkencave politike në Universitetin e Uashingotnit në St. Louis të Mizurit, thotë se demokracia është 
më shumë sesa thjesht institucionet. Profesori Gibson thotë se kultura politike është jetike për de-
mokracinë, veçanërisht niveli i tolerancës politike mes qytetarëve.
“Kjo do të thotë që njerëzit të jenë të gatshëm të mbrojnë të drejtën e armikut të tyre për të folur, për 
të demonstruar, prë të formuar parti politike, për të marrë pjesë jnë garë. Njerëzit duhet të mësohen 
të dëgjojnë edhe pikëpamje që mund të jenë plotësisht ndryshe nga të tyret në mënyrë që diskutimi 
të jetë i plotë, në mënyrë që tregu i ideve të funksionojë. Edhe në një vend si Iraku, debatet sot janë 
të shumta. Për shembull aty po debatohet me forcë ideja se çfarë roli duhet të ketë feja në shtetin 
e ardhshëm.” Por cili është roli i demokracisë me fenë? A e përjashtojnë këto të dyja njera tjetrën? 
Përsëri profesori Gibson.
“Ndarja e shtetit nga kisha është shumë e rëndësishme për demokracinë, pjesërisht pasi siç kemi parë 
një nga elementët më të fortë të mungesës së tolerancës është besimi fetar. Në moemntin që njerëzit 
fillojnë besojnë në një doktrinë të pagabueshme, bëhet shumë, shumë e vështirë ruajtja e tolerancës. 
Dhe siç dihet shumë besime fetare kanë doktrina të pagabueshme”.
Në aspektin politik, thotë profesor Gibson, ndarjet e thella midis dy forcave politike në një vend nuk 
janë të dëmshmne për demeokracinë përsa kohë që ato respektojnë rregullat e lojës. Përs kohë që 
aktorët respektojnë procedurat e duhura, dallimi i pikëpamjeve të tyre nuk është aq i rëndësishëm.
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Abstract

Many changes that occurred in early 1990, in contrast with other countries, had few attentions from psychology 
research in Albania. Many of them focus on transition without asking from the very beginning of it. The article 
is an attempt to identify some issues related to that from the psychological perspective. It is assumed that rapidly 

 life and social changes tend to create some psychological effects like stress, insecurity and because of the typical 
case (from communism to democracy) some other psychological changes in all age groups. Principal data are 
collected from narratives from individuals in different ages in order to compare data before and after the fall 

 and the fall itself on the psychological well being. Content analyses it is used for data interpretation and dis-
cussion. Some of the evidence has shown that the psychological effect of social changes where strongly related 
with the degree and the nature of life changing experiences, living place, education, and the age of the persons. 
Although they describe more negative experiences and the corresponding effects on emotional state, all group 
ages reflect satisfaction with their lives after the changes from analyses they do now for their lives. Suggestions 
can be made about people psycho education to enable them knowing the real effect of a life and social change 
on their wellbeing.

Key words: Change, Impact, Psychological Well-Being, Communism, Democracy

Hyrje

Teoritë e tranzicionit sugjerojnë se tranzicioni është shkaku kryesor i distresit që kërcënon 
jetën personale dhe mirëqenien psikologjike të individit. Sipas kësaj teorie, gjatë jetës së in-
dividit ai i mbijeton shumë ndryshimeve jetësore në nivelin personal dhe social të cilat 
mund t’i shkaktojnë gëzim por edhe nivel të lartë distresi prej impaktit që kanë mbi jetën e 
tij dhe proceseve të tij të brendshme. Kjo nënkupton që tranzicioni personal dhe ai social 

 ecin bashkarisht dhe ndikojnë njësoj në mirëqenien psikologjike e emocionale të individit. Sigurisht që 
fazat e ndryshme të tranzicionit jetësor ndryshojnë në nivelin e ndikimit të distresit në varësi të burimit të 
tyre (ekonomik, kujdesi shëndetësor, siguria emocionale, etj) dhe strategjitë bashkëpunuese (percepti-
mi i rrezikut etj). Ky tranzicion kalon në një rreth vicioz nga ngjarjet pozitive dhe negative, por dihet mirë 

 që nëse ngjarjet janë negative dhe nëse kombinohen me faktorë social negativë të tilla si niveli i ulët 
ekonomik, edukativ, social dhe shëndetësor, sigurisht që kërcënohet dukshëm mirëqenia e individit.

40 vjeç. Mashkull. Martuar. 18 vjeç në 1990.

Narrativa
Vitet 89-90 kanë qenë vite të vështira. Në moshën 18 vjeçare u nisa për të kryer shërbimin ushtarak në 
veri të vendit. Muajt nëntor-dhjetor që fillova ushtrinë në këtë pjesë të vendit ishte shumë e rëndë për 
një adoleshent myzeqar sepse nuk isha mësuar me klimë shumë të ftohtë dhe detyrat e përgjegjësitë 
e mëdha për ruajtjen e kufirit. Pas hapjes së ambasadave dhe në kufi filluan të ndihen trazirat e para. 
Na vinin qytetarë të ndryshëm për të kaluar kufirin. Unë si komandant truproje pasi kisha marrë vesh 
nga televizionet jugosllave për lëvizjet e para në Shqipëri dhashë shembullin e parë që t’i nxirrja këta 
qytetarë jashtë kufirit. Midis tyre kishte edhe familjarë me gjithë fëmijë. Unë si person nuk e mora 
dot guximin të kaloja kufirin sepse nuk më linte ndërgjegja nga detyra që kisha. Pasi mbarova aktin 
ushtarak u ktheva në Lushnje. Edhe këtu kishin filluar lëvizjet demokratike. Shpërndaheshin gazeta 
e tesera të partisë demokratike, po dëgjonim nga mediat e atëhershme rënien e bustit të diktatorit 
Enver Hoxha dhe marrjen fund të atij sistemi. 
Edhe ne si të rinj filluam të emigronim për në Greqi. Nuk i harrojmë kurrë ato vite 91-92, (kuptohet 
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për në Greqi). Bashkoheshim, bëheshim një grup goxha i madh që ishin pothuajse nga të gjitha 
krahinat e vendit, njerëz shumë të vuajtur, të veshur keq, me triko pambuku, me thasë të vendosur 
në kurriz i cili, ushqimi, llogaritej për shtatë ditë rresht. Pas shumë shkeljesh të kufirit, ilegale në të 
shumtat e rasteve kapeshim nga ushtarët grekë të cilët na trajtonin barbarisht. Pasi punova për ca 
kohë në Greqi mblodha disa të ardhura dhe erdha të investoja në firmat që ishin ngritur asaj kohe 
në Shqipëri (fondacione). Ishin “Populli” dhe “Xha Ferri” të cilat pas njëfarë kohe ato falimentuan 
dhe na ngelën lekët brenda. Për mua qe një disfatë e madhe se kishim krijuar dhe familje, kishim 
një djalë të mrekullueshëm. Pas firmave përjetuam një gjendje më të keqe nga të parat në 1997 për 
arsye se u hapën depot e armëve dhe armët bien në duart e popullit dhe plasi një trazirë e madhe, 
dhe njerëzit s’po emigronin më po ruanin familjet. Patrullonim nëpër rrugët e lagjes me kallash në 
dorë pasi çdo organ i shtetit doli jashtë funksionit. Pas pak filluan të stabilizoheshin gjërat. Populli 
filloi të vetëpunësohesh. Ashtu edhe ne hapëm një biznes të vogël i cili ne na ndihmoi pas kaq vitesh 
të ndërtonim një shtëpi, të blenim edhe një makinë. Në vitin 2008 e deri tani ne po hasim vështirësi 
të mëdha nga kriza botërore, rënia e biznesit, taksat e makinës, tatimet e biznesit, rritja e ushqimeve, 
rritja e naftës, etj. Shpresoj që në të ardhmen të bëhet më mirë për mua dhe familjen time.
Zhvillimet pas ‘90. Patjetër që jeta ime ka patur uljet dhe ngritjet e saj por duke u krahasuar me vitet 
e mëparshme u bë më mirë. Po njoh persona të tjerë. Shumica e të afërmve kanë emigruar jashtë 
vendit që në vitet e para të demokracisë të cilët janë të kënaqur me të ardhurat e tyre. Disa prej tyre 
kanë ardhur për të investuar.
Nga pikëpamja profesionale periudha më e vështirë 2009-2013 rënie në biznes, rënie ekonomike,
shoqërore 1997: -nuk mund t’i besohej asnjërit për shkak të luftës civile, personale 2000 sepse njëri 
nga prindërit e mi u largua nga jeta dhe kjo shkaktoi mjaft trazira të pakëndshme në familje.

Analizë e rastit
Përshkrimi fillon me momentin ku gjendet subjekti në kohën e trazirave, roli dhe pergjegjësitë e tij 
në këtë kohë, zhvillimet e së cilës ai i citon ‘trazira’, ‘vite të vëshira’. Ai e quan një shembull ‘dhashë 
shembullin e parë’ rolin e tij në dhënien e ndihmës ndaj qytetarëve për të kaluar kufirin, ç’ka mund 
të nënkuptojë perceptimin pozitiv të tij ndaj këtyre ndryshimeve. Në vazhdim përmenden fraza: Unë 
si person nuk e mora dot guximin të kaloja kufirin, ndërgjegja nga detyra, mbarova aktin ushtarak, 
edhe ne si të rinj filluam të emigronim për në Greqi. Nuk i harrojmë kurrë ato vite ‘91-‘92. Bashko-
heshim, bëheshim një grup goxha i madh që ishin pothuajse nga të gjitha krahinat e vendit, njerëz 
shumë të vuajtur, të veshur keq, me triko pambuku, me thasë të vendosur në kurriz , ushqimi, lloga-
ritej për shtatë ditë rresht. Pas shumë shkeljesh të kufirit, ilegale në të shumtat e rasteve kapeshim nga 
ushtarët grekë të cilët na trajtonin barbarisht.
Edhe pse dukej si një shkëputje, ndërprerje nga gjithçka, gjen vend këtu një analizë e përmendur 
edhe nga H. Beqja  se veçoritë individuale dhe psikologjike ndryshojnë ngadalë dhe jo domosdosh-
mërisht ecin paralel me ndryshimet sociale, qofshin këto edhe të mëdha. Konkretisht, shprehjet ‘nuk 
e mora dot guximin të kaloja kufirin’, ‘ndërgjegja nga detyra’, ‘mbarova aktin ushtarak’, duken si një e 
dhënë e vazhdimësisë se veçorive individuale të induktuara më parë, të lidhura, në rastin konkret me 
ndjesinë e përgjegjësisë ndaj detyrës. 
Përjetimet në lidhje me kushtet e emigrimit, veçori tipike e kohës, edhe pse të rënda dhe dhunuese, 
përmenden shkurtimisht në narrativë, duke bërë një përshkrim më të zgjeruar për jetën shumë vite 
më pas. Është e vështirë të përcaktosh nëse ky përshkrim i shkurtër i impaktit të atyre viteve në jetën 
e tij është pasojë memorizuese apo lidhet me vështirësitë më të mëdha pas këtyre viteve (përmenden 
termi ‘disfatë e madhe’ në lidhje me humbjen e parave dhe një e keqe më e madhe se kjo në lidhje 
me ngjarjet e vitit 1997 si një kërcënim shumë më serioz i sigurisë në jetë sesa humbja e kapitalit 
financiar të vënë me mundim). Disa ngjarje përgjithësohen, çka le të nënkuptosh se mund të kenë 
qenë të përhapura ‘ populli filloi të vetëpunësohej’, ‘ashtu edhe ne hapëm një biznes të vogël’, ‘na 
ndihmoi shumë’ të cilat janë tërësisht të kundërta me qasjet jetësore të para viteve ’90, ku iniciativa 
e lirë atrofizohej. Zhvillimet e pas ’90 konsiderohen përgjithësisht positive dhe nëse kemi parasysh 
se këto zhvillime mund të trajtohen edhe si ecuri jetësore, del se perceptimi i tij mbi ecurinë e jetës 



488

është kryesisht pozitiv. Megjithatë, disa përvoja të pakëndshme gjatë kësaj ecurie gjenden të lidhura 
ngushtë me cilësinë e marrëdhënieve ndërpersonale të kërcënuara, që i gjejmë në shprehjen ‘njëri 
nga prindërit e mi u largua nga jeta dhe kjo shkaktoi mjaft trazira të pakëndshme në familje’. 

38 vjeç. Femër. Vl. Lushnje. Vb. Lushnje. Martuar. Vetëpunësuar. Fëmijë 2. 16 vjeç në 1990.

Narrativa
Për periudhën 1990-1995. Viti 1990 më gjeti në shkollë të mesme. Ishin vite shumë të bukura me një 
shoqëri shumë të sinqertë. Vite që nuk i harroj kurrë. Gjithçka ndryshe jo si sot. Në 1993 u fejova. 
Çast i lumtur i jetës sime pasi gjeta njeriun e duhur. Në 1994 u martova dhe 1995 linda djalin e parë. 
Kjo periudhë ishtë shumë e mirë dhe e paharruar për mua.
1996-2000. Gjatë kësaj periudhe isha pak e stresuar pasi ishin trazirat e 1997. Burri im ishte polic. 
Isha shumë e frikësuar pasi armët ishin nëpër duar. Në familje gjithshçka ishte shumë mirë. Bënim 
një jetë normale. Merreshim me punët e shtëpisë, shkonim tek fqinjët për të pirë ndonjë kafe dhe ato 
vinin tek ne. Nuk e ndjenim atë vetminë në familje. Ishim shumë të qetë nga një anë. Nga ana tjetër 
ndjeheshim keq kur dëgjonim kronikat e zeza me lajme
2001-2006. Linda fëmijën tim të dytë dhe ky ishte një çast gëzimi. Nuk kisha asnjë vështirësi në 
rritjen e fëmijëve të mi pasi nga ana ekonomike nuk kemi qenë keq.
Bënim një jetë normale si në veshje, ushqim dhe argëtim. Një çast shumë i bukur i familjes sime edhe 
martesa e kunatës. Në 2004 surprizë e madhe për mua: takova pas dhjetë vjetësh shoqen që erdhi nga 
Amerika. Komunikonim me telefona por ishte gjithçka ndryshe ballë për ballë. Kujtonim me respekt 
mësuesit. Kjo periudhë ishte një periudhë e bukur, pa strese.
2007-2012. Në 2007 përjetuam një çast hidhërimi. U nda nga jeta gjyshja jonë. Ishte një nënë shumë 
e mirë. Kujdesej për fëmijët e mi me gjithë shpirt. I donte por edhe ata i rrinin pranë. Gjatë këtyre 
viteve filluam të organizonim festa me shoqet tona. Dilnim në çdo qytet çdo vit. Ana shoqërore u 
lidh më shumë. Shkojmë te njëra tjetra pasditeve kur kemi kohë të lirë. Jam lidhur edhe me shoqërinë 
e viteve ‘90 pasi mirëqënia është rritur shumë. Komunikojmë me internet. Ana ekonomike është 
normale. Fëmijët studiojnë. Me mësime janë shumë mirë. Kanë krijuar shoqërinë e tyre gjë që mua 
më pëlqen shumë. Festojmë ditëlindjet e fëmijëve. Pra sa vjen dhe çdo gjë rregullohet. Kjo periudhë 
ka qenë e mirë dhe e qetë
Zhvillimet pas ’90 kanë qenë të mira

Analiza e rastit
Edhe në këtë rast gjejmë të përmendur shprehjen ‘nuk i harroj kurrë ato vite’ çka le të nënkuptosh 
se impresioni ndaj tyre është i madh, por e vështirë të kuptohet edhe në këtë rast nëse rëndësia me 
të cilën vishen ato lidhen me moshën (rinisë së hershme) apo ngjarjet e theksuara politike-sociale 
të ndodhura që ndikuan këtë brez. Shprehje si: -Nuk e ndjenim atë vetminë në familje. -Ishim 
shumë të qetë nga një anë. Nga ana tjetër ndjeheshim keq kur dëgjonim kronikat e zeza me lajme’ 
nxjerr në pah dikotominë apo ambivalencën në përjetime dhe përvoja jetësore. Zhvillimet pas 
’90 cilësohen ‘të mira’ edhe në këtë rast me ngjarje jetësore të zakonshme të përjetuara relativisht 
mirë dhe ku del në pah kënaqësia në rritjen e fëmijëve dhe sukseset e tyre. Veçori e rastit është 
fokusimi në zhvillimet teknologjike dhe zhvillime të tjera pozitive. Po të marrim parasysh se subjekti 
e fillon përshkrimin duke theksuar marrëdhëniet shoqërore dhe ndërpersonale, të cilat, në mënyrë 
krahasuese diferencohen si më pozitive në ato vite sesa në ecurinë më mbrapa. 

