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Functionality of the Kosovo Competition Authority on the basis of European
Union standards a guarantee for loyal economy in Kosovo
Dr.sc. Armand Krasniqi, Prof.Asoc.

Faculty of Economics - University “Hasan Prishtina” Prishtina

Abstract
Legal regulation of market mechanisms and the implementation of economic policies for a fair
competition in TEs is a challenging issue. The competition is a complex economic phenomenon
that is manifested and characterized by the strength and content that gives to the market economy.
In Kosovo specific economic entities, in one way or another, are tempted to gain as much buyers
or markets and create much more profits. The problem is that this is not done in regular way.
Such behavior and unfair actions are not only damaging the image of the country but is a serious
threat the harmonious development of the national economy and the country’s accession process
to the EU. The parliament of Kosovo year ago established the Kosovo Competition Authority as an
independent institution with special competences to control and fight this negative phenomenon.
Based to official data it turns out that the effectiveness of this institution not only is incomplete but
also non-functional. This is because of the “ignorance” and non-adequate treatment that is reserved
for this authority by the parliamentary and governmental institutions. All this because the members
are not elected based to regular procedures and not allocating the necessary financial means to
operate. At least so far, to Kosovo Competition Authority was not allowed to hire professionals
with clear competences to act and investigate the negative phenomenon of unfair competition.
Certainly, this situation does not guarantee effective implementation of laws and quality protection
of competition. Therefore, mobilization of parliamentary and governmental levels is to enhance
professional capacities and increase their competence in scope of the investigation including
cooperation with prosecutors and courts. These actions should be reconsidered with the aim
of creating a competitive safe environment for all operators. To conclude, the loyal competition
policies and legislative framework should be harmonized in forms and content with the policies
and rules of the EU.
Key words: competition, competences, legislation, the regulatory authority, EU.

Introduction
The Republic of Kosovo is a country with an economy open toward the international trade
that was supposed to be characterized by dynamism and growth. During recent years the
country has a macroeconomic stability with small economic growth. Despite this, these
positive parameters are not sufficient for a dynamic economic development. A particular
attention has been paid to the institutional changes including the establishment of
regulatory mechanisms, adoption of a legal framework for competition, the establishment
of institutions and development of policies that support markets. The institutional changes
regarding the enterprises and businesses, in the legal, financial and social framework that
support the market process and enterprises constitute the essence of the transition.
In this regard, the main challenges for today and in the future is the consolidation of a
fully functioning market economy, able to withstand the competitive coercion and market
forces by powerful commercial operators, both at the regional and global level. Soon the
relevant state institutions will sign the Stabilization and Association Agreement with
EU. These are proofs that in one hand reflect the progress that the country has made in
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the EU structures toward the consolidation of political and democratic institutions and
toward and consolidated market economy and in other hand the willingness to making
their respective obligations arising from this process. To enable a sustainable growth and
faster integration into EU structures, the country needs a more advanced climate for
businesses and strong and efficient governance. However, the situation may worsen if
state intervention is not effective. Practice shows that solutions stand not only between
imperfect markets and state intervention, but in many cases between imperfect markets
and imperfect or incomplete interventions of the state. One of the mechanisms to be
strengthened is the competition authority of the Republic of Kosovo1. To the Governing
Body of the Kosovo Competition Authority since November 2011 some members some
members are missing. On the other hand the Commission for Protection of Competition,
the body that runs the ACA, has received only a few decisions about the market from
the time it was left with only three commissioners as part of the institution. The current
members do not recognize the authority of each other and also almost all the members
have secondary commitments out of the institution. Such institution not only is alarming
but it puts into the risk that an institution like the Competition Authority of Kosovo
became the institution for distorting the competition. This condition should be treated
with urgency the made by the Assembly of Kosovo.
The competition and the economy in the Republic of Kosovo
After 1999, and especially after the declaration of independence in early 2007, the economy
of our country, as never before, is facing with an extremely low dynamic development and
integration of its markets. In addition, a disturbing situation is considered the appearance
of various forms of unfair competition. These forms and the high level of uncertainty of
doing business increasingly many are unclear reflect a state of economic hopelessness
which urgently requires professional preventive treatment but also much more serious
institutional commitment.
With the unfair competition, which was no investigated, the markets more and more have
been battered leaving different spaces for manipulations and abuses, damaging not only
the operators and consumers but also country’s economy. According to the publication
of the Kosovo Businesses Alliance certain forms of “valorized” unfair competition
with also the effects of the informal economy, which now has become “the principal
employer” in the country, perhaps risk becoming problematic areas. There is no doubt
that trade liberalization and the creation of opportunities for breakthroughs; increase
productivity, protection of competition and its growth are just some of the important
objectives for sustainable economic development of the state of Kosovo. The realization
of these objectives imposes the need that the decision making institutions to create
such economy policies adapted to an adequate legislation, that influence in economy
growth through a competition market in one side and on the other side eliminate the
behaviors that damage the free market. Such policies will have multiple positive effects
Kosovo Competition Commission was established by the Assembly of Kosovo date: 07 November,
2008, and based on the Competition Law no. 2004/36. Kosovo Competition Commission is an
independent body and has responsibility and authority for law enforcement and promoting of
competition among undertakers and protection of consumers in Kosovo. KCC is composed
from five members, president of commission and four commissioners which are appointed from
Assembly of Republic of Kosovo. For more see: https://ak.rks-gov.net/?cid=1,1
14
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for the country’s economy, businesses and especially to the consumers. According
to Osmani (2005) the competition and its protection take a significant place in the
economic policies of developed countries and for their importance they have a special
treatment2. Such importance is increased today in the global economic crisis time and
its recession. To us the protection of competition from various abusive actions and the
establishment of genuine market are state - institutions obligations that we have to ward
ourselves and EU. The Kosovo’s economy in consolidation and the transition process are
creating spaces for such activities that damage the free competition. The Kosovo market
is relatively small. Concentrations of commercial activities in the hands of a few actors
occur more easily than in major markets and even these have a major impact on the final
consumer. This imposes the need for proper functioning of the regulatory mechanisms
of the market by the state. The significant areas where the violation of competition is
present in: communication technology sector, transportation, insurance sector, energy,
pharmaceuticals, media, procurement, import of oil, banking sector and other financial
services and for this reason feels the need of inter-institutional cooperation, especially
economic cooperation with regulators is more than necessary. Because of the need to
adhere in EU, the Parliament of Kosovo has approved the Law on Competition since
2004, in 2009 have established the Kosovo Competition Commission in the quality of
the regulatory agency that is independent and responsible for the execution of this law3.
With these actions has been created a mechanism of institutionalization of competition
policies in our country. The aim of this law is to insure a sustainable development of the
market in the Republic of Kosovo, by preventing the actions that damage the market,
distort and abuse with this law. Such disturbing actions can be caused by, cartels and
other secret agreements, concentration of enterprises and abuse their dominant position.
Free and fair competition in our market, can be implemented when every participant in
the market “plays” a fair game by not damaging the other. The competition must not be
misunderstood by doing what we want in the market, but it must contribute in increasing
the quality of the services in favor of the costumers and in favor of our country in general.
From the abovementioned we can conclude that the establishment of free competition,
combating deviant phenomena in the market that is a major challenge that arises before
the Kosovo Competition Commission and enforcement of the laws of the Republic of
Kosovo, that the market economy and its laws are implemented and operating properly to
generate investment, employment and prosperity for the citizens of Kosovo
Development trends of competition policy in the European Union
The current characteristic of competition policy in the European Union, in the broad
sense, deal with also the inclusion of other sectorial policies that are related to the
Law on Protection of Competition 03/L-229 This law defines the rules and measures for protection
of free and effective competition on the market, competencies, organization of the Authority for
Protection of Competition as well as the procedures concerning implementation of this law. This
law applies for all forms of prevention, limitation or abuse of the competition by the enterprises
on the territory of the Republic of Kosovo, or outside the territory of Kosovo, if those actions have
impacts in Kosovo. The Law on Protection of Competition provides a free competition supported
by three pillars that determine the protection of the competition: the prohibited agreements in
the form of cartels: the abuse with the dominant position and the Unions or concentrations of
enterprises.
15
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competition (or rules that prevent the limitation of the competition) through the
combination with the final aim to regulate and adapt efficiently the common market
structure. This group of rules includes: assigning the control on the grants’ right and
special and exclusive prevention of state support. The European Commission, in close
cooperation with national competition authorities of the Member States have established
a European network of authorities responsible for protection of competition (European
Competition Network), that insure the effective execution of the competition law of EU.
The Regulation 1/2003 has been executed in full sense in the context of legal reform of the
competition in European Union. This reform has been reflected in the approval of new
rules for the execution of the article 81 and 82 of EC treaty, and the rules on controls and
concentrations. This Regulation also provides the creation of parallel system competences
where the national authorities for competition protection, in active collaboration with
the European Commission will be responsible for the execution of European competition
policies (http://ec.europa.eu/index_en.htm). The introduction of such rule that acts
in the general interests of the Union has created conditions to effectively execute the
disposition of the Regulation nr. 1/2003. The previous legal system (created with the
Regulation 17/62), despite its deficiencies, has realized its mission, by reflecting an
increased awareness of the culture and respect toward the EU competition rules. However,
in the late stage of its development, the trend of this culture is treated and regulated in the
actual right of the EU competition. In this point of view the tendencies are established for
gradual transition process through the decentralization based to the article 81 and 82 of
the Agreement of EU. The current reforms of the competition law of EU have reflected the
enforcement of an economic approach on the basis of analysis that deal with the behavior
of the enterprises in the market. Despite the transfer of responsibilities to national
competition authorities responsible for protection of competition is combined with the
role of national courts. In this point of view the function of European Commission has
reserved the right to control and execute the article 81 and 82 of the Agreement (http://
europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26109_en.htm). In practice
these cases can be divided in three manners:
1. Only a national body, usually only national competition authority has the mandate to
receive complaints and to initiate a review procedure on regarding. This happens when the
offense is committed within the territory of a certain state in the EU or the Member States.
In this case, national authorities should implement national competition laws. However,
the redistribution of jurisdiction is likely to be considered only in circumstances where a
national competition authority of each Member State is competent to resolve the observed
cases.
2. Parallel operations when more state bodies that operate at the same time, respectively
when two or three national competition authorities are allowed to operate in certain cases
where cartel agreements restrict the competition in their territories.
This phenomenon is known as cross-border effects (border effect). In such circumstances,
the national authorities directly apply Article 81 and 82 of the EC Treaty. Separation of
competencies with the increasing number of national authorities is allowed when it is
estimated that a body can not prosecute the case until the end.
3. The European Commission – as a body is obligated to investigate the prohibited
agreements that damage the competition of three or more members of EU. In its
competences are also all cases which can positively affect the development of competition
policy (http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26109_en.htm).
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Another revolutionary step in EU is reflected this supranational organization has direct
interests in supporting the certain companies. This policy is institutionalized with a special
program in 2006 with a facilitating purpose which it refers only to those companies that
are willing to cooperate in the investigation of illegal cartel agreement. These companies
under this program gain a privileged position and therefore have the opportunity to take
partial or full immunity (in case where is seen y that are part of the cartel or have been
reported depending on the level of cooperation ). Implementation of this program has
not yet been harmonized across the EU. The program is a result of the reforms of the
European competition law also influenced by the need for changes and priorities in EU
competition policy. Today, the fight against cartels considered the most important goal of
common policies (Competition Policy in the European Union - http://ec.europa.eu/
dgs/competition/index_en.htm). The 2008 will be remembered as the year of the fight
against cartels and consumer protection year. Due to unfavorable financial and economic
situation and global crisis that has affected the operations of European companies, the
annual report on competition policy for 2008 pays a special attention to rescue the
companies and restructuring measures. In 2008, there were significant effects of increasing
preventive penalties toward those companies that have entered repeatedly in cartel. The
Commission has condemned the 34 companies since it has found that theyhave been a
member of seven cartels and the penalties paid was 2,271 million euros. The Commission
has been active in the area of state subsidies with the implementation of the Action Plan of
the State Aid (State Aid Action Plan – SAAP),( http://europa.eu/legislation_summaries/
competition/state_aid/l26115_en.htm) as well as the adoption of the correct field,
which until recently has been legalized by judicial practices and positioned on top of
competition policy. The undertaken reforms imposes the inclusion of precise and more
stringent requirements for union members.
Commission for a relatively short period, made three Communications (called
communications protocols) to regulate the role of state aid connected with the global
crisis and the need for a process of recovery. The communication for state support rules
and the measures related with the function of the financial institutions deal with the
redefinition of the process to permit the member states to implement the recapitalization
of the bank in crisis time with the aim to stabilize the financial market.
1. Temporary Framework to ensure that members additional opportunities in order to
overcome the crisis in the lending industry sector. In 2009 it was the EU and the rest of
the world that were hit by severe financial crisis and economic. Therefore, the European
Commission focus its efforts towards the stabilization of the financial system of the EU
and took measures to prevent the occurrence of a possible crisis. Since continuation of the
crisis the Commission has set two important objectives in the field of competition policy
in the EU:
a) support and adopting emergency measures for financial and legal stability of the
Member States in a shorter time frame
b) maintaining the stability and security of other member states of the EU by measures
taken by some countries.
What should be the role and function of the Kosovo Competition Authority
The focus on what must be concentrated the work of Kosovo Competition Authority, as
an indipendent public institution, is the effective implementation of the competition legal
framework and advocacy in way to influence to the government and the public sector
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to execute pro-competition policies. Until now the Commission has started only some
investigation procedures in sectors like: telephony sector, bank system and insurance
companies. Of course, this is not even close to the market needs of the country in the
sphere of regulation of competition. Therefore, the obligation of competition legislation
implementation should be related with decision that must be basen in dettailed and
general studies of the market. Providing information compose the foundamental element
for a healthy gudge and based decision making. By reviweing the relations with the
courts (increasing the culture of the courts for the implementation of the competition
legal framework). From the analysis for the activity of the Competition Authority we can
conclude that the creation of contemporary legislation for the Competition, respectively
the function of an Authority of Competition, as an independent body, there are not
created necessary conditions to effectively implement of the law and competition policies.
This makes it necessary to strengthen the institutional and professional capacities of
the Competition Authority in order to play a more proactive role to implement strictly,
strictly and effectively the law on protection of competition and to be an advocate of the
development of economic reforms according to the principles of competition. This makes
it necessary to strengthen the institutional and professional capacities of the Competition
Authority in order to play a more proactive role to implement strictly and effectively the
law on protection of competition and to be an advocate of the development of economic
reforms according to the principles of competition. Assembly of the country should focus
on the completion of the Authority with the necessary human and financial resources to
review and increase the budget in this segment. The Competition Authority in quality of
the competent institution for the implementation of competition policies must adjust and
meet its goals in order to be an independent public institution with the necessary power
and capacity to undertake active actions against anti-competitive attitudes and create a
pro-competitive environment.
It is essential that in exercising the function the arbitres must be fair and provide a free
and effective competition in the market between operators, where all are satisfied.
Competition policies and their implementation must ensure that all market players
compete and win only on merit. As a specific mechanism must become an important
segment in the process of creating a competitive economy in the regional and European
market. Kosovo Assembly as the founder of authority and also other governmental and
nongovernmental segments systematically must take care for the further completion
of the legal framework under the legal acts in the form of regulations, directives, each
time according to MSA standards and their implementation. Specific task should be
the development and effective implementation of national competition policy. This can
only be achieved through ensuring of a process of monitoring and analysis of market
conditions for the development of free and effective competition. It is legal but also ethical
that the Competition Authority must be a really advocate for the competition. This action
should be ensured by giving the evaluations and reccomandations to the parlamentary
commission, to the body of central administration and to other public institutions, trade
associations, trade unions, consumer associations, chambers of commerce and industry,
for the development of sectoral policies, as well as other strategies and policies associated
with competition and legislation in this area. The cooperation with other central and local
administration, regulatory institutions, other public and private institutions, domestic
and foreign, on matters related to competition are not only necessary but also essential
and will bring bilateral and multilateral international and national collaboration that
will guarantee the realization and the implementation of the law and of the competition
18

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

policies. This it should be regulated through the establishment of mutual contacts with
counterpart authorities in the region and wider, to ensure the exchange of information
on matters of competition policy enforcement. These events and activities to be effective
and bring results are conditioned by an active process of training within and outside the
country, in way to strengthen the administrative capacity, as well as all other activities
(seminars, conferences etc.), which have to do with the competition in the region and
beyond.
The guiding principles on the basis of which the law, the national policies and other
related policies are: Equality, Application of Principles of competition in such a way
that does not allow discrimination of economic enterprises in the same circumstances;
Comprehensiveness, which means a wide application of regulatory principles and
competition in economic activity, which includes goods, services, private and public
business, recognition of the scale of competition in development policies and reforms
that affect the efficient functioning of markets, protecting the process of competition
and creating an environment for maintaining open and effective competition. Also,
competitive markets require a good comprehensive legal framework, clear property rights
and a non-discriminatory environment that is efficient and effective: the transparency in
conducting the activities of the Competition Authority should be open, indicating the
reasons for the decisions taken, as well as informing on the activities and results achieved.
The Competition Authority is responsible to the public through the annual report to the
Parliament, statements and press releases on the website, press conferences, etc. This makes
clear the responsability on the implementation of the rules and efficiency of competition
in the policies development and their implementation. The Competition Authority will
act in accordance and in harmony with national strategies, social sector and economic
development, in order to increase the welfare of citizens. The activity of the institution
will establish credibility for the authenticity of the declarations and decisions, based on
ongoing studies and in consideration of the opinions of market actors.
Kosovo Competition Authority should operate on the principle of honesty, drawing and
publishing accurate decisions about its activity. To be an institution with integrity the
Competition Authority should not establish itself in financial liabilities or other similar
activities, which may adversely affect or hinder him in the performance of its major
activities. Kosovo Competition Authority should explain each year to the Parliament the
financial resources allocated from the state budget, and keep accurate financial reports,
which are controlled by the country’s General Auditor. The work of the institution is based
on the principle of cooperation with all stakeholders and market factors, constitutional
institutions, government, regulatory bodies, consumer representatives, regional
counterpart institutions, and the institutions of the General Competition of the European
Commission.
Conclusion
The economic system in the Republic of Kosovo is a constitutional category that is based
on market economy principles and the freedom of economic activity. The guarantee
of this costitution principle is realized through Law on Protection of Competition and
though responsible institution known as the Kosovo Competition Authority. This public
institution function not only in the implementation of the law and the policy of the
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competition but also in the implementation of the norms and best practices of the public
administration and of the European right of the competition.
The competition is a social phenomenon that it refers to a such situation of a free economy
of the market, where the enterprices and other business operators, indipendently, try to
gain more consumers in way to achieve their objectives that are: maximization of profits,
sales, market share etc,. Competition constitutes the main promoter of competitiveness
between enterprises and leads to a country’s economic growth. The competition obligate
inefficient operators to leave the market and realises the redistribution of the production
resources from the failed companies to the most powerful competitors.
In our country the competition field is regulated by the law for Competition Protection
Nr. 03/L - 229 and with four (4) legal acts that regulates the form and the content of
legitimacy; the requirements and the conditions of the agreement with smaller value; The
manner of application and criteria for determining the concentration of enterprises; and
the criteria for releasing or reducing the administrative measures.
The Kosovo Competition Authority is the responsible institution in charge to implement
the Law “On Protection of Competition”, but is not the only one for its implementation.
Implementation of the law, the behavior of enterprises and other stakeholders, in
accordance with the competition rules of a functioning market economy depends very
much on the attitude of central and local institutions, judges, the media, regulators,
business and its associations, customers’ associations and the general public. The authority
is and will be open to fruitful cooperation and interaction with all stakeholders for the
realization of a free effective and fair competition.
Competition Commission acts as a permanent structure and has all necessary powers for
the decision on its own initiative on issues that restrict, impede or distort competition in
the market, for both private and the public enterprises, and to propose necessary measures
for the protection of free and effective competition.
Competition Commission presents an annual report to the Parliament. To properly exercise
its legal powers, the Authority has requested to have enough staff and expertise, and has
intended to enable their effective engagement. However, the practice of recent years has
shown that, in terms of institutional capacity building, administrative and professional,
it is not enough that they be designated as a primary task, but it is necessary that they be
applied in daily practice work. The European Commission has drawn attention to the
growth and strengthening of the institutional capacity of the Competition Authority, as
well as strengthening of real independence in exercising legal functions.
Continuous legal support and encouragement by the Parliament of the Republic of Kosovo
and European Commission assistance to the Kosovo Competition Authority should
be an important factor for the growth of the institution’s performance and for a more
competitive economy. The Competition institution although new is in difficulties and is
not realizing its mission as a supervisor of the markets competition and this because of
the political influences and its negligence of relevant institution to strengthen this vital
segment. Therefore, urgently measures should be taken to increase and strength the law
through the use of all legal instruments, aiming at the proper functioning of markets
as one of the basic conditions of efficient use of economic resources of the country and
increase consumer welfare. The improvement and the perfection of the intervention
instruments in the market and the increasing their effectiveness is a continous challenge
of the Authority, considering our economy with a lower experience comparing to the
long history of the developed countries with a free economy. The optimal combination
of the instrument of sanctions against enterprises for the anti competition practices, in
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the form of the prohibited agreements or the abuse with the dominant position, with the
instruments of advocacy and the culture to encourage the competition has been the main
characteristic of the competition institution activity. During this period, the Competition
Commission has taken very few important decisions. The work to supplement and
update the legal framework, in order to harmonize with EU standards - is necessary.
Collaboration with various public institutions is also an important factor that affects the
activity of the Kosovo Competition Agency. In this way the cooperation with theCcentral,
Local and especially with Regulatory institutions have a special significance. The creation
of a culture to protect the competition in the country should be accompanied also with the
awareness of the Ministry of Finances and the Ministry of Economy, specialized agency
like Tax Administration, Custom Administration, municipality institutions, Chamber of
Commerce and NGOs.
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Abstrakt
Krizat financiare gjithmonë ka shërbyer për të theksuar dobësitë në qeverisjen globale dhe
veçanërisht në strukturën financiare ndërkombëtare.Nga ana tjetër edhe integrimi i ekonomive
dhe i teknologjive të reja krijon sfida të reja për stabilitetin e sistemeve financiare dhe ekonomike
mbarë botërore.Për të krijuar tregje me siguri të madhe dhe stabilitet financiarë, është e nevojshme
për tëzhvilluar ide, metodologji, teknologji dhe modele ekonomike për ti dhënë zgjidhje
problematikave që hasen.Bursa, si një formë e veçantë e tregtimi të instrumentave financiarë mbart
specifikime të rëndësishme, të cilat kërkojnë analizim të ecurisë së faktorëve përcaktues ekonomikë,
ligjorë, socialë dhe politikë. Kjo i bën kërkimet mbi konceptin e bursës një sfidë ndërdisiplinore:
hulumtuesit duhet të lidhin studimet e juristëve dhe hulumtuesve të ligjit me studimet e degëve të
tjera të shkencave shoqërore të tilla si shkencat sociale, shkencave politike dhe veçanërisht shkencat
ekonomike. Numri i burimeve që duhen hetuar dhe vështirësitë e analizës së tyre ndërdisiplinore
mund të shpjegojnë pse bazat e ligjit të bursës dhe më në përgjithësi, ligji i tregjeve të kapitalit ose
të letrave me vlerë kanë marrë më pak vëmendje deri tani se sa është e nevojshme nga rëndësia e
tyre ekomike, sociale, politike dhe juridike.Ky punim ka dy qëllime: Së pari, do të dëshironim të
saktësonim për lexuesit konceptin dhe evolucionin ligjorëtë bursës si një boshllëk të rëndësishëm
në hulumtimet bashkëkohore në tregun shqiptarë dhe impakti që ka në aspektin ekonomik. Kjo do
të realizohen nëpërmjet një analize rahasueseedhe të praktikës ndërkombëtarë. Së dyti, nëpërmjet
këtij punimi shpresohet të frymëzohen kërkime të tjera në të ardhmen duke paraqitur një pasqyrë
të shkurtër të reflektimit që ka bursa në sjelljen e konsumatorëve të instrumentave financiarë që
mund të formojnë bërthamën e një punimi tërësorë dhe të plotë. Gjithashtu do të përpiqemi ti
sjellim lexuesit në kontakt të drejtpërdrejtë me burimet kryesore primare dhe sekonadare që ne i
konsiderojmë të rëndësishme për temën që po trajtohet.
Por përtej përkufizimit dhe detajimit të saj në ligj a i shërben bursa konsumatorëve në tregun e
instrumentave financiarë? A mund të konsiderohet një dështim aktiviteti i bursës së Tiranës ndër
vite? Çfarë ndikimi pati mosstudimi i sjelljes konsumatoreve të cilët do të blenin këto produkte
financiare nëpërmjet kësaj forme shitjeje?
Fjalët kyçe: Konsumatori, bursa, ligji, instrumenta financiarë.

Hyrje - evolucionindërkombëtarë i bursës
Bursa e letrave me vlerëështë një treg i krijuar për të përballur flukset e kërkesave dhe
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ofertave për instrumenta financiarë të emetuara nga shoqëri aksionere, nga shteti dhe
nga ente të tjerë publike. Kjo formë e shkëmbimit përbëhet nga dy palë, nga njëra
anëqëndrojnëagjentët e aksioneve dhe tregtarët për të tregtuar aksione, bonothesari,
obligacione dhe letra me vlerë të tjera dhe nga ana tjetër konsumatorët e këtyre produkteve
financiare.
Letra me vlerë që tregtohen në një bursë përfshijnë aksione të lëshuar nga kompanitë,
trustet, derivatet, produktet e grupuara të investimeve, obligacione dhe instrumenta
të tjerë financiarë që zhvillohen me lulëzimin e ekonomisë�së një vendi. Bursat shpesh
funksionojnë si “ankand i vazhdueshëm” tregjesh, me blerësit dhe shitësit duke konsumuar
transaksione në një vend fizik ose virtual. Zakonisht, ka një vend qëndror të paktën për
mbajtjen e të dhënave, por tregtia është gjithnjë e më pak e lidhur me një vend të tillë
fizik. Si tregje moderne kemi rrjetet elektronike, të cilat i japin atyre avantazhin e rritjes së
shpejtësisë dhe të reduktimin e kostos së transaksioneve.
Nuk është e lehtë të saktësohet çasti kur filloi të funksionojë bursa e parë e letrave me
vlerë.Mendohet se bursat e para kanë qënë me origjinë italiane. Nga ana gjuhësore, ka
dy shpjegime të kënaqëshme për termin bourse (frengjisht) ose börse (gjermanisht), po
ashtu edhe “stock exchanges” të quajtur në shumë gjuhë. Së pari, shprehja mund të jetë një
derivim i drejtpërdrejtë nga fjala latine bursa, një emër që ndër të tjera përdoret dhe për
portofolin/kuletat.Së dyti, termi mund ta ketë prejardhjen nga një familje tregtare të Bryzh,
emri i të cilës ishte van der Burse.Ndërkohë që në vitin 1531, në Anversë (Belgjikë), lindi e
para bursë e madhe e letrave me vlerë.Por, duhej pritur viti 1785 që bursa e Amsterdamit1
(Hollandë) të organizohej zyrtarisht. Sot, kemi mbërritur në një numër shumë të madh
bursash, ku ndër më të rëndësishmet mund të përmendim bursën e New Jork-ut (NYSE),
të Tokios (TSE), atë të Londrës (LSE) etj.
Sipas kuptimit funksional, bursat janë hapësira të tregut ku tregtarët blejnë dhe shesin
instrumentave financiare me një shkallë të lartë standardizimi. Ky përkufizim nënkupton
dy karakteristika: kalueshmërinë e pronësisë së instrumentave që tregtohen (të tilla si
aksionet, obligacionet, bonothesari etj) dhe standardizimin e proçesit të tregtimit me
fiksimin e vazhdueshëm të çmimeve (vetëm disa elemente të caktuara janë të pranuara
të tregtohen, palët e interesuara i duhet leje për të tregtuar dhe të gjitha kontratat janë
hartuar në bazë të dispozitave të njëjta).Mbështetur në përkufizimin e pranuar nga
literatura dhe doktrina, oferta fillestare për instrumentat shtetërorë për investitorët bëhet
në tregun primar dhe tregtimet e mëvonshme bëhen në tregun sekondarë.
Sipas kuptimit ligjor ndërkombëtarë, nuk ka juridiksion deri më tani që ka qënë i
suksesshëm në gjetjen e një përkufizimi konçize për termin ligjor të bursës. Ka një spektër
të gjerë të tregjeve që organizojnë tregtimin e instrumentave financiarë dhe me sa duket
asnjë kriterë nuk mund të evidentojë në mënyrë të përshtatshme vendet që kërkojnë
mbikëqyrjen shtetërore nga ato që nuk e kërkojnë këtë mbikqyrje. Në krahasim me degët
e tjera të drejtës tregtare dhe të biznesit, ligjit i bursës është relativisht i ri; brenda ligjit të
tregjeve të kapitalit ose të letrave me vlerë, edhe pse, ligji i bursës përbën një nga rrënjët
e para. Sot, të gjitha juridiksionet e mëdha kanë një regjim të plotë rregullator për bursat.
Atack J., Neal L., The origine and the development of Financial Markets, Cambridge University,
2009, fq. 147
1
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Edhe pse ata kanë qasje dhe pasoja të ndryshme, ligji i bursës në të gjithë botën drejton
organizimin e shkëmbimeve ose respektivisht operatorët e tyre.Dispozitat tipike janë
për kushtet për të performuar një shkëmbim, strukturën e shkëmbimit ose kompetencat
rregullatore që vishen me një shkëmbim.Shumica e këtyre dispozitave i përkasin të drejtës
publike.
Kodi i parë tregtar francez, Code de Commerce (1807)2, solli disa dispozita në shkëmbimet
tregtare, por vetëm një përkufizim modest (neni 71).Drafti i një kodi të përgjithshëm
tregtar gjerman, the Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch (1861), duke ju shmagur
rregullimit të bursave nuk arriti për këtë arsye tek ndonjë përkufizim ligjor. Kur Gjermania
më në fund paraqiti një akt të këmbimit3, politikëbërësit e panë veten e tyre të papërgatitur
për të përkufizuar termit dhe për këtë arsye ja lanë këtë detyrë akademikëve dhe praktikës
ligjore.
Edhe vende të tjera tregojnë përvoja të ngjashme: Kur katër dekada më vonë, Shtetet
e Bashkuara miratuan aktin e tyre bazë të Këmbimit të Letrave me Vlerë (1934), që
përfshinte një përkufizim që vazhdon të ruhet edhe në ditët e sotme. Pavarësisht karakterit
të saj të tejzgjatur, ajo i referohet “funksioneve zakonisht të performuar nga një bursë”.
Dekadat vijuese sollën debate të gjalla në të gjithë botën, por pak progres në gjetjen e
një përkufizim sepse avancimi teknologjik kanë evoluar dhe në këtë mënyrë të gjitha
kriteret që dikur ishin vënë për të shpjeguar shkëmbimet nga tregjet e tjera u bënë të
parëndësishme tanimë.Impulse të reja u ngritën në nivel europian një dekadë më parë
(2004).
Nëse dhe në çfarë mase tregjet financiare duhet të rregullohen ka qenë gjithmonë një temë
shumë e diskutueshme ndërmjet investitorëve, emetuesve, rregullatorëve, akademikëve
dhe politikanëve. Sot ekziston një konsensus i gjerë se një lloj i rregullimit është e
domosdoshme; përndryshe, investitorët do të jenë më pak të gatshëm qëme paratë e tyre
për ti përmbushur nevojat e korporatave dhe biznesit për të financuar projektet e tyre.
Shumë skandale kanë ndodhur në bursa apo në mjedisin e tyre, duke bërë që investitorët,
si rezultat i implikimeve të gjëra në këto skandale edhe publiku i gjerë të kërkojnë për më
shumë rregullime në këto institucione.Praktika e vendit tonë, tregon për zhvillime ciklike
të kësaj forme shkëmbimeve të instrumentave financiare.
Rëndësia/parëndësia e bursës së Tiranës
Bursa e Tiranës u krijua fillimisht si departament i Bankës së Shqipërisë, me qëllimin për
ta shkëputur atë pas një periudhe tranzitore disavjeçare. Ajo u organizua si treg i drejtuar
nga porosia dhe aktiviteti i saj bazë konsistoi në tregtimin sekondar të bonove të thesarit
dhe të obligacioneve qeveritare. Sesionet e tregtimit u zhvilluan fillimisht dy herë në
javë, por pas tetorit 1997, sesionet filluan të kryheshin çdo ditë pune dhe si instrumente
tregtimi u pranuan bonot e thesarit 3 dhe 6 mujore. Ajo vuri në funksionim dhe tregun
primar të bonove të thesarit deri në 1 gusht 1998. Pas kësaj date e në vijim, ankandet
kryhen pranë Departamentit të Operacioneve Monetare të Bankës së Shqipërisë. Bursa e
Tiranës u shkëput përfundimisht nga Banka e Shqipërisë në 1 korrik 2002, për të vijuar me
Neni 71-73, Des Bourses de com - Merce
Börsengesetz (1896)

2
3

25

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

organizimin dhe funksionimin e saj si shoqëri aksionare.Ajo mori liçensën përfundimtare
si treg titujsh në 1 korrik 2003, nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.Kjo liçensë u
rinovua përsëri në vitin 2005 për një afat 2-vjeçar.
Bursa e Tiranës funksiononte në përputhje me dispozitat e ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008
“Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” dhe të ligjit Nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për titujt”.
Objekti i veprimtarisë së saj kishte të bënte me krijimin e një tregu kapitalesh apo titujsh
për të krijuar një sistem tregtimi me anë të të cilit “ofertat për shitje, blerje apo këmbim
të titujve pranohen rregullisht si dhe jep informacion periodikisht lidhur me çmimet dhe
shpërblimet që persona apo grupe të veçanta propozojnë apo presin të shesin, të blejnë
apo të këmbejnë tituj”.
Sipas përcaktimeve të AMF-së, bursa përformon këto funksione:
• Funksioni i rritjes së kapitalit - u jep mundësi kompanive dhe organizmave të tjerë të
sigurojnë mjete finaciare duke ofruar tituj zyrtarisht të kuotueshëm.
• Funksioni i investimit - u jep mundësi konsumatorëve të lëtrave me vlerëqë disponojnë
likujditete të lira, të zgjedhin midis një game të gjerë dhe të seleksionuar titujsh, formën
më të përshtatshme të angazhimit.
• Funksioni i likujditetit - garanton kontraktimin e rregullt të titujve zyrtarisht të
kuotueshëm dhe siguron një shpejtësi dhe lehtësi në kthimin e këtyre instrumnetave
financiarë në cash.
Shpesh herë, në librat universitarë apo të biznesit, lexojmë se një sipërmarrës liston
shoqërinë e vet në bursë sepse, duke qenë se ka arritur suksesin financiar dhe duke pasur
fitime të qëndrueshme ose në rritje, do të lejonte investitorët të merrnin pjesë në fitimet e
saj. Arsyet e listimit të bizneseve në bursë janë të ndryshmë sipër vetë sipërmarrësit ashtu
edhe për konsumatorët e instrumentave financiare.Dekadat e fundit është evidentuar
tendenca në të cilën bankat operojnë në disa sektorë tëndryshëm të ekonomisë për të
diversifikuar fitimin, duke mos u limituar vetëm në sektori i kredisë. Këto banka investojnë
shumë në marrëdheniet me konsumatorët. Dhe një nga shërbimet që ofrojnë këto bankaka
të bëjë më konsulencën për listim në bursë. Listimi i ofron shoqërisë mundësinë e gjetjes
së burimeve të mëdha financiare, të cilat nuk do të mund të gjendeshin në mënyrë tjetër
përveç se nëpërmjet burimeve normale të financimit si huatë bankare të ndjekura nga
pagesa e interesave.
Duke konsideruar gjithashtu edhe synimin kryesor tëçdo sipërmarrësi i cili është
fitimi, shpeshpërballet me një shumëllojshmëri alternativash burimesh. Për rrjedhojë,
sipërmarrësit mund ta konsiderojnë bursën si një pikë mbërritjeje për suksesin financiar
ose si një çertifikatë që dëshmon suksesin e shoqërisë.Nëpërmjet listimit, shoqëria
kujdeset për promovimin e saj në mjedisin ku operon, fillimisht në nivel kombëtar dhe
ndërkombëtar, duke arritur në këtë mënyrë një audiencë konsumatorësh më të gjerë.
Pavarësisht kësaj, fushatat e fuqishme publicitare mund të përbëjë një nga arsyet, por jo
arsyen kryesore, që çojnë shoqërinë drejt listimit pasi, publiciteti mund të fitohet edhe
nëpërmjet mënyrave të tjera, të cilat kushtojnë më pak se i gjithë procesi i nevojshëm për
tu listuar në bursë.
Përfitimet që kanë konsumatorët nga informimi dhe transparenca që ofron ky proces
është gurthemeli kryesor. Do të ishte e përshtatshme, të kihet më shumë kujdes në
dhënien e informacionit të nevojshëm që çdo ditë japin analistët financiarë. Nga këtu
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varet falimentimi i shoqërive, qofshin këto dhe shoqëri që njihen si shumë solide.Mjafton
të mendohet për vijueshmërinë dhe krizat financiare të kohëve të fundit.Në kundërshtim
me shumicën vendeve të Europës Lindore, procesi i privatizimit në Shqipëri nuk u krye
me anë të tregut të kapitaleve, duke fshirë mundësinë e krijimit të një oferte fillestare për
tituj.
Nëse i referohemi shoqërive tregtare shqiptare, mendojmë se ato kanë humbur shumë nga
mos shfrytëzimi i kësaj mundësie për të zgjeruar aktivitetin e tyre.Kanë kaluar njëzet vjet
dhe shoqëritë shqiptare nuk kanë ditur ose nuk kanë dashur të shfrytëzojnë instrumentet
financiare për të mbledhur fonde me kosto shumë herë më të ulët, në këtë rast, se kredia
bankare.
Duke qenë se Bursa e Tiranës, e konsideronte sektorin privat si një burim të konsiderueshëm
të ofertës së titujve, ajo gjatë aktivitetit të saj ka shënuar disa takime për të vendosur
kontakte me aktorët e tregut të kapitaleve, me biznesin vendas, me ndërmjetësit financiarë
në treg si edhe me operatorët që kanë ndikim në zhvillimin e tregut të kapitaleve. Takimet
me përfaqësues të bizneseve që ushtrojnë aktivitetin në vendin tonë, Bursa e Tiranës i ka
konsideruar si mundësi e përpjekjeve të vazhdueshme për tërheqjen e biznesit vendas drejt
shfrytëzimit të tregut të letrave me vlerë si alternativë e pashfrytëzuar investimi. Takime të
ndryshme në nivel institucional janë kryer me përfaqësues të Dhomës së Tregtisë dhe
Industrisë si dhe me përfaqësues të Konfindustrisë.Në momentin e mbylljes, në Bursën
e Tiranës ishin anëtarësuar vetëm katër shoqëri: Raiffeisen Bank, BKT, Societe Generale
Albania dhe Kapital Invest, për të cilat nuk disponohet asnjë lloj informacioni në lidhje
me operativitetin e tyre në bursë.
Pavarësisht kësaj, në gjykimin tonë, informacionet që ofrohen, në lidhje me listimin
në bursë dhe avantazhet që vijnë nga listimi, janë të pamjaftueshme.Shpesh herë
informacioni përbën shtysën kryesore për të ndërmarrë një vendim të caktuar.Orientimi,
mbi mundësinë e listimit dhe përfitimet që mund të vijnë si pasojë e tij, mund të ndikojë
nëtërheqjen e biznesit drejt listimit në bursë.Në anën tjetër, pavarësisht informacionit dhe
orientimit që mund të marrin nga bursa, në vendin tonë pjesa më e madhe e bizneseve,
ashtu si e kemi përmendur edhe më lart, janë biznese të vogla. Mendojmë se mungesa e
shoqërive të mëdha, përbën një nga pengesat kryesore të listimit në bursë.Në këto kushte,
duhet punuar më shumë apo ti kushtohet më shumë vëmendje mundësisë së thithjes së
kapitalit të huaj.
Nuk mund të anashkalojmë edhe një arsye tjetër shumë të rëndësishëm, që lidhet me
“frikën” që kanë shoqëritë për tu listuar duke qenë se shpesh herë ato karakterizohen
nga mungesa e transparencës dhe tendenca për të shmangur sistemin fiskal, duke
mos pasqyruar të dhëna për xhiron dhe fitimet reale. Pra, niveli i lartë i informalitetit
në ekonomi e bën biznesin lokal të mos shfaqiinteres për përdorimin e bursës si një
mundësi financimi alternative. Bilancet vjetore të shoqërive, aktualisht, janë pak të
besueshme. Listimi në bursë i detyron shoqëritë të jenë transparente, që do të thotë se ato
duhet të pasqyrojnë xhiron dhe fitimin real.
Në vendin tonë i është kushtuar shumë vëmendje gjenerimit të burimeve monetare
nëpërmjet sistemit bankar, duke anashkaluar sistemin financiar jo-bankar. Aktualisht,
bankat e nivelit të dytë janë shumë të fuqishme duke qenë se ato janë të vetmet institucione
financiare në vend dhe për pasojë, janë ato që vendosin kushtet për të dhënë kredi.
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Një bursë efiçente në Shqipëri do të ishte një konkurrent i fortë dhe, njëkohësisht, i
dobishëm për institucionet bankare pasi rritja e efiçençës së tregut aksionar ndikon në
rritjen e normave të borxhit, pra në rritjen e aktivitetit bankar. Një vend nuk ka nevojë
vetëm për një sektor bankar funksional, por edhe për një treg financiar jo bankar të
zhvilluar. Duke konsideruar dhe mbështetjen buxhetore nëpërmjet Buxhetit të Shtetit
prej 10 milion ALL për këtë organizëm në formën e subvencionit si dhe të stafit të plotë
në strukturën e saj, mund të konsiderohet investim i cili duhej trajtuar për të ardhmen.
A kontribuoi bursa e tiranës mbi konsumatorin e instrumentave financiarë
Ligji i bursës është një fushë që është ndikuar shumë nga faktorët ekonomikë, socialë
dhe politike. Kjo i bën studimet mbi konceptin dhe historinë e ligjit të bursës një sfidë
ndërmjet shume fushave.Bursat kryesore më të rëndësishme në tregjet financiare janë:
New York Stock Exchange, NASDAQ, Tokyo Stock Exchange, London Stock Exchange
Group, Euronext, Hong Kong Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange, Toronto Stock
Exchange, Frankfurt Stock Exchange, Australian Securities Exchange, Bombay Stock
Exchange etj.
Kërkesat statutore për organizimin e bursës janë më problematike se shumë nga dispozitat
tjera të ligjit të letrave me vlerë, sepse ato ndikojnë në besimin e investitorëve në tregjet
financiare, në mënyrë indirekte. Kjo është arsyeja pse politikëbërësit me vetëvlerësim
realist ndoshta do të lejonin të gjenin një strukturë që i përshtatet nevojave të tyre se
sa përshkrimin e karakteristikave të caktuara. Kundër këtij sfondi, nuk është çudi që në
Gjermani, si shembull jo i mirënjohur, kërkesat organizative për bursat kanë kohë që
janë ndeshur me kritika të ashpra. Çështje të ngjashme janë ngritur në shumë vende të
tjera, p.sh në SHBA.Avantazhet4 që ofron tregtimi nëbursë kanë të bëjnë më krijimi dhe
sigurimi i një tregu të përhershëm - në të mund të blihet dhe të shitet nëçdo kohë një letër
me vlerë; ekzistenca e bursës si vend takimi, ekzekutimi i transkasioneve me kosto të ulët
si dhe ofrimi i produkteve financiare me çmime reale trnsparente.
Bursa e Tiranës ishte i vetmi treg i organizuar dhe i liçensuar i titujve në Shqipëri.Zhvillimi
transparent i tregut të kapitaleve në bazë të standarteve ndërkombëtare, si dhe aktivizimi
i tregut të kapitaleve si një platformë tregtimi për instrumenta të ndryshëm financiar,
ishte objektivi kryesor i Bursës së Tiranës.Ajo funksiononte si shoqëri aksionere me
mbeshtetje buxhetore nga shteti. Në vitin 2007, Bursa e Tiranës u liçensua nga Autoriteti
i Mbikëqyrjes Financiare për një afat të pacaktuar.
Prezenca e një tregu kapitali vendas aktiv dhe efiçent, do ti jepte kompanive alternativën
për rritjen e kapitalit duke kuptuar përfitimet reale që sjell tregu i kapitaleve. Një treg
kapitali aktiv dhe efiçent do të zgjeronte tregun e kapitalit në Shqipëri duke ofruar mundësi
të ndryshme investimi dhe do të siguronte mekanizma të çmimit efiçient dhe transparent,
do te rritej aksesi në financim për kompanitë shqiptare. Sigurisht edhe në Shqipëri, siçdo
vend tjetër funksionimi i bursës duhet mbështetur nga një paketë e plotë ligjore.
Ligji “Për titujt”, Nr. 9879 datë 21.02.2008, solli një risi për tregun e kapitaleve në vend, duke
plotësuar, pasuruar dhe përshtatur me legjislacionin bashkëkohor të vendeve të BE-së,
http://www.amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/bBursat%20e%20Letrave%20me%20
Vlere%20-%20Material%20Edukues%20%28PDF%29.pdf
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strukturën e instrumentave financiare, mënyrën e organizimit dhe funksionimit te bursës
së titujve, shoqërive komisionere dhe komisionerëve të bursës, kompanive të investimeve
dhe këshilltarëve të investimeve, të regjistrarëve të titujve, sistemit të kleringut dhe
shlyerjes së llogarive në transaksionet në tituj, shpërndarjes së informacionit konfidencial
etj.
Si kërkesë dhe rrjedhojë e hyrjes në fuqi të ligjit u hartua Rregullorja e Bursës së Tiranës,
e cila u miratua nga Bordi i Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare. E ndërtuar dhe adoptuar
me parimet e përgjithshme bashkëkohore, mbi të cilat funksionojnë tregjet e kapitaleve
të vendeve Europiane, Rregullorja përmblidhte në mënyrë të sintetizuar rregullat e
anëtarësimit, listimit, tregtimit, kleringut dhe shlyerjes së transaksioneve në tituj që
tregtohen në Bursën e Tiranës, duke siguruar transparencë të plotë dhe trajtim të njëjtë
të shoqerive të cilat do te listohen në Bursë, mbrojtjen e interesave të aksionerëvë në
minorancë, aplikimin e Standarteve Ndërkombëtare të Kontabilitetit për shoqëritë që do
të listohen, parandalimin e praktikave të paligjshme në tregtimin në Bursë.
Oferta dhe kërkesa për produkte të tregut te kapitaleve është në zhvillim, rrjedhimisht ka
ardhur koha që aktiviteti i këtij tregut të zhvillohet dhe shfrytëzohet nga pjesëmarrësit e
tregut.Sipas përcaktimeve ligjore që një kompani të ketë mundësi të listohet në bursën
e Tiranës, duhet të dorëzojnë rregullisht bilancet e tyre vjetore të çertifikuara nga
eksperti kontabël.Janë këta indikatorë që përcaktojnë më pas dhe çmimin e tregtimit të
aksioneve dhe obligacioneve për këto kompani. Por në kushtet të një tregu ende informal
dhe të brishtë, ku sipërmarrja private ende nuk ka stimulin për një raportim tërësorë të
informacionit kontabël, ky kusht ligjor krijon një pengesë për kompanitë pjesëmarrëse.
Grupë të caktuar ekspertësh mendojnë se është gabuar në këtë këndvështrim. Për më
tepër një sërë kompanish janë privatizuar duke hequr dorë nga proçedura e kalimit të tyre
nëpërmjet bursës, por nga ana tjetër kjo justifikohet me arsyetimin që edhe vetë institucioni
nuk ka bërë mjaftueshme për të fituar besimin e publikut investitorë dhe pjesëmarrës.
Nevoja në rritje e biznesit shqiptarë për të gjetur rrugë të reja të financimit të ndryshme
nga kreditë bankare që shpesh rezultojnë shumë të kushtueshme të çojnë natyrshme
në krijimin e mundësive për aktivizimin e tregut te kapitaleve. Nga ana tjetër, tregu i
kapitaleve është i domosdoshëm edhe për vetë sigurimin e financimeve për kompanitë
dhe projektet publike si dhe për mirëfunksionimin e tregut të letrave me vlerë. Listimi
në bursë, do të shërbente dhe për rritjen e besimit nga kompanitë private në përgjithsi
dhe do të ishte mënyra më e mirë e marketingut për investitorët potenciale brenda dhe
jashtë vendit. Aktivizimi i tregut të kapitaleve është mënyra më e mirë për të luftuar
korrupsionin në proçeset e privatizimit dhe njëkohësisht për thithjen e financimeve të
nevojshme për projekte të cilat duke u financuar nga kredi sindikaliste do te rëndonin
së tepërmi buxhetin e shteti. Turqia, një nga shëmbujt e suksesshëm nëpërmjet Bursës
së Stambollit ka mundur të financojë një pjesë të konsiderueshmë të projekteve të saja
publike nëpërmjet emetimit të instrumentave financiare shtetërore.
Vlerësohet qëqeveria dhe institucione duhet të ishin angazhuar në aktivizimin e Bursës së
Tiranës.Pushteti legjislativë mund të kontribuojëveçanërisht në kuadrin legjislativë, edhe
pse janë ndërrmarë disa inisiativa ligjore.Por edhe donatorët e ndryshëm ndërkombëtarë
duhet të mbështesnin nëpërmjet politikave të tyre zhvillimin e saj.Por më e rëndësishmë
sinëçdo proces mbetet vullneti politik i aktorëve pjesëmarrës.
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Bursa e Tiranës gjatë veprmitarisë së saj arriti antarësimi me të drejta të plota në Federatën
Euro-Aziatike të Bursave (FEAS), gjithashtu arriti nënshkrimin e disa marrëveshjeve
dhe memorandumeve të rëndësishme (Memorandumin e Mirëkuptimit me Bursën e
Stambollit gjatë Forumit Ekonomik “Modeli i ri i zhvillimit të Shqipërisë”, më 28 maj
2013, në Tiranë; Platformën e Bashkëpunimit me Bursat e Europës Juglindore më 27 Mars
2012, në Sarajevë; Marrëveshjen e Bashkëpunimit me International Finance Corporation
(IFC) më 10 Nëntor 2010, në Tiranë etj)
Sfidat dhe perspektivat e bursës
Mjedisi i shkëmbimeve të sotme nuk është më pak i rëndësishëm se sa në të kaluarën,
përkundrazi ndeshemi me disa sfida të rëndësishme mbi çështjet rregullatore. Në dy
dekadat e fundit, jemi bërë dëshmitarë të një transformim themelor në organizimin e
shkëmbimeve: konvertimit nga institucionet publike jo-fitimprurëse në kompanitë e
biznesit. Sot, pothuajse të gjitha shkëmbimet e mëdha ose operatorët e tyre janë bërë
shoqëri aksionere, aksionet e të cilëve janë të listuara në bursë dhe tregtohen publikisht.
Ky zhvillim sfidon kuadrin rregullator tradicionale, sepse ajo krijon një gamë të gjerë të
konflikteve të interest. Ndërsa debati mbi strukturën organizative të bursave është tani
në ujërat e qetë, ajo ndoshta do të qëndrojë në agjendën e politikëbërësve dhe studiuesve
në një kontekst më të gjerë: të qeverisjes së korporatave të institucioneve financiare.
Sfida kryesore mbetet e njëjtë: për të gjetur ekuilibrin e duhur ndërmjet kontrollit
shtetëror, vetërregullimin dhe konkurrencën. Kjo ka një efekt shumë të rëndësishëm për
konsumatorn e produkteve financiare të vendit tonë i cili ndeshet me vendimarrjen për
investimin e kursimeve të tija.
Një tjetër grup problemesh që lidhen me arritjen ndërkombëtare të së drejtës të bursës
është bashkimet/shkrirjet ndërkufitare të bursës. Shembulli më i permendur është
kombinimi i New York Stock Exchange dhe Euronext (2006), e cila nga ana tjetër, është
kompania e shkëmbimeve në Belgjikë, Francë, Hollandë, Portugali dhe Mbretëria e
Bashkuar. Politikëbërësit ndjehen gjithnjë e më të pakënaqur me mbikëqyrjen mbi njësi të
tilla.Përveç kësaj, gjithnjë e më shumë nga bashkimet/shkrirjet e operatorëve udhëheqës
të bursës, çështje të rënda antitrust janë ngritur.Ndërsa rregullatorët kombëtare mund të
preferojnë të zgjerohen me mbulimin e ekstraterritorialitetit të ligjeve që veprojnë, qasja
më e mirë e rregullatorve do të jetë intensifikimi i bashkëpunimit me rregullatorët e huaja.
Dështimi i NYSE-Euronext me Bursën Gjermane (2011/2012) ka theksuar edhe një herë
problemet kryesore. Konkurrenca e ashpër, veçanërisht me sisteme alternative tregtare,
do të vazhdojë të ushtrojë presion mbi operatorët e këmbimit tradicional të bashkohem
me homologët e tyre për të ulur kostot e tyre. Kjo do të thotë se bashkimet e këmbimit
ndërkufitare me siguri do të mbetet në rendin e ditës, jo vetëm të operatorëve të bursës,
por edhe të legjislatorëve, rregullatorët dhe vëzhguesit e tjerë.
Deri një dekadë më parë, tregje të tjera nuk arritën të fitojnë vëllime të konsiderueshme
tregtimi nga shkëmbimet tradicionale.Më pas, përparimet teknologjike kanë ulur
së tepërmi pengesat për anëtarët e rinj të tregut sepse sistemet alternative te tregtimit
tani janë të kapshëm nga kudo në botë (e cila rrit likuiditetin e tyre) me kosto të ulët të
transaksionit (e cila tërheq më shumë likuiditet).Përveç kësaj, ligjvënësit dhe rregullatorët
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e gjithë botës kanë përshtatur sistemin e tregut për të lehtësuar hyrjen e konkurrentëve
të rinj.Si rezultat, shkëmbimet kanë humbur pjesë të tregut në shumë fusha, ndonjëherë
edhe udhëheqjen e tyre dhe tregjet janë bëre më të fragmentuara. Dy shembuj që
ilustrojnë ritmin e madhe të ndryshimeve: Në fund të vitit 2005, kjo ishte një ngjarje e
njohur gjerësisht se pjesa e tregut e New York Stock Exchange në tregtimin e letrave me
vlerë të emetuesit të cilit jane listuar kryesisht në New York ka rënë nën 75%, nivelin më
të ulët që nga fillimi i regjistrimit të këtyre të dhënave tre dekadave më parë.
Më pak se tre vjet më vonë, në verën e vitit 2008, pjesa e tregut e New York Stock Exchange
qëndroi në një nivel 25%. Aksioneve e tregut të London Stock Exchange në Mbretëria e
Bashkuar ra nga janari në tetor të vitit 2008 rane nga 96% në 58%, dhe u rikthyhen në vitin
2010 në rreth 62%, para se te zbriste nën 50% në vitin 2011.Fillimisht, tregtarët, emetuesit,
rregullatorët dhe instanca te tjera mirëpriten konkurrencës nga sistemet e tregtimit
alternativ meqënëse kjo gjë reduktoi në mënyrë të konsiderueshme shpenzimet e tregtimit.
i duhej kohë deri sa vëzhguesit filluan të vleresonin pasojat negative të fragmentimit të
vazhdueshme të tregut, të tilla si çmimet heterogjene (në vend të fiksimin e çmimeve
qendrore në shkëmbim), në transparencë (shkaktuar nga “pishina të errëta” dhe forma
të tjera të fshehura tregtare) ose pabarazitë në mundësitë tregtare (që i japin tregtarëve të
caktuara profesionale përparësitë mbi investitorë të tjerë). Nuk është përtej imagjinatës
që rregullatorët mund të vendosin të ndërhyjnë dhe të riprezantojnë një regjim që të çon
në më shumë përqëndrim. Reformat e mundshme rregullatore mund të përfshijnë edhe
artikuj që nuk kanë qënë asnjëherë ose shumë rrallë të tregtuar në shkëmbime, të tilla si
kontrata për diferencën apo derivate mbi banak.
Qëllimi i qeverisë për licensimin e bursës ishte: krijimi, mbështetja dhe zhvillimi i
njëinstitucioni që pavarësisht se ekonomia private dhe forcat e tregut nuk e mbështesin sot,
në të ardhmen do ta kthenin në një institucion të rëndësishëm kombëtar, që do t’i shërbejë
jo vetëm shtetit për arritjen e objektivave të tij strategjikë për zhvillimin e indikatorëve
të rëndësishëm makroekonomikë, por biznesit privat dhe vecanërisht konsumatorin e
instrumentave financiarë duke e orientuar dhe “edukuar” drejt institucioneve të sistemit
financiar.
Bursat dhe ligji i bursës janë në një lidhje të ndërsjelltë ndikimi, e cila e bën të ardhmen
e bursës shumë të diskutueshme. Në teori, ligji bursë ka ndikim më të madh për shkak
të influencës së madhe sepse politikëbërësit mund të përdorin atë për ti dhënë formë
shkëmbimeve dhe gjithë çfarë i rrethon. Historia ka treguar, megjithatë, se ngjarjet në
praktikë kanë nxitur më tepër reagime nga hartuesit e politikave sesa anasjelltas.
Në fillimet e kësaj nisme, mbizotëronte skepticizmi për të ardhmen në përgjithësi
tëmirëfunksionimit të bursës dhe bazën ligjorë që e shoqëron atë, ndërkohë, si praktikat
e tregtimit ashtu edhe mjedisi rregullator kanë ndryshuar.Fragmentimi i tregjeve është
rritur në mënyrë të konsiderueshme dhe shkëmbimi i instrumentave financiarë nuk
ështe më vendi ku tregtarët kryejë shumicën e transaksioneve të tyre. Këto zhvillime
sfidojnë regjimin tradicional rregullatore sepse ata kërcënojnë një nga funksionet bazë
të shkëmbimeve: për t’u përqëndruar dhe për të standartizuar tregtimit në mënyrë që
kërkesa dhe oferta do të përputhen me çmime “të drejta”. Nëse politikëbërësit ndjejnë
nevojën për të ndërhyrë, rezultati mund të jenë dispozita të cilat janë në të vërtetë “të ligjit
bursës”.
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Përfundime
Ky punim pati rëndësinë e tij sepse në fund arritëm në disa përfundime të rëndësishme të
cilat mund ti shërbejnë manaxherëve në tregjete e instrumetave financiarë, konsumatorëve
të këtyre tregjeve, politikbërësve si dhe studjuesve për studime dhe hulumtive në të
ardhmen. Më poshtë sqarohen këto konkluzione:
• Një bursë efiçente në Shqipëri do të ishte një konkurrent i fortë dhe, njëkohësisht, i
dobishëm për institucionet bankare pasi rritja e efiçencës së tregut aksionar ndikon në
rritjen e normave të borxhit, pra në rritjen e aktivitetit bankar.
• Ligji i bursës është një fushë që është i ndikuar shumë nga faktorë ekonomikë, socialë
dhe politikë. Kjo i bën kërkimet mbi konceptin dhe për historinë e ligjit të bursës një sfidë
ndërdisiplinore.
• Bursat kanë role të shumëfishta të cilat sjellin përfitime për konsumatorët e instrumentave
financiare. Këto janë të sanksionuara në bazën ligjore të secilit prej vendeve: rritja e kapitalit
për bizneset, forma të zakonshme të rritjes së kapitalit, të bërit publik, partneritetet e
kufizuara, partnerët e korporatave, mobilizimi i kursimeve për investime, lehtësimi
i rritjes së kompanive, ndarjen e fitimit, qeverisja korporative, krijimi i mundësive për
investime për investitorët e vogla, përthithje kapitali nga qeveria për projektet e zhvillimit,
barometër i ekonomisë.
• Nuk ka juridiksion deri më tani që ka qënë i suksesshëm në gjetjen e një përkufizim
konçize për termin ligjor të bursës. Ka një spektër të gjerë të tregjeve që organizojnë
tregtimin e instrumentave financiarë. Ligji Bursë është sot një nëndarje e ligjit të tregjeve të
kapitalit ose të letrave me vlerë. Objektivi i tij kryesor është që të forcojë besimin e publikut
në tregjet financiare, i cili mbulon dy fusha rregulluese: organizimi i shkëmbimeve dhe
proçesin e shkëmbimeve tregtare.
• Nevoja për të të zhvilluar një qasje gjithëpërfshirëse për arritjen e sigurisë më të madhe
dhe stabiliteti i tregjeve financiare gjithashtu thekson nevojën për të vënë në zbatim ide,
metodologji, teknologjive dhe modelet financiare dhe ekonomike të reja për ti dhënë
zgjidhje ndryshimeve në sistemin e menaxhimit të krizës financiare globale.
• Mjedisi i shkëmbimeve të sotme nuk është më pak i rëndësishëm se sa në të kaluarën.
Ka sfidat rregullatore që shkëmbyesit, mbikëqyrësit dhe hartuesit e politikave nga e gjithë
bota janë ballafaquar aktualisht.
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Kompania MC- Food – Menaxher i marketingut

Abstrakt
Merchandaisingu është një varg i aktiviteteve që për qëllim kanë inkurajimin e konsumatorëve
për të blerë produktet e caktuara. Merchandaisingu është metodë shumë efikase për nxitjen
e shitjes dhe çdo kompani e sidomos kompanitë tregtare, duhet që ti aplikojnë standardet e
merchandaisingut në mënyrë që ajo kompani të mbijetoj në treg. Merchandaisingu si metodë
është treguar metodë që në kompanitë botërore ka dhënë rezultate të mira andaj edhe kompanitë
në Kosovë duhet të zbatojnë standartet e merchandaisingut. Merchandaisingu duhet ti përshtatet
çdo kompanie dhe vete kompania qoftë e vogël e mesme apo e madhe duhet ti filloj dhe ti
implementoj standardet e merchandaisingut. Ky punim ka për qëllim shtjellimin e standardeve
kryesore të merchandaisingut, që është treguar metodë mjaft e suksesshme në rritjen e shitjes
te ndërmarrjet tregtare, prodhuese, sherbyese, me theks të veçantë në tregtimin e produkteve
ushqimore. Detyrat kryesore të merchandaisingut janë që të përvetësojnë hapsira sa më të gjëra
të rafteve, pastaj të grupojë produktet sipas rëndsisë që kanë për shitjen, gjë që shpesh shkakton
konflikt me personelin e shitjes. Mu për këtë është shumë e rëndësishme që merchandaiseret të
jenë njerëz me vlera të posaçme. Mardhënie të mira me tregtarët posaçërisht vijnë në shprehje
kur merchandaseri duhet të bind ata që të pranoj vendosjen e tendave, materialeve, reklamuese
flamujve fletushkave, billbordave stikerave shtandeve testerave dhe materiale të tjera promovuese
etj, në pjesët e jashtme dhe të mbrendshme të marketeve dhe në hapsira të dukshme etj. (Passable,
2010 - 2015) (Procter&Gamble )
Fjalët kyçe: Merchandaisingu, shitje, standarde, parime, konsumator, ndërmarrje.

Hyrje
Në këtë punim është përshkruar aspekti teorik dhe praktik i merchandisingut si metodë
shumë efikase në nxitjen e shitjes. Merchandisingu është metodë e cila çdo kompani duhet
që në forma të ndryshme të bëj ekspozimin e mallit në formë shumë profesionale dhe në
bazë të standarteve të merchandisingut. Merchandisingu është një varg i aktiviteteve që për
qëllim ka inkurajimin e konsumatorëve për të blerë produktet e caktura. Merchandisingu
është hasur që nga kohët e lashta të paraqitura në forma të ndryshme, ndërsa sot
kompanitë më të fuqishme botërore, kanë krijuar standartet e merchandisingut të cilat
standarte çdo kompani duhet ti zbatoj në formë dhe menyrë se çfarë kompanie është,
prodhuese, shërbyese, tregtare. Merchandisingu si metodë ka treguar se shitja në shumë
kompani është rritur me përqinje shumë të lartë. Qëllimi i merchandisingut është, që
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fizikisht, sa më afër t’ia ofroj produktin blerësit dhe të pushtoj pozicionet me të vlefshme
për produktin, krejt kjo në funksion të rritjes maksimale të shitjes. Një nga kompanitë më
të fuqishme botërore Procter&Gamble si standart të shitjes,dhe distribuimit, i ka katër
hapa të shitjes: (DPSM) Distribuimi, Çmimi, Hapsira dhe Merchandisingu. (Kompania
P&G) Në këtë punim janë paraqitur standardet e Merchandisingut të cilat standarte duhet
të zbatohen nga kompanitë në Kosovë sepse Merchandisingu si metodë është testuar dhe
ka treguar një përformancë shumë të lartë të rritjes së shitjes. Çdo kompani duhet që këto
standarte ti zbatoj në formë duke ja përshtatur kompanisë përkatse, por duke mos cenuar
elementet bazike- standardet që janë:
• Distribuimi – SHITJA
• Të kemi produktin e duhur – KUALITATIV,
• i cili është i afirmuar – i BRENDUAR,
• Në vendin e duhur – PREZENT, NË PIKË TË SHITJES,
• i vendosur sipas standarteve – i DUKSHEM,
• Në masë të mjaftueshme – SASIA,
• Në vlerë të pranueshme – ÇMIMI,
• Në hapsirë më të – ZGJERUAR.
• Të jetë me afat të - CAKTUAR
• Të jetë me cilësi të - GARANTUAR
Merchandisingu si metodë efikase e shitjes

www. Merchandisingu.com
Qëllimi i këtij punimi:
Ky punim ka për qëllim shtjellimin e standarteve kryesore të merchandisingut, që është
treguar metodë mjaft e suksesshme në rritjen e shitjes te ndërmarrjet tregtare, prodhuese,
sherbyese, me theks të veçantë në tregtimin e produkteve ushqimore.
Çka është Merchandisingu?
Merchandisingu është një varg i aktiviteteve që për qëllim kanë inkurajimin e
konsumatorëve për të blerë produktet e caktuara. Parimi kryesor është dhënë sipas
formulës:
Ekspozimi i mirë = 3*B, Binde, Blerësin, që të Blej.
Në botën moderne konsumuese merchandisingu ka arritur të jetë një armë shumë e
fuqishme për përmirsimin e shitjes, sa që sot nuk mund të paramendohet distribuimi
efikas i produkteve pa shërbimin e merchandisingut në strukturën e ndërmarrjes.
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Elementet qenësore për implementimin e merchandisingut janë:
• Distribuimi – SHITJA
• Të kemi produktin e duhur – KUALITATIV,
• i cili është i afirmuar – i BRENDUAR,
• Në vendin e duhur – PREZENT, NË PIKË TË SHITJES,
• i vendosur sipas standarteve – i DUKSHËM,
• Në masë të mjaftushme – SASIA,
• Në vlerë të pranueshme – ÇMIMI,
• Në hapsirë më të – ZGJERUAR.
• Të jetë me afat të - CAKTUAR
• Të jetë me cilësi të - GARANTUAR
Këto duhet të gjitha së bashku të ju ofrohen konsumatorëve, në mënyrë që të arrihet shitja.
MAKSIMALE.
Duhet kuptuar që propaganda (reklama), është metoda e shtytjes (PUSH) së blerësve,
përderisa merchandisingu është metoda e tërheqjes (PULL) së blerësve për blerje. Njëra
pa tjetrën, natyrisht që nuk mund të funksionoj si duhet. Qëllimi i merchandisingut
është, që fizikisht, sa më afër t’ia ofroj produktin blerësit dhe të pushtoj pozicionet më të
vlefshme për produktin, e gjitha kjo në funksion të rritjes maksimale të shitjes. Gjithashtu,
qëllim tjetër është nxitja e deshirës se blerësit për produktin, si dhe ndikimi në zgjedhje
dhe blerje. Merchandisingu është:
• Metodë e përparimit të shitjes,
• Ndërtimi aktiv brendit (markës),
• Komunikimi final me blerësit,
• Faza e fundit e distribuimit të produktit.
Kjo mund të përmblidhet me pak fjalë:
• Secila pikë shitëse të ketë produktin tonë,
• Në pozicione më të mira,
• Në asortiman më të plotë.
Mënyra se si ekspozohen matrialet përcjellëse në shitore, dyqan, market, apo kudo tjeter(
në rafte, në vendet dalëse, dhe rafte shtesë) ka efekt në përceptimin e brendeve të caktuara
nga konsumatorët. (Ali Jakupi Prishtinë 2000)
Produkti i ekspozuar mirë vlerësohet më shumë nga kosumatorët.
Merchandisingu -është komunikimi me blerësit në momentin e blerjes, duke përdorur
produktet tona, materialet e shitjes, mjetet dhe kreativitetin tonë. Të gjitha këto në fuksion
të rritjes së kualitetit dhe vlerës së produkteve tona në mënyrë që të arrihet reagimi i
blerësit- konsumatorit. Gjithashtu merchandisingu varet shumë nga komunikimi
i mirë ndërmjet partnerëve tregtarë. Një angazhim i përbashkët në përmirsimin e
merchandisingut në pikat e shitjes rezulton në ngritje të shitjes për të gjithë partnerët e
involvuar. Merchandisingu i implementuar në mënyrë korrekte jep rezultate pozitive dhe
ngritje të menjëhershme të shitjes të ndërmarrjeve tregtare distribuese dhe klientëve të saj.
Kjo mënyrë inkurajon blerjen duke ekspozuar produktet bashkë me materialet përcjellëse
në pikat e shitjes. Përpjekjet e ndërmarrjeve tregtare duke aplikuar merchandisingun
kanë për qëllim të veçojnë produktet e veta nga produktet e konkurencës, duke rritur
njëkohësisht veçantinë e artikujve në sytë e konsumatorit.
Shprehitë e blerësit - Merchandisingu si metodë shfrytëzon në maksimum analizat dhe
hulumtimet e shprehive të konsumatorëve me qëllim të rritjes së shitjes. Eksperienca ka
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treguar disa parime gjenerale të shprehive të konsumatorit. Konsumatori është i drejtuar
përmes shitores sipas shtrirjes. Sekuencat kryesore, siç janë mishërat, buka, janë të
vendosura në atë menyrë që secili konsumator të shkoj në drejtim të tyre. Konsumatori
drejtohet gjithmonë në të djathtë, ai ecën në të djathtë, shkon në të djathtë dhe merr në të
djathtë. Fillimi dhe mbarimi i raftit zakonisht nuk vrehet. Koridoret e mbrendshme janë
më pak të frekuentuara se ato të skajshme. Mallrat e vendosura në mes të krahëve dhe
belit shiten më shumë se ato që janë të vendosura lart apo poshtë në raft. Më se 50 % e
konsumatorëve hynë në shitore pa listë të blerjes. Sa më shumë që konsumatoret blejnë aq
më shumë konsumojnë. (Passable, 2010 - 2015)
Vendet më pak të vrejtura
dhe me shitje më të vogël

Vendet me shitje mesatare

Vendet me shitje më të
madhe

Efektet e merchandisingut janë të theksuara edhe në blerjet impulsive dhe gjysëmimpulsive, pra me blerje impulsive 40-50% dhe blerje e planifikuar 50%. (Passable, 2010
- 2015)
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www.marketingu.com
Shprehitë e blerësit gjatë blerjes

Sjellja dhe shprehitë e blerësit

50% blerje e planifikuar
40 - 50 % blerje impulsive

Parimet e menaxhimit të hapësirës
Në mënyrë që produkti të shitet, ai patjetër duhet të jetë i vërejtur së pari. Duke u bazuar
në hulumtimet e shprehive të konsumatorëve, mund të nxirren disa konkludime që do
të shërbejnë si parime bazë për menaxhimin e hapësirës se pikave të shitjes. Të vërejturit
bëhet faktor qenësor kur konkurentët kanë reklamë të ngjajshme dhe nuk kanë ndonjë
promovim (aktivitet) special. Në këtë rast vendosja në raft ka rol të madh në shitje.
Personat me gjatësi mesatare së pari do të vërejnë produktin e ekspozuar, i cili zë vend së
paku 30 cm në raft. Njerëzit zakonisht shikojnë në nivelin e syve të tyre dhe 30 shkallë më
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poshtë. Kjo është arsyeja pse raftet më të vërejtura janë ato të lartësisë prej 120 – 180 cm
nga dyshemeja. Një shembull praktik:

180 cm

120 cm
cm

30 cm
cmcm
Vendi më i pak i vërejtur.
Vendi ku produktet mund të vërehen më lehtë nga
konsumatori
Vendi ku produktet vërehen dhe shiten më së miri dhe
më së shumti pra kemi shitje më të lartë.