55 vjeç. Mashkull. Skrapar, Berat. Martuar. Drejtues teknik firmë private. 33 vjeç në 1990. 
Fëmijë 2

Narrativa
Kam lindur në Skrapar në vitin 1957. Mbasi kreva shkollën 8 vjeçare ika për studime në shkollën 
e mesme ushtarake “Skenderbej”. Më shumë në fillim isha i mërzitur sepse pak isha mësuar të 
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largohesha nga familja por me kalimin e kohës u mësova dhe krijova shoqërinë time të cilën e ruajmë 
edhe sot që jam në moshën 53 vjeçare. Në këtë kohë kishim një kujdes të veçantë nga ana e shtetit 
si për kërkesat e shkollës, mësimi, ushqimit. Gjatë kësaj kohe në u kalitëm me vështirësitë e jetës 
duke u edukuar me disiplinë dhe korrektësi. Mbasi mbarova shkollën e mesme vazhdova akademinë 
ushtarake dhe u mësuam e edukuam të cilat ato virtyte i ruajmë edhe sot e kësaj dite. Në vitin 1981 u 
sistemova oficer. Krijova familjen, ku nusen e mora me arsim të lartë. Nuk kisha asnjë stress në punë 
dhe shtëpi. Lindur dhe edukuar 2 djem të cilët i arsimova me arsim të lartë në degën informatikë 
dhe financë në Universitetin e Tiranës dhe të Elbasanit. Ndryshimet demokratike në viti1991 që i 
përkrahëm por gjendja jonë ekonomike ishte e vështirë nga viti 1990 deri 1997 mbasi bashkëshortja 
ime ishte pa punë dhe unë në vitin 1996 u largova nga puna. 
Në vitin 1997 u shqetësuam shumë nga ngjarjet që ndodhën atë vit të mbrapshtë. Në vitin 1997 
bashkëshotja ime u arsimua në Universitetin e Elbasanit. Gjatë periudhës 2000-2005 u stabilizua 
gjendja ekonomike. Bashkëshortja vazhdon të punojë në arsim dhe unë pranë një firme policie 
private. Nga viti 2007 vazhdojnë të jenë në punë (arsim) dy djemtë e mi të cilët janë të punësuar. 
Gjendja shpirtërore e jona është jo e mirë për arsye se jeta ka problemet e saj.
 Viti më vështirë 1996 kur u lirova nga puna dhe ku ishte pa punë edhe bashkëshortja. Nga pikëpamja 
personale 1996 e në vazhdim.

Analiza e rastit
Ndryshimet jetësore të subjektit përshkruhen qartë. Ai jep një përshkrim të largimit nga shtëpia për 
arsye të arsimimit. Në lidhje me arsimimin dhe kujdesin ai ia atribuon kujdesit të shtetit të asaj kohe. 
Ndërsa në lidhje me vitet 1991-1997 ai i cilëson si ‘gjendja ekonomike e vështirë’ si pasojë të daljes 
nga puna e bashkëshortes. Edhe kjo një tjetër situatë stresuese e tranzicionit. 
Subjekti e fillon përshkrimin duke cituar arritjet dhe cilësinë e marrëdhënieve shoqërore pozitive 
sipas tij. Ai thekson virtyte të fituara gjatë shkollimit, të cilat për të janë të rëndësishme dhe të qën-
drueshme të tilla si disiplina, korrektësia. Përmendja e këtyre virtyteve mund të lidhet me profesio-
nin e subjektit, por në mënyrë metakomunikuese mund të kuptohet edhe si një mesazh krahasues 
midis kësaj periudhe shoqërore, cilësive individuale që fitonte njeriu në raport me shoqërinë dhe 
perceptimit të tij mbi njeriun e sotëm. Përmendet shprehja ‘Nuk kisha asnjë stres në punë dhe në 
shtëpi’. Këtu mund të analizojmë se këto mund të kenë filluar më pas në jetën e tij dhe se tranzicionet 
e deriatëhershme në jetë kanë qenë kryesisht të suksesshme (pa stres) dhe më pas ato të mëvonshme 
me stres. Ky mund të ketë qenë edhe impakti kryesor i ndryshimeve në cilësinë e tij të jetës. Nuk 
duhet lenë pa përmendur se tek subjekti në fjalë ndryshimet rrënjësore shoqërore të ndodhura e 
gjejnë atë në një periudhë të stabilizuar jetësore duke i kërcënuar atij disa nga këto qëndrueshmëri, 
veçanërisht në periudhën e viteve 1990-1997. -Gjendja shpirtërore e jona është jo e mirë për arsye se 
jeta ka problemet e saj.

Konkluzione dhe Diskutime

Ajo që vihet re më qartë në këto tre përshkrime, edhe pse duhet theksuar se nuk janë të mjaftueshme 
për të bërë përgjithësime, është fakti se impakti i ndryshimeve të ndodhura pas vitit 1990 mund 
të ketë pasur konotacion negativ tek grupmosha kryesisht të stabilizuara në periudhën përkatëse 
në lidhje me disa prej tranzicioneve jetësore si: puna, familja, marrëdhëniet shoqërore, arritjet, etj. 
Ndërkohë në grupmosha më të reja ky impakt është i ndryshëm. Vështirësitë në zgjidhjen e tranzi-
cioneve jetësore tek kjo grupmoshë janë aktuale dhe të zgjidhura relativisht mirë. Pavarësisht proble-
meve në zgjidhjen e tranzicioneve jetësore nuk është e qartë nëse pas ndryshimeve politike-sociale të 
ndodhura gjendja shpirtërore, të ndjerit, të menduarit e të përjetuarit e njeriut është përmirësuar apo 
përkeqësuar në grupmosha të ngjashme dhe të ndryshme. 
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Abstract

Waters compose one of the main components of the environment. The Integrated water management is a pro-
cess. It stimulates the coordinated development of the nature resources and creates the conditions for the maxi-
mization of the economic results, without damaging the sustainability of the vital ecosystems and without caus-
ing any negative consequences for the environment. The necessity of water management brings to light floods as 
one of the main processes of the hydrological regime of the rivers. It is a fact that floods are happening in a lot of 
countries in the world, either in the developed ones, or in those under development, as it is the case of our coun-
try. Flood in its essence is a natural phenomenon, with high impacts in the human environment. The damages 
caused by floods are very high, in agriculture, in biodiversity, in urban & rural centers, in transport especially 
in lowering the economic level of life of the population. There are a lot of cases in the world when floods have 
caused human lives. That’s why, floods are considered one of the greatest natural threats or disasters, that covers 
a lot of territories with a very high impact on economic and social life of people. The main factor of floods in 
Albania, in the region and in the world, is the natural factor, with the climate and the terrain as the most domi-
nant elements. The human factor is very much important as well. It is related to the intervention without criteria 
in the river beds, with the lack of regular monitoring of the level of the lakes (for example the level of the lakes 
in Drini river cascade), with erosion caused by deforestation, with the narrowing and filling of the river beds, 
with the reduction of flora diversity in the flooded zones (by favoring the development of the “nitrofile” flora 
with very few species),. It is also related to damaging of the existing dykes and not building new ones, to lack 
of maintenance of the hydro-draining stations, to lack of monitoring of river flows with the aim of covering the 
whole territory. In order to avoid, or to reduce the damages from the floods, should be well identified the natural 
conditions, the complexity of causes and should make use of the best experiences in facing and management of 
such situations. So, combined programs should be applied to enhance the capacities and to increase the proper 
investments, especially in the Western Lowland of Albania, from Shkodra up to Vlora. Insurance policies should 
be in place in relation to floods and contingency plans involving all the actors. A lot of countries have in place 
insurance national programs to be protected by floods. An example worth to be referred to is the insurance 
program in place in USA functioning since 1968. Cross-border cooperation in integrated water management is 
another very important mechanism in monitoring of common waters, in monitoring of watersheds, etc.

Key words: Flood, natural factor, human factor, integrated management, flood management 

Introduction

Waters compose one of the main components of the environment. Integrated water management is a 
process which stimulates the coordinated development of the natural and human resources. 
The necessity of water management brings to the main focus the flood as one of the main processes of the 
hydrological regime of the rivers. It’s a fact that floods are taking place in a lot of countries of the world, 
either in the developed countries, or in the countries under development, such as Albania. Flooding is 
a natural phenomenon in its essence, but it influences a lot on the human environment. The damages 
caused by floods are quite considerable, especially on agricultural lands and production, on biodiversity, 
on human settlements, on artificial irrigation system, on roads system and especially on having negative 
impacts on the life level of the population. The floods are as dangerous as to cause casualties. That’s why 
floods are considered as disasters with a very high level of threat that can be spread very quickly in very 
vast territories with an extraordinary impact on the social economic life of the people. 
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A short history about floods in Albania

The maximal flow composes one of the most important elements of the hydrologic regime of the 
rivers and of the other water sources. In Albania this parameter is closely related with the rain falls 
season of the year, which usually lasts from November up to May. If we refer to flood cases they coin-
cide exactly with the maximum of the precipitations and as a consequence with the maximal level of 
the water, mainly of the river flows. Besides the direct falls, a high impact in the floods have “the con-
served falls” as well, for example the snow, that starts melting with the increase of the temperatures, 
mainly from the end of March up to May. Nevertheless, it should be underlined that the highest and 
the most prevailing floods are those happening during December – January period.
In Albania, there have been continuously floods due to water flows. They have happened mainly dur-
ing heavy and intensive rain-falls that have lasted for some days, in a lot of areas of the country, but 
especially in the low-lands.
Based on the chronics of the times, the most known floods (even the biggest) are the floods that 
have happened in 1932, 1935, 1946, 1962-1963, 1971-1972, 1984, 1985, 1995, 1999, 2000, 2002, 2004, 
2010, 2015. During these periods the rivers of Albania, in their lower flows, have rushed into the low-
lands by putting under water hundreds or thousands hectares of lands, by destroying the buildings, 
the crops and other agricultural elements of the local environment. 
The monographic study “Extraordinary atmospheric events during the winter 1962-1963 in Albania”, 
has thoroughly treated the floods in Albania and a specific chapter of it deals with the maximal flows 
of the rivers (Inst. Hidmet, Mukeli R., 1964). Most of the floods have more frequently happened in 
the region of Shkodra & Lezha, especially in Shkodra Lowland, in the area covered by the lower flows 
of Ishmi and Erzeni rivers, in the region of Fieri & Vlora, in Drino river valley and in Korça region. 
But the most frequent ones have occurred in Shkodra & Lezha region, including sometimes even the 
respective towns. Such facts are also found in very early written data & documents as well. Descrip-
tion of the flood that had happened in 10th of December 1860 is given by M.Sirri, an Ottoman histo-
rian of the period, while Marubi has documented through photos the flood that happened in 1905. A 
thorough treatment is given for the flood during the winter of 1962-1963. On January 13, 1963 Drini 
flow reached a historical maximum of 5180 m3/sek, not witnessed for at least for 100 passed years. 
The level of Drini river, from the basis if its bed, reached in 6,73m, while Buna river reached in 9,64m. 
It was flooded Zadrima field, Buna region and the suburbs of Shkodra city as well. The flooded area 
was 18600 ha, while the time that the areas stood under water was about 22 days, by changing the 
area into a big lake (Ziu T., Krymbi E., 2010). Even in the period after the construction of the HEC-s, 
in Drini river cascade (in Vau i Dejës, in Koman and in Fierza), by creating 3 artificial lakes, and by 
partly regulating and “commanding” Drini river flows, there have still been floods. So its worth to 
be mentioned the flood that was caused by the waters of Drini & Buna rivers in 1979 in Oboti (the 
sector of land with the lowest level on the right of Buna river flow). Other floods have happened in 
2004, in 2010 (one in January and the other in December) and the last one in the beginning of Feb-
ruary 2015 which are floods quite fresh in the memory of Albanians in relation to the consequences 
they brought among the population. It is a known fact that Shkodra & Lezha region have had nearly 
cyclic floods, while those that had happened in the South of Albania have been more rare floods. In 
relation to the floods happened in the South of Albania, the one that happened in the beginning of 
February 2015, was an extraordinary event for the zone. The worst situation caused by this phenom-
enon is identified in the lowland area between Fieri and Vlora on both sides of the low flow of Vjosa 
river. The consequences were related to damages that happened in thousands of hectares of land, in 
the houses of hundreds of families, half of them were evacuated (especially in Novosela commune). 
But floods happened as well in Berat, Ura Vajgurore, Gramsh and in Drino river valley, caused by the 
rivers of Osumi, Devolli and Drino that went out of their beds and over-passed their banks. 
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Impact of the human factor on floods

When the human beings violate or do not manage well the environment, as it has happened and is 
happening in a lot of countries of the world (as it is happening in Albania as well), the nature hits 
in a severe way. The society that does not study and manage well the environment, is doomed to be 
caught by surprise by the nature phenomena and to suffer the consequences. Some of the reasons that 
we think that bring about floods are as follows: 
• Lack of functioning or lack of maintenance of the irrigation system in different levels (including the 
first, the second and the third canals), as well as the low level of functioning capacities of the hydro-
draining stations. 
• Interventions without any criteria in the mountainous areas, through massive cuts of high forests 
by exposing the terrain towards the rainfalls and by causing so as a consequence the land slides and 
the massive erosions.
• Sediments and debris gathered in the course of time in the beds of rivers and in the lakes 
• A bad management from the hydro-technical point of view of Drini river cascade and lack of an 
integral monitoring system (24/7) of the dynamics of the level of water in the artificial lakes (only this 
year it is noticed an improvement in this aspect). 
• Depositing of construction debris in the river beds and at the deviation canals. 
• Narrowing and filling with debris the river beds, by narrowing the natural spaces, by reducing the 
flora diversity in the flooded zones, by favoring so the development of the “nitrofile” flora with a very 
few number of species. 
• Constructions without based upon criteria, especially built during the period of democratic transi-
tion, mainly without any construction permission, in high risk areas. There are a lot of such examples 

Flood, Buna Bridge, January 10, 2010

Flood in Fier&Vlora, February 2015 Flood, Miloti Bridge, February 2015

Flood, Shkodra Lowland, 2010
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in Albania. 
• Lack of rehabilitation of protective dykes in rivers and of mountainous barriers. 
• Lack of regular data in the meteorological bulletin, especially on the amount of precipitations in 
mm. Such data either lack or are partly provided. The closure of specialized Institutions as for ex-
ample the closure of the Hydro-Meteorological Institute (one of the most prestigious institutes of the 
Academy of Sciences of Albania). According to the restructuring of these institutes they are foreseen 
to function at the respective departments of Tirana Public University, but the results of such a re-
structuring of the specialized institutes didn’t bring the expected results. 
• A weak support with technical assistance of the respective institutes. 
• Lack of scientific researches and lack of funds, especially during the last two decades. 
• Lack of capacities, especially lack of local capacities to draft local plans on cases of civil emergen-
cies/disasters. 
• An important impact brings the lack of proper cross-border collaboration and coordination on 
common waters that Albania shares with 3 other states. There are organized bipartite and tripartite 
meetings, there are signed some Memorandums of Understandings, but it is not offered any concrete 
solution. For example when in Albania the level of the waters are at a maximum, the Macedonian 
party opens all the gates in Struga to discharge the excessive waters of Ohrid Lake to Drin i Zi river. 
Of course this is not an assessment only in relation to Macedonia, but things are the same for Mon-
tenegro, Greece, but even for the Albanian party. 
Floods and other environmental cross-border concerns are present and it is needed a contemporary 
and comprehensive treatment of such problems/issues. Some of such problems/issues need emergent 
solutions. 
There are a lot of examples and best practices in the world that show how the common waters can be 
administrated according to an integral concept, which means a sustainable administration that offers 
benefits for both sides. 
• Low enforcement capacities to protect the environment by penalizing the violators. 
• There are not preventive studies, investments, projects, or contingency plans in place in Albania, 
but there are mainly reactive actions when the flood had just happened. In such cases there are ex-
pended a lot of funds in order to eliminate the consequences, as well as are undertaken a lot of actions 
from the community, the local & central authorities. Despite of some measures taken the solutions 
provided have been partial and not sustainable ones. The losses of the farmers ‘economies, the de-
struction of the land structure, the damages already happened in agriculture and in infrastructure, 
the traumas of flooded people, can not be repaired so easily. 

Measures proposed for the solution

• It is needed the information of the inhabitants on the potential risks & threats in relation to emer-
gencies/floods/disasters to sensitize the community through leaflets, posters, meetings, media, infor-
mative tables, etc. Setting up an alert system on floods is a necessity as well. 
• In order to avoid or to reduce the damages from floods especially those that are caused by extreme 
hydro-meteorological events, it is needed not only a sound knowledge, but also it is needed to be 
conducted and published scientific researches on the precipitations, on the history of floods, as well 
as on the complexity of reasons. 
• Making use of best international and EU practices and experiences in relation to facing and man-
agement of flood consequences/situations. 
• Combined programs are needed, as for example the movement of heavy and consistent rain falls, 
the maintenance of the drainage canals, a controlled and restricted exploitation of the river beds for 
construction materials, prohibition of constructions near the river banks or near other water basins. 
• Increasing investments to build dykes in order to be protected by the rush of rivers. . 
• Having in place functioning insurance policies in relation to floods and not just simply reactive 
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actions. The example of the USA practice in relation to the insurance policies in cases of floods func-
tioning since 1968 is worth to be introduced/adopted. 
• To be identified the high risks zones and the contingency plans. 
• Forced changes in the drainage system. The rainfalls should be drained in preplanned drainage 
systems.
• Intervention in the illegal constructions at the river banks. 
• Under the conditions of deforestation it is needed a wide national action to plant new and various 
trees especially to prevent erosion in the rivers and other water basins. 
• Monitoring and integrated management of the water level in the basins of the artificial lakes built in 
Drini river cascades, by combining the production of the electric current in the HEC-s with the pre-
vention or reduction of floods caused by bad management of water flows coming from these basins 
• Prohibition of building HEC-s in the water flow of rivers, especially in the protected zones. 
• Reactivation and setting up of new hydro-meteorological stations to measure the rivers water flows 
intensity. 
• To encourage the participation of the public and of the private partnerships in planning and in 
projects on flood prevention and flood management. 
• A better use of the cross-border and environment projects funded by EU

A specific proposal worth to be taken into consideration

Based on the fact that the Lowland of Shkodra is characterized by frequent floods, part of the solu-
tion for such a problem would be a partly deviation of Drini river water flow towards Lezha, by mak-
ing use of its old bed. This is a proposal first made known by the well-known Professor ing. Farudin 
Hoxha and another expert (the author’s notice). The deviation will take part after the discharge of 
waters from Vau Deja HEC to Drini river. How much m3/sek will be necessary to be deviated needs 
a specific study. We are of the opinion that such a partly deviation will lessen the discharges of Drini 
into Buna river, by giving an important impact in the reduction of potential floods in Shkodra Low-
lands. On the other side such a project will revitalize Drini river of Lezha, and the waterflow will re-
move the sediments that are deposited in its bed and will increase the environmental values of Lezha 
town from the perspective of tourism attraction. 
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Abstrakt

Artikullli trajton konceptet dhe prurjet teorike të një shërbim të rëndësishëm që ofron psikologu i shkollës 
konkretisht vlerësimin psikologjik dhe edukativ; parë ky nga këndvështrimi i literaturës bashkëkohore. Mate-
riali përshkohet nga filozofia që e sheh vlerësimin psikoedukativ si një proces problemzgjidhës të realizuar nga 
të dhënat e grumbulluara përmes konsultimit me mësuesit dhe prindërit. 
Fillimisht trajtohen parimet, konceptet teorike për vlerësimin psikoedukativ në këndvështrimin e literaturës an-
gleze. Gjithashtu trajtohen qëllimi dhe dy format kryesore të tij si: vlerësim i brendshëm formativ dhe vlerësim 
i jashtëm përmbledhës. 
Në vazhdimësi literatura thekson se në qoftë se psikologu plotëson një vlerësim psikoedukativ, ky shërbim duhet 
të marrë parasysh përbërësit multikulturor, dhe të jetë i ndjeshëm edhe ndaj çështjeve të mundësive të barabarta. 
Këtu jepet një përshkrim i kodit të etikës që duhet të përdorë psikologu gjatë vlerësimit.
Gjithashtu trajtohet panorama e vlerësimit psikoedukativ si dhe instrumentet matës që përdorin psikologët 
shkollorë në Elbasan.
Qëllimi: Të paraqesë prurjet teorike te vleresimit alternativ që realizon psikologu i shkollës, si dhe 
të evidnentojë vlerësimin dhe instrumentat matës që përdorin psikologët shkollorë të Qarkut të 
Elbasanit .
Pyetje kerkimore:
1-Cili është modeli i vlerësimit psiko-edukativ që përdoret nga psikologët shkollorë?
2-Cilat janë parimet kryesore të vlersimit alternative?
3-Cilat janë kriteret e kodit të etikës që zbaton çdo ditë psikologu?
4-Cilin model vlerësimi ndjek psikologu tek ne dhe çfarë instrumentesh matës përdor ai?
Metodologjia: Artikulli është realizuar nga metoda mikse duke gërshetuar metaanalizën me intervista dhe 
fokusgrup me psikologët e shkollave të Elbasanit. Me anë të metaanalizës artikulli trajton prurjet teorike për 
vlerësimin psiko-edukativ. Përmes brainstorming në fokusgrupe me psikologët përcaktohen modeli i vlerësimit 
dhe instrumentet matës që përdorin ata.

Fjalë kyçe: Vlerësimi psiko-edukativ, vlerësimi tradicional i KI-së, vlerësimi alternativ, testet e arritjeve shkollore, 
ndërhyrje.

Çfarë është vlerësimi psikoedukativ

Vlerësimi është një shërbim sistematik dinamik i mbledhjes dhe grumbullimit të informacionit dhe i 
të dhënave alternative në lidhje me problematikat e fëmijëve dhe të rinjve në kontekstin në të cilin ato 
studiojnë dhe jetojnë (problematika në të nxënë, në sjellje, psikoemocianale e sociale). Ky vlerësim 
shërben për të ndihmuar të kuptuarit e faktorëve që nxisin përparimin e tyre mendor, mirëqenien 
psikologjike dhe progresin në shkollë.

Parimet e vlerësimit në shkollë

 Vlerësimet psikologjike kryhen gjithmonë për arsye dhe qëllime të qarta. Prandaj është e rëndë-
sishme që psikologët e shkollës të kenë mundësinë për t’u konsultuar me aktorët kryesorë siç janë 
prindërit dhe mësuesit, d.m.th. të mbledhin të dhëna duke bashkëpunuar mes tyre.
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 Vlerësimet psikoedukative janë shtysa dhe gjetje hipotetike që gjenerojnë hipoteza duke u bazuar 
si në teoritë dhe testet psikologjike, por dhe hulumtimet praktike (si teste K.I dhe të arritjeve, por 
edhe vëzhgime, pyetësorë, intervista etj.
 Vlerësimi psikologjik është i bazuar në kuptimin e zhvillimit individual, por dhe faktorëve që 
kanë një ndikim të thellë në gjendjen psikologjike të fëmijës. Pra vlerësimi duhet të lidhet me bio-
grafinë e tij personale, situatën në shtëpi dhe kontekstin shkollor. 
 Vlerësimi dhe ndërhyrja nuk janë procese të ndara, megjithëse për efekte studimi në teori paraq-
iten të ndarë. Gjithmonë vlerësimi është pjesë e ciklit të vazhdueshëm të veprimit, planifikimit dhe 
rishikimit. 
 Vazhdimisht përfundimet që janë nxjerrë nga vlerësimi janë të bazuara në më shumë se dy 
burime dhe në një triangulim të dhënash të marra.
 Vlerësimi kryhet në bashkëpunim me prindërit ose kujdestarët dhe profesionistë të tjerë. Gjith-
monë prindërit ose kujdestarët japin miratimin e tyre. 
 Vlerësimi bazohet në kontekstin ku jeton fëmija dhe nuk përfshin diagnozën e një gjendjeje 
mjekësore. Ka raste që rezultatet e vlerësimit të brendshëm mund të përdoren për vlerësimin e ndon-
jë agjencie.
Vlerësimi psikoedukativ në komponentët e tij përbëhet nga vlerësimi i brendshëm dhe vlerësimi i 
jashtëm përmbledhës. Zakonisht psikologët më shpesh përdorin vlerësimin e brendshëm.

Vlerësimi i brendshëm formativ dhe ndërhyrja

Shumica e vlerësimeve dhe puna e ndërhyrjes së bërë nga psikologët në shkollë përfshin konsultime 
me palët kyçe të interesuara dhe, kur është e përshtatshme, angazhohen në vlerësime individuale. 
Pra, vlerësimi është pjesë integrale e procesit të ndërhyrjes. Për shembull, psikologu mund të plotë-
sojë një vlerësim diagnostik të aftësive të fëmijës për lexim, ose të problematikave me personalitetin, 
sjelljen psikoemocianale etj. 
Në këtë këndvështrim, çdo vlerësim është pothuajse gjithmonë i shoqëruar nga konsultimet me 
anëtarët më të rëndësishëm të stafit si dhe prindërit, zakonisht para dhe pas përfundimit të çdo 
vlerësimi individual.
Gjatë rrjedhës së një konsultimi, një plan veprimi i përbashkët përcakton edhe fushat e veprimit të 
ndërhyrjes sikurse në skemën e vlerësimit problemzgjidhës.
Këtu është me vend të vihet në dukje se ndërhyrja në vetvete është gjithashtu pjesë e procesit të 
vlerësimit p.sh. kur punojmë me një nxënës, i cili tregon vështirësi socioemacionale dhe të sjelljes, 
mund të përdorim si fillim një vëzhgim të pasuar dhe me intervista, teste të sjelljes etj. 

Kodi i etikës së përdorur gjatë aplikimit të vlerësimit

Psikologët në përditshëmirnë e tyre angazhohen në vlerësime të brendshme të arritjeve shkollore, 
por dhe në vlerësime psikometrikë me qëllim që të sigurojnë informacione dhe të dhëna alternative. 
Çdo vlerësim i tillë do të shoqërohet kurdoherë me vlerësimin e gjithë faktorëve relevantë, biografikë 
dhe kontekstualë, të cilët mund të kenë ndikime në rezultatet e testimit. 
Në këtë këndvështrim rëndësi të veçantë kanë çështjet etike që duhen zbatuar kur është fjala për 
vlerësimin e aftësive njohëse dhe në veçanti në zbatimin e testeve psikometrikë.
Testet psikometrikë nuk duhet të aplikohen për vlerësimin e grupeve të pakicave etnike, kur në fakt 
ato janë bërë për një kampion nga një popullsi, e cila pak ka ngjashmëri me këtë popullsi (testet duhet 
të pasqyrojnë diversitetit e fëmijëve që jetojnë në të gjithë popullsinë) (KATE 2001). 
Testet e mëparshme të inteligjencës janë të bazuara në një model të inteligjencës që u përdorën 
në vitet e kaluara të shekullit të XX. Ndërsa në kohët e fundit, përparimet e konsiderueshme neu-
rologjike dhe psikologjike na kanë bërë të kuptojmë dhe të njohim kompleksitetin e inteligjencës. Sot 
testet psikometrike të inteligjencës multiple (të shumëfishtë) ose Gardner Inteligjencës kanë ndry-
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shuar thelbësisht në përmbajtjen e tyre (Hill 2005). Si pasojë është e vështirë të pranojmë se testet e 
inteligjencës masin një aftësi njohëse dhe inteligjencë fikse.
Flanagan et al (1997) thekson se disa teste të inteligjencës bëjnë matje shumë të kufizuara për fëmijë 
me nevoja të veçanta si p.sh. për fëmijët me autizëm, si dhe fëmijë që kanë vështirësi të sjelljes. 
Në këto rrethana gjithçka që do të tregojnë këto teste do të jetë një performancë e dobët në fusha të 
ndryshme të vlerësimti të vërtetë, pa i dhënë ndonjë indikacion të saktë vlerësuesit mbi natyrën e 
vështirësisë. Si pasojë, çdo përdorim i një vlerësimi të tillë psikometrik duhet të aplikohet me kujdes 
duke pasur nën vëzhgim motivimin e fëmijës, sjelljen për shkak të ndonjë nevoje të veçantë, gjendjen 
emocionale etj. 
Testet psikometrike të inteligjencës nuk duhet të përdoren tek fëmijët dhe të rinjtë, të cilët e flasin 
gjuhën si një gjuhë shtesë (pra nuk e kanë gjuhën e nënës) (Cummins, 2000). 

Vlerësimi dinamik

Shërbimi psikologjik përveç përdorimit të testeve psikologjike, kurdo që të jetë e mundur, duhet të 
angazhohet në vlerësimin e progresit të fëmijës. Pra në vlerësimin dinamik të tyre. (Haywood G.L. 
dhe Lidz C.S., 2006).
Qëllimi i vlerësimit dinamik është që të realizojë një tregues të potencialit të të mësuarit të nxënësit 
dhe llojin e ndërhyrjes. Avantazhi i vlerësimit dinamik qëndron në identifikimin e funksioneve të 
forta dhe të dobta njohëse, si dhe në qasje ndaj mësimit. Përveç një qasje kosistente për realizimin 
e vlerësimit, psikologu shkollor gjithashtu përshtat dhe ndryshon teknikat e vlerësimit në varësi të 
nevojave të veçanta. 
Literatura angleze (Hammersmith dhe Fullham, 2010) për vlerësimin psikologjik të fëmijëve krahas 
testeve të dëgjuara të inteligjencës rekomandon dhe teknika të matjes si: teknika projektive, teknika 
interaktive dhe teknika Rorschach ose “testi inkblot”. 

Këndvështrimi i shkollës amerikane për vlerësimin si process problemzgjidhës 
(Assessment as problem solving process)

Në literaturën amerikane procesi i vlerësimit është parë si një proces kompleks dhe dinamik. Ai 
nga emërtimi shpesh quhet vlerësim problemzgjidhës domethënë që procesi nuk mbaron vetëm me 
indentifikimin dhe vlerësimin fillestar, por pjesë e pandashme e tij është edhe ndërhyrja që na çon 
drejt zgjidhjes së problemit. Kur themi ndërhyrje kuptojmë ndërtimin e planit të ndërhyrjes si dhe 
implementimin e tij me teknika dhe strategji. Një skicë e përmbledhur e vlerësimit problem-zgjidhës 
i jepet në figurën 1 (Merrell, Peacock, 2011). 
Një konkretizim të modelit problemzgjidhës percaktohet nga psikologu shkollor (Tilly 2002) në mo-
delin me katër hapa që ai rekomandon. Kontribut në këtë fushë kanë dhënë edhe psikologë të tjerë 
shkollorë të kësaj dekade si Kroatach, Bergan 1990, Ëitt at all 2000.
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Fig.1 Një skemë e vlerësimit psikoedukativ si proces problemzgjidhës

Vlerësimi alternativ kundrejt atij tradicional në literaturën amerikane

Në psikologjinë e shekullit XXI psikologët e shkollave realizojnë vlerësimin problemzgjidhës (alter-
nativ), ndryshe nga vlerësimi tradicional që realizonin psikologët deri në vitet 2000. 
Psikologët tradicionalë mbylleshin në zyrat e tyre dhe përdornin veç teste të KI-së (Merrell, Peacock, 
2012) apo të arritjeve shkollore, teste që në shumicën e rasteve ishin subjektive, sigmatizuese dhe 
ç’është më kryesorja nuk jepnin drejtim për zgjidhjen e problemit konkret që kishin nxënësit. Piker-
isht uniteti “vlerësim plus ndërhyrje” është risia që e kanë zbatuar psikologët shkollorë avangard të 
shekullit XXI të cilët janë frymëzuar nga futuristët si Tilly, Shapiro, Reschly etj.
Këndvështrimi i literaturës amerikane për vlerësimin si proces problemzgjidhës sqaron saktë edhe 
metodën e mbledhjës së informacionit dhe të dhënave alternative. Të dhënat mblidhen siç është thek-
suar me lart me vëzhgime, intervistën, focusgrup, teste të inteligjencës, teste të çrregullimit të sjelljes.

Vlerësimi psikoedukativ dhe instrumentat që përdorin psikologët e shkollave në Elbasan

Shërbimi psikologjik në Shqipëri është implementuar për herë të parë në 11/10/2004.
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Psikologu i shkollës tek ne është në dekadën e dytë të implementimit të tij; ndrerkohë në ShBA e 
ka kaluar pragun e njeë shekulli. Psikologët në shkollat tona nuk kanë qenë të prirur nga vlerësimi 
tradicional që mbreteroi në Amerikë deri në vitet 70-80. Ata në këto 10 vjet kanë ofruar vlerësimin 
alternativ. Shërbimet dhe aktivitetet psiko-sociale i kanë ofruar jo në një ekip multidisiplinar, por si 
specialistët e vetëm me status. Tek ne mungojnë anëtarët e tjerë të ekipit multidisiplinar si: punonjësi 
social, psikologu këshillues si dhe terapistët e tjerë.

Problematikat e fokusgrupit

Në fokusgrupin e realizuar me psikologët e Ebasanit u trajtuan këto problematika:
o A ofrohet vlerësimi psikoedukativ nga to?
o Çfarë përqindje të ditës së punës zë vlerësimi?
o Vlerësimi ofrohet si shërbim më vete apo i lidhur me ndërhyrjen?
o Gjatë vlerësimit psikologët a konsultohen me prindërit dhe mësuesit?
o Me çfarë mjetesh dhe instrumentesh realizohet ai?
Nga analiza e opinioneve të psikologëve dhe studentëve u arrit në këto rezultate.
Psikologu shkollor në rajonin e Elbasanit ofron çdo ditë bashkë me vlerësimin psiko-edukativ edhe 
ndërhyrjen me strategji dhe teknika të ndryshme. Gjatë procesit të vlerësimit ai konsultohet me stafin 
dhe prindërit e nxënësve problematikë. Psikologu si instrumente fillestarë të vlerësimit ka përdorur 
vëzhgime dhe formate të dosjeve të rastit të shpërndara nga koordinatori i DAR/ZA të Elbasanit të ci-
lat janë projektuar nga partneriteti i Terre Des Homes me MAS. Këto instrumente kanë mangësi dhe 
disavantazhe në lidhje me vlerësimin edukativ, kjo për arsye se vlerësimi në to është projektuar në 
këndvështrimin e problematikave sociale (për fëmijë të trafikuar, të ngujuar, të abuzuar etj.). Psiko-
logët e shkollave i kanë modifikuar këto instrumente vlerësuese duke u konsultuar me grupet e tyre 
gjatë takimeve mujore që ata realizojnë në DAR/ZA.
Nga përgjigjet në fokusgrup konkludohet se, vlerësimi psikoedukativ nga psikologët e Elbasanit është 
një shërbim i preferuar. Ai ofrohet së bashku me ndërhyrjen dhe zë gati 50% të veprimtarisë së për-
ditshme. Në fillimin e vitit shkollor ky shërbim zë gati 70-80% të veprimtarisë, sepse kjo periudhë 
përkon dhe me vjeljen e nevojave dhe të dhënave për dizenjimin e hartës psikosociale të çdo psiko-
logu. 
Vlerësimi nga këta psikologë ofrohet me një mori mjetesh kryesisht me vëzhgim psikologjik, pyetë-
sorë, teste të inteligjencës, të vlerësimit të gjendjes emocionale, sociale, personalitetit, teste e arritjeve 
shkollore. Ka edhe një pjesë të vogël psikologësh, gati 10%, të përkushtuar dhe në kontakt me liter-
aturën bashkëkohore që përdorin edhe teknika projektive, teknika interaktive dhe teknika ndërtuese 
(blocks) (Phillipson, 1973) respektivisht për fëmijë dhe të rinj vizatime të tilla si: shtëpi kinetike, 
pemë, vizatim personi dhe të familjarëve. Gjithashtu, krahas vlerësimit të brendshëm, psikologët 
janë të atashuar edhe në vlerësime të jashtme. Kështu, një herë në muaj ata realizojnë dhe plotësojnë 
formatin e raportimit mujor, i cili dorëzohet në DAR/ZA. Kontributi që japin psikologët për vlerësi-
min është i kënaqshëm duke patur parasysh që, në shkollat e Elbasanit dhe në të gjithë Shqipërinë 
mungojnë psikologët këshillues dhe punonjësit socialë, të cilët duhet të ishin përgjegjës dhe bash-
këkontribues krahas psikologut për vlerësimin psikoedukativ.