(Passable, 2010 - 2015)
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LËVIZJA E KONSUMATORËVE DHE PIKAT E NXEHTA NË MARKET

Arka

RAFTET

Arka

RAFTET

RAFTET

Arka

Pikat e nxehta të shitjes
Hyrja

Dalja
Ishujt e nxehtë të shitjes

Detyrat e merchandisingut
Detyrat kryesore të merchandisingut janë që të përvetësojnë hapësira sa më të gjëra të
rafteve, pastaj të grupojnë produktet sipas rëndësisë që kanë për shitjen, gjë që shpesh
shkakton konflikt me personelin e shitjes. Mu për këtë është shumë e rëndësishme që
merchandaiseret të jenë njerëz me vlera të posaçme. Mardhënie të mira me tregtarët
posaqërisht vijnë në shprehje kur merchandaiseri duhet të bind ata që të pranojnë
vendosjen e tendave, materialeve, reklamuese flamujve fletushkave, billbordave stikerave
shtandeve testerave dhe materiale të tjera promovuese etj, në pjesët e jashtme dhe të
mbrendshme të marketave dhe në hapsira të dukshme etj. Shpesh është e këshillueshme që
merchandisingu të jetë i ndarë nga shitja me qëllimin e vetëm që të shërbej si mekanizëm
kontrollues për punën e forcave të shitjes, sepse përcjellin prezencën e produkteve
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në objektet e shitjes. Egzistojnë modele, ku firmat e specializuara ofrojnë shërbime të
merchandisingut. Obligim i merchandaisereve është që të komunikoj me dyqanet në teren
dhe që bashkarisht me shitësit të dakordohen për aktivitetet e duhura. Numri i dyqaneve
që duhet të vizitohen dhe për të cilat merchandaiseri ka përgjegjësi, mund të jenë deri në
120 - 140 marketa. Mesatarisht një merchandeser mund të vizitoj në ditë 20 – 22 marketa.
Vendet e shitjes duhet të kategorizohen sipas rëndësisë (A,B,C). Kështu që sipas agjendes
disa lokale kërkojnë vizita në çdo ditë, kurse disa të tjera çdo tri ditë dhe disa çdo javë
varësisht nga qarkullimi.
Forma dhe modeli i shitjes, dhe merchandisingut të kompanisë Procter&Gamble
Te kjo kompani aplikohet modeli DPSM :
D - Distribuimi
P - Çmimi
S - Hapësira
M- Merchandisingu
D-Distribuimi - Distribuim i plotë dmth: Të gjitha marketet (100%), të gjitha madhësitë
(100%), të gjitha variantet (100%), të gjitha dyqanet sipas kanaleve të shitjes (100%), të
gjithë kohën (100%).
P- Price- Çmimi – kontrollën mbi çmimin e ka çdo produkt dhe se produktet të cilët
shiten çmimi duket mirë dhe i arsyeshëm po ashtu edhe në raport me konkurencën,
kontrolla për gabime në çmime, çmime të rekomandueshme, komunikimi i çmimit në
rafte,etj. (PROCTER&GAMBLE)
S -Shelf (Rafti)- Pozicioni në rafte te blerësi (të jetë në nivel ekspozimi të mirë me sy
dhe të jetë lehtë i kapshëm për konsumatorët) të ketë hapsirë të mirë dhe ekspozim të
mjaftueshëm në atë kategori, minimumi sa ekspozimi i konkuruesit kryesor, të ketë kujdes
në out of stock, dhe overstock, të ketë kujdes në afat skadence.
M-Merchandising –Puna e cila bazohet në shenjëzim shtesë të produktit tonë duke rritur
ndjeshmërinë vizualitetin e produktit, për qëllimin që të krijon interes duke e dalluar atë
nga konkurenca klasike psh: Me shenjëzime më, postera, afishe, rafta shtesë, si brendi në
foto:

(Passable, 2010 - 2015)
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Pra, DPSM është standardi në të cilën bazohet shitja por lart e kemi cekur vetëm
shkurtimisht ndërsa në përmbatje DPSM ka në mbi 100 faqe pune me detale për çdo pikë
veprimi.
FBSH (Formati bindës i shitjes) 5 Arsye pse blerësi thotë “PO”
• Demostrimi se e kuptojmë situatën e blerësit - dyqanit
• Demostrimi se propozimi ynë është praktik
• Të sigurohemi se blerësi kupton propozimin
• Të sigurohemi që blerësi e vëren përfitimin nga ai produkt për dyqanin e tij
• Të sigurohemi me një hap të ardhshëm të lehtë që të bëjë të lehtë për blerësin për të
thënë PO
Forma e promocionit dhe merchandisingut

•

(Passable, 2010 - 2015)

Formati i shitjes prej 7 Hapave
• Rishiqo shënimet dhe objektivat e planifikuara
• Kontrollo dyqanin, shënoni gjetjet reale në pikën konkrete
• Përshtat objektivat sipas kërkesave të konsumatorëve
• Bëje prezentimin përmbyllës, angazhimet specifike dhe përmbledhjet
• Merchandaiso dhe trajno personelin e dyqanit
• Përcjellja e vizitës – shënimet
• Shqyrtimi i vizitave dhe analiza
Pra gjithsesi monitorohen edhe lëvizjet përmes sistemit të GPRS, mandej sa blerësa, sa
janë, rabatet e dhëna, si janë përdoruar aksionet, si është shitja për produkt, shitja për
blerës, furnizimet për furnitor të veçantë etj, të gjitha këto përmes softuerit CFMA.2
Passable - Standartet e merchandisingut (2015-2015)
Fikret Havolli – Punim Masteri Kolegji Riinvest 2014.

1
2
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Pyetje Hulumtuese Tema (Standartet e merchandisingut) rast studimi Ndërmarrja
Passable dhe MC- Food
Ndërmarrja Passable
1. A e aplikoni merchandisingun si metodë për nxitjen e shitjes ?
• Po
• Jo
2. Sa e aplikoni merchandisingun në ndërmarjen tuaj ?
• 20%
• 40%
• 60%
• 80%
• 100%
3. Çfarë efikasiteti ka për ndërmarjen tuaj merchandisingu?
• Aspak
• Pakë
• Mesatar
• Shumë
4. Sa ndikon merchandisingu në rritjen e shitjes për kompanian tuaj ?
• 2%
• 5%
• 10%
• 15%
• 20%
5. A keni standarte për merchandaising ?
• Po
• Jo
6. A mbani trajnime për standartet e merchandisingut për punëtorët tuaj ?
• Po
• Jo
7. Kush merret me trajnim të stafit për merchandising?
• Drejtori Gjeneral
• Drejtori i Shitjes
• Drejtori i Marketingut
• Drejtori i Financave
• Apo dikush nga jashtë ndërmarjes
8. Merchandisingu për ndërmarjen tuaj a është: ?
• shpenzim apo
• investim
Pyetje Hulumtuese Passable dhe MC- Food
Ndermarrja MC- Food
1. A e aplikoni merchandisingun si metodë për nxitjen e shitjes ?
• Po
• Jo
2. Sa e aplikoni merchandisingun ne ndërmarjen tuaj ?
• 20%
• 40%
• 60%
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• 80%
• 100%
3. Çfarë efikasiteti ka për ndërmarjen tuaj merchandisingu?
• Aspak
• Pak
• Mesatar
• Shumë
4. Sa ndikon merchandisingu në rritjen e shitjes për kompaninë tuaj ?
• 2%
• 5%
• 10%
• 15%
• 20%
5. A keni standarte për merchandising ?
• Po
• Jo
6. A mbani trajnime për standartet e merchandisingut për punëtorët tuaj ?
• Po
• JO
7. Kush merret me trajnim të stafit për merchandising ?
• Drejtori Gjeneral
• Drejtori i Shitjes
• Drejtori i Marketingut
• Drejtori i Financave
• Apo dikush nga jashtë ndërmarjes
8. Merchandisingu për ndërmarjen tuaj a është: ?
• shpenzim apo
• investim
Përfundim dhe rekomandime
1.Secila kompani DUHET që në afarizmin e vet, ti kushtoj rëndësi të veçantë
merchandisingut, dhe të krijoj standarte të shkruara për merchandising.
2.Personeli i angazhuar në merchandising kalon nepër trajnime të gjata dhe të vazhdueshme
teorike dhe praktike, duke u mbeshtetur në trajnime dhe përvoja të sukseseshme globale
dhe vendore.
3.Implementimi i standarteve të merchandisingut në Kosovë është shumë i rëndësishëm.
Më shumë se 60-65% të produkteve janë të panjohura mirë për konsumatorët Kosovar.
Këtu merchandisingu mund të luaj rol të rëndësishëm në njoftimin e produkteve të reja
me konsumatorët. Kompanitë serioze të cilat janë të interesuara të plasojnë produktet
e veta në Kosovë, mund të ofrojë përvojat e veta në merchandising, për kompanitë që i
përfaqësojnë. Është e rëndësisë së veçantë që këto përvoja të çmueshme të zbatohen edhe
në afarizmin e ndërmarjeve tona në Kosovë.
4. Ndërmarja Passable dhe MC.Food duhet që standarteve për merchandising ti kushtojnë
kujdes edhe më të madh në rritjen e shitjes.
5. Si ndërmarja Passable dhe MC- Food duhet të investojnë dhe të kenë trajnime
të vazhdueshme për merchandising dhe të përcjellin standartet bashkohore të
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merchandisingut.
6. Departamenti i marketingut si në Passable dhe MC- Food duhet që ndaj merchandisingut
ta kenë një kujdes të veqantë dhe të zbatojnë në më së paku 80% të tregut.
7. Në ekonominë e Republikës së Kosovës të gjitha ndërmarjet duhet të gjejnë forma dhe
të zbatojnë metodat dhe standartet e merchandisingut, sepse merchandisingu është çelësi
në zhvillimin e ndërmarjeve në Kosovë shembull për këtë janë kompanitë më të fuqishme
botërore.
8. Gjatë aplikimit të merchandisingut në ndërmarje, për të pas një efekt maksimum në treg
duhet të zbatohet thënia «Mendo globalisht, vepro lokalisht» bëhet një parim orientues i
rëndësishëm, sa u përket klientëve, edhe ndërmarjet në Kosovë duhet të jenë të orientuara
në qasjen globale të zhvillimit, «Mendo globalisht, vepro lokalisht»
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Kriza financiare dhe pasojat e saj në Shqipëri
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Abstrakt
Në këtë material do të analizojmë shkurt pasojat e recesionit global dhe të krizës financiare në
disa prej treguesve makroekonomikë të ekonomisë shqiptare. Do të shikojmë ndikimin e këtyre
fenomeneve ekonomike në treguesin e Prodhimit të Brendshëm Bruto, të Normës së Inflacionit,
të Normës së Papunësisë, të Deficitit Tregëtar, të Remitancave, të Investimeve të Huaja, të Deficitit
Buxhetor, të Borxhit të Jashtëm, të Normës së Interesit, të Kurseve të Këmbimit, të Kredive dhe
Depozitave, të Kredive me Probleme dhe Kredive të Këqia etj. Nëpërmjet analizës do shikojmë
se në cilët tregues ka ndikuar negativisht dhe në cilët tregues ka ndikuar pozitivisht. Cila ka qënë
tendenca e përgjithëshme e ndikimit? Përveç fenomeneve të jashtme a kanë pasur ndikim edhe
faktorë të brendshëm ekonomikë? Duke u nisur nga konkluzionet e nxjerra do jepen mendimet
përkatëse për daljen nga kjo situatë. Konkretisht: të frenohet rritja e shpenzimeve qeveritare sepse
në vende të tilla me ekonomi të vogël të hapur si Shqipëria, me kurs këmbimi fleksibël politikat
fiskale nuk kanë ndikim në rritjen ekonomike. Të kufizohet deri në eleminim pranimi depozitave
dhe dhënja e kredive në valutë, në euro dhe në dollar, të shikohet mundësia e krijimit të një
Banke Tregëtare me kapital tërësisht shtetëror për të mbështetur politikat e Bankës Qëndrore. Të
stimulohet kredia në sektorët e prodhimit, në veçanti në sektorin e nxjerrjes dhe të përpunimit të
mineraleve. Të shikohet mundësia e rishtetëzimit të sektorit të naftës dhe e Hidrocentraleve etj.
Në material është përdorur metoda e krahasimit, metoda statistikore dhe metoda e përshkrimit.
Fjalë kyçë: Inflacion, papunësi, recession, krizë ekonomike, PBB, deficit tregëtar, kurs këmbimit,
normë interesi, remitanca, investime, kredi të këqia etj.

1. Pasojat e Krizës Financiare në ekonominë shqiptare.
a. Ndikimi në PBB, inflacion dhe papunësi
b. Në treguesit e tregëtisë me jashtë
c. Në treguesit e bilancit fiskal
d. Në treguesit e agregatëve monetarë
e. Në treguesit e depozitave dhe kredive
f. Në treguesit e portofolit të kredisë
Kriza financiare që u ndje në vitin 2008 dhe që ende nuk i janë shuar pasojat në disa prej
ekonomive europiane pati ndikim edhe në ekonominë shqiptare. Ndërsa në ekonomitë e
mëdha si Italia, Spanja apo Greqia pati tërësisht ndikime negative, në Shqipëri për shkak
të strukturës dhe pjekurisë së sistemit kapitalist shqiptar, shkallës së lidhjes me ekonomitë
e prekura më shumë prej saj, pati ndikime negative dhe ndikime pozitive. Më poshtë do
të analizojmë me dhjetra tregues ekonomikë për të parë se në cilët tregues ka ndikuar
negativisht dhe në cilët ka ndikuar pozitivisht. Kjo analizë do na shërbejë për të dhënë
mendimet tona mbi mundësitë që ka ekonomia shqiptare për një zhvillim dhe rritje reale,
jashtë përcaktimeve politike dhe partiake.
a. Ndikimi në PBB, inflacion dhe papunësi
Tabela Nr.1 Dinamika e 4 treguesve kryesorë makroekonomikë
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Nr Vitet
2008 2009 2010
2011 2012
1
Rritja ekonomike %
7.5
3.4
3.7
2.5
1.6
2
Inflacioni %
2.2
3.5
3.6
1.7
2.4
3
Papunësia %
12.5 13.8
14.2
14.3 13.9
4
PBBn në %
11.7 5.9
8.4
4.9
2.7
Burimi: BANKA E SHQIPËRISË.RAPORTE VJETORE 2008-2013
Grafiku Nr.1 Dinamika e treguesve të Tabelës 1.
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Të dhënat e tabelës dhe paraqitja grafike e tyre tregojnë se ritmi i rritjes reale ekonomike
ka rënë në mënyrë të dukëshme nga 7.5% në 0.4%. Ritmi i rritjes së PBB-së nominale
ka rënë nga 11.7% në 2008 në 2.2% në 2013. Rënja e tyre është shoqëruar me rënjen
e të ardhurave dhe të produktit të brendshëm për frymë duke ndikuar negativisht në
mirëqënien e popullsisë shqiptare.
Tabela Nr.2 Ndryshimi i elementëve të PBB-së nominale 2008-2013 në përqindje ndaj
vitit paraardhës.
Vitet
C
I
ADbr
Nx
PBBn
2008
15.1
-1.9
10.0
12.2
11.7
2009
4.1
2.0
3.5
-4.7
5.9
2010
5.2
-5.8
2.3
-7.7
8.4
2011
4.9
8.4
5.8
15.9
4.9
2012
2.2
-9.7
-0.8 -16.0
2.7
2013
3.2
2.6
3.0
-2.0
2.2
Burimi:Banka e Shqipërisë, përpunimi i autorëve
Faktori kryesor që ka ndikuar në rënjen e ekonomisë ka qënë Kërkesa e Brendëshme AD
e cilaҫështë ulur për çdo vit me përjashtim të vitit 2012. Në uljen e kërkesës së brendëshme
ndikimin më të madh negative e kanë dhënë Investimet(I) të cilat në vitet 2008, 2010 dhe
2012 kanë qënë më të ulta sesa një vit më parë. Ritmi i rënjes së konsumit përfundimtar
ka qënë më i moderuar. Eksportet neto(Nx) duke përjashtuar vitin 2008 dhe 2011 kanë
dhënë ndikim pozitiv në rritjen e PBB-së. Kjo tregon se bota ka pasur një ndikim pozitiv
në rritjen e PBB-së shqiptare. Janë rritur eksportet me ritme më të larta se importet duke
rritur edhe njëkohësisht edhe shkallën e mbulimit.
Norma e papunësisë është rritur dukshëm, nga 12.5% në vitin 2008 në 17.9% në vitin
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2014. Kjo rritje e nivelit të papunësisë është e lidhur me nivelin e rënjes së Prodhimit të
Brendshëm. Në bazë të ligjit të Okunit i cili thotë se për çdo 2% të rritjes reale ekonomike
mbi normën e prirjes së rritjes që zakonisht merret 2.25% kemi 1% rënje të normës së
papunësisë. Në Shqipëri jo vetëm që nuk do kishim rritje të ekonomisë por do kishim
rënje të saj. Ekonomia shqiptare sipas këtij treguesi, që për mendimin tonë është treguesi
makroekonomik më i diskutueshëm për vërtetësinë e tij, që në vitin 2010 ka qënë në
recesion. Nëse krahasojmë tendencat e normës së papunësisë me ato të inflacionit
shikojmë se norma e papunësisë rritet dukshëm në një kohë që norma e inflacionit
qëndron në parametra të parashikuara të Bankës Qendrore, në kuotën. Në 4 vitet e fundit
ka varjuar nga 2.4% në 0.7% në 2014. Norma e inflacionit duke marrë në konsideratë
efektin e politikave monetare në Shqipëri ku rreth 60% të tregut të kredive e zënë ato në
valutë dhe 50% të tregut të depozitave e zënë ato në valutë mund të themi se ky tregues
është tërësisht i importuar. Kjo edhe për faktin e strukturës së shportës së mallrave ku
pjesa më e madhe e tyre janë të mira importi. Kjo lidhje me botën shihet edhe në raport
me Eurozonën, Italinë dhe Greqinë, vende me të cilat realizojmë pjesën më të madhe të
eksporteve. Mbi 60% të importeve e realizojmë me vendet e BE-së.
Tabela Nr. 3 Norma e inflacionit në %
Vitet
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Eurozone
3.3
0.3
1.6
2.7
2.5
1.4
Greqi
4.2
1.3
1.4
3.1
1
-0.8
Itali
3.5
0.8
1.8
2.9
3.3
1.2
Rritja ekonomike në %
Eurozone
0.9
-4
0.7
1.4
-0.7
-0.4
Greqi
3
-2
-0.3
-5.5
-6.3
-3.8
Itali
-0.9
-4.8
0.7
0.4
-2.2
-1.8
Burimi: Banka e Shqipërisë.Raporte Vjetore 2008-2013
Koeficientët e korelacionit për PBB-në dhe Normën e Infalcionit midis Shqipërisë dhe
(Europë, Itali, Greqi, Kosovë dhe Maqedoni)
Emertimi
Europe
Greqi
Itali
Kosove Maqedoni
PBB
0.26
0.85
0.21
0.90
0.47
Inflacion
0.45
0.78
0.40
0.67
0.32
Burimi: Llogaritjet janë të autorëve
Të dhënat e Tabelës Nr.3 dhe të tabelave shoqëruese tregojnë qartë lidhjen e dukëshme
midis PBB-së dhe inflacionit në Shqipëri me vendet e BE-së, ekonominë greke, italiane,
kosovare dhe maqedone. Norma e inflacionit është më shumë e lidhur sesa treguesit e
tjerë makroekonomikë. Në këtë mënyrë norma e inflacionit të huaj, në periudhën e krizës
financiare, ka ndikuar pozitivisht në normën e inflacionit në Shqipëri
b. Në treguesit e tregëtisë me jashtë
Kriza financiare ka pasur ndikimin e vet edhe në treguesit e tregëtisë me jashtë. Investimet
e huaja neto në 2013 dhe 2014 janë rritur dukshëm në krahasim me vitet 2008 -2012. Në
vitin 2010 dhe 2012 kemi pasur rënjen më të madhe të investimeve në vend me -5.8 dhe
-9.7% në krahasim me një vit më parë. Me këto të dhëna mund të tërheqim konkluzionin
se kriza financiare, për llogari të IHD-ve për vitet 2013-2014 ka ndikuar pozitivisht.
Remitancat kanë ardhur vazhdimisht në rënje. Kjo tregon se në këtë zë kriza financiare ka
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pasur ndikim negativ. Ky ndikim negativ duket edhe në disa tregues të tjerë si numri i mad
hi kthimeve të emigrantëve nga Greqia, vëllimi i transaksioneve me Italinë dhe Greqinë etj.
Tabela Nr.3 treguesit e tregëtisë me jashtë
Nr Vitet
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
IHD ml Euro
609.8 688.7 788.5 608.9 647.0 923.2 801.3
2
Remitanca ml Euro
833
781.3 689.8 664.5 675.3 543.8 591.9
Kursi kembimit Leke/
3
122.8 132.1 137.8 140.3 139
140.3 140
euro
Rezervat në muaj
4
4
4.2
4.8
4.4
4.7
4.7
5.5
importe
Burimi:Banka e Shqipërisë
Tabela 3/1 në milionë lekë
Emertimi 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Eksporte

112,572

104,515

161,548

196,897

213,030 246,391

255,759

Importe
439,894 428,839 477,768 544,004 528,490 517,378 552,274
Deficiti
Tregtar
-327,322 -324,324 -316,220 -347,107 -315,460 -270,987 -296,515
Burimi INSTAT
Grafiku Nr.2 Dinamika e eksport-importeve dhe deficitit tregëtar
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Të dhënat e tabelës 3/1 dhe të grafikut përkatës tregojnë për dinamikën e eksportimporteve për periudhën 2008-2014. Vëllimi i eksporteve (në lekë) në 2014 është rritur
në shumë absolute 2.2 herë më shumë se në vitin 2008. Vëllimi i imnporteve në 2014 në
krahasim me 2008 është rritur me 25.5%. Diferenca në ritmin e rritjes ka dhënë efektin
e saj në shkallën e mbulimit të importeve me eksporte. Në 2008 shkalla e mbulimit ishte
25.5%, në vitin 2014 ajo arriti në 46.3%. Deficitit tregëtar për të njëjtën periudhë kohe
është ulur me 10% ose me rreth 31 miliardë lekë. Dinamika e treguesve të mësipërm
tregon për një ndikim pozitiv të krizës financiare globale. Rritja e eksporteve dhe rënja
e deficiteti të Bilancit Tregëtar kanë dhënë ndikim pozitiv në rritjen e PBB-së reale dhe
nominale.
c. Në treguesit e bilancit fiskal
Tabela Nr.4 Të dhëna mbi treguesit e bilancit fiscal 2008-2014
Nr Vitet
2008
2009
2010 2011
2012
2013
2014
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Të ardhura
buxhetore mld 291.2
299
324.7 330.5
330.4
327.2
366.7
lekë
Shpenzime
2
buxhetore mld 351.5
379.9
362.8 376.3
376.2
394.1
438.8
lekë
Deficiti
3
buxhetor mld
-60.3
-80.9
-38
-45.8
-45.9
-66.9
-72.1
lekë
Borxhi
4
brendshëm
400.5
415
407.4 438.6
470.4
520.8
564.7
mld lekë
Borxhi jashtëm
5
195.4
267.5
308
333.9
357.6
363.9
412.4
mld lekë
Burimi:Banka e Shqipërisë
Nga tabela 4 shikojmë se të ardhurat buxhetore kanë ardhur në rritje të vazhdueshme. Në
vitin 2014 në krahasim me vitin 2008 janë rritur me 29.2%. Shpenzimet buxhetore janë
rritur me 24.8%. Të dyja janë rritur edhe në raport me PBB-në, por këtu predominon
rritja e shpenzimeve. Raporti midis shpenzimeve dhe të ardhurave buxhetore thuajse nuk
ka ndryshuar në vite, ai ka mbetur në 20%. Deficiti buxhetor në vitin 2013 dhe 2014 është
rritur me mbi 25 miliardë lekë në krahasim me vitet 2010-2012. Nga analiza e shifrave
të mësipërme konkluzioni është i thjeshtë, kriza financiare ka ndikuar negativisht në
deficitin buxhetor veçanërisht në vitet 2013 dhe 2014.
Borxhi i brendshëm nga 2008 në 2014 është rritur me 141%, borxhi i jashtëm është rritur
me 211%. Borxhi në total sot diskutohet të jetë rreth 70% e PBB-së. Qeveria shqiptare do
marri edhe 1.2 miliardë dollar borxh në vijim nga Banka Botërore. Ky borxh do ta rrisi
edhe më tej borxhin e përgjithëshëm. E veçanta në dinamikën e borxhit qëndron në faktin
se është ulur ritmi i ritjes së borxhit të brendshëm dhe është rritur dinamika e borxhit të
jashtëm, janë ulur letrat me vlerë afatshkurtër dhe janë rritur ato afatgjata.
d. Në treguesit e agregatëve monetarë(në % ndaj vitit të mëparëshëm)
Tabela Nr.5 Dinamika e treguesve monetarë në % ndaj vitit të mëparëshëm
Nr Vitet
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1 M1
0.57
-3.20
0.54
1.55
5.23
19.40
2 M2
4.18
4.55
7.03
3.49
3.52
4.21
3 M3
6.84
12.48
9.16
4.98
2.28
4.00
Paraja në
4 qarkullim
6.38
-6.65
0.30
-0.99
3.38
9.00
P.jashtë
5 bankave
6.74
-6.70
-0.05
-1.13
3.22
9.40
Baza
6 monetare
4.82
-0.49
2.26
2.73
3.46
8.05
Burimi:Banka e Shqipërisë
Agregatët monetarë nuk kanë pasur ndonjë tendencë të caktuar. Agregati M1 i cili
përfaqëson paratë jashtë bankave dhe depozitat pa afat është agregati më i pa qëndrueshëm.
1
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Ai ka varjuar nga -3.2 % në 2010 në 19.4% në 2014. M1 në 2014 në krahasim me vitin 2013
është rritur me 19.4%. Kjo rritje nuk ka ardhur nga rritja e parasë jashtë korporatave por
ka ardhur si rezultat i rritjes së llogarisë rjedhëse dhe i depozitave pa afat të cilat nga 2013
në 2014 u rritën me rreth 40%. Depozitat me afat në 2014 janë ulur në shumë absolute
me rreth 28 miliardë lekë në krahasim me 2013 ose -7.1%. Kjo ulje nuk ka ndikuar shumë
në dinamikën e M2 sepse ka qënë rritja e M1 që e ka amortizuar rënjen e depozitave me
afat në lekë. Depozitat në valutë janë rritur më 18 miliardë ose me 3.7%. Kjo rritje nuk
ka dhënë ndonjë ndikim të ndjeshëm në agregatin M3. Paraja në qarkullim ka pasur
oshilacione të dukëshme. Në vitet 2010 dhe 2012 ajo është ulur dukshëm në krahasim me
vitet paraardhëse. Në vitin 2014 është rritur me 9%. Paraja jashtë bankave për vitet 20102012 ka ardhur në rënje, është rritur vetëm në 2013 dhe 2014. Baza monetare ka qënë
treguesi më i qëndrueshëm. Dinamika e këtyre treguesve tregon se rritja ekonomike ka
qënë simbolike ose nuk ka pasur rritje fare. Në shumë absolute në 2014 në krahasim me
2008 janë rritur M1 me 12.2%, M2 me 30%, M3 me 46.4%, paratë në qarkullim me 11.3%,
paratë jashtë banke me 10.7% dhe baza monetare me 22%. Edhe në shumë absolute këta
tregues, tregojnë se ritja ekonomike ka qënë shumë e vogël ose e pa ndjeshme(INSTAT ka
qënë gjithnjë i pa sigurtë në shifrën e ritjes reale ekonomike).
Koeficienti korelacionit midis agregateve monetare, PBB-së dhe normës së inflacionit:
Korelacioni
PBB%
Inf%
M1
-0.66768284
-0.8582181
M2
0.312339411
-0.1025479
M3
0.858279897
0.66989593
Paraja në qarkullim
-0.45071424
-0.9612186
P.jashtë bankave
-0.42968144
-0.954972
Baza monetare
-0.53126955
-0.9255312
Burimi: Llogaritjet e autorëve
Nga të dhënat e mësipërme shihet qartë se lidhja midis agregatëve monetarë, PBB-së dhe
normës së inflacionit në përgjithësi ka qënë negative. Lidhja midis normës së inflacionit
duhej të ishte në të njëjtin drejtim dhe e fortë sepse rritja e këtyre treguesve ndikon në
rritjen dhe jo në rënjen e inflacionit. Në fakt ka ndodhur e kundërta. Kjo do thotë se norma
e inflacionit nuk është e varur prej këtyre treguesve për pasojë nga politikat monetare të
Bankës Qëndrore. Më së shumti është e varur nga ekonomitë me të cilat Shqipëria ka
marrëdhënie ekonomike. Edhe në PBB ndikimi ka qënë i dobët.
e. Në treguesit e depozitave dhe kredive
Tabela Nr.6 Dinamika e depozitave, kredive dhe normave të interest në %
Nr
1
2
3
4

Vitet
2009
2010
2011 2012
2013
2014
Depozita
6.9
18.5
11.5
6.3
2.1
2.9
Kredi
11.1
9.7
12.2
2.4
-1.2
2.2
Norm int.depoz.12 m
-2.2
-5.6
-8.3
-8.3
-22.5
-54.0
Norma e int.12 m. Kredi
6.0
-9.4
-1.1
-8.0
-7.4
-19.5
Norma e Marrëveshjes së
5
riblerjes njëjavore REPO, %
-16.0
-4.8
-5.0
-15.8
-25.0
-25.0
Burimi. Banka e Shqipërisë
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Niveli i depozitave në total ka ardhur në rënje nga 18.5% rritje në 2010 në 2.9% rritje në
2014. Po kështu edhe niveli i kredive ka ardhur në rënje. Në vitin 2013 niveli kredive ka
qënë më i ulët se në vitin 2012. Niveli i ulët i kredive është diktuar nga niveli i ndryshimit
të normave të interest të tyre. Pavarësisht se norma bazë e interest (REPO) është ulur në
2%, u ulën normat e interest të depozitave në lekë ndërsa normat e kredive ndryshuan
fare pak duke rritur korsën e fitimit nga bankat tregëtare. Pavarësisht se normat e kredive
në 2014 janë ulur me 54% ato përsëri mbeten shumë të larta në krahasim me normat e
interest të depozitave. Ndryshimi i normave të interest të lekut është i lidhur jo vetëm
me ndryshimin e normave të REPO-ve por edhe me ndryshimin e normave të interest të
valutave. Në përgjithësi ato kanë ndikuar në rritjen e depozitave dhe të kredive në valutë.
f. Në treguesit e portofolit të kredisë
Tabela Nr.7 Gjendja e protofolit të huasë
Vitet
Cilësia e portofolit të huasë në %
Emërtimi
Hua të
Hua në
Hua në
Hua nën Hua të
Hua të
klasifikuara standart
ndjekje
standart dyshimta humbura
Viti 2009
100
Viti 2010
100
Viti 2011
100
Viti 2012
100
Viti 2013
100
Viti 2014
100
2014/2009%
100.0
Burimi: Banka e Shqipërisë

83.38
79.44
73.61
68.91
68.8
69.5
83.4

6.35
6.94
7.46
8.34
7.99
7.74
121.9

4.7
6.04
9.33
9.83
7.55
6.73
143.2

2.7
3.59
3.94
5.23
4.22
4.22
156.3

2.87
3.98
5.67
7.7
11.45
11.83
412.2

Grafiku Nr.3 Dinamika e disa prej huave
14
12
10
8
6
4
2
0

Hua nën standart
Hua të dyshimta
Hua të humbura

1

2

3

4

5

6

Të dhënat e tabelës Nr.7 dhe të grafikut përkatës tregojnë se gjendja e kredive ka ardhur
vazhdimisht duke u përkeqësuar. Kreditë e humbura nga viti 2009 në vitin 2014 janë
rritur me 412%, ndërsa ndaj totalit nga 2.87% që zinin në 2009, në 2014 zënë 11.85% duke
arritur në rreth 500 milionë euro. Huatë e dyshimta për të njëjtën periudhë janë rritur
me 156%, huatë nën standart me 143.2%, huatë në ndjekje me 121.9%. Huatë në standart
nga 83.38% që zinin ndaj totalit në 2009, në 2014 zënë vetëm 69.5%. Të gjitha këto shifra
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tregojnë se gjendja e portofolit të kredisë është e keqe dhe se ka ardhur vazhdimisht duke
u përkeqësuar. Arsyet e këtij përkeqësimi nuk duhen parë në ndikimin e krizës financiare
por në faktorët e brendshëm ekonomikë. Kështu vetëm 35 biznese apo grupe biznesi kanë
mbi gjysmën e kredive të këqia. Kjo tregon se bankat tregëtare në dhënjen e kredive nuk
kanë qënë strikt në zabtimin e rregullores. Këtu ka ndikuar negativisht edhe BQ-që nuk
ka ndërhyrë pasi ajo disponon Rregjistrin e Kredive të tyre.
Konkluzione dhe Rekomandime
Kriza financiare në ekonominë shqiptare për vitet 2008-2014 ka dhënë efekte negative dhe
efekte pozitive. Këto efekte janë të lidhura me shkallën e pjekurisë së kapitalizmit shqiptar
i cili dallon nga kapitalizmi europerëndimor në shumë pika ndër të cilët përmendim,
mungesën e bursës, mungesën e kapitalit financiar dhe tregje të dobët të banesave dhe të
tokës. Një nga pikat e dobëta që ka sistemi financiar i cili përfaqësohet nga sistemi bankar
është qarkullimi i lirë i valutës e cila lehtësisht mund të inkasohet në formë depozitash ose
mund të tërhiqet në formë kredie.
Kriza financiare ka ndikuar në të gjithë gamën e treguesve makroekonomikë e financiarë.
Ka pasur ndikime në rënjen e PBB-së. Faktori kryesor që ka ndikuar në rënjen e
ekonomisë ka qënë Kërkesa e Brendëshme AD e cila është ulur për çdo vit me përjashtim
të vitit 2012. Në uljen e kërkesës së brendëshme ndikimin më të madh negative e kanë
dhënë Investimet(I) të cilat në vitet 2008, 2010 dhe 2012 kanë qënë më të ulta sesa një
vit më parë. Ritmi i rënjes së konsumit përfundimtar ka qënë më i moderuar. Eksportet
neto(Nx) duke përjashtuar vitin 2008 dhe 2011 kanë dhënë ndikim pozitiv në rritjen e
PBB-së. Kjo tregon se bota ka pasur një ndikim pozitiv në rritjen e PBB-së shqiptare.
Janë rritur eksportet me ritme më të larta se importet duke rritur edhe njëkohësisht edhe
shkallën e mbulimit.
Është rritur Norma e Papunësisë. Ekonomia shqiptare sipas këtij treguesi, që për mendimin
tonë është treguesi makroekonomik më i diskutueshëm për vërtetësinë e tij, që në vitin
2010 ka qënë në recesion.
Norma e inflacionit të huaj, në periudhën e krizës financiare, ka ndikuar pozitivisht në
normën e inflacionit në Shqipëri.
Kriza ka ndikuar në IHD-të dhe remitancat. Në lidhje me IHD-të tërheqim konkluzionin
se kriza financiare, për vitet 2013-2014 ka ndikuar pozitivisht. Remitancat kanë ardhur
vazhdimisht në rënje. Kjo tregon se në këtë zë kriza financiare ka pasur ndikim negativ.
Ky ndikim negativ duket edhe në disa tregues të tjerë si numri i madh i kthimeve të
emigrantëve nga Greqia, vëllimi i transaksioneve me Italinë dhe Greqinë etj.
Kriza financiare ka ndikuar negativisht në deficitin buxhetor veçanërisht në vitet 2013
dhe 2014.
E veçanta në dinamikën e borxhit qëndron në faktin se është ulur ritmi i ritjes së borxhit
të brendshëm dhe është rritur dinamika e borxhit të jashtëm, janë ulur letrat me vlerë
afatshkurtër dhe janë rritur ato afatgjata.
Nga analiza e dinamikës dhe strukturës së agregatëve monetarë nxjerrim konkluzionin
se norma e inflacionit nuk është e varur prej këtyre treguesve për pasojë nga politikat
monetare të Bankës Qëndrore. Më së shumti është e varur nga ekonomitë me të cilat
Shqipëria ka marrëdhënie ekonomike. Edhe në PBB ndikimi ka qënë i dobët.
Ndryshimi i normave të interest të lekut është i lidhur jo vetëm me ndryshimin e normave
të REPO-ve por edhe me ndryshimin e normave të interest të valutave. Në përgjithësi ato
kanë ndikuar në rritjen e depozitave dhe të kredive në valutë.
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Kriza financiare ka ndikuar edhe në portofolin e kredisë. Shifrat tregojnë se gjendja e
portofolit të kredisë është e keqe dhe se ka ardhur vazhdimisht duke u përkeqësuar. Arsyet
e këtij përkeqësimi nuk duhen pare vetëm në ndikimin e krizës financiare por edhe në
faktorët e brendshëm ekonomikë.
Për të ardhmen rekomandojmë që të shmanget nga depozitat dhe kreditë në valutë.
Kjo do bëjë efeiciente politikat monetare. Të krijohet Bursa e Tiranës ose të synohet një
bursë rajonale. Të synohet mbështetja te sektori i prodhimit, të rishikohen mundësitë e
rishtetëzimit të pasurive të pa rikuperueshme. Të investohet në miniera dhe në bujqësi si
sektorë prioritarë.
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Sistemi bankar në ekonomi dhe kreditë me probleme
Vladimir Mici

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

Abstrakt
Sektori financiar shqiptar në periudhën e tanishme përfaqësohet mbi 90% prej sektorit bankar.
Përveç bankave tregëtare ushtrojnë aktivitetin e tyre edhe një serë subjektesh financiare jo bankare
si kompanitë e sigurimeve, kompanitë e pensioneve, kompanitë e kursim kreditit etj. Sot në Shqipëri
nuk ekzistojnë tregjet e kapitaleve.Bursa e Tiranës është mbyllur me një vendim të parlamentit
të Shqipërisë. Duke qënë sektori kryesor financiar në mbështetje të ekonomisë shqiptare sektori
bankar ka përballuar dhe vazhdon të përballojë një ngarkesë të madhe në fushën e qarkullimit
monetar. Kjo peshë që përballon dhe një sërë arsyesh të tjera të brendëshme dhe të jashtëme ka
bërë që ky sektor të jetë në fokusin e një analize të vazhdueshme prej BQ-së dhe prej Parlamentit
Shqiptar. Në këtë material do të marrim në analizë gjendjen e këtij sektori në vitet e fundit. Do
të shikojmë ecurinë e tij dhe ecurinë e treguesve makroekonomikë, do analizojmë kreditë me
probleme dhe qëndrimin e Bankës së Shqipërisë ndaj këtyre problemeve. Synimi është të shikojmë
se ku janë dobësitë e sistemit bankar shqiptar dhe të japim mendimet tona se cilat janë disa nga
rrugët për përmirësimin e këtij sektori, në veçanti të uljes së përqindjes së kredive me probleme
ndaj totalit të kredive.Në analizë janë përdorur metodat e përshkrimit, krahasimit, analizës dhe
sintezës, metoda e korelacionit dhe një sërë indeksesh të përqëndrimit.
Fjalë kyçe: Bankë, kredi me probleme, depozita, normë interesi, PBB, inflacion, rregjistër kredie,
ristrukturim i kredive, kolateral, aktive financiare, passive financiare, etj.

Sistemi bankar në ekonomi dhe kreditë me probleme
Dinamika dhe roli kreditit bankar në rritjen ekonomike
1. Kreditë me probleme dhe mundësia e zbutjes së tyre
Tipare të disa prej treguesve kryesorë që tregojnë ecurinë e sistemit bankar në Shqipëri.
= Rritja e përqindjes së kredive me probleme ndaj totalit të kredisë.
= Rritja e përqindjes së kredive të humbura ndaj totalit të kredisë.
= Rënja e përqindjes së normës së depozitave në lekë.
= Mosshoqërimi i uljes së normës së interesit të depozitave me ulje të interesit të normës
së kredive në lekë.
=Një pjesë e vogël e debitorëve kishin marrë pjesën më të madhe të kredive.
=90% e depozitave i kanë 5% e depozituesve.
=Ndryshimi midis bankave në përqindjen e kredive me probleme.
=Shpërndqarja e kredive sipas degëve jo eficiente.
=Shpërndarja sipas monedhave jo eficiente.
=Shpërndarja për kredi dhe për aktiver jo normale.
=Shpërndarja brenda për rezidentët dhe jo për rezidentët jo normale.
=Shpërndarja e dobët e kredive sipas degëve të ekonomisë.
=Shpërndarja e dobët sipas rretheve të vendit.
Banka e Shqipërisë ka synuar në përafrimin e standarteve dhe praktikave mbikqyrëse me
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Kapitali
aksioner

Teprica e
kredisë

Bono Thesari

Letra me vlerë

Depozita

2

Raiffeisen
B.K.T
Intesa San Paolo
Credins
Banka e parë e
Investimeve
Banka Kreditit të
Shqipërisë

Burimet e
përherëshme

1
2
3
4
1

Totali Bilancit

Bankat

ato të Bashkimit Evropian. Në vitin 2013 BSH-ja hartoi dy udhëzues me një metodologji
europiane të mbikqyrjes e cila synonte kalimin në një mbikqyrje të bazuar mbi reziqet e
evidentuara apo reziqet e ardhëshme potenciale, në raport me gjendjen e analizuar. Ajo u
mbështet edhe në Standartet e Komitetit të Bazelit1 dhe direktivat e Bashkimit Europian.
Arsyeja e hartimit të këtyre udhëzimeve ishin mnarrëdhëniet jo normale midis bankave
dhe klientëve të tyre. Marrëdhëniet e tyre në aspektin e shlyerjes së kredive ishin me
shumë probleme negative që vazhdonin vazhdimisht të thelloheshin.Kreditë me probleme
dhe në veçanti kreditë e këqia kishin ardhur vazhdimisht në rritje. Me këto udhëzime ajo
synonte ristrukturimin e kredive si një nga masat kryesore që do të shëndoshte sistemin
bankar.
Krahas këtyre udhëzimeve u hartua edhe udhëzuesi për vlerësimin e pasurive të
palujtëshme që ishin vendosur si peng prej subjekteve kredimarëse. Kjo u bë sepse ishin
konstatuar veprime dhe vlerësime jo të sakta të tyre. Këto veprime kishin bërë që një pjesë
e kreditorëve të fitonte shifra të larta të kredisë.
Gjendja e sistemit bankar.
a) Shpërndarja e bankave. Në fund të vitit 2013, bankat e ushtrojnë veprimtarinë e tyre
me 529 degë/ agjenci të hapura brenda territorit të vendit, nga 538 degë/agjenci që ishin
në fund të vitit 2012, ndërkohë vetëm një bankë vijon të ketë një degë jashtë territorit të
vendit, në fund të vitit 2013, sektori bankar vazhdoi të ketë 16 banka tregtare, 21 subjekte
financiare jo banka, 1 zyrë përfaqësimi e bankës së huaj, 121 shoqëri të kursim kreditit, 2
unione të kursim kreditit, dhe zyra të këmbimit valutor arriti në 333 2.
Pesha që zënë 4 bankat më të mëdha dhe 4 bankat më të vogla në sistemin bankar.
Nr

23.2
21.9
11
8.8

24.9
15.2
11.6
10.4

23.2
16.6
13.7
8.6

21.8
15.7
8.9
13.2

17.4
23.7
7.8
5.7

30.5
30.5
16.6
0.4

23.7
21.4
11.2
9

1.4

1.1

1.2

1.2

0.5

1.9

1.3

0.1

0.8

1.0

0.0

0.1

-

0.1

Rregullorja “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit” (miratuar me vendimin nr. 48, datë
31.07.2013, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë), e cila përafron më tej kuadrin
rregullativ me Direktivën Evropiane 2006/48/EC mbi veprimtarinë e institucioneve të kreditit
dhe direktivën 2006/49/EC mbi mjaftueshmërinë e kapitalit të institucioneve të kreditit dhe të
shoqërive të investimit, si dhe akordin e kapitalit - Bazel II.
2
Banka e Shqipërisë.Raporti Vjetor i Mbikqyrjes 2013.Faqe 21.
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0.7

1.0

1.2

0.5

.0

.0

.7

0.5

0.9

1.1

0.3

.8

64.9

62.1

62.1

59.6

4.67

8

6.53

2.9

3.2

3.2

3.4

3.8

1.8

2.9

- .5

4 bankat e vogla 45.1
40.1
39.8
37.5
41.1
61
45.1
Për 14 bankat e
tjera(mesatare)
3.9
4.3
4.3
4.5
4.2
2.8
3.9
Burimi:Banka e Shqipërisë
Shpërndarja gjeografike e tyre në përqindje sipas rretheve ishte, Tirana 49%, Vlorë 8%,
Durrës 6%, Gjirokastër dhe Berat me nga 2%, Elbasan 10%, Fier 9%, Korëë 7%, Lezhë 4%
dhe Shkodër 3%.
b) Pronësia e bankave. Struktura e kapitalit vijon të dominohet nga kapitali i huaj, i cili në
fund të vitit 2013 përfaqëson rreth 92% të kapitalit të paguar të sistemit bankar, pa shfaqur
ndonjë ndryshim të ndjeshëm kundrejt vitit 2012.
c) Zhvillimet kryesore në ecurinë e sistemit bankar shqiptar.
Gjatë vitit 2013 në sistemin bankar ka pasur një sërë zhvillimeshtë rëndësishme me
ndikime pozitive dhe negative në ekonomi.
= Vitit 2013 u karakterizua nga një rënje e portofolit të kredisë me 1.8% në krahasim me
vitin 2012, ndërsa në krahun tjetër janë rritur shpenzimet për blerjen e letrave me vlerë.
Disa nga arsyet e uljes së portofolit të kredisë kanë qënë: -shitja e një pjese të portofolit të
kredisë prej disa nga bankat, -fshirja nga bilancet e bankave e disa prej kredive të humbura,
ulja e disa prej detyrimeve të kredimarrësve si rezultat i sekuestrimit të kolateraleve.
Faktori kryesor që ka ndikuar negativisht ka qënëse kredia e re e gjeneruar ka qënë 16%
më e ulët se në vitin 2012.
Rënja e protofolit të kredisë ka ndikuar negativisht në ekonomi jo vetëm në shumë
absolute por edhe në rritjen e kredive me probleme.
= Kreditë me probleme u rritën me 1 përqind, duke arritur në 23.5% të totalit të kredive
në dhjetor 2013, nga 22.5% që ishin në fund të vitit 2012.
= Niveli i depozitave gjatë vitit 2013, u rrit me 3.4%, kundrejt rritjes prej 7.3% gjatë vitit
2012.
=Raporti kredi/depozita ka ardhur në rënie, duke arritur në 55% kundrejt nivelit prej 58%
që ishte në vitin 2012. Treguesi i likuiditetit, ka ardhur në rënje, megjithse vijon të shfaqë
vlera të kënaqshme, në 34.7%, kundrejt 36.7% në vitin 2012.
=Në fund të vitit 2013, kapitali i nevojshëm për të mbuluar rrezikun e tregut zuri vetëm
3.9% të kapitalit rregullator të sistemit bankar.
Krahas këtyre treguesve negativë sistemi bankar shfaqi edhe një sërë prirjesh pozitive:
= Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit3 ishte 17.9% në 2013 nga 16.2% që ishte në fund
të vitit 2012.
Niveli minimal është 12%.

3
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= Rezultati financiar rezultoi pozitiv, ë fund të vitit 2013 me rreth 6.6 miliardë lekë,
kundrejt vlerës prej 3.8 miliardë lekësh në vitin 2012.
=Treguesit e përfitueshmërisë ROA dhe ROE kapën shifrat pozitive prej 0.54% dhe 6.43%,
etj
d)Struktura e sistemit bankar
=Aktivet dhe pasivet dhe struktura e tytre. Pesha e totalit të aktiveve dhe portofolit të
kredive të sistemit bankar ndaj Produktit të Brendshëm Bruto.
Treguesit
2008
2009
2012
2013
Totali i aktiveve (në mld lekë)
834,10
886,30
1.325,80
1.354,39
Totali i aktiveve/PBB (në %)
76,70
77,50
89,61
91,13
Totali i kredive/PBB (në %)
36,50
39,30
43,58
41,88
Të dhënat e tabelës tregojnë se totali i pasiveve në shumë absolute është rritur në 2013 në
krahasim me 2012 me 10%.Kjo është reflektuar edhe në rritjen e raportit të tij me PBB-në.
Ndryshe qëndron problemi i kredive, ato janë ulur si në shumë absolute ashtu edhe në
shifra relative me 1.8%.
Ecuria e zërave kryesorë të aktiveve të sistemit bankar.
Emërtimi
2012
2013
Shuma
Pesha
Shuma
Pesha
ndrysh
Veprime me thesarin
1 dhe ndërbankare
382,2
32,2
401,4
32,5
5,0
Veprime me klientët
2 (bruto)
573,5
48,3
563,1
45,6
(1,8)
Veprimet me letrat me
3 vlerë
256,7
21,6
302,4
24,5
17,8
4 Mjete të tjera
21,4
1,8
25,5
2,1
18,9
5 Mjete të qëndrueshme
15,9
1,3
18,6
1,5
17,0
Shuma
1.188,0
100,0
1.234,3
100,0
3,9
Kredite e këqija të sistemit bankar shqiptar
Problemi i kredive të këqija i ka nismat e veta pas viteve 2000, kur bankat e nivelit të dytë
raportonin rritjen e kredive me problem, kur në sistemin bankar po shfaqjen fenomeni
i bumit ekonomik dhe sjelljet aggressive të bankave, për dhënine e kredive. Futja e
shpejtë e kapitalit të huaj, mungesa e njohjes së plotë të cultures nga investitorët e huaj
në sektorin banker, dhe mungesa e një tregu financiar efficient e shoqëruar edhe me një
mjedis ekonomik krejt të pasigurt, domosdo që përbënin edhe lendën e parë për ktijimin
e kushteve për një rritje të shpejtë të faktorit të kredisë. Mjedisi ekonomik shqiptar, një
mjedis me burime kursimesh jo të mëdha dhe një kapital që synonte të rritej “brënda
natës “ dhe që të garantonte fitime maksimale, çuan në drejtimin dhe manaxhimin e një
grupi kredish pa një arsye të qartë të dhënies dhe pa argument të fortë dhe të sigurtë të
kthimit të tyre.
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Burimi update Albania
Vet klasifikimi i kredive të këqia, as më shumë, as më pak tregon shkallën në rritje të
riskut që shoqëron çdo kredi. Të para nga jashtë kreditë e këqija të bankave, janë një
bombë e madhe që po u vjen me shpejtësi shqiptarëve, ndërkohë, që arsyetimi i trupave
drejtuese të bankave mbështet në filozofinë e manaxhimit të mjaftueshmërisë së kapitalit
dhë në pozicionet mbrojtëse të manaxherëve drejtues të bankave.
Kreditë e këqija në tremujorin e parë të vitit 2015, mbeten në të njëjtin nivel me atë të
tremujorit të fundit të 2014. Në raportin e Shoqatës Shqiptare të Bankave evidentohet se
në Shkurt të këtij viti, kredia me probleme shënoi një rënie të lehtë me 0.3%. Por në fund
të Marsit, niveli u rrit sërish në 22.8%.Shqetësimin për nivelin e lartë të kredive të këqija e
ka shprehur së fundmi edhe Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Genti Sejko. Kjo shifër e
lartë ka sjellë edhe alarmin për bankat, sepse një rritje e huave të pashlyera mund të sjellë
pasoja të rënda për ekonominë e vendit, pasi bankat ngurrojnë të japin kredi të reja dhe
rrjedhimisht ekonomia ngadalësohet.
Duke i bërë një analizë formave të ndarjes së kredive vërehet:
1- Kredi “standarde”, gjendja financiare dhe flukset e pritshme hyrëse të parasë
janë plotësisht të mjaftueshme për vazhdimësinë e veprimtarisë së tij dhe shlyerjen e
detyrimeve. kryegjëja ose interesi nuk është paguar brenda 30 (tridhjetë) ditësh nga
data e pagesës së këstit;
2- Kredi“në ndjekje”. Gjendja financiare dhe flukset hyrëse të parasë janë të mjaftueshme
për të përmbushur detyrimet, pavarësisht vështirësive financiare të momentit, nuk ka
shenja përkeqësimi të gjendjes së kredimarrësit për të ardhmen. Kryegjëja ose interesi
nuk është paguar për një periudhë prej 31 (tridhjetë e një) deri 90 (nëntëdhjetë) ditësh
nga data e pagesës së këstit.
3 - K r e d i“nënstandarde: Gjendja financiare kapitali dhe flukset hyrëse të parasë
vlerësohen si të pamjaftueshme për përmbushjen e rregullt të detyrimeve të prapambetura.
Kryegjëja ose interesi nuk është paguar për një periudhë prej 91 (nëntëdhjetë e një) deri
180 (njëqind e tetëdhjetë) ditësh nga data e pagesës së këstit;
4- Kredi“të dyshimta”, Gjendja financiare, kapitali dhe flukset hyrëse të parasë vlerësohen
si të pamjaftueshme për përmbushjen e plotë të detyrimeve, kredimarrësi ka probleme
likuiditeti. Kryegjëja ose interesi nuk është paguar për një periudhë prej 181 deri 365
ditë nga data e pagesës së këstit;
5- Kredi “të humbura”.Gjendja financiare e kredimarrësit vlerësohet qartë se nuk siguron
përmbushjen e plotë të kushteve të shlyerjes së kryegjësë dhe të interesit; ose vlerësohet
se mungon i gjithë dokumentacioni i nevojshëm për përcaktimin e gjendjes financiare;
ose kredimarrësi është në paaftësi paguese/ka falimentuar, është përfshirë në proces
likuidimi; ose kredimarrësi ka vdekur dhe askush nuk mund të paguajë kredinë; ose banka
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ka depozituar te përmbaruesi gjyqësor kërkesën për fillimin e procesit të ekzekutimit të
detyrueshëm të kolateralit, në rast se kredia është e siguruar me kolateral; ose gjykata
ka lëshuar urdhrin e ekzekutimit, në rast se kredia nuk është e siguruar me kolateral.
Kryegjëja ose interesi nuk është paguar për një periudhë prej më shumë se 365 (treqind
e gjashtëdhjetë e pesë) ditësh nga data e pagesës së këstit.
Duke iu referuar huave të dhëna rezulton se nga viti 2008 rritja e kredive të këqia ka
njohur vetëm trend rritës dhe po ashtu edhe provigjionet për to. Rritrja e shpejtë e kredive
të këqia ishte menduar se factor kryesor do të ishte paaftesia e qeverive që nuk paguanin
borxhet, por fakti që qeveria shleu borxhet nuk ndryshoi situateën e borxheve të këqia.
Kjo situatë e keqe është rritur mesatarisht 1.8% në vit në totalin e kredive dhe kjo situateë
deformon në mënyrë dominuese rezultatin financiar të bankave
Viti

Cilësia e portofolit të huasë në %
Huatë e
klasifikuara Standarte
100%

Nga këto hua:
Në
ndjekje

Nën
standart

Të
dyshimta

Të
humbura

Mbulimi
me
provigjone

2008

100

88.31

5.23

3.91

1.35

1.2

3.8

2009

100

83.38

6.35

4.7

2.7

2.87

6.3

2010

100

79.44

6.94

6.04

3.59

3.98

8.17

2011

100

73.61

7.46

9.33

3.94

5.67

10.77

2012

100

68.91

8.34

9.83

5.23

7.7

13.57

2013

100

68.8

7.99

7.55

4.22

11.45

16.3

2014(10)

100

9.53

8.32

4.51

12.05

17.2

82.22% 112.78%

234%

900%

352%

(20142008)
/2008

65.59
-26.06%

Nga grafiku i mëposhtëm duken qartë edhe tendencat e kredive që janë problematike, të
cialt dukshëm vijojnë ngjitjen. Po kështu vijojnë edhe provigjionimi tyre.

Ecuria e kredive
% e kredise

15
10

Në ndjekje

5

Nën standart

0

Të dyshimta
Të humbura

Vetë klasifikimi i kredive, mbërthen brënda edhe instrumenta të ndryshëm për ndjekjen
e tyre.
Ekspertë të ndryshëm janë shprehur se kjo është një situatë serioze dhe theksi është
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vendosur se si të zgjidhim këtë situatë. Por ajo që nuk thuhet është se si do të dilet nga
kjo situatë dhe se si bankat nuk do të kenë tendencë rritjen e kredive me probleme. ( pra
nënstandarte, të dyshimita, apo të humbura)
Pra thelbi i diskutimit nuk duhet të synoj se si të sistemojmë këto por edhe se si të gjejmë
rrugë për mos të krijuar të reja.
Janë hedhur tre opsione për sistemimin e kredive të këqija
= Të blihen nga shteti.
= Të shiten kreditë e këqija institucione apo faktorëve të tjerë
= Banka botërore të asistojë në blerjen e kredive me problem për 350 kompanitë shqiptare
me peshë duke i blerë kreditë e tyre nga banka botërore.
Normalisht opsioni më racional, do të ishte ai i blerjes nga banka botërore, që do ti
përgjigjej një krijimi të legjislacioni të posaçëm, i cili do të fshintë të gjithë kreditë pa
shpresë arkëtimi, duke lëmë të hapur derën për rikuperim të mundshëm. Analiza e 350
firmave që kanë shkaktuar problem në kushte e sitës nga Banka botërore do të sjellë një
situatë më dramatike nga çfarë paraqet struktura e kredive të pranuar nga vet bankat.
Po sjellim në vëmëndje intervisten e dhene per Reuters në vitin 2010, të Drejtorit të
Raiffeisen Albania, Oliver Whittle, ku dha edhe nje detaj interesant, kur po shpjegonte
normen e kredive me probleme ne banken e tij. “Jemi pak mbi mesataren ë tregut. Ne jemi
absolutisht skrupoloze në mënyrën se si raportojme, ndaj nuk jam i çuditur, që ndodhemi
mbi mesataren. Afërmëndsh, nuk ekzistojnë arsye logjike, që mund të sugjerojnë se bankat
e tjera kanë performuar më mirë me rrezikun e kredive se kjo bankë, ndaj gjithmone ka
vend per dyshim”.Kjo shpjegon në një mënyrë tjetër edhe faktin se faktori i mos shlyerjet
e borxhit të qeverisë ndaj bizneseve nuk ishte faktor themelor i paaftësisë së firmave për
të shlyer borxhet.
Në mendimin tonë situate e kredive të këqia ka kushte të tjera që varen dhe nuk varen
vetëm nga kredimarrësit e bankës. Kredite e këqija në konceptin e çdo banke është pjese e
riskut të biznesit, pra si risk i aktiveve të saj. Në këtë koncept formulimi, natyra dhe cilësia
e ndërtimit të portofolit të aktiveve të bankës varet totalisht nga aftësia manaxheriale e
bankës për të kryer funksionin e saj kryesor dhënien e kredive. Natyrisht analiza dhe
manaxhimi i kredive, pavarësisht deklarimit, faktet tregojne dy faktore të ndjeshëm:
Së pari analiza e procesit të dhënies dhe procesit të ndjekjes së kredisë ka mangësi të
mëdha që lidhet me politikat aggressive të bankës.
Së dyti me nivelin e ulët të vendimarjeve nga ana e stafit drejtues të bankave. Mjafton fakti
që 350 klientë të bankave zotërëjnë mbi 50% të totalit të kredisë, përballë dhjetra mijrave
depozitues, tregon se shpërndarja e kredisë është bërë pa marrë pasysh riskun e falimentit.
Elementet jashtë kredimarrësve dhe bankës janë edhe ekonomia, ciklet e saj, politikat
shtetërore dhe politikat orientuese dhe pasuria aktuale kombëtare. Sot kredia më e madhe
është në ndërtim, në tregëti, ku fitimi i madh shpërblehet me risk të lartë.Pra bankat kanë
riskuar më shumë. Remitancat kanë rënë, papunësia në rritje, borxhi publik në rritje,
politikë ekonomike të paqartë, të gjithë këta faktorë janë kundër aftësisë se kredimarrësve
për shlyerjen e kredive me problem dhe për më tepër asnjë perspektivë që në të ardhmen
kjo situatë duhet të ndryshojë.
Situata aktuale përveç rregullimeve ligjore për pastrimin e bankave, që nisin me përcaktimi
në ligj të kushteve për fshirjen e borxhit apo provizionimit të tij. Vendosja e afateve kohore
e për fshirjen e kredive të humbura dhe vendimmarrja, analiza e koletaralit apo rëndësia
strategjike e firmës, duhet të përbëjnë një element kryesor pastrimi apo provigjionimi.
Fshirja nga bilancet kërkon një transparence, që lidhet me faktet dhe faktorët, që e
përbëjnë të domosdoshëm këtë fshirje duke marrë parasysh, kohën e kredisë të pakthyer,
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përpjekjet e bankës apo bankave për ristrukturimin e kredive, krijimin e provizioneve
100% për kredinë, problemet sociale që krijon nga shpunësimi si dhe impakti në buxhet,
qoftë me detyrime të pashlyera apo të munguara nga ky fakt. Qeveria shqiptare është në
kërkim të gjetjeve të zgjidhjeve, që përveç Bankës botërore që do të asistojë në diskutimin
për borxhin e 350 kompanive, qeveria hyn edhe për të reformuar sektorin financiar sipas
Bankes botërore.
Huaja mbështet reformat në tri fusha të gjera
Fusha e parë përqendrohet tek forcimi i aspekteve rregullatore dhe mbikëqyrëse të
sektorit privat dhe tek përmirësimi i rrjetës së sigurisë financiare.Këto përpjekje pritet
që të përmirësojnë përgatitjen e bankave për të përballuar krizat dhe të përmirësojnë
kuadrin e sigurimeve të depozitave.
Fusha e dytë mbështet përshpejtimin e zgjidhjes për kreditë e këqija.Si rezultat i këtyre
masave, përqindja e kredive të këqija pritet që të ulet në mënyrë të konsiderueshme deri
në fillim të vitit 2015. Reduktimi i kredive të këqija do të mbrojë stabilitetin financiar dhe
do t’u japë mundësi më mira bankave që t’iu përgjigjen kërkesave për kredi.
Fusha e tretë përqendrohet në forcimin e aspektit rregullator e mbikëqyrës për
institucionet financiare jobankare. Ajo përpiqet të forcojë pavarësinë operacionale dhe
kapacitetin e Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare, duke e lejuar që rregullojë dhe të
mbikëqyrë institucionet financiare jobankare (IFJB) në mënyrë sa më efektive.
“Jemi të inkurajuar nga angazhimi i autoriteteve të sektorit financiar për të vazhduar
më tej dhe për të thelluar reformat për të përmirësuar menaxhimin dhe zgjidhjen e
kredive të këqija, për kuadrin e sigurimit të depozitave, zhvillimin e tregut të sigurimeve,
menaxhimin e borxhit publik dhe kuadrit rregullator e mbikëqyrës për fondet e investimit
A mendohet se këto mund të na nxjerrin nga kjo situatë?
Vendosja e një kufiri prej 10% për kreditë e këqija është një rrugë, por ajo që është më me
interes duhet të ishte, parandalimi, përpara se kufirit 10%. Bankat tashmë janë adoptuar
me këto politika sepse barrën e tyre e kanë kaluar tek klientët. Në mendimin tonë ajo
duhet shoqëruar edhe me uljen e marzhit të bankave, uljen e kostove të sherbimeve
bankare dhe zhvillimin e partneritetit me klientët e rregullut dhe të shëndoshë të bankës.
Strategjitë për zgjidhjen e problemit duke ua kaluar klientëve të tjerë këtë kosto, sepse kjo
shpjegon që bankat realizojnë fitimet të mëdha në kushtet kur edhe provizionet rriten,
nuk është rruga e duhur për kapërcimin e situateës. Kostot e larta të parasë me të cilat
ndeshen klientët do të çojnë domosdoshmërisht në kosto të larta prodhimi, për klientët,
uljen e aftësisive konkuruese dhe në analizë të fundit potencialin e huamarrëseve të rinj
me probleme.
Me këtë sugjerim nënkuptohet se bankat duhet të jenë konuruese edhe me rajonin në
lidhje me marzhet e aplikuara,uljen e normave të kredise.
Bankat duhet të kryejnë në mënyrë të pavarur studime tregu, duke vlerësuar prioritetet,
konkurueshmërinë që paraqet ekonomia, apo dege dhe produkte apo shërbime të caktuara
për të stimuluar ato dege, industri, produkte dhe shërbime me të cilat mund të garantojnë
një efiçiense edhe në raport me produktet dhe shërbimet e huaja.
Kredia hipotekare për banesa apo për ekonominë duhet diferencuar. Ashtu si Shteti ul
tatimet apo stimulon ekonominë në faza të ndryshme, kur rritmet nuk i përgjigjen ciklit
ekonomik, ashtu edhe banka duhet të reflektoj në politikën e saj të biznesit apo fuqinë
blerëse të konsumatorit.
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Abstract
Competition, marketing strategies and the way how airports are managed today have revolutionized
the air transport industry in general. The air transport industry, anywhere in the world, continues
to play an important role in overall economic development of the country. However, despite market
liberalization the evidence of those political and legal issues negatively influencing the airports
ability to compete within the catchment area marks a serious market concern.
Therefore, by applying Political Economical Social Technological Environmental and Legal analysis
of the macro environment in which Pristina airport operates today, this study aims to identify
factors affecting airports ability to compete. This study is based on review of airport documentation
on planning, legal arrangements, agreements marketing and feedback obtained in non-structured
interview with airport operator.
Findings establish that: political and legal factors have a direct effect on airport competition
opportunities. In case of Pristina, this is due to airspace status issue that discriminates airport in
same catchment area. As a conclusion, the issue requires the attention and all the support available
from all stakeholders involved. These recommendations should aid airport management academics
and authorities, in designing legal bases, policies and best practices that enable equal competition.
Findings also cover a gap in existing literature, partly due to the fact that legal perspectives on air
transport industry fail to address the political and legal complexity of the industry in the present
environment.
Keywords: Airport; competitive; political; legal; environment.

Introduction
Airports were traditionally considered monopolistic utility providers with little potential
to develop market opportunities (Graham, 2008). Today, in an increasingly liberalized
market, airports of all sizes are exposed to a variety of competitive constraints, with an
increasing freedom of choice for passengers and airlines; they have to more actively provide
the right product at the right price to retain their customers (‘ATCONF’, 2013). Pristina
airport history consists of very rich, complex and continuous evolving developments and
changes. In brief, Pristina airport officially was opened during 1965 for domestic flights.
In 1985 for the first time it was equipped with navigational aids and since October 1999
the Airport was transferred into international airport. Over the following years the airport
served up to 1 million passengers annually and in 2006 the airport was awarded “The Best
Airport under 1 million passengers” category, from ACI Awards (Pristina International
Airport, 2015). During this period airport runway was resurfaced and modernized. In
2010 the government of Republic of Kosovo under public private partnership agreement
has privatized the airport for 20 years period (Pppkosova.org, 2015). Therefore Pristina
today operates with its brand new terminal building, of 42,000 square meters, new ATC
tower and new apron facilities with passenger turnover around 1.7 million annually. But,
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despite this fact, Kosovo’s independence too, the airspace status continues to remains
under control of International Security Force in Kosovo KFOR (SPINS, 2014). This legal
evolution market vice, arises questions in what competitive environment Pristina airport
is operating today. Therefore this paper aims at explaining the complexity of Pristina
airport competition environment by applying Political Economical Social Technological
Environmental and Legal analysis of the macro environment. Study is based on a
thorough and extensive review of airport documentation on planning, legal arrangements,
agreements and marketing. We complement the review with feedback obtained in nonstructured interview with key informants within the Pristina airport.
Literature review
Governments are seeking to build and develop airports not just to improve the
infrastructure of the country, but also to encourage local and regional development by
creating opportunities to increase the economic growth of surrounding areas (Jarach,
2005). Political influences such as deregulation and liberalization of the air transport
industry have had a great impact on opening up markets to competition in the aviation
industry (Freathy, 2004).
Economic factors - The growing globalization of business and trade is a primary factor
shaping the demand for air travel around the world (Williams, 2006).
Social factors - There are a number of social forces that may have an impact on industries
including: Population demographic, attitude to work and leisure, level of education,
culture differences within and between nations, social mobility, lifestyle change, and the
influence of consumerism (Jobber & Lancaster, 2003).
Technological factors - Technological factors can help in overcoming barriers, like
those of long distances has given some airports a major source of competitive advantage
(Williams, 2006).
Environmental factors - Environmental factors are a relatively recent concern regarding
the competitive environment but an increasingly important issue. Concerns over issues
that have a great impact on the environment and people’s lives such as global warming,
pollution control, waste disposal and conservation of energy and other scarce resources
are growing (Upham, 2003).
Legal factors - Legal factors can include conventions, agreements, and legislation which
industries and individual companies are subject to (Grant, 2008). In the aviation industry,
besides the international aviation conventions such as the Chicago Convention, there
are other organizations such as the International Civil Aviation Organization (ICAO),
International Air Transport Association (IATA) and European Aviation Safety Agency
(EASA) have the right to introduce a number of recommendations on the international level.
Political analysis Kosovo
In political aspect, Kosovo is organized as a democratic and multi-party system. The
legislative power is exercised by the Assembly of the Republic of Kosovo and as such the
assembly is the highest representative and legislative institution in Kosovo. Kosovo aims
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an active foreign policy, which should be in concordance with the aims of the people of
Kosovo for Euro-Atlantic integrations, preservation and strengthening of the relations
with allied countries, establishment of good relations with countries of the region and
accomplishment of the status of a trustworthy partner in the fight against the threats to
the international security (Rks-gov.net, 2015).
Kosovo declared its independence on 17 February 2008, but Kosovo’s non-membership in
the United Nations (UN) remains a key political obstacle to integration and socioeconomic
development. Although 108 (out of 193) UN member countries recognized Kosovo’s
independence, this situation has held back the modernization of key sectors of Kosovo’s
economy, including the air transport industry (World Bank, 2015).
Kosovo airspace today, remains under the control of International Security Forces
“KFOR” (SPINS, 2014). Kosovo is not a member state of International Civil Aviation
Organization and does not have an established and internationally recognized Flight
Information Region. Therefore in this situation Kosovo does not equally enjoy the rights
as any other ICAO member state does. This fact affects the airport performance and air
transport industry in general.
Kosovo airspace, geographically is located in such position where all major Balkan airways
cross over one and each other. Due to current situation, Kosovo airspaces continues to
remain restricted to only one Entry and Exit corridor from the southern border with
Macedonia (SPINS, 2014).