Konkluzion

Përballimi i sfidave të shekullit të XXI artikulli thekson nevojën për ndryshimin e vlerësimit 
psikoedukativ dhe zhvendosjen e roleve dhe funksioneve të psikologut shkollor. Ky ndryshim duhet 
të orientohet nga modeli i procesit problemzgjidhës. Ai rekomandohet nga liderët e kërkimit në 
fushën e psikologjisë shkollore të shprehura në idetë vizionare të shek XXI. 
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Emigracioni shqiptar në vitet 1945-1955

Dokt. Drita Avdyli

Abstrakt

Me mbarimin e Luftës së II Botërore, si dhe mbarimi i Luftës së Popullit Shqiptar , për situatën e krijuar në 
Shqipëri, me ardhjen në fuqi të Partise Komuniste, u shfaq fenomeni i emigracionit antikomunist shqiptar dhe i 
disa tregëtarëve, të cilët nuk e kishin përkrahur luftën. Shumë përfaqësues të Ballit Kombëtar, Legalistët dhe 
shumë Nacionalistë, larg mëmëdheut tyre, përfaqësonin Emigracionin Politik te Shqipërisë, i cili mendohet se 
arriti ne shifrën 1900-2100 persona, por që me forcimin e Regjimit Komunist , ky numër po shtohej me rritme 
të shpejta dhe me përfaqësues te Partisë Komuniste, të cilësuar si kundërshtarë apo shumë intelektualë që ki-
shin patur shpresa për një Shqipëri të Lirë dhe Demokratike , grupe grupe apo individualisht , arratiseshin pët 
ti shpëtuar qoftë dhe arestimit. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme ky numer arriti ne shifren rreth 12.000 
shqiptare1,, të cilet e shihin zgjidhjen e tyre me arratisjen jashtë teritorit të Republikës Popullore të Shqiperisë.
Me ndarjen e dy Blloqeve , Blloku i Lindjes dhe ai i Perëndimit, shqiptaret po pritnin zgjidhjen e çështjes 
kombëtare , e lënë për tu zgjidhur sapo te mbaroj Lufta, situata nuk ishte e mire dhe e qartë. 
Greqia dhe Jugosllavia nuk rrinin të qeta, pasi kishin synime te dyja ndaj kombit shqiptar. E para po planifikonte 
spastrimin e madh të Camërisë ndërsa Jugosllavia mbante nën gji, ëndrrën e vjetër, që jo vetëm mbajtjen e teri-
toreve të Kosovës dhe shqiptarëve të Malit te Zi, por pse jo dhe Shqipërinë.

Fjale kyce: Shqiperi, Emigracion. Greqi, Jugosllavi. 

Hyrje

Ky grup i madh i emigranteve shqiptar antikomunist përbëhej nga : emigrantët që jetonin në teritoret 
fqinjë Greqi e Jugosllavi, duke menduar se afërsia teritoriale me Atdheun do te ndikonte në rikthim 
të shpejtë në Shqipëri; emigrantët që arritën dhe jetuan në Europën Perëndimore dhe emigrantët 
shqiptar që shkuan dhe jetuan në Amerikë. Pikërisht keto grupe emigrantësh shqiptar , u lejuan të 
zhvillonin veprimtarite e tyre kundër regjimit që ekzistonte ne Shqipëri , por qeveritë e ketyre shte-
teve pritëse mendonin që ti shrytzonin këtë kontigjent dhe për qëllimet e tyre.
Me prishjen e marëdhënjeve me Qeverinë e Enver Hoxhës, Jugosllavia, duke mbajtur heshtur ën-
drrën e vjetër jugosllave, këto marrëdhëniet vinin duke u përkeqësuar dita-ditës, e cila për koiçidencë 
solli dhe rritjen e numrit te emigrantëve shqiptarë politik në Jugosllavinë titiste. Ky grup emigrantësh 
antikomunist, i cili po i afrohej shifrës rreth 8 mijë veta2, duhej organizuar dhe mbajtur nën kontroll, 
sipas tyre. Për këtë qëllim qeveria jugosllave filloi punën e saj, duke i organizuar dhe mbledhur, 
nëpërmjet Komitetit të Prizrenit, nën drejtimin e Apostol Tanefin. nën ndikim e mikut të vjeter të 
shqiptarëve Dushan Mugosha, për të realizuar atë ëndërr të vjetër të parealizuar por që flinte në 
mëndjen e politikanëve jugosllavë.
Ky Komitet, duke qenë nën ndikimin jugosllav, nuk pati ndikim tek Balli Kombëtar që jetonte 
në Perëndim dhe që mbante peshën kryesore te nacionalizmit shqiptar, biles ndikimi i tyre u ul 
ndjeshëm dhe tek populli kosovar, i cili nuk e pranonte Titon si udheheqës të tyrin3. Roli i këtij Ko-
miteti filloi të zbehej deri në momentin e mosekzistencës së tyre, solli largimin e tyre drejt vendeve 
perëndimore, tregon dhe njëherë rënien e ndikim jugosllav në emigracionin politik shqiptar, duke e 
kthyer Jugosllavinë si vend transit, për të kaluar ne Europën Perëndimore apo Amerikë.
Ndryshe ndodhi me emigracionin që jetonte në Greqi, për faktin se Greqia nuk harronte pretendi-
min se Shqipëria ka ndihmuar pushtuesit Italian ndaj saj, duke fshehur qellimet e veta greke. Nga 
dokumentat provohet se qeveria greke ka mbajtur pozicion pritës për emigrantët politik shqiptar 
( mbahet mend shkronjat greke ELLAS, përgjatë kufirit shqiptaro-grek ). Në vitn 1948, ajo dërgoi 
1Arkivi i Ministrise se Puneve te Jashtme, Dosja 221, 222 , viti 1975.
2Beqir Meta “Emigracioni shqiptar dhe Ceshtja Shqiptare”, faqe 63.
3Departamenti i Shtetit, f767, 00/5-2945, mars 1954.



503

Vangjel Qirkon për të biseduar me krerët e Ballit Kombëtar4, në Itali , pët ti shprehur ndihmën e tyre 
, në rrëzimin e Enver Hoxhës në Shqipëri.Megjithese kjo ishte në interest e tyre, Zogu dhe Mihtat 
Frasheri kundërshtuan hapur qëllimet greke për të ndikuar në Emigracionin Shqiptar Antikomunist, 
por asnjëherë nuk shkëputen marrëniet me to, pasi e shikonin qeverinë greke si potencial për të 
ndryshuar situatën politike në Shqipëri.
Vetëm pas shumë përpjekjesh, u arrit për herë të pare bashkimi i Grupeve te Emigrantëve Antiko-
munist Shqiptar, në Paris, më 29 gusht 1949, duke bërë : Krijimi Komitetit Shqiptar Shqipëria e Lirë 
( KKSHL ).
Në fillim, Greqia e përshëndeti KKSHL por më vonë ajo mbajti një qëndrim negativ, pasi nuk kishte 
besim tek kjo opozitë emigracioni shqiptar, në mërgim. Po ashtu dhe KKSHL e shihte me skepticizem 
mbështetjen e qeverise greke, për faktin se e shikonte rrezik pushtues atë, pasi në gusht 1949 , ushtria 
greke kishte thyer sulmin ndaj rebelëve komuniste grekë dhe po tentonte të hynte në Shqipërinë e Ju-
gut. Megjithëse e përçarë, Opozita antikomuniste në mërgim mbajti një qënfrim unik kundërshtar si 
ndaj Jugosllavisë për ripushtimin e Kosovës pas Luftës dhe qeverisë greke ndaj rrezikut të pushtimit 
të Shqipërisë së Jugut5, por dhe se krijoi Partinë Agrare Shqiptare si kundërpeshë të saj. Megjithëse 
grekët përdorën Ali Këlcyrën si lidhës me KKSH, ato ndaluan rreptësisht kërkesën e Krijimit të Ko-
mitetit të Shqipërisë së Lirë. për të anëtarësuar emigrantët shqiptarë që jetonin në Greqi , në këtë 
Komitet.
Ky Komitet kishte shpallur luftë të hapur ndaj Komitetit Evorio-Epiriot KEVA, pasi këto të fundit 
vazhdonin përpjekjet për aneksimin e Shqipërisë së Jugut nga Greqia6. Kjo shprehej qartë në një ar-
tikull në Gazetën “Flamuri”, mars 1951, shtyp i Emigracionit Politik Shqiptar.
Një Organizatë tjetër antikomuniste, që mblidhte dhe organizonte emigracionin shqiptar në mër-
gim ishte dhe Komiteti Kombëtar Demokrat Shqipëria e Lirë, i drejtuar nga Abaz Germenji, si për-
faqësues i Ballit Kombëtar, e cila mbante të njejtën qëndrim ndaj qeverisë greke. KKDSHL-ja mbante 
lidhje diplomatike me qeveritë e Europës Perëndimore, Turqinë dhe SHBA, duke i parë ato si aleat 
mbështetës.
Ndërsa emigracioni politik shqiptar në Amerikë u organizua me Komitetin “Europa e Lirë”, që u 
krijua në Uashington , në vitin 1949. Pikërisht dhe Zogu e mbështeti këtë Komitet duke inkurajuar 
shqiptarët në mërgim se vetëm Amerika me Vendet Perëndimore mund të na ndihmojnë, në rrëzi-
min e Regjimit Komunist në Shqipëri.
Mirpo, pas viteve 1950, u zhvillua një luftë midis vetë Organizatave të Emigracionit shqiptare në 
mërgim, pasi Qeveria e Enver Hoxhës kishte ndikime në disa nga këto Organizata në Amerikë dhe 
në gazetat Dielli dhe Vatra. Vetë Mihtat Frashëri, për here të dytë, në vitin 1949 iu drejtua diasporës 
në Amerikë, për distancimin nga Qeveria Komuniste Shqiptare, pasi ishte një regjim totalitar dhe 
mbante të mbyllur popullin e vet.
Vetëm me këmbënguljen e përfaqësuesve të Ballit Kombëtar dhe Legalitetit bëri që diaspora në Ame-
rikë filloi të ndryshonte qëndrim duke u bashkuar me këto dy të fundit duke ju kundërvënë Qeverisë 
komuniste Shqiptare të asaj kohe.
Në vitin 1955, disa emigrantë politikë ndryshuan formën e luftës tyre, duke u bërë pjesë në Organi-
zata Ndërkombëtare, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të bëhej e dukshme ndërkombëtarisht regjimi 
komunist shqiptar dhe vendosën bashkëpunimin me Lidhjen Kosovare në Diasporë. Ndërsa për të 
solidarizuar dhe përmbysur regjimet komuniste në Europën Lindore, për çlirimin e këtyre vendeve 
nga Komunizmi dhe vendosjen e regjimit demokratik, Balli Kombëtar u bë pjesë e Internacionales 
Agrare.
Pikërisht sëbashku KKSHL dhe KKDSHL po solidoarizoheshin me Lidhjen Kosovare, duke orga-
nizuar veprimtari ne emër të Kombit Shqiptar, për të ndaluar politikën denigruese jugosllave kundër 
popullit kosovar. Ato vijuan luftën diplomatike përkrah vëllezërve kosovarë , për të sensibilizuar 
opinionin ndërkombëtarë për shkeljen e të drejtave themelore të lirive, të nje populli që vuante me 
4META, Beqir - Tensioni greko-shqiptar 1939-1949, Tiranë, 2007.
5Nicholas W.Bethell, 4th Baron Bethell, The Great Betrayal, faqe 109-110.
6Arkivi Ministrisë Punëve të Jashme, Tiranë 1955.
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shekuj nga shovinismi serb. 
Në bashkëpunim me Lidhjen Kosovare në mërgim, Emigracioni shqiptar e shikonte veten si pjesa e 
shqiponjës ku një kokë rrinte e ulur dhe jo krenare, si në flamur. Për këtë qëllim, Abaz Ermenji i der-
goi një letër Sekretarit të rgjithshëm të asaj kohe të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, suedezit 
Dag Hammrskjold7, mbi operacionin e mbledhjes së armëve në teritoret kosovare, duke i detyruar 
ato tërthorazi të emigronin, në Turqi, Europën Perëndimore Amerikë etj, duke bërë shpërguljen e 
rreth 300.000 kosovarëve për një periudhë të shkurtër.

Emigrantët politikë shqiptar e intensifikuan veprimtarinë e tyre pas kësa periudhe, gjë që do pa-
sqyrohet në vijim…

 

7Arkiva e Ministrise Punëve të Jashtme, “Për emigrimin e shqiptarëve të Jugosllavisë në Turqi”, 1956.
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Abstract

The purpose of this paper is to analyze the political and social link between European integration globalization 
from a realist perspective, in the light of the Lisbon Treaty and Social Contract as an integral part of it. I will try 
to demonstrate how realists have engaged in analyses of globalization and European integration but have so far 
not a lot of papers of providing a link between the two developments. There exists nowadays ongoing debate 
on the applicability of international relations theory to globalization and European integration.  The dominant 
image of Europe is currently based very much on the European Union, which is the institutional Europe. It is 
defined through institutional structures that are constitutive of European economic and cultural integration. A 
highly important issue, because it must enable us to analyze and examine how the new European regulations 
are going to be created, consider what to do with those that have already been approved but not adapted to the 
Treaty of Lisbon, and how to restructure everything that, up to this point, was known as the legacy of the third 
pillar especially in the European integration, seen as enlargement as well as deepening process. Facing issues of 
globalization and EU integration in comparative point of view will be the core of the paper.

Introduction 

During the first ten years of the 21st century on the academic studies, the terms of Globalization and 
Europeanization are gathered on the new globalised economic order. These terms, in turn, led to two 
competing discourses within the EU. The first proclaiming that Europe, instead of participating in, 
or contributing to, an international race to the bottom in economic, social and environmental terms, 
which must nit interfere with globalization through standing by and defending its social model, values 
and standards of living and working. The second proclaiming that globalization is not something that 
can be resisted. The only way for Europe to maintain a strong voice in world politics and to secure its 
values and living and working standards, is by improving its international competitiveness.
However after 2005, within the fall of Constitutional Treaty, the public discourse within the EU 
gradually moved away from the aforementioned polarized discourse. Rather than being based 
on two opposing points of departure Anglo-Saxon versus Continental1, or in academic speaking 
flexibility versus social security2. It is therefore an economic strategy that pays less emphasis on the 
protection of jobs, and more emphasis on the protection of people. It is taken for granted that within 
a highly globalized and competitive environment employers and enterprises must be flexible and able 
to continually restructure themselves. Yet, this flexible system remains committed to the principles 
of social protection, cohesion and solidarity. In this manner flexibility is combined with a range of 
policies that increase workers security, and their ability to plan their lives and careers3.
Flexicurity has not only been used to redefine the aforementioned polarizing terms of the debate 
within the EU, but has also functioned as a way of redefining the EU’s place in and stance towards 
globalization. Thus flexicurity comes to give new flesh and bones to the concept of a European 
Social Model, in a way that in principle neither the proponents of the Anglo-Saxon, nor those of the 
Continental model oppose. 

1European Social Welfare System;
2Flexicurity, a British term used by scholars of London School of Economics which  refers to a set of working 
arrangements that promote at the same time flexibility in the labour market and a high degree of employment 
and income security;
3European Commission2007a;
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European integration4 and globalisation

The influence and responsibilities of the EU in the world are ever greater, in keeping with its economic, 
demographic, commercial and diplomatic significance:
With a population of almost 500 million, it has the third largest population in the world, after China 
and India. Its combined GDP is the biggest in the world and represents a quarter of global output. 
It is the leading trading power, accounting for 20% of all imports and exports worldwide. It is home 
to one third of the 500 biggest companies in the world. It has a benchmark currency, the Euro. It is 
also the largest provider of development and humanitarian aid. Since the beginning of 2010, after 
entering into force of Lisbon Treaty, the EU is also an active political entity, capable of promoting 
its values and protecting its regional and global security interests through a common foreign policy. 
Considering the EU’s central position in the global economy it seems impossible for globalization 
to have taken place without the EU’s endorsement and promotion. Yet the most important politico-
economic project in the region in the last decades has been that of European integration. Naturally 
the question came up: Is European integration then to be understood as a feature of globalization? If 
not, what is the relationship between these two processes?
A key event for conceptualizing the relationship between European integration and globalization is 
the signature of the Single European Act5. In many respects, the SEA was born out of the unsatisfactory 
progress towards completing the common market of goods agreed to in the Treaty of Rome in 1957. 
With the SEA, Western European states set as their target the transformation of their region from 
an incomplete common market of goods to a single market, which is an area where capital, goods, 
services and labour would enjoy free movement. To meet this target the participating member states 
carried out a large politico-economic programme of market and capital account liberalization. This 
programme involved a far-reaching deregulation process at the national level, combined with a 
reregulation process at the EU level6 .
The single market project was then pushed forward with the Treaty of Maastricht, signed in the 
beginning of the 90´s. The target of the treaty was the establishment of an Economic and Monetary 
Union7 with a single currency8. EMU was then followed by the Lisbon Strategy, which was launched 
in 2000 with a view to make the European Union “the most competitive and dynamic knowledge based 
economy in the world”9 by 2010.
Taking into consideration these developments it can be argued that the European integration was 
a globalization project. Indeed, the integration of EU member states financial markets, along with 
the promotion of a neoliberal politico-economic agenda that involved conservative fiscal policies, 
the reduction of state intervention in the economy, a smaller state sector and the liberalization and 
deregulation of national economic frameworks, contributed a great deal to the global integration of 
financial markets and the transformation of international political economy in terms of neoliberal 
globalization. Furthermore, economic integration in the EU stimulated third countries to ask 
for multilateral and preferential liberalization involving the EU, thus accelerating the process of 
economic globalization.
Interestingly, however, much of the rationale and justification for the single market and the EMU were 
predicated on the need to deal with what is presently referred to as economic globalization. The main 
argument was that an integrated Europe would be better positioned to survive and prosper in an era 
of relentless international competition. A bigger market would allow European companies to increase 
their competitiveness and efficiency; and increased competition and efficiency along with new optimum 
economies of scale would speed up growth rates, thus generating jobs, wealth and prosperity10. 
4Here referred not as enlargement for the third countries;
5SEA, May 1986;
6Tsoukalis 2003;
7EMU;
8Euro replaced ECU in 1999 and entered in circulation in January 2002;
9European Council, 2000;
10The manufacturing sector in the EU member states acted as an antenna for the changing international 
environment and the challenges ahead. In the case of the textiles sector, for instance, whereas intra-EU15 
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Yet European integration cannot be boiled down to neoliberal globalization. The Single European Act 
and EMU did not only introduce neo-liberalism in the EU. They also set as their aim the economic 
and social cohesion of the EU, and created the Structural and Cohesion Funds to support and secure 
this aim through an unprecedented redistribution provisions. In this manner, redistribution became 
a defining part of EU globalization policies. Some analysts would treat this development as evidence 
of a distinctive European, social model of capitalism; others, as a way of buying support and creating 
consent in favour of the single market and EMU11. 
To summarize, the European integration process could and should be seen as an integral feature 
of the economic globalization order. The EU played a significant and independent role in the 
production of this order. Yet European integration as a globalization process has been distinctively 
European in two ways. First, it took place as a response to globalization. Thus, although the 
integration process accelerated cross-border assets acquisition, the integration of financial markets 
and the general spread of neoliberal economic norms, policies and practices, it was conceived and 
designed by Europeans as a means of dealing with increased economic globalization and global 
competition. In this regard, the phenomenon of globalization was instrumental in the definition of 
European integration12. Second, in Europe, liberalization became directly linked to redistribution13 . 
Thus, European economic integration was not only conceived by the majority of European states and 
populations as a response to globalization but also as a project that served the vision of a politically 
united Europe, while following a distinctively European tradition of political economy, often referred 
to as the social model14.