Figure1: Kosovo airspace
Source: Kosovo AIP
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During last three years, Kosovo airport served 44.740 operations. All commercial flights
with destination Pristina, due to applicable airspace restrictions had to avoid flying
Belgrade Flight Information Region (FIR). Because of this, flights were rerouted via
Albania and Macedonia, to only enter Kosovo from the south, same with departures

Figure 2: Kosovo airspace restriction
Source: Own source
According to airport authorities in Pristina:
“this fact puts Pristina airport in a completely different level of competition, example:
Austrian airlines departing Vienna with destination Skopje, from Vienna flies overhead
Serbia and Kosovo airspace to land in Skopje. Same flight with destination Pristina, has
to make additional 150 Miles (which adds extra costs) in order to reach Prishtina. This
situation deprives the airport to compete inside catchment area”; “Kosovar travellers are
paying extra miles when purchasing their tickets”; “airlines need to cover the extra operating
costs”;
Economic analysis
Kosovo is relatively small country, with 10,908 km2 and is surrounded with countries:
Albania, Macedonia, Montenegro and Serbia. The population is estimated to be around
2,126,708 million, with ethnic composition of 92% Albanians, 5.3% Serbs and 2.7% other
67
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ethnic groups (Rks-gov.net, 2015). Gross domestic product (nominal) 2007 is total €3.343
billion, per citizen €1,573 (Rks-gov.net, 2015). However, the trade imbalance in Kosovo
remains significant, with a deficit of 35.1% of GDP. Kosovo’s state budget is based mostly
on collecting taxes on imported mass consumption goods, since Kosovo is very little
developed in the manufacturing sector. The main segment of the Kosovo economy is trade,
services and finally production as a market size. Kosovo offers great opportunities in the
sectors of agriculture, tourism, energy, mining, and metal processing. In addition, Kosovo
also has a developed high quality tourist resources, such as skiing, mountain biking, rock
climbing, trekking, horse riding, etc. Kosovo is rich with its natural resources, mountains,
artificial lakes and rivers.
Kosovar diaspora is of key importance for stimulating growth and reducing macroeconomic
Imbalances. Around 30% of Kosovar families have one or more family members that
live abroad (Republic of Kosovo, 2013). The size of Kosovar diaspora living abroad it is
estimated to be approximately 800,000. Around 35% of emigrants live in Germany, 23%
in Switzerland 6% in Italy, 7% in Austria, 4% in UK, 5% in Sweden and 3.5% in USA
(Republic of Kosovo, 2013).
If we compare these data with those from airport, destinations served from the airport
match fully with countries where Kosovar diaspora is based. Similarly, the number of
diaspora with the number of passengers served from the airport.
ALBANIA
ROMANIA
IRELAND
MACEDONIA
SAUDI ARABIA
CROATIA
SWEDEN
NORWAY
UK
DENMARK
BELGIUM
ITALY
SLOVENIA
AUSTRIA
TURKEY
GERMANY
SWITZERLAND

Series1

-

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

Figure 3: Routes & number of passengers served
Source: (Pristina International Airport, 2015)
Social analysis
Kosovo has a high rate of increase in population, natural increase was 21,406 during
2013(Ask.rks-gov.net, 2015). Despite the fact that Kosovo has a relatively young
population, one particular challenge in the social environment of the Kosovo is the high
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rate of unemployment 30% (KAS, 2014). The generally poor quality of the education
system, coupled with limited employment opportunities, makes it difficult for young
people to access and retain jobs (World Bank, 2015). According to Kosovo Statistics
Agency, general poverty in 2011 was 29.7%, whereas, extreme poverty in 2011 was 10.2%.
Household budget expenditure on food and non-alcoholic beverages in 2013, 45% and
main source of household income are wages and salaries of the public sector by 23% for
2013 (Ask.rks-gov.net, 2015).
These social indicators show that the ability of Kosovars to travel it is quite restricted.
Based on this fact the likelihood for increase number of travellers, during following years
is highly unlikely, however, a new wave of travellers after visa liberalization act is expected
to occur and most likely it will hit the airport.
Technological factors
Technological analysis – Kosovar society and enterprises in general are fan of the
latest sophisticated software and technological equipment. Most of the population is
using internet at home, including urban and rural parts of the country. Public services
like: vehicle registration, tax declaration, credit registry, birth certificate, etc, all have
been developed and are functioning online. Similarly at the airport newly installed
technology offers a more efficient, time saving and cheaper airport services. The airport
has implemented electronic parking service, online flight information services, online
baggage claim service, online ticketing, electronic passenger check-in services etc.
Environmental analysis
The Ministry of Environment and Spatial Planning in Kosovo has developed a national
strategy and action plan which is aiming to deal with environmental issues. This plan
identifies the main priorities needed to be addressed for air, water, waste, chemicals,
biodiversity, and environmental policy. The adopted EU legislation requires from
all industries in Kosovo to adopt and implement required standards related to the
environment (World Bank, 2015). Similar to other industries, the air transport industry
would have to implement noise abatement procedures, aircraft procedures that enable
continues climb and descent rate during approach and departure procedures, more direct,
shorter and efficient routes and more proactive operational flight planning, for air traffic.
Legal analysis
Kosovo exercises its air transport activities based on legal act no. 03/L-051 on Civil Aviation
and its implementing regulations. Due to lack of official recognitions, Kosovo is missing a
defined and internationally recognized Flight Information Region by International Civil
Aviation Organization. It is because of this that (as stated by airport operator):
“30 flights daily are flying up to 3,700 extra nautical miles”; “time vice, up to 40 minutes
longer flights”; “spending up to 20 tons of fuel more than normal”; “paying additional unit
cost charges”, “extra crew member working hours, etc”
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all this factors play their negative role in making Pristina airport less and less market
attractive, to airlines and users. Regarding air navigation services, NATO/KFOR has
designated HungaroControl in the upper airspace of Kosovo. This was concluded under
legal frame of UN Security Resolution 1244 and Military Technical Agreement between
the signing parties (KFOR, Governments of Federal Republic of Yugoslavia and Serbia
(now Montenegro and Serbia) (SPINS, 2014). Similarly in lower airspace, the service
provision has been delegated by NATO/KFOR to UNMIK and with administrative
decision N° 2005/11 issued by Civil Aviation Regulatory Office – UNMIK to Pristina
International Airport (SPINS, 2014).
At the regulatory level, UNMIK administration regulation N° 2003/18 has established
Civil Aviation Regulatory Office, as a civil aviation regulatory authority (Unmikonline.
org, 2003). The latter, after the Kosovo’s independence declaration it has been transferred
into Kosovo Civil Aviation Authority of the Republic of Kosovo.
Conclusion
As a conclusion, regardless of all legal arrangements and efforts put in place, due to
current political situation in Kosovo: lack of official recognitions, incapability to become a
member state of United Nations and International Civil Aviation Organization, the status
neutral attitude of European Union towards Kosovo (driven by Serbia’s unwillingness to
accept Kosovo’s independence), implies a unique restriction in the airspace over Kosovo.
This situation today, even after fifteen years since the war has ended, makes the Kosovar
society, airlines and airport operator to suffer the consequences.
Therefore as a conclusion, Pristina airport operator is not at the same position or level of
competition as other airports in the catchment area.
Without a clear and defined legal status of the airspace sovereignty, there is always going
to be a concern over the responsible and accountable authorities in regard to service
provision. Despite this fact, operational, financial and legal concerns might and will rise.
Also the fear for the consequences will always be present.
Recommendations
Since Kosovar airspace still is not defined nor recognized as Flight Information Region,
there is a clear need that a political and legal support (and action plan) is required towards
resolving this issue. This research calls for the key stakeholders to immediately act and
find a resolution, in order to enable the airport for equal and fair competition rights in
the catchment area.
Due to legal complexity, the normalization should be found through direct negotiation
process among two countries, Kosovo and Serbia, lead by the European Commission. In
any case this should be conducted under close coordination and cooperation with NATO/
KFOR authorities.
Regardless of the political and legal status settlements, internationally, Kosovo should
further seek for an ICAO/Eurocontrol membership and recognition by defining its Flight
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Information Region.
National incentive programs, are another level that Kosovo authorities should look at, as
a national possible strategy that could help the airport market situation.
Having in mind the safety sensitive activity of the air transport industry that requires
a continues, sustainable, developing and dynamic evolving operations, one can easily
conclude that for Kosovo it is a paramount to have a clear and defined legal status,
internationally and locally recognised.
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Abstract
In the early 90s, a period that coincides with the beginning of the political transition in Albania,
the revenues collected from taxes and fees, have been very low, even among other countries in
the region, Albania was ranked last. This is due to the economy inherited from socialism, which
was 100% owned by the state and the beginning of democratic changes, was almost completely
destroyed. In this period the tax reform was not complete and was not accompanied by the
necessary administrative reform as a result of this lack of income collected from taxes and duties,
in relation to GDP, performed no better. Also the tax administration was not prepared, without
erring and unskilled, to respond to the requirements of the time to face the challenges of a market
economy. Existing tax legislation does not fit, then market economy and was very deficient both
in concepts, as well as the implementation of private business and tax administration. As a result
of the lack of private property 50 years, Albanian citizens had lost concepts of taxes and fees civics
was almost nonexistent. In the period of transition in Albania, fiscal policy has been accompanied
by a volatile economic, this situation, this situation has impacted negatively on business cycles.
Keywards: Tax, Albania, Income, VAT, GDP.
Overview of performance indicators tax for the period 1993-1998

According to data published by the Ministry of Finance, for the period of the first threeyear transition, the years 1993-1995, the tax revenue performance was at the level it was
in relation to GDP, respectively, in 1993 20.5%, 1994 19%, and since 1995 24% of GDP,
and in contrast to the average regional countries in transition, which were specifically
decreasing trend for 1993, -13,%, for 1994, -12,% and for 1995, -6.1% (IMF, 1993 – 1998).
In the period between 1996 and 1997 occurred in Albania temporary phenomenon of
flowering and decline of the pyramid, a phenomenon which was followed by a deep
economic crisis and political (Goode, R. 1993). As a result of the riots occurred, completely
paralyzed economy, and therefore tax revenues, suffered a significant decline. Meanwhile
during this period, Gross Domestic Product growth was a negative nominal extent 0.06%.
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Figure 1: Graphic to tax income from 1993 to 1998, in million leks

Among the key factors that have influenced the performance and dynamics of income tax
in Albania and other Balkan countries, in transition during the first years of the market
economy are evident following: Inherited socialist economy, the more difficult the start of
the private sector totally dominated by the tax reform process, as in legislative terms as well
as in administrative terms (Gërxhani, K.1997). Albania was the only event in the region
that inherited an economy 100% state and any reform launched by first (Biberaj. E.,2001).
Regarding the other post-communist countries in the region, the feature lies in the fact
that these countries, in the early transition elements inherited from private property and
therefore, are inured quickly with fiscal reforms, and thus have been growing faster in tax
revenues (Budina, N and S van Wijnbergen, 1997).
Countries that are not inherited elements of private property, including Albania, have
performed poorly in the collection of income tax, as compared to other countries in the
region.
Besides heritage property and the private sector, the performance of tax revenues, have
influenced many other factors such as the tax system, government policy, cultural and
professional level of tax administration, the levels of taxation and tariffs tax business
culture (Heady, C. 2004).
Referring to some developed countries, experience has shown that effective reforms in the
sector taxes could not guarantee success, if are not in accordance with the capabilities of
the system of tax administration (Lemel. H 2000).
Also effectiveness of these reforms depends on transparency, participation in drafting
their stakeholders, and the culture of taxpayers.
During the first years in Albania, as well as in some other countries in transition, were
taken interventionist attitudes in the economy, creating regimes exempted from paying
taxes for businesses and special activities, for specified time periods. This caused the
imbalance created between taxpayers and led to the creation of spaces for tax evasion
(Sheridan, C. 2012).
The experience of several former communist countries such as Hungary, the Czech
Republic, Poland and Slovenia), has shown that a tax reform, to ensure success should
definitely be accompanied by institutional reforms in every segment of the national
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economy and should not become disconnected (Meksi, E., 2012). Among the crucial
institutional reforms are connected with fiscal tax reform, are accounting system and
accounting standards, the Bankruptcy Law, the administrative procedure code, the law
on commercial companies etc.
Overview of performance indicators tax for the period 1999 - 2008
Immediately after completion of the period of de-stabilization and economic-political,
caused by the collapse of pyramid schemes in early 1998, the Albanian economy resumed
gradually lifted and therefore the tax revenue to GDP.
Increased tax revenues continued rapidly and the highest level reached in 2008 which
marks the peak maximum revenue collection to the extent 24.3% of GDP1.
The main sectors that contributed significantly to the growth of tax revenues during this
period were construction and trade sectors.
While the sector that performed poorly was agriculture, whose contributions have come
down from year to year, compared to GDP. Referring to data of the Ministry of Finance,
the analysis and comparison of tax revenues in years, shows that the average annual growth
of revenue by 2008 was at 18 percent. The level of annual income growth is much higher
than nominal GDP growth, which means that the revenue collected has also played an
important improvement (IMF, 1996 – 2012).
The work of tax administration, increase the effectiveness of that. Among the most
important elements is to measure performance tax, which is unquestionably indicator tax
income ratio to GDP. In Albania, this indicator has continued with steady growth from
year to year and mainly taxes and indirect taxes have been higher growth (Stahk. J, Sikor.
T. and Dorondel. S. 2007).
Indicator report positive income tax to GDP reflects the best developments in the
economy, showing that economy has gone step by step from the informal economy to the
formal economy toward, increasing in this way the above report (Olters, J. P. 2003).
Figure 2: Graphic tax income ratio to GDP from 1999 to 2008 in% (% of GDP)

Source: Ministry of Finance, World Bank, INSTAT.
http://www.bankofalbania.org/web/Buletini_Zyrtar_Vellimi_14_nr_12_6528_1.
php?kc=0,22,4,12,0
74
1

ISSN 2410-759X
www.iipccl.org		
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

Throughout this period, the collection of tax revenues, there has been a series of
developments and changes in the direction of fiscal policy, changes in tax charges for
special taxation, these also associated with improvements in the management of tax
administration work. An important step in the legal fiscal sector, was made in 1996, the
year in which turnover tax was replaced with the Value Added Tax.
From this moment VAT became the primary and most stable tax revenues in the state budget.
Law on VAT was drafted on the basis of models of European economies, is simple to
implement and has three tax rates for all goods and services 20%, for farmers 6%, and 0%
for exports.
Implementation of the Law on VAT that has a threshold application in Albania and
currently applies to taxpayers who have an annual turnover over 8 million lek. VAT
revenues have been increasing continuously and the average growth for the period was
14%.
Figure 3: Presentation of income tax from 1999 to 2008 (in million Lek)

4
Source: Ministry of Finance, World Bank, Instat
Even revenue from direct taxes, corporate income tax and personal income tax, have
come into increasing from year to year, as in the structure of total tax revenues as well
as in relation to GDP. This growth has come as a result of fiscal policies encouraging for
the economy and an increase in new business during these years. In relation to fiscal
policy, it is worth mentioning the fact that in Albania, was replaced in 2007 by progressive
tax 10% flat tax, for all types of direct taxes, both for companies and for individuals
(IMF, 1996 – 2012 ). Setting the flat tax, was accompanied by structural changes to the
tax administration. It made the application of this type of tax, with easy-to-implement,
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transparent and acceptable and individual taxpayers. Before placing a flat tax, at a time
when progressive tax applied, personal income tax was the main source of tax evasion in
Albania, in order to avoid taxes (Muço, M., Peter, S., Luçi, E., & Hashorva, G. 2004). Based
on data over the years shows that PIT revenues for the period in question have continued to
grow and have reached 42%. In 2007, besides establishing a flat tax, became the reduction
of tariff income tax from 20 to 10% for all companies. According to calculations made
by the Ministry of Finance, the effect of reduction and application of these taxes, for the
period 2008-2011 is estimated at 72.5 billion lek, which are estimated to have been left at
the disposal of businesses. For 2008 was implemented for the first time and the flat tax as
a result, revenues from corporate income tax rose at 2.2% of GDP from 1.1% in 2007, the
year in which the progressive tax system implemented.
An important step toward fiscal reform, has been the gradual elimination of tax incentives
and exemptions from profit tax and other taxes. This has simplified the tax system and tax
management, has become more transparent, non-discriminatory and minimize space to
perform fiscal evasion or tax avoidance. During these years, the policy of removing tax
incentives and exemptions, was replaced with the policy of continuous reduction of taxes
on business in general, without exception.
Fee of taxation for income tax has come dropping from year to year and specifically from
30% it was in 1999, since January 2008 has been reduced in the range 10% profit. As regards
rhythm and the collection, income tax for the period 1999-2008 there was an increase of
16.5%. Even excise taxes continued steadily increasing from year to year, excluding 1997,
which had a sharp decline and reached its lowest historical level (IMF, 1996 – 2012 ).
Increased revenue from excise, has come as a result of improvements in the legal framework,
as a result of increasing the number of taxpayers and excise better administration of this
tax by the tax administration. Excise Law in our country, like many other laws, has been
subject to frequent changes. Increased revenue from excise in Albania has been stable
GDP. The average growth for the period in question has been about 21.5%.
One other weak link of the tax system in Albania in recent years has been, and remains,
the administration and collection of social security contributions and health.
During these years, the social security system has been the focus of legal reform, the
structural terms of the tax burden as well as awareness of their contributors management.
One important reform was made in December of 2002, in which the Albanian government
decided to transfer, unification and management of collections from the Social Insurance
Institute of Health, to the tax administration.
The transition process and the transfer was not done immediately, but gradually became
lasted several years. Although there was an increase in the level of income from social
security contributions and health insurance, the proceeds received are still far from
having the potential opportunities Albania.
The administration and collection of contributions is closely related with the increasing
awareness of the population on the importance of participation in compulsory insurance
scheme, the contribution to be paid and the benefits resulting from these three pieces in
the future.
Policies so far have been those of the continuous decline in the rate of employers
contributing, taking care that it does not adversely affect the revenue collected, but offset
by the increase of the statements and by the increased number of persons in the scheme
contributions. For the period in question the average annual growth of contributions
collected at about 11.7%.
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Overview of performance indicators for the period 2009-2012 tax
The Albanian economy in 2009 was affected by the impact of the global financial and
economic crisis which gave negative effects in terms of inhibiting the growth of GDP and
tax revenue growth, which slowed pace significantly.
The negative effect of the crisis, led to decreased revenues from direct taxes, as a result of
decreased revenues also contributed in the reduction of revenue from indirect taxes, as a
result of the decrease of consumption of goods and services.
The negative consequences of the economic crisis, continued to yield results in the
reduction of revenues from 2009 to 2012, and specifically during these three years the
average annual growth of tax revenues was 3.2% on a yearly basis. While tax revenues to
GDP for this period reached 24.5%, marking in this way, the lowest level since 1998 (IMF,
1996 – 2012 ).
Figure 3 Graphic tax revenue from 2009 to 2012 (in million leks)

Source: Ministry of Finance, World Bank, Instat.
All items of income tax during the period 2009-2011
increased by the slow pace, while in
6
2012, the revenues from VAT, excise gave direct taxes have decreased compared to 2011.
Regarding fiscal policy, undertaken by the Albanian government during the crisis
period, we can mention changing the law on excise duties, which is approximated to EU
legislation, as well as a management fee from the administration of this tax to the customs
administration.
Conclusions and Recommendation
The fiscal policy in Abania has been accompanied by a volatile economic, tax system
suffered radical changes being completely transformed from a system of centralized
taxation system based on the concepts of a market economy.
During all these years the fiscal system in Albania has been and remains at the center of
governance reforms.
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Policies of governance in the field of fiscal should be developed in accordance with the
norms and requirements of the EU in order to guarantee a sustainable system.
Not making frequent changes in tax legislation, as has happened during these 23 years,
but better management to improve tax collection.
For any legal change to have consultations with stakeholders and assess their opinion.
Increase the efficiency of tax administration aiming approximation to the standards of
the countries of the region and the EU.
To deepen the fight against tax evasion and informality in order to narrow the tax gap..
Letting go the methods of exerting pressure on business with routine checks, but as a
criterion to exercise control, risk analysis should be used.
The abandonment of subjectivity in the assessment and the tax reassessment, but using
only one standard for all (equality before the law and impartiality)
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Abstrakt
Turizmi është një nga drejtimet më të rëndësishme të ekonomisë së një vendi. Nisur nga kjo ide, janë
realizuar shumë studime. Një numër vendesh gjithnjë në rritje, përballet tashmë, në kontekstin e
përqasjeve shkencore, me mundësitë dhe perspektivat që përmban një zgjerim dinamik i aktivitetit
turistik.
Ndërkombëtarizimi i turizmit, si dhe struktura dhe përbërja e organizimit të udhëtimeve, ia
dedikojnë karakteristikat thelbësore të tyre, qytetërimit evropian. Ky qytetërim, shtoi dhe zgjeroi
ato që tashmë ekzistonin që nga lashtësia, kryesisht akset e transportit dhe komunikimit, drejtuar
nga një filozofi e ekspansionizmit kulturor, fetar, ekonomik dhe politik. Për këte arsye, do të ishte
paradosale që pratika e turizmit të lëvizte jashtë kufijve të sipërpërmendur. Kultura, politika dhe
ekonomia krijojnë së bashku me turizmin ndërkombëtar një fushë të caktuar, e cila shfaqet sot te
natyra dhe struktura e burimeve turistike.
Përqëndrimi i turistëve në një destinacion turistik dhe krijimi i kushteve për shërbimin ndaj tyre,
shkaktojnë në mënyrë të pashmangshme një varg efektesh dhe konkretisht, ekonomike, natyrore
dhe kryesisht sociale, të cilat do të trajtohen gjerësisht në këtë punim.
Në këtë punim, nëpërmjet një analize përshkruese do të përcaktojmë dhe analizojmë disa nga
drejtimet kryesore në të cilat duhet të përqëndrohet ndjeshëm vëmendja e shtetit në fushën e
turizmit.
Fjalët kyçe: Turizmi, politika, kultura, ekonomia, zhvillimi.

Hyrje
Sipas Barbareso, fjala “turizëm” shfaqet për herë të parë në shekullin e 19-të, ndërsa
aktiviteti që nënkupton kjo fjalë, i ka rrënjët shumë më herët, në lashtësi. (Barbareso,
2000, 13), Fenomeni i turizmit ishte i lidhur me kohën e lirë dhe aktivitetet që mund të
bëheshin në kuadër të saj. Lëvizjet e realizuara karakterizoheshin nga një frymë e përbërë
dhe nga një intensitet në vendin dhe kohën e caktuar. Format e ndryshme të turizmit,
zhvillimi i të cilave kërkohet sot në shumë rajone, në kuadër të zgjidhjeve alternative, me
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qëllim që të pasurojnë një model njëdimensional të zhvillimit turistik, zbatojnë tashmë
pratika të shoqërive të lashta.
Herodoti, gjeograf dhe historian (480-421, para Krishtit), ishte një nga të parët “udhëtarë
– turistë”, i cili gjatë udhëtimeve të tij, nuk pushoi së interesuari për zakonet, traditat, fenë
dhe artet e vendeve që ai vizitoi. Lëvizjet e Herodotit shkojnë deri në Sicili, Egjypt, dhe
Persi dhe tregohen në historitë e tij. Sot, Herodoti mund të karakterizohet, në përputhje
me kërkimet bashkëkohore në tipologjinë e turistëve, si një “model” i turistit për t’u
kategorizuar në kategorinë e turistëve të zgjuar.
Lëvizjet e para masive krijuan nevojën për të organizuar udhëtimin, në të cilin kërkohej
informacioni për klientin, për të konkretizuar të gjithë variablat e udhëtimit në një të
vetëm, si dhe të faturimit te tij. Thomas Cook ishte ai që shpiku ‘’ udhëtimin në grup “ me
çmime të përballueshme që i referoheshin kryesisht familjeve me të ardhura të mesme.
Industria e turizmit dhe struktura e saj
Kërkesa turistike përballohet me marketingun e centralizuar të një game të larmishme
të mallrave dhe shërbimeve turistike. Së bashku, këto produkte turistike përbëjnë
industrinë më të madhe në botë, e cila rritet më shpejt dhe më fuqishëm se çdo tjetër:
industrinë e turizmit. Paketat turistike në formën e tyre më të thjeshtë përbëhen në thelb
nga destinacioni turistik dhe veçanërisht nga bukuritë natyrore dhe jonatyrore, mjetet
e transportit të lëvizjeve turistike, të qëndrimit në një banesë turistike me mëngjes dhe
lëvizjes nga pika e ardhjes në destinacionin turistik (aeroport, port, stacion hekurudhor
etj) akomodimin dhe anasjelltas nga akomodimi deri në pikën e largimit nga destinacioni
turistik.
Paketa turistike vihet në dispozicion të palëve të interesuara përmes operatorëve turistikë.
Operatorët turistikë, normalisht, blejnë shërbime të ndryshme turistike, të cilat janë
zakonisht në sasi të mëdha, nga prodhuesit dhe pastaj i përdorin ato për të prodhuar
produktet e tyre turistike, dmth paketa të ndryshme turistike, të cilat i ofrojnë direkt apo
indirekt te klientët e tyre, kundrejt një fitimi të dëshiruar. Në këto raste, është mjaft e
qartë se veprojnë si ndërmjetës të tregtisë të produkteve turistike. Operatorët e udhëtimit
/ turistikë, nga ana tjetër, veprojnë si shitës me pakicë në sistemin e shpërndarjes së
produkteve të turizmit. Në mënyrë të veçantë, blejnë paketa turistike ose shërbime
individuale turistike me kërkesën e klientëve të tyre dhe pastaj i mbajnë në dispozicion të
tyre për të përmbushur me përdorimin e tyre, nevojat apo dëshirat turistike.
Sektori publik përfshin organizata të ndryshme publike dhe agjenci në nivel kombëtar,
rajonal dhe lokal, si shërbimet e dhënies dhe rinovimit të pasaportave dhe vizave,
shërbimet në portet dhe aeroportet, shkolla profesionale të turizmit, qendrat e formimit
profesional, etj. Shërbimet e sektorit privat përfshijnë përsëri, shërbimet e pritjes dhe
shoqërimit, sigurim të udhëtimit, shërbimet financiare, publikime turistike, broshura, etj.
Ndikimet ekonomike të turizmit
Një problem i madh për shtetin është që të arrihet një përhapje pothuaj e barabartë
zhvillimi në të gjithë territorin e një vendi. Praktika ndërkombëtare e ka provuar se
80

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

zhvillimi zakonisht ndodh në qendrat e mëdha urbane dhe zonat bregdetare dhe problemi
që duhet adresuar është gjetja e mënyrave për të përhapur aktivitetet turistike në periferi
dhe në zonat rurale të cilat ballafaqohen me probleme të ndryshme të natyrës ekonomike
dhe sociale. Turizmi alternativ mund të çojë në një shpërndarje më të mirë të punësimit
duke ndryshuar tërësisht situatën e tregut të punës në zonat rurale. (Andrioti, 2006, 11)
Paratë e shpenzuara nga njerëzit për të blerë produktet e turizmit, jo vetëm për të plotësuar
nevojat ose dëshirat turistike, përbëjnë hyrje të të ardhurave për destinacionet turistike te
vizituara. Pothuajse të gjitha vendet importojnë mallra dhe shërbime nga vendet e tjera.
Për të paguar për këto importe duhet të fitojnë në këmbim duke eksportuar mallra dhe
shërbime. Ky sistem është i njohur si tregëti ndërkombëtare.
Rëndësia e turizmit si një importues i këmbimit valutor mund të matet duke marrë në
konsideratë të ardhurat nga turizmi importuar si një përqindje ndaj fitimeve totale të
eksporteve të mallrave dhe shërbimeve në vend. Sa më e lartë përqindja, aq më e madhe
rëndësia e turizmit për vendin.
Çdo vend kërkon që të ketë një sufiçit sesa një defiçit në llogaritë e tij rrjedhëse. Një
industri e lulëzuar turizmi kontribuon në mënyrë të konsiderueshme për kreditimin
e një vendi, sepse ajo sjell në vend sasi të mëdha të valutës së huaj. Vendet investojnë
në zhvillimin e industrive të tyre turistike për të tërhequr valutë të huaj, e cila mund të
ndihmojë që bilanci i pagesave të tregojë një tepricë (sufiçit). Kontributi i rëndësishëm i
turizmit në bilancin e pagesave të një vendi, është fitimi në monedhë të huaj, i cili mund
të ndihmojë këtë bilanc të tregojë një tepricë. Shumë vende të zhvilluara dhe në zhvillim
mund të kenë një defiçit edhe më të madh në bilancin e pagesave, nëse nuk kanë përfitime
nga turistët që vizitojnë ato vende.
Një rol kyç për të përmirësuar bilancin e pagesave të turizmit do të jetë zhvillimi apo rritja
e turizmit në mënyrë që të mund të kemi rezultate më të mira me sa më pak humbje të
kapitalit turistik dhe varësi më të vogël nga kostoja e turizmit, e cila siç dihet, rritet në
mënyrë të vazhdueshme. Sigurisht kjo nuk mund të arrihet nga një moment në tjetrin, por
vetëm pas përpjekjeve të gjata, serioze dhe të vazhdueshme. Ajo çfarë mund të arrihet në
periudha të shkurtra apo te mesme kohore, që mund të kontribuojë në mënyrë vendimtare
në përmirësimin e dukshëm në bilancin e pagesave të turizmit, është marrja e masave për
të reduktuar rrjedhjet e shkëmbimeve turistike. Në mënyrë të veçantë duhet të marrin
masa efektive për të reduktuar në minimum sasinë e valutës së huaj për turistët, që kalon
jashtë vendit për të përmbushur nevojat specifike ose dëshirat e turistëve, me produkte të
ngjashme që do të prodhohen në vendet pritëse të tyre. Kjo, me kusht që nuk do të ndikojë
si në sasinë ashtu dhe në cilësinë e produkteve të prodhuara dhe të ofruara për turistët,
për të përmbushur dëshirat e tyre duke i konsumuar ato.
Vihet re se kufizimet mbi importet më të rëndësishme, të tilla si ushqimi, pijet, etj. deri
te ndërmarrjet e pajisjeve turistike, si dhe kategori të caktuara të shërbimeve, mund të
shpëtojnë menjëherë sasi të konsiderueshme të valutës së huaj dhe madje krejtësisht pa
dhimbje. Në të njëjtën kohë, do të ndihmohen më së shumti ekonomitë e vendeve pritëse
të turistëve edhe nga një rritje e pashmangshme e veprimtarisë prodhuese për shkak të
përpjekjeve të tyre për zëvendësimin pjesërisht ose tërësisht të importeve të tyre. Kjo do
të kontribuojë ndër të tjera për përmirësimin e bilancit të pagesave të turizmit, ndërsa me
sufiçitin e shkëmbimeve turistike do të kufizojë më shumë ose më pak rritjen e defiçitit të
llogarisë korrente.
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Turizmi si një e mirë sociale
Rolet kryesore të turizmit, ekonomik dhe social, janë dokumentuar dhe analizuar në
mënyrë adekuate në literaturën turistike. Roli ekonomik i intereson kryesisht biznesmenëve
qe merren me turizmin, punëtorëve në fushën e turizmit, operatorëve turistikë publikë
dhe privatë dhe së dyti, vetëm për sa i përket kostos së pushimeve, turistëve. Roli social i
turizmit, i intereson të gjitha shtresave të shoqërisë dhe është roli i cili si në teori dhe në
praktikë nuk vihet në dyshim dhe nuk përgënjeshtrohet nga askush, përkundrazi, të gjithë
kërkojnë të forcojnë ketë rol.
Përveç kësaj, roli social i turizmit u krijua nga shkaqet e përgjithshme të rritjes se madhe
të turizmit, por sidomos në formën e shoqërive moderne, të cilat karakterizohen nga
mbipopullim i njerëzve në qendra të mëdha urbane, ku kërkesat dhe kushtet e jetesës në
mjedis të ndryshëm nga mjedisi natyror, shkaktojnë probleme shqetësuese për shëndetin
e njerëzve. Në përpjekjen për të përballuar këtë realitet jo të favorshëm, u gjet shpejt se
turizmi është mjeti më i mirë kurues, pasi mundëson turistët të largohen nga mjedisi
i pafavorshëm urban dhe problemeve që ndeshen, duke rivendosur në këtë mënyrë
ekuilibrin e tyre fizik dhe mendor. Megjithatë, individët nuk përfitojnë nga turizmi vetëm
në aspektin e shëndetit. Përfitojnë jo vetëm financiarisht me mënyrën ekonomike që roli
ekonomik i turizmit dikton, por edhe në shumë mënyra të tjera. Turizmi është një dritare
në botë, një dritare nga e cila një shoqëri mëson nga tjetra, merr elementët e mirë dhe
refuzon të keqen, zhvillon dhe rritet sipas nevojave të tregut në përgjithësi dhe nevojave
të tregut të turizmit, në veçanti.
Në përputhje me sa thamë më sipër, justifikohet, që turizmi të konsiderohet sot si një e
mirë sociale dhe produktet turistike si produkte turistike që duhet t’i gëzojnë të gjithë
anëtarët e shoqërisë. Ashtu si çdo shoqëri moderne e bashkëkohore, është e detyruar
për të kënaqur ose per të kontribuar në plotësimin e nevojave themelore të njeriut, p.sh.
të nivelit të parë dhe të dytë në hierarkinë e Maslow, po kështu është e detyruar për të
kënaqur ose për të kontribuar në plotësimin e nevojave themelore të anëtarëve të saj. Nga
ky detyrim filloi dhe krijimi i turizmit social dhe mbi këtë detyrim mbështetet doktrina e
tij. (Sfakianakis, M., 2000, 42)
Ndikimet mjedisore të turizmit
Çështjet që lidhen me ekologjinë dhe mjedisin në vitet e fundit në radhë të parë kanë
sensibilizuar banorët në të gjitha skajet e botës dhe nga ana tjetër kanë aktivizuar qeveritë
e vendeve të ndryshme, organizatat ndërqeveritare dhe organizatat mjedisore për ruajtjen
e saj. Lidhja turizëm - mjedis është vetëm një aspekt i çështjes, por që ka rëndësi të veçantë,
pasi zhvillimi i turizmit në mbarë botën mund të çojë në një ose më shumë nga veprimet
e mëposhtme:
- Kërkimi gjithnje e më shumë i hapësirave të reja, shpesh pyje, për shkak të objekteve
turistike (kryesisht hotele).
- Ndotja e detit (lumenjve dhe liqeneve) për shkak të mbeturinave të objekteve turistike
dhe rritjes së vazhdueshme të lëvizjes së turistëve.
- Ndotja e ajrit për shkak të zgjerimit të transportit ajror.
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- Çdo ndotje dhe infektim i mjedisit nga përdorimi masiv i ambienteve të destinuara
ekskluzivisht për të dhënat e kërkesës turistike.
- Çdo lloj i dëmtimit dhe shkatërrimit të monumenteve arkeologjike dhe fetare.
Është e kuptueshme, sigurisht, se efektet e mësipërme qëndrojnë në rast se të gjitha format
e ndërmarrjeve turistike nuk respektojnë legjislacionin përkatës ose kur nuk ekziston një
kuadër i përshtatshëm ligjor, ose kur kontrollet shtetërore janë të pamjaftueshme.
Efektet e turizmit në ekosistemet natyrore lidhen kryesisht me katastrofat mjedisore
që ndodhin në zona me bukuri natyrore me shfaqjen e gjigantëve prej betoni, (të cilët
përtej çdo gjëje tjetër janë të shëmtuara arkitektonikisht), me tjetërsimin e ngjyrës dhe
arkitekturës lokale, me dëmtimet e mjedisit për shkak të reklamave të pakontrolluara, etj.
(Igoumenaki,N., Kravaritou,K., Ransom, P., 1998, 63).
Ndikimi i të gjitha këtyre veprimeve të përmendura më lart në fushën e turizmit ka efekte
të forta dhe shpesh të pakthyeshme direkt në ekosistemet natyrore. Diçka që nuk dihej
para tridhjetë vjetëve nga njerëzimi, por as që nuk mundet edhe tani të maten me saktësi
këto efekte, që rrjedhin për shkak të masivizimit të vizitorëve në një vend edhe për një
periudhë të kufizuar kohore (Igoumenaki,N., Kravaritou,K., Ransom, P., 1998, 65).
Në këtë mënyrë, mund të themi se tani shkenca, hulumtimi dhe teknologjia fillojnë me
një kërkim të plotë të efekteve të turizmit në ekosistemet natyrore dhe në përputhje me të
dhënat ndërkombëtare, kjo lidhet në këtë fazë vetëm me vendet e zhvilluara ekonomikisht
dhe nga pikëpamja turistike
Konkluzione
Nëse duam një produkt turistik konkurrues duhet të analizojmë gjendjen ekzistuese dhe
të përcaktojmë objektivat përkatëse.
Duke qene se në rajonin tonë, ekzistojnë shumë vende turistike, që të tërheqim një numër
të konsiderueshëm turistësh, duhet të krijojmë kushte sa më tërheqëse dhe të veçanta me
çmime konkurruese.
Nëse hedhim sytë rrotull do të shohim një vend me bukuri natyrore të mëdha, por që
shpesh në vend që t’i ruajmë, i shkatërrojmë.
Aktiviteti profesional shfrytëzon vendet më të pabesueshme për të siguruar përfitime
ekonomike, pa respektuar rregullat e estetikës dhe arkitekturës dhe harmonizimin e
objekteve me zonën përreth. Shembull tipik janë mbeturinat, të cilat peër shumë vjet kanë
arritur ’’ pushtimin” e vendit tonë.
Duke marrë parasysh të gjitha këto elemente dhe duke pasur parasysh rezultatet e
kërkimeve që jane bërë në fushën e turizmit, mund të bëjmë disa sugjerime të dobishme.
Së pari, duhet theksuar se pushteti lokal ndoshta mund të konsiderohet si ”çelësi magjik”
për funksionimin e duhur të turizmit. Ajo që nevojitet të bëhet, si nga prefektura të
veçanta, ashtu dhe në rang vendi, është të ndryshohet rrjedha dhe të vendosen objektiva të
realizueshëm. Para së gjithash është e nevojshme që të sigurohet infrastruktura bazë. Më
konkretisht, pushteti lokal mund të luajë një rol të rëndësishëm, në rrethanat e tanishme,
në fushat e mëposhtëme:
- Pastrimi: (pastrimi plazheve, mbledhja e mbeturinave, etj)
- Furnizimi me ujë të pijshëm dhe sistemimi i ujrave të zeza
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- Veprat e infrastrukturës së lehte: ndriçimi, mbjellja e pemeve, parkimi, sinjalistika,
rrugët, trotuaret, tualetet etj
Se dyti, në çdo lëvizje, që duhet bërë, kemi nevojë të mbajme në mendje fjalën “organizim”,
fjalë e cila po të ishte mbajtur parasysh, ndoshta, industrisë së turizmit nuk do t’i duhej të
përballej me aq shumë probleme.
Se treti, sot është më shume se kurrë e domosdoshme për të kuptuar njeriu problemet e
shkaktuara nga turizmi në mjedis, në mënyrë që të merren masat e mëposhtme:
- marrëdhënia turizëm – mjedis duhet të zejë një vend të rëndësishëm në planet e veprimit
në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
- Biznesmenët që merren me industrinë e turizmit, vetë turistët, dhe mediat duhet që në
bashkëpunim me qeveritë, të ndihmojne dhe të drejtojnë punën e mbrojtjes së mjedisit
përmes edukimit, informimit dhe projektimit të përshtatshëm.
- Në çdo aktivitet turistik duhet të marrë parasysh shpërndarjen e trafikut turistik në vend
dhe në kohë për të shmangur fenomenet e grumbullimit dhe përkeqësimit te peisazhit.
Së katërti, ne duhet të bëjmë një ”përmirësim cilësor”, duke vënë ’’cilësinë’’ në projektet
tona. Më konkretisht, pas krijimit të infrastrukturës bazë dhe marrjen e masave për
mbrojtjen e mjedisit atëherë kërkohet përmirësimi i të gjitha porteve te vendit, përmirësimi
i transportit në të gjitha nivelet: me anije, autobusë, taksi, etj. Gjithashtu, të trajnohen
njerëzit e duhur për t’u punësuar në turizëm dhe të informohen vazhdimisht njerëzit
tashmë të punësuar në fushën e turizmit, me seminare të ndryshme trajnuese, etj
Autoritetet lokale, Ministria e Turizmit dhe ajo e Kulturës, mund të ndihmojnë në
prezantimin sa më të mirë të vendit tonë nëpërmjet mediave, por edhe nëpërmjet
internetit.
Se fundi, promovimi i formave alternative të turizmit do të kontribuojë në diversifikimin
dhe pasurimin e produtit turistik, forcimin e aftësisë konkurruese dhe zgjatjen e sezonit
turistik.
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Abstrakt
Analiza e pasqyrave financiare është një mjet i rëndësishëm për realizimin e kërkimeve të ndryshme
mikro dhe makroekonomike. Kjo analizë merr një rëndësi të veçantë në kushtet e krizës, kur risku
është edhe më i madh. Në këtë kontekst, analistët i kushtojnë një vëmendje të veçantë strukturës
së financimit të njësive ekonomike. Struktura e kapitalit, si objekt i kësaj analize, është e lidhur
direkt me vendimet financiare të një njësie ekonomike. Ajo konsiston në borxhin dhe kapitalin e
përdorur për financimin e njësisë. Kërkues të ndryshëm shkencorë janë përpjekur të analizojnë
strukturën e kapitalit, duke tentuar të tregojnë nëse ekziston një strukturë optimale e kapitalit.
Një nga mjetet kryesore të përdorura në funksion të këtij qëllimi, janë raportet financiare, të cilat
zakonisht përdoren për matjen e performancës së një njësie ekonomike. Në këtë punim, nëpërmjet
një analize statistiore do të tregojmë lidhjen që ekziston midis ROE dhe raportit të kapitalit, pra
pjesës që zë kapitali në totalin e burimeve. Analiza Du Pont, si një tregues i rëndësishëm kumulativ,
zë një pjesë të rëndësishme të këtij punimi.
Fjalët kyç: Analiza e pasqyrave financiare, raport financiar, ROE, tregues kumulativ, Du Pont, njësi
ekonomike.

Hyrje
Shumë teori bazohen në supozimin se qëllimi i një njësie ekonomike duhet të jetë
maksimizimi i pasurisë së aksionerëve ose ortakëve aktualë. Një nga elementët kryesorë
që përdoret në funksion të kësaj ideje janë raportet financiare, të cilat përdoren zakonisht
për të matur performancën e njësisë ekonomike. Në këtë punim, midis të tjerash, do të
tregojmë se ekziston një lidhje e rëndësishme midis ROE dhe raportit të kapitalit.
Procesi i vlerësimit zë nje vend të rëndësishëm në fushën e analizës financiare. Ky
proces çon palët e interesuara në nxjerrjen e përfundimeve në lidhje me perspektivën
e ardhshme, të qëndrueshmërisë dhe përfitueshmërisë të një njësie ekonomike, si duke
krahasuar të dhënat bazë të saj, ashtu edhe përmes krijimit të standardeve. Gjithashtu,
procesi i vlerësimit është, në shumë raste i nevojshëm për të përcaktuar gjendjen e
aksioneve në bazë të çmimit të tregëtimit, të mbivlerësuar apo nënvlerësuar, si dhe për
identifikimin e mundësive investuese. Nuk mund të ketë dyshim se ky proces është një
mjet i domosdoshëm për vlerësimin e ngjarjeve të biznesit dhe në veçanti, për sa i përket
efekteve që ka në vlerën e biznesit veprimi i bashkimit dhe blerjes. Për më tepër, zbatimi i
teknikave të vlerësimit është një mekanizëm i rëndësishëm për dialog midis menaxhimit
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të një njësie ekonomike, aksionerëve, ose të analistëve për çështje që ndikojnë në vlerën e
saj. Ai gjithashtu përbën një mjet të rëndësishëm për vlerësimin e strategjive alternative
të njësisë ekonomike.
Modeli Du Pont dhe roli i tij në vlerësimin e njësive ekonomike
Synimi i kësaj pjese të punimit, është vlerësimi i performancës në një numër të zgjedhur
njësish ekonomike, nëpërmjet analizes se efikasitetit me përdorimin e ekuacionit Du Pont
dhe vlerësimin e të dhënave ekonomiko-financiare të tyre.
Modeli Du Pont përbën një nga sistemet e zbatuar të raporteve që bazohet në raporte
individuale. Raporti shpreh lidhjen midis disa elementëve të bilancit dhe pasqyrës së
të ardhurave; përdorimi i këtyre raporteve përbën një nga metodat më të përhapura të
analizës së pasqyrave financiare.
Ky model, e mori këtë emër nga Du Pont Corporation që e ka përdorur këtë formulë qysh
në vitin 1920, për Bankat. Modeli Du Pont analizon ROE-n e një njësie ekonomike duke
e shpërbërë atë në tre përbërës kryesorë: marzhi i fitimit, qarkullimi i aktiveve dhe faktori
i levës. Në këtë mënyrë, duke bërë një ndarje të tillë, investitorët mund të shqyrtojnë se
sa me efektivitet po përdoret kapitali, duke matur përfitueshmërinë, nëpërmjet marzhit të
fitimit, efiçencën e përdorimit të aktiveve, nëpërmjet qarkullimit të aktiveve, si dhe levën
financiare, nëpërmjet koeficientit të kapitalit. Atëherë, në mënyrë të përmbledhur mund
të themi:
ROE = Marzhi i fitimit x Qarkullimi i aktiveve x Faktori i levës, ose
- ROE =

x

x

(1)

Modeli Du Pont në formën fillestare shpreh lidhjen matematike që lidh marzhin neto
të fitimit, një tregues i efikasitetit përsa i takon funksionimit të njësive ekonomike me
qëllim kontrollin e kostos dhe raportin e shpejtësisë së qarkullimit të aktiveve, një tregues
që i përket përdorimit të aktiveve, në treguesin e efikasitetit të aktiveve, ROA. Analiza
nëpërmjet modelit Du Pont tregon mënyrën me të cilën lidhen midis tyre treguesit e
mësipërm. Kështu, bazuar në analizën Du Pont, e cila shpërbën ROE-n në tre përbërës,
mund të shpërbëjmë edhe ROA-n e një njësie ekonomike si më poshtë:
ROA = Marzhi neto i fitimit x Shpejtesia e qarkullimit te aktivit.
Ose:
- ROA =

x

(2)

Modeli Du Pont, në formën e tij më të re paraqitet nëpërmjet barazimit më të zgjeruar si
më poshtë:
ROE = ROA x Faktori i levës = Marzhi neto i fitimit x Shpejtësia e qarkullimit të aktiveve x
Faktori i levës
Ose:
ROE =

x

x

=
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Barazimi (3) shpreh efikasitetin e kapitaleve të veta në funksion të marzhit neto,
shpejtësisë së qarkullimit të aktiveve dhe raportit të aktiveve ndaj kapitaleve të veta. Ai
ofron mundësinë e hetimit të shkaqeve që përcaktojnë nivelin e efikasitetit të kapitaleve të
veta. Gjithashtu, analiza nëpërmjet modelit Du Pont ofron mundësinë e:
a. Studimit të efikasitetit të kapitaleve të veta të një njësie ekonomike në çdo kohë.
b. Krahasimit të saj me njësi të tjera ekonomike të së njëjtës degë dhe
c. Hartimin e strategjisë për të përmirësuar efikasitetin e kapitaleve të veta.
Lidhja ROE – Raporti i kapitalit
Në studimin tonë janë marrë në konsideratë 44 njësi ekononike, të mesme e të vogla,
për një periudhe 3-vjeçare, të cilat përbëjnë kampionin. Treguesit e nxjerrë nga analiza
e pasqyrave financiare të këtij kampioni, do t’i shërbejnë vërtetimit të hipotezës së këtij
punimi, sipas së cilës, ekziston njё lidhje negative midis raportit tё kapitalit dhe kthimit
mbi kapitalin (ROE). Mbështetur në data-base-in tonë, duke përdorur vlerat që marrin
këta dy tregues, ndërtojmë grafikët që shprehin lidhjen mes tyre. Mbështetur në të dhënat
e kampionit, grafikisht lidhja midis raportit të kapitalit dhe ROE për njësitë ekonomike të
vitit 2011,2012,2013, paraqitet nëpërmjet grafikëve 1, 2 dhe 3 përkatësisht.

Grafiku 1. Grafiku i lidhjes midis ROE dhe Raportit të kapitalit për vitin 2011
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Grafiku 2. Grafiku i lidhjes midis ROE dhe Raportit të kapitalit për vitin 2012

Grafiku 3. Grafiku i lidhjes midis ROE dhe Raportit të kapitalit për vitin 2013
Një analizë e mirëfilltë statistikore do t’i jepte vërtetësi hipotezës që supozon varësi të
ROE nga raporti i kapitalit të një njësie ekonomike. Të dhënat që kemi për 44 njësitë
ekonomike, duhet t’i përpunojmë që të arrijmë të nxjerrim dy variablat me të cilët do të
zhvillojmë analizën statistikore apo ekonometrike.
Si variabël të varur marrim në konsideratë “ROE”, me të 44 vlerat që ajo merr në njësitë
ekonomike të mara në analizë. Të gjitha vlerat e ROE do të shprehen në %.
Si variabël të pavarur do të marrim “raportin e kapitalit”, që në modelin ekonometrik
që ne do të ndërtojmë do të perfaqësohet nga përqindja që zë kapitali i vet në totalin e
burimeve të njësisë ekonomike dhe që gjithashtu do të ketë vlera të shprehura në %.
Modeli që përmendëm më sipër i paraqitur në mënyrën e tij klasike do të kishte formën:
ROE=α + β* raporti i kapitalit + ε
Duke përdorur metodën e katrorëve më të vegjël të zbatuar nëpërmjet programit
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kompjuterik Excel, Data Analysis-regresion, kemi arritur në vlerësimin e tre ekuacioneve
si më poshtë:
ROE=0.41 - 0.38* raporti i kapitalit, (2011) (1)
ROE=0.40 - 0.33* raporti i kapitalit, (2012) (2)
ROE=0.39 - 0.42* raporti i kapitalit, (2013) (3)
Nëse do të analizonim ekuacionin e parë të vlerësuar për vitin 2011, gjë që do të shërbente
njëkohësisht edhe për dy vitet e tjerë, do të kuptonim ndikimin negativ që ka përqindja
e rritur e kapitalit të vet në vlerën e ROE. Për çdo 1% rritje të kapitalit të vet në totalin e
burimeve të njësisë ekonomike, ROE bie me 0.38 % (për 2011).
I njëjti interpretim mund të bëhej edhe për ekuacionet e vlerësuar në bazë të të dhënave të
dy viteve të tjerë në vazhdim. Me të vërtetë ekziston një lidhje apo varësi negative e ROE
nga raporti i kapitalit, por duke qenë se vlerësimi i këtij ekuacioni është bërë në bazë të
të dhënave të marra nga zgjedhja dhe jo nga popullata, atëherë na del për detyrë që ne të
vleresojmë realisht a ekziston kjo varësi. Për të bërë këtë verifikim bazohemi në rezultatet
e paraqitura në tabelat ANOVA.
Kontrolli i rëndësisë së lidhjes edhe për të gjithë popullatën do të bëhet nëpërmjet
verifikimit të vërtetësisë së H1 ndër dy hipotezat e poshtëshënuara:
H0: β=0
H1:β≠0
ku β shpreh koeficentin e popullatës pranë variablit të pavarur, që në rastin tonë është
raporti i kapitalit.
Shkallët
Shuma e
Katrori
Kriteri
Rëndësia
e lirisë katrorëve(SS) mesatar(MS) Fisher (F) (Significance)
(df)
Regresioni
1
0,408025
0,408025
7,145922
0,010654
(Regression)
Mbetja
42
2,39816
0,057099
(Residual)
Shuma
43
2,806185
(Total)
Koeficientët
(Coefficients)

Gabimi
standard
(Standard
error)
0,059886

Kriteri t

Vlera P

( t Stat)

(P Value)

Ndërprerja
0,415493
6,938095
1,78E-08
(Intercept)
Raporti i
-0,38389
0,143609
-2,67319
0,010654
kapitalit
Tabela 5.2. Korrelacioni ROE – Raporti i kapitalit, viti 2011.
Për vitin 2012, duke krahasuar sinjifikancën e kriterit F=6.880012, e cila është e barabartë
me 0.012095 dhe për 2013, sinjifikancën e kriterit F= 11,03885 e cila është e barabartë
me 0,001856, vëmë re se ato janë më të vogla se niveli i rëndësisë 0.025, gjë që na bën të
vlerësojmë si të rëndësishëm të gjithë regresionin që ne sapo kemi vlerësuar. Duke qenë se
ky regresion është linear i thjeshtë, pra me një variabël të pavarur, të njëjtën gjë ne mund
ta vlerësojmë edhe nëpërmjet kriterit t=-2.62298, vlera p e të cilit është po 0.012095 pr
vitin 2012 dhe për vitin 2013, kriterit t=--3,32248, vlera p e të cilit është po 0,001856
dhe më e vogël se 0.025. Nga ky rezultat konkludojmë se pranojmë si të vërtetë H1, e cila
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vlerëson si të ndryshëm nga zero koeficientin pranë variablit të pavarur raporti i kapitalit,
që është dhe hipoteza që ne kemi supozuar që në fillim, e cila e vlerëson të rëndësishëm
raportin e kapitalit në vlerën e ROE.
Konkluzione
Qëllimi i treguesve kumulativë është që të tregojnë karakteristikat e përgjithshme të
shëndetit financiar dhe ekonomik të njësisë ekonomike me anë të një numri të vetëm,
megjithatë, aftësia e tyre raportuese është më e ulët. Treguesit janë të përshtatshëm për t’u
përdorur për krahasim të shpejtë dhe global të njësive ekonomike dhe gjithashtu, mund
të shërbejnë si bazë për vlerësim të mëtejshëm.
Në këtë punim, paraqiten rezultatet e zbatimit të një realizimi më të thelluar të analizës
Du Pont në një numër të caktuar njësish ekonomike, në periudhën 2011-2013 duke pasur
si qëllim vlerësimin e performancës financiare të tyre. Nga analiza Du Pont, e zbatuar
në rastin e njësive ekonomike të marra në analizën tonë, tregohet rëndësia e efektivitetit
të kostos, raportit kosto e shitjeve me shitjet, shpejtësia e qarkullimit të aktiveve si dhe
raporti aktive me kapitalet e veta, në konfigurimin e ROE.
Studimi në kohë i evolucionit të ROE, në periudhën 2011-2013, bazuar në treguesit
statistikorë, që nxirren për tërësinë e njësive ekonomike për çdo vit, i referohet në thelb,
kërkimit të ndryshimit të marzhit neto të fitimit, shpejtësisë së qarkullimit të aktiveve dhe
raportit të aktiveve me kapitalet e veta, të cilat ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme.
Mbështetur në këto rezultate është e rëndësishme të theksojmë se në vlerën e ROE, përveç
faktorëve të analizuar nëpërmjet analizës Du Pont, u shqyrtua edhe ndikimi i raportit
të kapitalit, të shprehur nga raporti i kapitalit të vet me totalin e burimeve të një njësie
ekonomike. Sa më e madhe të jetë vlera e kapitalit të vet në totalin e burimeve të një njësie
ekonomike, aq më e vogël do të jetë ROE e saj.
Politika për përmirësimin e performancës së ROE për njësitë ekonomike që paraqesin
performancë të ulët të efektivitetit të kostos, duhet të bazohet në masa me synim rritjen e
efektivitetit të kostos, p.sh. uljen e kostos së shitjeve. Veç kësaj, njësitë ekonomike që kanë
mangësi në treguesin e shpejtësisë së qarkullimit të aktivit duhet të kërkojnë përmirësimin
e madhësisë, ose duke rritur sasinë e shitjeve, ose duke zvogëluar aktivet (p.sh. duke
zvogëluar inventarët, shitjes së aktiveve që paraqesin efikasitet të ulët si dhe nëpërmjet
rihartimit të politikës së kreditit).
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Abstract
The development of productivity is one of the most appropriate steps of macroeconomics. This
development could directly affect GDP growth, reduce unemployment rate and in reducing
the rate of poverty, including the exploration of natural goods of a country. The activity of this
productivity is very important, especially when it comes to countries in transition. These countries
do not have their own opportunity to create the necessary capital nor the experience of the
market economy, therefore needed to stimulate the contribution of the state and international
mechanisms, for economic development and poverty alleviation. To illustrate this with examples,
we have as concrete cases Kosovo, which cannot be properly introduce resources that possess
comparative advantage. Our state after the war faces high trade imbalances. Otherwise, to
develop the manufacturing sector, transition states must implement policies favorable to the
manufacturing sector, by giving the adequate priority. Although there have been numerous
statements to strengthen the manufacturing sector in Kosovo, in the meantime it requested the
assistance of Chambers of Commerce and Business Alliance. This application also led to major
electoral promises and governmental, but again the manufacturing sector remained the same, as
it was for years, undeveloped. Therefore, this sector entails the development of various factors, of
which increasingly depends on the development of the economy.
Keywords: Production, Productivity, Directly, Economic growth.

Entry
Production is among the most important indicators that can influence economic
growth, the generation of new employment and capacity utilization exploration of a
country. Manufacturing enterprises by introducing available production factors make
the difference of economic growth, but the role of productivity is greater in transition
countries which are rich in various resources and workforce have cheaper cost, but lacking
manufacturing capacity. In this context, the objective of this study will be an assessment
of the manufacturing sector and productivity, in order to highlight the role and its impact
on economic growth. In this paper will be presented concrete examples of countries that
have strengthened the manufacturing sector through which they managed to have a direct
impact on economic growth.
Role of production on economic growth
Production is the process of creation or transformation of material goods and useful
services through the combined use of human labor, and the elements of nature and of
capital (which comprise the three main factors of production). Whereas, productivity is
the amount of output that results from the use of a unit of a factor or a unit of all the factors
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of production used. Productivity is one of the most important indicators of effectiveness
of the use of factors of production (labor, capital and land), which is calculated as the ratio
of the volume of production or services performed during a specified period of time (the
numerator of the ratio) and state average size of the relevant factors of production used
(the denominator of the report) for the same period. (Skender, 2010, 206-207).
Let us begin our study of productivity and economic growth by developing a simple
model based closely on the famous book of Daniel Defoe’s Robinson Crusoe, published in
1719 and verified that is the first English novel. Robinson Crusoe’s, for its production and
consumption of fish, vegetables and clothing, as being a simple economy. By examining
Crusoe’s economy, we can draw some lessons, which can also be used in complex and
realistic economies.
The term productivity refers to the quantity of goods and services a worker can produce
for each hour of work. In the case of Crusoe’s economy, it is easy to see that productivity is
the main determinant of the living standards and the increase of productivity is the main
determinant of rising living standards. As many fish Crusoe catches per hour, the more
he has for lunch. If Crusoe finds a better place to catch fish, his productivity rises. This
increase in productivity puts Crusoe-in in a better position: he can eat extra fish or may
spend less time fishing and spend more time doing other things which he enjoys.
The main role of productivity in determining living standards is just as true for nations as
it is for Crusoe-in. Bring in mind that the gross domestic product (GDP), of one economy
measures two things at once: The total income received by each in the economy and the
total costs for the product of goods and services in an economy. The reason why GDP
can measure these two things at the same time, it is that the economy in general, they
should be equal. Put simply, the income of an economy is the product of the economy.
Western Europeans live better than Nigerians because Western European workers are
more productive than Nigerian workers.
The Japanese have enjoyed the fastest growth in living standards than the Argentines,
because Japanese workers have experienced a growing product faster. (Mankiw and
Taylor, 2013, 87-88).
As defined productivity
Although productivity is so uniquely important in determining the living standard of
Robinson, Crusoe’s productivity determines many factors. Each of these determinants
of Crusoe’s productivity, which we can call physical capital, human capital, natural
resources and technological knowledge, has a counterpart in the economics that are
more complex and realistic. Let us take into consideration on each of them: Physical
capital fund equipment and structures used to produce goods and services, workers
are more productive if they have the tools that can work with. Fund equipment and
structures used to produce goods and services is called physical capital, or just capital.
A second determinant of productivity is human capital. Human capital is the term of the
economist for the knowledge and skills that workers acquire through education, training
or experience. Human capital includes accumulated skills through education, training
or experience. Human capital includes accumulated skills in early childhood programs,
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primary school, secondary school, university or college and qualification through work
for adults participating in the labor force.
Third determinants of productivity are natural resources. Natural resources are inputs
into production, which are provided by nature, such as land, rivers, and mineral deposits.
Natural resources take two forms: renewable and non-renewable. A forest is an example
of a renewable source. When a tree is cut, it can be planted a seedling in his place, so it
can be cut in the future. Oil is an example of a non-renewable source. As oil produced
by nature over thousands or even millions of years, there is only a limited offer. As the
oil supply is spent, it is impossible to create more (at least not for thousands of years).
Natural resources inputs in the production of goods and services which are provided by
nature, such as land, rivers, and mineral deposits. Differences in natural resources are
responsible for some of the differences in the standard of living in the world. Historical
success of the United States was on the move part of great offers good land suitable for
agriculture. Today, some countries in the Middle East like Kuwait and Saudi Arabia are
rich just because they happened to be necessary for an economy to be highly productive
in producing goods and services. Japan, for example, is one of the richest countries in the
world, despite having few natural resources. Japan’s success was thanks to international
trade. Japan imports more from the natural resources that they need, such as oil and
exports of its manufactured goods to rich economies with natural resources.
A fourth determinant of productivity is technological knowledge, understanding the best
ways to produce goods and services. One hundred years ago, most European and North
American work on farms because agricultural technology then require a high input of
labor in order to feed the entire population. Today, thanks to advances in agricultural
technology, a part (fraction) of small populations of Western Europe, of US and Canada
can produce enough food to feed their whole population. This technological change made
labor available to produce other goods and services. (Mankiw and Taylor 88-91).
Economic growth
Economic growth, express expansion of gross national product (MPP), or increasing
capabilities of the national economy, to produce more useful goods and services for
consumers. Graphically, economic growth can be expressed as the right curve post
aggregate supply (AS) or as curve of production possibility frontier (KMP), as is put on
the word leaning curve (AB), the figure 1, which passes from the position (AB) to (A’B ‘)
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Figure 1. Economic growth

Source:ASK
To achieve economic growth, they should definitely increase the economic resources
available, which are “limited” because the economic law of scarcity operates. Ways or
paths that can be pursued to achieve economic growth in these conditions, they are
numerous and diverse. One of them, for example “the increase of the production” work
“, engaging in work all capable people who want to work. In this way will be realized one
of the four main macroeconomic objectives that has to do with the aim of a democratic
society to minimize the rate of unemployment.
Another way or path that can be followed to increase the resources available to
manufacturing, which will serve to realize the growth and expansion of production
capacities, through increased production factor “capital”. But the key to achieve economic
growth, It is the in productivity, it means the amount of production that gives every
employee in the unit of time. Increased productivity can be provided:
a- By increasing constantly qualifications of job training for each employee.
b- By perfecting the technology and technical equipment of capital used in production.
c- By continually improving the management of economic activities, which means a better
use, limited manufacturing resources.
Increasing labor productivity of each employee, affects the growth of output per capita,
which is considered one of the most important indicators, not only economic growth, but
net economic welfare. (Ketri, 2009 170).
The manufacturing sector in Kosovo
No national economy does not reach to fully and efficiently use the full available
resources, so besides discussions microeconomic plane, are created continuously, several
anomalies or failures with macroeconomic character. Because consumers and business
manufacturing firms are not able to avoid these kinds of anomalies and macroeconomic
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imperfection, with reducing and minimizing their negative effects, the state takes care, by
giving the intervention in the economy, a new direction or dimension.
This new dimension has as main intentionally: continuous increase of efficiency
and macroeconomic stability, by drafting and implementing, wise policies of fiscal
and monetary policies to promote investment, by opening new jobs and expanding
international economic ties (Ketri, 149).
Favorite economic activities during the first quarter of 2015 were: trade with 784 new
companies (30.4%), manufacturing with 276 (10.7%), agriculture, forestry and fisheries
with 255 (9.9%), accommodation and food service activities by 253 (9.8%), construction
with 237 (9.2%), professional activities, scientific and technical 144 (5.6%), transport and
storage with 143 (5.5%), other service activities 133 (5.2%), while other activities take part
in smaller scale. (ASK)
Graph. 1. New enterprises according to economic divisions in TM1 2015
Source: ASK
Termination
From the analysis of specific examples in this paper, may conclude that by means
of strengthening the manufacturing sector and the introduction of the factors of
production available: as work, land and capital, the economy of a country can generate
economic growth, thus having an impact on the growth of exports and opening foreign
markets. Thanks to capacity utilization, many Western countries, but also those from
East managed to have economic development, by affected so in reducing the rate
of unemployment, poverty and the growth of the local Domestic Product (GDP).
The manufacturing sector in Kosovo, is 10, 7% of economic activity, trade towards the
sector, with 30.40%, which is a significantly higher figure which affects Kosovo, to have a
high trade imbalances between export and import. So strengthening the manufacturing
sector in Kosovo, it would be the right way to have a trade balance.
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Abstrakt
Identifikimi i gjendjes së raporteve financiare për NJEF (Njësinë Ekonomike Familjare) është
shumë i rëndësishëm. Pasi njihet situata financiare e NJEF mund të vazhdohet më tej me marrjen e
masave dhe “kurimin” e saj. Njohja dhe menaxhimi i financave personale është shumë e rëndësishme
në arritjen e një situate të mirë financiare për familjen. Duke konsideruar faktin që familja është
baza e sistemit financiar të një vendi, mund të themi se sa më e shëndetshme financiarisht të jetë
një familje aq më pozitivisht mund të ndikojë në zhvillimin e sistemit financiar të vendit. Zbatimi
i teknikës së analizës së raporteve për pasqyrat financiare personale ofron potencial në kërkimin
në thellësi të pikave specifike të forta dhe të dobëta të gjendjes financiare të familjes. Aktualisht
në tregun e studimeve akademike në vendin tonë vërehet një mungesë e studimeve mbi financat
personale në përgjithësi si dhe specifikisht mbi raportet e financave personale.
Qëllimi i këtij artikulli është të ofrojë një panoramë teorike të disa prej studimeve të cilat kanë
sugjeruar ose përdorur analizën e raporteve financiare personale si dhe të ofrojë një trajtim teorik
referuar autorëve të huaj të raporteve financiare personale që ne i kemi konsideruar të rëndësishëm.
Raportet e financave personale të cilat do të trajtohen në këtë studim janë: Raporti i likuiditetit,
Shkalla e likuiditetit të pasurisë në zotërim, Aftësia paguese totale me mjete monetare likuide,
Aftësia paguese e pjesshme me mjete monetare likuide, Aftësia paguese e pjesshme me mjete
monetare likuide për një vit, Raporti i garancisë së borxhit, Koeficienti i shpenzimeve të banimit,
Raporti i tërthortë i aftësisë paguese, Raporti i akumulimit të kapitalit dhe Raporti i kursimit.
Fjalë kyçe: Raporte financiare personale, analiza e raporteve, guidë.