The EU and Economic Globalization, as neo-liberalism or socialisation?

The European Union’s relation to economic globalization is not limited to the domestic sphere of 
European integration. In most international economic forums, the EU advocated and proactively 
supported the ‘economic globalisation’ throughout the 90´s. Thus, despite the arguments about trade 
wars and the collapse of transatlantic economic relations after the end of the Cold War15, between US 
and EU. It should be noted here, however, that the aforementioned independent standing of the EU in 
the production of the post-Cold War economic order does not exclude aspects of what we could call 
the ‘socialization’ of the EU in its changing environment. The emergence of globalization discourse 
itself, for instance, within the EU and its member states, is an integral part of this socialization process. 
The antagonism between the two competing projects was personified in the public opposition and 
hostility developed between Tony Blair and Jacques Chirac and to a lesser degree Gerhard Schröder 
over the issue. This opposition brought the EU to a standstill. The first victim of the intensification of 
this antagonism was the European Union summit that aimed to decide the EU’s 2007–2013 budget 
on June 2005. Jacques Chirac demanded Britain give up part of its budget rebate16. 
Yet, the EU’s “leadership bid” has not been successful, at least until now. Although the EU is 
perceived, along with the US, to be an economic superpower and a crucial actor in international 
trade negotiations, most of the EU’s trade initiatives and positions, especially its attempt to widen the 

imports remained relatively stable during 1988–2002 (21–24 % of total consumption), EU15 imports from the 
rest of the world increased gradually but steadily from 15 % to 35 % (EC 2007b, 18–20).
11Tsoukalis 2003, 19, 50–53; European Commission 2005; Allen 2005;
12For a similar process in the case of NAFTA (North America free Trade Association) Helleiner 2007;
13Tsoukalis 2003, 19;
14For contemporary debates on the “social model” see Giddens et al 2006;
15Schott 1996;
16For statements by European leaders, see: ‘EU pulls itself back from the abyss’, 19/12/25, available at: http://
www.euractiv.com/en/future-eu/eu-pulls-backabyss/article-151032; For Blair’s statement, see: http://www.
number-10.gov.uk/output/Page8834.asp. See also the ‘BBC European Press Review on 19/12/2005, available 
at: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4541054.stm.  BBC’s headline was ‘Angela Merkel’s ‘EU triumph’’, 
17 December 2005.For these statements, as well as other similar by EU leaders see: BBC News, In Quotes: EU 
Leaders on Budget Deal’, 17/12/2005, available at: http://www.news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4537304.stm; 
On the EFG see: http://ec.europa.eu/employment_social/egf/index_en.html.

http://www.euractiv.com/en/future-eu/eu-pulls-backabyss/article-151032
http://www.euractiv.com/en/future-eu/eu-pulls-backabyss/article-151032
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4541054.stm
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trade agenda by including environmental, labour standards and human rights issues. In particular, 
the EU’s credibility is hampered by what is widely perceived among developing countries as EU 
inconsistency, double standards and protectionism17.  
I can say that, in the field of international economy, the EU was not a passive receiver of economic 
globalisation, but rather an active partner in its production. This active engagement of the EU (and/
through its member states) in the production of the contemporary globalized economic order had a 
significant impact on the EU itself. In particular, it produced a highly polarized political space that 
was dominated by an antagonism between the Anglo-Saxon and the Continental models. Yet the 
endurance of this discursive realignment remains yet to be seen. 

European Welfare System and Globalisation

In some EU member states, globalisation is primarily an opportunity to accelerate the process of 
adaptation to a knowledge society and the growth of productivity, while in others it tends to aggravate 
existing segmentations and rigidities. Globalisation is absorbed with relatively little change in the 
overall income distribution in some EU countries, even if added segmentation leads to increased 
disparities of income between “insiders” and “outsiders”. But globalisation may be a cause of a general 
shift in the functional income distribution in favour of capital income.
Owing to the system of governance and the efficiency of tax collection in some member states, 
combined with the resilience of their economies, globalization does not lead to a loss of tax revenue, 
but to a strengthening of public finance. Yet in other member states with high taxation of labour and 
rigidities in the system of public revenue, globalisation leads to added pressure on public budgets 
through a vicious circle of increasing rates of taxation and social security contributions, adding to 
the direct effects of globalisation on employment.
In member states with highly adaptable product and labour markets and, especially those with social 
protection schemes favouring employment and rapid adjustment, the social protection schemes may 
contribute to accelerating the participation of the economy in the process of globalisation, suggesting 
that there may be a positive feedback from social protection schemes to the process of globalisation.
There is no empirical evidence of a “race to the bottom”, implying that globalisation is not an 
inexorable force. Even so, it is recognised that globalisation reinforces tendencies to pit one welfare 
system against another and to expose individuals to a higher degree of unpredictability and risks. 
Hence, responding to globalisation requires adapting policies and institutions to a changing 
economic environment. To the extent that the policy response adopts an active stance, favouring 
adaptation and maintaining high levels of social justice and solidarity, it can be expected to induce a 
positive feedback. These not only relate to the social consequences, but also to the very nature of the 
process of globalisation and the capacity of the EU to exert influence on the international governance 
of key aspects of this process.

Globalisation and macroeconomic integration within the EU

The investigation of globalisation as a new phenomenon that emerged at the end of the 20th century is 
often puzzling to scholars. One of the reasons is that some substantive aspects of internationalisation, 
such as massive cross-border trade, foreign direct investment and migration, are not novelties 
in the history of world economy. Scholars are divided as to whether the most recent wave of 
internationalisation has demonstrated the scale of quantitative or qualitative change that would 
justify considering it a paradigm shift18.  
As the definition of globalisation above reveals, the degree of economic integration or openness is 
usually related to countries that are defined by their unique geographical location, political system, 
jurisdiction, language, social history and so forth, or to the residents of these countries. The ease of, 
or freedom to, conduct transactions across borders refers to various aspects of business:
17Meunier and Nicolaïdis 2006; Elgström 2007; Lucarelli 2007a; Young 2007;
18See the overview in Bordo, Eichengreen & Irwin, 1999;
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- the cross-border trade of goods and services;
- the ability to carry out financial transactions19;
- the establishment, operation and control of business in another country through foreign direct 
investment;
- the offer of labour services by residents of another country20;
- and the exchange of information, conventions, perceptions and expectations necessary for the 
smooth and safe conduct of market exchanges.

Based on the current structure of the EU, on many studies today’s shows21 time-related and cross-
country comparisons are undertaken, with the aim of establishing which European economies 
are most open to the rest of the world and which have benefited most from the technological 
developments of transport and communication of recent decades. How much was economic 
globalisation enhanced in Europe by the collapse of the communist system and the ensuing 
broadening of economic freedom? Have the former centrally planned economies caught up with the 
“old” EU member states in opening up or are they still following the tracks of their more developed 
partners? Are there characteristic differences in these patterns when observing trade, portfolio or 
foreign direct investment flows22, the exposure to foreign ownership and control, and the exposure 
to tax competition? In the analysis, European Commission focus on the 15 old EU member states, 
the 10 new member states that joined the Union in 2004 and the two new countries, Bulgaria 
and Romania. For cross-country comparisons, it uses these 27 countries. Thorough comparisons 
with other developed and less developed economies, partly because of brevity considerations and 
partly because the selection of comparator countries always involves some arbitrariness and would 
necessitate detailed qualifications in the subsequent analyses of data. In some analyses, however, 
European Commission  also have a look at the development of the BRIC countries23, whose opening 
up and joining the world market in the past two decades are considered a major part of the current 
wave of globalisation.
As a part of statistics mostly of European schools use widely that kind of methodology, although 
they admit outcome-based measures can be misleading because they tend to reflect, inter alia, 
idiosyncratic attributes of countries or transitory developments in certain periods. Thus, indices 
that are more sophisticated have been proposed for comparative analysis of the level of openness.  
Consequently, they propose the analysis of the progress in commodity price convergence, which 
would be “irrefutable evidence that globalisation is taking place”

Globalisation and social inequality within the EU

The link between globalisation and inequality is at the heart of much of the debate on the social 
impact of the EU. The literature shows that there are considerable problems in the conceptualisation 
and measurement of inequalities and even if these problems are resolved, it is not at all evident 
what to expect from today’s more open economic environment. Officially European Commission 
calculates the commonly agreed and widely analysed factors that are adjudged to have an effect on 
the shape of income distribution.

Trade liberalisation, growth and inequality

The effects of globalisation on income distribution24, can be approached through theories of 

19Portfolio investments as well as lending and borrowing;
20Labour migration;
21For official data European Commission: Directorate-General “Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities” Unit E1 - Social and Demographic Analysis, November 2009. Published by CEPS;.
22FDI;
23Brazil, Russia, India and China;
24Defined as reducing transaction costs and the freer movement of goods and services;
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international trade. In a simple version of a Hecksher–Ohlin25 setting country A is characterised 
by a high ratio of skilled/unskilled work, while country B is characterised by a low ratio of skilled/
unskilled work. With no trade, equilibrium wages will be relatively low for the highly skilled in 
country A and they will be low for the low-skilled in country B. The introduction of trade leads to an 
increase of skilled wages in country A and higher unskilled wages in country B, leading to increased 
inequalities in country A and decreasing inequalities in country B. Trade openness would, therefore, 
lead to benefits first in the low-wage country, especially for the low-skilled. There are, of course, a 
great number of reasons for the departure of facts from these theoretical predictions.
Another departure point for assessing the relationship between globalisation and inequalities is trade 
liberalisation through reductions of tariffs in international trade26. Using occupational wage datasets, 
they find that tariff liberalisation between 1980 and 2000 led to increased inter-occupational wage 
inequalities (that is, to increased wage premium for higher skills) and increased inter-industry wage 
differentials in low-income countries. This type of relationship was also found to operate the other 
way round, however, for countries with incomes above the world median per capita of GDP27

Some other empirical papers point to non-linearities with respect to the growth-openness-inequality 
relationships. Even though the sign and significance of the effects of globalisation on inequality may 
change depending on the concept of openness deployed28, certain types of non-linearities seem to 
be accepted in the literature. Barro suggests that there is a positive relationship between openness 
and inequality in low-income countries and a negative relationship in higher income countries. He 
argues that trade openness leads to significantly higher growth and this leads to a proportionate 
increase in the incomes of the poor.

Economic growth and income inequalities

Simon Kuznets, one of the pioneers of research on growth and inequality in an international context, 
admitted in his seminal paper that some 5% of empirical information and 95% of speculation led him 
to his conclusions about the famous inverted U-curve of income growth29. Although since then, there 
have been spectacular advances in methods, data quality, measurement tools and computing power 
used for international comparisons, research on income distribution in an international context is 
still full of noise, non-comparable data and contradictory findings. It is especially so in the research 
on global inequalities and the potential effects of globalisation on social developments. In addition, 
theoretical explanations for the now-abundant empirics are needed more than ever.
The growth-inducing effects of openness are widely recognised in the literature, but the links 
between growth and inequalities are far from clear. As Ravallion puts it, empirical findings about 
the relationship between inequality and economic growth show virtually zero correlation30. Growing 
economies are just as likely to be associated with rising as with falling inequality31. The almost 
complete absence of correlation may stem from measurement error. Nevertheless, when and while 
growth looks distribution-neutral, the absolute poverty-reducing effects of growth seem proved by 
many studies32. Therefore, globalisation (seen as increased trade openness) may lead to increased (in 
itself, distribution) growth and, hence, absolute poverty reduction. 

25Two economies with two goods and two factors of production – capital and labour or highly skilled and low-
skilled labour;
26Milanoviç & Squire (2005),
27Around 4000 USD;
28Li, Zou & Squire, 1997;
29Kuznets, 1955;
30This view may cast doubt on the appropriateness of Kuznets’ curve to describe inequality–growth relationships;
31For surveys, see Ravallion & Chen (1997) and Dollar & Kraay (2002), as well as more recent results in Ravallion 
(2004b);.
32See Ravallion, 2004a and World Bank, 2005a and 2005b for recent accounts;
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Globalisation and European social changes

The sources of pressure for change in European social protection mechanisms fall under three broad 
headings:
First, there are the pressures stemming from globalisation and the move to a more post-industrial 
economy, as described above. Nevertheless, it is difficult to disentangle the effects of globalisation as 
such and some of the attendant repercussions that affect society at the same time.
Second, family structures are changing. The nuclear family can be relied upon less and less to help 
individuals absorb risks. It is particularly the countries belonging to whatever remains of Esping-
Andersen’s cluster of “corporatist” welfare states – with their focus on the male breadwinner – that 
are in the mosturgent need of reform33 . Incomplete households, unofficial cohabitation and multiple 
marriages throughout an individual’s life – all of these change the landscape of social protection 
needs.
Third, there is the problem of demographic ageing, which is brought about by two factors. People live 
longer and they are having fewer children. Falling birth rates are a phenomenon observed practically 
everywhere in the developed and increasingly in the developing world. As countries grow richer, 
people have fewer children and, as countries undergo major social transformations accompanied 
by the availability of birth control, birth rates plummet even more dramatically – as recently seen in 
Central and Eastern Europe 34

Adverse demographics particularly affect the health care and pension systems. They also affect 
overall economic performance. European populations will start stagnating between 2010 and 2020; 
whatever economic growth is to be achieved after the latter date will have to come purely from rises 
in productivity35. That, at least, is the scenario based on observed trends. A recent project sponsored 
by the European Commission, called DEMWEL36 has addressed the need for basing policies 
on demographic uncertainty rather than baseline forecasts, by drawing attention to probabilistic 
projections. Arguably, policies need to be made robust for any change, and not simply tailored to the 
most pessimistic scenario.
The pressures on the welfare state translate in the public sphere into the debate on reforms to the 
mechanisms of social protection and those that underpin the welfare state. Sometimes this can result 
in a string of parametric changes to the system, as seems to be the case with health care, but there are 
also more fundamental paradigmatic changes motivating reforms to not only the labour market, tax 
and pension systems but also to childcare and education. Some of the radical reforms debated may 
not be feasible or warranted, but they deserve consideration.

Unemployment

The persistence of high unemployment in a number of European countries is frequently identified as 
the key issue for the EU, and it increasingly ranks in first place in lists of priorities for social policy 
across the Union. In 2005, the Lisbon agenda was re-launched with a narrower focus on two areas: 
economic growth and employment37. Empirical evidence that relates employment rates with labour 
market institutions is sometimes scarcer than is the host of theoretical arguments38. 
Consequently, modelling that underpins research on the sustainability of social protection systems 
needs to look more closely into the transitions in individuals’ lives, rather than assuming fairly 
uniform patterns that are easy to aggregate. At the same time, labour market institutions are a 
necessary component of market economies, given that labour markets cannot be, by definition, 

33Esping-Andersen, 2002
34UNIFEM, 2006,
35European Commission, 2005a, p. 28
36Demographic Uncertainty and the Sustainability of Social Welfare Systems http://www.enepri.org;
37European Commission, 2005a;
38IMF, 2003, p.129;

http://www.enepri.org


512

perfectly competitive39. 
It is important to point out that comparisons of European labour markets with other advanced 
economies, especially with the US, are often exaggeratedly critical. They produce a lower dispersion 
of pay within the same narrowly-defined skills groups. Moreover, lower employment among women 
compared with the US is largely related to the fact that US households rely much more on the 
marketisation of traditional household activities40.
Globalisation contributes to the destruction as well as the creation of jobs. Recent studies on the 
relocation of production indicate that only 6% of job losses in the EU in the period 2002–05 resulted 
from the relocation or offshoring of activities41. There is a sense that globalisation contributes to 
instability in social relationships because of the pressure for fast changes in the labour market. On 
the other hand, long-term employment relationships, while still dominant, no longer convey a sense 
of security. It is often the flexibility of the labour market combined with extensive social protection 
that provides a better sense of security as well as a higher quality of work.

Reforming tax systems

The wider issues of incentives to work and management of entrepreneurial and labour market risk 
also embrace taxation. The recent interest in guaranteed minimum income schemes, the growing 
interest in negative income taxation42, as well as public discussions on the flat-rate income tax should 
not be overlooked in the social protection debate, since taxation should be seen as a more or less 
integral part of welfare regimes. A guaranteed minimum income is linked to incentives to work. 
Under this concept, every individual is entitled to a minimum income, whether she/he is in or out of 
work, thus avoiding the poverty trap. 
The idea is usually associated with the Belgian economist Philippe Van Parijs, for whom it is directly 
related to the changing nature of work in the post-industrial age. In this approach, income should 
be seen as something separate from the nature of the individual job, owing to advances in collective 
productivity. The same instrument, however, is viewed in a different light by Michel Aglietta, with 
work as the principal means of social integration. A related concept is that of negative income tax, 
first put forward by Milton Friedman over 40 years ago.
Guaranteeing a certain minimum income as a way of reintegrating individuals into society is today 
being put on the agenda in countries that combine high unemployment with high labour costs. 

Poverty

Against the backdrop of discussions on the dismal performance of European labour markets, it is 
necessary to remember that today’s unemployment is associated with much higher participation rates 
than in the past. “Unlike before, we must now include women in the nation’s full employment promise”43.
Regardless of the widespread discussion about the efficacy of the welfare state, which started right 
after the post-war boom waned in the early 70s´, social protection has become more, not less, 
widespread since then. Despite the expansion of social protection, poverty remains a major problem 
for the European social model.
Absolute poverty has continued to decline across the EU and generally in the OECD countries 
in recent years, but relative poverty has been on the rise44. This development, again, is very much 
connected with problems in job creation45. Nevertheless, the issue of social exclusion and sometimes 
the downright creation of an underclass cut across various other aspects of social policy, and 
especially relevant to it are education policies 
39ibid., p. 130; Blanchard, 2002.
40Freeman, 2004.
41Economic Policy Committee, 2005, p. 10.
42One way of boosting the income of low-paid workers.
43Esping-Andersen, 1999, p.1;
44Förster & d’Ercole, 2005;
45European Commission, 2005a, p. 5;
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Childcare and education

Childcare is crucial for women’s employment. Econometric evidence suggests that if the supply of 
childcare were to increase by 20 percentage points for countries such as Germany, Italy, Spain or the 
Netherlands, women’s employment could post a gain of as much as 10 percentage points46. Yet despite 
its evident significance, childcare is an often-neglected aspect of social policies, with equally evident 
adverse effects on women’s employment prospects. In the spring of 2003, the Barcelona European 
Council addressed the issue by setting quantitative targets, for childcare facilities to be available for 
90% of children aged between 3 years and the mandatory school age, and for 33% of children under 3 
years old. The latter is very far from being attained in most EU countries. Other initiatives suggested 
include “daddy days” and “baby bonds”.
Adequate child benefits and services thus cut across the wider array of employment growth and social 
inclusion processes, and they are pertinent to the issue of ‘adverse demographics’. The Scandinavian 
countries and France have relatively high birth rates, and these are precisely the countries that 
provide comprehensive benefits and services connected with childcare47. At the same time, the issue 
of reforming European education systems (especially at the university level) to make them more 
globally competitive has also resonated in the public debate48. Early school-leaving is seen as a specific 
problem in many member states, with a large diversity. In the EU as a whole, the proportion of the 
18-24 age cohorts with only lower secondary education and not in further education or training has 
been falling over recent years – down from 17.7% in 2000 to 14.9% in 2005. 
Even so, it remains well above the rates in the US or Japan and some way from the benchmark of 
10% that the EU has set itself. There is a substantial gender gap in this indicator, with significantly 
more men than women lacking these qualifications, a difference found in a large majority of member 
states.

Conclusions

How is Europe dealing with the new challenges? Different welfare regimes promote different 
institutionalised mindsets, which in turn produce different responses to social pressures and 
difficulties. A simple but insightful story is told by featuring three actors: Homo liberalismus, Homo 
familius and Homo socialdemocraticus 

The well known acahave suggested four classes of respondents to globalisation:

• the sceptics (who do not believe any significant changes are needed);
• the deregulators (who believe the welfare state needs to be rolled back as a
response to globalisation);
• the reversers (the anti-globalists who believe there is need to organise resistance
to the phenomenon); and
• the internationalists (who believe an internationalisation of politics is needed to
help deal with the adverse effects of economic liberalisation).

Certain common strands are coming to the fore in the EU, notably around the notion of flexicurity 
in the context of the re-launched Lisbon strategy49. Key here is the expanding set of governance 
and meta-governance capacities embodied in the open method of coordination covering social 
protection and social inclusion, despite the fact that formally the member states retain sovereignty 
in welfare state policies. 
These capacities arose out of the Union’s coordinating role for economic policies, and it is therefore 
perhaps not surprising that some commentators note how “the emergence of social policy at the 
European level tends to assume a workfare rather than a welfare orientation”.
46Esping-Andersen, 1999, p. 59;
47Giddens, 2005, p. 112;
48Lambert & Butler, 2006;
49European Commission, 2005i
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The dominant tone of current policy-making at the European level is seen by some as “not so much 
social integration but rather the instrumentalisation of policy as a resource for competition oriented 
structural change”. This policy direction seems to be partly the result of analysts and policy-makers 
being at a loss for solutions and shy about promoting any specific comprehensive policies.
Thus, in the view of some commentators, “the social dimension of the Lisbon agenda” for example, 
“has fallen into the hands of specialised circles of ‘insiders’”, and social justice is often just being paid 
lip service. Anthony Giddens has stated this in robust terms:
Although the Lisbon Agenda, Sapir report, Kok report and other similar contributions all talk about 
the ESM50, social exclusion and so on, they have little to say about them in a direct way. They lack a 
systematic discussion of how the innovations they propose can be reconciled with social justice and 
welfare51. 
He similarly criticises the Commission’s 2005 Communication on the Social Agenda for lack of 
analysis of “changing patterns of class, inequality and social division”.
“In place of Want, personal autonomy; not avoidance of Disease, but active health; instead of ignorance, 
education, as a continuing part of life; rather than Squalor, prosperity; and in place of idleness; 
initiative”52.
Rather than the “welfare state”, we should speak of a society of positive welfare, in which the state 
plays a central, but not a dominating, role. The state is primarily a social investment and regulatory 
agency. Many over recent years have talked of the welfare state as an enabling force, but it is better to 
speak of the ensuring state in the positive welfare society. An ensuring state is one that enables – one 
that uses social investment whenever possible to help people to help themselves. 
Yet the Union undeniably has a social dimension. Despite the differences within the European social 
model, point out that it still entails shared values that make common approaches feasible. These values 
couple social norms with economic requirements. As Begg & Berghman state, the minimum wages 
and benefits established by EU member states implicitly set minimum productivity requirements. 
The European social model is alive but needs to deepen the dynamic approach to policies. From a 
life-course perspective, investing in the health and education of children contains social expenditures 
later on and creates a good framework for an effectively functioning market. The focus on capabilities 
means that the state, as well as the market, must promote the development of each person’s capabilities 
to work in the context of those personal values.
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Instituti i ekstradimit dhe nevojshmëria e tij në bashkëpunimi gjyqësor 
ndërkombëtar në fushën penale

Enkeleda Metaliaj (Softa)
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor,Tiranë

Abstract

Bashkëpunimi  gjyqësor në fushën penale sot është bërë një kërkesë imperative e shteteve dhe demokracive 
bashkëkohore në luftën e tyre kundër kriminalitetit si dhe për të frenuar dhe penguar shfaqjen e formave dhe 
llojeve të ndryshme të tij. 
Një vend të veçantë në luftën kundër kriminalitetit luan Institucioni i ekstradimit, i cili si një proces me anë të të 
cilit një shtet, mbi bazë të kërkesës së një shteti tjeter, kryen kthimin e një personi për gjykim për kryejen e një 
krimi njëkohësisht të dënueshëm nga ligjet e shtetit kërkues dhe atij që i drejtohet kërkesa, ka bërë sot që lufta 
kundër kriminalitetit në rang ndërkombëtar të jetë e orgnizuar dhe e bashkërenduar.
Ky punim i konceptuar në tre pjesë do të fokusohet:
Së pari: Në legjislacionin kombëtar dhe në kompleksitetin e tij, i cili në kuadër të proceseve integruese drejt 
të cilave po ecën shteti dhe shoqëria shqiptare, ka vendosur standarte të njëjta me ligjet europiane në fushën 
e bashkëpunimit gjyqësor në fushën penale, duke bërë të mundur respektimin e parimeve dhe rregullave të 
institutit të ekstradimit. Një vend të rëndësishëm këtu zë Konventa  Europiane “Për ekstradidimin” e ratifikuar 
nga Republika e Shqipërisë.
Së dyti : Në aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, të cilat janë bërë pjesë  e legjislacinit 
të brendëshëm. Trajtimi i tyre synon të evidentojë se mbi bazën e tyre shteti shqiptar ka marrë përsipër një sërë 
detyrimesh të karakterit ndërkombëtar.
Së treti: Evidentimi i organeve konkrete bashkëvepruese në procedurën e ekstradimit si atyre ekzekutive ashtu 
dhe gjyqësore, të cilat gjatë punë së tyre ndeshen me problematika të shumta në realizimin e kësaj procedure.

Fjalë kyçe: Ekstradimi, bashkëpunimi, konventa, ligji, organet kompetente.

Hyrje

Bashkëpunimi gjyqësor në fushën penale, dhe vecanërisht instituti i ekstradimit luajnë një rol të 
rëndësishëm në marrëdhëniet mes shteteve. Ky lloj bashkëpunimi ka në themel një objektiv madhor 
të shteve demokratike, luftën kundër kriminalitetit, si dhe frenimin e shfaqjes së formave të reja dhe 
të ndryshme të tij, në një në një situatë të re, si politike ashtu edhe ekonomike.
Bashkimi Europian nga njëra anë, si një strukturë e fuqishme sa politike ashtu dhe ekonomike, shtete 
të cilat duan të jënë pjesë e kësaj strukture, sic është rasti i Shqipërisë, nga ana tjetër, kanë krijuar një 
tabllo të re në arenën europiane.
Gjithashtu, në një rang më të gjerë atë ndërkombëtar, hapja progresive e tregjeve dhe zhvillimi i 
teknologjive të reja kanë bërë të mundur që ‘veprimtaritë e paligjshme’ dhe ‘ndërrmarrjet kriminale’ të 
kapërcejnë kufijtë kombëtarë, dhe të favorizojnë që veprat penale të mund të kryhen me mjetë dhe forma 
nga më të ndryshmet, falë këtij globalizmi, dhe lëvizshmërisë së individëve nga njëri shtet në tjetrin.
Në këtë kuadër, marrëveshjet mes shteteve kanë karakteristika të ndryshme, në varësi të cështjeve 
për të cilat lidhen dhe në kuptimin e ligjit, ato përcaktojnë fusha të caktuara të së drejtës, së cilave ju 
nënshtrohen dhe sanksionojnë norma të detyrueshme për palët. Marrëdhëniet juridiksionale mes 
shteteve në fushën penale, janë një lloj i vecantë i këtyre marrëdhënieve, të cilat kanë në themel të 
tyre zbatimin e ligjit penal dhe atij procedural me efikasitet. 
Këto marrëdhënie kanë në themel të tyre ndihmën dhe asistencën e ndërsjellë në fushën penale, e 
cila realizohet nëpërmjet rregullave të përcaktuara në marrëveshjet mes shteteve dhe ka si qëllim të 
saj parandalimin dhe luftën kundër kriminalitetit, vënien e autorëve të veprave penale para drejtësisë 
dhe zbatimin ndaj tyre të dënimeve efikase. 
Në këtë kuadër, ndihma juridike e ndërsjellë nënkupton, që me nënshkrimin e një marrëveshjeje, 
shtetet palë marrin përsipër të drejta dhe detyrime reciproke që duhet të zbatohen në secilin rast që 
nevoitet. Shtete nënshkruese palë në të, përvecse e marrin përsipër një detyrim të tillë, veprojnë me 
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përpikmëri brenda një kuadri ligjor, i cili ka si bazë të saj jo vetëm marrëveshjen, por edhe normat 
ndërkombëtare të adoptuara përgjithësisht nga shtetet, të cilat bëhen pjesë e së drejtës kombëtare. 
Kështu ekstradimi, në bazë të të marrëveshjes së aritur midis shteteve është një proces me anë të të 
cilit një shtet, mbi bazë të kërkesës së një shteti tjetër, kryen kthimin e një personi për gjykim për 
kryejen e një krimi njëkohësisht të dënueshëm nga ligjet e shtetit kërkues dhe atij që i drejtohet 
kërkesa. Personat për të cilët kërkohet ekstradimi përfshijnë këto  kategori:
-Personat e akuzuar për kryerjen e një vepre penale, por të padënuar ende.
-Personat e dënuar për kryerjen e një vepre penale, të cilët i kanë shpëtuar drejtësisë.
-Të dënuarit në mungesë.

Ky punim në trajtimin e institutit të ekstradimit synon të prezantojë kuadrin ligjor i cili vepron sot në 
Shqipëri, dhe parimet bazë mbi të cilat mbështetet aplikimimi i këtij institutiti.
Nga ana tjetër, pjesë e këtij punimit do të jenë edhe bashkëpunmi dhe ndërveprimi që ekzsiton sot 
midis organeve të pushtetit ekzekutiv dhe atij gjyqësor, të cilët bëjnë të mundur përmbushjen e 
qëllimit që ka ky institut.

Instituti i ekstradimit dhe rregullimi i tij nga legjislacioni shqiptar

Instituti i ekstradimit në Shqipëri rregullohet nga Kushtetuta, marrëveshjet ndërkombëtare, ligji 
material dhe ai procedural. 
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, si ligji themeltar i shtetit në kapitullin e të drejta dhe lirive 
civilo-politike ka përcaktuar rregullin se: “Ekstradimi mund të lejohet vetëm kur është parashikuar 
shprehimisht në marrëveshjet ndërkombëtare në të cilat Republika e Shqipërisë është palë, dhe vetëm 
me vendim gjyqësor” (neni 39). 
Nga përmbajtja e nenit 39, buron rregulli se duhet të ekzistojë një marrëveshje ndërkombëtare, e cila 
në parim duhet të jetë nënshkruar nga shteti shqiptar. Në konceptin e një marrëveshje ndërkombëare, 
ndodhmei para një traktati  dy ose shumëpalësh të nënshkruar nga Republika e Shqipërisë, e cila ipso 
jure me ratifikimin e saj nga shteti shqiptar bëhet pjesë e legjislacionit kombëtar. 
Në këtë aspekt, Konventa Europiane “Për Ekstradimin” dhe dy Protokollet shtesë të saj, ratifikuar 
me ligjin nr. 8322, datë 2.4.1998 zënë një vend të rëndësishëm në legjislacionin kombëtar, ajo është e 
detyrueshme për zbatim me rezervat e bëra nga shteti ynë në momentin e ratifikimit.
Në zbatim të kësaj Konvente, një burim i rëndësishëm ligjor për ekstradim janë edhe marrëveshjet 
dypalëshe lidhur me shtete të ndryshme, nga shteti shqiptar. Me këto marrëveshje bëhen edhe më 
efektive të gjitha parashikimet në vetë përmbajtjen e Konventës Europiane të Ekstradimit. 
Gjithashtu, nga ana tjetër në rastin kur midis shteteve nuk ka marrëveshje bilaterale, ose shteti që 
kërkon ekstradimin nuk është palë konvente, përdoret kortezia ndërkombëtare dhe reciprociteti, 
të cilët përcaktojnë njëkohësisht edhe bazën juridike. Në këtë rast kemi të bëjmë me një ekstradim 
ekstra–konvencional.
Një vend të rëndësishëm në rregullimin dhe trajtimin e këtij instituti zë edhe Kodi i Procedurës 
Penale të Republikës së Shqipërisë, i cili sanksionon në mënyrë të detajuar procedurën e ekstradimit, 
duke parashikuar në të edhe parimet ku mbështetet ky institut dhe rolin e secilit prej faktorëve, 
parashikuar kjo shprehimisht në nenet 488-504 të tij. Parimi bazë hidhet në nenin 11 të tij, në të cilin 
sanksionohet rregulli: “Ekstradimi mund të lejohet vetëm kur është parashikuar shprehimisht në 
marrëveshjet ndërkombetare, në të cilat Republika e Shqipërisë është palë...”. 
Një ligj tjetër i rëndësihëm në këtë fushë, është ligji nr.10193, datë 03.12.2009 “Për marrëdhëniet 
juridiksionale me autoritetet e huaja në cështjet penale” (këtu e në vazhdim ligji nr. 10193).
Objekti i këtij ligji  është përcaktimi i rregullave plotësuese procedurale në fushën e marrëdhënieve 
juridiksionale me autoritetet e huaja në cështjet penale.

Parimet themelore mbi të cilat mbështeti ekstradimi, në legjislacionin shqiptar

Legjislacioni penal shqiptar, referuar Konventës Europiane “Për ekstradidimin” rregullon këtë institut 
bazuar mbi disa parime, ku më të rëndësishmet janë:
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Parimi i Veçorisë ose specialitetit, ka të bëjë me procedimin e personit të kërkuar vetëm për atë vepër 
penale që parashikohet në kërkesën për ekstradim. Shteti kërkues do të procedojë vetëm për veprën 
penale, që i atribuohet personit në kërkesë dhe do të bëjë drejtësi vetëm për të. Ky parim rregullohet 
në nenin 14 të Konventës dhe nenin 490 të K.Pr.P. 
Parimi i vecorisë ose specialitetit shprehet me përcaktimin e saktë  të veprës penale që i atribuohet 
personit të kërkuar. Ky parim i ka rrënjët e tij në frymën e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të 
njeriut dhe në mirëbesimin mes shteteve. Në të kundërt, do të kishim një cënim të shtetit që kryen 
ekstradimin dhe personit të ekstraduar dhe abuzim nga shteti kërkues. Procedura e ekstradimit është 
diskrecionare dhe në të pasqyrohet shprehimisht shkelja e vërejtur duke cituar edhe akuzën që i 
atribuohet personit. Parimi i vecorisë përbën kusht të shprehur, mungesa e të cilit passjell mospranim 
kërkese dhe moskryerje procedurash të mëtejshme ekstradimi. Ekstradimi do të lejohet vetëm nëse 
personi i ekstraduar nuk do të ndiqet, nuk do të dënohet dhe nuk do t’i dorëzohet një shteti tjetër 
për një vepër penale që ka ndodhur para kërkesës për dorëzim dhe që është e ndyshme nga ajo për 
të cilën është dhënë ekstradimi.