Hyrje
Njohja dhe menaxhimi i financave personale është shumë e rëndësishme në arritjen e një
situate të mirë financiare për familjen.
Një familjeje i nevojitet kalimi në një sërë shkallësh për tu konsideruar e konsoliduar
financiarisht. Vend të rëndësishëm në arritjen e stabilitetit financiar të një familje zë edhe
efekti që ka njohja e raporteve të financave personale si dhe nivelet guidë të tyre që duhet
të arrijë cdo familje të rekomanduar nga ekspertët e fushës përkatëse. Ky studim është
vetëm një pjesë e studimit të plotë i cili trajton këtë temë.
Në këtë artikull trajtohen teorikisht duke ju referuar autorëve të huaj, nivelet e
rekomanduara për këto raporte të sugjeruar prej tyre si dhe mënyrat e llogaritjes së:
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Raportit të likuiditetit, Shkallës së likuiditetit të pasurisë në zotërim, Aftësisë paguese
totale me mjete monetare likuide, Aftësisë paguese të pjesshme me mjete monetare
likuide, Aftësisë paguese së pjesshme me mjete monetare likuide për një vit, Raportit
të garancisë së borxhit, Koeficientit të shpenzimeve të banimit, Raportit të tërthortë të
aftësisë paguese, Raportit të akumulimit të kapitalit dhe Raportit të kursimit.
Një përshkrim i shkurtër teorik i disa studimeve që kanë trajtuar analizën e
raporteve financiare në vite
Në mënyrë që familjet të masin në mënyrë efektive ecurinë e situatës financiare ne një
moment të caktuar studiues të ndryshëm kanë sugjeruar ose përdorur analizën e raporteve
financiare, si dhe nivelet që arrijnë të kapin raportet financiare. Një panoramë të disa prej
këtyre studimeve në vite paraqitet më poshtë:
“Personal financial statement analysis: A modest beginning.” Studim i Griffith në vitin
1985. Në këtë punim Griffith propozoi 16 raporte financiare personale dhe nivelet guidë
përkatëse. Griffith në punimin e tij theksonte se raportet e sugjeruara natyrisht që nuk
paraqesin një listë të plotë të të gjitha raporteve të cilat do të mund të llogariteshin për
individët dhe familjet e tyre, por shpresonte që nga ky fillim modest të vijonin kërkime të
mëtejshme në zhvillimin e raporteve për analizën personale të pasqyrave financiare.
“The ratio analysis technique applied to personal financial statements: Development of
household norms” Studim i Prather në vitin 1990. Në këtë studim u prezantuan normat për
16 tregues me indikacionet përkatëse se si çdo raport mund të përdoret për të vlerësuar
likuiditetin, aftësinë paguese, ose pozitën e përgjithshëm financiare të një familje të
veçantë. Normat mund të përdoren si baza krahasimi, në vlerësimin e komponentëve
specifik të vlerës neto të klientit.
“How to use financial ratios when advising clients” studim i Lytton, Garman, & Porter, në vitin
1991. Në punimin e tyre Lytton, Garman, & Porter kanë prezantuar, përcaktuar, llogaritur,
dhe interpretuar nëntë raporte financiare duke përdorur si rast ilustrues një familje. Ata
theksuan se një pikë e rëndësishme kur merret në konsideratë analiza e raporteve është
se rekomandimet për ndryshime nuk duhet të bëhen në bazë të një raporti, por është e
domosdoshme që të nëntë treguesit të llogariten dhe efektet e kombinuara të rezultateve
të merren parasysh në mënyrë të ndërlidhur. Një tjetër konkluzion i rëndësishëm i
këtyre studiuesve ishte se nënkuptimet e raporteve duhet të merren parasysh në lidhje
me karakteristika të tilla si faza e ciklit të jetës familjare, punësimi, qëllimet financiare,
apo faktorë të tjerë që mund të ndikojnë në vendimmarrjen financiare. Përdorimi i
këtyre raporteve financiare nga studiuesit do të qartësojë më tej dobinë e tyre në ecurinë
financiare të familjeve.
“Change in household financial ratios between 1983 and 1986: Were American households
improving their financial status?”, studim i DeVaney në vitin 1993. DeVaney ekzaminoi
ndryshimet në situatën financiare të familjeve nga viti 1982-1985. Në këtë studim raportet
financiare u përdorën si indikatorë të progresit financiar për të konstatuar nëse familjet
kishin arritur të përmirësonin statusin e tyre financiar gjatë periudhës trevjeçare.
“The usefulness of financial ratios as predictors of household insolvency: Two perspectives.”,
studim po i DeVaney në vitin 1994. Në këtë punim të saj De Vaney një vit më vonë sërish
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ekzaminon situatën financiare të familjeve duke përdorur raportet financiare por kësaj
here ajo ekzaminon dobishmërinë e raporteve financiare si parashikues të paaftësisë
paguese të familjes.
“Ratios and benchmarks for measuring the financial Well-being of families and individuals.”
studim i Grenninger, Hampton, Kitt, & Achacoso në vitin 1996. Këta studiues përdorën
teknikën Delphi me një panel prej 156 ekspertësh të dizenjuar për të identifikuar dhe
përmirësuar raportet dhe standardet e tyre për të rënë në një konsensus për një vlerësim
sa më efikas të mirëqenies financiare të familjeve. Konsensus midis dy grupeve u arrit për
20 nga 22 raporte. Për ekspertët ishte më e lehtë të arrihej në një konsensus për raportet
e fushës së likuiditetit dhe barrës tatimore krahasuar me mbrojtjen nga inflacioni dhe
paaftësinë paguese. Bazuar në këto gjetje autorët propozuan një profil me raportet dhe
nivelet guidë të mirëqenies financiare për një familje tipike.
“Financial ratio analysis of Korean households.”, studim i Moon, Yuh, & Hanna në vitin
2002. Studiuesit në këtë punim kishin qëllim të shqyrtonin dobinë dhe kufizimet e raportit
të garancisë së borxhit, shërbimit të borxhit, aftësisë paguese, likuiditetit, kursimeve,
dhe akumulimit të kapitalit të zhvilluar në Shtetet e Bashkuara për të vlerësuar situatën
financiare të familjeve në Korenë e Jugut.
“Assessing the baby boomers’ financial wellness using financial ratios and a subjective
measure” studim i Baek & DeVaney në vitin 2004. Shqyrtymi i mirëqenies financiare të
2021 familjeve të Baby Boomers duke u nisur nga mirëqenia financiare objektive dhe
subjektive ishte qëllimi i këtij studimi rezultatet e të cilit treguan se 20% arrinin nivelin
guidë për raportin aktive likuide ndaj të ardhura, 74% arrinin nivelin guidë për raportin
borxh ndaj aktive, 62% arrinin nivelin guidë për raportin aktive investuese ndaj vlerë neto
dhe 64% deklaruan se krahasuar me të tjerë të gjeneratës dhe nivelit të tyre, ishin me fat
në çështjet financiare.
“Examining a Model of Economic well-being, based on Financial Ratios” studim i Park &
DeVaney në vitin 2007. Me anë të këtij punimi studiuesit kishin si synim të ekzaminonin
një model të mirëqenies ekonomike duke u bazuar në raportet borxh ndaj të ardhura dhe
borxh ndaj aktiveve. Ky studim konkludoi duke u nisur nga të dhënat e 4519 familjeve
se femrat single kishin më tepër gjasa krahasuar me çiftet të kishin vlera të kënaqshme
të raportit borxh ndaj të ardhura por më pak gjasa se çiftet të kishin vlera të kënaqshme
të raportit borxh ndaj të aktiveve, gjithashtu u propozua se faktorët socio-ekonomike, të
qëndrimit, dhe të sjelljes do të ndikojë që familja të ketë vlera të kënaqshme të këtyre 2
raporteve.
“Financial Wellbeing of Chinese American households” studim i Yao në vitin 2009.
Duke përdorur metodën e vrojtimit, ky studim heton raportin e likuiditetit, të aftësisë
paguese dhe të akumulimit të kapitalit për 149 familje kineze në Amerikë.
Testi Chi-square tregoi se familjet të cilat prisnin që ekonomia të përkeqësohej në të
ardhmen kishin më pak gjasa për të përmbushur nivelin guidë të fondit të emergjencës,
dhe familjet që banonin në shtëpitë e tyre kishin më shumë gjasa se familjet të cilat banonin
me qira të mos arrinin nivelin guidë të raportit të aftësisë paguese. Autori thekson se
edukimi financiar mund t’i ndihmojë këto familje që të rrisin aftësitë e tyre për të arritur
qëllimet financiare.
“Differences between Black and White household financial Well-being: What do household
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financial ratios indicate?”, studim i Bieker në vitin 2011. Ky studim analizon e shqyrton
duke ekzaminuar dallime në raportet financiare të familjeve dhe matjes subjektive të
mirëqenies midis familjeve të bardha dhe atyre me ngjyrë.
Financial Ratios and Perceived Household Financial Satisfaction,” studim i Garrett & James
në vitin 2013.
Ky studim teston lidhjen relative të tri matjeve objektive të shëndetit financiar duke
përdorur raportin e aftësinë paguese, likuiditetit dhe të investimeve kundrejt ndjenjës
subjektive të familjes e të kënaqësisë aktuale financiare. Studiuesit evidentuan dy gjetje
kryesore: (a) raporti i aftësisë paguese është i lidhur më ngushtë me nivelet e kënaqësisë
financiare në bazë të një dizajni kryq seksional dhe (b) ndryshimet në raportin e aktiveve
investuese janë të lidhura fort me ndryshimet në kënaqësinë financiare gjatë kalimit të
kohës.
Analizë dhe rezultate të raporteve financiare dhe niveleve të rekomanduara të tyre
Për NJEF është shumë i rëndësishëm identifikimi i gjendjes së raporteve financiare
pasi njihet situata financiare e NJEF mund të vazhdohet më tej me marrjen e masave
dhe “kurimin” e saj. Zbatimi i teknikës së analizës së raporteve për pasqyrat financiare
personale ofron potencial në kërkimin në thellësi të pikave specifike të forta dhe të dobëta
të gjendjes financiare të familjes. (Prather, C.G. 1990).
Në vijim po paraqesim një vështrim teorik që disa studiues kanë paraqitur mbi përshkrimin
e raporteve të financave personale, llogaritjen dhe nivelet e rekomanduara të tyre.
Raporti i likuiditetit = aktive likuide / shpenzime mujore.
Raporti bazë i likuiditetit (Lytton et al. 1991) qartëson statusin financiar personal, duke
llogaritur numrin e muajve që familja mund të vazhdojë të përballojë shpenzimet 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 shpenzimet 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. Likuiditeti i referohet shpejtësisë dhe lehtësisë me të cilën një aktiv
mund të konvertohet në të holla pa një humbje vlere. Edhe pse disa aktive financiare
(Prather 1990 faqe 55) 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. 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).
Tek (Xarba, Peta, Ruspi, 2015) është dhënë po e njëjta panoramë teorike e këtij raporti ku
niveli i rekomanduar që u mor si bazë për analizën ishte më i madh se 3.
Shkalla e likuiditetit të pasurisë në zotërim = aktive likuide / pasuria neto. Sipas Prather
1990 ky raport mat përqindjen e vlerës totale të mbajtur në formë likuide. Ky tip i pasurisë
neto si komponent i këtij raporti duhet të vlerësohet nën dritën e qëllimeve specifike
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financiare të familjes se sa të një standardi objektiv. Standardi i njëjtë nuk mund të
zbatohet në mënyrë të arsyeshme për një familje me dominancë të qëllimeve afatshkurtra
të kursimeve, të tilla si një pushim apo mobilie të reja, dhe në një familje me kryesisht
qëllime afatgjata të kursimeve, të tilla si arsimimi i fëmijëve apo ndoshta një pension
i konsiderueshëm. Duhet të theksohet se ky raport mund të përdoret gjithashtu për të
përcaktuar nëse një familje është duke mbajtur një shumë të konsiderueshme të vlerës
totale neto në formë likuide. Aktivet likuide kanë tendencë që të mbahen në mënyra të
cilat ofrojnë një normë të ulët të kthimit, pra një vlerë shumë e lartë për këtë raport mund
të tregojë nevojën për të zhvendosur disa nga këto asete në instrumente financiare me një
fitim potencial më të lartë (Prather, C. G. 1990, faqe 56). Megjithatë (Greninger et al,1996
faqe 67) rekomanduan një nivel të kënaqshëm të këtij raporti ≥ 15%.
Aftësia paguese totale me mjete monetare likuide = aktivet likuide / detyrime totale. Sipas
(Prather 1990) ky raport shqyrton marrëdhëniet midis aktiveve likuide dhe detyrimeve
totale të borxhit të familjes. Është e arsyeshme të vlerësosh aftësinë financiare të një
familje për të likuiduar një pjesë të borxhit të pashlyer duke përdorur aktivet likuide,
kjo situatë çon në lindjen e situatave të papritura financiare. Një përdorim tjetër i këtij
raporti, ndoshta po aq i rëndësishëm, është përdorimi i tij së bashku me raporte të tjera
të borxhit në përcaktimin nëse familja ka tejkaluar limitin e saj ose ka ruajtur një nivel
të borxhit brenda limiteve të arsyeshme duke pasur parasysh nivelin e aktiveve likuide
të familjes (Prather, C. G. 1990, faqe 55). theksoi se është e vështirë të vendosësh një
standard (Griffith 1985) por një raport me një vlerë mbi 0.1 duhet të jetë “i rehatshëm”
Aftësia paguese e pjesshme me mjete monetare likuide = aktivet likuide / detyrime
(pa huatë e hipotekës). Sipas Prather (1990) kreditë hipotekare në përgjithësi hyjnë në
kategorinë e borxhit afat-gjatë, prandaj do të duket më reale për të parë asetet likuide si një
“jastëk” për trajtimin e borxhit afat-shkurtër. Për këtë arsye ky raport mat marrëdhëniet
midis aktiveve likuide të një familje dhe ngarkesës së borxhit të saj duke përjashtuar ato
detyrime të lidhura me blerjen e pronave të patundshme. Griffith (1985) rekomandoi një
vlerë të barabartë me 1 ose më shumë për këtë raport (Prather, C. G. 1990, faqe 55).
Aftësia paguese e pjesshme me mjete monetare likuide për një vit = aktive likuide / pagesa
një vjeçare të borxhit. Sipas Prather (1990) ky indeks ofron një pamje të një çështjeje të
komplikuar financiare, detyrimi i borxhit të familjes, duke krahasuar aktivet likuide me
pagesat një vjeçare të borxhit. Në momentin që konsumatorët shpesh vlerësojnë nivelin e
tyre të borxhit nga aftësia e tyre për të përmbushur pagesat e borxhit, ky raport mund të
shërbejë si një funksion i rëndësishëm nga perspektiva e tyre (Prather, C. G. 1990, fq. 56).
( Griffith 1985 fq. 7) theksoi se është e vështirë të mbahet një standard ekzakt por një nivel
mbi 50% është nivel i pëlqyeshëm.
Raporti i garancisë së borxhit = pagesat mujore të borxhit të konsumatorit / të ardhurat
mujore të disponueshme. Raporti i garancisë së borxhit tregon proporcionin e të
ardhurave që përdoren për të shlyer borxhin e konsumatorit. Ai gjithashtu shërben si një
tregues i përqindjes së të ardhurave të disponueshme në dispozicion për qëllime të tjera
përveç pagesës së borxhit. Ky tregues llogaritet si raport i pagesave mujore të borxhit
të konsumatorit me të ardhurat mujore të disponueshme (Lytton et al, 1991, fq. 14).
(Greninger et al, 1996, fq. 67) sugjeruan që niveli i arsyeshëm për këtë raport duhet të jetë
jo më i lartë se 15%, dhe se një nivel mbi 20% do të tregojë një pikë rreziku.
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Koeficienti i shpenzimeve të banimit = shpenzime strehimi të NJEF / të ardhura NJEF.
Sipas (Lytton et al. 1991) pagesat e huasë ose qerasë shpesh zënë një pjesë të madhe të
shpenzimeve të një familje. Por është e rëndësishme të kujtojmë se qiraja mujore ose
pagesa e huasë është vetëm një pjesë e shpenzimeve totale mujore të strehimit. Një
pjesë të shpenzimeve të strehimit e zënë shpenzimet për shërbimet, taksat e pasurive të
patundshme, të sigurimit të shtëpisë, shpenzimet e mirëmbajtjes etj. Raporti i shpenzimeve
të pronarit të shtëpisë matet si raport i shpenzimeve të strehimit me të ardhurat bruto.
(Lytton et al. 1991) theksuan se një raport i shpenzimeve të strehimit në masën 30-40%
duhet të jetë i menaxhueshëm. Në qoftë se shpenzimet e strehimit zënë më shumë se 40%
të vlerës së të ardhurës së disponueshme duket një veprim financiar i pamatur, përveçse
kur shpenzimet e strehimit janë objektivi financiar primar. (Greninger et al,1996, faqe 67)
rekomanduan që niveli guidë i këtij raporti duhet të jetë jo më i lartë se 35%.
Përgjithësisht shpenzimet më të mëdha të strehimit e kanë familjet që ose e kanë marrë
shtëpinë me qira ose e kanë blerë me anë të huasë dhe si rrjedhojë kanë për të paguar
përkatësisht shpenzimet e qerasë ose huasë.
“Housing Administration (FHA) ose Veterans Administration (VA) konsistuan se totali i
shpenzimeve të banimit nuk duhet të kalonte 35 % të të ardhurës neto (e ardhur bruto –
ndalesa të detyrueshme sigurime shoqërore dhe tatime). Më tej, huadhënësit e strehimit
dhe ndërmjetësit financiarë për huanë e hipotekës zakonisht i kufizojnë shpenzimet totale
të strehimit në 25-28% të të ardhurave bruto mujore (Mortgage Bankers Association of
America)” (cituar tek Lytton et al. 1991, fq. 14).
Raporti i tërthortë i aftësisë paguese = detyrime totale /totali i aktiveve
Raporti i aftësisë paguese = totali i aktiveve / totali i detyrimeve vlerëson aftësinë paguese
të njësive ekonomike familjare për të paguar borxhet e tyre (Park & DeVaney 2007, fq.
132). Aftësia paguese përcaktohet duke krahasuar aktivet totale personale me detyrimet
totale.
Interpretimi i raportit të aftësisë paguese, e cili përmbledh të gjitha të dhënat që gjenden
në pasqyrën e pasurisë neto, sipas ( Lytton et al. 1991 fq. 17) kërkon disa përjashtime si
më poshtë vijon:
Së pari, raporti injoron faktorin kohë që mund të jetë i nevojshëm për të likuiduar të gjitha
aktivet për shlyerjen e të gjitha borxheve, dhe në mënyrë të ngjashme injoron ndonjë ulje
të vlerës që mund të ndodhë për shkak të dënimeve për tërheqjen e menjëhershme ose
të parakohshme të fondeve, ose si rezultat i shitjes së pasurisë. Së dyti, vlera e pronës
personale është përfshirë në vlerë neto dhe është reflektuar në vlerën e aktiveve totale
në raport. Në varësi se si ka derivuar prona personale, shitja e këtyre aktiveve mund ose
nuk mund të gjenerojë vlerën e tyre të përafërt. Sigurisht kostoja e zëvendësimit do të
ndryshojë dukshëm nga vlera e amortizimit. Së fundi, një vlerësim i saktë i pasurisë
personale është kritik në qoftë se ajo përbën shumicën e vlerës neto, siç është e vërtetë me
shumë familje të reja. Megjithatë raporti i aftësisë paguese është një burim i dobishëm i
informacionit.
Po sipas (Lytton et al. 1991) raporti i aftësisë paguese gjithashtu mund të interpretohet në
një mënyrë tjetër. Duke përmbysur raportin në mënyrë që totali i aktiveve të pjesëtohet
me totalin e detyrimeve.
Në këtë mënyrë raporti do të ketë formën e mëposhtme:
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Raporti i tërthortë i aftësisë paguese = Detyrime totale / Totali i aktiveve
Sipas (Park & DeVaney 2007) “Raporti detyrime ndaj aktive vlerëson aftësinë e njësive
ekonomike familjare për të shlyer borxhet e tyre. Shumë studime kanë përdorur këtë
raport për të matur mirëqenien financiare. Në qoftë se borxhi total tejkalon aktivet totale,
njësia ekonomike familjare teknikisht është e paaftë për të shlyer pagesën. Një përdorim i
tepërt i borxhit mund ta çojë NJEF në falimentim. Pra sa më i ulët ky raport aq më mirë
është.” Një raport i lartë tregon një tejkalim të shumës së borxhit dhe duhet të pakësohet
përgjatë kohës për të shmangur problemet me shlyerjen e borxhit Njerëzit në rrethana të
tilla duhet të kërkojnë këshillim të kreditit dhe disa edhe mund të shpallin falimentimin
personal (Lytton et al. 1991 fq. 17). Sipas Winger & Frasca, 2000 sa më të vogla vlerat e
raportit borxh aktive aq më mirë është, (cituar tek Park & DeVaney 2007, fq. 132). Vlera
e rekomandueshme për këtë raport është një vlerë më e ulët se 0.5 e rekomanduar nga
Winger & Frasca, 2000, cituar tek (Park & DeVaney 2007, fq 132).
Raporti i akumulimit të kapitalit = aktive investuese / vlerë neto Ka edhe raport alternativ
që vlerëson akumulimin e kapitalit por sipas (Yao et al. 2002) është e besueshme se raporti
i aktiveve të investimit ndaj totalit të aktiveve mund të jetë një alternativë e arsyeshme në
vlerësimin e akumulimit të kapitalit të NJEF drejt qëllimeve të tyre financiare, por ky raport
alternativ injoron borxhin. Raporti i akumulimit të kapitalit zbulon nivelin e pjesëmarrjes
në treg të individit. (Yao 2009, Moon et al. 2002) vlerësuan se: “Raporti i akumulimit të
kapitalit tregon se sa mirë një individ ose familje po përparon drejt qëllimeve financiare
për akumulimin e kapitalit. Ai krahason vlerën e aktiveve investuese me pasurinë neto.
Në fazën e formimit të ciklit të jetës familjare, njerëzit shpesh kanë shumë pak para të
mbetura pas shpenzimeve të jetesës për t›u përdorur për qëllime investimi. Në qoftë se
kanë para në dispozicion, shumica e njerëzve të rinj i përdorin për kryerjen e pagesës
fillestare të shtëpisë.” De Vaney, 2000 e cituar tek (Moon, Youh, Hanna 2002, fq. 501)
sugjeroi që të paktën 25% e aktiveve në një familje duhet të mbahet në aktive investuese.
Raporti të jetë të paktën 50% kur mosha e familjes është afër daljes në pension (Greninger
et al. 1996). Me një rritje të moshës së familjes (Lytton et al. 1991) të kemi rritje të këtij
raport. (Garman e Forgue 1991) cituar në Lytton et al.(1991) rekomanduan që të paktën
25% e aktiveve të kenë formë monetarë dhe kjo vlerë të rritet me afrimin e moshës së
pensionit.
Raporti i kursimit = kursimet vjetore totale / të ardhurat vjetore të disponueshme
Raporti i kursimeve ofron një tregues të progresit në arritjen e qëllimeve financiare
duke matur përqindjen e të ardhurave të disponueshme që është duke u kursyer në vit.
Raporti krahason të gjitha kursimet, flukse hyrëse monetare gjatë një periudhe të caktuar
kohe, zakonisht 1 vit, me të ardhurat e disponueshme (Moon et al. 2002 faqe 501). Sipas
Lytton et al. (1991) raporti i kursimit ofron një tregues të progresit në arritjen e qëllimeve
financiare duke matur përqindjen e të ardhurave të disponueshme që janë duke u kursyer
në një periudhë të caktuar, muaj ose vit.Greninger et al. (1996) rekomandoi që raporti të
jetë të paktën i barabartë ose më i madh se 10%.
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Konkluzione dhe rekomandime
Analiza e raporteve financiare shërben si një pikënisje për të evidentuar situatën financiare
të një familje dhe problemet e saj. Raportet financiare personale janë baza e një rruge të
gjatë drejt përmirësimit të situatës financiare të familjeve, dhe më tej të ekonomisë të të
gjithë vendit, pasi familjet kanë një rol çelës në ekonomi duke qenë dhe baza e sistemit
financiar. Si rrjedhoje ndërlidhja e familjes me pjesën tjetër të ekonomisë është shumë e
rëndësishme.
Raportet e mësipërme mund të shprehen edhe në formën e diferencës ndërmjet dy
madhësive llogaritëse. Kjo mënyrë paraqitje quhet llogaritja e marzheve. Natyrisht,
marzhi mund të jetë pozitiv, negativ ose i barabartë me zero. Përjashtuar rastin e tretë, që
konsiderohet përgjithësisht një rast teorik, vërtetohet rasti i parë dhe i dytë. Nëse llogaritet
një tregues më i madh se një, atëherë marzhi do të rezultojë pozitiv, nëse llogaritet një
treguese më i vogël se një, marzhi do të rezultojë negativ, kjo lidhje tregues - marzh është
shumë e rëndësishme për të vërtetuar edhe saktësinë e llogaritjeve të kryera.
Realitetit ekonomik shqiptar dhe mungesa e njohurive mbi financat e familjes, raportet
e financave personale dhe menaxhimin e tyre e bëjnë 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 (Xarba, Peta. Ruspi, 2015).
Duke qënë se analiza e raporteve financiare të financave personale të zbatuar për vendin
tonë është akoma një “filiz delikat” rekomandojmë ndërmarrjen e studimeve të mirëfillta
si nga institucionet shtetërore (per shembull INSTAT, Banka e Shqipërisë etj.) ashtu edhe
nga studiuesit, politikbërësit, grupet e interesit.
Raportet e mësipërme, mund të shërbejnë si një minibazë teorike për të vazhduar më tej
studimin e tyre si dhe nivelet e rekomanduara për këto raporte për vendin tonë.
Duke u nisur nga fakti se për vendin tonë nuk ka nivele të rekomanduara për raportet
financiare personale është me interes të studiohen dhe përcaktohen nivelet optimale të
këtyre raporteve për Shqipërinë.
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Abstract
In order to ensure high-quality financial reporting, accountants present financial statements in
conformity with accounting standards that are issued by standard-setting bodies. Presently there
are two primary accounting setting-bodies- International Financial Reporting Standards (IFRS)
and National Accounting Standards (NAS) that differ in some evaluation methods of elements
of financial position. The aim of this paper is to analyze the importance and values that different
methods of evaluation have, in order to achieve fairly financial reports in accordance with accepted
basic principles of IFRS and NAS. What changes provide NAS ? How are these changes compared
with IFRS ? And what are the consequences in current assets as it can be the methods of evaluation
of Inventory, Accounts Receivable or either Current Liabilities? It is important to measure the
qualities of financial reporting to complete a good administration, because financial information
should express not only accurate values in financial reports, but also it should provide details
regarding the difference between values. This is needed to have statements honestly prepared,
reliable, understandable, comparative and relevant, in order to be helpful for management
decisions, investors and also for creditors. This identification includes measurement base such as,
historical cost, fair value, actual cost, and net realized value, value in use and absent value.
Keywords: Accounting, International Financial Reporting Standards, National Accounting Standards
Evaluation Methods.

Introduction
Measure is the process of defining the monetary value, in which the financial statements’
elements will be recognized on the Balance Sheet and Income Statement. This includes
the selection of a particular evaluation base.
Evaluation Bases include:
• Historical Cost
• Actual Cost
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• Net Realized Value
• Present Value
The election of the most appropriate evaluation method depends on the purpose in
which the financial information is going to be used for the decision making process. In
addition with General Accepted Accounting Principles (GAAP), the most appropriate
evaluation method is considered Historical Cost evaluation method. In accounting
and in the balance sheet, assets are recorded and presented with their Net Value, which
represents the purchase value deducting the accumulated depreciation or amortization
(for intangible assets).
The use of historical cost in most of the cases is based on these principles:
a) Economic Entity is considered as a continues Economic Entity (without interruption)
b) Purchasing Cost and Historical Cost may be defined easily through purchase invoices.
Realistic evaluation plays an important role when it is needed to prepare financial
statements. For the accounting evaluations, the managers of the economic entity need
to account for all knowing facts, which may impact on the reported information as a
result of the evaluation. For example, to account for a provision which covers the possible
cost, in addition with the trial procedures (including, what is shown after the ending of
fiscal year), which may impact its performance, as the amounts following. Although it is
expected that some of the accounting evaluation may result incorrect and the managers
of the reporting economic entity must do the best evaluation possible according to the
knowledge they have. When other facts incur, the past evaluations must be changed.
In summer of 2014, was announced the Directive of the Ministry of Finance No: 64,
date 22.07.2014 for “Announcement of the Improved Accounting Standards and their
obligatory use”. The obligatory use begun in 1st of January 2015. Improved standards
are published on the website of Ministry of Finance and in that of National Accounting
Council (NAC). The Improved Standards are of another format. Since NAS are made as
a simplified draft of the IFRS of 2002. IFRS of 2002 have been through a lot of changes
the past six years, so it was necessary to review NAS. Another factor occurred were the
published IFRS for SME on 2009 and the tendency of international organization to make
this standard applicable on a global scale. Last, but not from its importance is the new
Directive of Accounting in EU, which published in June of 2013 have putted NAC with
the responsibility to approach Albanian Financial Reporting framework with that of EU.
In addition to what is said above, NAC, in collaboration with World Bank, took over the
review of NAS and after an entire year of hard working, they succeeded to present the
interested parties an improved draft of NAS on the 15th of September 2013. As a meeting
date to discuss the improved NAS was set the 15th of March, which was postponed until
the 15th of June 2014. It was no discussion, neither from professionals nor from other
organizations. Everything remained in discussion. On the consultation of the improved
draft of NAS, NAC chose a work group of professionals, whom in four meetings toke as a
discussion only the format and content of financial statements.
The final draft of improved NAS was presented by the Ministry of Finance, whom made
them obliged for use. Standards haven’t change only in shape but also what’s more
important, it has changed even in context.
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Changes in the National Accounting Standards
Standards have not change only in their form but also in their context which is the most
important part. The most basic differences are listed as following:
NAS 1 “General Framework for the Preparation of Financial Statements”
a) It is presented realizable and unrealizable revenues for the all entire period.
b) It is presented a requirement for explanatory notes (see paragraph 32.10 of IFRS for
SMEs).
c) It have been changed six paragraphs where there are differences of terminology with
international
Financial reporting.
d) “Passive” term is changed to “Liabilities” regarding to IFRS for SMEs.
NAS 2 “Presentation of Financial Statements “
a) Terminology and definitions are changed but there are the same in their essential
concept.
b) It is more clear and understandable on-going principle regarding IFRS for SMEs.
c) It provides more details for accountants regarding to the concept of materiality
d) The paragraph 5.4/5/6 of IFRS for SMEs provides requirements for Income Statement.
e) ‘’Balance Sheet’’ is denoted by “ Statement of Financial Position “ ; “ Income Statement
“ is denoted by “ Financial Performance Statement “
NAS 3 “Financial Instruments “
a) The concept of beginning value of measurement is given more clearly.
b) It is not allowed fair value for evaluation model of financial instruments but only
amortized cost.
c) Explanatory notes are simplified.
d) In other paragraphs the differences are about linguistic formulation and there are no
changes in concepts.
NAS 4 “Inventories “
a) It is not used anymore net realizable value but merely its definition that is the same
regarding IFRS for SMEs.
b) Inventories are valuated regarding accrual accounting basis.
c) In other paragraphs the differences are about linguistic formulation and there are no
changes in concepts.
NAS 5 “Long-term tangible assets and long-term intangible assets “
a) It is added accounting treatment for invested long-term tangible assets
b) Borrowing cost’s definition is done under IFRS for SME-s
c) It is added e specific requirement for spare parts and their equipment in cases when
they are treat as long-term assets
d) Development expenses are treat as period expenses under IFRS for SMEs
e) Goodwill should be amortized for about 10 years under IFRS for SMEs, so it is not
valuated for amortization.
f) There are more requirements and instructions related to recognition of an intangible
long-term asset.
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g) There are some new paragraphs which explain for writing –off an intangible and
tangible long-term asset.
h) In other paragraphs the differences are about linguistic formulation and there are no
changes in concepts.
NAS 6 ‘’ Provisions, Conditional assets and conditional passives ‘’
a) The measurement of provisions is treated more clearly
b) There are removed the provisions for pensions funds as it was in paragraphs 37-39
c) There are requested more explanations regarding to conditional assets and conditional
passives.
d) In other paragraphs the differences are about linguistic formulation and there are no
changes in concepts.
NAS 7 “Accounting for leases”
a) It presents a new paragraph in which there are explained some exceptions from the
scope of this standard
b) In other paragraphs the differences are about linguistic formulation and there are no
changes in concepts
NAS 8 “ Revenues”
a) The definitions are more extended.
b) There are specific guidelines for measuring accrued receivables.
c) There are new guidelines for new forms of making business as it is for example loyalty
cards for customers.
d) There is a better organization regarding the guidelines for selling goods, services and
the method of finished phase.
e) In other paragraphs the differences are about linguistic formulation and there are no
changes in concepts
NAS 9 ‘’ Business Combinations ‘’
There are no changes
NAS 10 ‘’ Grants and other forms of assistance ‘’
a) Requirements of NAS 10 are improved.
b) It does not provide the kinds of grants allocated in grants in cash or other assetstangible
and intangible.
NAS 11 ‘’ Income Tax ‘’
a) It is a mandatory standard as other NASs.
b) There are new paragraphs which cover the treatment for accounting for actual income
tax and deferred income tax.
c) Instructions for asset recognition and tax obligations in business combinations are
removed.
d) In other paragraphs the differences are about linguistic formulation and there are no
changes in concepts
NAS 12 ‘’ Effect of exchange rate changes ‘’
a) There are presented new guidelines for the concept of functional currency and
consequently for the primary economic environment.
b) There are presented new guidelines for investment in a foreign entity.
c) In other paragraphs the differences are about linguistic formulation and there are no
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changes in concepts
NAS 13 ‘’ Biological assets ‘’
a) This NAS is improved including also the deal concessions.
b) It is allowed the use of alternative model of fair value if this is found without additional
cost.
c) In other paragraphs the differences are about linguistic formulation and there are no
changes in concepts
NAS 14 “Accounting for controlled companies and associates”
a) There is a clear distinction between the issues of combining businesses and those
investments in associates and joint ventures.
b) There are introduced new requirements, as in the relevant sections of the IFRS for
SMEs,regarding the definition of the term business combination and the accounting
treatment for consolidation of financial statements.
c) An acquirer in a business combination is not required to makemore difficult analysis
for the purchase price.
d) There are added some requirements and guidelines for the registration of contingent
liabilities in a business combination.
Results from a survey in Elbasan Region
A survey based on questionnaire was conducted by authors during the 2014-2015. The
survey was aimed only in Elbasan as the first step for a wider study in several Albanian
districts. From all the interviewed businesses, 70% of them were Incorporated Businesses
(Inc.), while 30% of them were Partnership businesses. Regarding the Limited Company,
which are inexistent though they are predicted in our legislation. Whereas Private
Businesses weren’t interviewed, because they don’t interest our study.The following is a
short presentation of the initial findings:
• It resulted, that 95% of the interviewees were local owners with Private Economic Entity
and 5% of them were foreign owners. Concerning Public Economic Entities we don’t have
any particular one.
• Most of the interviewed businesses operated in production, commerce and construction
with 40%, 25% and 20% respectively and other businesses were operating in services.
Insurance companies were not part of the survey, because most of them are branches.
• In most of the cases, businesses were among the 2-10mil All per annual revenue and also
we had a decrease in the businesses with 10-50mil All per annual revenue, because of the
crises which had indicated the increase of the businesses with 2-10mil per annual revenue.
And in 50-250mil All per annual revenue doesn’t have any fundamental difference as we
have for the first two categories.
• From the interviewees response 90% of them were familiar with the Evaluation Methods
of the Elements of Financial Statements according to National Accounting Standards
(NAS). This category was represented from Approved Accountants. While 10% of them
have advanced knowledge for these methods, represented by Independent Auditors.
• On 100% of the interviewed cases, Long- term assets evaluate by Historical Cost. So
we can say that the evaluation of Long-term assets with historical cost according to NAS,
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response the market value in 100% of the cases
• From analyzed data 100% of the accountants record the inventories with historical cost,
so purchase price plus all the expenses until they are stored in the warehouse.
• From the accountants interviewed, 70% of them use continuing inventory and 30% of
them use perpetual inventory.
• From the questionnaire analyzes businesses held their inventory with historical cost,
where 80% of them used Pounded Average and 20% use FIFO method. FIFO is used by
those businesses, in which their raw materials are too sensitive to be consumed in work
in process.
• The difference from the exchange rates has to do with the loss or gain, which is created
from the difference in exchange rate on the date of transaction. For this question in 80% of
cases these differences pass through income statement, while 20% of them in the balance
sheet.
• The tax office is one of the main users of financial statement information. Their purpose
is to gather taxes on behalf of the country, which is done through the tax laws respectively.
However to achieve this goal there is always been a conflict between NAS and basic
accounting principles to compose the financial statements.
Conclusions
Fair Value is the appropriate evaluation for an asset or a liability. If there’s no market value,
than the objective of Fai r Value is to evaluate this market value if there is a market. The
chosen substitution must be the most stable and closer to the Fair Value.
In the Case of Long-term Assets there is no difference among NAS and IFRS. Both of
them describe the same basic evaluation. It should be said that in firs moment Long-term
Assets are evaluated with cost, while after they can be evaluated either with cost or with
Fair Value.
We have defined that the evaluation and measurement treatment isn’t so different in
principle, but the treatment made by IFRS is very detailed to respond all of the markets.
When it is planned to use an expert, the auditor takes into consideration the reasoning
made by the expert in order to define the Fair Value, and if the methods used are compatible
with those of the general framework of Financial Report applied in the Economic Entity.
The auditor evaluates the approach of expert work as an audit test. When the assumptions,
the approach of used methods are expert responsibility, the auditor must understand
the hypothesis and methods used, and judge for their approaches, completeness and
reasoning. When a final draft, of Evaluation and Fair vale report, is completed, the auditor
must evaluate their sufficiency and adaptation to see their approach with the general
Financial Report framework.
If the measurements and report of Fair Value in financial statements are corresponded
with the general framework of Financial Report applied by the Economic Entity, the
auditor evaluates the compatibleness of report taken during the auditing of Fair Value,
with other reports taken from the complete auditing process of Financial Statements.
There is no effort or concern neither from National Bank of Albania nor from Financial
Supervise Authority or from any other league or professional institution, of using the Fair
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Value in accounting.
According to practice, the application of Fair Value in Financial Statement and in
accounting Has started to apply, but there is a lot of confusion.
The appliance of Fair Value requires the use of effective interest rate, while in Albania
there is neither market nor stock exchange to find these effective interest rates with reliable
accuracy. For certain elements of Financial Statements (e.g. Long-term Assets) might not
exist any market value.
The prediction of future Cash-Flows accompanied with the evaluation element, guaranties
the comparability and homogeneity of the evaluation figures
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Abstrakt
Reçesioni global dhe borxhi sovran i vendeve europiane kanë nxitur një debat intensiv mbi
efikasitetin e politikave fiskale dhe mbi pasojat e rritjes së borxhit publik. Marrëdhenia midis
borxhit publik dhe rritjes ekonomike ështe një çeshtje shumë e studiuar dhe dikutuar. Ky punim
synon të fokusohet tek disa pyetje thelbësore. Një borxh i lartë publik ndikon negativisht mbi rritjen
ekonomike? Po nje rritje ekonomike e ulët nxit rritjen e borxhit? Cilët janë faktorët që ndikojnë
në ecurinë e ketyre treguesve dhe mekanizmat e transmisionit nga njëri tek tjetri? Literatura
evidenton dy linja kryesore: teorinë rikardiane (ose ekuivalencën rikardiane, sipas të cilës borxhi
shtetëror konsiderohet ekuivalent me taksat e ardhshme) dhe teorinë konvencionale (sipas të cilës
borxhi shtetëror stimulon kërkesën agregate dhe rritjen ekonomike në afatin e shkurtër dhe nxit
uljen e kapitalit dhe të ardhurave kombëtare ne afatin e gjatë). Po si flasin të dhënat empirike?
Rezultat jane te ndryshme në vende dhe periudha të ndryshme. Si paraqitet situata në Shqipërine
e rreth 20 viteve të fundit? Duke analizuar situatën makroekonomike dhe shkaqet kryesore të një
rritje pozitive dhe të një stabiliteti makroekonomik ( gjatë dekadës së fundit), por të nje borxhi
publik të lartë, mund të konkludojmmbi pritshmëritë dhe trendin e të ardhmes dhe të nxjerrim
interpretime dhe rekomandime sa më te vlefshme.
Fjalët kyçe: Rritje ekonomike, borxhi shtetëror, PBB, Shqipëria.

Hyrje
Një rritje ekonomike e qëndrueshme është mjaft e rëndësishme për cdo ekonomi (duke
qënë se ështe rritja e prodhimtarisë, kapaciteteve prodhuese dhe te gjithë përbërësve të
tjerë të një ekonomie ) dhe sigurisht edhe për Shqipërine, që si nje vend në zhvillim synon
të hedhë hapa përpara per të realizuar anëtarsimin ne Bashkimin Europian.
Nga ana tjetër, po aq i rëndësishëm është edhe borxhi publik, pra borxhi indirekt i qeverisë
ndaj taksapaguesve. Ai mund të ndikojë mbi politikën monetare, nivelin ndëkombëtar te
besueshmërisë, mbi procesin politik, mbi flukset dalëse te kapitalit dhe zëvendesimin e
aseteve. Duhet të ruhet nën nivelin e lejuar nga BE (nën 60% te PBB). Në afatin e shkurtër,
një borxh publik i lartë do të thote rrezik i lartë financim fiskal dhe në aftin e mesëm apo
te gjatë mund te dëmtojë prespektivën për rritje ekonomike.
Një qeveri për të gjetur fondet që i nevojitën për përmushjen e detyrave të saj disponon
tre mjete ekonomike: taksat, printimin e monedhës dhe borxhin. Arsyet pse një qeveri
zgjedh alternativën e fundit janë disa: p.sh nuk do të ishte e përshtatshme në një ekonomi
në rritje, që të taksohej gjenerata aktuale për të mira, shërbime apo investime nga të
cilat do të përfitonte një gjeneratë në të ardhmen; ështe një alternativë më efiçente për
shpenzime emergjente; rritja apo ulja e vazhdueshme e taksave mund të sjellë pasiguri
ekonomike; printimi i monedhës dhe hedhja e saj në qarkullim mund të rritë ofertën
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monetare, normën e interesit dhe rrjedhimisht inflacionin.
Rritja ekonomike dhe borxhi publik janë dy tregues ekonomike që lidhen ngushtë me
njëri tjetrin, ndaj eshtë me interes të studiohet se si ecuria e njërit ndikon tek tjetri dhe
anasjelltas.Nuk ekziston nje lidhje e tjeshte midis te dyve. Ka shume faktore te rendesishem
per rritjen ekonomike te nje vendi dhe per performancen e borxhit. (International
Monetary Fund, 2012, 9 )
Marrëdhënia teorike
Përgjate literatuës teorike mund të vecojmë disa pikëpamje. Fillimisht do të ndalem tek
ajo rikardiane dhe tek ajo konvencionale. Në pikëpamjen rikardiane borxhi konsiderohet
si një taksë në të ardhmen. Kemi të bëjme me konsumatorë racionalë dhe rritja e taksave
për të finacuar defiçitin është ekuivalente me vetë defiçitin aktual. Pra, financimi i defiçitit
buxhetor nëpërmejt taksave nuk do të kishte efekte neto mbi të ardhurat kombëtare në
afatin e gjatë. Sipas ekuivalencës rikardiane, koha e ndryshimit të taksimit nuk ndikon në
llojin e shpenzimeve të konsumatorëve, d.m.th të qënurit “i taksuar” më shumë sot sesa
nesër, nuk ndikon tek konsumi. Pra, në një moment të caktuar zgjedhja për të financuar
shpenzimet publike nëpërmjet borxhit apo nëpërmjet rritjes së taksave nuk ndikon tek
kërkesa. ( Emendorf & Mankiw, 1998,35 ) (Barro, R. J. 1976,343-350)
Nga pikëpamja konvencionale, në afatin e shkurtër, borxhi publik stimulon kërkesen
agregate dhe rritjen ekonomike, kurse në afatin e gjatë stimulon uljen e kapitalit dhe të të
ardhurave kombëtare.
Nëse deficiti buxhetor është rezultat i shpenzimeve konstante dhe taksave të ulta, kemi
rritje të të ardhuarve të individëve. Kjo do të sjellë rritjen e shpenzimeve, pra kërkesës
agregate. Në afatin e shkurtër vlen teoria keynesiane ku kemi çmime dhe paga të ngurta.
Një rritje e kërkesës agregate rrit të ardhurat kombëtare, çka tregon një ndikim pozitiv të
borxhit tek rritja ekonomike në afatin e shkurtër. ( Emendorf & Mankiw, 1998, 13 )
Në afatin e gjatë, rritja e borxhit publik ndikon në uljen e kursimeve kombëtare. Vlen
teoria klasike sipas të cilës në afatin e gjatë kemi të bejmë me cmime dhe paga fleksibël.
Pra, politika fiskale ndikon mbi të ardhuarat kombëtare vetëm duke ndryshuar ofertën për
faktorët e prodhimit. Në këtë rast, borxhi publik ka një efekt negativ mbi rritjen ekonomike.
Marrëdhënia midis borxhit publik dhe rritjes ekonomike sipas pikëpamjes konvencionale
merr formën e një U-je të përmbysur, që njihet me emrin kurba Laffer. ( Panizza &
Presbitero, 2013, 10)

Figura. 1 Kurba Laffer
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Burimi: http://en.wikipedia.org/wiki/Laffer_curve
Përvec dy pikëpamjeve të mësipërme mbi marrëdhënien borxh publik-rritje ekonomike,
literatura tregon se për ekonomistët klasikë, borxhi është konsideruar si një barrë për
shoqërine; nga ekonomistët neoklasikë si i dëmshem për investimet dhe rritjen ekonomike
dhe nga ekonomistët moderne si nxitës i rritjes ekonomike nëse fondet përdoren për
qëllime produktive.
Si borxhi publik ndikon tek rritja ekonomike?
Rritja e borxhit publik ndikon tek disa faktorë, të cilët pastaj sjellin ndryshime të PBB.
Së pari, financimi i këtij borxhi kërkon rritjen e taksave të kapitalit dhe punës dhe sjell
gjithashtu një ulje të investimeve publike. Rritja e taksave ul stokun e kapitalit dhe ul
oferten per pune. Ulja e stokut te kapitalit mund të ndikojë dhe tek ulja e investimeve të
huaja, ndërsa ulja e ofertës për punë mund të sjellë rritje të ekonomisë informale apo të
evazionit fiskal. Ekziston një lidhje e ngushtë ndërmjet deficitit tregëtar dhe atij publik
dhe njihet me termin ‘deficit binjak”. Këta faktorë ndikojnë negativisht tek PBB dhe tek
rritja ekonomike në vend. ( Cavallo, 2005)
Së dyti, një vend me një borxh të lartë publik do të kishte norma interesi të larta dhe
për t’i ulur këto, banka qëndrore mund të ndjekë një politikë monetare ekspansive. Kjo
zgjidhje vlen në afatin e shkurtër, pasi në atë të gjatë normat e interesit do të ngelen po aty.
Financimi i borxhit nëpermjet politikës monetare, sic e përmendëm dhe më lart, mund
të jetë shkaku kryesor i një inflacioni shumë të lartë. Kemi të bëjmë sërish me një efekt
negativ mbi rritjen ekonomike.
Së treti, nëse do të analizojmë ndikimin tek politika fiskale, mund të themi se rritja e borxhit
ndryshon planifikimin e shpenzimeve publike. Nëse keto shpenzime nuk do te mbulohen
nga taksat (hyrjet fiskale) konsumatoret janë më pak të ndjeshëm ndaj shpenzime
publike. Kostoja e shërbimit te borxhit që do të paguhet po nga këta konsumatore, por në
periudhat e ardhshme perceptohet në mënyrë të “shtrembër”, pasi lidhja dhe shqetësimi
për shpenzimet publike është më i vogel se për taksat. Gjithashtu, qeveria do të priret drejt
shpenzimeve, përfitimet e të cilave janë më të mëdha se kostoja e tyre, për të patur edhe
përkrahjen e qytetarëve. Por, përgjithësisht ndodh që përfitimet evidentohen në një afat
të shkurtër, kurse kostot zgjaten në kohë dhe financimi i shpenzimeve publike nëpërmjet
borxhit mund të jetë dicka e mirë për qeverinë e cila merr këtë angazhim, por një kosto e
madhe për qeverinë pasardhëse.
Së katërti, rritja e borxhit mund të sjellë ulje të kursimeve kombëtare neto, pra rritje të
normave të interesit (që sic e thamë ndikojne tek ulja e investimeve dhe ulje e stokut të
kapitalit).
Ne fund, duhet të permendim edhe efektin mbi raportet ndërkombetare. Ivestitorët
konsiderojnë borxhin e marrë si një tregues matës të nivelit të riskut të një vendi, pasi një
vend me një borxh të lartë i përgjigjet më keq nje krize ekonomike. Në këtë rast kapitali
i tyre do të drejtohej te vendet me një siguri ekonomike më të madhe dhe me norma
interesi më të ulta.
Gjithashtu, marrja e borxhit nga nje vend tjetër apo nga një institucion ndërkombetar ul
autonominë e një vendi dhe ndikon mbi vendimarrjen e tij.
Si përfundim, mund të themi se borxhi publik mund të ndikoje mbi politikën fiskale,
politikën monetare mbi flukset dalëse të kapitalit dhe investimet, mbi procesin politik dhe
nivelin e besimit ndërkombetar të një vendi. Nga ato që analizuam me lart, vihet re një
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ndikim negativ i borxhit mbi rritjen e PBB, pra mbi rritjen ekonomike.
Situata në Shqipërine e viteve 1992-2012
Pamë, se si janë teorikisht te lidhur treguesit ekonomikë që kemi marrë në studim dhe lë
të shohim pak më nga afer, si paraqitet situata ne Shqipërine e rreth 20 viteve të fundit.
Pas një periudhe të gjatë izolimi dhe një ekonomie të mbyllur, pas vitit 1991 situata në
Shqipëri filloi të ndryshojë rrënjësisht. Reformat politike dhe ekonomike kanë qëne
efikase duke siguruar një rritje ekonomike të qëndrueshme. Duke iu referuar FMN dhe
BSH, mund te themi se gjatë periudhës së krizës globale dhe kryesisht asaj europiane, në
Shqipëri kemi pasur një inflacion të ulët, një sistem bankar të qëndrueshem, një stabilitet
financiar falë një rritje ekonomike pozitive etj. Këto të dhëna flasin për një politikë të
duhur fiskale dhe monetare dhe për një situatë makroekonomike që nuk ka njohur luhatje
të theksuara.
Në vitet 2008, 2009 vërejmë një ulje të rritjes ekonomike, për shkak të ndikimit sado të
vogël të krizës globale dhe për vëtë faktin se Shqipëria po lidhte marrëdhenie akoma edhe
më të ngushta me bizneset e huaja.
Në Shqipëri rritja e borxhit ka ardhur kryesisht si nevojë për financim të ivestimeve
publike, të përqenduara më tepër në infrastukturë. Gjatë viteve 1992-2012 në Shqipëri ka
qenë me i larte borxhi i brendshëm dhe situata ka ndryshuar pas 2007 duke iu drejtuar
më tepër borxhit të jashtëm.
Duke iu referuar dhe grafikut 2 dhe 3 le të bëjmë një analizë të trendit të borxhit publik.
Gjate viteve 1992-1995 kemi një rënie të borxhit publik si pasojë e uljes së shpenzimeve
publike dhe rritjes së llogarisë kapitale. Gjatë periudhës 1995-1996 borxhi rritet, pasi
deficiti buxhetor arrin 11.2%. Në 1996-2002 vihet re një luhatje e deficitit dhe borxhit
shtetëror. Situata paraqitet më e qëndrueshme në vitet 2002-2012 (57.8 % ne 2010, 58.9
% ne 2011 dhe 60% ne 2012). Situata paraqitet më shqetësuese në vitet e fundit duke
qënë se borxhi është rritur duke tejkaluar limitin e 60%. Borxhi i qeverisë u rrit me 622
milionë euro më 2014 ndërsa si përqindje e PBB-së arriti në 69.1 %, shifra më e lartë që
prej 15 vitesh, bëhet e ditur nga të dhënat e publikuara nga zyra e menaxhimit të borxhit
në Ministrinë e Financave. Shqipëria ka aktualisht nivelin më të lartë të borxhit publik
në raport me PBB-në mes vendeve të Europës Lindore dhe Juglindore me përjashtim të
Hungarisë.
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Grafiku 4 paraqet ndryshimet e rritjes ekonomike reale gjatë periudhës 1980-2013. Nëse
do te shohim 20 vitet e fundit mund të themi se: kemi pasur një rritje të qëndrueshme gjatë
Page thellësisht
|7
periudhës 1993-1996 prej mesatarisht 9.2% në vit; në 1997 situata ndryshoi
si
pasojë e skemave piramidale duke patur një rënie prej 11%; në 1998 ekonomia rimëkëmbet
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duke arritur rritjen më të lartë; gjatë 2000-2008 vërehet një qëndrueshmëri me një normë
mesatare 6 % dhe 2009 rritja ekonomike u ul duke arritur 3.3%; në vitin 2010 rritja
ekonomike ishte 4.1%; edhe gjatë 2011-2012 rritja ekonomike ishte pozitive; gjatë 2013
shënohet një rritje 1.5%, në 2014 shënohet një rritje prej 2.1% dhe në 2015 rreth 3%.

Përsa i takon marrëdhënies mes borxhit publik dhe rritjes ekonomike, gjatë këtyre viteve
kemi të bëjmë me një marrëdhënie negative. Vihet re një rënie e rritjes ekonomike kur
borxhi është ne rritje dhe anasjelltas. Efekti i ndryshimeve të borxhit shfaqet disa vite me
vonesë.
Konkluzione
Mund të themi se shkaku kryesor që ndikon tek rritja e borxhit publik është deficiti
buxhetor. Për arsye të ndryshme qeveritë zgjedhin ta financojnë këtë deficit nepërmjet
borxhit. Ndoshta alternativa më e mirë për të reduktuar deficitin edhe borxhin do të ishte
rritja e të ardhurave dhe një sistem i duhur taksash. Duke shmangur evazionin fiskal,
ekonominë informale dhe korrupsionin do të ndryshonim dhe deficitin tone. Përsa u
perket shpenzimeve publike është i rëndësishëm një përdorim sa më i mirë i fondeve, sa
më transparent dhe për qëllime produktive. Përdorimi i fondeve që përftohen nga borxhi
në fushat dhe sektoret ku vendi ka nevojë ndikon në uljen e efektit negativ të borxhit
publik mbi rritjen ekonomike, pasi ndikon drejtpërsëdrejti në mirëqënien e qytetarëve.
Pra politikëbërësit duhet të jenë sa më të kujdesshëm së pari në përdorimin e borxhit të
marrë dhe së dyti në menyrën sesi do të ulet deficiti buxhetor, nësë duam të ruajme borxhin
në limitet e kërkuara. Politikat restriktive gjatë një recesioni janë arsyeja e marrëdhënies
negative midis borxhit dhe rritjes ekonomike.
Duke analizuar ecurinë e borxhit publik dhe rritjes ekonomike në Shqipërinë e postdiktaturës, pamë se ekziston një efekt negativ nga borxhi publik tek rritja ekonomike dhe
ky perfundim ështe po ai i teorisë konvencionale. Nga ana tjetër, një rritje ekonomike e
limituar ka sjellë rritjen e deficitit buxhetor dhe njëkohësisht të borxhit.
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Nisur nga situata që na paraqitet arrijmë në perfundimin se ngelet një fakt i rëndesise së
vecantë ristrukturimi i borxhit publik. Kjo do të thotë: përcaktim i portofolit optimal të
borxhit, vlerësimi i borxhit aktual dhe parashikimi i efekteve të borxhit mbi treguesit e
tjerë në bazë të analizës së faktorëve kryesorë ndikues.
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Abstrakt
Për të mundësuar rritjen e qëndrueshme të një organizate biznesi është shumë jetike zotërimi i
një informacioni të plotë dhe të saktë financiar, informacion i cili sigurohet kryesisht nga sistemi i
informacionit kontabël duke treguar se ky sistemi i informacioni është një mjet i domosdoshëm në
vendimmarrjen manaxheriale të një organizate biznesi në ditët e sotme.
Nevoja për informacion është themelore për qëllime të qarta dhe vendime konkrete të menaxhimit
për të siguruar mbijetesën dhe suksesin e një organizate biznesi. Në shumicën e rasteve pavendosmëria është aq shkatërruese sa edhe marrja e një vendimi të gabuar, prandaj një plan i mire
veprimi është i domosdoshëm. Menaxhimi është ballafaquar vazhdimisht me problemin e marrjes
së vendimeve alternative sidomos duke e ditur se burimet janë relativisht të pakta dhe të kufizuara.
Prandaj, është me vend që informacioni i mirë kontabël të vihet në dispozicion të manaxherëvë për
marrjen e vendimeve në momentin e duhur për maksimizimin e përfitimit dhe shfrytëzimit optimal
të burimeve të pakta.
Pra, nëpërmjet këtij prezantimi synohet të argumentohet roli efikas i informacionit kontabël si
pjesë e informacionit të biznesit në vendimmarrje. Në këtë mënyrë, informacioni kontabël dëshmon të jetë një instrument i domosdoshëm për manaxhimin pasi pasqyron gjendjen e një organizate biznesi në një montent të dhënë, ecurinë e aktivitetit të tij ekonomik, nëse biznesi është fitimprurës ose jo dhe ofron si menaxherëve dhe aktorë të tjerë një vështrim të përgjithshëm financiar.
Fjalë kyçe: Informacion, informacion kontabël, vendimmarrje, organizate biznesi, manaxher.

Hyrje
Roli i informacionit në drejtimin e një organizmi ekonomik është padyshim shumë i
madh. Në ketë kuadër kontabiliteti dhe informacioni që ai siguron është i nevojshëm
për të gjitha nivelet e drejtimit ekonomik, për të gjithë përdoruesit e tij. Një organizëm
ekonomi nuk mund të zhvillohet pa pasur midis të tjerash dhe një sistem të kontabilitetit
financiar të ngritur në bazë të standarteve dhe që sigurojnë besueshmërin dhe vërtetësinë
në lidhje me paraqitjen e situatës financiare dhe perfomancës së njësisë ekonomike. Të
dhënat e kontabilitetit janë për më tepër të një rëndesie shumë të madhe në procesin e
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marrjes së vendimeve të drejtimit të njësisë ekonomike. Për informacion në përgjithësi
ka nevojë çdokush për të marrë vendime ekonomike në lidhje me burimet që zotëron ose
do të ketë, si dhe me përdorimin e këtyre burimeve. Për këtë qëllim ndërtohen sistemet e
informacionit të cilat, sigurojnë dhe informacionin e nevojshëm për vendimmarrjen. Në
këtë sistem, informacioni kontabël ka një rol të rëndësishëm për të plotësuar kërkesat për
informacion. Sistemet e informacionit kontabël mbledhin dhe përpunojnë të dhëna nga
veprimet dhe ngjarjet, i organizojnë ato në forma të dobishme dhe i komunikojnë rezultatet
tek vendimmarrësit. Këto sisteme janë jetësore për vendime efektive si për përdoruesit e
jashtëm ashtu dhe për përdoruesit e brendshëm të informacionit. Aktualisht me rritjen e
kompleksitetit të operacioneve të biznesit dhe rritjes së nevojave për informim, sistemet
e informacionit kontabël janë dhe bëhen më të rëndësishëm se më parë. Aktualisht,
të gjithë vendimmarrësit kanë nevojë të kenë njohuritë bazë, sesi funksionon sistemi i
informacionit kontabël. Këto njohuri i japin vendimmarrësve një avantazh konkurues,
sepse ata kuptojnë më mirë kufizimet e informacionit, matjen e kufizimeve dhe zbatimin
potencial të tij. Një gjë e tillë i lejon ata që t’i bazojnë vendimet mbi një sasi më të madhe
informacioni dhe të balancojnë më mirë riskun dhe kthimet nga strategji të ndryshme.
Natyra e informacionit kontabël
Informacioni përmban të dhëna të cilat kanë qenë marrë, përpunuar ose ndryshe të
përdorura për qëllim argumentin e informatave apo konkluzioneve ose si një bazë për
parashikimin dhe marrjen e vendimeve.
Enciklopedia e menaxhimit profesional thekson se informacionet duhet të dallohen nga
të dhënat dhe ky dallim është i rëndësishëm. Të dhënat janë vetëm fakte dhe shifra që
pak kanë të bëjnë me marrjen e vendimeve, ndërsa informacionet në anën tjetër janë
materiale thelbësore për vendimmarrje.
Kontabilitetit nuk është në vetvete fundi, por një mjet i rëndësishëm informacioni. Në këtë
mënyrë objektiva më e favorshme është përdorimi i informacionit kontabël nëpërmjet
analizimit dhe interpretimit si bazë për vendimet e biznesit. Funksioni i tij është që të
sigurojë të dhëna sasiore, kryesisht me natyrë financiare për subjektet ekonomike që kanë
për qëllim të jenë të dobishme në marrjen e vendimeve sasiore (AniWU 2005)
Përcaktimi i kontabilitetit si sistem informacioni? Ky sistem e përcakton kontabilitetin si
një sistem që i jep informacion drejtimit të njësisë ekonomike në marrjen e vendimeve
ekonomike të vlefshme për drejtimin me sukses të tij.
Kontabiliteti si shkencë merret me përcaktimin e rrjetit të teorive që duhet të zbatohen për
realizimin e informacionit kontabël. Kontabiliteti i përcaktuar si një sistem informacioni
përbëhet nga: aktiviteti i rregjistrimit të posaçem të informacionit financiar, përpunimi
i informacionit në forma të caktuara, kounikimi i informacionit të përpunuar në forma
dhe afate të dhëna.
Një funksion i rëndësishëm i kontabilitetit është dhe ai i vlerësimit. Procesi i vlerësimit të
elementëve që paraqiten në pasqyrat financiare është shumë i rëndësishëm në sigurimin
e cilësisë së kërkuar të informacionit që ajo jep.
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Vlera e informacionit kontabël
Kontabilistët duhet të synojnë për të siguruar informacionin e duhur, për njerëzit e duhur,
në sasinë e duhur, në kohën e duhur dhe me kosto minimale. Kjo ngre disa pyetje si: sa
është sasia optimale, përmbajtja, saktësia dhe shpejtësia e transmetimit të informacionit.
Këto alternativa kanë kosto dhe vlera të ndryshme dhe është e qartë se kontabilisti duhet
ti ketë këto parasysh, krahas mbledhjes dhe prezantimit të informacionit.( Adeniyi, A
2008);
Një faktor i rëndësishëm në praktikën e vendimeve jetike është përfshirja e rrezikut dhe
pasiguris. Kjo do të thotë se është e rëndësishme që informacioni kontabël i dhënë na
tregon efektin e rrezikut dhe pasigurisë dhe gamën e rezultateve të mundshme. Prandaj
informacioni kontabël për vendimmarrje duhet të jetë i orientuar drejt së ardhmes duke
përfshir parashikimin, vlerësimin dhe përllogaritjen. Informacioni nuk ka asnjë vlerë në
vetvete; vlera e tij buron nga ndikimi në vendimin për të cilin është përdorur.(Collins D
2004)
Për më tepër, informacioni kontabël duhet ta drejtojë vëmendjen në fushat me probleme,
duke lehtësuar kështu operacionet e menaxhimit. Ajo gjithashtu duhet të jetë zgjidhja
e problemeve, në veprime të tjera në të ardhmen, duke theksuar zgjidhje të mundshme
alternative për problemet organizative dhe të ndihmojë në themelimin e alternativës më
të mirë. Informacioni kontabël duhet të ndihmojnë efikasitetin dhe jo vetëm që duhet
të nxjerrë në pah mangësitë ekzistuese por të sigurojë një bazë për veprim të duhur.
Informacioni kontabël duhet të jetë një ndihmë në vlerësimin e të ardhmes për të fituar
potencialin e firmave dhe në përgjithësi duhet të zbulojë informacionin e përshtatshëm
për përdoruesit e pasqyrave financiare.
Roli i informacionit kontabël në vendimmarrje
Vendimmarrja është procesi i zgjedhjes së drejtimit të pershtatshëm të veprimit duke
përdorur proçeset njohëse. Marrja e vendimit është i nevojshëm, kur nuk ka një drejtim
të qartë veprimi për të ndjekur. Drejtuesit duhet të zgjedhin midis objektivave krahasuese
dhe metodave për arritjen e objektivave të zgjedhura. Vendimet mund të përmirësohen në
qoftëse informacioni i mbledhur rreth alternativave vihet në dispozicion të tyre. Sistemet
e kontabilitetit mund të ndihmojnë marrjen e vendimeve, duke siguruar informacionin
përkatës për vendim dhe për vendimmarrje.(Gray 1996). Informatat efektive dhe efikase
të kontabilitetit luajnë një rol qëndror në vendimmarrjen menaxheriale. Sistemi i
kontabilitetit do të jetë i dobishëm kur informacioni i dhënë prej tyre është përdorur në
mënyrë efektive në procesin e vendimmarrjes nga organizata. (Trimisiu Tunji, 2012)
Të gjithë ne përdorim informacionin për të na ndihmuar në marrjen e vendimeve, qofshin
ato vendime personale apo edhe vendime biznesi. Informacioni përfshinë fakte, ide dhe
koncepte që na ndihmojne për të kuptuar botën. Për të përdorur informacionin, ne duhet
të jemi të aftë ta interpretojmë atë dhe të kuptojmë kufizimet e tij. Informacioni i varfër
apo përdorimi jo i drejtë i informacionit shpesh çon në marrjen e vendimeve të dobëta
dhe jo të drejta.
Informacioni kontabël është një pjesë përbërëse e jetës së organizatës i cili është ndër
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informacionet më të rëndësishme që përdoret gjerësisht në vendimmarrjet menaxheriale
(Royaee, Salehi, dhe Aseman, 2012). Në kuadër të zhvillimit ekonomik, një menaxher
i suksesshëm ka nevojë për shumë informacion kontabël të besueshëm dhe cilësor në
mënyrë që të jenë në gjendje të marri vendime për biznesi e tij. (Miko, 1998). Informacini
quhet i besueshëm kur nuk është i prekur nga gabime dhe shtrembërime të rëndësishme
dhe përdoruesit mund t’i besojnë atij pasi ai paraqet besnikërisht atë që është i destinuar
të pasqyrojë
Informacioni kontabël ndihmon në marrjen e vendimeve rreth bizneseve. Ato ndihmojnë
vendimmarrësit të përcaktojnë ku janë, ku është dashur të jenë dhe ku janë duke shkuar.
Shfrytëzuesit primarë të informacionit kontabël janë kreditorët, investitorët, menaxheret
si dhe individë dhe organizata të tjera të interesuara për atë informacion kontabël. Një
nga qëllimet e sistemit kontabël është sigurimi i informacionit për palët e interesuara, të
cilat kryesisht nuk kanë akses të plotë të informacionit kontabël aq i dosmozdoshëm për
vendimarrësit e tyre ekonomik. Në këtë mënyrë ata janë në disavantazh për të realizuar
një vendimmarrje sa më optimale dhe për të përdorur me eficensë burimet e tyre dhe ky
disavantazh është asimetria e informacionit që ata zotërojnë. Prandaj rregullimi shkon
përtej përmbajtjes së informacionit kontabël, pra shtrihet deri tek hartuesit e raporteve që
gjeneron sistemi kontabël i informacionit. Pra, rregullimi ka objekt të vetë edhe kopetencën
profesionale të zotëruesve të profesionit të kontabilistit, të cilët duhet të jenë shumë të aftë
që të mundësojnë paraqitjen e informacioneve financiare apo të mbikëqyrnin plotësimin
e kushteve për një informacion të besueshem, të drejtë e të vërtet.
Zbatimi i suksesshëm i sistemit të kontabilitetit, sistem i cili gjeneron informacion
kontabël kërkon një përshtatje në mes të tre faktorëve (Markus 1983).
Së pari, një përshtatje duhet të arrihet me paraqitjen e organizimit apo perceptimit të
situatës financiare të organizatës
Së dyti, sistemi i kontabilitetit duhet të përshtatet kur problemet janë zgjidhur normalisht,
dmth me teknologjinë e organizatës.
Së fundi, sistemi i kontabilitetit duhet të përshtatet me kulturën, dmth normat dhe sistemin
e vlerave që karakterizojnë organizatën.
Sistemi i kontabilitetit do të jetë i dobishëm kur informacioni i dhënë prej tyre është
përdorur në mënyrë efektive në proçesin e vendimmarrjes nga përdoruesit duke
argumentuar se informacioni kontabël është pjesë e rëndësishme e strukturën së jetës
organizative dhe duhet të vlerësohet në vendimet menaxheriale të çdo organizate.
Informacioni kontabël është efektiv kur informacioni i dhënë prej tyre u shërben gjerësisht
kërkesave të përdoruesve të informacionit duke dhënë sistematikisht një informacion
cilësor që jep efektet e mundshme në procesin e vendimmarrjes.
Sistemet e informacionit kontabël sigurojnë të dhënat kryesore për vendimmarrjen
Teknologjia e informacionit ka shkaktuar shumë ndryshime në raportimin e informacionit.
Kështu, ofrimi i informacionit mund të ndihmojë vendimmarrësit të kërkojë më shumë
alternativa për zgjidhjen e problemit në dorë. Qasja në informacion në lidhje me
transaksionet kryesore të një organizate të çon në një informacion të kategorizuar të
detajuar i cili lehtëson vendimmarrjen në çdo situatë të vështirë.
Në përgjithësi, informacioni kontabël siguron raporte financiare në baza ditore dhe javore
dhe gjithashtu ofron informata të dobishme për proçesin e vendimmarrjes, monitorimit
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dhe performancën e organizatës.
Deformimi i informacionit të sistemit kontabël është konsideruar nga shumë autorë si
shembulli klasik i “dritëshkurtësisë” apo si “miopia e menaxhërve” pasi duke rendur
pas fitimeve afat-shkurta dëmtohen vlerat e njësisë ekonomike në periudhat afat gjata.
Mbi bazën e gjetjeve empirike si dhe të argumenteve teorike janë evidentuar efektet e
tregjeve konkurruese për disiplinimin e menaxherëve kundër ndërhyrjes dhe manipulimit
të informacionit kontabël të pasqyruar nëpërmjet pasqyrave financiare.(Lati.L 2012)
Efektet e raportimit të “gabuar” dhe të deformuar janë shumë dimensionale dhe kanë
efektin e reaksionit zinxhirë. Më konkretisht është argumentuar efekti zinxhir i cilësisë
së pasqyrave financiare, si pasqyrim real i gjendjes pasurore të firmës, në aspektet e
mëposhtme:
Efiçencën e investimeve - nga pikëpamja e investitorit dhe nga pikëpamja e përzgjedhjes së
projektit të duhur të investimit.
Asimetrin e infomacionit në tregje – problemin midis aksionerëve dhe menaxherve.
Efektet zinxhire jo vetëm në tregjet financiare si dhe në qëndrimin e kreditorëve. Është
gjerësisht e argumentuar se cilësia e raportimit financiar ka një efekt zinxhir si dhe
ndikon në vendimet mbi investimet e njësive të tjera ekonomike. Kështu, menaxherët
gjatë procesit të vendimarrjes për investime marrin në konsideratë pasqyrat financiare
të njësive të tjera ekonomike, apo përzgjedhin projektin e investimit që sjell normën
më të lartë të fitimit. Në këtë mënyrë nëpërmjet pasqyrimit të deformuar dhe jo real të
gjendjes pasurore në pasqyrat financiare, njësite ekonomike japin sinjale mashtruese për
njësitë e tjera ekonomike mbi alternativat e investimeve duke sjellë një ulje të efiçiencës së
vendimeve për investime nga menxherët. Nga ana tjeter, njësia ekonomike që mashtron
me të dhënat financiare mund të ketë një bum kerkesash për investime duke çuar në një
deformim të kërkesës dhe ofertës nga pikepamja e firmës, pra për rrjedhojë një proçes
të vendimeve për financime përtej kapaciteteve përthithëse të saj. Gjithashtu, mashtrimi
nëpërmjet pasqyrave financiare ndikon në mënyrë të drejtëperdrejtë edhe tek motivimi
i menaxherëve të firmave që mashtrojnë pasi treguesit e deformuar financiare shërbejne
për matjen e performancës së këtyre menaxherëve si dhe kompesimin e tyre mbi bazën e
këtyre rezultateve. Marrja në konsideratë e një sistemi treguesish financiare të deformuar
do të sjelli ndërtimin e një benchmark jo të vërtet dhe aspak motivues, mbi të cilin pronarët
e njësisë ekonomike do të kërkojnë të masin dhe të kompesojnë financiarisht menaxherët
e tyre, në perputhje me kontratat e menaxhimit.
Ështe gjerësisht e pranuar se informacioni që gjeneron sistemi kontabël mundëson
ndërmarrjen e masave për rritjen e eficiencçës së kostove të transaksioneve, realizimin e
marrëveshjve të bashkimeve apo blerjeve, menaxhimin e cilësisë, zhvillimin e sistemeve
të informacioneve dhe menaxhimin e tatimeve dhe taksave të një organizmi ekonomik.
Përfundime
Duke marrë parasysh të gjitha elementet informacionit kontabël, është vërejtur se
informacioni është me rëndësi të madhe në biznes sidomos në menaxhimin e tij. Kjo
ndihmon në lehtësimin e proçesit të vendimmarrjes së menaxhimit dhe në këtë rast,
informacioni kontabël duhet të llogaritet për vlerat e mëdha që shton për biznesin.
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Nëse të gjitha masat e përfitimit janë për t›u zbatuar në menaxhimin e biznesit, atëherë
informacioni i gjeneruar do të jetë shumë ideal dhe të dobishëm në operacionet e
biznesit. Përveç kësaj, sistemet e informacionit kontabël (AIS) luan një rol të rëndësishëm
në sistemin tonë ekonomik dhe social. Studimi për këtë arsye është i dobishëm për të
gjithë menaxherët e tanishme dhe të ardhshëm të biznesit për të përdorur sistemin për
menaxhimin e duhur dhe zbatimin e bizneseve të tyre.
Së fundi informacioni kontabël duhet të shihet si një mjet i rëndësishëm për proçesin e
vendimmarrjes në një organizatë biznesi dhe shumë inkurajim duhet t’i jepet stafit në
kryerjen e detyrave të tyre. Kjo do të rrisë efikasitetin dhe efektivitetin e informacionit
kontabël në njësitë ekonomike.
Metodologjia
Metodologjia e këtij punimi është rishikim literature në lidhje me disa nga çështjet
qëndrore të punimit ne lidhje me rolin e informacionit kontabënë vendimmmarrjen
e njësive ekonomike, duke trajtuar prurjet teorike ne lidheje me rolin e nformacionit
kontabël.
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Abstrakt
Zhvillimi rajonal në Shqipëri përveçse një kusht për zhvillimin e përgjithshëm të vendit, po
shikohet vitet e fundit edhe si një nevojë e jona për tu integruar në strukturat e BE-së. Përpjekjet

konkrete për të sjellë në vëmendje zhvillimin rajonal në Shqipëri fillojnë në vitin 2007, me
miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rajonal e në vite vijojnë me një sërë
iniciativash, dokumentash, strategjish e politikash që hartohen e zbatohen në mënyrë të shkëputur
nga njëra tjetra, disa me sukses e disa të tjera jo, pa arritur të krijojnë një kuadër të unifikuar
dokumentash strategjik që nga njëra anë do të nxiste zhvillimin e brendshëm dhe nga ana tjetër
do të lehtësonte procesin e integrimit tonë në BE.
Ky punim synon të realizojë një vlerësim të përgjithshëm mbi ecurinë e politikave të zhvillimit
rajonal në Shqipëri, duke u ndalur fillimisht në prezantimin e kuadrit ligjor dhe dokumentave
kombëtare të lidhura me zhvillimin rajonal në Shqipëri dhe më pas të prezantojë disa vlerësime
lidhur me zbatimin e këtyre politikave dhe problematikat e vërejtura.
Për realizimin e këtij punimi u studiua një literaturë e gjerë e autorëve dhe studiuesve vendas

dhe të huaj dhe raporte te institucioneve nderkombetare dhe OJF te cilat kane pasur ne fokus te
studimeve te tyre zhvillimin rajonal ne Shqiperi.
Fjale kyçe: Zhvillim rajonal, politika kombetare, strategji zhvillimi.