Parimi i fajësisë së dyfishtë,  ka të bëjë me parashikimin e veprës penale si të tillë në legjislacionin  e 
të dy vendeve në marrëdhënie ekstradimi. Në legjislacionin shqiptar ky parim rregullohet nga  neni 
2/1 i Konventës Europiane për Ekstradimi, neni 11 i K.P, dhe neni 491 i K.Pr.P. 
Parimi i fajësimit dyfish të veprës lidhet edhe me problematikën e përbashkët që haset mes shteteve 
në lidhje me vecoritë e krimit dhe formave të shfaqjes së tij, duke mbajtur në themel synimin për të 
luftuar kriminalitetin. 
Fleksibiliteti i Kodit Penal ku janë kryer vazhdimisht shtesa, ndryshime, shfuqizime, parashikimit në 
të të figurave të reja të veprave penale, është tregues i nivelit dhe formave të shfaqjes së kriminaliteti, 
që ka lidhje me rrethanat dhe forma të reja të shfaqjes së kriminalitetit. 
Të tilla ndryshime, mund të përmendim ato të bëra në figurën e veprës penale të :“Trafikimit të 
femrave për prostitucion”; “Mosdeklarimi në kufi i shumave monetare dhe sendeve me vlerë, apo 
ndryshimet e kryera në nenin 287 të K.P në lidhje me veprën penale të “Pastrimi i produkteve të 
veprës penale’’, i cili është ndryshuar disa herë duke iu përshtatur formave të shfaqjes së kësaj vepre 
penale, apo shtimi i një sërë dispozitave në lidhje me krimin kompiuterik, të cilat janë kryer si pasojë 
e evoluimit të tekonologjik, si dhe përshtatjen e formave të kriminalitetit me këtë evoluim. 
Mungesa e dënueshmërisë së dyfishtë të veprës penale është një arsye refuzimi.  Në nenin 2/1 të 
Konventës Europiane të Ekstradimit thuhet se i japin shkas ekstradimit veprat që ndëshkohen nga 
ligjet e palës kërkuese dhe të kërkuar me privimin e lirisë. Neni 491/d i K.Pr. P., sanksionon rregullin 
se: “Ekstradimi nuk mund të jepet kur vepra penale nuk parashikohet si e tillë në legjislacionin 
shqiptar”. Neni 11-të i K.P. përcakton se ekstradimi lejohet kur vepra penale, që përbën objektin 
e kërkesës për ekstradim, është e parashikuar si e tillë njëkohësisht nga ligji shqiptar dhe i huaj. Si 
përfundim, cdo shtet mund ta refuzoje ekstradimin me mungesën e dënueshmërisë së veprës penale. 
Kështu, parashikimi i veprës penale njëkohësisht nga legjislacioni i dy vendeve nënkupton 
përputhje në të katër elementet e figurës së veprës penale, pavarësisht mënyrës së formulimit të 
dispozitës ose titullit të saj. 
Parimi i mosdorëzimit për një vepër  me karakter politik.Sipas nenit 3/1 të Konventës Europiane “Për 
Ekstradim”, nenit 11, pika “b” të K.P., nenit 491 pika “a” të K.Pr.P., ekstradimi nuk do të jepet në rastet 
e kryerjes së një vepre me karakter politik. 
Nuk ekziston një definicion në lidhje me krimin politik, por është e drejtë e cdo shteti, dhe 
mekanizmave të tij për të cmuar nëse një vepër penale mund të konsiderohet me karakter politik apo 
jo. Në një këndvështrim të përgjithëshëm, krimi politik mund të shikohet si një veprim i kryer me 
qëllim për të kundërshtuar dhe sfiduar autoritetin shtetëror.
Duhet të mbahet në konsideratë se përkufizimi i krimit politik është konsideruar sfidë për cdo shtet, 
pasi këndvështrimi i cdo shteti, të cilit i drejtohet kërkesa, duhet të lidhet jo vetëm me konceptin e 
krimit politik në përgjithësi, por edhe me politikën e përvijuar nga ana e kërkuesit. Krimi politik 
është përkufizuar si një veprim i kryer me qëllim për të kundërshtuar dhe sfiduar autoritetin shtetëror. 
Madje, duke i shkuar më tej kësaj pikpamje, veprime të tilla si: trafiku i armëve, rrëmbimet, etj, janë 
konsideruar si të motivuara politikisht dhe anasjelltas. Pra, në këtë kuptim, qëllim justifikon mjetin 
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dhe mjetet përdoren për të arritur një qëllim. 
Sipas një pikëpamje në një intepretim të ngushtë, perceptimi i krimit politik është fakultativ, dhe si i 
tillë ai duhet parë si i shtyrë nga motivet politike. Një këndvështrim tjetër, që konsiderohet si absolut, 
krimi i cili drejtohet kundër shtetit eksluzivisht dhe nuk shoqërohet me dëmtim të interesave të 
shtetasve të cfarëdo lloji qofshin ato, do të konsiderohet si krim politik. Të tilla mund të konsiderohen: 
tradhëtia apo spiunazhi. 
Pikëpamja mbizotëruese është që një krim të konsiderohet i tillë, duhet të ekzistojnë motivet 
politike, por që ky motiv duhet të shoqërohet nga ekzistenca e dy kushteve, të cilat duhet të shfaqen 
njëkohësisht: (1) të drejtohet kundër një shteti pa dëmtuar interesat e qytetarëve të thjeshtë, dhe (2) 
nuk shoqërohen me vepra penale të zakonshme. 
Në demokracitë e sotme bashkëkohore nuk konsiderohet krim politik për shkak të ideologjisë, i 
pashoqëruar me veprime kundër autoritetit të shtetit në kuadër të respektimit të të drejtave të njeriut. 
Krimet politike në këndvështrimin e mësipërm, janë të tillë që drejtohen objektivisht ndaj autoritetit 
të një shteti, duke cënuar rendin kushtetues.
Në Konventën “Per Ekstradimin”, nuk konsiderohen si krime politike, sulmi apo atentati kundër  kreut 
të shtetit ose ndonje anëtari të familjes së tij. Kjo është parashikuar në nenin 3, pika 1 të Konventës. 
Me  ratifikimin e saj nga shteti yne, kjo normë  është bërë  detyruese dhe rrjedhimisht, një kërkese 
të tillë për ekstradim nuk mund ti përgjigjesh negativisht, duke arësyetuar se përbën krim politik. 
Nga ana tjetër, neni 26 i konventës  parashikon  të drejtën e palëve që të paraqesin rezerva në lidhje  me 
dispozita të vecanta të konventës. Shteti  ynë nuk ka paraqitur asnjë rezervë dhe zbatimi i dispozitave 
të saj është i detyrueshëm.
Protokolli shtesë i datës 15.10.1975, i bërë në Strasburg, përcakton se nuk konsiderohen vepra me 
karakter poltik:
a. Krimet e lehta ndaj njerëzimit të prashikuara në Konventë për parandalimin e sankionimin e 
veprës penale të genocidit të aprovuar në 09.12.1948 nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të 
Bashkuara.
b. Shkeljet e parashikuara në Konventat dhe ligjet e luftës në lidhje me të plagosurit, të sëmurët, të 
mbyturit dhe të burgosurit e luftës dhe mbrojtjen e personave civilë në kohë luftë.
Po ashtu, shteti shqiptar me ligjin nr. 8642, dateë 13.07.2000 ka ratifikuar edhe Konventën  Europiane 
“Për shtypjen e terrorizmit”, e datës 27.01.1997, e cila përcakton se nuk do të konsiderohen si krime 
politke, këto vepra penale: 
- Veprat penale  të përfshira në fushën e zbatimit të konventës “Për shtyrjen dhe marrjen e paligjshme 
të mjeteve fluturuese”, nënshkruar në Hagë më 16.12.1970;
- Veprat penale të përfshira në fushën e zbatimit të konventës “Për shtypjen e akteve të paligjshme të 
drejtuar ndaj sigurisë së avioneve civile”;
- Veprat e rënda penale që drejtohen  kundër jetës, integritetit trupor ose lirisë së personave që 
gëzojnë të drejtën  e mbrojtjes ndërkombëtare, duke përfshirë edhe agjentët diplomatike;
- veprat penale që përfshijnë rrëmbim, marrje peng ose sekuestrim arbitrar të personit; 
- veprat penale që përmbajnë përdorim bombash, granatash, raketash, armë  zjarri  automatike ose 
letra apo pako shpërthyese në masën që ky përdorim paraqet rrezik për personat;
- tentativat për kryerjen e një vepre penale të sipërpermendur ose  pjesëmarrja si bashkëautor ose 
bashkëpunëtor të një personi që kryen ose tenton të kryejë një vepër penale të tillë. 
Kështu, Kodi Penal nuk parashikon vepra me karakter politik, sepse ai udhëhiqet nga parime 
demokratike mbi të cilat është ngritur dhe funksionon shteti shqiptar. Por bazuar në një në konceptin 
të caktuar mund të thuhet se: veprat penale që drejtohen kundër rendit kushetues, autoritetit të 
shtetit, etj,  mund të karakterizohen si të tilla.
Parë në këtë këndvështri, në legjislacionin penal shqiptar në vite janë kryer ndryshime përkatëse 
në lidhje me veprat penale të kryera me qëllime terroriste. Ato parashikohen nga kreu 7-të i Kodit 
Penal - nenet 230 e në vijim. Ndryshimet konsistojnë në anën objektive të veprës penale, si p.sh neni 
230, ku jepet koncepti i aktit terrorist dhe veprimet konkrete aktive, sic janë vrasja ose plagosja e 
shtetasve, pengmarrja, shkatërrimi serioz i pronës publike e private, rrëmbimi i avionëve etj. Janë 
shtuar nene të vecanta si p.sh neni 230/a “Financimi i terrorizmit” etj. Ndryshime janë kryer në 
marzhet e dënimit duke i ashpërsuar ato, për të pasur një efikasitet në luftën kundër këtij fenomeni 
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që është shfaqur edhe në Shqipëri. 
Parimi i mosekstradimit të personit kur vlerësohet se ekstradimi i tij kërkohet në mënyrë që t’i nënshtrohet 
persekutimeve apo diskriminimeve për shkak të racës, fesë, seksit, shtetësisë, bindjeve politike, gjendjes 
personale apo shoqërore ose dënimeve apo trajtimeve të egra, cnjerëzore apo poshtëruese ose veprimeve 
që përbëjnë shkelje të një të drejte themelore. 
Ky parim zë një vend të rëndësishëm në Konventë, dhe në këtë frymë ecën edhe legjislacioni shqiptar, ku 
përkatësisht neni 11, pika “c” e K.P., dhe neni 491, pika “b” e K.Pr.P., janë hartuar në frymën e këtij parimi. 
Në këtë rast vendin themelor e zënë motivet dhe këto motive duhen vlerësuar në cdo rast lidhur 
ngushtë me shtetin kërkues dhe kushtet e tij sociale dhe politike. Gjithashtu, duhet marrë në 
konsideratë politika fetare dhe racore që ekziston në këtë shtet, niveli i respektimit të të drejtave të 
njeriut dhe të shqyrtohen me vëmendjen e duhur rastet e diskriminimit, të cdo lloji që mund të jenë 
bërë publike. 
Nga ana tjetër, rëndësi e vecantë i duhet dhënë personit të kërkuar, i cili mund të ketë shfaqur 
mendime të kundërta me dokrinat fetare, racore që janë në fuqi ose normale/zakonshme në këtë 
vend dhe karakterin e shkeljes që i atribuohet atij. 
Duhet hetuar për faktin, që shkelja, për të cilën kërkohet esktradimi, është një fshehje e qëllimit 
të vërtetë. Ky dyshim mund të ngrihet dhe arsyetohet në kushtet e një njohje të mirë të realitetit 
mbizotërues në shtetin kërkues.
Mosekstradimi për këto arsye, gjen vend në nenin 5 të Konventës  “Për  shtypjen e terrorizmit”, ku  
megjithëse i ka konsideruar tepër të rënda aktet terroriste, përsëri nuk ka  injoruar mbrojtjen që u 
duhet bërë autorëve të veprave penale. Për të favorizuar mbrojten e individit konventa mjaftohet me 
dyshimin, i cili sipas teorisë së të drejtës penale, duhet të jetë i fortë, i arësyeshëm, i bazuar. 
Larmia e kombeve dhe politika e marrdhënieve të mira mes shteteve bëjnë që marrëdhëniet 
juridiksionale të kapërcejnë kontintetet dhe të lidhem mes shtetesh me sisteme të ndryshme politike 
dhe rendesh shoqërore. Për shtetet nënshkruese të Konventës mbi Ekstradimin mbetet detyrim 
aplikimi i këtyre normave në marrëveshje me shtete të treta, ku në bazë të tyre duhet të qëndrojnë 
parimet e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe fryma humaniste.
Suprimimi i parimit prima facie. Ky parim nënkupton faktin, se gjykimi i zhvilluar për një kerkesë 
ekstradimi, nuk përbën në vetvete një gjykim themeli për veprën penale që i atribuohet personit të 
kërkuar për ekstradim. Gjykimi ka si objekt të tij Konventën Europiane “Për Ekstradimin”, nenet 
e K.Pr.P. dhe K.P., që bëjnë fjalë për ekstradimin duke i shqyrtuar me rradhë kushtet për lejimin e 
ekstradimit.
Gjykata disponon me vendim lejimi ose jo për ekstradimin, duke u mbështetur në këto kritere: (1) 
gjykata nuk vlerëson ekzistencën ose jo të akuzës, ajo nuk analizon provat. Kjo përbën kompetencë 
të gjykatës së vendit kërkues; (2) në kërkesën për ekstradim, shteti kërkues parashikon rrethanat e 
kryerjes së veprës penale, në mënyrë që të jetë sa më bindëse tek pala e kërkuar, në lidhje me fajësinë 
ose shkallën e implikimit të personit në kryerjen e veprës penale, por këto nuk janë objekt gjykimi 
nga gjykata e vendit të kërkuar. 
Në rastet kur kemi ekstradim për shkak të ekzekutimit të një vendimi ose mase sigurimi, gjendemi 
përpara një vendimi penal të formës së prerë, i cili nuk rishikohet për efekt provueshmërie nga 
gjykata e vendit të kërkuar. Disponimi i gjykatës kompetente të palës kërkuese merret i mirëqenë. Në 
rastet kur personi i kërkuar mund të ketë statusin e të pandehurit ose personit nën hetim me masë 
sigurie heqje lirie, autoriteti gjyqësor i shtetit të kërkuar nuk mund të ngrerë akuzë, nuk mund të 
ndryshojë ose te vlerësojë cilesimin juridik të bërë dhe as të aludojë mbi mënyrën e zgjidhjes. E gjithë 
kjo përbën suprimimin e parimit prima facie.
Parimi i mosekstradimit të shtetasve. Ky është një parim i rëndësishëm i ekstradimit, dhe i ka themelet 
në ushtrimin e sovranitetit të shtetit në të gjithë territorin dhe veçanërisht mbi njerëzit që jetojnë dhe 
ushtrojnë aktivitetet e tyre në të. Shtetasit e një shteti kanë një status të vecantë në lidhje me qeverinë 
dhe territorin në të cilin ata jetojnë dhe ushtrojnë aktivittein e tyre/punojnë.
Koncepti i shtetësisë nuk duhet ngatërruar me kombësinë, pasi një person nuk lidhet me origjinën e 
tij por me nënshtetësinë e vendit ku jeton, e cila mund të jetë e ndryshme nga kombësia. Cdo shtet 
ka rregjistrin e tij të shtetasve dhe këta të fundit kanë të drejta dhe detyrime që rrjedhin nga shtetësia.
Cdo vend ka të drejtë të refuzojë ekstradimin e shtetasve të tij, sipas nenit 6/1 pika “a” të Konventës 
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Europiane “Për Ekstradim”. Neni 491/8  i K.Pr.P. parashikon se ekstradimi nuk lejohet kur personi i 
kërkuar është shtetas shqiptar dhe kur nuk ka marrëveshje që të parashikojë ndryshe. 
Ky parim nuk ka karakter imperativ përsa kohë që shteteve u lihet vullnet i lirë për të vepruar ndyshe 
duke e parashikuar këtë fakt në marrëveshjet dypalëshe. 
Parashikimi i një fakti të tillë është kapërcim i një parimi dhe rezerve që përcakton konventa dhe 
që është mbrojtur me fanatizëm duke qenë dhe shprehje e sovranitetetit të shtetit mbi shtetasit e tij. 
Parashikimi i këtij fakti në marrëveshjet dypalëshe mund të bëhet për motive të ndryshme. 
Përsa i përket vendit tonë, Konventa Europiane “Për ekstradimin” është ratifikuar me rezervë për 
mosekstradimin e shtetasve shqiptarë.  Kështu, në  rastin  e shtetasve  shqiptarë  që kryejnë  vepër 
penale  jashtë  shtetit  dhe kapen  ne Shqipëri, procedimin i tyre  bëhet nga neni 6 i K.P., i cili në 
këtë rast ia jep juridiksionin gjykatave shqiptare.  Kështu në këtë nën sanksionohet rregulli se: “Ligji  
penal i Republikës së Shqipërisë është i zbatueshëm edhe për shtetasin shqiptar për kryerje krimi në 
territorin e një shteti tjetër ku krimi është njëkohësisht i dënueshëm dhe derisa nuk është dhënë për 
të një vendim përfundimtar nga një gjykatë e huaj”. Ky nen, përveçse ‘justifikon’ mosekstradimin e 
shtetasve shqiptarë, përmban disa nga parimet bazë të ekstradimit, siç është ai i fajësimit dyfish, ne 
bis in idem (që do trajtohet më poshtë). 
Neni 6 ka subjekt të tij shtetasin shqiptar që ka kryer një krim në një shtet tjetër, pa cënuar 
juridiksionin territorial të këtij shteti. Ai ka si qëllim ndëshkimin e autorit të një vepre penale të kryer 
pavarësisht se jashtë territorit të tij. Kusht i shprehur në këtë nen është fajësimi dyfish, që nënkupton 
parashikimin e veprës penale si të tillë në legjislacionet e dy vendeve dhe respektimit të parimit ne bis 
in idem. Nuk kanë rëndësi se si vihet në dijeni shteti shqiptar në lidhje me këtë fakt. Gjatë procedimit 
mund të dalë e nevojshme të merret një provë në territorin e shtetit ku ka ndodhur vepra. Në këtë rast 
veprohet në bazë të formave të marrëdhënies jurdiksionale sic është letërporosia. 
Parimi ‘non bis in idem’,  rregullohet nga nenet 8 dhe 9 të Konventës Europiane të Ekstradimit. Neni 
8 vendos refuzimin e ekstradimin për një person, i cili po hetohet dhe procedohet për një ose më 
shumë vepra penale për të cilat kërkohet ekstradimi. 
Neni  9 i  konventës, parashikon mosdhënien e ekstradimit kur personi është dënuar përfundimisht 
nga autoritetet gjyqësore të shtetit të kërkuar për një ose me shumë vepra objekt të kërkesës për 
esktradim.
Ky rregull është përcaktuar edhe në nenin 11  të Kodit Penal Shqiptar, ku thuhet se: “ekstradimi nuk 
lejohet nëse personi që kërkohet të ekstradohet është gjykuar nga një gjykatë kompetente shqiptare 
për të njëjtën vepër penale, për të cilën kërkohet ekstradimi’. Këtë fakt e rregullon edhe neni 491, pika 
“ç“ e K.Pr.P. 
Vlen të theksohet fakti, se ky parim ka vlerë për veprat penale, të cilat kanë të katër elementë të njëjtë 
të veprës penale dhe nuk nënkupton konsumim të disa veprave penale të njëjta në objekt, subjekt 
ose e thënë ndryshe, që personi të ketë kryer disa vepra penale, nga të cilat, një ose disa janë hetuar, 
gjykuar ose është dhënë vendim nga shteti shqiptar. 
Neni 9 i Konventës i lë mundësinë palës së kërkuar për të mohuar ekstradimin, kur të kenë vendosur 
të mos kryejnë ndjekje penale ose ti japin fund procedimeve në varësi të saj për të njëjtën ose të 
njëjtat vepra penale.
Nuk  është kusht që  vendimi të jetë i formës së prerë. 
Titulli II i Protokollit shtesë t Konventës Europiane “Pëe Ekstradimin” ka plotësuar nenin 9 të saj, 
duke e zgjeruar mohimin për rastet e vendimit të formës së prerë, përpara kërkesës së diktuar në 
një shtet të tretë, kur është palë e konventës, pa bërë të pamundur dhënien e ekstradimit, kur jepen 
rrethanat e renditura në titullin II, që kanë të bëjnë me personat që kanë karakter publik në shtetin 
kërkues dhe kundër institucioneve të të njëjtit shtet.
Nenit 9 iu shtuan 3 paragrafë, ku përcaktohet se ekstradimi nuk  jepet as në ato raste kur nga gjykata e 
shtetit të kërkuar është dhënë  një vendim i formës së prerë dënimi ose pafajësie para shtetit kërkues, 
dhe as kur masa e burgimit apo cdo masë tjetër është ekzekutuar plotësisht apo ka qenë objekt i një 
falje apo amnistie, sipas ligjeve te brendshme të shtetit të kërkuar. 
Sipas këtij parimi, një shtetas i huaj, që ka kryer një vepër penale në vendin e tij dhe aktualisht 
ndodhet në territorin shqiptar, nuk do të ekstradohet nëse kjo vepër është amnistuar në Shqipëri nga 
ligjvënësi. Vendimi i amnistisë në këtë rast do të konsiderohet si vendim i formës së prerë nëse është 
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dhënë nga gjykata dhe nëse për shkak të ligjit të amnistisë është pushuar ose mosfilluar me vendim të 
prokurorisë. Ky parim gjen vend në nenin 491, pika “e” të K.Pr.P. E njëjta llogjike duhet ndjekur edhe 
në rastin e faljes. Specifikat e këtij rasti lidhen me organin që e jep faljen dhe me specifikat e rastit për 
të cilën jepet falja. Neni 70 i K.P. përcakton se ajo jepet për personin i cili e inicion vetë procedurën 
e faljes. Ajo jepet duke marrë parasysh rethanat dhe karakteristikat personale të personit, që mund 
të jenë familjare, profesionale, etj. Pra, në një rast të tillë procedohet me akt të vecantë dhe personi 
është i njohur për autoritetin gjyqësor kompetent, që i drejtohet kërkesa e ekstradimit. Në këtë rast 
refuzimi për ekstradim do të mohohet si ne bis in idem.