Kuadri ligjor dhe dokumentat kombetare ne funksion te zhvillimit rajonal
Ishin zgjedhjet e para demokratike në vitin 1992, ato që shënuan hyrjen e vendit tonë në
rrugën e decentralizimit politik. Kjo lëvizje politike shumë e rëndësishme për Shqipërinë,
ndonëse rriti përfaqësimin demokratik nuk shënoi ndonjë zhvillim të rëndësishëm përsa
i përket autonomisë vendore qoftë kjo administrative apo fiskale.
Në vitin 1998 në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë u mishëruan parimet kryesore
të kartës Evropiane të Vetëqeverisjes Vendore. Në të theksohet se qeverisja vendore në
Republikën e Shqipërisë ngrihet në bazë të parimit të decentralizimit të pushtetit dhe
ushtrohet sipas parimit të autonomisë vendore. Në pjesën e gjashtë të këtij dokumenti
themeltar sanksionohen parimet bazë të organizimit dhe funksionimit të qeverisjes
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vendore.
Një tjetër zhvillim i rëndësishëm në këtë fushë, konsiderohet miratimi i Ligjit Nr.8652
datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore» dhe Ligjit
Nr.8653 datë 31.07.2000 ”Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes
vendore në Republikën e Shqipërisë”, të cilat zvogëluan ndikimin e pushtetit qëndror
mbi veprimtarinë e pushtetit vendor dhe siguruan kornizën ligjore që njësitë e qeverisjes
vendore, qarqet, bashkitë dhe komunat të funksiononin si struktura administrative dhe
fiskale të decentralizuara. Ligji për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore,
përcakton qartësisht funksionet e qarkut, ku më i rëndësishmi ndër to është ai i “...ndërtimit
dhe zbatimit të politikave rajonale dhe harmonizimi i tyre me politikat shtetërore në nivel
qarku.....”. Që ky funksion i qarkut të realizohet me sukses, është shumë i rëndësishëm
bashkëpunimi dhe partneriteti midis pushtetit qëndror dhe atij vendor. Ajo çfarë
duhet të arrihet në fund të fundit, është një qeverisje më e mirë në të dyja nivelet duke
ju shërbyer më mirë qytetarëve.
Dokumenti i parë strategjik kombëtar i hartuar është, Strategjia Kombëtare për Zhvillim
Ekonomik e Social (SKZHES), e cila ka filluar të zbatohet në nëntor të vitit 2001. Në
funksion të realizimit të kësaj strategjie, u hartuan politika të zhvillimit kombëtar si
paketa objektivash, prioritetesh dhe masash të orientuara drejt arritjes së një zhvillimi të
qëndrueshëm social dhe ekonomik në Republikën e Shqipërisë. Në kushtet e zhvillimeve
të reja që po përjetonte vendi, si kerkesa për tu anëtarësuar në NATO apo Marrëveshja
e Stabilizim - Asocimit me BE-në, kjo strategji zhvillimi nuk ishte shumë koherente dhe
nuk i përgjigjej kërkesave të reja për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomiko- shoqëror.
Si rezultat edhe i ndryshimeve politike të vitit 2005 dhe nevojës së harmonizimit në një
dokument të vetëm të axhendës për zhvillim ekonomik e social të qëndrueshëm dhe të
axhendës së integrimit në strukturat e NATO-s dhe BE-së, SKZHES si dokumenti kryesor
i qeverisë deri në vitin 2006, u zëvendësua nga Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe
Integrim (SKZHI) 2007–2013, miratuar me VKM nr. 342 datë 12.3.2008 “Për miratimin e
Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim.
Zhvillim tjetër i rëndësishëm për tu përmendur në këtë fushë, është miratimi me VKM Nr.
692 datë 10 nëntor të vitit 2005 i Sistemit të Planifikimit të Integruar (SPI) si një sistem kyç
kombëtar të vendimmarrjes për përcaktimin e drejtimeve strategjike dhe shpërndarjen e
burimeve. Dy janë proceset më të rëndësishme në SPI:
1. Procesi i planifikimit strategjik, Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (20072013), që përcakton në kontekstin afatgjatë prioritetet strategjike për zhvillim e vendit
si dhe në kontekstin afatmesëm planifikimin e politikave për realizimin e prioriteteve
strategjike. SKZHI sintetizon strategjitë sektoriale dhe ndërsektoriale afatmesme dhe
afatgjata.
2. Procesi buxhetor afatmesëm, i quajtur Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA), i cili
kërkon, që çdo fillim viti, çdo ministri të përgatisë një plan trevjeçar brenda një kufiri
të caktuar shpenzimesh, për të realizuar objektivat afatmesme në funksion të arritjes së
synimeve të SKZHI-së.
SKZHI përveçse kishte përmirësime të dukshme lidhur me transparencën në procesin
e hartimit të saj, pasqyronte aspiratat e Shqipërisë për anëtarësimin në NATO dhe
integrimin në BE. Njëkohësisht procesi i hartimit të SKZHI ishte i lidhur ngushtë me
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problemet e buxhetimit afatmesëm. Gjatë hartimit të këtij buxheti, si dokumente reference
shërbyen strategjitë sektoriale të zhvillimit. Qëllimi ishte për t’ju siguruar këtyre strategjive
mbështetjen e duhur buxhetore me qëllim që ato të realizoheshin me sukses.
Përpjekjet konkrete për të sjellë në vëmendje zhvillimin rajonal në Shqipëri fillojnë në
vitin 2007, kur Ministria e Ekonomisë, pas konsultimeve me grupet e interesit, hartoi
Strategjinë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rajonal (SNZHR). Ky dokument strategjik
synonte të siguronte një qasje të koordinuar për një zhvillim të qëndrueshëm socialekonomik të të gjitha rajonet dhe për të krijuar lidhje mes institucioneve në të gjitha
nivelet e qeverisë dhe aktorëve të tjerë të interesuar në zhvillimin e qëndrueshëm dhe
zbutjen e dallimeve socio-ekonomike (Kuqi & Shutina 2010, fq.5).
SNZHR-ja propozon krijimin e strukturave të duhura për të realizuar objektivat e
përcaktuara si në nivel kombëtar ashtu edhe në nivel qarqesh. Ajo propozon edhe hartimin
e strategjive të zhvillimit në secilin qark, dhe njëkohësisht një ligj mbi zhvillimin rajonal
dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.
Menjëherë pas hartimit të SNZHR-së u hartua edhe një projekt ligj për zhvillimin rajonal
në Republikën e Shqipërisë, por duhet theksuar se të dyja këto dokumente të rëndësishme
qoftë SNZHR-ja, qoftë projekt ligji për zhvillimin rajonal ende nuk janë miratuar në
Kuvendin e Shqipërisë, çka vërtet përben një pengesë serioze në koordinimin e përpjekjeve
për zhvillimin rajonal në Shqipëri dhe për integrimin e vendit tonë në BE.
Ajo çfarë vërehet është se SKZHI-ja dhe SNZHR-ja nuk janë të integruara me politikat e
tjera sektoriale me të cilat zhvillimi rajonal është i lidhur ngushtë (McClements, 2010). Ky
integrim është i domosdoshëm në dy nivele (Kuqi & Shutina 2010, fq.11):
Së pari, politikat e zhvillimit rajonal në përgjithësi janë pjesë e programeve dhe politikave
më të gjera kombëtare. Ato duhet të mbeten të pavarura nga njëra-tjetra në atë masë sa
edhe të bashkëveprojnë me njëra-tjetrën në një mënyrë të integruar dhe koherente.
Së dyti, duhet të ketë një koordinim të mirë në mes të politikave të zhvillimit rajonal dhe
politikave te tjera sektoriale në mënyrë që prioritetet e tyre të njihen reciprokisht.
Një tjetër instrument në funksion të zhvillimit rajonal është Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve, i cili përfshin grante konkuruese në disa sektorë të rëndësishëm si arsimi,
shëndetësia, infrastruktura, shërbimet publike etj. dhe shpërndahet ndërmjet rajoneve
në bazë të kritereve të përcaktuara nga VKM Nr. 135 date 3.02.2010 “Për përcaktimin e
kritereve për shfrytëzimin e mjeteve për zhvillim rajonal”.
Ndonëse në Shqipëri, flitet gjithnjë e më shumë për zhvillimin rajonal dhe për institucionet
e propozuara për këtë qëllim, këto institucione veprojnë përmes instrumenteve, përmbajtja
dhe ecuria e zbatimit të të cilave është e diskutueshme ( Xhindi 2010, fq.23).
Përgatitja e kuadrit të zhvillimit rajonal në Shqipëri është në një fazë shumë të hershme,
ende duke u përgatitur dhe shpeshherë në ri-shqyrtim për shkak të papajtueshmërisë së
saj me politikën e kohezionit dhe kushtet e financimit nga BE-ja. Duke konsideruar që
Shqipëria po harton dhe ri-shikon kuadrin e zhvillimit rajonal si dhe duke pasur parasysh
objektivin e vendit për t’iu bashkuar BE-së, është logjike që paraprakisht të mendohet
për të konverguar kuadrin e zhvillimit rajonal të Shqipërisë me parimet e politikës së
kohezionit të BE-së dhe kërkesat e instrumenteve të fondeve strukturore (Jano 2012, fq.
6,7).
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Çështje të zbatimit të politikave të zhvillimit rajonal dhe problematikat e vërejtura
Zhvillimi ekonomik dhe social i vendit është i lidhur ngushtë me hartimin dhe zbatimin
e strategjive të zhvillimit kombëtar, rajonal e lokal. Përpos sfidave të rëndësishme që ka
kaluar vendi ynë, në përpjekje për të reformuar legjislacionin, institucionet, në përputhje
me zhvillimet e reja që po përjetonte vendi, sigurisht që sot për sot sfida më e rëndësishme
ngelet aderimi në BE. Zhvillimi rajonal është një hap i natyrshëm i integrimit në BE
(Xhindi 2010, fq.21). Në këtë kontekt edhe zhvillimi rajonal krahas gjithë të tjerëve është
një faktor kushtëzues për integrimin e vendit tonë në BE.
Politika europiane e kohezionit ka për qëllim promovimin e një zhvillimi të përgjithshëm
harmonik, nëpërmjet forcimit të kohezionit ekonomik social dhe teritorial (Kuqi
&Shutina 2011). Thelbi i saj është reduktimi i pabarazive mes rajoneve të ndryshme dhe
prapambetjes në vendet më pak të favorizuara, me anën e fondeve strukturore.
Objektivat kryesore të Politikës Europiane te Kohezionit sipas Barça 2009 janë efikasiteti
dhe barazia (përfshirja sociale). Efikasiteti nënkupton shfrytëzimin e potencialit të plotë
të secilit vend apo rajon për zhvillimin e saj. Barazia ka të bëjë me sigurimin e mundësive
të barabarta për të gjithë individët, pavarësisht se ku ata jetojnë.
Zhvillimi rajonal në Shqipëri përveçse një kusht për zhvillimin e përgjithshëm të vendit,
po shikohet vitet e fundit edhe si një nevojë e jona për tu integruar në strukturat e BE-së.
Në shtetet europiane gjejmë struktura dhe modele të zhvillimit rajonal, të cilat ne nuk
mund thjesht t`i kopjojmë, por duhet t`ia përshtatim realitetit shqiptar. Sipas politikës
për zhvillim rajonal të BE-së, rekomandohet se zhvillimi rajonal nuk duhet të bazohet në
një politikë rishpërndarjeje, por në fuqizimin dhe përdorimin e avantazheve konkuruese
të rajoneve (Xhindi 2010, fq.25).
Duke qenë se Shqipëria ka ende nevojë trajtimin e zhvillimit rajonal të brendshëm,
me qëllim që ti sjellë rajonet në një bazë uniforme zhvillimi, ashtu siç BE vepron me
institucionet e saj (Kuqi &Shutina 2011, fq.346), zhvillimi rajonal, me shumë mundësi do
të kombinojë në një kornizë zhvillimin e brendshëm me strukturat e kërkuara nga BE. Në
këtë proces duhet pasur parasysh se faktori politik është shumë i fuqishëm në debat dhe
e bën këtë të fundit tepër të ndjeshëm, dhe vendimmarrjen të vështirë. Kjo do të thotë që
vendimmarja duhet të jetë konsensuale.
Prej 1 prillit 2009 kur hyri në fuqi MSA, vendi ynë po bën përpjekje serioze për të qenë
pjesë e Bashkimit Europian. Në funksion të kësaj po ndërmerren një sërë politikash
për të arritur standartet e kërkuara ndërmjet të tjerash edhe në fushën e zhvillimit
rajonal.
Thelbi i Politikës Europiane të Kohezionit është dëshira që të gjitha rajonet e komunitetit
europian të kenë një zhvillim të barabartë. Qëllimi i kësaj politike është që edhe ato
rajone që vuajnë nga pabarazia rajonale në zhvillimin ekonomik apo social të mund të
ndihmohen për tu bërë me konkuruese. Në këtë kontekst përveç çështjeve të tjera shumë
të diskutuara lind pyetja: Ç’farë po bën Shqipëria lidhur me zhvillimin rajonal dhe sa kjo
çështje është në vemendje të politikave publike në rradhë të parë për të realizuar objektivat
kombëtare dhe së dyti për të qenë në koherencë me Politikën Europiane të Kohezionit.
Marrja e statusit të vendit kandidat për në BE na krijon mundësinë për të përfituar nga
fondet që BE vë në dispozicion për të mbështetur përpjekjet e vendeve të ndryshme për
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tu bërë konkuruese brenda BE. Që kur Shqipëria nënshkroi MSA, ajo përfitoi asistencë
për komponentin e I-rë të IPA-s (Instrumenti i paraaderimit), dhe për komponentin e
II-të të IPA-s, ndërkohë që me marrjen e statusit të vendit kandidat Shqipëria mund të
përfitojë edhe nga asistenca që lidhet me komponentin e III-të të IPA-s dhe që përfshin
fonde të lidhura direkt me zhvillimin rajonal. Kjo është dhe një mundësi e mirë, për të
gjitha njësitë vendore, që të aplikojnë për të përfituar financime në funksion të zhvillimit
rajonal. Përveç kësaj asistence që do të japë BE, është përgjegjësi e vetë qeverisë shqiptare,
të hartojë politika zhvillimi të mbështetura në burimet e brendshme për të zvogëluar
pabarazitë rajonale. Praktika e vendeve të BE-së tregon se, programimi dhe shpërndarja
e suksesshme e politikës së zhvillimit rajonal kërkon partneritet efikas të aktorëve
institucionalë dhe socialë në nivelin rajonal dhe lokal (IDM, 2011).
Implementimi i programeve CBC që BE ka ofruar për Shqipërinë mund të ofrojë përfitime
ndër të tjera edhe në zhvillimin rajonal si:
• Nxitja e zhvillimit ekonomik dhe social në zonat kufitare
• Përmiresime në fusha si : mjedisi, trashëgimia natyrore dhe kulturore, shëndeti publik
dhe parandalimi dhe lufta kundër krimit të organizuar
• Nxitja e aktiviteteve të përbashkëta modeste që përfshijnë partnerë nga rajonet kufitare
• Inkurajimi i sipërmarrjeve, në veçanti, zhvillimi i SME-ve, turizmit, kulturës dhe tregtisë
ndër-kufitare
• Zhvillimi i bashkëpunimit, në sektorë si shëndetësi, kulturë,turizëm dhe arsim
• Nxitje e integrimit të tregjeve ndërkufitare të punës, iniciativa të perbashkëta të
punësimit, barazise gjinore, përfshirjes sociale etj.
Konkurenca për të përfituar nga këto fonde të BE është tepër e lartë dhe kjo kërkon ndër të
tjera nga qeverisja vendore kapacitete të larta për të hartuar projekte cilësore. Rajonalizimi
ose më saktë një formë standarte rajonalizimi, nuk është aspak e detyrueshme për të marrë
fonde për zhvillimin rajonal, por kapacitetet institucionale të duhura për t’i thithur dhe
manaxhuar këto fonde ato janë të detyrueshme (Xhindi 2010, fq.25).
Edhe Co-Plan në një studim të vitit 2014 thekson se nga studimi i rasteve të ndryshme,
është dalë në konkluzionin se efektiviteti në thithjen e fondeve të BE-së është atribut i
drejtpërdrejtë i kapacitetit institucional të administratës së një vendi. Efiçenca e lartë në
thithjen e fondeve strukturore kushtëzohet nga cilësia e qeverisjes në përgjithësi dhe në
veçanti nga institucionet e administratës publike.
Një analizë e sistemit të brendshëm (strategjia, ligji, struktura, dhe instrumentet financiare)
për zhvillimin rajonal të ngritura nga qeveria shqiptare për të adresuar këtë çështje, vëmë
re se ky sistem ka mospërputhje të konsiderueshme me kërkesat evropiane për zhvillimin
rajonal. Kjo mund të kushtëzojë në të ardhmen hyrjen në Shqipëri të fondeve nga BE
dhe madje edhe të rrezikojë integrimin e saj në BE. Qeveria e Shqipërisë ka zgjedhur
rrugën e gjetjes së zgjidhjeve për të adresuar zhvillimin e brendshëm rajonal duke ju
bindur kërkesave të përcaktuara nga politika europiane e kohezionit, politikës rajonale
të zhvillimit dhe procesit të integrimit në BE. Sfidat e opsioneve që janë në diskutim
janë të shumta dhe një analizë e hollësishme e gjendjes ekzistuese në nivel rajonal dhe
institucional, si dhe analizë kosto/përfitim e çdo opsioni do të hedhë dritë mbi opsionin
më të zbatueshëm: konvergjencën (Kuqi&Shutina 2010, fq.4).
Në Progres Raportet e fundit të KE-së për Shqipërinë, çështjet e zhvillimit rajonal dhe
131

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

politikave rajonale vlerësohen me një progres të kufizuar dhe theksohet se duhen ende
shumë përpjekje në mënyrë që të krijohen kapacitetet e nevojshme institucionale dhe
administrative në nivel qëndror dhe lokal për të zhvilluar një seri projektesh cilësore në
fushën e zhvillimit rajonal. Përgatitjet në këtë fushë vlerësohen se jane ende në një fazë të
hershme.
Prej vitit 2010 në funksion të zhvillimit rajonal përdoret Fondi për Zhvillimin e Rajoneve
(FZHR), bazuar në ligjin Nr. 10190, datë 26.11.2009, “Për buxhetin e shtetit 2010”. Ky fond
është konceptuar, për të shpërndarë investimet kapitale nga institucionet qëndrore tek
njësitë e qeverisjes vendore, mbi bazën e konkurencës me projekte konkrete bazuar mbi
prioritetet vendore. Qëllimi i këtij instrumenti financiar, është të bashkërendojë politikat
buxhetore kombëtare me ato vendore. Vendimmarrja për fondet e FZHR-së kryhet nga
Komiteti për Zhvillimin Rajonal, i ngritur sipas ligjit Nr. 10190, datë 26.11.2009 “Për
buxhetin e shtetit 2010”. Shpërndarja e fondeve kryhet duke u bazuar në tre kritere:
numri i popullsisë në secilin qark, niveli i varfërisë sipas qarqeve, përfitimi i investimeve
në 4-vitet e fundit sipas sektorëve përkatës. Ky burim financimi rezulton të ketë mangësi
strukturore që në modelim, pasi skema të tilla që do duheshin të mbështesnin programe të
mirëfillta zhvillimi rajonal, janë në fakt investime për projekte infrastrukturore relativisht
të vogla dhe lokale që rezultojnë me ndikim minimal në zhvillimin rajonal (IDM 2011,
fq.4). Konstatojmë se ky instrument është i vetmi që aktualisht funksionon në mbështetje
të zhvillimit rajonal.
Instrumentet që adresojnë çështjet e zhvillimit rajonal (Kuqi&Shutina 2010, fq.5,6), duhet
të rishikohen dhe rivlerësohen, pasi ato përballen me një sfidë të dyfishtë:
1) edhe nëse këto instrumente janë përdorur vetëm për të adresuar nevojat e brendshme
të Shqipërisë për zhvillimin rajonal, shumë aspekte ende duhet të rregullohen në kushtet
e një realiteti dinamik;
2) është shumë e rëndësishme për qeverinë përcaktimi i kornizës për zhvillimin rajonal,
duke qenë të ndërgjegjshëm që nëse nuk respektohen kërkesat e BE-së, pengohet integrimi
i vendit në BE. Rrjedhimisht, instrumentet për zhvillimin rajonal në Shqipëri në të njëjtën
kohë duhet të adresojnë nevojat e brendshme të vendit dhe të pasqyrojnë kërkesat e BE-së.
Ajo që vërehet në praktikë këto vitet e fundit, është një rënie e intensitetit të përpjekjeve
për të plotësuar bazën ligjore dhe legalizuar strukturat administrative kombëtare e lokale,
që do të sillnin më në vëmendje të politikës zhvillimin rajonal, si një domosdoshmëri
jo vetëm për të zbutur diferencat në zhvillimin ekonomik e social midis zonave të
ndryshme të vendit, por edhe si një kërkesë e kohës në kuadër të integrimit në BE. Dhe
ajo që është më e rëndësishme, nuk vërehet as ndonjë përpjekje konkrete nga njësitë e
qeverisjes vendore bashki, komuna apo qarqe për të adresuar çështjet e zhvillimit rajonal,
kur në fakt duhet të ishin pikërisht këto njësi vendore, të cilat duhet të koordinonin dhe
intensifikonin përpjekjet e tyre edhe nëpermjet Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë apo
Shoqatës së Qarqeve, për të ushtruar presion mbi qeverinë për t’i dhënë një zgjidhje këtij
problemi.
Suksesi i zhvillimeve rajonale dhe lokale, qëndron i lidhur ngushtë me madhësinë e
rajoneve dhe njësive administrative. Kjo sepse, vetëm rajonet dhe njësitë administrative
me madhësi të matshme dhe efektive munden që t´i shfrytëzojnë siç duhet mundësitë dhe
potencialet që ekzistojnë për zhvillim.
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Zhvillimi i qëndrueshëm rajonal duhet të përmbushë dy qëllime:
1. duhet të sigurojë një nivel të pranueshëm të mirëqënies për popullsinë rajonale, e cila
mund të mbështetet në të ardhmen;
2. nuk duhet të jetë në konlikt me zhvillimin e qëndrueshëm në nivelin mbi-rajonal
(supra-regional) (Nijkamp, Ouwersloot and Tingbergen Insitute, 2008), (Xhindi 2012,
fq.96).
Zhvillimi rajonal në fakt duhet të shihet në një kontekst më të gjerë sesa thjesht zhvillim
ekonomik dhe social i qarqeve të veçanta. Ai në fakt,përfshin një territor më të gjerë sesa
një qark. Në kushtet e sotme të Shqipërisë, copëzimi i madh i vendit përbën një pengesë
serioze për zhvillimet rajonale dhe lokale (Doka 2012, fq.21), kështu që një reformë
territoriale, me rajone më të gjera do të ndikonte pozitivisht në këtë drejtim.
Xhindi (2010) i shikon rajonet si sisteme fleksibël, që sigurojnë ekonomi dhe qeverisje,
lehtësojnë marrëdhënie institucionale, stimulojnë konkurencën ekonomike dhe zbërthejnë
vendimmarrjen e centralizuar në vendimmarrje policentrike (Xhindi 2010, fq.21).
Zbatimi me sukses i politikës së zhvillimit rajonal, presupozon përfshirje domethënëse
të Qarqeve, kjo do duhet të jetë edhe shtysa kryesore në rishikimin e rolit të qarkut, për
ti lejuar atyre aftësinë e të qënit partner kryesor i zhvillimit rajonal (IDM 2011, fq.2).
Pranohet përgjithësisht, se modeli i organizimit të Këshillit të Qarkut paraqet probleme të
legjitimitetit dhe efikasitetit, për shkak të mënyrës së zgjedhjes së anëtarëve të këshillit të
qarkut dhe Kryetarit. Gjithashtu, vendimmarrja në këto këshilla, është shembull klasik i
dominimit të interesave lokale ndaj atyre rajonale, për shkak të mandateve të derivuara të
anëtarëve të Këshillave të Qarkut nga këshillat e bashkive dhe komunave (IDM 2011, fq.4).
Qysh prej krijimit të tyre, këshillat e qarqeve u konceptuan si aktorë të fuqishëm në
zhvillimin ekonomik dhe social rajonal, ndërkohë që praktikisht vihet re ato nuk po e
luajnë këtë rol. Ne mendojmë se ky problem, buron nga fakti se ligji për organizimin dhe
funksionimin e qeverisjes vendore nuk i ka përcaktuar qartë funksionet dhe kompetencat
e qarqeve. Kjo paqartësi në funksione, së bashku edhe me asetet në prona publike tepër të
vogla, dhe burimet e kufizuara të financimit kanë bërë që qarqet jo vetëm nuk janë motorë
të zhvillimit ekonomik rajonal, por gjithnjë e më tepër roli i tyre po dobësohet.
Faktor kryesor në dobësimin e rolit të qarqeve është edhe sistemi aktual i financimit të
Qarqeve, i cili nuk lejon për të planifikuar politika rajonale efiçente si dhe nuk kontribuon
për një ndarje efikase të fondeve publike për funksionet më të rëndësishme nga pikëpamja
e nevojave rajonale. Asetet e kufizuara të pronave publike, sidomos atyre me karakter
ekonomik, ndikojnë gjithashtu në formimin e një baze të dobët për mbështetjen e
zhvillimit social-ekonomik në nivel qarku (IDM 2011, fq.4).
Problem kryesor i lidhur me strategjitë e zhvillimit rajonal, është niveli i ulët i zbatimit
të tyre. Mendojmë se kjo lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me mundësitë e kufizuara të
financimit të projekteve dhe programeve të përfshira në strategjitë e hartuara.
Arritja e zhvillimit lokal kërkon jo vetëm koordinimin midis aktorëve lokalë që kontribojnë
në zhvillim (domosdoshmëria e partneritetit publik - privat), por edhe koordinimin
ndërmjet niveleve të ndryshme të qeverisjes, për të siguruar arritjen e koherencës të
ndërhyrjeve të ndryshme dhe për nevojën e mbështetjes dhe shoqërimit në projektim, në
drejtim dhe në vlerësimin nga ana e qeverisë së nivelit “të lartë.
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Përfundime
Pavarësisht përpjekjeve të bëra deri tani, ende vihen re mangësi dhe mospërputhje në
ndërtimin e një sistemi të përshtatshëm në funksion të zhvillimit rajonal në raport me
kërkesat e BE-së.
FZHR si instrumenti i vetëm financiar në funksion të zhvillimit rajonal rezulton me
mangësi strukturore dhe me ndikim minimal në zhvillimin rajonal.
Ajo që vërehet në praktikë këto vitet e fundit, është një rënie e intensitetit të përpjekjeve
për të plotësuar bazën ligjore dhe legalizuar strukturat administrative kombëtare e lokale,
që do të sillnin më në vëmendje të politikës zhvillimin rajonal.
Zbatimi me sukses i politikës së zhvillimit rajonal, presupozon përfshirje domethënëse
të Qarqeve. Në këtë kuader duhet rishikuar roli i qarqeve, për ti lejuar atyre aftësinë e të
qenit partner kryesor i zhvillimit rajonal.
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Praktika gjyqësore në Shqipëri në kuadër të marrëveshjeve të kartelit dhe
vendimi nr. 359, datë 27.1.2011 i Autoritetit të Konkurrencës
Prof. assoc. Dr. PhD (Uni Graz) Mag. Iur (Uni Graz) Endri PAPAJORGJI
Dekan i Fakultetit të Drejtësisë i TBU (Tirana Business University)

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. Shqipëria ka harmonizuar parimet
bazë dhe praktikën e saj me atë të acquis communautaire (më saktë Traktatin e Lisbonës (TFEU) si
e drejtë primare dhe Rregullorjat, Direktivat e Rekomandimet e Këshillit dhe Komisionit si e drejtë
sekondare). Marrëveshja definohet në nenin 3 pika 4 të ligjit “Për mbrojtjen e Konkurrencës” si
një marrëveshje (shprehje e lirë e vullnetit të palëve, në të cilin përputhet vullneti i brendshëm me
atë të jashtëm) e çdo forme e lidhur ndërmjet ndërmarrjeve,1 si dhe praktikat e bashkërenduara
ndërmjet ndërmarrjeve, të cilat veprojnë në të njëjtin nivel (Marrёveshje horizontale) ose në nivele
të ndryshme (marrёveshje vertikale) të tregut. Praktika e konkurrencës në Shqipëri është e bazuar
në 3 shtylla kryesore, që janë:2 Marrëveshjet e ndaluara (kartelet); Abuzimin me pozitën dominuese;
Bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve. Qëllimi kryesor i këtij artikulli është analiza e kartelit
në kuader të jurisprudencës shqiptare.
Fjale kyçe: Konkurrencë, kartel, ligj, Neni 102 TFEU, GJED.

Hyrje
Me përhapjen dhe zgjerimin e shoqërive tregtare në një treg të caktuar është vështirësuar
dhe studimi i sjelljeve të caktuara në treg që dëmtojnë konkurrencën ndjeshëm, pasi
në shumicën e rasteve këto kompani kanë mbështetjen dhe zbatimin e politikës në
to. Pavarësisht këtyre, në zbatim të ligjit “Për mbrojtjen e konkurrencës”, Autoriteti
i Konkurrencës, vlerëson fuqinë në treg të operatorëve si dhe penalizon operatorët që
kanë abuzuar me këtë fuqi tregu në formën e vendosjes në mënyrë të drejtëpërdrejtë të
çmimeve apo kushteve të padrejta, kufizimin e prodhimit, tregjeve ose zhvillimin teknik;
zbatimin e kushteve të pabarabarta për veprime tregtare të njëjta apo vendosja e kushteve
apo detyrimeve shtesë për lidhjen e kontratave me palët e tjera.
Pёr pёrkufizimin e ndёrmarrjes shiko mё gjerё nenin 3 pika 1 tё ligjit „Pёr konkurrencёn“, i cili
e pёrkufizon atё si njё person fizik ose juridik, privat a publik, qё kryen veprimtari ekonomike. Si
ndёrmarrje konsiderohen edhe organet e administratёs qёndrore dhe vendore, si dhe entet ose
institucionet publike, kur kryejnё veprimtari ekonomike. Ky definicion pra pёrfshin dy elemente
bazё, qё janё:
- Ndёrmarrjen si njё person fizik ose juridik privat ose si ent shtetёror me qёllime fitimprurёse;
- Ushtrimi i njё veprimtarie ekonomike fitimprurёse.
2
Siç shihet, edhe Shqipёria ka njehsuar praktikёn e saj tё konkurrencёs me praktikёn e BE-sё
dhe pёrkatёsisht me nenet 101, 102, 107 TFEU. Pёr mё shumё shiko Pjesёn i mbi tё drejtёn e
konkurrencёs sё BE-sё.
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Në kuadër të sa më sipër, do të shqyrtojmë praktikën shqiptare në tre shtyllat kryesore të
konkurrencës, që përfshijnë:
- Marrëveshjet e ndaluara (Kartelin);
- Abuzimin me pozitën dominuese;
- Kontrolli i Përqendrimeve.
Gjatë aktivitetit të tij, Autoriteti i Konkurrencës, në vitin 2008 ka ushtruar hetime të
thelluara në tregun e karburanteve si dhe në tregun e importit të grurit dhe prodhimit të
miellit,3 në vitin 2010 ka kryer hetime të thelluara në tregun e Prokurimeve të Automjeteve
të Reja (Marrevshje ne oferte - bid rigging) si dhe hetime paraprake në tregun e Prodhimit
dhe Tregtimit të Bukës në Qarkun e Korçës, Fierit, Vlores4 dhe gjate vitit 2011, Autoriteti i
Konkurrences ka hetuar në tregun e prodhimit dhe tregtimit të bukës në Qytetin e Vlorës,
si dhe në tregun e prokurimit të shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike SHRSF.5
Në fund të muajit Dhjetor 2011, Komisioni i Konkurrencës vendosi hapjen e procedurës
së hetimit paraprak në tregun e prokurimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike si pasojë e një
ankimimi. Në përfundim të hetimit paraprak rezultoi se në dokumentat e ndërmarrjeve
të paraqitura në procedurat e tenderave publik kishte shenja të bashkëpunimit, të
cilat mund të përbënin kufizim të konkurrencës në kuptim të Ligjit “Për mbrojtjen e
konkurrencës”.6 Me vendimin nr. 220, datë 16.3.3012 Komisioni i Konkurrencës duke
marrë në konsideratë rrezikun e kryerjes së një dëmi të rëndë dhe të pariparueshëm
për konkurrencën, bazuar në nenin 4 të Ligjit “Për mbrojtjen e konkurrencës”, vendosi:
marrjen e masave të përkohshme për ndërmarrjet, që t’i japin fund bashkëpunimit mes
tyre gjatë procedurave të prokurimeve publike në tregun e shërbimeve të rojeve fizike,
si dhe i detyron këto ndërmarrje të sillen në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra gjatë
procedurave të prokurimeve publike sa i përket caktimit të ofertës dhe/ose ndarjes së
tregut përkatës. Gjithashtu u hap hetimi i thelluar në këtë treg.7 Me vendimin nr. 240,
datë 26.7.2012, Komisioni i Konkurrencës, doli me vendimin për sjellje të cilat bien
në kundërshtim me nenin 4, pika 1, shkronja a të Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për
mbrojtjen e konkurrencës” i ndryshuar, si dhe pas dëgjimit të palëve, vendosi gjobitjen
e pjesëmarrësve në marrëveshje me shumën totale 2,5 milion lekë për ekzistencën e një
marreveshje në oferta në tregun e prokurimeve publike të shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë
fizike ndërmjet ndërmarrjeve “E. S.”, “T. S.”, E. S. 1”, “N – 2000”, dhe “D. S. Gjithashtu, iu
rekomandua Agjensisë së Prokurimit Publik moslejimi i nënkontraktimit midis ofertuesve
të të njëjtit tender.8
Hetime paraprake të shndërruara në hetime të thelluara nga Autoriteti i Konkurrencës ka
patur edhe në tregun e prokurimit të shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike në qytetin
e Korçës, i cili pas një shkrese Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Korçë drejtuar Autoritetit
të Konkurrencës ka shpjeguar se pasi ka vlerësuar faktet e paraqitura gjatë procedimit
penal, është e mendimit se subjektet “H. S.”, “N. S.” dhe “K. S.” kanë bërë një marrëveshje
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2008 (2009) 15 v.
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2010 (2011) 12 v.
5
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2011(2012) 18 v.
6
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013)19 v.
7
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013) 20.
8
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013) 20.
136
3
4

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

paraprake, sjellje të cilat bien në kundërshtim me nenin 4 të Ligjit “Për mbrojtjen e
konkurrencës”. Pas këtyre të dhënave, Komisioni i Konkurrencës me vendimin nr 257,
datë 13.12.2012 vendosi hapjen e hetimit të thelluar në tregun e prokurimit të shërbimit
të ruajtjes dhe sigurisë fizike në qytetin e Korçës. Sekretariati po realizon procedurat
hetimore në përputhje me Ligjin “Për mbrojtjen e konkurrencës”, Kodin e Procedurave
dhe Rregulloren e Procedurave Investigative.9
Hetime paraprake të shndërruara në hetime të thelluara, po zhvillon Komisioni i
Konkurrencës edhe në kuadër të tregut të transportit rrugor qytetar të udhëtarëve në
qytetin e Tiranës, pas një ankimi të një ndërmarrjeje që operon në këtë treg “A. T”. Ai u
shpreh me vendimin nr. 252, datë 26.11.2012 “Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak
në tregun e transportit rrugor qytetas të udhëtarëve në qytetin e Tiranës”, për të parë
nëse ka ose jo shenja të kufizimit të konkurrencës. Bazuar në evidencat e grumbulluara
gjatë inspektimeve të realizuara në hetimin paraprak, të cilat mund të përbëjnë shkelje
të nenit 4 të Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës“, Komisioni i
Konkurrencës me vendimin nr 262, datë 14.01.2013, vendosi hapjen e hetimit të thelluar
në tregun e tregtimit të biletave të pajtimit mujor (aboneve) të përgjithshme dhe të
studentit në shërbimin e transportit rrugor qytetar në qytetin e Tiranës ndaj ndërmarrjeve
që operojnë në këtë treg. Sekretariati ka realizuar procedurat hetimore në përputhje
me Ligjin “Për mbrojtjen e konkurrencës”, Kodin e Procedurave dhe Rregulloren e
Procedurave Investigative dhe ka gjobitur per marreveshje.10
Hetimi paraprake të mbyllura ka zhvilluar edhe Komisioni i Konkurrencës në tregun e
shërbimit të transportit detar ndërkombëtar të automjeteve dhe/ose udhëtarëve në qytetin
e Vlorës me vendimin nr.218, datë 23.02.2012, pasi në tregun përkatës gjatë periudhës
hetimore kanë ndodhur ndryshime, ku struktura e tregut ndryshoi nga duopol në
monopol, si dhe ardhja e sezonit të verës (“peak”) e gjen tregun përkatës me një operator
të vetëm në kushtet kur kërkesa ka rritje të fortë dhe fuqia kundërvepruese e blerësve në
tregun përkatës është e ulët. Gjatë procedurave të hetimit paraprak është bashkëpunuar
edhe me MPPT dhe Autoritetin Portual Vlorë ku është stabilizuar situata nëpërmjet
ndërhyrjes dhe kontratave dypalëshe.
Me vendimin nr 248, datë 11.10.2012, Komisioni i Konkurrencës vendosi mbylljen e
procedurës së hetimit paraprak në tregun e shërbimit të transportit detar ndërkombëtar
të automjeteve dhe/ose udhëtarëve në qytetin e Vlorës”, pasi nuk u provua se ka shenja të
kufizimit, shtrembërimit apo pengimit të konkurrencës sa i përket abuzimit me pozitën
dominuese, apo marrëveshjeve të ndaluara në tregun përkatës.11
Vendimet e gjykatave shqiptare përgjithësisht janë në përputhje me vendimet e Autoritetit,
por në përjashtimet e pakta të tyre vlen të përmenden disa vendime të gjykatave shqiptare.
Vendimi që do të shqyrtojmë është ai nr. 359, datë 27.1.2011 në kuadër të marrëveshjeve
të ndaluara. Autoriteti i Konkurrencës pas përfundimit të hetimit paraprak ka pretenduar
se:
• Tregu i importit të grurit dhe prodhimit të miellit kishte një shkallë të lartë përqëndrimi
dhe integrimi.
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013) 22 v.
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013) 23 v.
11
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013) 24.
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•

Ndërmarrjet kryesore të importit të grurit kishin pjesë të konsiderueshme edhe në
tregun e miellit duke imponuar sjelljet e tyre ndaj konkurruesve me pjesë më të vogël në
këtë treg.
• Për periudha të caktuara kohe ndërmarrjet ofertuese të miellit kishin pasur ritme të
ngjashme dhe rritje paralele të çmimeve. Çmimi i shitjes së miellit ishte rritur me ritme
më të larta se çmimi i shitjes së grurit.
• Kishte kufizime për hyrje të reja në treg për shkak të përqëndrimit dhe integrimit
relativisht të lartë të tregut në varesi të konsiderueshme të klientëve ndaj furnitorëve për
shkak të detyrimeve debitore dhe një kundërveprim të dobët të tyre ( furrave të bukës ).
• Konstatohej një manipulim i çmimeve të shitjes së grurit dhe miellit në dëm të
prodhuesve të miellit dhe të bukës.
• Kishte pamjaftueshmëri të prodhimit vendas për të plotësuar kërkesat e klientëve, çka
rriste varësinë nga importet e grurit për prodhimin e bukës.
Autoriteti i Konkurrencës, gjithashtu në argumentimin e tij ka shpjeguar se:
Gjatë hetimit të thelluar janë gjendur evidenca direkte të bashkëpunimit të dy shoqërive,
paditësit dhe personit të tretë tek tabela “Përmbledhëse e zhdoganimeve për vitin 2008”e
Raportit të Hetimit të Thelluar në të cilën pasqyrohen të dhëna mbi importet për vitin
2008 si: Sasia, Çmimi, Vlefta, Taksat Doganore, TVSH, Pagesat Doganore. Të dhënat e
kësaj tabele të gjetura pranë palës paditëse, korrespondojnë me të dhënat e gjetura në
kompjuterin e financës të personit të tretë.
Palet e paditura në pretendimet e tyre janë mbrojtur me argumentimin se:
• Midis tyre, nuk ka patur asnjëherë marrëveshje të ndaluar në kuptim të nenit 4, të Ligjit
nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”. Pala paditëse kryen aktivitetin
e saj ekonomik në mënyrë të pavarur, duke konkuruar me çdo subjekt tjetër që ushtron
veprimtarinë e tij në të njëjtën fushë si pala paditëse.
• Shkëmbimet apo huatë që mund të jepen midis operatorëve që ushtrojnë të njëjtën
veprimtari ekonomike në treg, nuk janë të ndaluara nga ligji nr.9121, datë 28.07.2003 dhe
nuk ndikojnë në asnjë mënyrë në pengimin, kufizimin apo shtrembërimin e konkurrencës.
• Pala paditese në kundërshtim me ligjin ka kryer një hetim të mangët, duke mos analizuar
të gjithë faktorët që kanë ndikuar në rritjen e cmimit të miellit në treg.
• Fakti që të dyja shoqëritë në vitet 2007-2008 zënë 50% të tregut të shitjes së miellit nuk
do të thotë që këto shoqëri kanë orientuar çmimet në treg duke penguar konkurrencën.
Nga vetë hetimi i palës së paditur, ka rezultuar që shoqëritë “A.” sha dhe “B.” sha, në vitet
2005 dhe 2006 kanë zënë mbi 60% të tregut dhe për këtë periudhe palës së paditur nuk i
ka rezultuar që shoqëritë të orientonin apo ndikonin në percaktimin e çmimeve në treg
për të ruajtur pozitën e tyre, pasi pozita e tyre me kalimin e viteve ka ardhur duke u ulur.
• Çmimi që pala paditëse ka aplikuar në treg ka qenë plotësisht i ndikuar nga kompjuterat
e tregut ndërkomëtar dhe tregut të brendshëm.
Gjykata e rrethit, në analizë të provave shkresore të administruara dhe fakteve, ka çmuar
se padia duhet pranuar, pasi tregu ndërkombëtar i grurit që nga fillimi i vitit 2008 ka
pësuar një krizë të rëndë, e cila ka ndikuar edhe në rritjen e cmimeve dhe sipas gjykatës,
huadhënia dhe huamarrja ndërmjet këtyre shoqërive nuk përben marrëveshje të ndaluar
sipas dispozitave të ligjit “Për mbrojtjen e konkurrencës”.
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Ky vendim është apeluar në Gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, dhe Kolegji i cili pasi ka
shqyrtuar faktet e mësipërme ka argumentuar se:
“dhënia e sasive të grurit hua njëra-tjetrës, për të garantuar furnizimin e vazhdueshëm të
tregut, në kuptim të ligjit me Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, nuk
përbëjnë marrëveshje të ndaluara. Në asnjë prej parashikimeve ligjore të ligjit në fjalë, nuk
parashikohen shkëmbimet e produkteve, prej kompanive me aktivitet të ngjashëm apo edhe
të njëjtë në treg si marrëveshje të ndaluara”.
Nga ana tjeter, pretendimi i rritjes së cmimeve në treg, në një kohë kur paditësi nuk ka
importuar dhe nuk kishte kuptim të ndikonte çmimi i përcaktuar në bursë, rezulton i
pambështetur në ligj dhe në një arsyetim të kthjellët logjik. Kolegji e gjen të drejtë
pretendimin e paditësit, se rritja e çmimeve të drithërave në tregun botëror patjetër do të
kishte një ndikim të menjëhershëm në tregun vendas, pasi paditësi do të duhej të blente
prapë në tregun ndërkombëtar tashmë me një çmim më të lartë se më parë, sasi drithërash
duke përmbushur kështu detyrimet e veta kontraktore me furnizuesit e huaj.
Në vështrim të argumenteve të mësipërme Gjykata e Apelit çmon, si të bazuar vendimin
e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, ndaj si i tillë duhet të lihet në fuqi, pasi pala e paditur AK
dhe Avokatura e Shtetit nuk kane arritur të provojnë para gjykatës pretendimet e tyre dhe
këto pretendime t’i mbështesin në fakte dhe prova.12
Pёrfundime
Praktika shqiptare në kuadër të konkurrencës është e varfër në vendime dhe përgjithësisht
deri tani me pak përjashtime, që nga krijimi i Autoritetit, vendimet e gjykatave në të gjitha
shkallët i kanë dhënë të drejtë Komisionit të Konkurrencës, i cili çdo vit ka punuar për
të përmirësuar kuadrin ligjor. Përgjithësisht edhe nga vendimi i mësiperm i Autoritetit të
Konkurrencës, sektorët e ekonomisë më të prekur nga shkeljet e konkurrencës janë ai i
drithit, sigurimeve, betonit, karburanteve, ndërtimit, prodhimit, si dhe telekomunikacioni
(mobile). Konfirmimet nga ana e gjyqësorit e vendimeve më të rëndësishme të Komisionit
të Konkurrencës tregojnë se zbatimi i ligjit të konkurrencës nuk mund të realizohet me
efektivitetin e duhur nëse nuk merret në konsideratë nga të gjithë aktorët e tregut, qofshin
këto institucione shtetërore ose shoqëri private tregtare. Sjelljet e shoqërive tregtare në një
treg janë nga më të ndryshmet dhe më të rrezikshmet jo vetëm për konsumatorin por edhe
për shoqëritë e tjera të cilat veprojnë në tregun shqiptar. Si shembuj të këtyre praktikave
vlen të përmenden vendosja e çmimeve të ulëta, kur në treg operojnë disa kompani të
cilat vendosin çmime grabitqare (Predatory pricing) për të falimentuar shoqëritë e tjera
operuese në treg duke siguruar fitime të mëdha në të ardhmen si dhe pozitë dominuese
në treg. Këto kompani përdorin shumë metoda të cilat janë të kamufluara në shumicën
e rasteve prandaj dhe praktika shqiptare duhet të pasurohet me çështje të gjykuara dhe
mbrojtëse ndaj tregut, konsumatorit dhe operuesve të tjerë në ekonominë vendase.
Vendimi nr. 359, datë 27.1.2011 i Autoritetit të Konkurrencës eshte nje shembull i rralle i
mosperputhjes se vendimit marre nga Autoriteti i konkurrences dhe gjykatave shqiptare,
Vendim i Gjykates se apelit Tirane nr 979, date 20.4.2012.

12
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per shkak se pala e paditur AK dhe Avokatura e Shtetit nuk kane arritur të provojnë para
gjykatës pretendimet e tyre dhe këto pretendime t’i mbështesin në fakte dhe prova
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Instalimi i diktaturës komuniste ne Shqipëri dhe ndikimi i saj në institucionet
e shtetit (1944 - 1976).
Skerdilajd Bajramaj

Shoqëria KESH sh.a

Abstrakt
Pa njohur të kaluarën e ardhmja është si një pyll pa pemë! (Anonim)
Marrë shkas nga zhvillimet e vrullshme politiko-institucionale që po përjeton Shqipëria në këtë
çerek shekullin e fundit, dhe tranzicionin e tej zgjatur që po kalon vendi, mendoj se një reflektim
serioz dhe profesional mbi të kaluarën tonë të afërt do të ishte në dobi të vetë të tashmes dhe në
funksion të së ardhmes që po kërkojmë me shumë mund bashkërisht ta ndërtojmë.
Sistemi i kaluar komunist ka lënë jo pak pasoja në jetën tonë të përditshme, duke filluar nga
mentaliteti i shoqërisë, organizimi i saj, institucioneve që e përfaqësojnë atë dhe mbi të gjitha
realiteti ekonomiko-shoqëror që trashëguam.
Kushtetutat komuniste e vitit 1976, ishte krejtësisht e papajtueshme me zhvillimet e reja politikoinstitucionale të Vendit dhe ishin krejtësisht të pamundura modifikimet apo ndryshimet e
pjesshme, për të bërë të mundur një vazhdueshmëri të saj.
Sistemi i ri politik që u vendos në Shqipëri si rrjedhojë e lëvizjeve demokratike të viteve ’90, ishte
krejtësisht i ndryshëm nga ai i viteve të shkuara të komunizmit. Ky solli si rrjedhim ndryshime të
mëdha edhe në normativën kushtetuese, detyrë e së cilës ishte t’u hapte rrugën ndryshimeve të
mëtejshme që do të pasonin. Një projekt i tillë shihej si një mjet i rëndësishëm dhe i nevojshëm për
tu dhënë fund praktikave të vjetra komuniste në qeverisjen e vendit, dhe në të njëjtën kohë për të
hedhur themelet e mbështetur ndryshimet politike dhe institucionale të shoqërisë shqiptare postkomuniste. Shpesh këto norma dhe parime demokratike janë zbatuar dhe interpretuar në frymën
dhe mentalitetit e trashëguar komunist, gjë që ka sjellë dhe shtrembërimin dhe mosfunksionimin
siç duhet të tyre në praktikë.
Punimi ka për qellim të hedhe dritë për të kuptuar më mirë realitetin juridiko-institucional që
lamë pas dhe, për të ndihmuar në kapërcimin e shumë problematikave aktuale, që trashëgojmë sot.
Fjalë kyçe: Kushtetuta, Pushteti popullore, Marksizëm-Leninizëm.

Hyrje
Me vendosjen në Tiranë të ashtuquajturës “Qeverisë demokratike” dhe me çlirimin e
gjithë vendit, filloi faza që do të çonte në shpalljen e Republikës Popullore të Shqipërisë në
janar 1946. Kjo fazë kaloi nëpërmjet etapave të njëpasnjëshme për përtëritjen e Këshillave
popullore, të krijimit të Fronti Demokratik të Shqipërisë (organizim politik i Shtetit), deri
në fushatën elektorale që i parapriu zgjedhjeve të Asamblesë Kushtetuese më 2 dhjetor
1945.
Që nga viti 1945 filloi ngritja e Gjykatave popullore, të cilat u angazhuan me gjykimin ndaj
kriminelëve të luftës, bashkëpunëtorëve të okupatorëve, por edhe kundërshtarëve politikë.
Po gjatë këtij viti, Këshilli i Përgjithshëm si dhe “Qeveria demokratike” ndërmorën një
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varg masash të karakterit legjislativ, që konfirmonin zgjidhjen kushtetuese të marrë në
Përmet dhe në Berat, për ndërtimin e një demokracie popullore.
Ndër masat e mara përmendim: vendimin për konfiskimin e të gjithë pasurive të Shtetit
italian dhe atij gjerman, si dhe, konfiskimi i pasurive të shoqërive italiane dhënë me
koncesion.
Në vazhdën e tyre, u vendos gjithashtu kontrolli shtetëror mbi industrinë dhe shoqëritë
vendase dhe, u procedua për shtetëzimin e minierave. Konfiskimi i pasurive të
bashkëpunëtorëve nazist-fashistë, që në pjesën dërmuese të tyre ishin pronarë tokash, si
dhe, në përgjithësi, u konfiskuan pasuritë e emigrantëve politikë, duke vendosur kontrolle
publikë në ekonomi, pa qenë nevoja për të marrë vendime për shtetëzimin e tyre.
Me anë të një dekreti të gushtit të vitit 1945 u bë reforma e parë agrare e Shqipërisë
me anë të shpronësimeve pa kompensim të 173 mijë ha tokë, të cilat ju ndanë mbi 70
mijë familjeve të varfër fshatare, ndërsa vetëm pronarëve të tokave, të cilët kultivonin
drejtpërdrejt tokën, iu lanë për të mbajtur deri 100 akër; ndërsa të tjerët u shpronësuan
krejtësisht.
Në harkun kohor të një viti, reforma agrare, kishte shkatërruar klasën e pronarëve të
tokave, të cilët kishin pasur një ndikim të konsiderueshëm në sferën politikën dhe
ekonomike shqiptare që nga koha e Perandorisë otomane.
Paralelisht me këto masa, hyri në fuqi një legjislacion i ri i punës, i cili vendosi që dita e
punës të ishte 8 orë ditën dhe 7 orë natën, si dhe u vendos leja e zakonshme e parapaguar,
prej 15 ditësh në vit.
Në zgjedhjet për Asamblenë Kushtetuese, në fushatën elektorale, u panë të marrin pjesë,
vetëm kandidatët e Frontit Demokratik, e cila ishte e vetmja organizatë e lejuar të paraqiste
kandidaturat e saj, në bazë të një dekreti të Qeverisë provizore. Me gjithë polemikat që
shkaktoi ky fakt, pjesëmarrja në votime ishte e lartë (rreth 90% e zgjedhësve të regjistruar)
dhe, të 82 kandidatët e Frontit Demokratik morën 93% të votave të zgjedhësve. Kjo ishte
dhe goditja fatale qe morri pluralizmi politik ne Shqipëri, e cila do ti shtrinte efektet e saj
edhe ne vitet ne vazhdim, deri ne ardhjen e demokracisë. Për komunistet, fakti që e kishin
marrë pushtetin me forcën e armëve (“Pushteti fitohet nëpërmjet grykës se pushkës!” E.
Hoxha), nënkuptonte që nuk kishin kundërshtar politik por armiq, krijonte mendësinë
se po me armë dhe diktaturë duhet ta mbanin atë. Kjo ide do të qëndronte në themel të
luftës së klasave, dhe në ndarjen drastike të shoqërisë, ku: “ai që nuk është me mua është
kundra meje”.
Republika Popullore e Shqipërisë dhe Kushtetuta e vitit 1946
Asambleja Kombëtare, e mbledhur më 11 janar 1946, shpalli Republikën Popullore të
Shqipërisë, duke abroguar de jure, monarkinë e Zogut të Parë. Asambleja Kombëtare e cila
pasi adaptoi Kushtetutën u shndërrua në Kuvend Popullor, ratifikoi ligjet dhe vendimet
e shpallura nga Këshilli i Përgjithshëm Antifashist Nacional Çlirimtar. Kushtetuta e parë
e tipit socialist u miratua më 14 mars 1946. Kushtetuta e Republikës Popullore vijoi
me adoptimin e masave të ndryshme në sferën ekonomike, siç ishin: shtetëzimet pa
kompensim të hidrocentraleve, të industrisë së materialeve të ndërtimit dhe deri ato të
industrisë së lehtë, aq sa, në vitin 1946, 87% e prodhimit industrial bruto vinte nga sektori
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publik. Modeli politiko-institucional ishte ai i Demokracive popullore me ekonomi të
planifikuar, sipas modelit sovjetik të planeve pesëvjeçare.
Në vitet 1946 dhe 1948, deri tek përjashtimi i Jugosllavisë nga “Informbyroja” (organizim
që bashkonte të gjithë vendet e Demokracive popullore), ishin bërë disa përpjekje të
drejtpërdrejta për krijimin e një Federate Ballkanike, me synim përfshirjen e Shqipërisë
në Federatën Jugosllave. Megjithatë, këto përpjekje, përveç se dështuan në praktikë, nuk u
shoqëruan kurrë me norma konkrete kushtetuese.
Struktura, ashtu si edhe parimet e Kushtetutës së vitit 1946, ishin ato klasike të
Demokracive popullore të Evropës qendrore-lindore. Ndërkohë, po diferencoheshin tri
sfera ekonomike, respektivisht të karakterizuar nga prona shtetërore, ajo kooperativiste,
si dhe, prona private. Por që të tre këto sfera i përgjigjeshin një plani të përgjithshëm,
nëpërmjet të cilit, Shteti drejton jetën dhe zhvillimin ekonomik të Vendit (neni 8, Kusht.
1946).
Të drejtat dhe detyrat e qytetarëve, shpalleshin nga Shteti Demokratik dhe, i kushtoheshin
një varg nenesh të Kapitullit të III-të, ku gjenin një hapësirë të gjerë: nenet 14 deri 40, ku
garantohej parimi i barazisë para ligjit, liria e ndërgjegjes dhe e fesë (nenet 14 dhe 18 e
kusht. viti 1946). Risi pozitive, vihej re, në shpalljen e të drejtave, afirmimi i të drejtës së
punës (neni 25), të shëndetit (neni 28), e drejta e arsimit (neni 31), po kështu dhe të drejtat
e qytetarëve ndaj administratës shtetërore, ndaj parregullsive të saj, ndaj shpërdorimit
të detyrës nga ana e tyre, e deri ndaj punonjësve të saj (nenet nga 32 deri 34 i kusht, viti
1946).
Megjithatë, u vendosën edhe kufizime që viheshin re në nene të caktuara, si tek neni 21, në
të cilit – pas një ndryshimi të bërë në vitin 1950 - afirmohet roli drejtues i Partisë së Punës
së Shqipërisë, ku edhe, para viti 1950, kishte përcaktuar një hapësirë të caktuar dhe të
kufizuar, për të ushtruar lirinë e organizimit në shoqata, aq sa organizatat shoqërore ishin
të përcaktuara me imtësi në përmbajtjen e nenit përkatës. Nenet 35 dhe 36 (bëhej fjalë për
qytetarë që atakonin pronën shoqërore, duke i konsideruar ata, mbi bazën e përmbajtjes
së këtyre neneve të Kushtetutës së vitit 1946, si armiq të popullit, dhe, trajtohej si krimi
më i rëndë tradhtia ndaj popullit dhe Atdheut), me përmbajtjen e tyre, shërbyen, në
një sistem ku mungonin garancitë e duhura juridike në sferën e të drejtave të njeriut, si
mbështetje normative e një represioni të gjerë dhe sistematik mbi çdo veprim apo politikë
opozitare. Në fakt, nenin 30 saktësonte se qytetarëve nuk mund të përdornin të drejta, që
ju garantoheshin nga Kushtetuta, me qëllim ndryshimin e rendit kushtetues të Republikës
Popullore të Shqipërisë për qëllime antidemokratike.
Organizimi i Shtetit rregullohej nga pjesa e II-të e Kushtetutës, e ndarë në 6 kapituj: Organi
më i lartë i pushtetit të Shtetit shqiptar ishte Asambleja popullore (Kuvendi popullor) i
përbërë nga një dhomë, që përfaqësonte sovranitetin e kombit dhe, ushtronte ekskluzivisht,
pushtetin legjislativ, duke u zgjedhur çdo 4 vjet. Kuvendi popullor ishte kompetent edhe
për ndryshimet kushtetuese, të cilat mund të propozoheshin nga Presidiumi i Kuvendit
popullor, nga Qeveria, por edhe nga, 2/5 e përfaqësuesve të popullit në Kuvend (nenet
37 - 52).
Kuvendi Popullor ushtronte pushtet sovran, por jo në mënyrë të pakufizuar, pasi disa nga
këto funksione i ishin rezervuar Presidiumit (neni 38). Ky i fundit zgjidhej nga Kuvendi
dhe, përbëhet nga : një kryetar, një nën/kryetar, një sekretar dhe 7 anëtarë. Presidiumi
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përgjigjet gjatë ushtrimit të funksioneve të tij para Kuvendit popullor, i cili mund ta
shkarkojë (nenet 53 - 55), ndonëse ka hapësire të gjerë pushteti (neni 54 i kusht. viti 1946)
dhe, vazhdimësi në ushtrimin e funksioneve të tij edhe pasi Kuvendi shpërndahet dhe,
mbetet në fuqi, derisa Kuvendi i ri, të emërojë një Presidium të ri. (neni 56).
Organi ekzekutiv i administratës së lartë i Republikës Popullore të Shqipërisë është
Qeveria, e cila emërohet dhe shkarkohet nga Kuvendi dhe, përgjigjet para tij gjatë
ushtrimit të funksioneve të tij. Në përbërje të Qeverisë është Kryetari, dy nën/kryetarët,
10 ministra, vënë në krye të administratës, përveç atyre, që eventualisht, caktohen pa
portofol, Kryetar i Komisionit të Planit të Shtetit si dhe Kryetari i Komisionit të Kontrollit.
Gjithashtu, Kushtetuta i jepte Qeverisë, pushtet të gjerë (neni 59), veç atyre, që konsistonin
në nxjerrjen e rregulloreve, urdhëresave, si dhe udhëzimeve (nenet 57 - 66).
Në lokalitete, komuna, nënprefektura dhe prefektura, organet e pushteti të Shtetit
shqiptar ishin Këshillat popullore të zgjedhur drejtpërdrejt nga qytetarët (për 2 vjet ata të
lokaliteteve, për 3 vjet të tjerët), të cilët, gjithashtu, kishin pushtet të gjerë gjatë ushtrimit
të funksioneve të tyre të përgjithshme dhe lokale (nenet 67-74).
Organet administrative dhe ekzekutive të tyre ishin Komitetet ekzekutive, të përbërë nga
një kryetar, një sekretar dhe anëtarët, me përjashtim të lokaliteteve që përbëheshin vetëm
nga kryetari dhe sekretari.
Për kontrollin e aktivitetit të organeve të Shtetit shqiptar ishin paraparë shumë hallka
përbërëse të një zinxhiri të gjatë. Presidiumi, mund të anulonte aktet e Qeverisë, kur i
konsideronte jo në përputhje me ligjet në fuqi. Qeveria, nga ana e saj, mund të anulonte
aktet normative të nxjerra nga ana e ministrave. Qeveria bashkë me aktet e Këshillave
popullore më të larta mund të anulonte ose të pezullonte aktet normative të nxjerra nga
ana e Këshillave popullore më të ulëta dhe kështu me radhë. Po kështu, Qeveria mund
të anulonte apo pezullonte aktet e paligjshme të nxjerra prej Komiteteve ekzekutive të
Këshillave popullore më të larta e deri ato më të ulëta (nenet 89 - 91 të kusht. viti 1946).
Organet gjyqësore të Republikës Popullore të Shqipërisë ishin: Gjykata e Lartë, Gjykata
Popullore e Prefekturës ose e Nënprefekturës, si dhe ato ushtarake. Disiplina e tyre
kushtetuese (nenet 75 - 78) ishte organizuar sipas parimeve të Kushtetutës sovjetike, e
njëjta gjë duhet thënë edhe për Ministrinë Publike (nenet 84 - 88), që cilësohej si organ
i Kuvendit popullor dhe, kishte për mision të mbikëqyrte zbatimin korrekt të ligjeve
nga ana e ministrive dhe nga ana e organeve të tjera administrative, si për sa i takon
funksionarëve publikë, ashtu edhe për qytetarët e thjeshtë.
Prokurori i Përgjithshëm i Republikës dhe zëvendësit e tij, emëroheshin nga Kuvendi
popullor. Nga Prokurori i Përgjithshëm emëroheshin Prokurorët publikë të Prefekturave
dhe të Nënprefekturave.
Nga Kuvendi Popullor emërohej, gjithashtu, dhe Komandanti Përgjithshëm i Forcave të
Armatosura (neni 93), funksionet e të cilit ishin shpallur në mënyrë pompoze në nenin
92.
Kushtetuta e vitit 1946 përmbante në fund dhe pjesën e tretë, e cila bënte fjalë për
emblemën kombëtare (ylli me pesë cepa dhe anash me kalli gruri), për flamurin kombëtar
(në të cilin shqiponja e vjetër e zezë, me dy kokë, bashkë qëndronte me yllin e kuq me pesë
cepa), si dhe për kryeqytetin Tirana (nenet 95 - 97).
Në Kushtetutën shqiptare, ashtu edhe tej ajo sovjetike, mungon funksioni i Kryetarit të
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Shtetit. Disa nga funksionet e përfaqësimit, sidomos në marrëdhëniet ndërkombëtare, i
kishte Presidiumi i Kuvendit Popullor, si një organ kolegjial. Faktikisht edhe në Shqipëri,
në krye të Shtetit, ishte një diktator, edhe pse jo, sipas të drejtës kushtetuese, ai përfaqësonte
realisht kreun e Republikës popullore dhe promotorin e saj më madhor. Edhe pse duke
iu referuar akteve normative të shkruara, promotori suprem konsiderohej populli dhe,
Kuvendi popullor, ishte shprehje e vullnetit të drejtpërdrejtë të tij, nga ku buronte gjithë
organizimi shtetëror. Në realitet populli votonte, por pa pasur të drejtë të zgjidhte, dhe
me përfundimin e zgjedhjeve nuk kishte më asgjë në dorë, edhe pse, teorikisht kishte
të drejtën e shkarkimit në çdo kohë të të zgjedhurve dhe më pas ti gjykonte. Gjithashtu
përmendet e drejta e mbajtjes së referendumit popullor për çështje të caktuara (neni 55), i
cili zhvillohej nga Presidiumi me vendim të Kuvendit ose me propozim të Qeverisë.
Distanca midis Kushtetutës së shkruar dhe, asaj të zbatuar në praktikë është e dukshme.
Institutet e saj janë në letër (p.sh. të gjithë të drejtat e qytetarëve) dhe mekanizmi i rënduar
shtetëror, i krijuar nga Kushtetuta nuk funksiononte, në realitet, por në një raport forcash
dhe me qëllime krejtësisht politike dhe, jo gjithnjë në interesa kombëtare, duke i kthyer
në diçka jo reale të gjitha ato të drejta për të cilat Kartës kushtetuese trumbetonte me të
madhe.
Ndryshimi midis Kushtetutës të vitit 1946, me gjithë ndryshimet e bëra në vitin 1950, si
dhe Kushtetutës së vitit 1976, janë të mëdha, si për sa i takon rendit politikë dhe ekonomik,
ashtu edhe për sa i takon të drejtave dhe detyrave të qytetarëve.
Në Kushtetutën e vitit 1976, roli drejtues i Partisë së Punës së Shqipërisë, konfirmohet
qartësisht, herë pas herë dhe në kontekste të ndryshme, ndërkohë që me kushtetutë edhe
ideologjia marksiste-leniniste, ishte bërë ideologji sunduese e Shtetit (neni 3 i K. viti
1976). Për rrjedhojë, të drejtat dhe detyrat e qytetarëve nuk konceptoheshin më si garanci
të dhëna nga Shteti për qytetarët, por veprimtaria e Shtetit dhe qytetarëve finalizohej në
ndërtimin e socializmit dhe kësaj i nënshtrohej (neni 39, K. viti 1976).
Në thelb, midis Kushtetutës të vitit 1946 dhe asaj të vitit 1976 kishte një ndryshim të qartë
lidhur me besimet fetare. Ndërsa, në nenin 15 të Kushtetutës së vitit 1946, theksohej fakti,
që të gjithë qytetarët ishin të barabartë dhe, nuk ekzistonte asnjë ndryshim për sa i takon
kombësisë, racës, si edhe besimeve fetare. Në nenin 40 të Kushtetutës së vitit 1976, - pa
ndryshime esenciale në të shprehur - nuk pranohej asnjë privilegj për arsye racore, seksi,
kombësie, për sa i takon arsimimit, gjendjes sociale dhe materiale, megjithatë në disa nene
të veçanta të Kushtetutës së 1976 janë sjellë ndryshime thelbësore, në këtë fushë. Për të
kuptuar më mirë këto ndryshime radikale kundrejt besimit fetare, duhen krahasuar neni
18 i Kushtetutës së vitit 1946 (“Çdo qytetar i janë garantuar liria e ndërgjegjes dhe e fesë”;
“Komitetet fetare janë të lira të ushtrojnë dhe praktikojnë besimin e tyre fetar”) me nenet
37 dhe 55 të Kushtetutë së vitit 1976 (“Shteti nuk njeh asnjë fe, por mbështet dhe zhvillon
propagandë ateiste, me qëllim të formojë tek qytetarët kuptimin materialist-shkencor të
botës që na rrethon» dhe «Është e ndaluar propaganda fashiste, antidemokratike, fetare,
antisocialiste, si dhe, nxitja e urrejtjes racore dhe kombëtare»).
Përkundrazi, sa i takon, organeve të pushtetit dhe atyre të administratës shtetërore dhe
marrëdhënieve të ndërsjella të tyre, ndryshimet midis dy kushtetutave të vitit 1946 dhe
asaj të vitit 1976, nuk janë esenciale, duke përjashtuar, krijimin e një organi të ri, sui
generis, Këshillit të Mbrojtjes (neni 89 i K. viti 1976). Ndërsa në Kuvendin popullor, që në
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kohën e Kushtetutës së vitin 1946 në fuqi, përbëhej nga një deputetë çdo 8 mijë banorë,
numri i deputeteve ishte fiksuar në 250 (neni 68, i K. viti 1976).
Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë dhe Kushtetuta e re (1976).
Në vitin 1971 Kongresi i IV-të i PPSH, vendosi në fakt, që Kushtetuta vitit 1946 duhej
zëvendësuar me një Kushtetutë të re, e cila do të pasqyronte më mirë “vazhdimësinë e
revolucionit në Shqipëri dhe luftën e vazhdueshme për garantimin e lirisë dhe pavarësisë
së Atdheut dhe, ndërtimin e socializmit në Shqipëri”.
Por vetëm pas 4 vjetësh, në Plenumin e 8-të të KQ të PPSH u miratua një projekt i kushtetutës
së re, e cila iu besua një Komisioni kushtetues të përbërë nga 51 anëtarë, të udhëhequr nga
E. Hoxha, gjatë sesionit të tretë të Legjislaturës së VIII-të të Kuvendit Popullor. Raportin e
hapjes së seancës së Kuvendit Popullor, e mbajti më 17 nëntor 1975 Hysni Kapo, deputet i
Vlorës. Sipas fjalës së tij, ligji i ri themelor që do të miratonte Kuvendi, do të përfaqësonte
jo vetëm Kushtetutën e dytë socialiste e Shqipërisë, por veçanërisht, edhe “Kushtetutën e
etapës të ndërtimit të plotë të socializmit në vendin tonë».
“Kushtetuta e vjetër - ripohoi Enver Hoxha - ishte ajo e ndërtimit të bazës së socializmit,
Kushtetuta e re do të jetë, përkundrazi, ajo e ndërtimit të plotë të shoqërisë socialiste».
Linjat kryesore të Kushtetutës së re u ravijëzuan në raportin e mbajtur nga Hysni Kapo
në Kuvendin Popullor. Kushtetuta e re, ishte e destinuar të pasqyronte krejtësisht vijën
politike të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe, të përcaktonte me përpikëri objektivat dhe
detyrat e “Shtetit të diktaturës së proletariatit». Kushtetutës së re i kërkohej të reflektonte
rolin e Shtetit në zhvillimin e forcave prodhuese: detyrë që, së bashku me të tjera – që nga
ngritja e mirëqenies materiale deri tek krijimi i njeriut të ri, me ideale dhe virtyte proletare
- i dhanë vetë Kushtetutës, rolin e një manifesti të pastër politikë.
Pas publikimit të projektit të Kushtetutës në janar të 1976, u zhvillua një Konferencë
shkencore, mbi problemet e saj, por mbi të gjitha, u bënë mbledhje të hapura
propagandistike, për diskutimin e saj, nga e gjithë popullsia.
Kongresi i VII-të i PPSH, miratoi më në fund projektin përfundimtar, i cili u votua
solemnisht më 28 dhjetor 1976 nga Kuvendi Popullor, pas një raporti të gjatë të Enver
Hoxhës. Në një hark kohor prej 13 muajsh, nga emërimi i Komisionin prej 51 anëtarësh
dhe pranimit të tekstit të ri kushtetues, u zhvillua një punë e madhe redaktimi, jo vetëm
të karakterit leksikor, por edhe me ndryshime të forta të tekstit fillestar: reflektim ky i një
debati politik të cilin unanimiteti formal e kishte fshehur por nuk e kishte eliminuar.
Në veçanti, evidentohej roli i Partisë, duke përdorur pa kursim shprehjet si: “rreth Partisë
së Punës së Shqipërisë», “nën udhëheqjen e PPSH» etj., të cilat gërshetoheshin me shumë
slogane me pikëpamje politike si: “Parimi i mbështetjes tek forcat tona» (neni 14 i K. viti
1976), apo ai i “centralizmit demokratik” etj. Në organizimin ekonomik, binin në sy dy
ndryshime të rëndësishme, veçanërisht lidhur me bujqësinë në raport me zhvillimin e
mëtejshëm që do të evidentohej pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës. Neni 22 i projektit, në
paragrafin e II-të, parashikonte se «në kushte të caktuara Shteti do të inkurajojë krijimin
dhe zhvillimin e kooperativave të tipit të lartë, në të cilat do të marrë pjesë drejtpërdrejt,
nëpërmjet investimeve, duke u bërë bashkëpronarë», por gjatë redaktimit përfundimtar,
nuk u morën parasysh as pjesëmarrja e Shtetit dhe as bashkëpronësia me kooperativën.
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Po kështu, sa më sipër, ndërmarrjet ekonomike, që sipas nenit 27 të projekt Kushtetutës,
duhet të mbështeteshin tek parimi i mbulimit të shpenzimeve me anën e të ardhurave të
përfituara, duke siguruar edhe një akumulim si për veten e tyre, ashtu edhe për shoqërinë,
mirëpo në nenin 26 të tekstit përfundimtar nuk figuronte më ky detyrim.
Konkluzione
Sistemi i ri politik, që u vendos në Shqipëri si rrjedhoje e lëvizjeve demokratike të viteve
’90, ishte krejtësisht i ndryshëm nga ai i viteve të shkuara të komunizmit. Ky solli si
rrjedhim ndryshime të mëdha edhe në normativën kushtetuese, detyrë e së cilës ishte tu
hapte rrugën ndryshimeve të mëtejshme që do të pasonin. Një projekt i tillë shihej si një
mjet i rëndësishëm dhe i nevojshëm për tu dhënë fund praktikave të vjetra komuniste në
qeverisjen e vendit, dhe në të njëjtën kohë për të hedhur themelet e mbështetur ndryshimet
politike dhe institucionale të shoqërisë shqiptare post-komuniste.
Kushtetuta komuniste e vitit 1976, ishte krejtësisht e papajtueshme me zhvillimet e reja
politiko- institucionale të Vendit dhe ishin krejtësisht të pamundura modifikimet apo
ndryshimet e pjesshme, për të bërë të mundur një vazhdueshmëri të saj. Për fat të keq,
edhe pse u kërkua të realizohej një shkëputje drastike nga e kaluara, në aspektin politikoinstitucionale, u trashëgua mendësia dhe filozofia komuniste e të bërit politikë. Kjo gjë
u reflektua edhe në përpjekjet e shumta dhe të gjithanshme për implementimin e shtetit
ligjor. Shpesh ligjet, sado demokratike dhe të avancuara që ishin, ngeleshin vetëm në
“letër” ose më keq akoma zbatoheshin sipas interesave politike të momentit.
Për tu shënuar fakti se në shkurt të vitit 1991, u publikua një projekt kushtetutë që u
miratua vetëm pjesërisht në muajin prill, për sa i përket parimeve bazë: Parlament,
President i Republikës dhe Këshilli i Ministrave. Pjesët e tjera ju bashkëngjitën në një
moment të mëtejshëm këtij projekti. Parlamenti i parë pluralist, i sapodalë nga zgjedhjet
elektorale të po atij viti, nuk arriti të miratonte një Kushtetutë të re sipas parametrave
evropiane, pasi shumica në Parlament, si përfaqësuese e një klase politike që për 50 vjet
kishte ngritur në “piedestal” komunizmin dhe “avantazhet” e tij, nuk kishte as kapacitetin
as vullnetin për një ndryshim me përmasa të tilla. Të shtyra nga nevoja, forcat politike
të përfaqësuara në Parlament, ranë në marrëveshje për miratimin e një pakete ligjesh
kushtetuese, që do të sanksiononin në linja të përgjithshme funksionimin e sistemit të ri
shtetëror. Gjë që çoi në miratimin e Ligjit nr. 7491: “Për dispozitat kryesore kushtetuese”.
Ky ligj sanksionoi Sistemin e Demokracisë parlamentare, me një President të vetëm me
funksionin e kreut të Shtetit. Për herë të parë u sanksionuan parimet demokratike të
funksionimit të Shtetit, si ai i ndarjes së pushteteve, i pluralizmit politik, të de-politizimit
të institucioneve shtetërore etj. Pushteti legjislativ do të ushtrohej nga Parlamenti, i
përbërë nga një Dhomë e vetme. Pushteti ekzekutiv do të ishte kompetencë e Qeverisë,
ndërsa Presidenti do të ishte garanti i Kushtetutës dhe i ishte atribuuar pushtet i zgjeruar
falë edhe rëndësisë të madhe që ishte trashëguar mbi “kultin e individit”. Edhe pse me një
rëndësi të madhe për demokracinë e re shqiptare, ky ligj nuk ishte i kompletuar: para së
gjithash nuk ishin identifikuar organet kompetente që do të ushtronin pushtetin gjyqësor,
po ashtu organet e ngarkuara për administrimin vendor të Shtetit.
Këtij ligji themelor i mungonte, një katalog i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, pasi
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në kokën e shumë deputetëve, këto merreshin si të mirëqena dhe të garantuara nga shteti.
Këto mangësi erdhën duke u plotësuar në vitet në vazhdim, me anë të miratimit të ligjeve
të reja kushtetuese. Kështu që, me miratimin e Ligjit nr. 7561 datë 29.04.1992 “Organizimi
i Drejtësisë dhe Gjykata Kushtetuese”, u ngrit për herë të parë në sistemin juridik shqiptar
Gjykata Kushtetuese, që kishte si detyrë kryesore kontrollin e kushtetutshmërisë së ligjeve;
ndërsa të drejtat dhe liritë themelore të njeriut u bënë pjesë e kësaj Kushtetute nëpërmjet
Ligjit nr. 7692 datë 31. 03. 1993.
Në vitin 1992 u mbajtën zgjedhje të reja elektorale që nxorën në pah një humbje të thellë
të ish komunistëve, ndërsa Ramiz Alia u detyrua ti lërë postin e Presidentit të Republikës,
Sali Berishës, dikur sekretar i PPSH në institucionin ku punonte, tashmë lider i Partisë
Demokratike në pushtet. Në fillim të viteve ’90, fenomeni i largimit nga Atdheu, nga
varfëria, por edhe nga padrejtësitë, nga tirania dhe izolimi për rreth 50 vjet nga bota e
lirë, kaq shumë e dëshiruar, u shfaq në mënyrë masive e dramatike. Pas ngjarjeve të ’97,
motiveve të mësipërme ju shtua edhe një tjetër, ndoshta edhe më i rëndë, ai i zhgënjimit
nga tranzicioni i tej zgjatur.
Në rrafshin politik, falë dhe mendësisë së trashëguar nga propaganda komuniste se:
“Pushteti fitohet nëpërmjet grykës se pushkës!”, humbja apo fitimi i zgjedhjeve përjetohet
si diçka ngadhënjyese, ku palët e konsiderojnë njëra-tjetrën si armike të përbetuar dhe
jo si kundërshtar idesh apo pikëpamjesh politike. Për rrjedhojë, në realitet, kush fiton ‘i
merr të gjitha’, përfshi këtu edhe të drejtën për një vend pune si pastrues në administratë,
çka reflekton edhe mangësinë e ‘shtetit të së drejtës’. Jo më kotë, mungesa e dialogut
konstruktiv ndërmjet shumicës dhe pakicës në Parlament, ka qenë dhe është një nga
problemet që gjithmonë të huajt kanë evidentuar në Shqipëri.
Ajo çka është më e rëndësishme për tu kuptuar dhe korrigjuar është mendësia që mbart
në vetvete modeli i “njeriut të ri”, për të cilin rrëgjimi komunist kishte investuar mjaft
mjete dhe energji. Koncepti i “njeriut të ri” ka të bëjë me individin pasiv, ‘njeriun robot’ i
gatshëm për të zbatuar çdo gjë që i thuhet, pa e kundërshtuar apo rebeluar ndaj saj.
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Ndërmjetësimi, një alternativë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
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Abstrakt
Përsa kohë njerëzit ndërveprojnë mes tyre është e pashamngshme lindja e mosmarrëveshjeve
pasi në ndërveprimin e tyre ballafaqohen interesa të ndryshme. Tradicionalisht mënyra që është
ndjekur nga njerëzit për zgjidhjen e mosmarrëveshjes që ata kanë është ajo gjyqsore. Por ka disa
vite që shumë vende po paraqesin efikasitetin dhe përfitimet e një mënyre tjetër që mund të jetë
shumë e dobishme për zgjidhjen e konflikteve. Dhe pikërisht ky është dhe qëllimi kryesor i këtij
punimi, të paraqesë një mënyrë alternative për zgjidhjen e mosmarrëveshejve dhe kjo mënyrë
është ndërmjetësimi. Ky punim do të paraqesë zhvillimin e ndërmjetësimit përgjatë kohës në
botë dhe në Shqipëri, ku do të ndalet gjerësisht në trajtimin dhe analizën e legjislacionit përkatës,
duke paraqitur procesin e ndërmjetësimit, avantazhet e tij me qëllim promovimin sa më të madh
të ndërmjetësimit si një mënyrë shumë efektive dhe me përfitime të mëdha për shqiptarët të
cilët shpesh herë përballen me procese gjyqësore që nuk marrin fund. Ndërmjetësimi mund të
përcaktohet si një proces “lehtëseues” në të cilin palët që janë në mosmarrëveshje pajtohen me një
pale të tretë të paanshëm, ndërmjetësi, i cili i ndihmon ata të përpiqen për të arritur në një zgjidhje
të mosmarrëveshjes së tyre. Ndërmjetësi përbën figurën qëndrore që përmes teknikave e aftësive
të tij në kufinjtë e ligjit ndihmon palët që të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre. Ndaj për këtë arsye
punimi do të ndalet dhe në rolin dhe detyrat e ndërmjetësit në procesin e ndërmjetësimit. Një pikë
tjetër që do të parashtohet është fusha e zbatimit të ndërmjetësimit në bazë të legjislacionit vendas.
Fjalët kyçe: Ndërmejtësim, ndërmjetës, zgjidhje, mosmarrëveshje.

Hyrje
Dinamizmi i zhvillimit të shoqërisë njerëzore herë pas here ndeshet me mosmarrëveshje
të caktuara të cilat krijohen nga ndërveprimi i natyrshëm mes njerëzve me njeri-tjetrin
apo mes tyre dhe organeve të ndryshme shtetërore ose jo. Këto mosmarrëveshje mund
të zgjidhen jo vetëm në rrugën “tradiconale” që është ajo gjyqësore por edhe përmes një
mënyrë alternative që është ndërmjetësimi. Ndërmjetësimi si një zgjidhje alternative e
mosmarrëveshjeve edhe pse kohët e fundit në shumë vende të botës dhe në vendin tonë
ka gjetur shumë hapsirë zbatimi, nuk përbën një teknikë të re por përbën një mënyrë për
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që daton që nga lashtësia. Përmes procesit të nërmjetësimit
palët në një konflikt arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre përmes shumë përfitimeve
si duke kursyer para, kohë, duke ruajtuar marrëdhëien e tyre e cila mund të cënohej në
rrugë gjyqësore, etj.
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Zhvillimi historik
Për veprimin e ndërmjetësimit që në lashtësi ka dëshmi të shumta. Praktika e ndërmjetësimit
fillimisht është zhvilluar në kohët e lashta greke dhe ndërmjetësi njihej si proxentas dhe më
vonë në civilizimin romak, në të cilin ndërmjetësi cilësohej me emërtime si: internuncius,
ndërmjetës, filantropus, bashkëbisedues, interprets, etj. Kodi i Justinianit e njohu dhe
pranoi ndërmjetësimin. Roli i ndërmjetësimit si një institut më vete mori zhvillim të madh,
veçanarisht në shekullin e XX-të, një zhvillim paralel me atë ekonomik.(Bushati & Spaho,
2013, 54-55) Nëse do të kalojmë në periudha të mëvonshme do të shohim së në ShBA apo
Angli, ndërmjetësimi hap pas hapi ka marrë një zhvillimin të konsiderueshëm. Kështu në
ShBA në vitin 1913 Departamenti i Punës krijoi dhe ndërmjetësoi mosmarrëveshjen e parë
të punës dhe në vitin e tij të parë ndërmjetëson 33 mosmarrëveshje.(Barrett, 2004, 4-9)
Një zhvillim shumë i rëndësishëm për ndërmjetësimin shënohet me një akti të Kongresit
të 1990, në bazë të të cilit agjencitë federale detyrohen që të përdornin ndërmjetësimin
në raste të caktuara civile para ndjekjes së rrugës gjyqësore. Pas tij shumë shtete nisëm
miratimin e një ligji që cili kërkonte zbatimin e ndërmjetësimin të detyrueshëm.(Shamir,
2003, 5)
Në Britani ndërmjetësimi si një metodë e zgjidhjes së kontesteve është aplikuar që në
kohërat e lashta.Por në 1990 nisi të pranohet nga komuniteti ligjor si një alternativë e
mundshme ndaj procesit gjyqësor dhe në 1999 ndërmjetësimi u përfshi në Rregullat e
Procedurës Civile (CPR) dhe në bazë të tyre gjyqtarëve ju dha e drejta që t’u sugjeronin
palëve që ata duhet të ndjekin praktikën e ndërmjetësimit, në vend që të vazhdojë drejt
procesit gjyqësor. Kjo ishte për të shmangur humbjen e mundshme të kohës, së parave
dhe burimeve të pakta publike.(Bevan & Hollebon & Bromfield, 2013, 2)
Dhe në Shqipëri ndermjetesimi ka zhvillimin e tij përgjatë kohës. Vlen të përmendet këtu
parashikimi i ndërmjetësimit në Kanunin e Lek Dukagjinit në disa nene të tij. Kështu
nyja e 99-të e Kanunit parashikon se ndërmjtës mund të jetë burrë, grua, djalë apo vajzë
apo dhe prifit, të cilët kanë të drejtë të hyjnë shtëpi më shtëpi e katund më katund për
të ndarë fjalë, për të shmangur konflikte prej të cilëve mund të shkaktohet vrasje apo
ndonjë rrënim tjëtër. Në bazë të Kanunit këshillat e pleqëve kishin një rol vecanarisht
të rëndësishëm në procesin e ndërmjetësimit dhe veprimtaria e tyre vazhdoi dhe në
periudhën e Mbretit Zog, kur deklarohej se “pleqësitë zgjidhin mosmarrëveshjet e lindura
midis fshatarave” behet i qartë roli i ndërmjetësit dhe i arbitrit.(Bushati & Spaho, 2013,55)
Më pas me krijimin e Gjykatave Shoqërore, të cilat ishin gjykatat e Fshatit dhe të Lagjes,
të krijuara në vitin 1968, kishin detyrimin që gjatë gjykimit të bënin të gjitha përpjekjet
për pajtimin e paleve në konflikt. Në vitin 1995 u krijua Fondacioni shqiptar “Zgjidhja
e Konflikteve dhe Pajtimi i mosmarreveshjeve”. Ky organizëm operon në zgjidhjen e
konflikteve duke arritur pajtim në fushën penale, familjare dhe atë civile. Dhe në vitin
2002 u krijua “Qëndra e Ndërmjetësimit” e mbështetur mbështet nga projekti i BB me
qëllim krijimin e një qëndre të specializuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.(Bushati
& Spaho, 2013,56) Për të rregulluar procesin e ndërmjetësimit në 1999 u miratua ligji
”Për ndërmjetësimin për zgjidhjen me pajtim të mosmarrëveshjeve”, që përcaktonte vecoritë
kryesore të ndërmjetësimit, duke e përcaktuar atë një veprimatri shoqërore, të pavarur,
që duhet zhvilluar në përputhje me ligjin në fuqi e si një veprimatri që bazë të saj ka
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kryesisht vullnetin e palëve, etj. Aktualisht në fuqi është ligji i miratuar në vitin 2011 “Për
ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”.
Ndëmjetësimi në bazë të legjislacionit shqiptar
Ndërmjetësimi është një proces për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në të cilën një palë e
tretë e paanshme(ndërmjetësi) ndihmon dy ose më shumë pjesëmarrës në mosmarrëveshje
në përpjekjen për të gjetur një zgjidhje të pranueshme reciprokisht. Sipas studiuesve të
ndryshëm temri “ndërmjetësim” rrjedh nga fjala latine “mediare”, e cila do të thotë “të
jesh në mes”.(White, 2010, 19) Ndërmjetësimi është negocim i asistuar, është një proces
alternativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, formalisht vullnetar dhe përgjithësisht jo
detyrues në të cilin merr pjesë një palë e tretë që i udhëzon palët drejtë një marrëveshjeje, që
do t’u japë zgjidhje të gjithave apo disa prej mosmarrëveshjeve të tyre. Shprehja “formalisht
vullnetar” është për faktin se ka raste të ndryshme kur ndërmejtësimi u kërkohet palëve
nga rregullat apo prakatikat gjyqësore ose kur gjykata për shkak të rrethanave të ceshtjes
urdhëron zhvillim e procesit të ndërmjetësimit.(Kline, 2006, 4)
Ligji aktual në vendin tonë në nenin 1 të tij jep përkufizimin e ndërmjetësimit në bazë të
të cilit ndërmjetësimi paraqitet si:
• Si një veprimtari jashtëgjyqësore, nënkupton dy situata juridike: rastin kur ndërmjetësimi
zgjidhet si alternativë drejtpërsëdrejti nga palët, pa shfrytëzuar asnjë alternativë tjetër si
dhe rastin kur mosmarrëveshja ka filluar të zgjidhet nga një organ gjyqësor, administrativ
ose nga arbitrazhi dhe palët vlerësojnë ta braktisin/ta shtyjnë atë për të shfrytëzuar
alternativën ndërmjetësuese. Në këtë rast, procesi tjetër pezullohet derisa të vlerësohet
nga palët nëse do të arrijnë një marrëveshje pajtuese apo jo. Pra, shërbimi i ndërmjetësimit
realizohet nga subjekte jashtëgjyqësore.(Cerekja, 2013, 8), dhe
• Si një veprimtari të pavaruar, ndërmjetësimi ushtrohet nga subjekte private si persona,
ashtu dhe nga ata që janë të organizuar në formën e organizatave jofitimprurëse apo
fitimprurëse në formën e shoqatave, qendrave, fondacioneve, shoqërive, e të tjera.
Ndërmjetësimi nuk realizohet nga organe publike apo nga struktura e institucione të
administratës publike.(Cerekja, 2013, 8)
Ligji ka parashikuar parimet në përputhje me të cilat duhet të zhvillohet procesi i
ndërmjetësimit, të cilat janë zgjeruar në krahasim me ligjet e mëparëshme, këto parime
janë:
• Barazia e palëve; Karakteri vullnetar i procesit; Konfidencialiteti i të dhënave të përdorura
gjatë procesit; Paanësia e ndërmjetësit; Respektimi i fleksibilitetit dhe transparëncës
së procedurave; Ndërmjetësi vepron me panashmëri, drejtësi, efikasitet, në mënyrë
profesionale dhe pa paragjykime për çështjen objekt mosmarrëveshje; Mospasja nga
ndërmjetësi përgjegjësi nëse ndërmjet palëve për zgjidhjen e konfliktit me ndërmjetësim
nuk arrihet marrëveshje, ose nëse marrëveshja është arritur, por nuk zbatohet nga palët.1
Procesi i ndërmjetësimit në bazë të nenit 12 të ligji parashikon se procesi i ndërmjetësimit
fillon pas datës së paraqitjes së ftesës për ndërmjetësim nga të paktën njëra nga palët në
konflikt palës tjetër, ose nga data e referimit të çështjes nga gjykata për zgjidhjen e saj
Neni 3 ligji nr.10835, datë 24.02.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”.
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me ndërmjetësim. Fillimisht ndërmjetësi prezantohet për palët, u shpjegon përfitimet që
vijnë nga procesi i ndërmjetësimit si dhe rregullat që e udhëheqin procesin. Ai duhet të
informojë palët për qëllimet dhe parimet e përgjithshme, rolin e tij dhe të palëve në proces,
shpenzimet e procesit të ndërmjetësimit dhe efektet e marrëveshjes së ndërmjetësimit. Pas
kësaj palët nënshkruajnë marrëveshjen për zhvllimin e procesit në përputhje me ligjin.
Ndërmjetësi mund të zhvillojë takime vecmas me secilën palë ose së bashku me qëllim
kuptimin e thelbit të konflikit dhe arritjen e zgjidhjes së tij. Nëse procesi i ndërmjetësimit
rezulton i suksesshëm palët realizojnë akt-marrëveshjen, që duhet të tjetë në formë
shkresore e duhet tu përmbahet kushteve të ligjit. Kjo marrëveshje është e detyrueshme
dhe e ekzekutueshme në të njëjtën shkallë me vendimet e arbitrazhit.
Pse përbën ndërmjetësimi një alternativë të favorshme për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve?
Ndërmjetësimi ofron disa avantazhe, të cialt janë:
 Ka kosto më të pakët në krahasim me procesin gjyqësor;
 Është një proces më i shpejtë se sa procesi gjqësor.

Është një proces privat dhe nuk është subjekt i ndjekjeve nga publiku apo media
sikundër tek procesi gjyqësor;
 Palët mund të shprehin mendimet dhe shqetësimet e tyre, kurse në procesin gjyqësor
janë avokatët e palëve ata të cilët përfaqësojnë interesat e klientëve të tyre dhe së bashku
përpiqen dhe të arrijnë një zgjidhje për mosmarrëveshjene tyre;

Është një proces që krijohet dhe kontrrollohet nga palët në mosmarrëveshje dhe
ndërmjetësi i tyre;
 Mund t’i mbrojë palët nga disa probleme shtesë të cilat janë të lidhura me proceset
gjyqësore, siç janë shpërblimet ndëshkuese;
 Ruan marrëdhëniet midis palëve në mosmarrëveshje dhe mund edhe të forcojë atë.
I gjithë procesi i ndërmjetësimit realizohet nga ndërmjetësi, që është pala e tretë e
paanshme që ndërmjetëson palët në konflikt për arritjen e një zgjidhje të pranueshme.
Ndërmjtësi gjatë procesit të ndërmjetësimit kërkon të:
1. Kuptojë pozitën përatëse të secilës palë dhe të eksplorojë çështjet që u shfaqen;
2. Diskutojë me secilën palë atë që dëshiron të arrihet nga marrëveshja;
3. Shqyrtojë me çdo palë për atë çfarë ata kërkojnë realisht, psh vazhdimin e një
marrëdhënie tregtare ndërmjet palëve;
4. Lëvizë gradualisht palët drejt negociatave konstruktive dhe një zgjidhjeje të pranueshme
për të gjitha palët.
Ndërmjetësi në legjislacionin shqiptar përbën një profesion të licensuar dhe janë
përcaktuar kushtet që duhet të përmbushë personi për të qënë ndërmjetës:
• të ketë kryer programe të studimeve të ciklit të parë, sipas përcaktimeve të legjislacionit
për arsimin e lartë; të ketë mbushur moshën 25 vjeç; të mos jetë dënuar për kryerjen
me dashje të veprave penale, me vendim gjyqësor të formës së prerë; të ketë përfunduar
programin e trajnimit dhe të formimit profesional të ndërmjetësve, të miratuar nga
Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve; të jetë i licencuar dhe i regjistruar në Regjistrin e
Ndërmjetësve.
Gjatë procesit të ndërmjetësimit, këto janë detyrat që duhet të përmbushë ndërmjetësi:
• Të ushtrojë profesionin në mënyrë të paanshme, me ndershmëri dhe profesionalizëm;
• Të ushtrojë profesionin duke respektuar rregullat e etikës profesionale e duke përdorur
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të gjitha mjetet e ligjshme për zgjidhjen e drejtë të mosmarrëveshjeve;
• Të ruajë sekretin profesional përveç rasteve kur ka detyrimin me ligj që faktet t›i referojë
tek autoritetet proceduese shtetërore.
• Të mos veprojë si arbitër për zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje që ka qenë ose është
subjekt i procedurave të ndërmjetësimit ose për zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje tjetër,
që rrjedh nga e njëjta marrëdhënie, e cila i është nënshtruar procedurës së ndërmjetësimit,
përveç se kur palët kanë rënë dakord ndryshe.
• Të njoftojë, pas përfundimit të procesit të ndërmjetësimit, me shkrim, brenda afateve të
përcaktuara ligj gjykatën ose arbitrazhin, me qëllim fillimin e procedurave të pezulluara
për efekt të ndërmjetësimit;
• Të mos ofrojë këshillim ligjor.2
Fushat ku zbatohet ndërmjetësimi
Ndërmjetësimi zbatohet në fusha të ndryshme të jetës shoqërore duke zgjidhur
mosmarrëveshejt që shfaqen gjatë ndërveprimit shoqëror. Fushat ku zbatohet ndërmjetësimi:
Ndërmjetësimi në fushën familjare
Referuar nenit 2 të ligjit përcaktohet zbatimi i ndërmjetësimit në çështjet familjare
ku përfshihen interesat e fëmijëve si dhe çështjet e zgjidhjes së martesës, të cilat janë
sanksionuar dhe në nenin 134 të Kodit të Familjes.
Lidhur me interesat e fëmijëve ku mund të aplikohet ndërmjetësimi janë:
• çështjet e mbikqyrjes nga prindi të cilit nuk i janë lënë fëmijët në kujdestar; mënyrat
e ushtrimit të përgjegjësisë prindërore; realizimin e detyrimeve lidhur me kujdesin
për mirërritjen, zhvillimin, mirëqenien, edukimin dhe arsimimin e fëmijëve; çështje të
kujdestarisë dhe disa prej drejtimeve të birësimit; etj.
Lidhur me zgjidhjen e martesës në K.F parashikohen se fillimisht zhvillohet një seancë
pajtimi në të cilën duhet të paraqiten personalisht bashkëshortët dhe nëse nga kjo seancë
arrihet pajtimi, gjykimi pushohet.
Ndërmjetësimi në fushën civile
Neni 2 i ligjit shqiptar parashikon zbatimin e ndërmjetësimit në:
• çështje me karakter pasuror me objekt padie deri në 500 mijë lekë; për paditë për
kërkimin e sendit; për paditë mohuese;për paditë për pushimin e cenimit të posedimit.etj.
Bazuar në këtë referim ligjor, këto janë disa nga mosmarrëveshjet që mund të zgjidhen me
procesin e ndërmjetësimit:
• zhveshja e pronarit tërësisht apo pjesërisht nga e drejta e pronësisë; cenimet e së drejtës së
pronësisë nga persona që lidhen drejtpërdrejt me pronën; mospërmbushjet e detyrimeve
kontraktore në sasinë, mosmarrëveshjet që rrjedhin nga pjesëtimi i pasurisë, etj.(Cerekja,
2013, 17)
Neni 10 ligji nr.10835, datë 24.02.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”.
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Ndërmjetësimi në fushën penale
Referuar ligjit ndërmjetësimi në këtë fushë aplikohet dhe për kundërvajtjet penale dhe për
disa lloje krimesh, të cilat kanë një rrezikshmëri shoqërore të pakët dhe që mundësojnë
arritjen e zgjidhjes së mosmarrëveshjes pa ndërhyrjen e gjykatës. Këto vepra janë:
• për mosmarrëveshjet që shqyrtohen nga gjykata me kërkesën e të dëmtuarit akuzues,
ose me ankim të të dëmtuarit, sipas neneve 59 dhe 284 të KPrC, si dhe në çdo rast kur ligji
i veçantë e lejon atë.
Kështu disa nga veprat penale që mund të gjejnë zgjidhje me ndërmjetësim janë: plagosje
e rëndë/lehtë nga pakujdesia (neni 91 dhe 92), dhunim i banesës (neni 112); shkelja e
paprekshmërisë së banesës (neni 254); fyerje (neni 119 dhe 119/b), shpifje (neni 120),
shpifja për shkak të detyrës (neni 240), etj.
Përfundime
Ndërmjetësimi përbën një alternativë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve pa angazhuar
organet gjyqësore. Zhvillohet nga një palë e tretë, e paanshme, që përpiqet që pasi të ketë
kuptuar çeshtjet në thelb të mosmarrëveshjes së palëve të arrijë zgjidhjen e saj drejtë një
përfundimi sa më të pranueshëm nga palët. Duke qënë se ofron disa avantazhe përballë
procesve gjyqësorë shumë vende e kanë shëndërruar në një rrugë shumë të aplikuar për
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Në vendin tonë është shumë i rëndësishwm promovimi i
ndëmrjetësimit që qytetarët të jenë në dijini të tij dhe aspekteve pozitive në mënyrë që të
mos shpenzojnë kohë, para, apo të mos agravojnë më tepër konfliktet përmes gjykatave.
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Sistemi i dënimit te të miturit, standartet e nevojshme në dhënien e drejtësisë
MSc: Aljona LASKA
Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë
Vlorë/Shqipëri
Abstrakt
Trajtimi i të miturit në kuadër të ligjit dhe sistemit të drejtësisë penale përbën një cështje shumë
komplekse dhe delikate. Gjatë trajtimit të saj duhet të mbahet parasysh garantimi në cdo rast i
interest më të lartë të të miturit dhe ofrimi i garancive me karakter material dhe procedurial për
realizimin e saj. Në këtë artikull synohet të evidentohen problematikat që lidhen me trajtimin
e të miturve që kanë kryer vepra penale dhe aplikimi efektiv i standarteve të sanksionuara në
legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar në dhënien e drejtësisë për të mitur.Të miturit në
konflikt me ligjin dhe kriminaliteti i zhilluar në rradhët e tyre përbën një problem shqetësues
për institucionet shtetërore dhe për shoqërinë. Reflektimi i këtyre sjelljeve kriminale tek të rinjt
përbën një cështje të rëndësishme të së tashmes dhe së ardhmes, ku kjo e fundit shihet si një
prioritet i rëndësishëm. Parandalimi i sjelljeve kriminale dhe riedukimi i të miturve që kanë
kryer vepra penale është qëllimi kryesor i politikave penale. Metodologjia e përzgjedhur për këtë
punim përfshin harmonizimin e metodës së analizës teorike dhe metodës krahasimore. Përcaktimi
dhe analizimi i kuadrit ligjor kombëtar dhe ndërkombëtar në këtë fushë, reflektimi i mendimit
akademiko-shkencor dhe interpretimi i qëndrimeve të mbajtura nga gjykatat ndërkombëtare ndaj
të miturve në konflikt me ligjin.Gjykojmë se tema paraqet një interes të vecantë në zhvillimin e
mendimit akademik në këtë fushë dhe ndihmon institucionet e aplikimit të drejtësisë për të mitur
në përmirësimin e punës së tyre në raport me këto subjekte.
Fjalët kyce: i mitur; të miturit në konflikt me ligjin; instrumentat ndërkombëtar; drejtësi restaurues;
jurisprudenca e GJEDNJ.

Hyrje
Kriminaliteti është një fenomen i hershëm i cili daton që në fazat e para të krijimit të
shoqërisë njerëzore. Sjelljet kriminale ishin të dënueshme mbi bazën e dënimeve fizike,
të cilat caktoheshin në mënyrë të njejtë si për të rriturit ashtu edhe për fëmijet. Trajtimi
i diferencuar i të miturve nisi në një periudhë më të vonë, ku fillimisht nuk u caktua një
kufi fiks moshor që sanksiononte përgjegjësinë penale, por u përdor si kriter aftësia për të
kuptuar dallimin midis së keqes dhe së mirës. Për here të parë në legjislacion sanksionohet
mosha për përgjegjësi penale në ligjet e shteteve europiane si: në Hollandë me ligjin e vitit
1901, në Suedi me ligjin e vitit 1902, në Belgjikë me ligjin “Për mbrojtjen e të miturve”
1912, në Gjermaninë 1923 (Xhafo, 2012, 11).
Në këtë kuadër reformash u ndërmorën edhe hapa të tjerë të cilët garantonin një mbrojtje
më të madhe për të miturit, kështu u krijuan gjykata të posacme të cilat kishin si kopetencë
të vecantë gjykimin e delinkuentëve të mitur. Një masë e tillë ndërmerret në Cikago në
vitin 1899 ku krijohet për here të pare gjykata për të mitur (Salihu, 2005, 16).
Aktualisht trajtimi i diferencuar i të miturve në konflikt me ligjin përbën një standart të
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nevojshëm për garantimin dhe mbrojtjen e vecantë të tyre. Sistemi i dënimit të të miturve
që kanë kryer vepra penale është një sistem që duhet të udhëhiqet nga parimi i humanizmit
dhe të ketë si qëllim primar jo ndëshkimin e autorit por riedukimin e tij. Një gjë e tillë mund
të realizohet më së miri me anë të ndërmarrjes së masave alternative të dënimit dhe të
parashikohet dënimi me heqje lirie si masë e fundit ndëshkimore. Në aspektin procedurial
është e domosdoshme që trajtimi dhe gjykimi i të miturve të realizohet nga struktura të
specializuara dhe brenda një afati kohor sa më të shpejtë në mënyrë që reabilitimi dhe
mbrojtja e personalitetit dhe dinjitetit të të miturit të mundësohet plotësisht. Referuar asaj
cka parashtrohet më sipër shihet me interes të trajtohet në mënyrë të përmbledhur situata
aktuale e të miturve në konflikt me ligjin në Shqipëri dhe nevoja për përmirësime dhe
ndryshime në legjislacion dhe në strukturat aplikuese të drejtësisë për të mitur.
Mbrojtja dhe garancite ne planin nderkombetar
Tërësia e akteve ndërkombëtare parashikojnë një numër rregullash minimum për
garantimin e mirëqënies fizike dhe mendore të të miturve të privuar nga liria. Në to
parashikohet se me të mitur do të kuptohet cdo person i cili nuk e ka arritur moshën 18
vjec1, dhe privimi i tyre nga liria në rastet e shkeljes së ligjit do të realizohet vetëm si masë
e fundit dhe për një afat kohor sa më të shkurtër. Për të garantuar riedukimin e të miturit
dhe riintegrimin e tij sa më të shpejtë në shoqëri duhet që ndaj tij të aplikohen masa
alternative të dënimit dhe privimi nga liria të shihet si masë e fundit që do të aplikohet
vetëm në raste të një rrezikshmërie të lartë shoqërore. Masat për trajtimin e të miturit
dhe përshtatjen e tij me kushtet e privimit nisin që në momentin e vendosjes së tij në
IEVP. Menjëherë pas momentit të vendosjes në IEVP i mituri i nënshtrohet një interviste
në praninë e psikologut dhe punonjësit social, ku kto të fundit përgatisin një raport të
vecantë në të cilin identifikohet cdo faktor që ka lidhje me llojin dhe nivelin specifik të
kujdesit dhe programit që kërkohet nga i mituri. Rregullorja për standartet minimale
për administrimin e drejtësisë për të mitur parashikon se, ekzekutimi i dënimit të të
miturve duhet të realizohet në institucione plotësisht të vecanta nga të rriturit dhe duhet
të mundësohet garantimi i së drejtës për tu arsimuar, për tu trajnuar dhe për të punuar
kundrejt së drejtës për shpërblim. Arsimimi i detyruar shihet si një proces i cili duhet
ti mundësohet pa asnjë cedim të miturit gjatë periudhës së ndalimit, kështu duhet të
krijohen kushtet dhe infrastruktura e nevojshme që të mundësojnë ndjekjen e arsimit në
institucionet përkatëse jasht IEVP. E drejta për të punuar trajtohet si një e drejtë e ligjshme
e të miturit dhe në asnjë rast nuk duhet të trajtohet si një detyrim që duhet përmbushur
gjatë periudhës së privimit,kjo e drejtë mundësohet në cdo rast mbi bazën e një shpërblimi
të drejtë nga i cili përfiton drejtpërdrejtë i mituri. Në kuadër të jetës private i mituri duhet
të ketë mundësi për tu shoqëruar me shokë dhe për të marrë pjesë në aktivitete sportive e
kulturore që zhvillohen brenda IEVP dhe njëkohësisht të drejtën për të patur komunikim
të mjaftueshëm me botën e jashtme. Komunikimi i vazhdueshëm me familjarët, miqtë
dhe persona të tjerë është pjesë e së drejtës për një trajtim të drejtë dhe human që ndikon
automatikisht në riintegrimin e të miturit në shoqëri pas përfundimit të dënimit. Kritere
Rregullat e Kombeve të Bashkuara për Mbrojtjen e të Miturve të Privuar nga Liria, 1990.
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të vecanta duhet të përmbushë edhe personeli i IEVP2, së pari në asnjë rast gardianët nuk
duhet të jenë të paisur me armë gjatë ushtrimit të detyrës me të ndaluar të mitur dhe së
dyti duhet të gëzojnë një kualifikim të posacëm i cili të mundësojë trajtimin e të miturit
sipas tipareve të vecanta të personalitetit të tij.
Pasqyrimi i kriminalitetit tek te miturit ne shqiperi
Viti
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Nr. i të
dënuarve 211
407
411
656
683
883
680
të mitur
Përfshirja e lartë e të miturve në vepra kriminale përbën një fenomen social mjaft
shqetësues ndaj të cilit duhet të ndërmerren masa konkrete në parandalimin e tij. Kjo
duhet të reflektohet së pari në masa edukuese për të gjithë të miturit nëpërmjet programeve
informuese dhe sensibilizuese nga strukturat arsimore dhe qendrat sociale e së dyti në
aplikimin e drejtësisë restauruese ndaj të miturve në konflikt me ligjin. Në këtë plan duhet
të reflektohen ndryshime të dukshme në infastrukturë dhe në politikat që aplikohen ndaj
të miturve të vendosur nën masën e privimit nga liria. Të dhënat statistikore dëshmojnë
për një situatë të tillë të kriminalitetit tek të miturit:
Ministria e Punëve të Brendshme raporton për një situatë të tillë të kriminalitetit tek të
miturit në muajt e fundit:
Periudha
Shtator Te t o r Në nt or Dhjetor J a n a r S h ku r t
2014
2014
2014
2014
2015
2015
Te mitur nën
14 vjec

1%

0%

0%

1%

0%

0%

Të mitur
14-18 vjec

4%

3%

4%

3%

0%

0%

Të rinj
18-26 vjec

23%

20%

17%

20%

2%

1%

Në një analizë të të dhënave të pasqyruara më lart rezulton se nga viti 2007-2012
kriminaliteti tek të miturit ka patur tendenca të pandalura drejt rritjes dhe vetëm në vitin
2013 shohim një ulje të të dënuarve të mitur krahasuar me një vit më parë, por gjithsesi
nr.I tyre mbetet mjaft i lartë 680 të mitur të dënuar. Referuar situates së muajve të fundit
të 2014 dhe fillimit të 2015 rezulton se kriminaliteti tek të miturit ka patur tendenca ulje,
ku nga shtatori-dhjetor 2014 ato perbënin rreth 3-5 % të nr. të autoreve të veprave penale
ndërsa për muajt e parë të vitit 2015 nuk kemi vepra penale të kryera nga të miturit.
Të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme i referohen edhe një kategorie tepër të
Rekomandimi (2006)2 i Këshillit të Europës ”Rregullorja Europiane e burgjeve”

2
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ndieshme sic janë të rinjtë dhe kriminalitetit në rradhët e tyre. Tendencat e përgjithshme
referojnë drejt uljes së kriminalitetit edhe në rradhët e kësaj grupmoshe muajt e fundit.
Veprat të cilat konsumohen më së tepërmi nga të miturit janë ato të parashikuara në nenet
N.134 i K.P (Vjedhja); N. 279 i K.P (Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta);
N.89 i K.P (Plagosje e lehtë me dashje).
Pasqyrimet e mësipërme shfaqin nevojën e rëndësishme për aplikimin e politikave
konkrete në parandalimin e kriminalitetit tek të miturit. Kështu është e domosdoshme
të aplikohet mbajtja e tyre në ambiente paraburgimi te vecanta nga të rriturit, ofrimi i një
kontakti të menjëhershëm me psikologun dhe garantimi i mbrojtjes ligjore. Të miturit
nuk duhet në asnjë rast ti nënshtrohen trajtimeve të dhunshme të cilat janë të shpeshta
në praktikë e që cënojnë në mënyrë direkte integritetin e tyre fizik e mendor. Gjykimi i
të miturve duhet të realizohet nga gjykata të specializuara për të mitur, të cilat aktualisht
në shqipëri ekzistojnë në formën e seksioneve të vecanta pranë gjykatave të zakonshme
dhe në një numër mjaft të kufizuar, vetëm 6 seksione të tilla. Masa e privimit nga liria e
të miturit në cdo rast duhet të aplikohet si masë e fundit dënimi dhe për një periudhë sa
më të shkurtër kohore. Ndërkohë që praktika jonë gjyqësore ka nevojë që të reflektojë më
tepër aplikimin e masave alternative të dënimit por për realizimin efektiv të kësaj forme
sanksioni është e domosdoshme edhe ekzistenca e një infrastrukture të përshtatshme që
të mundësojë zbatimin e masave edukuese ndaj të miturve shkelës të ligjit. Të miturit
që janë nën moshën e përgjegjësisë penale (14 vjec) mbeten totalisht të pa trajtuar nga
sistemi yne penitenciar pasi aplikimi i masave edukative ndaj tyre bëhet i pamundur për
tu përmbushur në mungesë të një institucioni që të garantojë aplikimin e tyre. Hap shumë
pozitiv në trajtimin e të miturve autor të veprave penale ishte ndërtimi i institucionit të
vuajtjes së dënimit për të mitur në Kavajë, në të cilin janë të vendosur të miturit e privuar
nga liria për kryerjen e veprave të ndryshme penale, por mbeten ende të pa trajtuara të
miturat femra që vuajnë dënim me heqje lirie për të cilat nuk ekziston një institucion
i posaçëm por janë të vendosura pranë seksioneve të vecanta të IEVP për të rritura.
Problematikë tjetër e hasur në këtë drejtim është edhe mungesa e një politike të vecantë
reabilituese ndaj grupmoshës 18-21 vjec (të rinj), të cilët për efekt të papjekurisë së plotë
fizike dhe mendore shfaqin nevojën për një trajtim ndryshe nga delinkuentët e rritur
sikurse mundësojnë legjislacionet e disa shteteve të tjera. Në Shqipëri praktika ka ecur në
drejtimin e kundërt, jo vetëm nuk mundëson një trajtim të posacëm për këtë grupmoshë
por të miturit që vuajnë dënimin në IEVP në Kavajë pas mbushjes së moshës 18 vjec i
nënshtrohen transferimit në IEVP për të rritur, kjo edhe kur u ka mbetur pak kohë nga
përmbushja e plotë e dënimit.
Politikat ne drejtesin per te mitur dhe prioritetet
Referuar situatës së trajtimit të të miturve në konflikt me ligjin shtrohet si nevojë marrja e
masave për mbrojtjen e gjithanshme të tyre njëkohësisht edhe sigurimi i mbrojtjes për të
miturit nën 14 vjec, të cilët janë të përjashtuar nga përgjegjësia penale. Rritja e efikasitetit
në dhënien e drejtësisë dhe shkurtimi i afateve kohore të gjykimit në proceset me autorë të
veprave penale të mitur është një masë e rëndësishme që duhet të ndërmerret. Gjithashtu
është e nevojshme që të përmirësohet puna e insitucioneve të tilla si Shërbimi i provës
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duke rritur aplikimin e dënimeve alternative për të miturit që kryejnë vepra penale në
mënyrë që të realizohet më drejtë qëllimi edukues i dënimit dhe reabilitimi e rintegrimi i
tyre të bëhet më shpejtë. Përsa i referohemi kushteve proceduriale ekzistenca e strukturave
të vecanta për gjykimin e të miturve pranë gjykatave të rretheve të ndryshme është
një element shumë pozitiv dhe një garanci më shumë për të miturit, por ekzistenca e
vetëm 6 seksioneve të vecanta për të miturit shihet si e pamjaftueshme ndaj synohet që
të krijohen seksione të vecanta për të miturit pranë cdo gjykate duke mundësuar kështu
akses të plotë të tyre në drejtësi. Programe të vazhdueshme trajnimi dhe kualifikimi duhet
të zhvillohen me aktorët kryesor të sistemit të drejtësisë: gjyqtarë, prokurorë, oficerë të
policisë gjyqësore, avokatë të specializuar në trajtimin e drejtësisë për të mitur.
Aktualisht në Shqipëri vepron vetëm një IEVP ndaj të miturve në Kavajë, por reflektohet
nevoja e krijimit të institucioneve të tjera në mënyrë që të miturit të mos vuajnë më
dënimin nëpër seksione të vacanta pranë IEVP por në struktura të specializuara për ta.
Një masë e tillë do të reflektonte pozitivisht në disa drejtime si: në matjen më efektive
të cilësisë së shërbimit, realizimin me sukses të procesit të edukimit dhe arsimimit të
të miturve, përfshirjen në veprimtari sociale si aktivitete sportive dhe kulturore brenda
institucionit dhe në reabilitimin më të shpejtë të të miturit.Cështje e një rëndësie të vecantë
dhe që nuk gjen trajtim në legjislacionin penal shqiptarë është përfshirja e të miturve nën
14 vjec në veprimtari kriminale. Aktualisht kjo cështje ka mbetur jashtë cdo trajtimi ligjor
dhe praktika nuk njeh raste të trajtimit të të miturve nën 14 vjec që kanë kryer vepra
penale. Ndaj shihet si e nevojshme hartimi i një ligji të vecantë dhe akteve nënligjore për
zbatim të tij që të rregullojnë me detaje këtë problem dhe të sigurojnë mbrojtjen efikase
të tyre, vazhdimin e procesit të arsimimit, trajtimit të vecantë me punonjës social dhe
psikolog me qëllim parandalimin e sjelljeve devijante. Në kuadër të një politike më të
mirë ndaj garantimit të të drejtave të plota të të miturve do të sygjeronim hartimin e një
ligji të vecantë për të mitur, hartimi i dispozitave materiale dhe proceduriale që do të
aplikoheshin specifikisht vetëm për të miturit do të reflektonin ndryshime të dukshme në
situatën e kriminalitetit.
Jurisprudenca e GJEDNJ
Në vazhdën e këtij punimi gjen pasqyrim edhe qëndrimi i mbajtur nga GJEDNJ në
lidhje me shkeljet e kësaj konvente ndaj subjekteve të mitur. Gjykata ka konstatuar gjatë
veprimtarisë së saj shkelje të shumta kryesisht ndaj nenit 3, 5, 6, 13 të KEDNJ. Të miturit në
konflikt me ligjin shpesh janë bërë viktima të trajtimit nga legjislacioni dhe institucionet
kombëtare. Mohimi dhe privimi nga të drejta dhe garanci të njohura ndërkombëtarisht
kanë qenë në fokus të gjykimeve nga GJEDNJ.
Në cështjen Güveç kundër Turqisë, kërkuesi pretendon se është shkelur neni 3 i konventës
pasi ndaj tij nuk është siguruar mirëqënia fizike dhe psikologjike. Gjykimi jo nga një
gjykatë e posacme për të mitur dhe qëndrimi në IEVP së bashku me të rritur përbën
shkelje të detyrimeve që rrjedhin nga e drejta ndërkombëtare dhe që sjellin shkelje të nenit
3 të KEDNJ3. Gjykata rithekson se, palët kontraktuese kanë detyrim për të marrë masa për
“Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës ose dënimeve apo trajtimeve çnjerëzore ose
poshtëruese”.
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të siguruar që individët brenda juridiksionit të tyre të mos i nënshtrohen keqtrajtimeve.
Këto masa duhet të sigurojnë mbrojtje efektive veçanërisht në lidhje me fëmijët dhe
grupet e personave të tjerë të cenueshëm4 dhe duhet të përfshijnë ndërmarrjen e hapave
të përshtatshme për të parandaluar keqtrajtimet për të cilat autoritetet kishin ose duhet të
kishin pasur dijeni.
Gjykata ka arsyetuar se ka pasur shkelje të nenit 5 të KEDNJ edhe në cështjet Selcuk
kundër Turqisë ku kërkuesi është mbajtur 4 muaj në paraburgim kur ishte vetëm 16
vjec, në rastin Nart kundër Turqisë kërkuesi është privuar nga liria dhe është mbajtur në
paraburgim 48 dite. Referuar sa më sipër gjykata vlerëson se kohëzgjatja e paraburgimit
të kërkuesit ishte e tepërt dhe në kundërshtim me nenin 5 të Konventës5.
Në cështjet T. kundër Mbretërisë së Bashkuar dhe V. kundër Mbretërisë së Bashkuar
kërkuesi pretendoi se ai ishte privuar nga e drejta për të marrë pjesë në mënyrë efektive
në procesin gjyqësor që është zhvilluar kundër tij. Cënimi i kësaj të drejte konstatohet si
në rastin kur vetë subjektit nuk i mundësohet aksesi në gjykatë sikurse edhe kur atij nuk
i ofrohet ndihma ligjore e nevojshme. Gjykata argumenton se, veprimet dhe vendimet e
marra nga avokati nuk janë përgjegjësi e shtetit pasi ato përbëjnë një raport dypalësh midis
personit të akuzuar edhe avokatit, por kur këto veprime dëmtojnë dukshëm interesat e
personit të akuzuar atëherë ndërhyrja e organeve shtetërore shihet si detyrim në bazë të
nenit 6 të KEDNJ6. Në cështjen Stoica kundër Rumanisë gjykata ka arsyetuar se aplikimi
i veprimeve të dhunshme nga ana e strukturave të policisë të cilat kanë sjellë fyerje,
poshtërim dhe kanë ndikuar negativisht në personalitetin e viktimës janë të papajtueshme
me nenin 3 të KEDNJ gjatë gjykimit evidentohen edhe shkelje të nenit 13 të KEDNJ,
ku arsyetohet se dhuna për shkaqe raciale është një fyerje e rëndë e dinjitetit njerëzor
dhe sjell pasoja të rrezikshme ndaj shtrohet si domosdoshmëri ndërmarrja e masave
parandaluese nga ana e autoriteteve shteterore. Është për këtë arsye që autoritetet duhet
të përdorin të gjitha mjetet që kanë në dispozicion për të luftuar racizmin dhe dhunën
raciale, duke përforcuar vizionin e demokracisë në një shoqëri, në të cilën diversiteti nuk
duhet perceptuar si një kërcënim, por si një pasuri e saj7.
Konkluzione
Në përmbyllje të këtij artikulli gjykojnë se është e rëndësishme të parashtrojmë disa
sygjerime dhe masa që duhet të ndërmerren për parandalimin e kriminalitetit.
Konstatojmë ndryshime të shpeshta në legjislacionin penal dhe mungesën e një ligji penal
të vecantë për të miturit. Ndaj do të sygjeronim krijimin e një grupi ekspertësh të fushës
për të punuar në hartimin e një kodi të vecantë për të miturit që do të reflektonte praktikat
më të mira të ndjekura aktualisht në këtë drejtim.
Ndërmarrja e masave edukuese për të miturit shihet si forma më e mirë e “ndëshkimit”
të tyre, por gjendemi përpara pamundësisë infrastrukturore për zbatimin e tyre. Ndaj
sygjerimi do të ishte krijimi i këtyre hapësirave që të mundësojnë aplikimin e masave
Guvec kundër Turqisë dt. 20.01.2009.
E drejta për liri dhe siguri.
6
E drejta për një proces të rregullt ligjor.
7
Stoica kundër Rumanisë dt. 04.03.2008.
4
5
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edukuese ndaj të miturve.
Subjektet që janë në kontakt me të miturit duhet të gëzojnë njohuri të posacme për
trajtimin sa më të përshtatshëm të të miturit autor të veprës penale, ndaj sygjerojmë se
është e një rëndësie të vecantë ofrimi i trajnimeve për prokurorët, gjyqtarët, avokatët që
trajtojnë cështje me të mitur, punonjësve të IEVP. Njëkohësisht edhe prindërit e mësuesit
e të miturve autor të veprave penale.
Në kërkimin e statistikave të detajuara dhe të përditësuara që të reflektonin tendencat e
kriminalitetit tek të miturit u përballëm me vështirësi. Aktualisht ekzistojnë statistika të
cunguara dhe të përcipta të delinkuencës tek të miturit që mundësohen nga Ministria e
Drejtësisë dhe ajo e Punëve të Brendshme. Do të sygjeronim përmirësimin e përmbajtjes
dhë përditësimin e statistikave nga organet kopetente. Gjithashtu hartimin e politikave dhe
strategjive sociale që mbështesin rolin e familjes dhe komunitetit me qëllim eleminimin e
kushteve shoqërore që nxisin kriminalitetin në rradhët e të miturve.
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Abstract
Writing skills enable us to transmit our ideas and thoughts effectively through the medium of
writing. Writing skills help lawyers to express their ideas and legal opinions, convey arguments
and avoid ambiguity at the same time. Poor writing skills may lead to miscommunication and
misunderstandings as well. Can these skills be improved just like the other skills? Good legal
writing can be a real challenge for many students and legal scholars. This article emphasizes the
difficulties students face with legal writing. These difficulties include language skills difficulties,
topic difficulty, lack of organizing thoughts and ideas before starting to write, text managing
skills, grammatical difficulties, insufficiency and lack of time. Students face the dual challenge of
understanding the content of the subject and expressing this understanding. This might be very
challenging for students with limited English language level. Topic knowledge is directly tied to
generating and organizing ideas. When students have insufficient knowledge of the topic, it is more
difficult for them to generate ideas. In many cases students start to write without having organized
their thoughts previously and without having organized their research and analysis. They start
writing without making use of an outline. Writing takes a lot of time. Students should be aware
that writing takes a lot of time and it requires several redrafts until the information is conveyed
in a clear and concise way. This article also focuses on some of the reasons why legal writing is
difficult to teach. Teachers may face many problems when they have to teach content in an area
of study about which they have little or no prior knowledge. The content may be very specific and
require a high degree of knowledge from the teachers. In most of the cases teachers don’t know
have enough knowledge in the field of law since they are language teachers and not law teachers.
Is good legal writing possible and can it be achieved through the application of the principles of
legal writing? What are some characteristics of good legal writing? Good legal writing is clear,
concise and engaging. A well-written document helps the writer to achieve its goal. There are many
activities and exercises which can help students to improve the skills of writing in a legal context.
Key words: Legal writing, difficulties, challenges, characteristics, Legal English teachers.

Introduction
Writing skills are very important especially for those students who are eager to become
successful lawyers in the future. Writing skills can be defined as the ability to transmit
one’s thoughts effectively through the medium of writing. Law schools all over the world
pay special attention to the development of the writing skills of their students. Why
are these skills so important and how do they affect the job of a good lawyer? Writing
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skills help lawyers to express their ideas and legal opinions, convey arguments and avoid
ambiguity at the same time. The quality of a written product is based on writing skills.
The greater these skills, the greater will be the quality of the product. Poor writing skills
may lead to miscommunication. (Putman, 2003, 219) A paralegal may intend to convey
a certain meaning when in fact another meaning is being conveyed. This may lead to
misunderstandings. With good legal writing skills a lawyer can point out arguments in
a persuasive way. If the arguments are expressed in a precise and concise way, then the
chances of winning the case are improved. Having the ability to express legal arguments
well, through writing, is very important to being a good lawyer.
The difficulties students face in order to improve legal writing in English
Even in Albania students are aware of the importance of legal writing skills. They are
aware of the fact that this process requires a lot of time and effort. The vision that they
have for the future encourages them to work and study hard. Despite this great desire they
still face many difficulties and challenges related to the writing process. The first challenge
is related to language skills difficulties. Students writing in an English language context are
faced with the dual challenge of understanding the content of the subjects and expressing
this understanding in a manner accepted by their teachers. (Saleh Qasim Al-Badwawi,
2011, 54) This task might be very challenging for students with limited English language
level. This difficulty is also reflected in their writing. They make grammatical or spelling
mistakes and in most of the cases they lack vocabulary to express their ideas. Students face
many words which are unknown to them. They don’t have knowledge regarding legalese
which includes the terms of art used in legal profession not generally known outside
the profession. How can students overcome this problem? The goal of legal writing is
to effectively communicate information. Writing in plain English usually accomplishes
this goal and plain English should be used when possible. (Putman, 2003, 251) Students
can try to write in a legal context by using plain English words. But what makes Legal
Language so difficult? One of the main reasons why legal language is sometimes difficult
to understand is because it is very different from ordinary English. According to Rupert
Haigh this comprises two issues: (Haigh, 2009, 3)
1. Sentences often have peculiar structures, punctuation is used insufficiently, foreign
phrases are sometimes used instead of English phrases, unusual pronouns are employed
(for example the aforesaid) and unusual set of phrases are to be found (null and void).
2. A large number of difficult words and phrases are used. These fall into four categories:
• Legal terms of art- Legal terms of art are technical words and phrases that have precise
and fixed meanings and which cannot usually be replaced by other words.
• Legal jargon- Legal jargon comprises words used by lawyers, which are difficult for
non-lawyers to understand. It also includes certain obscure words which have highly
specialized meanings and are therefore not often encountered in legal documents.
• Legal meaning may differ from the general meaning—Some words have one meaning as
a legal term and another meaning in ordinary English.
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Legal English
Construction- Interpretation
General English
Construction
1. The action of constructing a building
2. A building or other structure
3. The industry of erecting building
• Words may be used in peculiar contexts- A great number of words and phrases, which
are used in General English, are also used in legal English but in unusual contexts.
According to David Mellinkoff (1963) Legal English lexis includes Latin, French and
Anglo-Saxon words and phrases, rare words from Old English, professional jargon and
formal expression reflected throughout contemporary usage and which makes it “a hard
nut to crack” to modern learners. (Mellinkoff, 1963)
Another challenge that students face is related to topic difficulty. Writing research has
indicated that topic difficulty and how much background knowledge students have about
it influence the writing process, the length and the quality of the finished text. Research
findings have shown that the more students know about the topic, the easier it becomes
to write about it. Kellogg states that “the better one knows the writing topic, the less effort
might be needed to plan, translate and review text. (Kellogg, 1987) Topic knowledge is
directly tied to generating and organizing ideas. Content knowledge or knowledge of what
to write facilitates generating ideas and planning. McCutchen in his study concluded that
writers with high knowledge of the topic generally wrote more coherent texts on topics
that they know a lot about. (McCutchen, 1986) Topics which are very challenging require
longer time. When students have insufficient knowledge of the topic, it is more difficult
for them to generate ideas.
In many cases students start to write without having organized their thoughts previously
and without having organized their research and analysis. As a result they waste a lot
of time and they lose their patience as well. They start writing without making use of
an outline. An outline is considered useful while dealing with writing. It makes writing
easier by providing an organized framework for the presentation of research and analysis.
Outlines help them to organize ideas and prepare an approach to the assignment at the
beginning of the process. Students focus their attention and organize their thinking before
they jump into the assignment. It also provides an organized framework for the structure
of the assignment. It also breaks complex problems into manageable components.
Another challenge is related to the time available for completing a written assignment.
Writing takes a lot of time. In most of the cases students don’t have enough time because
of their workload and their tendency to waste it. Students think that after having written
the draft their assignment is over. In fact the first draft should not be the final draft. They
should be aware that writing takes a lot of time and it requires several redrafts until the
goal is achieved, that is, the final product should convey the information in a clear and
concise way.
Students face grammatical difficulties during this process as well. They should check to
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ensure that their writing does not have inappropriate changes in verb tense. In many cases
they are not sure which tense they should use, or should they use active voice or passive
voice, should they write down long sentences or short ones. Sometimes they try to write
longer sentences to make their writing more formal but in fact they end up by making
many grammatical mistakes and punctuation mistakes as well.
They also have difficulties related to text- managing skills. They have to summarize and
synthesize relevant information from several sources and write it in a proper manner.
Usually students find it difficult to evaluate the significance of different pieces of
information for the arguments that they are trying to make in their essays. Other textmanaging skills include generating and organizing ideas, employing a writing style
appropriate to the requirements of the different disciplines and the different teachers
evaluating their writing.
The challenges of legal writing in English
Not only law students but also Legal English teachers face difficulty while teaching legal
writing. The high of number of students in the classes makes legal writing teaching even
more difficult. Writing takes a lot of time and due to the large number of students makes
it impossible to assess their assignments during the class. Students possess different
levels of language knowledge. Hirvela (1997) mentions that the heterogeneous nature of
English language classes is another problem language teachers face while attempting to
teach specific writing. (Saleh Qasim Al-Badwawi, 2011, 168) Teachers don’t have enough
time to practice writing in each class. This lack of practice leads to poor writing skills of
the students. Teaching legal writing is a huge challenge for non-native teachers who are
not experts in law. (Codruta, 832) Teachers may face many problems when they have to
teach content in an area of study about which they have little or no prior knowledge. The
content may be very specific and require a high degree of knowledge from the teachers.
In most of the cases teachers don’t know have enough knowledge in the field of law since
they are language teachers and not law teachers.
The characteristics of good legal writing in English
According to Stanley Fish a well-written legal document is a document which accomplishes
the writer’s purpose in writing the document. (Fish, 2012, 8) If the writer’s purpose in
writing a memorandum is to convey information to a client, then the memorandum is
well-written if it effectively conveys the writer’s intended message to the client. (Osbeck,
2011,11) If the writer’s purpose in writing a brief is to persuade the court, then the brief is
well-written, if in fact persuades the intended audience that is the court in this case. Legal
writers do not write in vacuum, but they write in order to accomplish specific objectives.
Their main aim is to have a certain effect on a target audience. A document which is wellwritten means that the writing enables the document to achieve the author’s intended
purpose. In the context of legal writing, the lawyers and judges who comprise the intended
audience have very particular needs and interests when they read legal documents.
Lawyers and judges read legal documents because they need to extract information from
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these documents that will help them make decisions in the course of their professional
duties. For example, a judge reads a lawyer’s pre-trial brief in order to obtain information
about the case and in order to understand the parties’ arguments. A lawyer reads a judicial
opinion in order to obtain information about the law and how it is likely to be interpreted
or applied in a future case. Based on the above mentioned examples we can say that a legal
document is well-written if the writing facilitates legal decision-making.
Good writing is the writing that satisfies the needs and desires of the reading audience
and in the context of legal writing, this means writing that promotes the reader’s ability
to make the important decisions legal readers need to make in the course of their
professional duties. The fundamental qualities that enable good legal writing are: clarity,
conciseness and the ability to engage the reader. (Calleros, 2006) Good legal writing is
clear. The legal reader picks up a document in order to gain information that will help the
reader make a decision. So the reader’s objective will be frustrated if the reader cannot
understand the writer’s message. According to Bryan Garner “A lawyer should keep in
mind that the purpose of communication is to communicate, and this can’t be done if the
reader doesn’t understand the words used.” (Garner, 2006, 183) Therefore clarity is one
of the most important qualities of good legal writing. For it is only when writing is clear
that the reader can accurately comprehend the writer’s message and use that information
to facilitate professional decision-making. What makes writing clear? Clarity requires
proper grammar and punctuation. (Hardwick, 2006, 75) A writer who disregards in a
significant way the rules of the language, particularly its core rules, makes it difficult, if
not impossible, for readers to understand the writer’s message. Generally, the greater the
deviation from the core rules of grammar, syntax and semantics, the more difficult it will
be for the reader to understand the writer’s message. (Osbeck, 2011, 19) The use of active
voice verbs wherever appropriate enhances clarity in legal writing.
It is better to use short sentences for complicated thoughts instead of long sentences. Too
often legal writers include several important ideas in one long, complex sentence. The
result is confusion and misunderstanding on the part of the reader. (Faulk & Mehler,
1994, 7) At the very least, the reader may be forced to reread the sentence. Consider this
example:
The district court, on the other hand, erroneously addressed but one word of the Bankers
Blanket Bond the term “realized” and then the district court misapplied it by erroneously
considering whether ( the appellee) “realized” a benefit and the Bank suffered a loss, which
is not a question under the Bankers Blanket Bond; and once the district court found that the
Bank suffered a loss it held Insurer liable without considering the language of the Bankers
Blanket Bond as relevant to the issue of whether that loss was covered under the Bankers
Blanket Bond.
In this case, the writer has included four crucial points in one overburdened sentence.
Here are the four points:
First, the court read only a part of the Bankers Blanket Bond.
Second, the court read that part incorrectly.
Third, as a consequence, the court failed to focus on the proper in the case.
Fourth, the dispositive issue in the case is whether the loss was covered under the Bond.
Each thought is central to the writer’s argument. Here is a better version:
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The district court addressed only the term “realized” as used in the Bankers Blanket Bond.
Then the court considered whether the appellee “realized” a benefit and the Bank suffered a
loss. At that point, the court incorrectly held the Insurer liable. The issue is whether that loss
was covered under the Bond.
Now the writer’s argument is laid out clearly for the appellate court.
Technical terms may sometimes aid precision, but they also inhibit clarity if the reader
does not understand them. Thus the writer needs to take into account contextual
considerations such as the background knowledge of the intended audience in order to
strike the appropriate balance.
Good legal writing is concise. Concise writing is not always brief, but it is always efficient.
According to Strunk and White “A sentence should not contain unnecessary words, a
paragraph no unnecessary sentences, for the same reason that a drawing should have no
unnecessary line and a machine no unnecessary parts”. A reader tends to lose interest
having to read long texts which contain unnecessary sentences. It also makes it more
difficult for him to grasp the writer’s meaning. Conciseness is fundamental to good legal
writing because it helps readers make effective use of their limited time. A legal reader
doesn’t have time to waste with unnecessary details which can be irrelevant to the legal
case. Much legal writing is meant to be persuasive. (Faulk & Mehler, 1994, 26) Look how
this sentence can be improved:
Incorrect: i am embarking upon an emergency departure from the State of Colorado this
present day and respectfully request the court to temporarily excuse my presence.
Correct: Please excuse my temporary absence from the state because of a family
emergency.
The improved example is polite, specific and concise. How does a writer make writing
concise? As Strunk and White said the writer must eliminate all unnecessary words
from sentences, and all unnecessary sentences from paragraphs. Unnecessary words and
sentences can be omitted from the text but without impairing or changing the meaning
of the text.
Good legal writing also engages the reader. Readers will not want to keep reading a
document, no matter how clear and concise it is, if it does not engage their interest. It
encourages the reader to agree or disagree with the content. It stimulates the reader’s
thinking. What makes writing engaging to the reader? Variety can help the writer to
make writing more engaging. The writer should avoid repetition. Writing which is overly
repetitive gets tedious. In order for a legal document to be appropriately engaging, it is
important that the document strike e proper tone. It is necessary that the subject matter
of the document and writing style are in synch so that they reinforce each other’s effect on
the reader. For example, a plaintiff ’s lawyer sends a demand letter to the defendant that
is clear and concise but its tone is friendly. The letter would more effectively engage the
reader it its tone was more serious. The tone should be appropriate because the writer’s
failure to make the writing style appropriate to the subject matter may cause the reader to
disengage. (Osbeck, 2011, 51).

167

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

Activities to improve the skill of writing
Why should the students deal with in-class or homework- related writing exercises often
called “informal writing”? Firstly, writing about different topics help students learn
better, in spite of the subject and the type of exercise involved. Secondly, writing is so
powerful because it makes students think actively about the material, and depending on
your prompt, you can make your students think at any cognitive level you would like.
(Nilson, 2010, 167) Thirdly, many writing exercises give students the chance to learn about
themselves-their feelings, values, cognitive processes, learning strengths and weaknesses.
Free- writing help students to activate prior knowledge or to generate ideas by free
association, disregarding grammar, spelling, punctuation and the like. Teachers can use
free-writing as a warm-up activity. Some possible free-write ideas are:
“Write down all the important points you remember from our last discussion”
“Summarize the most important points from the readings assigned for today”
“Write three words on the board from the last class and ask students to give the definitions
of these words by using their own words”
“Write a quotation on the board and ask students to give their opinion regarding it.
Students can work in pairs or in groups”
During this activity students can share their notes with each other. Their purpose should
not be to evaluate the other’s writing, but to understand it. Free-writing activities can also
be assigned as homework.
One-sentence summaries
During the class students can answer questions such as: “Who did what to whom? How?
When? Why? The topic may be a legal case. This technique makes students simplify
complex material and chunk it into smaller, essential units that are easier to remember.
The teacher can collect and assess the summaries or have students exchange them and
write comments on each other’s.
Paraphrasing
Students summarize the content of a reading assignment by using their own words. In
order to paraphrase the material, students need to understand it in depth and then they
can convey the same meaning but by using other words. (Nilson, 2010, 170) In a Legal
English class students may be asked to paraphrase the following paragraph:
“The grounds for the suit would be that the manufacturer was negligent with respect to a
duty of care in allowing a dangerous product to be sold. Should the buyer or the seller not
live up to the contract, either party could seek some form of remedy, depending on the
breach of the contract.” (Delija & Buzi,2009, 46).
Conclusion
Good legal writing is a real challenge. It can be achieved through mastering the skill
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of writing. Law students face many difficulties and challenges which can be overcome
by working hard. Poor writing skills may lead to miscommunication and therefore to
misunderstandings as well. Language skills difficulties such as specialized terminology
of the legal field can prevent students from understanding the content and the context
by affecting in this way the process of writing. The structures of the sentences, the use of
punctuation, words which have a different meaning in a legal context and another one
in General English can make this process even more difficult. Topic difficulty is another
issue which affects the process of writing. This difficulty influences the length and the
quality of the finished text. When students have insufficient knowledge of the topic, it is
more difficult for them to generate ideas. Students also have problems with text managing
skills. Sometimes it is hard for them to distinguish the information they need from the
irrelevant one. Good legal writing is clear, concise and engaging. A legal document is wellwritten if it helps the writer achieve the intended goal of the writing by accomplishing
specific objectives, if it does not waste the time of the reader and if it facilitates legal
decision making. Some extension activities which can help students enhance the skill of
writing are free-writing, one-sentence summaries and paraphrasing.
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Mbrojtja juridiko-penale e shëndetit të njeriut në Republikën e Shqipërisë
MSC Doktorant Etlon Peppo

Studio ligjore Loloci & Associates dhe pedagog me kohë të pjesshme,
Fakulteti i Drejtësisë, UT
Abstrakt
Gjithë sistemet e sotme shoqërore janë të ndërtuara dhe të bazuara në një sistem vlerash që ka në
qendër të vetë njeriun dhe që kërkon gjithnjë e më tepër zgjerimin e lirive dhe të drejtave themelore
të njeriut si edhe krijimin e një sistemi normash ligjore sa më të përshtatshëm dhe efektiv për t’iu
përgjigjur qëllimit të sigurimit të një mbrojtje sa më të gjerë të personit njerëzor. Pjesë e mbrojtjes
së personit njerëzor është padyshim edhe mbrojtja juridiko-penale e shëndetit të njeriut, e cila zë
një vend kryesor në gamën e marrëdhënieve shoqërore të mbrojtura nga Kodi Penal. Progresi i
jashtëzakonshëm i shoqërisë dhe konceptet demokratike që mbizotërojnë, imponojnë në mënyrë
të natyrshme një vëmendje maksimale ndaj integritetit fizik e trupor të personit, dhe kjo jo vetëm
për shkak të rëndësisë gjithnjë e më të madhe që po merr mbrojtja e personit, por dhe për faktin që
prek një pjesë mjaft të ndjeshme të shoqërisë njerëzore: SHËNDETIN E NJERIUT.
Shëndeti i njeriut përfaqëson në mënyrë të padiskutueshme një nga komponentët më të rëndësishëm
të shoqërisë njerëzore dhe si i tillë, atij i jepet dhe i sigurohet një mbrojtje e plotë juridiko-penale
nëpërmjet Kodit Penal duke parashikuar penalizimin dhe sanksionimin e gjithë veprimeve apo
mosveprimeve shoqërisht të rrezikshme dhe të kundraligjshme që drejtohen kundrejt shëndetit të
personit njerëzor.
Fjalët kyçe: Mbrojtja juridiko-penale e shëndetit të njeriut, Kodi Penal, Republika e
Shqipërisë.

Hyrje
Në kohët e sotme moderne, të shoqëruara me zhvillime dhe ndryshime të rëndësishme
sociale anëmbanë rruzullit tokësor, mbrojtja e jetës dhe e shëndetit të njeriut po merr
një rëndësi gjithnjë e më të madhe. Sot, shoqëria është e prirur që të njohë, garantojë
dhe respektojë rigorozisht të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe ka si qëllim
sigurimin e një mbrojtje sa më të gjerë të këtyre të drejtave dhe lirive. E drejta për të jetuar
si një e drejtë themelore e njeriut përfshin në kuptimin e gjerë të fjalës edhe ruajtjen e
shëndetit, paprekshmërinë e tij (Elezi, 2008, 77). Në këtë prizëm, mbrojtja e shëndetit
zë një vend kryesor në gamën e gjerë të marrëdhënieve shoqërore të mbojtura nga Kodi
Penal. Sigurisht, që çdo marrëdhënie ka rëndësinë e saj specifike dhe asnjëra nuk mund
të nënvlerësohet në raport me njëra-tjetrën, por rëndësi të veçantë dhe themelore ka
sigurimi i vetë qënies së njeriut, i jetës dhe shëndetit të tij. Pa një mbrojtje të plotë dhe të
gjithanshme të jetës dhe shëndetit të njeriut do të cënohej edhe vetë thelbi i ekzistencës së
kësaj shoqërie. Që në momentin e lindjes çdo person njerëzor gëzon një sërë të drejtash
dhe lirish si e drejta për jetën dhe paprekshmërinë fizike, ndalimi i torturës, e drejta për
liri dhe siguri, etj… Padyshim që përballë çdo të drejte që gëzon personi njerëzor qëndron
një detyrim i shtetit demokratik dhe oganeve shtetërore për garantimin e kësaj të drejte.
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Konkretisht, përballë së drejtës për jetën dhe paprekshmërisë fizike qëndron detyrimi i
shtetit për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit, përballë ndalimit të torturës qëndron detyrimi
i shtetit për marrjen e të gjithë masave për të siguruar ndalimin e ushtrimit të torturës
nga ana e organeve shtetërore dhe kështu me rradhë për çdo të drejte dhe liri tjetër që
çdokush i gëzon në sajë të ekzistencës së tij si qënie njerëzore pavarësisht racës, gjuhës,
prejardhjes apo gjinisë. Qëndrimi ndaj këtij detyrimeve përbën në vetvete edhe vijën
kryesore ndarëse midis shteteve demokratike dhe regjimeve diktatoriale (Zaganjori, 2002,
56). Pra, shtetet kanë për detyrë jo thjesht të njohin, por të garantojnë mbrojtjen e jetës
dhe shëndetit të shtetasve të tyre, duke përfshirë këtu mbrojtjen e jetës dhe shëndetit për
të gjithë personat, përfshirë personat që janë vënë nën kontrollin e drejtpërdrejtë të tyre
si rasti i personave të burgosur. Ndër të tjera, ky detyrim i shteteve për mbrojtjen e jetës
dhe shëndetit, përmban edhe detyrimin për të krijuar një sistem efektiv dhe parandalues
të së drejtës penale, duke u fokusuar veçanërisht në parandalimin dhe penalizimin e
veprave penale (Pradel, Corstens & Vermeulen, 2009, 285). Shtetet janë të detyruara që
nëpermjet organeve dhe agjencive të tyre ligjzbatuese të ndjekin penalisht çdo sjellje të
kundraligjshme të parashikuar në legjislacionin penal që drejtohet kundrejt shëndetit të
njeriut dhe që sjell si pasojë cënimin e integritetit fizik të personit njerëzor.
Tipare të përgjithshme të veprave penale kundër shëndetit të njeriut në Republikën e
Shqipërisë
Përpara se të analizohen figurat e veprave penale kundër shëndetit të njeriut, është e
nevojshme të jepet një përkufizim për vetë nocionin e shëndetit, të cilit synohet t’i jepet
një mbrojtje juridiko-penale nga Kodi Penal. Që në fillim duhet thënë se përpjekjet për
përkufizimin e shëndetit kanë hasur në shumë vështirësi drejt dhënies së një përkufizimi
të qartë, bindës dhe të prerë rreth nocionit të shëndetit. i vrojtuar në këndvështrimin biomjekësor, shëndeti përcaktohet thjesht si mungesa e sëmundjeve në organizëm. Në këtë
mënyrë, këndvështimi bio-mjekësor paraqet një këndvështrim shumë të ngushtë duke u
fokusuar vetëm në aspektin fizik të shëndetit dhe duke konsideruar si persona me shëndet
të plotë të gjithë individët që nuk kanë shenja të në sëmundje të caktuar. Por, përkufizimin
më i saktë dhe më i plotë që mund të japë një ide rreth nocionit të shëndetit është ai që e
cilëson shëndetin si gjendjen funksionale dhe anatomike të organizmit të njeriut, të të gjithë
komponentëve përbërës të tij në një moment të caktuar; nocion i cili është në përputhje
edhe me përkufizimin që jep Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ky përkufizim shfaqj
dy elementë të rëndsishëm: Së pari, ai jep idenë e plotë të objektit që synon të mbrojë
legjislacioni penal duke e konsideruar shëndetin si gjendjen funksionale dhe anatomike e
të gjithë komponentëve përbërës të organizmit të njeriut dhe së dyti, ai përcakton që kjo
gjendje nuk mund të jetë një gjendje statike që është e njëjtë në momente të ndryshme
të jetës së njeriut. Shëndeti i njeriut pëson ndryshime me kalimin e kohës, ndryshime
që mund të shkaktohen nga faktorë të ndryshëm siç mund të jenë mosha, mjedisi,
sëmundjet, etj…Por, ajo që i intereson të drejtës penale është gjendja e shëndetit dhe
ndryshimi i saj në një moment të caktuar, dhe pikërisht në momentin kur në këtë gjëndje
ndërhyjnë faktorë të tjerë që rrjedhin drejtpërsëdrejti nga veprime apo mosveprime
shoqërrisht të rrezikshme dhe të kundraligjshme që dënohen nga legjislacioni penal.
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Kjo premisë shërben për përcaktimin e saktë të dëmtimit që i shkaktohet shëndetit. Me
vepra penale kundër shëndetit të njeriut kuptohet terësia e veprimeve ose mosveprimeve
shoqërisht të rrezikshme dhe të kundraligjshme, të kryera me dashje apo nga pakujdesia,
të cilat shkaktojnë dëmtime në shëndetin e njeriut. Me objekt të përgjithshëm të veprave
penale kundër shëndetit kuptohet ai grup marrëdhëniesh juridike të vendosura dhe të
sanksionuara nga Kodi Penal për të garantuar paprekshmërinë e shëndetit të njeriut.
Nga ana objektive, këto vepra penale realizohen me veprime apo mosveprime të
kundërligjshme (Elezi, 2008, 78). Në Kodin Penal dhe në literaturën juridike shqiptare
është përdorur termi dëmtim i shëndetit duke evidentuar një zgjedhje të saktë dhe që nuk
krijon paqartësi. Subjekt i kryerjes së veprave penale kundër shëndetit të njeriut është
çdo person që ka mbushur moshën për përgjegjësi penale dhe është mbi 14 vjeç (apo çdo
person që ka mbushur moshën 16 vjeç për veprat që përbëjnë kundërvajtje penale). Nga
ana subjektive, veprat penale kundër shëndetit kryhen me dashje apo nga pakujdesia.
Dashja ndeshet në të dyja format e saj, direkte dhe indirekte.
Struktura dhe analiza juridiko-penale e veprave penale kundër shëndetit të njeriut
në Republikën e Shqipërisë
Në Kodin e ri Penal të Republikës së Shqipërisë, ashtu si edhe në Kodet Penale e mëparshme,
veprat penale kundër shëndetit janë të përfshira në një nëngrup të veçantë brenda grupit
kryesor të veprave penale kundër personit. Në Kodin Penal, ato gjenden menjëherë pas
krimeve kundër njerëzimit, çka tregon edhe një herë rëndësinë e madhe që legjislatori
i ka kushtuar këtyre veprave penale. Më specifikisht, veprat penale kundër shëndetit
janë ndërtuar sipas objektit grupor dhe janë të vendosura në nenet 86-92 të Kodit Penal.
Legjislatori ka bërë një ndarje të tyre në dy seksione: Seksioni i parë që përmbledh grupin
e veprave penale të kryera me dashje (nenet 86-90):
-Tortura (neni 86)
-Tortura me pasoja të rënda (neni 87)
-Plagosja e rëndë me dashje (neni 88)
-Plagosje e rëndë në gjëndje të tronditjes së fortë psikike (neni 88/a)
-Plagosje e rëndë në kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme (neni 88/b)
-Plagosje e lehtë me dashje (neni 89)
-Shitëblerja e transplanteve (neni 89/a)
-Dëmtime të tjera me dashje (neni 90).
Ndërkohë, seksioni tjetër përmbledh veprat penale të kryera nga pakujdesia (nenet 9192):
-Plagosja e rëndë nga pakujdesia (neni 91)
-Plagosja e lehtë nga pakujdesia (neni 92).
Siç mund të vërejmë, jo pa qëllim, në krye të nëngrupit të veprave penale drejtuar kundër
shëndetit të njeriut qëndron vepra penale e Torturës. Një nga të drejtat dhe liritë themelore
që gëzon çdokush është ajo për t’u mbrojtur nga përdorimi i torturës që cënon në mënyrë
të drejtpërdrejtë integritetin fizik të njeriut. Në mënyrë të padiskutueshme, ndalimi i
torturës sanksionohet në rradhë të parë në instrumentin ndërkombëtar më të rëndësishëm
të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut: Konventa Europiane e Të drejtave dhe Lirive
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të Njeriut, konventë e ratifikuar nga të gjithë shtetet anëtare të Këshillit të Europës.
Konkretisht, neni 3 (ndalimi i torturës/e drejta për integritet fizik) i kësaj konvente
parashikon: “Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve
çnjerëzore ose poshtëruese”. Formulimi i këtij neni nxjerr në pah pesë elementë që cënojnë
të drejtën për integritet fizik dhe dinjitetin njerëzor: tortura, dënimet cnjerëzore, dënimet
poshtëruese, trajtimet cnjerëzore dhe trajtimet poshtëruese (Pradel, Corstens &
Vermeulen, 2009, 291). Gjithashtu një tjetër instrument ndërkombëtar i rëndësisë së
veçantë siç është Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut e miratuar nga Asambleja e
Përgjithshme e OKB-së që më 10 Dhjetor 1948 parashikon në nenin 5 të saj se asnjeri nuk
duhet t›i nënshtrohet mundimit, veprimit ose dënimit të egër, jonjerëzor ose poshtërues.
Mbrojtja e shëndetit të njeriut nga përdorimi i torturës është e një rëndësie aq të madhe,
aq sa edhe në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë parashikohet shprehimisht që askush
nuk mund t’i nënshtrohet torturës, dënimit apo trajtimit mizor, çnjerëzor poshtërues. Përveç
kësaj, në vijim të detyrimit të shteteve për të siguruar garantimin e jetës dhe shëndetit të
shtetasve të tij nëpërmjet krijimit të një sistemi efektiv dhe parandalues të së drejtës
penale, është sanksionuar në legjislacionin penal “Tortura” si një nga kategoritë e veprave
penale të drejuara kundër shëndetit të personit njerëzor. Duhet theksuar se objekti i kësaj
vepre është përgjithësisht i gjerë duke përfshirë jo vetëm marrëdhëniet juridike që mbrojnë
shëndetin e njeriut, por edhe dinjitetin e tij. Gjithashtu, përkufizimi në Kodin Penal i
veprës penale të ‘Torturës”1 është realizuar në mënyrë tepër të saktë dhe pa lënë asnjë
mundësi tjetër interpretimi duke iu referuar Konventës kundër torturës, dënimeve ose
trajtimeve të tjera çnjerëzore ose poshtëruese të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e
OKB-së në vitin 1984. Një tjetër veçori e kësaj vepre penale është fakti që subjekti i kryerjes
së veprës është në përgjithësi një subjekt i posaçëm: personi që ushtron funksione publike.
Një sanksion akoma edhe më i ashpër është parashikuar në Kodin tonë Penal për veprën
penale të “Torturës me pasoja të rënda”, që renditet menjëherë pas veprës penale të
“Torturës”. Kodi Penal parashikon një dënim me burgim nga dhjetë deri në njëzet vjet për
torturën dhe çdo akt tjetër çnjerëzor, kur ka sjellë gjymtimin, shëmtimin ose çdo dëmtim
tjetër të përhershëm të shëndetit të personit apo vdekjen. Në veprat penale kundër shëndetit,
plagosjet kanë vendin kryesor duke mbartur një problematikë juridike tepër komplekse.
Me plagosje në kuptimin juridiko-penal kuptohet dëmtimi i kundërligjshëm i shëndetit të
një njeriu tjetër i kryer me dashje ose nga pakujdesia që shprehet në prishjen anatomike
ose funksionimin normal të organeve të ndryshme të trupit (Elezi, 2008, 83). Ky përkufizim
është pranuar gjerësisht në literaturën juridike shqiptare duke marrë në mbrojtje të
posaçme shëndetin e njeriut që nga momenti i lindjes. Plagosja shkaktohet me veprime
apo mos veprime të kundërligjshme dhe shoqërisht të rrezikshme nëpërmjet përdorimit
të mjeteve dhe formave të ndryshme, mjete dhe forma të cilat nuk kanë rëndësi në
cilësimin juridik të veprës penale, por merren parasysh në përcaktimin e shkallës së
rrezikshmërisë shoqërore të autorit dhe veprës penale. Duhet thënë që në rastin e
plagosjeve, një kusht i domodoshëm për të pasur përgjegjësi penale është lidhja shkakësore
midis veprimit apo mosveprimit dhe pasojës së ardhur. Nga konstatimi i drejtë i saj varet
edhe cilësimi i saktë juridik i veprës penale: plagosje e lehtë apo e rëndë, plagosje e rëndë
Neni 86 (ndryshuar me ligjin nr. 9686, datë 26.02.2007, neni 10) i Kodit Penal të Republikës së
Shqipërisë 1995
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apo plagosje me pasojë vdekjen. Në këto raste, një rol të rëndësishëm luan akti i ekspertimit
mjeko-ligjor që ndihmon gjykatën për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me plagosje të
rëndë apo të lehtë, etj.. Që figura e veprave penale të plagosjes të konsiderohet e kryer,
kërkohet ardhja e pasojës. Sipas legjislacionit tonë penal, për plagosje mban përgjegjësi
penale çdo person që ka mbushur moshën 14 vjec. Megjithatë, disa nga veprat penale të
plagosjes si plagosja e lehtë me dashje, dëmtime të tjera me dashje, plagosje e rëndë nga
pakujdesia dhe plagosje e lehtë nga pakujdesia, përbëjnë kundërvajtje penale dhe për këtë
arsye mosha për përgjegjësi penale është 16 vjeç. Përsa i përket anës subjektive, plagosjet
mund të kryhen me dashje (direkte apo indirekte) ose nga pakujdesia. Në mënyrë të
padiskutimtë që nga veprat penale të plagosjes, ajo që përbën veprën penale më të rëndë
dhe si rrjedhim edhe për të cilën parashikohet sanksioni më i ashpër, është plagosja e
rëndë me dashje.2 Në dispozitën e përcaktuar në Kodin Penal parashikohen disa pasoja,
ardhja e të cilave bën që vepra penale të cilësohet si plagosje e rëndë: 1-gjymtimi,
2-shëmtimi, 3-dëmtimi i përhershëm i shëndetit, 4-ndërprerja e shtatëzanisë,
5-rrezkishmëria për jetën në çastin e shkaktimit. Ndërsa paragrafi i dytë i këtij neni
parashikon rrethanat cilësuese të kryerjes së kësaj vepre (plagosja e kryer kundër disa
personave; kundër personit që është bashkëshort, ish-bashkëshort, bashkëjetues apo ishbashkëjetues, gjini e afërt ose kurshqi e afërt me autorin e veprës penale; dhe kur ka sjellë
si pasojë vdekjen) për të cilat Kodi Penal parashikon një dënim më të ashpër. Me
ndryshimet e vitit 2001 që përfshinë Kodin Penal, u shtuan edhe dy figura të tjera të
veprës penale të plagosjes së rëndë dhe konkretisht: plagosja e rëndë në gjendje të tronditjes
së fortë psikike dhe plagosja e rëndë në kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme. Për
ekzistencën e veprës penale të plagosjes së rëndë në gjendje të tronditjes së fortë psikike
është e nevojshme që gjendja e tronditjes së fortë psikike të jetë shkaktuar nga të paktën
njëri nga këto dy elementë: dhuna ose fyerja e rëndë nga ana e të dëmtuarit. Gjithashtu,
duhet të theksojmë, që është e domosdoshme prania e lidhjes shkakësore midis sjelljes të
të dëmtuarit dhe veprimeve të autorit të kryerjes së veprës penale. Sipas dispozitës
kërkohet që kjo tronditje e fortë psikike të jetë e çastit, që do të thotë që veprimet e subjektit
duhet të kryhen aty për aty dhe të mos ketë kaluar një moment i gjatë nga momenti i
dhunës apo fyerjes së rëndë. Ndërsa, për të pasur figurën e veprës së plagosjes së rëndë në
kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme është e nevojshme që të kapërcehet kufiri i
mbrojtjes së nevojshme, që do të thotë karakteri i mbrojtjes të mos përputhet haptazi me
rrezikshmërinë e sulmit. Gjithsesi, përcaktimi i raportit të drejtë mes mbrojtjes dhe sulmit
është i vështirë në praktikë, dhë për këtë arsye nevojitet një analizë e hollësishme e
rrethanave të mbrojtjes dhe sulmit duke u nisur nga kritere objektive. Përsa i përket
plagosjeve të lehta, Kodi ynë Penal ka bërë një zgjidhje të drejtë në lidhje me kufirin midis
plagosjes së lehtë dhe rrahjes apo dëmtimeve të tjera me dashje. Nga formulimi i dispozitës
del në mënyrë të qartë se do të cilësohen si plagosje të lehta të gjitha llojet e dëmtimeve që
nuk bëjnë pjesë tek plagosjet e rënda dhe që shkaktojnë një paaftësi të përkohshme në
punë për më tepër se 9 ditë, ndërsa rrahja dhe çdo vepër tjetër dhune që shkakton paaftësi
të përkohshme për punë deri në 9 ditë do të trajohet sipas nenit 90 (Dëmtime të tjera me
dashje) të Kodit Penal. Shkaktimin e paaftësisë së përkohshme për punë si edhe të
Neni 88 i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë 1995
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kohëzgjatjes së kësaj paaftësie, i jep përgjigje dhe i përcakton në mënyrë të saktë vetëm
akti i ekspertimit mjeko-ligjor. Si subjekt i kryerjes së veprës penale të plagosjes së lehtë
dhe dëmtimeve të tjera me dashje është çdo person i përgjegjshëm që ka mbushur moshën
16 vjeç. Nga ana subjektive, plagosja e lehtë kryhet me dashje në të dyja format e saj:
direkte dhe indirekte, ndërsa dëmtimet e tjera me dashje kryhen me dashje direkte. Nga
ana tjetër, zhvillimet e shpejta dhe hapat gjigandë të shkencës mjekësore, kanë bërë që
transplantimet e organeve të jenë të shpeshta e të marrin një rëndësi të madhe. Duke u
nisur nga ky fakt, nëpërmjet dispozitës të shtuar me ligjin nr. 8204, datë 10.04.1997, u
parashikua në Kod si vepër penale edhe vepra e “Shitëblerjes së transplanteve” duke
plotësuar në të njëjtën kohë edhe një boshllëk të legjislacionit shqiptar në këtë drejtim.
Nga ana subjektive ky krim kryhet gjithmonë me dashje dhe kryerja e tij për qëllime fitimi
parashikohet si rrethanë cilësuese. Së fundi, veprat penale të ndodhura në seksionin e
veprave penale kundër shëndetit të kryera nga pakujdesia (plagosja e rëndë nga pakujdesia
dhe plagosja e lehtë nga pakujdesia) përmbajnë të njëjtat kritere/elementë si respektivisht
plagosja e rëndë me dashje dhe plagosja e lehtë me dashje, por ndryshimi i vetëm i tyre
qëndron në anën subjektive pasi ato janë vepra penale që kryehen nga pakujdesia në të dy
format e saj (Elezi, 2008, faqe 95).
Konkluzione
Shëndeti përbën një aspekt shumë të rëndësishëm të jetës së njeriut, i cili është i pranishëm
pothuajse në të gjitha kontekset apo dimensionet e ekzistencës së shoqërisë njerëzore dhe
si i tillë, atij i jepet dhe i sigurohet një mbrojtje e plotë juridiko-penale nëpërmjet Kodit
Penal. Shëndeti i njeriut, në përputhje edhe me përkufizimin e dhënë nga Organizata
Botërore e Shëndetësisë, mund të përkufizohet si gjendja funksionale dhe anatomike e
organizmit të njeriut, të të gjithë komponentëve përbërës të tij në një moment të caktuar.
Pikërisht, ndryshimi i kësaj gjendje në një moment të caktuar nëpërmjet veprimeve apo
mosveprimeve të kundërligjshme dhe shoqërisht të rrezikshme dënohen nga dispozitat e
parashikuara në Kodin Penal nga nenet 86-92. Demokratizimi i mëtejshëm i legjislacionit
në përgjithësi, dhe legjislacionit penal në veçanti, solli ndryshime edhe në pjesën e posaçme
të Kodit Penal që përmban veprat penale kundër shëndetit të njeriut. Si rrjedhim, u
parashikuan dy dispozita të reja si “Tortura” dhe “Tortura me pasoja të rënda”, pa harruar
këtu plotësimin e boshllëkut ligjor që kishte Kodi Penal nëpërmjet sanksionimit të
veprës penale të “Shitëblerjes së transplanteve”. Veprat penale kundër shëndeti të njeriut,
të grumbulluara sipas objektit të tyre grupor, ndahen në dy seksione: në seksionin e
veprave penale të kryera me dashje kundër shëndetit, dhe në atë të veprave penale kundër
shëndetit të kryera nga pakujdesia. Ndër vite është vënë re një rritje e veprave penale
kundër shëndetit të njeriut, ku ato që zënë vendin kryesor në kategorinë e këtyre veprave
penale janë plagosjet. Kodi ynë Penal duke përdorur si bazë kriterin patologjik i ndan
plagosjet në dy grupe: plagosje të rënda dhe plagosje të lehta. Një tjetër zgjidhje mjaft e
saktë dhe e drejtë është realizuar nga Kodi ynë Penal në lidhje me kufirin e ndarjes midis
plagosjes së lehtë dhe rrahjes apo dëmtimeve të tjera me dashje. Si përfundim, mund të
themi se grupi i veprave penale kundër shëndetit është i plotë dhe nuk paraqet problem të
mëdha. Ajo që është e rëndësishme është një interpretim i drejtë dhe i saktë në praktikë në
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mënyrë që të mos bëhen gabime në kualifikimet ligjore. Për këtë arsye, një punë efikase e
organeve të drejtësisë duke filluar nga organet e hetimit të Prokurorisë dhe duke vazhduar
më tej me gjykatat, do të ndihmonte në luftën kundër përhapjes së këtyre veprave penale.
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Pёrgjegjёsia profesionale mjekёsore nga pikёpamja penale
Dr. process Arta Hasa (Jakupi)
Juriste, “Spitali Italian Salus”

Abstrakt
E drejta për kujdes shëndetësor është nje e drejtë themelore e njeriut ku rolin themelor e luan shteti
si garantues i sigurisë së pacientit bazuar ne mosdiskriminimin. E drejta për kujdesin shëndetësor
parashikohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Neni 55/1 “Shtetasit gëzojnë në mënyrë të
barabartë të drejtën për kujdes shëndetësor nga shteti”.
Në fokus të këtij artikulli është trajtimi i “Mjekimit të pakujdesshëm”. Në vitet e fundit vihet re
një shtim i konsiderueshëm i “gabimeve mjekuese”, të cilat, si pasojë sjellin hapjen e procedimeve
penale në ngarkim të personelit mjekësor. Në këtë artikull do të trajtohen, aspektet ligjore të
profesionit mjeksësor dhe përgjegjësin profesionale mjekësore nga pikëpamja penale.
Fjalë kyçe: E drejta për kujdes shëndetësor, përgjegjësia penale mjekësore, mjekimi i pakujdeshëm.