Kudri ligjor ndërkombëtar/konventat e ratifikuara nga Republika e Shqipërisë në funksion të 
institutit të ekstradimit

Pas viteve ’90  me ndryshimet demokratike që ndodhen ne realitetin shqiptar, një vëmendje ju 
kushtua edhe marrëdhënieve ndërkombëtare me shtetet e huaja, duke u shoqëruar këto marrëdhënie 
edhe me një nivel bashkëpunimi, i cili do të shoqërohej edhe me anëtarësimin e shtetit shqiptar në 
një sërë organizmash ndërkombëtare, ku një vend të rëndësishëm do të zinte edhe anëtarësimi në në 
Këshillin e Europës.
Anëtarësia në Këshillin e Europës, u shoqërua edhe me ratifikimin e një sërë konventash të 
rëndësishme, krahas konventës bazë të evidentuar më sipër “Për ekstradimin”, të cilat cuan edhe 
mëtej bashkëpunimin e shtetit shqiptar në luftë kundër veprave penale.
Ndër konventat e ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, në fushën e bashkëpunimit gjyqësor, mund 
të përmendim: 
- Konventa Europiane mbi “Mbikqyrjen e kriminelëve të dënuar me kusht ose të liruar me kusht”. 
Kjo konventë hyri në fuqi më datë 08.08.2001.  Në parimet e kësaj Konvente sankionohet rregulli se: 
“Vendet duhet të bien dakort të ndihmojnë njëri tjetrin në reabilitimin social të të dënuarve” , me 
objektivin që: “Të lejohen të dënuarit ta lënë territorin e një vendi ku vendimi është shpallur, ose kur 
zbatimi i një vendimi është pezulluar, me kusht për të vendosur residencën e tyre normale në një 
vend tjetër, nën kqyrjen e autoriteteve të atij vendi” .
- Konventa Europiane mbi “Vlefshmërinë ndërkombëtare të gjykimeve penale”. Kjo konventë hyri në 
fuqi më 15.05.2003. Vecori e kësaj konvente është që: “Një vend merr kompetencë për të zbatuar një 
sanksion të imponuar nga një vend tjetër. Shteti kërkues duhet të paraqesë një kërkesë për zbatim”, 
me kushtin që: “Akti për të cilin sanksioni ishte imponuar duhet të përbejë një shkelje ligji në shtetin 
e kërkuar”.
- Konventa Europiane mbi “Transferimin e procedimeve në cështjet penale”. Ajo hyri në fuqi më 
datë 05.07.2000. Objektivi, i kësaj konvente është: “Nën këtë konventë cdo shtet mund t’i kërkojë një 
shteti tjetër të marrë masa kundrejt një personi të dyshuar në vend të tij”, me kushtet që: “Kërkesa 
mund të bëhet: 
1. Nëse personi është resident në shtetin e kërkuar, ose ai/ajo është qytetar i atij shteti.
2. Nëse transferimi i masave është i autorizuar në interes të një gjykimi të drejtë.
3. Nëse zbatimi i një vendimi në shtetin e kërkuar ka gjasa të përmirësojë perspektivat e reabilimit 
social të jetës së tij ose të saj”.
- Konventa Europiane “Për shtypjen e terrorizmit. Ajo ka hyrë në fuqi më datë 22.12.2000. Objektivi 
i kësaj konvente është: “Ekstradimi i personave të cilat kanë kryer një akt terrorist”. 
- Konventa Europiane mbi “Transferimin e personave të dënuar”. Ajo ka hyrë në fuqi më datë 
01.08.2000. Objektivi i kësaj konvente është: “Lehtësimi në reabilitimin social të të burgosurve, 
duke i dhënë të dënuarve të huaj mundësinë për të kryer dënimin në vendet e tyre”, nën vecoritë se: 
“Transferimi mund të kërkohet nga shteti ku është marrë vendimi ose nga ai, në të cilin personi i 
dënuar është shtetas, dhe :
1. Kërkohet miratimi i të dy shteteve si dhe i personit të dënuar.
2. Një dënim kujdestarie nuk mund të kthehet në një gjobë.
3. Cdo periudhë burgimi e kryer duhet të merret në konsideratë.
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- Konventa mbi “Pastrimin e parave, kërkimin, marrjen dhe konfiskimin e të ardhurave  nga krimi”. 
Ajo ka hyrë në fuqi më datë 01.02.2002. Objektivi i kësaj konvente është: “Lehtësimi i bashkëpunimit 
ndërkombëtar dhe asistencën e ndërsjellë në hetimin dhe ndjekjen e krimit, kapjen dhe konfiskimin 
e të ardhurave nga ajo”.
- Konventa e “Ligjit penal mbi korrupsionin”. Ajo ka hyrë në fuqi më datë 01.07.2002. Objektivi i 
kësaj konventa ka të bëjë me : Koordinimin e kriminalizimit të një numri të madh të praktikave 
të korruptuara (rryshfete, pastrim parash, shkelje në mbajtjen e llogarive) dhe përmirësimin e 
bashkëpunimit ndërkombëtar në ndjekjen penale të krimeve të korrupsionit.
- Konventa mbi “Krimet në internet”. Kjo konventë hyri në fuqi më 18.05.2002. Në themel të objektivit 
të saj qëndron: “Vendosja e një politike të përbashkët në mbrotjen e shoqërinë nga krimi në internet, 
adoptimi i një legjislacioni të përbashkët dhe nxitja e bashkëpunimit ndërkombëtar”.
Në tërësinë e tyre, të gjitha këto konventa kanë bërë të mundur që shteti shqiptar të sigurojë një 
bashkëpunim dhe bashkërendim me shtetet e tjera nënshkruese të këtyre konventave në luftë kundër 
kriminalitetit, pavarësisht nga llojet dhe formate shfaqjes së tij në arenën e sotme ndërkombëtare.

Organet bashkëverpuese në procedurën e ekstradimit sipas legjislacionit shqiptar

Kodi Procedurës Penale dhe ligji nr. 10193 përcaktojnë në detaje procedurën e ekstradimit dhe 
organet që ndërveprojnë në këtë rast. Këto organe ndahen në: (1) Organe të ekzekutivit; (2) Organe 
gjyqësore-autoritete gjyqësore.
- Ekzekutivi përfaqësohet nga Ministria e Drejtësië,  Ministria e Jashtme dhe Ministria e Rendit 
Publik.
- Organet gjyqësore përfaqësohen nga Gjykatat e të dy shkallëve të gjykimit dhe Gjykata e Lartë si 
dhe Prokuroria.
Ministria e Drejtësisë është organi kompetenet që vendos në lidhje me kërkesën e autoritetit të huaj 
për ekstradimin, duke disponuar me refuzim (neni 492) ose i jep rrugë atij duke ja përcjellë aktet 
prokurorisë pranë gjykatës kompetente. 
Sipas nenit 504/1, kjo ministri vendos të pranojë ose jo kërkesën e prokurorisë për ekstradimin e 
një shtetasi nga një shtet tjetër. Duke qenë pjesë e ekzekutivit, ajo thotë fjalën e fundit në lidhje 
me të duke vendosur, pavarësisht vendimit të gjykatës kompetente. Kjo Ministri operon me anë të 
Drejtorisë së Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Juridiksionale në lidhje me kërkesat për ekstradim 
për jashtë dhe nga jashtë shtetit, por aktet nënshkruhen nga titullari i këtij insitutcioni që është 
Ministri i Drejtësisë. Ajo formulon kërkesën  zyrtare dhe pasi bën përkthimin e dokumentacionit të 
nevojshëm, ia dërgon atë Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

Prokuroria e Përgjithshme. Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë në të, mban lidhje me Ministrinë e 
Drejtësisë duke i përcjellë kësaj të fundit dokumentacionin në lidhje me ekstradimit, që përmban të 
dhëna identifikuese, verifikime dhe vendimin e gjykatës.Bazuar në parimin e hierarkisë, Prokuroria 
e Përgjithshme përfaqëson, prokurorinë që ka vepruar proceduralisht në bazë të kompetencës 
territoriale duke u koordinuar me këtë të fundit.
Prokuroria e Rrethit Gjyqësor. Veprimet e saj regullohen nga neni 492 dhe 504 të K.Pr.P.si dhe nenit 
34 të ligjit 10193. Ky i fundit përcakton se prokurorisë kompetente aktet i dërgohen nga ministria, 
nëpërmjet Prokurorit të Përgjithshëm duke nënkuptuar Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm, ndryshe 
nga neni 492 dhe 504, të cilët nuk e përmendin këtë fakt. Neni 504 i K.Pr.P., përcakton se është 
prokuroria, pranë gjykatës së rrethit gjyqësor, në territorin e të cilës është dhënë një vendim dënimi apo 
një masë sigurimi, ajo që paraqet kerkesën për ekstradimin e personit pranë Ministrisë së Drejtësisë, 
duke dërguar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm nëpërmjet Prokurorit të Përgjithshëm. 
Ministria e Rendit Publik - Zyra Qëndrore Kombëtare e Interpol-Tirana, pasi merr  kërkesën e 
ekstradimit, shpall arrestin ndërkombëtarar, me qëllim arrestimin e personit ndaj të cilit është dhënë 
një vendim dënimi ose mase sigurimi me heqje lirie. Kur personi i kërkuar kapet dhe arrestohet, 
autoriteti perkatës dërgon  informacionin pranë Interpol–Tirana, e cila njofton menjëhere Ministrinë 
e Drejtësisë dhe Prokurorin e Përgjithshëm. Neni 35 i ligjit 10193 përcakton vendosjen e një 



524

marrëdhënieje mes Zyrës së Interpolit dhe Ministrisë së Drejtësisë, ku e para njofton të dytën kur 
merr një urdhër ndërkombëtar arresti në lidhje me një shtetas të huaj ose vendosjen e një mase sigurie.
Paraqitja e tabllosë së veprimtarisë së këtyre organeve, në ditët e sotme në realittein shqiptar, bën të 
mundur që një veprimtari e koordinuar, dhe e mirëadministruar të sigurojë një zbatim sa më korrekt 
dhe konkret të rregullave dhe parimeve të ekstadimit, duke bërë të mundur një në luftë efektive 
kundër kriminalitetit, jo vetëm në rang kombëtar por edhe më gjerë.

Konkluzione

- Marrëveshjet mes shteteve kanë karakteristika të ndryshme, dhe në këtë kuadër marrëdhëniet 
juridiksionale mes shteteve në fushën penale, janë një lloj i vecantë i këtyre marrëdhënieve, të cilat 
kanë në themel të tyre zbatimin e ligjit penal dhe atij procedural me një qëllim final luftën kundër 
kriminalitetit, pavarësisht nga format dhe mënyrat e shfaqjes së tij.
- Në luftën kundër kriminalitetit Institucioni i ekstradimit luan një rol të rëndësishëm. Ai është një 
proces me anë të të cilit një shtet, mbi bazë të kërkesës së një shteti tjeter, kryen kthimin e një personi 
për gjykim për kryejen e një krimi njëkohësisht të dënueshëm nga ligjet e shtetit kërkues dhe atij që i 
drejtohet kërkesa. Prania e këtij instituti në legjislacionet kombëtare të cdo shteti, ka bërë sot që lufta 
kundër kriminalitetit në rang ndërkombëtar të jetë e orgnizuar dhe e bashkërenduar.
- Ekstradimi midis shteteve, bazohet në marrëveshjet midis tyre, ku ato në bazë të konventave të 
nëshkruara bilaterale ose shumëlaterale, marin përsipër të luftojnë kriminalitetin dhe të vënë përpara 
drejtësisë autorët e veprave penale kundrejt  zbatimin të dënimeve efikase. 
- Shqipëri ka një kuadër të admirueshëm ligjor. Ajo aplikon institutin e ekstradimit bazuar mbi 
parime dhe norma të karakterit europian. Ratifikimi i Konventës Europiane “Për ekstradimin”, dhe 
i një sërë aktesh të tjera ndërkombëtare, si dhe amendimi i vazhdueshëm i legjislacionit kombëtar, 
vecanërisht i Kodit Penal, duke parashikuar format e reja të shfaqjes së kriminalitetit dhe vendosjen 
e sanksioneve përkatëse, e ka lejuar shtetin shqiptar të sigurojë një bashkëveprim dhe bashkërendim 
me shtete të tjera, dhe të bëjë të mundur që ai të jetë efikas në luftën kundër kriminalitetit.
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