E drejta për kujdes shëndetësor
E drejta per kujdes shëndetësor mbrohet me Kushtetutë: “Jeta e cdo personi ne Republikën
e Shqipëris mbrohet me ligj (Neni 21 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë)” 1.
Neni 55 i K.Sh. : “Shtetasit gëzojnë në mënyrë të barabartë të drejtën për kujdes shëndetësor
nga shteti”. E drejta për kujdes shëndetësor është nje e drejtë themelore e njeriut ku rolin
themelor e luan shteti si garantues i sigurisë së pacientit bazuar ne mosdiskriminimin.
Me didaktin në fjalë evidentohet rëndësia primare që shteti i jep qytetarëve të tij dhe
mbrojtja në rang kushtetues të së mirës themelore, siç është ajo e shëndetit.
Rëndësia e këtij procesi qëndron jo vetëm ne evidentimin e gjendjes se respektimit
dhe zbatimit të ligjit, i cili reflekton respektimin e të drejtave dhe lirive të individit në
këto institucione, por dhe për vleresimin e funksionimit të strukturës institucionale,
të përshtatur me profesionalizëm, sipas standarteve të kërkuara konform ligjit, si dhe
vleresimit të kushteve infrastrukturore ekzistuese në ambientet e këtyre institucioneve 2.
Vlerësimin e strukturës shëndetësore në tërësi, vlerësimin e cilësisë së shërbimit,
vlerësimin e garantimit të të drejtave të pacientit nga institucionet kompetente 3.
E drejta për kujdes shëndetësor nënkupton dhe vlerësimin dhe kontrollin e perfomancës
dhe formimit të përsonelit mjekësor dhe paramjekësor, të cilët me veprimet e tyre apo
mosveprimet ndikojnë në garantimin apo cënimin e kësaj të drejta kushtetuese. Këtu do
të vlerësoja si mjaft të rëndësishëm rolin e institucione arsimore të larta të cilët pregadisin
personelin mjekësor dhe paramjeksësor dhe rolin e institucioneve vleresues të zhvillimit
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
http://www.avokatipopullit.gov.al
3
Qëndra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore.
1
2
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profesionale, kualifikuese dhe trajnuese te profesionistëve të shëndetësisë 4.
Të gjitha këto element kontribuojnë në përmiresimin e cilësisë dhe si rrjedhoje në
pakësimin e rasteve ku shumë pacientë kanë humbur jetën si pasojë e gabimeve mjekësore
të cilat mund të ishin parandaluar.
Përgjegjësia penale mjekësore, mjekimi i pakujdesshëm
Për të folur për përgjegjësin penale mjekësore si fillim duhet te kuptojme anën ligjore
të shkeljeve mjekësore dhe për të bërë ketë gjë duhet të kuptojmë cfarë është shkelja
mjekësore apo Medical Malpractice. Shkeljet mjekësore ose Medical Malpractice do të
konsiderohen të gjitha defektet ose të metat të cilat vihen re gjatë ushtrimit të profesionit
mjeksësor nga ana e mjekëve ose personelit tjetër mjekësor.
Llojet e shkeljeve mjekësore që ndeshen në praktikë, sipas përvojës mjeko- ligjore të
vëndeve të ndryshme ndahen në:
1. Sjellje joprofesionale mjekësore
2. Krimet mjekësore të qëllimshme
3. Neglizhenca mjekësore në variantet e ndryshme të saj, që konsiderohet si forma më e
rëndësishme e shkeljeve mjekësore.
Në vendin tonë sipas traditës aplikohet kjo ndarje e shkeljeve mjekësore:
1. Rastet e fatëkeqësisë: përfundim jo i mirë i mjekimit si pasojë e sëmundjes së rëndë, i
rrethanave të tjera jo të mira etj.
2. Gabimet mjekësore: veprimet ose mosveprimet e gabuara të mjekut të kryera në
mirëbesim dhe që nuk përmbajnë elemente pakujdesie.
3. Pakujdesia mjekësore: veprime ose mosveprime të pakujdeshsme të mjekut në format
e vetbesimit të tepruar ose neglizhencës, të cilat kanë shkaktuar demtimin e rëndë të
shëndetit ose vdekjen e pacientit.
4. Krimet mjekësore të kryera me qëllim: Shfrytëzimi i profesionit mjekësor për të kryer
akte kriminale në dëm të shëndetit dhe të jetës së pacientit.
Kemi një rritje ndërvite të rasteve të mjekimit të pakujdeshëm nisur dhe nga fakti që
kujdesi shëndetësor në vëndin tonë nuk është aq i sigurt sa duhej të ishte dhe mund të jetë.
Sistemi juridik që është aplikuar në vëndin tonë; Kodi penal me nenet 96 5 dhe 97 6, ka qenë
i pamjaftueshëm për shqyrtimin sa më të plotë të shkeljeve në fushën e mjekësisë. Shumë
nga këto cështje janë pushuar, madje dhe kur shkelja mjekësore, veprimi apo mosveprimi
i pakujdeshëm, është vërtetuar dhe e gjithë kjo ka ardhur si rezultat i pamjaftueshmërisë
së këtyre neneve për të provuar shkeljen mjekësore. Bazuar në statistikën e Prokurorisë
Qëndra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim
Kodi Penal, neni 96: “Mjekimi i pakujdesshem i te semureve nga ana e mjekut ose e personelit
tjeter mjekesor, si dhe moszbatimi i terapise ose i porosive te mjekut nga personeli mjekesor apo
farmacist, kur ka shkaktuar demtimin e rende te shendetit, ka rrezikuar jeten e personit ose ka
shkaktuar vdekjen e tij, denohet me gjobe ose me burgim gjer ne pese vjet”.
6
Kodi Penal, neni 97: “Mosdhenia e ndihmes, pa shkaqe te arsyeshme nga ana e personit qe me ligj
ose per shkak te detyres detyrohej ta jepte ate, kur si pasoje e saj eshte shkaktuar demtimi i rende
i shendetit, rrezikimi i jetes ose vdekja, perben kundervajtje penale dhe denohet me gjobe ose me
burgim gjer ne dy vjet”.
4
5
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së Rrethit Gjyqësor Tiranë për vitin 2007, rezultojnë 17 vendime pushimi për mjekim
të pakujdesshëm, ndersa nga statistika penale e Gjykatës së Rrethit Gjyqesor Tiranë për
vitin 2007 dhe vitin 2008 rezultojnë gjithesej tre cështje për gjykim, nga të cilat për njërën
është dhënë vendim pafajësie. Në këtë statistike nuk rezulton asnjë vendim fajësie që prej
vitit 2003. Në nenin 96 K.P ligjvenësi nuk ka parasysh kuptimin e ngushtë të saj thjesht
si mjekim ose kurim, por përkundrazi, ka parasysh një trajtim të gjithanshëm mjekësor
të të semurit 7. Nga pikëpamja e shkencës mjekesore, trajtimi mjekesor i një të semuri
kalon gjithmonë nëpërmjet dy etapash kryesore: diagnostikimi; tërësia e veprimeve
mjekësore për përcaktimin e diagnozës së sëmundjes nga e cila vuan në të vërtete i
semuri dhe mjekimi; teresia e veprimeve mjekesore per percaktimin e llojit dhe skemes se
mjekimit te semundjes ne pershtatje me diagnozen, si dhe zbatimi i ketij mjekimi. Termi
“mjekim i pakujdesshem ’ne kuptimin e drejtperdrejte te prejardhjes se fjales mund te
lere shteg per nje interpretim te ngushte, gje qe nuk justifikohet nga qellimi i ligjvenesit,
per te permbledhur ne nje, te gjitha veprimet e pakujdesshme te mjekut ose te personelit
mjekesor gjate trajtimit te pacienteve. Prandaj, praktika gjyqesore, me termin“mjekim i
pakujdesshem” duhet te perfshije te gjitha veprimet apo mosveprimet e pakujdesshme
te mjekut apo personelit tjeter mjekesor, ne procesin e parandalimit, diagnostikimit dhe
mjekimit e te semureve. Ne vendimin e saj gjykata ne me te shumten e rasteve mbeshtetet
ne provat e paraqitura nga ekspertet dhe provat e tyre duhet te jene shume bindese dhe te
provuara shkencerisht.
Te gjitha ceshtjet penale apo civile qe ngrihen kunder mjekeve ne lidhje me veprimet apo
mosveprimet e tyre gjate trajtimit mjekesor, kerkojne gjithmone nje ekspertim mjekoligjor te kualifikuar. Eshte detyre e ekspertit mjekoligjor te beje vleresimin e veprimeve apo
mosveprimeve te mjekeve nese ato kane per baze pakujdesine, paaftesine, papersosmerine
e sotme te shkences mjekesore apo rastin fatkeq 8. Per efekt te pergjegjesise penale apo
administrative te mjekut, i rendesishem eshte dallimi ndermjet gabimit dhe pakujdesise,
pasi mjeku nuk pergjigjet penalisht per gabimin mjekesor. por mund te pergjigjet vetem
administrativisht. P.sh lenia e trupave te huaja (copa gazrash, vegla kirurgjikale) ne trupin
e pacientit nuk ka asnje baze objektive por eshte e lidhur drejtperdrejte me pakujdesine e
mjekut 9.
Gabime mjekesore konsiderohen te gjitha veprimet ose mosveprimet e gabuara te mjekut
ose te personelit mjekesor, te cilat jane kryer ne mirebesim dhe qe nuk permbajne
elemente pakujdesie. Gabimet nuk jane te paramenduara, te pritshme ose te deshiruara.
Nuk ekziston elementi i fajit ne gabim ne ndryshim nga pakujdesia. Shkaqet kryesore te
gabimeve mjekesore, te cilat nuk e ngarkojne me faj mjekun, jane:
1. Niveli i shkences se mjekesise te sotme dhe i metodave te ekzaminimit e te mjekimit, te
cilat mund te cojne ne rruge te gabuar dhe mjeke me pervoje.
2. Pamjaftueshmeria e dijeve dhe e pervojes.
3. Mungesa e barnave, aparaturave, instrumentave te ndryshme te nevojshme.
Nje mjek nuk duhet te mbaje pergjegjesi penale per mjekim te pakujdesshem ne rastin
kur ekzistojne dy teori (shkolla te ndryshme) per llojin e trajtimit mjekesor dhe mjeku
(Meksi, 1980, 68).
(Dr. Pavllo & P. Pavli, 1971, 24).
9
(Meksi, 1980, 83).
7
8
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zbaton njeren prej tyre. Gjithsesi vleresimi i “standartit te trajtimit te duhur mjekesor’eshte
ceshtje e gjykimit mjekesor. Ne kete aspekt, praktika angleze pranon se ne rastet kur nuk
ka praktike te pranuar te meparshme per nje trajtim te caktuar, gjykata vendos ne baze te
kriterit te “sjelljes se arsyeshme’ bazuar ne gjithe rrethanat e ceshtjes 10.
Kriteret ne te cilat referohet jurisprudenca, per vleresimin e ekzistences se fajit, jane kriteri
i parashikimit dhe shmangies, si ne fazen e diagnostikimit ashtu edhe ne ate te trajtimit.
Ne rast se ka qene objektivisht e pamundur te parashikohet rreziku dhe shmangia e tij,
pergjegjesia e mjekut perjashtohet. Praktika gjyqesore e huaj ka pranuar se duhet gjithashtu
te vleresohet profesionaliteti i mjekut, nese eshte mjek i pergjithshem apo specialist 11.
Ekspertimi mjeko-ligjor perben nje prove te rendesishme per dallimin e pakujdesise apo
gabimit nga fatkeqesia mjekesore. Fatkeqesia mjekesore, (rasti fatkeq, i njohur ne teorine
e se drejtes penale) konsiderohet ai perfundim jo i mire i mjekimit i cili vjen si pasoje e
nje semundjeje te rende. e vecorive individuale te organizmit, i rrethanave jo te mira, per
te cilat nuk ka qene e mundur objektivisht te parashikohen pasojat e veprimeve. Pra, ajo
eshte nje ngjarje e paplanifikuar e papritur dhe e padeshiruar, qe zakonisht ka perfundim
te jo te favorshem. Për tu përgjigjur penalisht mjeku për mjekimin e pakujdesshëm
sic parashikon Kodi Penal ne nenin 13 12 duhet te verifikohet lidhja shkaksore mes
veprimit apo mosveprimit dhe verifikimit të pasojës dëmtimin e rëndë te shëndetit apo
vdekjen e pacientit. Ne praktiken tone gjyqesore ndër vite, pranohet lidhja shkakesore e
domosdoshme dhe e drejtperdrejte midis veprimit ose mosveprimit e pasojes, kerkohet
qe ky veprim apo mosveprim te kete qene shkaku percaktues i pasojes 13.
Mjeku do të përgjigjet penalisht për mjekim të pakujdësshëm kur vertetohet se:
- Veprimet apo mosveprimet e tij kane qene te pakujdesshme, percaktimi i diagnozes se
pasakte apo dhenia e trajtimit, ne kundershtim me rregullat e mjekesise.
- Ekziston faji ne formen e pakujdesise.
- Eshte verifikuar vdekja e pacientit apo demtimi i rende i shendetit te tij.
Nese do te kishte zbatuar diagnozen e sakte apo terapine e pershtatshme, demtimi
apo vdekja e pacientit nuk do te vinte, apo do te verifikohej ne nje periudhe kohe te
mevonshme apo demtimi do te ishte me i vogel. Nisur nga sa më sipër mund të themi
se lidhja shkaksore vendoset në bazë të probabilitetit 14, duhet te provohet qe po te mos
ishte per shkak te pakujdesise se mjekut, pacienti nuk do te kishte pesuar demtime.
Percaktimi i lidhjes shkakesore ne rast te pergjegjesise se mjekut per vdekje te pacientit ka
karakteristika te vecanta te ndryshme nga percaktimi i lidhjes shkakesore ne vepra te tjera
penale, kjo per arsye se:
- Pranise se faktoreve te shumte dhe te panjohur nderveprues (fenomenet eventuale patologjike, reagimi individual ndaj medikamenteve etj);
(Stuart M.Ehite &Timothy J.Baldein, 2004,.81).
Vendim i dates 29.11.2002 i Gjykates se Gjenoves. “Nuk mund te mos merret parasysh fakti se
mjeku nuk ishte nje mjek i pergjithshem por nje mjek specialist, nje profesor i njohur”.
12
Kodi Penal, neni 13: “Askush nuk ka pergjegjesi penale kur midis veprimit ose mosveprimit te tij
dhe pasojave apo mundesise se ardhjes se tyre mungon lidhja shkakesore” (nullum crimen, nulla
poena sine causa).
13
(Prof.Dr.lsmet Elezi, &Prof.As.Dr.Skender Kacupi, &Dr.Maksim R.Haxhia,2001, 201).
14
(Stuart M.Ehite &Timothy J.Baldein, 2004,.83).
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- Aspekteve hipotetike ne percaktimin dhe shpjegimin e shkaqeve;
- Veshtiresive objektive ne percaktimin e diagnozes alternative, qe perben piken ne-

vralgjike te kriterit mjeko ligjor persa i perket percaktimit te lidhjes shkakesore.
- Moskryerjes se autopsise, nga ana e mjekeve, ne shumicen e rasteve me kerkese te familjareve, ne kundershtim me ligjin 15. Aspektet hipotetike kanë nje ndikim percaktues
ne ecurine e ndjekjes penale dhe fatin e akuzes. Formulime te tilla ne aktin e ekspertimit
si “nese diagnostikimi do kishte qene kryer ne kohe dhe i sakte, vdekja me mundesine
me te madhe do te ishte evituar 16 apo ‘lidhur me vdekjen e pacientes nga semundja e
meparshme, ajo mund te kishte ndodhur dhe po te mos ishin kryer shkeljet mjekesore
te konstatuara 17 e bejne percaktimin e shkakut te ardhjes se pasojes hipotetik, te mundshem dhe jo te sigurt. Duke qene se edhe ekspertet ne pjesen me te madhe te rasteve
konkludojne se kane arritur ne percaktimin e nje shkaku hipotetik dhe me te mundshem
te ardhjes se pasojes, si rrjedhim behet e pamundur arritja e nje konkluzioni perfundimtar.Ne keto kushte, behet e pamundur per organet e ndjekjes penale ngritja e akuzes
ndaj mjekeve, pasi cdo dyshim sado i vogel lidhur me akuzen do te cmohet ne favor te
personit te akuzuar, parim ky universal i te drejtes penale. i parashikuar dhe ne nenin 4
te K.Pr.Penale 18. Ne praktiken gjyqesore problematike paraqet prania e elementit te peste, moskryeija e autopsise pasi kjo qon ne mospercaktimin e shkakut te vdekjes dhe per
rrjedhoje e ben te pamundur percaktimin e lidhjes shkakesore te drejtperdrejte ndermjet
veprimeve apo mosveprimeve te mjekeve dhe pasojes se ardhur. Kjo vjen dhe nga mentaliteti i popullit tone, i cili e ka te veshtire qe njeriu i tyre qe ka nderruar jete ti nenshktrohet
ketij veprimi pas vdekjes edhe pse me pas kerkojne qe mjeku te pergjgijet per gabimin e
bere. Si rrjedhim, edhe ne rastin kur vertetohen veprime apo mosveprime te mjekimit te
pakujdesshem nga ana e mjekeve, rezultati do te kete nje formulim te tille. Si mungese te
autopsise, shkaku i vertete i vdekjes eshte i pamundur te percaktohet. Ne keto kushte edhe
lidhja shkakesore midis mosaplikimit te plote te mjekimeve dhe vdekjes se saj mbetet
i papercaktuar. Si perfundim, pamjaftueshmeria, kontradikta dhe pasiguria ne progesin
e te provuarit te ndertimit te lidhjes shkakesore, dhe dyshimi i arsyeshem (bazuar ne te
dhenat e disponueshme) mbi ndikimin real te veprimit apo mosveprimit te pakujdesshem
te mjekut ne krahasim me ndikimin e faktoreve te tjere nderveprues ne ardhjen e pasojes,
sjellin rrezimin e akuzes dhe si rezultat dhenien e nje vendimi pafajesie.

Ligji nr.7830 date 15.06.1994 “Per autopsite”, neni 5: “Nese gjate kryerjes se autopsise anatomopatologjike gjenden te dhena pernje vdekje kriminale, mjeku lajmeron oraganet e prokurorise...”.
Neni 6: ’’Autopsia... kryhet ne menyre te detyrueshme ne baze te urdherit me shkrim te prokurorise, gjykates, ne vdekjet e pacienteve ne institucionet shendetesore, kur ka pretendime nga te
afermit per trajtim mjekesor te tyre”.
16
Akt-ekspertimi nr.47, date 03.03.2006, lidhur me progedimin penal nr.2041 te vitit 2006;
17
Akt-ekspertimi nr.227 date 20.12.2006 lidhur me progedimin penal nr.2041 te vitit 2006;
18
Neni 4 Prezumimi i pafajësisë. i pandehuri prezumohet i pafajshëm gjersa nuk vërtetohet fajësia
e tij me vendim gjyqësor të formës së prerë. ��������������������������������������������������
Çdo�����������������������������������������������
dyshim për akuzën ����������������������������
çmohet����������������������
në favor të të pandehurit.
181
15

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

Referencat
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Meksi, S. V. (1980), Disa ceshtje lidhur me krimin e mjekimit te pakujdesshem. Revista Drejtesia
Popullore, nr.2.
Pavli, P. V. (1971), Pergjegjesia profesionale e mjekut dhe e punonjesve te tjere te mjekesise. Revista
Drejtesia Popullore, nr.3.
M. Ehite, S., &J.Baldein, T. V. (2004). Legal and ethical aspects of medicine. Cambridge University
Press.
Elezi, I., Kacupi, S., & Haxhia, M. (2001). Komentari i Kodit Penal te Republikes se Shqiperise,
Tirane.
URL
http://www.avokatipopullit.gov.al
http://qkcsaish.gov.al
http://www.qkev.gov.al/index.php/sq/

182

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

Ndihma shtetërore në BE dhe Shqipëri – Analizë krahasuese
Prof. assoc. Dr. PhD (Uni Graz) Mag. Iur (Uni Graz) Endri PAPAJORGJI
Dekan i Fakultetit të Drejtësisë i TBU (Tirana Business University)
Abstrakt
Në kuadër të së drejtës së Kartelit të BE-së ndihma shtetërore përbën një nga elementët bazë të saj,
por ashtu sikurse me pozitën dominuese të tregut, GJED e jusitifikon kufizimin e konkurrencës
në rastet kur ato stimulojne zhvillimin e rajoneve të pazhvilluara, ose në rastet e zhvillimit të
teknologjisë dhe teknikës. Shqipëria ka harmonizuar parimet bazë dhe praktikën e saj me atë të
acquis communautaire (më saktë Traktatin e Lisbonës (TFEU) si e drejtë primare dhe Rregullorjat,
Direktivat e Rekomandimet e Këshillit dhe Komisionit si e drejtë sekondare). Marrëveshja definohet
në nenin 3 pika 4 të ligjit “Për mbrojtjen e Konkurrencës” si një marrëveshje (shprehje e lirë e vullnetit
të palëve, në të cilin përputhet vullneti i brendshëm me atë të jashtëm) e çdo forme e lidhur ndërmjet
ndërmarrjeve,1 si dhe praktikat e bashkërenduara ndërmjet ndërmarrjeve, të cilat veprojnë në të
njëjtin nivel (Marrёveshje horizontale) ose në nivele të ndryshme (marrёveshje vertikale) të tregut.
Praktika e konkurrencës në Shqipëri është e bazuar në 4 shtylla kryesore, që janë:2 Marrëveshjet e
ndaluara (kartelet); Abuzimin me pozitën dominuese; Bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve;
ndihma shteterore. Qëllimi kryesor i këtij artikulli është analiza e ndihmës shtetërore në kuader të
jurisprudencës shqiptare.
Fjale kyce: Konkurrencë, ndihmë shtetërore, ligj, Neni 107 TFEU, GJED.

Hyrje
Ndihma shtetërore është e rregulluar në BE në nenin 107 të Traktatit të Lisbonës. Pika 1
e këtij neni parashikon se:
“ndihma shtetërore ose ndihma nëpërmjet mjeteve shtetërore qofshin këto të çdo mënyre,
të cilat nëpërmjet avantazhimit të një sipërmarrjeje të caktuar ose një procesi të prodhimit
falsifikojnë konkurrencën ose kërcënojnë ta falsifikojnë, nuk janë në përputhje me tregun e
përbashkët dhe bien ndesh me Traktatin e Lisbones, për aq kohë sa zvogëlojnë tregtinë me
shtetet anëtare”
Pёr pёrkufizimin e ndёrmarrjes shiko mё gjerё nenin 3 pika 1 tё ligjit „Pёr konkurrencёn“, i cili
e pёrkufizon atё si njё person fizik ose juridik, privat a publik, qё kryen veprimtari ekonomike. Si
ndёrmarrje konsiderohen edhe organet e administratёs qёndrore dhe vendore, si dhe entet ose
institucionet publike, kur kryejnё veprimtari ekonomike. Ky definicion pra pёrfshin dy elemente
bazё, qё janё:
- Ndёrmarrjen si njё person fizik ose juridik privat ose si ent shtetёror me qёllime fitimprurёse;
- Ushtrimi i njё veprimtarie ekonomike fitimprurёse.
2
Siç shihet, edhe Shqipёria ka njehsuar praktikёn e saj tё konkurrencёs me praktikёn e BE-sё
dhe pёrkatёsisht me nenet 101, 102, 107 TFEU. Pёr mё shumё shiko Pjesёn i mbi tё drejtёn e
konkurrencёs sё BE-sё.
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Në këtë nen parimi i mospërputhjes së ndihmës shtetërore me tregun e përbashkët nuk
është i vlefshëm në mënyrë të pakufizuar. Nga njëra anë pika 2 dhe 3 të nenit 107 TFEU
parashikojnë përjashtime nga rregulli i nenit 107 pika 1 TFEU të mësipërm. Neni 107
pika 2 TFEU përmban një përjashtim ligjor për konsumatorët që marrin ndihmë sociale,
për ndihmën shtetërore për përballimin e dëmeve të shkaktuara që jepet për të eleminuar
efektet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore ose situata të jashtëzakonshme, ose në rastin
e Gjermanisë, ndihmës shtetërore që jepet nga pjesa perëndimore kundrejt asaj lindore
për të barazuar diferencat ekonomike. Në rastet e nenit 107 pika 3 TFEU bëhet fjalë për
përjashtime nga rregulli i ndihmës shtetërore të përcaktuara nga Komisioni i BE-së për
zhvillimin e zonave me standart të ulët jetese ose papunësi të lartë, ashtu sikurse edhe për
ndihmën shtetërore për inisiativa të zhvillimit të integrimit europian, zhvillimit të kulturës,
fushave ekonomike, trashëgimisë kulturore, si dhe për ato lloj ndihmash shtetërore të
aprovuara nga Këshilli i BE-së me shumicë të kualifikuar me propozim të Komisionit.
Nga ana tjetër karakteri ndalues i nenit 107 pika 1 TFEU pëson kufizime me nenin 108
TFEU, që parashikon dhe ndryshimet mes ndihmës shtetërore të re dhe asaj të vjetër.
Ndihma shtetërore e vjetër duhet të vazhdojë të ekzistojë për aq kohë sa Komisioni të mos
vendosë gjë tjetër. Rregulla të tjera ekzistojnë për ndihmën shtetërore të re. Për këto të
fundit neni 108 pika 3 TFEU parashikon një ndalim zbatimi të kushtëzuar. Për ndihmën
shtetërore të re neni 107 pika 1 TFEU parashikon një ndalim të menjëhershëm me kushte
lejuese, kjo nënkupton një ndalim që vlen deri në momentim e vendimit të lejimit të
Komisionit.
Sipas nenit 107 TFEU ekziston një përkufizim tjetër i ndihmës shtetërore. Jurisprudenca
parashikoi shpejt, se jo vetëm dhënia e favorizimeve konsiderohet si ndihmë shtetërore,
por në këto raste përfshihen edhe masa, të cilat zvogëlojnë peshën e detyrimeve që duhet
të plotësojë një ndërmarrje. Sipas elementëve interpretues të këtij neni nuk përfshihen
vetëm ndihma pozitive në formën e vlerave në para dhe sende, por edhe favorizime në
fushën e taksave dhe tatimeve, liri nga taksa parafiskale, marrja e huave si dhe grante
me interes të ulët. Përveç këtyre efekteve lehtësuese përfshihet edhe një element tjetër i
rëndësishëm i ndihmës shtetërore në kuadër të nenit 107 pika 1 TFEU, ai që i favorizuari
nuk duhet të paguajë asnjë kundërvlerë për mbështetjen e marrë. Ekzistenca e kushteve
për marrjen e ndihmës shtetërore në kuadër të krijimit të vendeve të reja të punës nuk
parashikon një kundërvlerë, meqenëse në rastin normal kjo nuk do të konsiderohej
asnjëherë si favorizim monetar nga një sipërmarrje të orientuar drejt fitimit.3
Probleme të shumta sjell pjesëmarrja me kapital e shtetit në ndërmarrje ose rritje të
kapitalit në ndërmarrje, të cilat janë plotësisht ose me pjesë në pronësi të shtetit. E drejta
e shteteve anëtare, që të marrin pjesë ekonomikisht si dhënës kapitali, nuk është në pyetje.
Pjesëmarrja në ndërmarrjet shtetërore ose dhënia e kapitalit shtetëror në ndërmarrje
private ose publike përbën gjithashtu një ndihmë shtetërore. Vendimtare mbetet nëse
në këtë rast bëhet fjalë për një veprimtari normale ekonomike. Jo problematike janë
investimet në kapital vetëm atëherë, kur kryhen në kushte, të cilat edhe një investor privat
do ta kishte kryer këtë lloj investimi.4
Vendimi i GJED Nr C-512/08, France/Komision nё kuadёr tё ndihmёs sociale.
Shiko pёr mё shumё vendimet: Itali/Komision-Alfa Romeo, [1991] ECR I-1603; BP Chemicals,
ECR [1998] page II-03235.
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Përjashtime nga ndalimi i ndihmës shtetërore përbëjnë normat ligjore mbi politikën
agrare të nenit 42 pika 2 TFEU dhe politikës së transportit të nenit 93 dhe 96 TFEU. Në
kuadër të marrëdhënive të ndihmës shtetërore me liritë themelore të tregut të BE-së, vlen
të përmendet se këto të fundit kanë zbatim të drejtpërdrejtë në shtetet anëtare, ndërkohë
që ndihma shtetërore ka zbatim indirekt dhe ka nevojë për t’u aprovuar nga organet e BEsë. Kualifikimi i një mase si ndihmë shtetërore nuk e përjashton atë nga ndalimi i lirive
themelore. Në rast se nuk ekziston ndihmë shtetërore bazuar në nenin 107 TFEU, atëherë
kjo procedurë nuk duhet të bazohet në nenin 108 TFEU për të vendosur se ekziston një
shkelje në kuadër të kësaj lirie. Neni 108 i TFEU i jep kompetencë të gjerë Komisionit i cili
monitoron ndihmën shtetërore ekzistente nëpërmjet procedurës represive dhe procedurës
preventive.
Procedura represive rregullohet në nenin 108 pika 1 TFEU. Sipas tij Komisioni i BEsë kontrollon së bashku me shtetet anëtare rregullat shtetërore në kuadër të ndihmës
shtetërore. Kontrolli është i shoqëruar me mundësinë për një program të ndihmës
shtetërore, të cilat kërkojnë parashikime për efektet e së ardhmes (programi rajonal). Më
pas Komisioni vendos pasi ka lajmëruar palët nëpërmjet një afati, nëse ndihma shtetërore
bie ndesh me tregun e përbashkët ose ka abuzuar me këtë të fundit. Nëse shteti anëtar nuk
plotëson kërkesat e Komisionit, atëherë Komisioni mund të ngrejë padi para GJED-së.
Procedura preventive rregullohet në nenin 108 pika 3 TFEU dhe i krijon mundësinë
Komisionit që të kontrollojë nëse ndihmat shtetërore që do të jepen bien ndesh me tregun
e përbashkët të BE-së.
Në Shqipëri instituti i ndihmës shtetërore rregullohet me ligjin nr. 9374 datë 21.4.2005 “Për
ndihmën shtetërore” i ndryshuar me ligjin nr. 10 183 datë 29.10.2009. Qëllimi primar i këtij
ligji është shmangja dhe mbrojtja e konkurrencës në treg nëpërmjet ndihmës shtetërore
duke ndaluar favorizimin e ndërmarrjeve shtetërore përkundrejt konkurruesve të tjerë
në treg.5 Ai gjen zbatim në të gjithë sektorët e prodhimit dhe shërbimeve (me përjashtim
të sektorëve të bujqësisë dhe peshkimit), si dhe për të gjitha veprimet e ndërmarra nga
organet e pushteteve shtetërore dhe të qeverisjes vendore apo entet që veprojnë në emër
të shtetit dhe që japin një përfitim për ndërmarrje të veçanta që veprojnë në Republikën
e Shqipërisë.
Nga ana tjetër ndihma shtetërore është e lejueshme në kuadër të karakterit social dhe
që jepet për individë, nëse kjo ndihmë është dhënë pa krijuar diskriminim lidhur me
origjinën e produkteve në fjalë si dhe kur jepet për të eleminuar efektet e shkaktuara nga
fatkeqësitë natyrore ose situata të jashtëzakonshme.6
Ndihma shteterore lejohet gjithashtu:
1. kur pavarësisht formës së saj ose qëllimit për të cilin jepet, nuk kalon vlerën prej 100.000
Euro për një periudhë prej tre vjetësh dhe në të njëjtën kohë nuk jepet për veprimtaritë e
Sipas ligjit shqiptar me ndihmё shtetёrore nёnkuptohen: grantet, huatё me interes tё ulёt,
pёrjashtimi nga detyrimi pёr pagesёn e tatimeve si dhe avantazhet nё formёn e garancisё shtetёrore
pёr pёrmbushjen e detyrimeve. Pёr mё shumё shiko nenin 4 pika 2.
6
Neni 7 i ligjit Për ndihmën shtetërore.
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eksportit, apo nuk kushtëzohet me përdorimin e produkteve vendase kundrejt produkteve të
importuara;7
2. për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme nëse përmbushen kushtet e
mëposhtme:8
a. në rastin e ndihmës për investim, të prekshme dhe të paprekshme, intensiteti nuk kalon
15% të kostove shtesë të pranueshme të investimit;
b. në rastin e shërbimeve këshillimore ndihma nuk kalon 50 % të kostove të këtyre shërbimeve,
të cilat nuk duhet të jenë një veprimtari e vazhdueshme ose periodike dhe as të jenë të lidhura
me shpenzimet e zakonshme të veprimtarisë;
c. për pjesëmarrjen për herë të parë në panaire dhe ekspozita, kur ndihma nuk kalon 50% të
kostove shtesë për marrjen me qera, ngritjen apo funksionimin e stendave;
3. për punësimin, nëse plotësohen kushtet e mëposhtme:9
a. intensiteti i ndihmës nuk kalon 15 % të kostos së pagave për një periudhë 2 vjecare, për
vendet e reja të punës në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, që punësojnë deri në 50 punonjës
dhe 7.5 % në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, që punësojnë 51 deri në 250 punonjës.
b. intensiteti maksimal i ndihmës mund të rritet kur kontributi i përfituesit të saj është mbi
25 %.
c. ndihma jepet për punësimin e personave me aftësi të kufizuara dhe personave në vështirësi
dhe intensiteti i saj nuk kalon:
60 % të kostos së pagave për personat me aftësi të kufizuar;
50% të kostos së pagave për personat në vështirësi.
4. për trajnimin e veçantë dhe trajnimin e përgjithshëm, nëse plotësohen kushtet e
mëposhtme:10
a. në rastin e trajnimit të veçantë, intensiteti i saj nuk kalon 25% të kostove të trajnimit për
ndërmarrjet e mëdha dhe 35% për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme;
b. në rastin e trajnimit të përgjithshëm, intensiteti i saj nuk kalon 50% të kostove të trajnimit
për ndërmarrjet e mëdha dhe 70% për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.
5. për kërkim dhe zhvillim, nëse intensiteti i saj, i llogaritur mbi bazën e kostove të pranueshme
të projektit, nuk kalon:11
a. 100% për kërkimin bazë, me kusht që rezultatet e kërkimit të shfrytëzohen nga të gjithë
mbi baza jo diskriminuese dhe në normat e tregut,
b. 60% për kërkimin industrial, 35% për kërkimin parakonkurrues, përfshirë transformimin
në projekte të rezultateve të kërkimit industrial, konceptimin ose projektimin e produkteve të
reja, të ndryshuara ose të përmirësuara, zhvillimin e një modeli, i cili nuk është i përdorshëm
në kushte tregtare.
Njihet si ndihma „de minimis“ i rregulluar nё nenin 7.
Neni 9 i ligjit „Pёr ndihmёn shtetёrore“.
9
Neni 10 i ligjit „Pёr ndihmёn shtetёrore“.
10
Neni 11 i ligjit „Pёr ndihmёn shtetёrore“.
11
Neni 12 i ligjit „Pёr ndihmёn shtetёrore“.
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Ky ligj parashikon edhe lejimin e ndihmës shtetërore në rastin e zhvillimit të rajoneve të
Republikës së Shqipërisë kur ka një papunësi serioze si dhe standart të ulët jetese.12
Kuadri institucional i ndihmёs shtetёrore dhe procedura nё Shqipёri
Ndihma shtetërore është një institut i së drejtës i cili rregullohet nga një institucion i
pavarur i përbërë nga 5 anëtarë, që është Komisioni i Ndihmës Shtetërore (këtej e tutje:
Komisioni), i cili është edhe organi vendimarrës për kontrollin e ndihmës shtetërore.
Detyrat kryesore të tij përfshijnë sipas nenit 17 të ligjit “për ndihmën shteterore”:
a. Vlerësimin dhe autorizimin e skemave tё ndihmës shtetërore dhe ndihmave individuale;
b. të urdhërojë kthimin e ndihmës së paligjshme;
c. të mbikqyrë përdorimin e ndihmës shtetërore dhe rezultatin ekonomik të përftuar nga
dhënia e saj;
d. të marrë vendime të tjera në bazë të procedurave të këtij ligji;
e. të nxjerrë udhëzime përkatëse në zbatim të këtij ligji;
f. të hartojë, me ndihmën e Drejtorisë, raportin vjetor për ndihmat shtetërore dhe ta paraqesë
atë pranë Këshillit të Ministrave, i cili e përcjell në Komisionin Evropian;
g. të bashkëpunojë me organizmat ndërkombëtarë në kuadër të marrëveshjeve dhe
angazhimeve ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë.
Komisioni mbështetet edhe nga Drejtoria e Ndihmës Shtetërore në Ministrinë e Ekonomisë
(këtej e tutje: Drejtoria), si strukturë administrative, e cila kryen këto detyra (neni 18):
a) grumbullon, përpunon dhe mbikëqyr të dhënat në lidhje me ndihmën shtetërore,
b) merr njoftimet dhe përgatit vendimet e Komisionit;
c) merr raportet nga dhënësit e ndihmës për mënyrën e zbatimit dhe rezultatin ekonomik të
arritur nga përdorimi i ndihmës shtetërore;
d) mban rregjistrin e ndihmës shtetërore;
e) merr vendime proceduriale në bazë të dispozitave të këtij ligji;
f) harton udhëzime dhe i paraqet ato për miratim pranë Komisionit;
Pёr mё shumё shiko nenin 13 dhe 14 tё ligjit „Pёr ndihmёn shtetёrore“. Nё nenin 15 rregullohet
edhe ndihma shtetёrore pёr ndёrmarrjet nё vёshtirёsi, sipas tё cilit:
1. Ndihma për shpëtimin e një ndërmarrje në vështirësi mund të lejohet nëse nuk kalon vlerën e
nevojshme dhe jepet në formën e garancive shtetërore ose huave me çmimin e tregut, për një
periudhë 6 mujore, gjatë së cilës është përgatitur likuidimi ose një plan ristrukturimi.
2. Ndihma për ristrukturim mund të lejohet nëse bazohet në një plan ristrukturimi që parashikon
masa ristrukturimi të cilat sigurojnë rentabilitetin afatgjatë të ndërmarrjes.
3. Në rastin e skemave të ndihmës për shpëtim dhe ristrukturim, plani i ristrukturimit miratohet
nga dhënësi i ndihmës dhe i paraqitet Komisionit të Ndihmës Shtetërore.
3/1. Ndihma për shpëtim dhe/ose ristrukturim lejohet vetëm një herë në dhjetë vjet.
4. Kushtet dhe procedurat e dhënies së ndihmës për shpëtim dhe ristrukturim përcaktohen me
rregullore të miratuar nga Këshilli i Ministrave.
12
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g) përgatit Raportin Vjetor;
h) bashkëpunon me institucionet e huaja kompetente dhe organizma të tjerë ndërkombëtarë
për çështjet e ndihmës shtetërore.
Nga sa më sipër, ndihma shtetërore rregullohet nga kjo strukturë dualiste duke ruajtur
sekretin profesional,13 e cila i ka të përcaktuara qartë kompetencat, jo vetëm në kuadër të
vendimmarrjes, por edhe në fushën administrative. Procedura e parashikuar në ligjin mbi
ndihmën shtetërore është administrative14 dhe të gjitha organet shtetërore dhe të qeverisjes
vendore, të autorizuara për të dhënë ndihmë shtetërore duhet të njoftojnë Drejtorinë
e Ndihmës Shtetërore me përjashtim të rasteve të fatkeqësive natyrore dhe ndihmës
sociale.15 Sipas nenit 20 pika 2 drejtoria njofton brenda 15 ditëve dhënësin e ndihmës
për marrjen e njoftimit nga ana e tij dhe pasi merr informacionin e nevojshëm e dorëzon
tek Komisioni i Ndihmës Shtetërore, i cili vendos brenda 60 ditëve kalendarike që nga e
nesërmja e ditës që është dorëzuar njoftimi i plotë.16 Kur Drejtoria e gjykon si të paplotë
informacionin e siguruar nga njoftimi i një plani për ndihmë ajo kërkon nga dhënësi
i ndihmës informacionin e nevojshëm shtesë dhe ne rastet kur ajo ka informacion, në
lidhje me një ndihmë që mendohet e paligjshme, i kërkon dhënësit të ndihmës të paraqesë
informacionin e nevojshëm për shqyrtim.17
Në rastet e dhënies së ndihmës së paligjshme, Komisioni me vendim që përbën një titulli
ekzekutiv, urdhëron kthimin e ndihmës nga përfituesi i saj dhe në këtë rast ndihma
që kthehet, duhet të përfshijë interesin me një normë të përshtatshme.18 Vendimet e
Komisionit mund të ankimohen në Gjykatën e Tiranës brenda 30 ditëve nga marrja e
vendimit.
Pёrfundime
Praktika shqiptare në kuadër të ndihmës shtetërore është e varfër në vendime dhe
përgjithësisht deri tani me pak përjashtime, që nga krijimi i Autoritetit, vendimet e
gjykatave në të gjitha shkallët i kanë dhënë të drejtë Komisionit të Konkurrencës, i cili
çdo vit ka punuar për të përmirësuar kuadrin ligjor. Përgjithësisht edhe nga vendimi i
mësiperm i Autoritetit të Konkurrencës, sektorët e ekonomisë më të prekur nga shkeljet
e konkurrencës janë ai i drithit, sigurimeve, betonit, karburanteve, ndërtimit, prodhimit,
si dhe telekomunikacioni (mobile). Konfirmimet nga ana e gjyqësorit e vendimeve më të
rëndësishme të Komisionit të Konkurrencës tregojnë se zbatimi i ligjit të konkurrencës
nuk mund të realizohet me efektivitetin e duhur nëse nuk merret në konsideratë nga të
gjithë aktorët e tregut, qofshin këto institucione shtetërore ose shoqëri private tregtare.
Sjelljet e shoqërive tregtare në një treg janë nga më të ndryshmet dhe më të rrezikshmet
jo vetëm për konsumatorin por edhe për shoqëritë e tjera të cilat veprojnë në tregun
Neni 33 i ligjit „Pёr ndihmёn shtetёrore“.
Neni 19 i ligjit „Pёr ndihmёn shtetёrore“.
15
Neni 15 pika 2 e ligjit „Pёr ndihmёn shtetёrore“.
16
Neni 22 pika 3 e ligjit “Pёr ndihmёn shtetёrore“.
17
Neni 24 dhe 25 i ligjit “Pёr ndihmёn shtetёrore“.
18
Neni 27 i ligjit “Pёr ndihmёn shtetёrore“.
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shqiptar. Si shembuj të këtyre praktikave vlen të përmenden vendosja e çmimeve të ulëta,
kur në treg operojnë disa kompani të cilat vendosin çmime grabitqare (Predatory pricing)
për të falimentuar shoqëritë e tjera operuese në treg duke siguruar fitime të mëdha në
të ardhmen si dhe pozitë dominuese në treg. Këto kompani përdorin shumë metoda të
cilat janë të kamufluara në shumicën e rasteve prandaj dhe praktika shqiptare duhet të
pasurohet me çështje të gjykuara dhe mbrojtëse ndaj tregut, konsumatorit dhe operuesve
të tjerë në ekonominë vendase. Një punë e madhe duhet bërë akoma në kuadër të
ndihmës shtetërore në Shqipëri që të mos disavantazhohen disa aktorë bazë të tregut sic
janë sipërmarrjet dhe të avantazhohen disa të tjera.
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3.4.2006; i ndryshuar me ligjin Nr. 10 317 datë 16.9.2010.
Ligji Nr 9374, datë 21.4.2005 „Për ndihmen shteterore“.
Raportet vjetor të Autoritetit të Konkurrencës 2008-2013.
Vendim i GJED Nr. C‑327/12, Ministero dello Sviluppo economico, Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture v SOA Nazionale Costruttori – Organismo di
Attestazione SpA.
Vendim i GJED Nr. C‑351/12, OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. Vs
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Vendimi i GJED Nr C-512/08, France/Komision.
Vendimet Itali/Komision-Alfa Romeo, [1991] ECR I-1603; BP Chemicals, ECR [1998] page II03235.
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Vёshtrim krahasues i Shёrbimit Civil nё Shqipёri dhe Kosovё
Anxhelina Veliaj
Juriste

Abstrakt
Analiza e këtij punimi është një përpjekje për të paraqitur përpara lexuesit në forme të kuptueshme,
të qartë dhe profesionale një vështrim krahasues të kuadrit ligjor i cili rregullon shërbimin civil në
Shqiperi dhe Kosove. Në një shoqëri demokratike administrata publike funksionale përbën një nga
gurëdhemelet e saj. Shërbimi civil qoftë në nivel qëndror apo lokal i administratës publike është
ofrues kryesor i shërbimeve publike për qytetarët dhe efektshmëria e tij ndikon drejtëpërsëdrejti
në ofrimin e këtyre shërbimeve. Administrata publike përfshin tërësinë e të gjitha organeve të cilat
ushtrojnë vullnet shtetëror, drejtpërdrejt apo jo që do të thotë tërësinë e të gjithë atyre organeve që
ose ofrojnë shërbime të drejtpërdrejta ose rregullojnë marrëdhënie të rëndësishme të jetës në vend
të cilat prekin interesat e përditshme të qytetarëve. Ajo duhet të organizohet dhe të funksionojë
në rradhë të parë në bazë të Kushtetutës që është ligji themelor i shtetit dhe në bazë të parimeve
të së Drejtës Administrative që ligjishmëria, barazia dhe proporcionaliteti, parimi i drejtësisë dhe
i paanësisë, parimi i bashkëpunimit të administratës me personat privatë, i përgjegjshmërisë, i
marrjes së vendimeve, parimi i efiçencës, i të drejtës për tu informuar e transparensës, i mbrojtjes
së sekretit shtetëror dhe i konfidencialitetit, i kontrollit të brendshëm dhe atij gjyqësor dhe parimi
i mospagimit të shërbimit.

Hyrje
Ligji për shërbimin civil synon të sigurojë që shërbimi civil të përbëhet nga nënpunës civil
të paanshëm, profesional dhe të përgjegjshëm, dhe që përbërja e tij të pasqyrojë parimet
themelore, te cilat përbëjne themelin kryesore në një shoqëri demokratike, por edhe
plotësim i kushteve për aderim në Bashkimin Evropian, të cilën e aspiron fortë Shqipëria
dhe Kosova.
Kuptimi i nëpunesit civil sipas legjislacionit Shqiptarë dhe atij Kosovar
Ne këtë pjesë të punimit do të paraqesë për kufizimet përkatese të nëpunesve civil në dy
shtetet respektive.
• Në bazët të Nenit 2 të Ligjit ” Nr.152/2013 të Republikes së Shqipërise kuptojmë se
“Nëpunës civil” është personi që kryen funksionin për ushtrimin e autoritetit administrativ,
publik, në bazë të aftësisë dhe profesionalizimit, i cili merr pjesë në formulimin dhe
zbatimin e politikave, monitorimin e zbatimit të rregullave dhe procedurave administrative,
sigurimin e ekzekutimit të tyre dhe ofrimin e mbështetjes së përgjithshme administrative
për zbatimin e tyre.1
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 107 parashikon se “nëpunësit publikë”
Ligji Nr. 152, (2013), neni 4,fq 2.

1
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zbatojnë ligjin dhe janë në shërbim të popullit.Sherbimi civil rregullohet nga disa akte
ligjore dhe nenligjore.
• Sipas ligjit të Republikes së Kosoves Nr. 03/L-149 kuptojmë se Nëpunës civil - është
personi i punësuar për ushtrimin e autoritetit administrativ publik në bazë të aftësisë
dhe kapacitetit, i cili merr pjesë në formulimin dhe zbatimin e politikave, monitorimin e
zbatimit të rregullave dhe procedurave administrative, sigurimin e ekzekutimit të tyre dhe
ofrimin e mbështetjes së përgjithshme administrative për zbatimin e tyre2.
Ligji Kosovar dhe Ligji Shqiptarë për nënpunësit civil synojnë të sigurojnë që shërbimi
civil të përbëhet nga nënpunës civil të paanshëm, profesional dhe të përgjegjshëm, dhe që
përbërja e tij të pasqyrojë parimet themelore dhe më kokretisht atë të barazisë gjinore. Në
një shtet demokratik realizimi i funksioneve shtetërore kërkon më së pari një organizim
sa më të mirë të aparatit shtetëror dhe në veçanti të atij administrativ, dhe së dyti një
aparat të përbërë nga nëpunës të aftë profesionalisht.
Parimet mbi te cilat mbeshtetet Sherbimi Civil ne Shqiperi dhe Kosove
Shërbimi civil si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri duhet të funksionojë duke u bazuar në
disa parime themelore,në bazë të të cilave nënpunësit civil ushtrojnë detyrën e tyre. Këto
parime janë:
• Ligjshmëria – nëpunësit civilë ushtrojnë të gjitha detyrat në bazë të Kushtetutës,
instrumenteve të aplikueshme ndërkombëtare si dhe legjislacionit në fuqi;3
• Profesionalizmi – ky parim ka të bëjë me ngritjen e një shërbimi civil të bazuar në
meritat dhe në konkurrimin e hapur që bën të mundur një punësim të atyre personave që
i plotësojnë kriteret e profesionalizmit;4
• Jodiskriminimi - nuk lejohet diskriminimi i drejtpërdrejtë apo i tërthortë në bazë të racës,
ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike, prejardhjes kombëtare a shoqërore,
lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual,
lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal3
• Detyrimi për t’iu përgjigjur kërkesave - nëpunësit civilë duhet t’u përgjigjen dhe të
reagojnë shpejt ndaj kërkesave, iniciativave ose ankesave të dorëzuara nga individët,
organizatat private ose organe të tjera të administratës publike
• Efektshmëria dhe efikasiteti - nëpunësit civilë duhet të sigurojnë zbatimin e thjeshtë dhe
ekonomik të rregullave dhe procedurave administrative për përmbushjen e objektivave,
në interesin publik dhe në të mirë të administratës publike dhe të qytetarëve;
Ligji Nr.03/L-149,( 2010), neni 2,fq 2
Ligji Nr. 152, (2013), neni 4,fq 3
4
Ligji Nr. 152, (20130, neni 20,fq 10
5
Ligji Nr.03/L-149,(2010),neni 5,fq 4
2
3
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• Përgjegjësia - nëpunësit civilë janë të detyruar që të raportojnë, shpjegojnë dhe të
përgjigjen për pasojat e vendimeve, veprimeve dhe mosveprimeve të tyre administrative;
• Paanësia dhe pavarësia profesionale - nëpunësve civilë nuk u lejohet njëanshmëria, që do
të thotë të ketë një trajtim në favor të një rezultati të caktuar gjatë vlerësimit të një situate,
duke shkaktuar si rrjedhojë një dëm të pajustifikueshëm për interesin e përgjithshëm ose
për të drejtën e palëve të tjera të interesuara;
• Transparenca - nëpunësit civilë ruajnë konfidencialitetin e informacionit, që kanë në
zotërim, por pa cënuar zbatimin e detyrimeve që dalin nga legjislacioni që ka të bëjë me
qasjen në dokumente publike. Proceset në shërbimin civil janë të hapura për publikun;
• Shmangia e konfliktit të interest - nëpunësit civilë duhet të mos lejojnë që interesat e tyre
private të bien ndesh me pozitën e tyre publike, të shmangin kryerjen e detyrave private
ose publike, që bien ndesh me pozitën e tyre dhe që mund të krijojnë konflikt interesi. Ata
veprojnë në pajtim me dispozitat e ligjit në fuqi për shmangien e konfliktit të interesit;
• Parimi i mundësive të barabarta për komunitete dhe gjini – komunitetet dhe pjesëtarët
e tyre kanë mundësi të barabarta për pjesëmarrje në shërbimin civil në institucionet e
administratës qëndrore dhe vendore. Mundësi të barabarta për pjesëmarrje në shërbimin
civil në organet e administratës publike kanë pjesëtarët e dy gjinive. Ky parim është më
shumë i trajtuar dhe i kushtohet më shumë rëndësi në ligjin e Kosovës.5
Klasifikimi sipas klasave dhe emërimeve të pozicioneve për çdo klasë në Shqipëri
dhe Kosovë
Duke analizuar keto dy legjislacione une kam konstatuar se përveç faktit që të dy shtetet
kanë një ligj për nënpunësin civil që përshkruhet nga të njëjtat parime ato kanë edhe
ndryshime në përbërjen e tyre.
• Ligji për nënpunësin civil në Republikën e Kosovës Nr.03/L149 hyri në fuqi në 25.06.2010
dhe nuk ka pësuar asnjë ndryshim që date dhe është emërtuar ligji për shërbimin civil,
ndërsa ligji shqiptar ka pasur axhornime kohë prej kësaj pas kohe dhe më i fundit është ai
i janarit të vitit 2014 dhe është emërtuar ligji për nënpunësin civil.
• Në ligjin Kosovar për shërbimin civil rregullohet në mënyrë të veçantë orari i punës (Neni
36), puna me orar të shkurtuar, puna jashtë orarit, pushimi vjetor, pushimet e veçanta,
kushtet shëndetësore (Nenet 36-41), ndërsa në ligjin shqiptar për nënpunësin civil nuk
parashikohen rregullime të tilla dhe ato rregullohen nga Kodi i Punës së Republikës së
Shqipërisë.7
• Një ndyshim tjetër i dukshëm është që në ligjin kosovar flitet për të drejtën e pagës por jo
për strukturën e saj kurse në ligjin tone flitet për të dyja, konkretisht Neni 34. Gjithashtu
në ligjin shqiptar orari i punës dhe pushimet vjetore rregullohen nga KP ndërsa në ligjin
kosovar rregullohen në ligjin për nënpunësin civil.
__________________________________
7
Ligji Nr.03/L-149,(2010 ),neni 34,fq 18.
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• Në Republikën e Shqipërisë në varësi nga rrethi i kompetencave dhe i detyrave të
përcaktuara në strukturën organizative të administratës publike, të cilave u përgjigjet një
nivel i caktuar i pagave e pensioneve, nëpunësit civilë ndahen në 4 grupe:
- nëpunës të nivelit të lartë drejtues;
- nëpunës të nivelit të mesëm drejtues;
- nëpunës të nivelit të ulët drejtues
- nëpunës të nivelit ekzekutiv (specialist).
Për secilën nga këto klasa ka nivele dhe emërtime të ndryshme të nëpunësve civilë. Kështu,
nëpunës civilë të nivelit të lartë drejtues konsiderohen këto pozicione:
a. sekretar i Përgjithshëm
b. drejtor Departamenti
c. drejtor Drejtorie të Përgjithshme
d. pozicionet e barazvlefshme me tre të parat në institucionet e administratës publike
qëndrore apo vendore.
a. Nëpunës civilë të nivelit të mesëm drejtues konsiderohen këto pozicione
b. pozicionet e barazvlefshme me to.
Nëpunës civilë të nivelit ekzekutues konsiderohen specialistët.
Ndërsa nëpunësit e thjeshtë, të cilët brenda administratës publike kryejnë detyra shërbimi,
marrëdhëniet juridike të punonjësit e sistemit arsimor dhe të shërbimit shëndetësor
trajtohen bazuar në dispozitat e Kodit të Punës. (Ligji Nr. 152, (2013), neni 19,fq 9)
Po kështu, nuk parashikohen si pjesë e shërbimit civil punonjësit e organeve të drejtësisë
dhe pjesëtarët e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, marrëdhëniet e punës
të të cilëve rregullohen me dispozita juridike të veçanta.
Ligji për nënpunësin civil nuk zbatohet për:
a. të zgjedhurit
b. ministrit dhe zëvendësministrit
c. funksionarët e emëruar nga Kuvendi,Presidenti i Republikës ose Këshilli i Ministrave
d. gjyqtarit ose prokurorit
e. nënpunësit e administratës gjyqësore
f. ushtarakut të Forcave të Armatosura
g. personelit të Shërbimit Informativ Shtetëror
h. personelit të njësive publike direkte të shërbimit
i. anëtarit dhe kryetarit të organeve kolegjiale drejtuese të komiteteve apo institucioneve
në varësi të Kryeministrit apo një ministri
j. punonjësit administrative
k. funksionarit të kabinetit
• Në Republikën e Kosovës nënpunësit civil ndahen në 4 grupe të cilat janë :
- Nënpunës civil të nivelit të lartë drejtues
- Nënpunës civil të nivelit drejtues
- Nënpunës civil të nivelit professional
- Nënpunës civil të nivelit tekniko-administrativ
Nëpunës civil duhet të jenë të paanshëm, profesional, të përgjegjshëm. Ata punësohen në
bazë të meritës, pasi t’i jenë nënshtruar procedurës përzgjedhëse, e përcaktuar në bazë të
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ligjit dhe akteve përkatëse nënligjore. Nënpunës civil konsiderohen:
a. Nëpunësit e administratës së kuvendit të Republikës së Kosovës
b. Personeli diplomatik dhe konsullor, si dhe personeli administrativ i dërguar jashtë
vendit ose i punësuar në mistrinë e punëve të jashtme të kosovës
c. Personeli civil i punësuar në policinë, në forcën e sigurisë, në doganat, në shërbimin
korrektues të kosovës
d. Personeli administrativ i punësuar në sistemin gjyqësor dhe prokurorial me përjashtim
të gjyqtarëve dhe prokurorëve.
Kategoritë e punonjësve publikë të cilët nuk janë pjesë e shërbimit civil :
- stafi mësimor i sistemit arsimor,
- stafimjekësor i sistemit shëndetësor,
- krijuesit dhe përformuesit e artit,
- zyrtarët policorë të policisë
- zyrtarët doganorë të oganave
• zyrtarët korrektues të shërbimit korrektues dhe pjesëtarët e forcës së sigurisë, të emëruarit
politik dhe të gjithë ata që emërohen në pozita nga të emëruarit politik dhe anëtarët e
kabineteve të tyre, që nga kabineti i presidentit, kryetarit të kuvendit, kryeministrit dhe
kabinetet e ministrave. Marrëdhënia e tyre e punës rregullohet me ligjin e punës, ligje të
veçanta, me marrëveshje kolektive ose me rregullore sektoriale. (Ligji Nr.03/L-149,(2010),
neni 4,fq 3)
Marrëdhënia juridike e punës për nënpunësin civil ne Shqiperi dhe Kosove
Pavarësisht pozicionit, kushtetuta e të dy shteteve ka parashikuar në dispozitat e saj
një nen të posaçëm që kërkon që nënpunësit e administrates publike të zbatojnë ligjin
dhe të merren në punë me konkurs. Nuk ka një ligj të vetëm që të rregullojë në tërësi
marrëdhëniet e punës në administratën publike si në ligjin kosovar dhe atë shqiptar.
Marrëdhënia e punës lind pas përfundimit të procedurave të pranimit në shërbimin civil
në bazë të ligjit përkatës dhe pas pranimit të një shkrese brenda 30 ditëve pas përfundimit
të procedurave nga institucioni përkatës.
Dallimi i marrëdhënies juridike të nëpunësit nga marrëdhëniet e tjera të punës është
emërimi si formë e veçantë për vendosjen e nëpunësve në administratës publike, është
një akt juridik i njëanshëm, në kuptimin që marrëdhënia juridike e nëpunësve krijohet
në mënyrë të njëanshme nga organi që bën emërimin.Personi që kërkon të vendoset në
punë në shërbimin civil nuk ka të drejtë të përcaktojë nëpërmjet marrëveshjes, kushtet,
të drejtat e detyrat me karakter administrativ të funksionit që do të ketë pas emërimit.
Kushtet për emërimin e një personi si nëpunës dhe ato për realizimin e funksioneve
nga ana e tij përcaktohen nga dispozita përkatëse dhe në asnjë mënyrë nga marrëveshja
ndërmjet organit që bën emërimin dhe personit që kërkon të emerohet si nënpunës.
• Përsa i përket marrëdhënies së punës për nënpunësin civil sipas ligjit kosovar dhe atij
shqiptar për nënpunësin civil theksohet që pranimi do të bazohet në parimet e shanseve
të barabarta, meritës, aftësive profesionale e mosdiskriminimit dhe kryhet nëpërmjet një
procesi përzgjedhës transparent e të drejtë. (Ligji Nr. 152, (2013), neni 20,fq 10)
• Por në ligjin kosovar parashikohet se përsa i përket pranimit duhet që 10 % e posteve
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të rezervohen për personat të cilët u përkasin komuniteteve të cilët nuk janë shumicë në
Kosovë dhe që përmbushin kriteret specifike të punësimit. Gjithashtu edhe për anëtarët e
kualifikuar të komuniteteve që nuk janë në shumicë, do të jetë i rezervuar numri i vendeve
të punës në pajtim me përfaqësimin. Ndërkohë në ligjin shqiptar ky fakt nuk është i
parashikuar shprehimisht.
Në ligjin kosovar janë 2 kategori të të punësuarve në shërbimin civil :
• pozitat e nënpunësit të karrierës - të cilët ushtrojnë funksionet në baza të përhershme
për arritjen e objektivave të përgjithshme institucionale
• pozitat e nëpunësve civilë të jo karrierës - të cilët ushtrojnë funksionet me kohëzgjatje të
kufizuar deri në 2 vjet, për zbatimin e projekteve të caktuara, zëvendësimi i përkohshëm i
nëpunësve të përhershëm civilë dhe në raste të mbingarkesave në punë4
• Këto pozita miratohen nga qeveria. (Ndërkohe ky klasifikim nuk bëhet në ligjin shqiptar
për nënpunësin civil.(Ligji Nr.03/L-149,(2010),neni12,fq 7).
Kriteret e pranimit ne sherbimin civil ne Shqiperi dhe Kosove
Gjithashtu këto dy ligje ndryshojnë edhe përsa u përket kritereve të vendosura për
pranimin në shërbimin civil. Në ligjin kosovar parashikohet që në shërbimin civil do të
pranohen ata shtetas të cilët :
• janë në moshës madhore
• kanë zotësi të plotë për të vepruar
• janë në posedim të të drejtave civile dhe politike
• kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave
ekzekutive, drejtuese ose zbatimin e funksioneve administrative
• kanë aftësitë fizike, që kërkohen për pozitën përkatëse.8
• Në ligjin shqiptar kriteret për tu pranuar në shërbimin civil janë :
• të jetë shtetas shqiptar
• të ketë zotësi të plotë për të vepruar
• të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur
• të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse
• të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për
kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje
• ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është
shuar sipas këtij ligji
• të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera të
posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës9
Periudha e proves sipas ligjit shqiptare dhe kosovare
Ajo çka i dallon është se:
• në ligjin kosovar për nënpunësit civil në pozitat e karrierës, periudha e provës zgjat një
vit ndërsa në pozitat e jokarrierës ajo është me kohëzgjatje 3 muaj. Gjithashtu periudha
8
9

Ligji Nr.03/L-149,(2010 ), neni13, fq 7.
Ligji Nr. 152, (2013), neni 21, fq 10.
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e provës mund të zgjatet për kohën sa është bërë ndërprerja e punës në raste të vecanta
si shërbimi ushtarak, pushimi mjekësor etj. Ndërsa në ligjin shqiptar është parashikuar
që periudha e provës mund të zgjatet vetëm për një periudhë jo më shumë se 6 muaj
dhe vetëm një herë, dhe kjo zgjatje bëhët për shkaqe të justifikuara të pamundësisë së
vlerësimit të plotë të nënpunësit.( Ligji Nr.03/L-149,(2010),neni 20,fq 11)
• Një tjetër ndyshim është që sipas ligjit shqiptar lista e kandidatëve fitues të pa emëruar
ende është e vlefshme për një periudhë 2 vjeçare nga dita e shpalljes publike të fituesve.
Dhe nëse gjatë kësaj periudhe zhvillohet një procedurë tjetër konkurrimi për të njëjtin
grup, kandidatët fitues të listave që nuk janë emëruar ende, rirenditen sipas rezultatit
përfundimtar. Pas përfundimit të periudhës së provës vendimi i institucionit për
pranimin ose jo të nënpunësit civil në të dy ligjet merret në bazë të vlerësimit periodik
të punës së kryer nga nënpunësi në periudhë prove dhe rezultatet e trajnimit të kryera
prej tyre. Në ligjin e kosovës është parashikuar afati 30 ditor i pranimit të një shkrese nga
institucioni kompetent pas procedurave të pranimit dhe afati 15 ditor i kthimit të shkresës
së nënshkruar nga kandidati i pranuar. Në ligjin shqiptar kjo gjë nuk është parashikuar.
(Ligji Nr. 152, (2013), neni 23-24,fq 12)
Konkluzionet
Si Shqipëria dhe Kosova synojnë të jenë pjesë e BE-së. Për këtë aspiratë Shqipëria në bazë
të nenit 70 të MSA ka përshtatur të gjithë legjislacionin me Aquis Communitare, përfshirë
këtu edhe ligjin për nënpunësin civil. Të dy shtetet po bëjnë një përpjekje të madhe në
krijimin dhe konsolidimin e administratës publike meritokrate, të qëndrueshme, të
pa ndikuar nga politika, transparente, për të plotësuar një prej kërkesave në rrugën e
procesit të integrimit evropian. Si Kosova dhe Shqipëria synojnë që shërbimi civil i tyre të
përbëhet nga nënpunës civil të paanshëm, professional, të përgjegjshëm dhe që përbërja e
tij të pasqyrojë parimet themelore dhe më konkretisht atë të barazisë gjinore. Ekzistenca
e nënpunësve civil të përgjegjshëm ndikon në përmirësimin e shërbimit civil dhe
efikasitetin e tij si dhe në besueshmërinë e publikut në administratën publike. Shërbimi
civil në Kosovë kërkon stabilitet të nëpunësve civilë në pozitat e tyre për të bërë përpjekje
për përmirësim të performancës së tyre. Stabiliteti në shërbim është parakushti i parë për
reforma të qëndrueshme dhe për të rritur kapacitetet në shërbimin civil.
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Barazia gjinore dhe ndërveprimi mes gjinive në praktika dhe vendime
gjyqësore
Dr. Erind Pirani

Nd/ Komisioner, Avokati i Popullit

Av. Edlira Grabova
Free Legal Aid ADRF

Abstrakt
Legjislacioni Shqiptar dhe Ndërkombëtar si dhe lëvizjet për emancipimin e femrës, kanë
mundësuar garantimin e të drejtave dhe barazinë për të dyja gjinitë, si për burrat ashtu dhe për
gratë në të gjitha fushat e jetës. Megjithatë, edhe pse kjo barazi sanksionohet në letër, realiteti
shpesh herë rezulton i ndryshëm, në sisteme dhe kultura të ndryshme. Nëse i referohemi drejtësisë
më specifikisht, pavarësisht nga angazhimi i strukturave shtetërore përkatëse dhe organizatave të
shoqërisë civile gjatë viteve të fundit, përsëri vërejmë se aksesi i barabartë i burrave dhe grave në
drejtësi mbetet akoma një sfidë për t’u arritur. Miratimi i Strategjisë Kombëtare për barazinë gjinore
dhe reduktimin e dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje 2011-2015; aktet në mbështetje të
nenit 100 të Kushtetutës, ligjeve “Per barazinë Gjinore në Shoqëri” dhe “Për masa ndaj dhunës në
marrëdhëniet familjare” sollën ndryshime konkrete në menaxhimin e rasteve të dhunës me bazë
gjinore dhe dhunës në familje. Evidentimi i praktikave të cilat përfshijnë profesionistë të të dyja
gjinive në dhënien e drejtësisë dhe ndërveprimi mes tyre kanë rezultuar mjaft efektivë në zgjidhjen
e rasteve dhe respektimin e afateve gjyqësore.
Megjithatë, dhuna në familje dhe dhuna me bazë gjinore, mbeten akoma cështje delikate, sidomos
përsa i përket veriut të Shqipërisë, ku ringjallja dhe devijimi i normave kanunore prekin jo pak
herë statusin dhe pozitën e gruas në familje dhe shoqëri.
Ky studim, synon të hulumtojë pikërisht efektivitetin e drejtësisë, nëpërmjet ndërveprimit gjinor
dhe aksesit të profesionistëve në menaxhimin e rasteve, përfaqësimin dhe dhënien e vendimit.
Duke iu referuar studimeve përkatëse; vendimeve të gjykatave në veri të Shqipërisë; eksperiencës
shumëvjecare në përfaqësim dhe monitorim; nëpërmjet këndvështrimit social dhe juridik, krahas
shkaqeve do renditen dhe pasojat ligjore, ku do të mund të shohim përparësinë që kanë përpara
drejtësisë rastet e menaxhuara nga profesionistët në krahasim me rastet e vetë përfaqësuara.
Një pjesë e këtij studimi, do fokusohet në efektivitetin e ndërveprimit mes gjinive, në dhënien e
drejtësisë.
Fjalë Kyçe: Barazia gjinore, ligje, praktika, ndërveprim, profesionistë.

Hyrje
Përparësia ekonomike dhe solidariteti mashkullor jo rrallë herë influencojnë statusin e
grave në shoqëri, aksesin në administratë apo drejtësi. Mes barazisë së shkruar dhe asaj
faktike ekziston një hapësirë, ku rolin më të rëndësishëm e zënë normat kulturore, sociale
dhe ekonomike. Fenomene si dhuna dhe diskriminimi me bazë gjinore mbeten akoma
problematika shqetësuese jo vetëm në Shqipëri. Referuar statistikave sot në botë, vërejmë
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se 37% e grave dhunohen, dhe se kjo dhunë mbështetet në baza gjinore, fizike dhe verbale.
Ndërkohë që për Europën vërejmë se gjatë gjithë jetës, 31.9% gra kanë jetuar dhunë fizike
ose seksuale. Dhuna psikologjike ndaj grave konsiston në 46.7% të rasteve në izolim;
40.7% në aksesin dhe kontrollin ndaj viktimës; në 30.7% në dhunë ekonomike ndërsa
14.3% e grave jetojnë një marëdhënie të dhunshme, ku përfshirë ish partnerët ky numër
rritet në 17.3%. Në 69.7 % të rasteve gratë dhunohen seksualisht nga partnerët ndërsa
në 27.2% janë lënduar fizikisht me rrezikshmëri për jetën. Rastet e dhunës, në 50% janë
shoqëruar me fyerje dhe persekutime dhe shumica e grave janë subjekt i shqetësimeve
psikomatike, pagjumësisë apo depresionit. Për më tepër, në 57 % të rasteve dhuna ndodh
në banesën e viktimës; vetëm në 7% të rasteve dhuna e partnerit denoncohet në polici; në
62.4% të rasteve fëmijët janë dëshmitarë të dhunës së asistuar. (ISTAT, 2014)
Në këndvështrimin social, dhuna përbën një raport pabarazie ku qëllimi i dhunuesit është
të konfirmojë pushtetin mbi viktimën, duke e kontrolluar psikologjikisht dhe fizikisht.
(Consiglio, 2015) Megjithatë, nuk duhet harruar që dhuna psikologjike është ushtruar
dhe nga gratë. Sipas studimit të Jon Hamel, «Gender-Inclusive Treatment of Intimate
Partner Abuse», përshkruhet që në një marëdhënie dhuna psikologjike ushtrohet nga
të dy partnerët. Referuar rasteve të dhunës me bazë gjinore në Shqipëri karakteristikat
ndryshojnë duke marre të tjera ngjyrime, në kontekstit verior në veçanti. Të flasësh për
dhunë psikologjike nga ana e grave është akoma shumë e parakohshme, nëse vërejmë
fuqinë që kanë akoma klanet mashkullore në veri por në të kundërt nuk duhet të harrojmë
se vetë gratë rrisin meshkuj nën frymën e superioritetit duke kaluar femrën në plan të dyte.
Sipas zyrës së botimeve të BE-së në Luksemburg dhe studimeve të fundit sot, statistikat
në shqipëri përsa i përket dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje tregojnë shifra
mjaft të larta, ku 59.4% e grave janë dhunuar me të gjitha llojet e dhunës gjatë gjithë jetës
së tyre ku vetëm 58.2% e zë dhuna psikologjike, ndërsa numri i fëmijëve të dhunuar nga
një prind shkon në 58%. Studimi në fjalë është kryesisht rezultat i monitorimit të rasteve
dhe vendimeve gjyqësore gjatë katër viteve të fundit si dhe rezultat i punës intensive,
bazuar në eksperiencë reale në terren, polici, gjykatë dhe institucione në mbrojtje të të
drejtave të njëriut; me saktësi në shifra dhe pasqyrimin e vendimeve, raste gjyqësore
të trajtuara që nga kërkesë padia deri në dhënien dhe zbatimin e vendimit. Studimi i
referohet mbi të gjitha, nocionit të barazisë në drejtësi, sepse gjithmonë drejtësia mbetet
vëndi ku çdokush duhet të gëzojë te drejtat themelore; çdokush duhet të gëzojë shanse
te barabarta mbeshtetur ne bashkëpunimin dhe mirëkuptimin në shërbim të drejtësisë
sociale. Gjithashtu punimi i referohet studimeve të rëndësishme të fushës përkatëse të
drejtësisë me karakter kombëtar dhe ndërkombëtar, në të cilët profesionistët kanë qenë
të përfshirë.
Problematika gjinore të Gj. Rr. Gj. Shkodër për çështje civile dhe administrative
Sipas statistikave, zgjidhja e martesës me vullnetin e njërit nga bashkëshortët është
më e zakonshmja. Nga eksperienca me viktimat, konstatohet që gratë nuk dëshirojnë
zgjidhjen e martesës dhe mbrojnë “familjen” sado e sëmurë të jetë. Të prirura nga një
logjikë reverse, me iluzionin për të mbajtur pranë vetes me çdo kusht “bashkëshortin”, jo
rrallë herë ndeshet nga klientet fraza e zakonshme “Pse ta gëzojë tjetra”- një psikologji që
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duhet luftuar në origjinë. Aktorët institucionalë, duke filluar nga profesionistët e fushës,
organizatat, organet e drejtësisë dhe rendit duhet të angazhohen plotësisht, sidomos kur
flitet për informim dhe ndërgjegjësim. Megjithatë, ndërkohë që ligji për barazinë gjinore
nuk është shumë i aplikueshëm në gjykatat shqiptare dhe praktikat ndërkombëtare
janë të pakta, UMM dhe UM, mbeten mjetet më efikase në mbrojtjen ndaj dhunës dhe
diskriminimit me bazë gjinore. Prandaj dhe studimi i rasteve përqendrohet tek aplikimi
i UM/UMM. Referuar ligjit, kërkesa për zgjidhje martese përbën një ndër provat që
duhet të shoqërojë kërkesë padinë për vendosjen e Urdhërit Mbrojtës. Por shoqërimi i
urdhërave mbrojtës në një fazë të mëvonshme nga kërkesë padia për zgjidhje martese
ndeshet gjërësisht në gjykim. Kjo sepse gratë shpresojnë që nën trysninë e denoncimit
ta rikthejnë bashkëshortin tek vetja, por duke vepruar në sens të kundërt, denoncimi
përforcon tek bashkëshorti bindjen për zgjidhjen e martesës dhe ndarja vjen si pasojë
e pashmangshme. Pikërisht në menaxhimin e rasteve civile, shohim më gjërësisht se si
ato janë të lidhur ngushtësisht me procedurat administrative, si në rastin e vendosjes së
UM; me ndërthurjen e praktikavë bazuar në ligjet kushtetuese dhe ndërkombëtare dhe
me çështjet e pronësisë, ku diskriminimi i grave është akoma më i madh dhe ku kërkohet
një ndërhyrje imediate. Faktorë të tillë, sjellin në shoqëri idenë e përgjithshme që aleanca
mashkullore pengon përparimin e grave dhe aksesin në të drejtat e tyre. Por, me kohën
ndërveprimi ndërmjet aktorëve të të dyja gjinive, të trajnuar dhe të kualifikuar po sjell risi
pozitive në gjykim, ku nga 2011-ta e në vazhdim është bërë më i dukshëm në fillimet e
një lëvizje botërore dhe konsolidimi masiv. Duke analizuar shkaqet për të cilat paditësit
i drejtohen gjykatës, vërejmë se mungesa e respektit të tij ndaj saj është shkaku kryesor
për të cilin gratë i drejtohen gjykatës, ndërsa burrat për tradhëti bashkëshortore, edhe pse
shumë here padia bazohet në pretendime dhe jo në prova. Pothuajse gjatë gjithë periudhës
së monitorimit, çështjet lidhur me urdhërat mbrojtë s dhe zgjidhjen e martesës, janë
menaxhuar nga gjyqtarë të veçantë të seksionit familjar, kryesisht gra. Megjithatë, vitin
e fundit rastet janë shpërndarë duke sjellë ndërveprim më të madh ndaj profesionistëve
dhe shumë prej tyre janë menaxhuar nga burrat. Trajnimet e gjyqtarë ve dhe të avokatëve
kane rezultuar mjaft pozitive, edhe pse ështe e nevojshme që këto trajnime të fokusohen
më tepër në trajtimin e çështjeve me bazë gjinore.
Problematika gjinore referuar kujdestarisë së fëmijëve subjekte të mbrojtjes nga
dhuna
Në nenin 124/b te KP, dhe ligjin për dhunën në familje, fëmijët gëzojnë mbrojtje të veçantë si
subjekte. Por kur viktima kërkon vetë Urdhër Mbrojtës pavaresisht se fëmijet janë viktima
të dhunës së asistuar, nën trysninë e denoncimit dhe nga mungesa e informacionit, ajo e
mohon faktin. Kur kërkuese është viktima, nuk renditen incidentet dhe fëmijët mbeten
të zbuluar. Dhunuesi i cili duhet të qendrojë larg baneses së viktimës, mund të kontaktojë
në cdo moment me fëmijët dhe t’i afrohet kopshtit apo shkollës së tyre. Nga eksperienca
është konstatuar se dhunuesi është i dhunshëm si me viktimën, dhe me fëmijët. Në rastet
kur viktima e mbuluar nga UM duhej të ndante shtëpinë me dhunuesin, ai zgjidhte një
tjetër formë “ndëshkimi” ndaj saj, dhunonte fëmijët. Megjithatë, në rastet e ndjekura nga
profesionistët, që nga momenti i denoncimit kur fëmijët kanë qenë viktima të dhunës
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së asistuar, janë vënë subjekte të cilët kërkojnë mbrojtje nga dhuna. Mbrojtja e fëmijëve
është garantuar në momentin kur përfaqësuesi ligjor ka patur tagër përfaqësimi dhe
duke proceduar në këtë mënyrë, është tuteluar interesi më i lartë i fëmijës; mbrojtja dhe
mirëqenia psikologjike e tyre. Por, problemi kryesor në vendosjen e UMM/UM mbetet
kujdestaria e fëmijëve dhe masat përftuese. Shpesh, viktimat nuk disponojnë të ardhura
monetare dhe bashkëshorti mbetet i vetmi burim ekonomik. Edhe pse dhunuesit i hiqet
e drejta e kujdestarisë përkohësisht, kjo nuk pengon faktin që ai duhet të kontribuojë
ekonomikisht për fëmijët, ndyshe nga rastet e divorcit, ku po praktikohet kujdestaria 50
me 50.
Në një nga rastet ku viktima dhe fëmijët dhunoheshin sistematikisht me incidente për
jetën nga babai dhe bashkëshorti i alkoolizuar, klientja u ndihmua në procedurat për
vendosjen e UM. Me vendim gjyqësor u caktua që ish bashkëshorti te qëndroje 200 m
larg banesës së viktimës dhe shkollës së femijëve. Më konkretisht, në vendimin me Nr.
514(4908-51-2011), dt. 22.11.2011 thuhet:“Gjykata pasi shqyrtoi aktet në tërësi, bazuar
ne nenet 306, 309, 310, të K.Pr.Civile; Ligjin 9669 dt. 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës
në marrëdhëniet familjare si dhe Kushtetutn e Republikës së Shqipërise, vendosi: Lëshimin
e UM për paditësen ndaj të paditurit A.T.” Pasi vendimi përcakton që dhunuesi të dalë
nga shtëpia me afat një vjeçar, të mos kercënojë apo të kryejë veprime të dhunshme mbi
viktimën dhe fëmijët, më poshtë vijon:“Urdhërohet paditësja M.T. dhe dy të miturit t’i
nënshtrohen programeve të rehabilitimit për viktimat;Detyrohet i padituri A.M. të paguajë
një kontribut ushqimor në vlerën 10.000 (dhjetë mijë) lekë në muaj, për dy fëmijët e tij të
mitur;Urdhërohet i padituri A.M. t’i nënshtrohet teknikave të rehabilitimit pranë Komunitetit
Emanuel Dega Shkodër e të sjellin një relacion përkatës në lidhje me detyrat e lëna nga
kjo gjykatë” Rasti përbën sukses, ku prania e profesionisteve femra të ndërgjegjësuara
mbi çështjet e dhunës konkludoi në një vendim, i cili u bë praktikë referuese për rastet
e ngjashme që pasuan. Roli i profesionistev të policise ishte mjaft i mirë duke ndihmuar
avokaten në procesin e provimit. Dëshmija e punojësit të rendit në mbështetje të viktimës
dhe faktet e gjetura nëpërmjet policisë, hodhën poshtë pretendimet e palës se paditur dhe
përpjekjet për aleancë me profesionistin. Bashkëveprimi mes avokates së viktimës dhe
punojësit të rendit solli më në vëmendje profesionalizmin e individëve të trajnuar me baza
gjinore në trajtimin e rasteve të dhunës dhe në rritjen e besimit të viktimës.
Gj. Rr. Gj. Shkodër dhe statistikat mbi rastet e dhunës dhe UM/UMM
Referuar UMM dhe UM nga statistikat e viteve të fundit, në periudhen Janar 2011 - Maj
2014, janë studiuar 252 cështje gjyqësore me objekt “Lëshim i Urdhërit Mbrojtës” të
gjykatës së rrethit gjyqësor, Shkodër të cilat kanë kaluar nëpërmjet denoncimit në organet
policore me të cilat është punuar ne terren, përfshirë dhe monitorimin e 97 seancave
gjyqësore.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër për vitin 2011 ka lëshuar 52 urdhra të menjëhershëm
të mbrojtjes. Në 46 raste ose për 88.4% Gjykata ka vendosur lëshimin e UM në seancën
e verifikimit të UMM. Kjo gjykatë për vitin 2012 ka lëshuar 31 urdhra të menjëhershëm
të mbrojtjes. Në 27 raste ose për 87 % Gjykata ka vendosur lëshimin e UM në seancën
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e verifikimit të UMM. Përsa i përket vitit 2013, në 94 cështje të monitoruara, për 67
ështe lëshuar UM në seancën e verifikimit, ose 89.3%. Ndërsa për vitin 2014, nga 94
cështje të monitoruara, vetëm për 70 është lëshuar UM, ose 74.5%. Ne bazë të cështjeve
të monitoruara, në 60 % te rasteve, vetëm viktima eshte mbuluar me UM, nderkohë që
provohet nëpërmjet provave gjyqësore (ekspertimet mjeko-ligjore, raportet psikologjike),
edhe dëshmisë së fëmijëve karakteri problematik i dhunuesit. Interesant dhe për t’u
përmendur është fakti që vitin e fundit 10 denoncime dhune janë bërë nga burrat. Kjo
sepse, kur gratë denoncojnë burrat, këto të fundit, në momentin që njoftohen në rajon
reagojnë duke denoncuar gratë. Në dy vitet e fundit, denoncimet kanë kaluar kryesisht
përmes policisë, duke treguar rritjen e besimit të viktimave ndaj punojësve të rendit.
Kjo sepse është rritur progresivisht numri i punojësve të rendit të trajnuar, meshkuj dhe
femra studentë të akademisë.
Ndërveprimi mes gjinive
Nëse më poshtë do ndalemi më gjërësisht, do konstatojmë se roli i profesionistëve-ve
ka qënë i spikatur në mbrojtje të viktimave të dhunës në familje. Duke qenë se palët në
procedurat e UM/UMM apo me objekt “Zgjidhje Martese” i përkasin gjinive të ndryshme,
është i domosdoshëm ndërveprimi i profesionistëve të gjinive të ndryshme, pikërisht si
model referimi ndaj tyre. Shifrat janë relativisht të larta dhe për pjesën më të madhe të
kërkesë padive, është vendosur Urdhëri Mbrojtës. Nëse analizojmë problemin në brendi,
vërejmë se mungesa e profesionisteve femra të licencuara dhe të kualifikuara, mbetet
një deficencë. Kjo sidomos në radhët e policisë dhe të avokatisë, ku prania e avokateve,
gjyqtareve, psikologeve ose punojëseve të rendit femra ndihmon viktimën në krijimin
e besimit, konfidencialitetit, sistemimin apo saktësimin e informacionit duke kaluar
gjëndjen konfuzionale që e karakterizon momentalisht. Kur viktima shoqërohet në
organet përkatese nga specialistë te fushes-punojes socialë, avokatë apo psikologë qartëson
spjegimin e rrethanave dhe lehtëson renditjen e fakteve. Gjithashtu, në vendimet e
përfaqesuara nga profesionistët, masat e parashikuara ndaj viktimës kanë qenë më efektive,
duke nxjerrë dhunuesin jashtë shtëpie, gjë që sjell sigurinë dhe mbrojtjen e viktimave. Një
tjetër fakt interesant mbetet përceptimi që ka dhunuesi për përfaqësuesen e viktimës duke
e vlerësuar si figurë negative. Por jo pak herë, prezenca femërore ne mbrojtje ka lehtësuar
komunikimin ndërmjet gjinive dhe palëve duke e thyer këtë koncept, sidomos në rastet e
drejtësisë restauruese.
Gjithashtu, prania e burrave profesionistë në trajtimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore
mbetet domosdoshmëri, sepse gratë të cilat kanë humbur besimin tek drejtësia, kanë nevojë
të përceptojnë figurën mashkullore ndryshe nga dhunuesit. Nëpërmjet konfrontimit me
policin, avokatin, psikologun apo gjyqtarin, restaurohet besimi i viktimave tek burrat,
profesionistët dhe institucionet. Përgjithësisht rastet familjare dhe dhunës me bazë
gjinore janë menaxhaur nga gjyqtaret femra, por vitet e fundit shpërndarja e rasteve ka
ndryshuar dhe në gjykim janë përfshirë më tepër burra. Nga monitorimi, gjyqtaret femra
kanë rezultuar të ndërgjegjësuara dhe të ndjeshme mbi cështjet e grave. Performanca e
tyre gjithashtu ka rezultuar mjaft e mirë teknikisht përmes hulumtimit të fakteve dhe
procesit të provimit. Megjithatë, burrat janë treguar koncizë dhe efektivë në gjykim dhe
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në dy raste, vendimi është mbështetur në bindjen e brëndshme të gjyqtarit, duke sjellë risi
në gjykim.
Bashkëpunimi ndërmjet profesionistëve dhe sistemi i referimit.
Mekanizmat referues, kanë obligimin të bëjnë një kallëzim dhe ta paraqesin brënda 48
orëve. Gjithashtu, viktima duke qenë së bashku me avokatin, është në gjëndje të kërkojë
zbatimin e masave që shoqërojnë UM, në vendimin përkatës që do lëshojë më pas gjykata.
Ndërhyrja e profesionistëve të drejtësisë dhe prezenca e avokatit që në momentin e
denoncimit jo pak herë ka influencuar në ndryshimin e rrjedhës së gjykimit. Një fenomen
që ndodh rëndom është përfaqësimi i viktimave nëpërmjet NGO-ve, në një kohë që të
pakët janë avokatët e organizatave me të drejtë përfaqësimi dhe pjesë e dhomës kombëtare
të avokatisë. Është e vërtetë që viktimat i drejtohen organizatave sepse nuk përmbushin
dot detyrimet financiare ndaj një avokati sepse procedurat ligjore kanë kosto. Megjithatë,
nuk duhet harruar asnjëherë që tagra e përfaqësimit, është pjesë e etikës së avokatit dhe
instrument i domosdoshëm në proçesin e gjykimit dhe konfrontimi i profesionistëve të
kualifikuar të gjinive të ndryshme, ndihmon përceptimin e këndvështrimeve të ndryshme
në menaxhimin e rastit dhe interpretimin e ligjit.
Konkluzione dhe rekomandime
Barazia gjinore ndryshon në kohë dhe kulturë. Ajo mbetet një e drejtë e pretenduar por
jemi akoma larg barazisë faktike. Pabarazia gjinore sot, është një e vërtetë qe nuk mund
të anashkalohet. Ajo lind në familje, zhvillohet në komunitet, për t’u konsoliduar në
institucione, në drejtësi. Pabarazia gjinore, gjeneron dhunë mbështetur në modelet sociale
me role diskriminuese. Flitet shume për patriarkalizëm dhe për pushtetin mashkullor,
por pak herë përmendet lufta brënda llojit që diskriminon gratë dhe favorizon burrat.
Kjo luftë, është akoma e dukshmë edhe në institucionet për të drejtat gjinore. Aty ku
lobohet për çështjet e grave ka indiferencë dhe mangësi të burrave, pikërisht për faktin se
nga këto grupe, figura mashkullore nuk duhet pare si antagoniste, por të inkurajohet për
veprim dhe bashkëpunim. Në shoqëri, në familje, në institucione, është e rëndësishme
që konceptet e vjetra të zëvendësohen me të reja, por për këtë duhet punuar shumë
në drejtim të ndërgjegjësimit. Trajnimet me bazë gjinore me target grupet dhe aktorët
institucionalë mbeten gjithmonë shumë të nevojshme, si një sektor ku duhet investuar
më shumë. Fuqizimi i kapaciteteve me nocione të reja që stimulojnë interaktimin dhe
bashkëpunimin tashmë është në hapat e para në radhët e shoqërisë civile, por që për t’u
zbatuar sic duhet, duhet të gjejë më tepër mbështetje në politikat sociale dhe shtetërore.
Shpërndarja e barabartë e aktorëve gjinorë në drejtësi dhe trajnimet me bazë gjinore
për këtë target grup po tregohen më të nevojshme se kudo, sepse drejtësia nënkupton
barazinë për të gjithë. Gjithashtu nuk duhet harruar asnjëherë, që media mbetet elementi
më i rëndësishem për përhapjen e mesazheve të caktuara. Më tepër emisione radiofonike
dhe televizive me fokus tek të drejtat njerëzore dhe barazia gjinore mund të kishin një
impakt të gjërë me kohën tek publiku nëse transmetohen në mënyrë konstante dhe të
përsëritur. Por roli më i rëndësishëm mbetet ai administrativ dhe institucional ku gratë
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duhet t’i referohen burrat si miq dhe aleatë të rëndësishëm, ndërsa burrat nuk duhet t’i
përceptojnë gratë si objekte divertimi apo inferiore për shkak të gjinisë. Për të konkluduar,
mund të themi që burrat dhe gratë së bashku duhet të mësojnë të kooperojnë në harmoni
ku secili mbulon role dhe prgjegjësi që komplimentohen.
“ Çfarë është zëri kur me një dorë troket” citohet në shkrimet e vjetra, një shprehje e hershme
e ndeshur në kultura të ndryshme, por që akoma nuk po gjen zbatim sic duhet. Kohët
ndryshojnë dhe disa problematika mbeten të njëjta. Nuk mund të thuhet se nesër gjërat
do ndryshojë për më mirë, pa menduar të sotmen me baza konkrete. Problemet sociale
si dhuna, diskriminimi me bazë gjinore nëpërmjet punës dhe nxitjes së ndërveprimit të
aktorëve mund të sjellë ndryshime të rëndësishme. Por që kjo të jetë e mundshme, të dyja
gjinitë duhet të mësojnë të punojnë dhe të ndërtojnë një shoqëri të vërtetë bazuar në vlera
dhe respekt duke ngritur zërin së bashku kundër fenomeneve shqetësuese në komunitet
dhe jo kundër njëri-tjetrit. Por që kjo iniciativë të jetë e qëndrueshme dhe të kthehet në
praktikë pune, duhet të fillojë me vetë vullnetin e lirë të profesionistëve, ku iniciativa
primare i takon drejtësisë.
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Kontrolli i përqëndrimeve në Shqipëri – si një nga shtyllat e së drejtës
së konkurrencës
Prof. assoc. Dr. PhD (Uni Graz) Mag. Iur (Uni Graz) Endri PAPAJORGJI
Dekan i Fakultetit të Drejtësisë i TBU (Tirana Business University)

Abstrakt
Në kuadër të së drejtës së Kartelit të BE-së Kontrolli i përqëndrimeve në Shqipëri përbën një
nga elementët bazë të saj, por ashtu sikurse me pozitën dominuese të tregut, GJED e justifikon
kufizimin e konkurrencës në rastet kur përqëndrimet e sipërmarrjeve e stimulojne zhvillimin
e rajoneve të pazhvilluara, ose në rastet e zhvillimit të teknologjisë dhe teknikës. Shqipëria
ka harmonizuar parimet bazë dhe praktikën e saj me atë të acquis communautaire (më saktë
Traktatin e Lisbonës (TFEU) si e drejtë primare dhe Rregulloret, Direktivat e Rekomandimet e
Këshillit dhe Komisionit si e drejtë sekondare). Marrëveshja definohet në nenin 3 pika 4 të ligjit
“Për mbrojtjen e Konkurrencës” si një marrëveshje (shprehje e lirë e vullnetit të palëve, në të cilin
përputhet vullneti i brendshëm me atë të jashtëm) e çdo forme e lidhur ndërmjet ndërmarrjeve,1
si dhe praktikat e bashkërenduara ndërmjet ndërmarrjeve, të cilat veprojnë në të njëjtin nivel
(Marrёveshje horizontale) ose në nivele të ndryshme (marrёveshje vertikale) të tregut. Praktika e
konkurrencës në Shqipëri është e bazuar në 4 shtylla kryesore, që janë:2 Marrëveshjet e ndaluara
(kartelet); Abuzimin me pozitën dominuese; Bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve; ndihma
shteterore. Qëllimi kryesor i këtij artikulli është analiza e kontrollit të përqëndrimeve në kuader të
jurisprudencës shqiptare.
Fjale kyçe: Konkurrencë, kontrolli i përqëndrimeve, ligj, Neni 107 TFEU, GJED.

Hyrje
Kontrolli i përqëndrimeve përbën shtyllën e tretë të ligjit “Për mbrojtjen e konkurrencës”,
nëpërmjet të cilit realizohet mbikqyrja e ndryshimit të strukturave të tregjeve nga
institucioni i konkurrencës. Siç e kemi diskutuar (nenet 10-17) janë baza ligjore e
kontrollit të përqëndrimeve. Për të rritur eficiencën e zbatimit të ligjit në këtë fushë, është
bërë një punë e madhe në evidentimin e transaksioneve të shit/blerjeve të aksioneve,
të cilat duhet të bëhen publike në QKR. Gjatë vitit 2008 Komisioni i Konkurrencës ka
marrë 13 vendime që lidhen me kontrollin e përqëndrimeve nëpërmjet shit/blerjeve të
Pёr pёrkufizimin e ndёrmarrjes shiko mё gjerё nenin 3 pika 1 tё ligjit „Pёr konkurrencёn“, i cili
e pёrkufizon atё si njё person fizik ose juridik, privat a publik, qё kryen veprimtari ekonomike. Si
ndёrmarrje konsiderohen edhe organet e administratёs qёndrore dhe vendore, si dhe entet ose
institucionet publike, kur kryejnё veprimtari ekonomike. Ky definicion pra pёrfshin dy elemente
bazё, qё janё:
- Ndёrmarrjen si njё person fizik ose juridik privat ose si ent shtetёror me qёllime fitimprurёse;
- Ushtrimi i njё veprimtarie ekonomike fitimprurёse.
2
Siç shihet, edhe Shqipёria ka njehsuar praktikёn e saj tё konkurrencёs me praktikёn e BE-sё
dhe pёrkatёsisht me nenet 101, 102, 107 TFEU. Pёr mё shumё shiko Pjesёn i mbi tё drejtёn e
konkurrencёs sё BE-sё.
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aksioneve të kompanive të ndryshme.3 Gjate vitit 2010, Autoriteti ka marre 7 vendime që
përmbajnë autorizimin e përqëndrimeve apo shitjes dhe blerjes së aksioneve,4 ndërsa në
vitin 2011 janë shënuar një rritje e numrit të përqëndrimeve të njoftuara pranë Autoritetit
të Konkurrencës me 10 raste të ndryshimit të kontrollit ndaj ndërmarrjeve kryesisht në
tregjet e sigurimeve, shërbimeve bankare dhe tregun e automjeteve.5
Sipas raportit vjetor 2012-2013 të Autoritetit të Konkurrencës, janë realizuar 4 raste
të ushtrimit të kontrollit të transaksioneve të shit/blerje-ve të aksioneve me insiativën
e Autoritetit të Konkurrencës, prej të cilave 2 raste ishin përqëndrime me ndryshim
kontrolli. Ndërmarrjet që kishin përfituar kontrollin dhe kishin shkelur ligjin duke mos
njoftuar brenda një muaji, janë penalizuar me gjoba të lehta (3 raste mosnjoftimi në kohë
të transaksioneve).6
Vendimi i parë në fushën e përqëndrimeve është ai nr. 38, datë 16.05.2006 „Për vendosje
gjobe ndaj Çalik Seker Konsorsiyum Yatirim A.S“. Në mbështetje të neneve 24,gërma d,12
dhe 74,gërma ç, të Ligjit nr 9121,datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”,Komisioni
i Konkurrencës, në mbledhjen e tij, të datës 16.05.2006, shqyrtoi procedurat e njoftimit të
përqendrimit të Bankes Kombëtare Tregtare Çalik Seker Konsorsiyum Yatirim A.S.
Komisioni i Konkurrencës, gjatë kësaj mbledhje, konstatoi:
- Që me Marrëveshjen e lidhur ndërmjet palëve si dhe me ato Suplementare dhe Shtesë dhe
përfundimisht me Proces-Verbalin e datës 19.12.2005, të Mbledhjes së Jashtëzakonshme të
Aksionerëve të Bankes Kombëtare Tregtare është vendosur që të realizohet marrëveshja e
transferimit të aksioneve dhe të njoftohet përqendrimi.
- Që brenda një jave, sikurse e përcakton pika 2, e nenit 12 të Ligjit “Për Mbrojtjen e
Konkurrencës”,nuk është realizuar njoftimi i përqendrimit, nga ana e blerësit Çalik Seker
Konsorsiyum Yatirim A.S.pranë Autoritetit të Konkurrencës. Ky njoftim është reralizuar
vetëm në muajin Shkurt të vitit në vazhdim, gjë që përbën shkelje që ndëshkohet me gjobë.
Pёr kёto arsye, Komisioni i Konkurrencës, bazuar në nenet 24,gërma d,12, dhe 74, pika
1 gërma ç të Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003, “Për Mbrojtjen e Konkurrencës, vendosi:
Vendosjen e gjobës, per shkeljen e mosnjoftimit në kohë të përqendrimit Çalik Seker
Konsorsiyum Yatirim A.S,ndaj kësaj shoqërie, në masën 2% të xhiros vjetore të vitit 2004
(545.789.711 lek), çka përbën 60% të shumës së mësipërme (327.473.827 lek)
Vendimi tjetër në fushën e përqëndrimeve është ai nr. 213 i datës 24.1.2012, i cili ka
rezultuar se nuk krijon dhe forcon pozitën dominuese të ndërmarrjeve në tregun e
ndërtimit dhe përkatësisht ndërmarrjeve E. Sh.p.k dhe E. Sh.p.k në ndërmarrjen E. I. G.
Sh.p.k dhe si pasojë është autorizuar nga Komisioni i Konkurrencës.
Me vendimin nr. 214, datë 24.1.2012 është shqyrtuar përqëndrimi i realizuar në ndërmarrjen
B. Sh.a në tregun e lojrave të fatit, i cili u autorizua nga Komisioni i Konkurrencës, pasi
ky përqëndrim nuk ndryshonte strukturën e përgjithshme të tregut të lojrave të fatit në
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2008-2009 (2009) 8.
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2010 (2010) 7.
5
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2011(2012) 7.
6
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013) 28.
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Shqipëri, sepse lidhej vetëm me ndryshimin e strukturës së zotërimit të aksioneve brenda
shoqërisë B. Sh.a.
Edhe vendimi nr. 227, datë 28.6.2012 është gjykuar nga Komisioni i Konkurrencës si
konform neneve 10-17 të ligjit “Për mbrojtjen e konkurrencës” në tregun e motorçikletave
dhe përftimit të 100 % të kapitalit themeltar nga shoqëria Audi AG tek shoqëria Ducati
Motor Holdings S.p.A, pasi ky transaksion nuk ka sjellë asnjë mbivendosje të aktivitetit të
palëve pjesëmarrëse në nivel horizontal dhe as ka rezultuar të ketë pasur tregje të prekura
dhe nuk ka pasur ndonjë ndikim në tregun e brendshëm.7
Vendime të autorizuara të përqëndrimeve të Komisionit të Konkurrencës kanë qenë ai nr.
228, datë 28.6.2012 në tregun e hoteleri turizmit, nëpërmjet përthithjes së shoqërive A. C.
Sh.a dhe S. 2009 Sh.a nga shoqëria G. Sh.p.k, pasi pozicioni në treg i pronarit të ri të Tirana
International Hotel & Conference Center nuk ka ndryshuar edhe pas përqendrimit, pra
transaksioni nuk ka rezultuar të shfaq shenja të kufizimit të konkurrencës në treg ose në
një pjesë të tij në veçanti dhe për këtë arsye është autorizuar; Vendimi i Komisionit të
Konkurrencës nr. 237, datë 26.7.2012 në tregun e veprimtarisë radio – televizive, i cili
ka si pasojë zvogëlimin e numrit të aksionerëve në ndërmarrjen M. V. Sh.a, me të njëjtin
argumentim si në vendimin e mësipërm.
Shembuj të tjerë përfshijnë vendimin nr. 238, datë 26.7.2012 të autorizuar nga Komisioni
i Konkurrencës së përqëndrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të plotë të kontrollit të
shoqërisë V.D.M I. C. VA, nëpërmjet blerjes së 99.99% të aksioneve nga shoqëria J. T. I. H.
B.V., pasi transaksioni nuk kishte asnjë efekt në tregun shqiptar të cigareve të përpunuara
dhe të prodhuara dhe nuk sillte krijim apo forcim të pozitës dominuese në tregun e
brendshëm për ndërmarrjet objekt përqëndrimi.
Edhe vendimi nr. 244, datë 20.9.2012 “Mbi autorizimin e përqëndrimit të realizuar
nëpërmjet përftimit 100 % nga shoqëria F. I. S.A të Business NAT dhe të 49% të Bussines
SL (të zotëruara nga G. S.)” në tregun e prodhimit të çokollatave, është autorizuar si
përqëndrim nga Komisioni i Konkurrencës, pasi ka rezultuar se ky transaksion nuk ka
shfaqur shqetësime për konkurrencën në tregun e brendshëm.
Edhe përqëndrimet në sektorin bankar gjatë vitit 2012, të cilat kanë pasur të bëjnë me
bankat Greke, prezente në Shqipëri me anë të filialeve të tyre, konkretisht: përftimin e
kontrollit të të E. E. S.A nga N. B. of Greece S.A dhe të E. B. of Greece S.A nga A. B. S.A
jane autorizuar nga Komisioni i Konkurrencës, përkatësisht me Vendimet nr.255, datë
11.12. 2012 dhe nr. 259, datë 27.12. 2012. Në të dyja rastet përqëndrimet kanë rezultuar
se nuk kanë shkaktuar efekte në strukturën e tregut bankar në Shqipëri, pra nuk krijonin
apo forconin pozitën dominuese në tregun përkatës.8
Në kuadër të kontrollit të përqëndrimeve vlen të përmendet vendimi nr. 7938 datë
22.9.22008 i gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, me paditës ndërmarrjen “ProCredit
Holding AG” e cila kërkonte shfuqizimin e Vendimit të Komisionit të Konkurrencës nr.63,
datë 03.12.2007 “Për vendosje gjobe ndaj shoqërisë ProCredit Holding AG”. Gjykata e
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013) 28 v.
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013) 29 (30).
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Rrethit Gjyqësor Tiranë rrëzoi kërkese-padinë e ndërmarrjes “ProCredit Holding AG”
duke lënë në fuqi vendimin e Komisionit të Konkurrencës,9 me argumentimin se:
“paditësi ka realizuar një procedure përqëndrimi për të cilin Autoriteti i Konkurrencës
është njoftuar me vonesë. Për këtë arsye pala e paditur ka marrë vendim për të gjobitur
palën paditëse për shkelje të nenit 12/2 të ligjit “Për mbrojtjen e Konkurrencës”, pasi data
e llogaritjeve të afatit për njoftimin e Autoritetit të Konkurrencës, do të nisë nga data e
nëshkrimit të marrëveshjes dhe jo nga zbatimi efektiv i saj. Po ashtu, gjykata shprehet se nga
shqytimi i gjithë informacionit dhe dokumentacionit të depozituar, rezultoi se informacioni
i lidhur me datën e nënshkrimit të marrëveshjes nuk ishte i saktë dhe i plotë duke krijuar
mospërputhje me kërkesën për njoftim të përqëndrimit të përcaktuar në nenin 12 pika 2 e ligjit
9121 “Për mbrojten e konkurrencës”. Po ashtu gjykata shprehet se dhënia e informacionit jo
të saktë, jo të plotë konsiderohet shkelje e lehtë, përcaktuar në nenin 73 pika 1 shkronja a dhe
b të ligjit nr 9121 datë 28.7.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”.
Ky vendim u la ne fuqi edhe nga gjykata e apelit dhe gjykata e larte.
Një shembull tjetër në kuadër të kontrollit të perqendrimeve mund të ishte edhe privatizimi
i ARMO-s,10 CEZ etj.
Pёrfundime
Praktika shqiptare në kuadër të kontrollit të përqëndrimeve është e varfër në vendime dhe
me sa u analizua në këtë artikull me pak përjashtime, që nga krijimi i Autoritetit, vendimet
e gjykatave në të gjitha shkallët i kanë dhënë të drejtë Komisionit të Konkurrencës, i cili
çdo vit ka punuar për të përmirësuar kuadrin ligjor. Përgjithësisht edhe nga vendimi i
mësiperm i Autoritetit të Konkurrencës, sektorët e ekonomisë më të prekur nga shkeljet
e konkurrencës janë ai i drithit, sigurimeve, betonit, karburanteve, ndërtimit, prodhimit,
si dhe telekomunikacioni (mobile). Konfirmimet nga ana e gjyqësorit e vendimeve më të
rëndësishme të Komisionit të Konkurrencës tregojnë se zbatimi i ligjit të konkurrencës
nuk mund të realizohet me efektivitetin e duhur nëse nuk merret në konsideratë nga të
gjithë aktorët e tregut, qofshin këto institucione shtetërore ose shoqëri private tregtare.
Sjelljet e shoqërive tregtare në një treg janë nga më të ndryshmet dhe më të rrezikshmet
jo vetëm për konsumatorin por edhe për shoqëritë e tjera të cilat veprojnë në tregun
shqiptar. Si shembuj të këtyre praktikave vlen të përmenden vendosja e çmimeve të ulëta,
kur në treg operojnë disa kompani të cilat vendosin çmime grabitqare (Predatory pricing)
për të falimentuar shoqëritë e tjera operuese në treg duke siguruar fitime të mëdha në
të ardhmen si dhe pozitë dominuese në treg. Këto kompani përdorin shumë metoda të
cilat janë të kamufluara në shumicën e rasteve prandaj dhe praktika shqiptare duhet të
pasurohet me çështje të gjykuara dhe mbrojtëse ndaj tregut, konsumatorit dhe operuesve
të tjerë në ekonominë vendase në kuadër të kontrollit të përqëndrimeve. Një punë e
madhe duhet bërë akoma në kuadër të kontrollit të përqëndrimeve në Shqipëri që të mos
disavantazhohen disa aktorë bazë të tregut sic janë sipërmarrjet dhe të avantazhohen disa
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2008 (2009) 22.
Nё kёtё rast Komisioni i Konkurrencёs u shpreh për monitorim të sjelljes së firmës pas realizimit
të përqëndrimit, sepse indeksi i përqëndrimit ishte shumë afër rastit të dhënies së autorizimit me
kusht; Malltezi/Rustemaj/Pelinku, Aspekte 422.
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të tjera.
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Zgjedhjet dhe organet që i menaxhojnë ato
Msc. Marinela Kërçuku

Këshilli i Qarkut Durrës

Abstrakt
Zgjedhjet përbëjnë mekanizmin kryesorë të funksionimit të demokracisë, përmes së cilave
qytetarët në bazë të drejtës së votës zgjedhin përfaqësuesit e tyre qoftë në nivel vendor e qoftë në
nivel kombëtarë, dhe po ashtu kanë të drejtën të zgjidhen si të përfaqësuar. Në vendin tonë, kushtet
e përshtatshme për zhvillimin e zgjedhjeve në kuptimin e standarteve demokratike u krijuan pas
zhvillimeve politike të viteve 1990. Për realizimin praktik të të drejtës së zgjedhjes u ndërmorën disa
hapa si miratimi i Kushtetutës së vitit 1998, hartimi i Kodit zgjedhor 2008, krijimi i institucioneve
përkatëse për menaxhimin e procesit zgjedhor, etj, këto përbëjnë disa arritje pozitive. Por realizimi
i këtyre të drejtave varet jo vetëm nga ekzistenca e ligjeve që i sanksionuan ato dhe që parashikuan
të gjitha instrumentet që mundësojnë realizimin e tyre në praktikë, por edhe nga vullneti politik
i partive politike dhe i institucioneve që ngarkohen me ligj për të organizuar dhe për të drejtuar
procesin zgjedhor. Një rol të rëndësishëm luajnë edhe vetë zgjedhësit, të cilët jo vetëm duhet të
ushtrojnë të drejtat e tyre, por edhe të kontribuojnë në zhvillimin e zgjedhjeve të lira, të ndershme
dhe demokratike. Ndaj ky punim vë në fokus të drejtën e zgjedhjes dhe institucionet e menaxhimit
të procesit zgjedhor. Në të do të paraqiten karakteristikat baze te së drejtës së votës, si dhe
evolimi i sistemeve zgjedhore në Shqipëri.Objekt i këtij punimi do të jetë gjithashtu pasqyrimi i
ndryshimeve në kushtetutën tonë për sistemin e zgjedhjeve dhe aktorët kryesorë që menaxhojnë
procesin zgjedhor.
Fjalë kyçe: Vota, zgjedhje, sistem zgjedhor, organe.

Hyrje
Zgjedhjet e lira dhe demokratike janë komponentë kryesore të nje demokracie që
funksionon. Pa zgjedhje të lira dhe demokratike përfaqësuesit e qeverisë dhe për më
tepër demokracia është e pamundur. Ky punim ka si qëllim të kontribuojë sado pak, qoftë
edhe në mënyrë modeste, në trajtimin e një temë sa interesante aq edhe të komplikuar,
atë të menaxhimit te procesit zgjedhor. Ky punim është shtrirë në disa drejtime. Së pari
është parashtruar e drejta e votës si një nga instrumentat më të fuqishëm të krijuar nga
njerëzimi për të krijuar qeverisjen demokratike të një shteti. Së dyti është parashtruar
evolimi i proceseve zgjedhore në Shqipëri dhe së fundmi janë trajtuar organet kompetente
që menaxhojnë procesin zgjedhor.
Zgjedhjet dhe ushtrimit i tyre në mënyrë demokratike
Organizimi dhe zhvillimi i zgjedhjeve të rregullta e të lira është moment tepër i rëndësishëm
për konstituimin dhe legjitimimin e pushtetit politik.Vetëm përmes këtyre zgjedhjeve
bëhet e mundur të transmetohet drejtpërsëdrejti vullneti politik i popullit në pushtetin
shtetëror. “Sovraniteti i përket popullit që e ushtron atë direkt ose nëpërmjet përfaqesuesve
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të tij”1
Për zgjedhje demokratike duhet të njihen e të zbatohen disa parime thelbësore të cilat
janë: Parimi i zgjedhjeve të përgjithshme - Demokracia në vetë thelbin e saj nënkupton
pjesmarrje sa më të madhe të shtetasve në ceshtje publike e politike të vendit. Një nga
format kryesore për garantimin e kësaj pjesëmarrjeje është sigurimi i zgjedhjeve të
përgjithshme. Parimi i zgjedhjeve të drejtpërdrejta - Kërkesë kryesore e këtij parimi
është garantimi me ligj dhe në praktikë i së drejtës së cdo shtetasi të votojë drejtpërsëdrejti
për cdo indivit apo subjekt të caktuar politik dhe jo në mënyrë indirekte, duke ia deleguar
më parë votën e tij një individi apo shtrese të caktuar shoqërore. Parimi i zgjedhjeve të
fshehta - Fshehtësia e votimit nuk është vetëm një drejtë e zgjedhësit, por edhe një detyrim
i tij. Përmes këtij parimi synohet të shmangen presionet dhe ndikimet e çfarëdolloji që
e pengojnë shprehjen e lirë të vullnetit të zgjedhësve. Personat që për arsye objektive
nuk mund të votojnë, si rregull ia transmetojnë vullnetin një personi tjetër të besuar të
tyre. Ky parim është i përcaktuar qartë në Kushtetutë në nenin 45. Gjithashtu dhe në
nenin 3/2 të Kodit Zgjedhor ku thuhet se:“Zgjedhjet bëhen me votim lirë, të fshehtë dhe të
drejtpërdrejtë sipas rregullave të parashikuara në këtë kod”2.Parimi i Zgjedhjeve të lira–
Sipas këtij parimi, është e domosdoshme të krijohen të gjitha kushtet dhe të merren masat
e nevojshme, në mënyrë që zgjedhjet të jenë me të vërtetë të lira.Dihet historikisht se kanë
ekzistuar dy forma kryesore të votimit me anë të cilave zgjedhësit kanë shprehur vullnetin
e tyre politik, votimi i hapur dhe votimi i fshehtë. Forma e parë është një formë e lashtë
primitive. Ajo ka qenë e pranishme që në shtetet antike ku votimi realizohej me brohoritje
(zgjedhjet në Spartë) ose me ngritjen e dorës (zgjedhjet në Athinë).
Edhe pse një nga format më të lashta, votimi i hapur nuk është një formë demokratike
pasi i lë zgjedhësit të pambrojtur përpara presioneve të ndryshme, dhe si i tillë nuk e lejon
shprehjen e lirë të vullnetit të tyre. Pra duhet të krijohet një klimë e vecantë që garanton
lirinë e kandidimit, lirinë e konkurimit dhe lirinë e votimit në zgjedhje (Zaganjori, 2002,
33). Parimi i zgjedhjeve të barabarta -Ky është parimi më i rëndësishëm që përcakton
përmbajtjen demokratike. Ai bazohet në parimin kushtetues të barazisë së shtetasve
përpara ligjit. Kërkesa kryesore e këtij parimi është barazia e shtetasve në zgjedhje, pra një
njeri një votë. Parimi i zgjedhjeve periodike -Zhvillimi i zgjedhjeve në mënyrë periodike
është një kusht i domosdoshëm për mbarë vajtjen e demokracisë në vend. Për më tepër ka
edhe vende që jo vetëm sanksionojnë zgjedhjet periodike me afate të caktuara disavjecare
por ndjekin zhvillimin e zgjedhjeve në data fikse kalendarike, sic është rasti i SHBA. Duke
bërë një përmbledhje të këtyre parimeve shohim qartë që përgjithësisht Kushteuta jonë
ka përcjellur parimet bazë të trashëgimisë elektorale Evropiane të përcaktuar në Kodin e
Praktikës së Mirë në Cështjet Zgjedhore, miratuar në Komisionin e Venecias në mbledhjen
e tij 52-të Plenare në Venecia, në tetor të vitit 2002.
E drejta e votës si një liri dhe e drejtë politike
E drejta e votës është një nga të drejtat bazike në një sistem demokratik. Në bazë të
Kushtetutës vota e zgjedhësit shqiptar ka disa tipare: Vota është një ‘’akt juridik individual
Kushtetuta e RSH-së, neni 2.
Kushtetua e RSH-së, neni 3.
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‘’që shpreh vullnetin e zgjedhësit në votime. Individualiteti i votës i nënshtrohet zotësisë
juridike elektorale, kurse kur flasim për kolegjalitetin e votimit, e lidhim me nocione
themelore të së drejtës publike si sovraniteti, parimi i përfaqësimit etj.Vota është e
barabartë - Parimi kushtetues i barazisë së votës lidhet në mënyrë te pandashme dhe me
sistemin zgjedhor. Në nenin 64, të Kushtetutës së RSH parashikohet se: Kuvendi përbëhet
nga 140 deputetë, të zgjedhur me sistemin proporcional me zona zgjedhore shumëemrore
3
…, Nëpërmjet kësaj dispozite të Kushtetutës njihet dhe pranohet parimi i fuqisë së
barabartë në votim që nënkupton, se vota e cdo shtetasi ka vlerë të njëjtë dhe askush në
zgjedhje nuk mund të ketë më tepër përparësi dhe privilegj në raport me zgjedhësit e
tjerë. Kodi i praktikës së mirë në çeshtjet zgjedhore miratuar nga Komisioni i Venicias
në Tetor të 2002, pranon se fuqia e barabartë e votës konsiston në shpërndarjen e qartë
dhe të balancuar të mandateve midis zonave zgjedhore mbi bazën e një prej kritereve të
mëposhtme të ndarjes së mandateve: popullsia, numri i banoreve lokal (duke përfshirë
dhe minoritetet), numri i zgjedhësve të regjistruar, dhe mundësisht numri i njerëzve që
faktikisht votojnë.4 Vota është e drejtpërdrejte dhe jo e tërthortë -Në Shqipëri kemi votë
të drejtpërdrejtë. Me qëllim që të mos krijohen pengesa për autonominë e saj, organet
vendore si ato vendimarrëse si ato ekzekutive zgjidhen me votim të drejpërdrejtë. Vota
e drejtpërdrejtë i jep të zgjedhurve një legjitimitet demokratik më të fortë se sa zgjedhjet
jo të drejtpërdrejta.Vota është e fshehtë - Kjo do të thotë që asnjë person tjetër për asnjë
rast, nuk mund të njohë zgjedhjen e zgjedhësit (me përjashtim të rasteve kur për shkak
të kushteve fizike të personit ndihmohet nga familjari ose nga një zgjedhës tjetër për
përmbushjen e një të drejte kaq të rëndësishme). Duke interpretuar dispozitat e Kodit
tonë zgjedhor, respektimi i rregullave të fshehtësisë është jo vetëm një e drejtë, por edhe
një detyrë për zgjedhësin.Vota është e lire -Në këtë kuptim ajo ushtrohet në mënyrë të
lirë pa asnjë lloj presioni. Pushteti shtetëror nuk mund të cënojë dhe të ndërhyjë në lirinë
e shprehjes së vullnetit të votuesve. Vota është vetjake - Ky parim i personalitetit të votës
presupozon se është i ndaluar votimi familjar i cili përbën akoma problem për zgjedhjet
në Shqipëri. Karakteri vetjak i votës nuk është i papajtueshëm me disa modalitete të tjera
të votës si vota me korrespondencë apo me prokurë, por këto alternativa të votës nuk kanë
pasur sukses.(Anastasi, 2004, 1112 ).
Sistemet zgjedhore dhe evolimi i tyre historikë në Shqipëri
Sistemi i zgjedhjeve nënkupton tërësine e parimeve, të drejtave, garancive, rregullave
formalo-juridike e proceduriale të sanksionuara në Kushtetutë dhe në akte të tjera juridike
në bazë të të cilave përcaktohet mënyra e zgjedhjeve dhe e konstituimit të organeve
përfaqësuese të popullit. Duke vështruar zgjedhjet, sistemet e zgjedhjeve dhe formulat
zgjedhore në Shqipëri nga viti 1991 deri në miratimin e Kushtetutës në 1998, vërejmë
se vendi ynë ka kaluar nga sistemi zgjedhor mazhoritar i pastër në sisteme zgjedhore të
kombinuara, proporcional me elemente të mazhoritarit apo mazhoritar i korrigjuar me
elemente të proporcionalit dhe se fundmi ne proporcional rajonal. Ndryshimi i sistemeve
zgjedhore është përcaktuar nga interesat e partive politike. Vërejmë se qëndrimi i partive
Kushtetuta e RSh-së, neni 64.
Kodi i praktikës së mire në ceshtjet zgjedhore, miratuar nga Komisioni i Venecias,2002.
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për sistemin e zgjedhjeve ka qenë i ndryshëm në periudha të ndryshme të zgjedhjeve.
Zgjedhjet e 31 marsit të vitit 1991, u bazuan në sistemin zgjedhor mazhoritar me dy
raunde, favorizues për partinë në pushtet që zotëronte mundësi shumë më të mëdha
diktimi politik. Ligji nr 7423, datë 13.11.1990 ‘’Për zgjedhjet e Kuvendit Popullor ‘’
parashikonte krijimin e 250 zonave zgjedhore njëemerore. Sistemi zgjedhor i parashikuar
ishte sistem mazhoritar me dy raunde. Kandidati fitues ishte ai që merrte më shumë se
gjysmën e votave të shprehura. Nese asnjë nga kandidatet nuk e arrinte numrin e votave
50%+1, atëhere në balotazh në raundin e dytë kalonin dy kandidatet me numrin me të
madh të votave. Në randun e dytë fitonte kandidati me numrin me të madh të votave.
Ligji zgjedhor Nr 7556, i viti 1992, përveç që ndryshoi sistemin e zgjedhjeve, u parapri
nga ndryshimi i ligjit për dispozitat kushtetuese, neni 17, i cili nuk përcaktonte me në
menyrë te shprehur 250 deputete, por “Numri i deputeteve te Kuvendit Popullor dhe
sistemi i zgjedhjeve caktohen me ligj. Sistemi zgjedhor i përcaktuar ne ligjin zgjedhor të
vitit 1992 ishte një sistem zgjedhor miks me baze mazhoritare.
Deputetet e Kuvendit të Popullit do te zgjidheshin si vijon: 100 deputete zgjidheshin
drejtperdrejt në 100 zona zgjedhore një-emërore, kurse një minimum prej 40 deputetesh
të tjerë zgjidheshin me sistem proporcional nga listat shumë-emërore të partive. Për
përcaktimin e numrit të deputeteve që merrte partia e caktuar sipas listave shumëemërore, neni 10 i ligjit përcaktonte se llogaritja bëhej mbi bazën e numrit të votave që ajo
kishte fituar në rang vendi duke e pjesetuar me numrin e deputeteve që kishte siguruar për
100 zonat një-emërore.Pragu elektoral për përfitimin nga kuotat e listave shumë-emerore,
sipas ligjit zgjedhor të vitit 1992, ishte 4 %.
Ligji Nr 8055, datë 01.02.1996 ‘’Për ndryshime në ligjin nr 7556 datë 04.02.1992 Për
zgjedhjet e Kuvendit Popullor ‘’ mbajti të njejtin prag elektoral prej 4 % si kusht për
përfitimin e partive politike për t’u përfaqësuar në parlament në bazë të listës shumëemë rore, por rriti pragun elektoral për koalicionet e partive. Koalicioni i dy partive për
të fituar të drejtën e përfaqësimit në parlament, sipas nenit 6 të ligjit, ishte 8 %. Nese
koalicioni i partive përfshinte 3 parti ose me shumë, për çdo parti me shume pragu rritej
me 4% te tjera.
Edhe sistemi zgjedhor i parashikuar në ligjin zgjedhor të vitit 1996, ashtu si ai i vitit 1992,
ishte sistem zgjedhor miks me baze mazhoritare. Por, ndryshe nga ligji i 1992-it që siç e
trajtuam me sipër përcaktonte në nenin 6, minimumi 140 deputete në përberje të Kuvendit
të Shqiperisë tek ligji i vitit 1996 në nenin 3 gjejme parashikimin që “Kuvendi Popullor
përbehët nga 150 deputete…,” Numri total i 150 deputeteve do të përcaktohej sic vijon:
-115 deputete do te zgjidheshin me sistem mazhoritar në zona një-emërore;
-25 të tjerët do të zgjidheshin me sistem proporcional prej listave shumë-emerore të
partive apo koalicioneve të partive në bazë të numrit total të votave të marra në shkallë
vendi në raundin e pare.
Ligji zgjedhor i vitit 1997 në nenin 3 percakton nje sistem zgjedhor miks me baze
mazhoritare dhe një numër prej 155 deputetesh për Kuvendin Popullor, të cilët do të
zgjidheshin si vijon:
- 115 deputete me sistem zgjedhor mazhoritar në zona një-emerore;
- 40 deputetet e tjerë do të zgjidheshin me sistem proporcional prej listave shumë-ëmerore
të partive apo koalicioneve të partive në bazë të numrit total të votave të marra në shkallë
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vendi në raundin e parë.
Nga analiza e bërë ligjeve zgjedhore vihet re se në mënyrë të herëpas hershme dhe abuzive
janë ndryshuar. Pikerisht për t’i shmangur këto ndryshime dhe për të detyruar garantimin
e ndryshimeve me shumicë të cilësuar, lindi nevoja e hartimit dhe miratimit të Kodit
Zgjedhor në vitin 2000, i cili përcaktonte sistemin zgjedhor miks me baze mazhoritare dhe
me balotazh. Ketë e gjejme në interpretimin e zgjedhuar të nenit 62 të Kodit dhe ndarjes se
deputeteve te Kuvendit të përcaktuar në të. Nga shprehja explicite e nenit 62 “Kuvendi (...)
përbehet nga 140 deputete, nga të cilet 100 zgjidhen drejtperdrejt(...) në zona zgjedhore
një-ëmerore dhe 40 zgjidhen sipas përqindjes proporcionale. Kodi Zgjedhor i vitit 2000
u shfuqizua në vitin 2003 dhe me pas ky i fundit u shfuqizua me Kodin Zgjedhor të vitit
2008, i cili vazhdon te jetë në fuqi (janë bërë ndryshime në vitin 2012 dhe së fundmi në
vitin 2015). Gjithashtu, në vitin 2008 Kuvendi i Shqipërisë bëri ndryshime në Kushtetutë
për sistemin e zgjedhjeve dhe formulën zgjedhore. U ndryshua neni 64 i Kushtetutës 5
dhe sistemi zgjedhor i kombinuar u zevendësua me një sistem zgjedhor proporcional,
i cili bazohet në ndarjen e vendit në zona shumemërore. Kushtetuta përcaktoi se zona
shumemërore përputhet me ndarjen administrative të një prej niveleve të organizimit
administrativo - teritorial. Kodi Zgjedhor përcaktoi se “zona zgjedhore përputhet me
teritorin e qarkut’’.Duke vështruar sa përcaktohet në Kushtetutë për sistemin e zgjedhjeve
mund të nënvizohet se sistemi proporcional i zgjedhjeve synon që rezultati i zgjedhjeve për
partitë politike apo subjektet zgjedhore të jetë në proporcion me numrin e përgjithshëm të
votave të fituara në zgjedhje, në çdo zonë zgjedhore. Kështu zgjedhjet parlamentare të 28
qershorit 2009 shënuan një progres të prekshëm dhe me bindje mund te thuhet se kuadri
ligjor përbën një themel të kompletuar teknik për zhvillimin e zgjedhjeve demokratike. 6
Menaxhimi i zgjedhjeve dhe organet kompetente
Menaxhimi i zgjedhjeve është një proces që përfshin një përgatitje si ligjore, teknike,
administrative, financiare, njërzore etj.Menaxhimi i zgjedhjeve përfshin organe të
ngarkuar me përgjegjësinë për organizimin e zgjedhjeve mbarëvajtjen e gjithë procesit
deri në shpalljen me sukses të rezultatit përfundimtar.Këto organe kompetente janë të
përcaktuara në Kodin zgjedhor 2008. Kështu sipas përkufizimeve në Kod kemi : “KQZ”
është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili është organi më i lartështetëror i përhershëm,
i ngarkuar për administrimin e zgjedhjeve, në përputhje me rregullat e percaktuara ne
Kodin Zgjedhor,“KQV” është Komisioni i Qendrës së Votimit,‘’KZAZ” është Komisioni
i Zonës së Administrimit Zgjedhor, që ngrihet dhe funksionon në përputhje më Kodin
Zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë dhe zgjedhjet vendore. Me Ligjin
Nr.9904, datë 21.04.2008 ndryshoi Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe shfuqizoi
nenet 153 e 154 ku saksionohej krijimi i KQZ-së duke ja lenë këtë Kodit Zgjedhor.Pra
shfuqizimi i këtyre neneve solli heqjen e KQZ –së nga Kushtetuta si një organ kushtetues.
Kushtetuta e kishte të parashikuar Komisionin Zgjedhor si një organ jashtë politikës. Në
Ligji Nr 9904,date 21.04.2008 ‘’Per disa ndryshime ne ligjin nr 8417 date 21.10.1998 ‘’Kushtetuta
e RSH-se ‘’ e ndryshuar.
6
Zgjedhjet Parlamentare 28 qershor 2009 Misioni i OSBE/ODIHR-it për Vëzhgimin e Zgjedhjeve
-Raporti Përfundimtar.
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Kushtetutë përpara se të bëheshin ndryshimet ishte e përcaktuar që anëtarët e komisionit
të zgjidheshin nga Parlamenti, Presidenti dhe Konferenca Kombëtare e Gjyqësorit. D.m.th
ishte një caktim i balancuar, i trefishtë, pra të pavarur dhe kjo gjë u ndërrua në vitin 2008
nga Kushtetuta e Shqipërisë, pra u hoq fare si organ kushtetues dhe u saksionua krijimi i
Komisionit Qendror te Zgjedhjeve si organi më i lartë shtetëror i përhershëm, i ngarkuar
me administrimin e zgjedhjeve, me 7 anëtare, me mandat 4 vjeçar. Sipas Kodit Zgjedhor,
KQZ-ja ka këto kompetenca kryesore: Nxjerr, në bazë dhe për zbatim të ligjit dhe brenda
sferës së juridiksionit të saj, vendime dhe udhëzime me fuqi juridike të përgjithshme në
të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, merr vendime për njësimin e praktikave
zgjedhore, drejton dhe kontrollon kolegjialisht, nëpërmjet çdo anëtari ose strukturave të
saj, procesin parazgjedhor dhe atë zgjedhor, miraton kufijtë e zonave të administrimit
zgjedhor, propozon ndarjen e numrit të mandateve për çdo zonë zgjedhore për zgjedhjet
në Kuvend, regjistron pjesëmarrjen në zgjedhje të subjekteve zgjedhore për zgjedhjet në
Kuvend, në përputhje me proceduarat e këtij Kodi…etj.7
Persa i përket vendimmarrjes në KQZ, neni 24 i Kodit Zgjedhor parashikon dy lloje
shumicash: Vendime të marra me shumicë të cilësuar, që është 5 vota ‘pro’ të anëtarëve
të KQZ-së dhe vendime të marra me shumice absolute të anëtareve.Vendimet e marra
me shumicë të cilësuar prej 5 vota ‘pro’ të anëtareve të KQZ-së janë të cilësuara në Kodit
Zgjedhor.8 Vendimet e KQZ-se qe merren me shumice absolute jane te gjitha vendimet e
tjera ne kuader te vendimmarrjes se saj.
Zonat e Administrimit Zgjedhore (ZAZ) dhe Komisionet e Zonave te Administrimit
Zgjedhor (KZAZ). Zonat e Administrimit Zgjedhor ngrihen dhe funksionojnë për çdo
lloj zgjedhjeje dhe referendumi. Në Ligjin nr 10019 datë 29.12.2008 ‘’Kodi Zgjedhor i RSHsë ‘’ ishte parashikuar se juridiksioni territorial i ZAZ-ve si rregull është i njëjte me rrethin
administrativ, sipas ligjit që rregullonte organizimin territorial. Mirpo miratimi i Ligjit nr.
115/2014 datë 31.7.2014 ‘’Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes
vendore në Republikën e Shqipërisë’’ pasoi me ndryshime ligjore edhe në Kodin Zgjedhor
ku u përcaktua se juridiksioni territorial i ZAZ-ve, si rregull, është i njëjtë me territorin
administrativ të bashkisë, sipas ligjit që rregullon organizimin administrativ-territorial të
Republikës së Shqipërisë. Bashkitë që kanë më shumë se 80 mijë shtetas me të drejtë vote
ndahen nga KQZ-ja në më shumë sesa një Zonë të Administrimit Zgjedhor, në përputhje
me këto kritere e përcaktuara : a) pandashmëria e territorit të njësisë administrative,
përjashtuar ato me më shumë se 80 mijë zgjedhës b) vazhdimësia dhe kompaktësia
e territorit, duke shmangur barrierat gjeografike, c) mundësi të mira komunikimi
brenda territorit, ç)numër i përafert zgjedhësish. Asnjë Zonë Administrimi Zgjedhor
nuk mund të shtrihet gjeografikisht në dy ose më shumë qarqe.9 KZAZ pergjigjet per
administrimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve në ZAZ. Ndër kompetencat e tjera të KZAZsë, që përcaktohen shprehimisht në nenin 33 të Kodit Zgjedhor, përmendim:- emëron
kryetarin, zevëndeskryetarin, anetaret, sekretarët e KQV-ve, dhe anëtaret e grupeve të
numerimit, të përfshira në juridiksionin e ZAZ-së;- afishon në një vend të dukshëm listat
përfundimtare të zgjedhesve, dekretin për caktimin e dates së zgjedhjeve dhe të dhëna
Kodi Zgjedhor 2008, neni 21.
Kodi Zgjedhor 2008, neni 24.
9
Ndryshuar me Ligjin 31/2015 datë 02.04.2015
7
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të tjera, që lidhen me zhvillimin e zgjedhjeve në një zone;- garanton shpërndarjen në
kohe të materialeve të votimit;- merr në dorezim nga KQV-të materialet e votimit dhe
kutite e votimit;- përgatit dhe miraton tabelën përmbledhese te rezultatit te zgjedhjeve
çdo subjekt zgjedhor ne ZAZ dhe ia dërgon atë KQZ-së, së bashku me materialet e tjera
të nevojshme;- regjistron subjektet zgjedhore dhe kandidatët për zgjedhjet e organeve të
qeverisjes vendore;- shpall kandidatet fitues për kryetar të njesise vendore …etj.Vendimet
e KZAZ-së merren me shumicen absolute të anetarëve të saj. Komisioni i Qendres se
Votimit (KQV) KQV-ja përbëhet nga 7 anëtarë dhe sekretari dhe formohet sipas mënyrës
dhe kritereve të percaktuar ne Kod. Anëtarët dhe sekretari i KQV-së emërohen vetëm
për periudhën e zgjedhjeve. Propozimet për anëtarë dhe sekretar të KQV-së bëhen jo
më vonë se 30 ditë para datës së zgjedhjeve dhe në rastin e zgjedhjeve të pjesshme apo të
parakohshme 20 ditë para datës së zgjedhjeve. KZAZ-ja emëron anëtarët e KQV-ve jo më
vonë se 5 ditë nga paraqitja e propozimeve, kur konstaton se propozimi është në përputhje
me kërkesat e Kodit Zgjedhor. Në çdo rast emërimi i tyre bëhet jo më vonë se 20 ditë para
datës së zgjedhjeve. 10 KQV-të ngrihen dhe funksionojnë për të gjitha llojet e zgjedhjeve.
Anëtarët e KQV-së përgjigjen për zhvillimin e zgjedhjeve në qendrën e votimit, duke
zbatuar detyrat e parashikuara në Kod dhe aktet nënligjore të nxjerra në bazë dhe për
zbatim të tij. Sekretari i KQV-së kryen këto detyra:
a) përgjigjet për administrimin teknik dhe kushtet e punës së KQV-së;
b) protokollon kërkesat, ankesat dhe njoftimet drejtuar KQV-së;
c) mban dokumentacionin zgjedhor të arkivuar;
ç) përgatit, në përputhje me udhëzimet e kryetarit, materialet për mbledhjen e KQV-së
dhe ua shpërndan ato anëtarëve;
d) mban procesverbalet e mbledhjeve të KQV-së;
dh) kryen zbardhjen e vendimeve të marra nga KQV-ja dhe i vulos ato;
e) regjistron në Librin e Protokollit të Mbledhjeve vendimet e KQV-së dhe ua përcjell ato
menjëherë subjekteve të interesuara;
ë) u jep subjekteve zgjedhore ose personave të tretë, pa pagesë dhe brenda 24 orëve nga
paraqitja e kërkesës, kopje të vërtetuara të vendimeve të KQV-së dhe të procesverbaleve
të mbledhjeve të tyre;
f) regjistron në protokoll marrjen në dorëzim të materialeve zgjedhore, sipas nenit 100
të këtij Kodi, nga KZAZ-ja dhe përgjigjet për administrimin dhe ruajtjen e tyre, në përputhje me kërkesat e këtij Kodi;
g) regjistron në protokoll vërejtjet që vëzhguesit i paraqesin KQV-së;
gj) përgjigjet për vendosjen e materialeve zgjedhore në Kutinë e Materialeve të Votimit
dhe vulosjen e saj me vulat me kodet e sigurisë.
KQV-ja merr vendime me shumicen absolutë të anëtareve për çeshtjet vijuese:
a) hapjen e votimit,b) pezullimin e votimit, c) kërkimin e ndihmës nga Policia e Shtetit për
rivendosjen e rendit në qendren e votimit, ç) largimin e forcave të policisë pas rivendosjes
së rendit në qendren e votimit, d) largimin e personave të caktuar nga mjediset e qendrës
së votimit, sipas nenit 110 të Kodit, dh) përcaktimin e numrit të personave që kanë votuar
në qendren e votimit neë rast kundërshtimi, sipas nenit 113 të Kodit, e) mbylljen e votimit.
Në rast se KQV-ja nuk arrin të marre vendim brenda afatit përkates, çeshtja i dërgohet
Kodi Zgjedhor 2008, nenet 36 e vijues.
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menjëhere për shqyrtim KZAZ-së nga kryetari ose nga të pakten dy anëtare të KQV- së,
apo mund të ankimohet në KZAZ nga subjekti i interesuar. Vendimi i KZAZ-së zbatohet
nga KQV-ja.
Përvec strukturave të cituara më lart, një rol të rëndësishëm luajnë dhe vezhguesit e
procesit zgjedhor dhe mediat.
Konkluzione
1.Shqipëria ka bërë një punë të mirë në hartimin e një legjislacioni demokratik dhe
krijimin e një infrastrukture të përshtatshme për realizimin në praktikë te gjithe procesit
zgjedhor në përputhje me trashëgimnine zgjedhore Europiane. Kështu që nga viti 1991
e deri me sot, përgjithësisht janë shënuar zhvillime pozitive përsa i përket :a)Përfshirjes
së parimeve bazë të trashigimnisë elektorale Evropiane që janë votimi i përgjithshëm,
periodik, i barabartë, i lirë, i fshehtë dhe i drejtpërdrejtë në Kushtetuten e RSH-së. b)Janë
bërë zhvillime pozitive për të shmang votimin familjar si një nga format e cenimit të së
drejtës së fshehtësisë së votës.Gjithashtu pozitive kanë qëne mundësitë që janë krijuar për
përsonat me aftësitë kufizura ose në pamundesi për të votuar.
2. Sistemet zgjedhore që kaloi Shqipëria treguan se lejonin modifikime dhe deformime
të rezultatit të zgjedhjeve nga partitë politike.Ndryshimi i këtyre sistemeve ka sjellë
kurdoherë një situatë konfliktuale politike që ka ndikuar dhe vazhdon të ndikojë në
zhvillimin e vendit.Sot në Kushtetute dhe në Kodin Zgjedhor është i përcaktuar sistemi
zgjedhor proporcional rajonal, i cili erdhi si rezultat i reformave të miratuara në një
atmosferë konsensuale ndërmjet dy partive kryesore politike. Krahasuar me sistemet e
mepareshme mund të themi që sistemi i ligjëruar së fundmi në Kushtetutë dhe në Kodin
Zgjedhor është një sistem i permirësuar. Parlamenti i Shqipërisë është organ me një
dhomë i përbërë nga 140 deputetë, të zgjedhur për një periudhë katërvjeçare.Deputetët
e Kuvendit tani zgjidhen me lista të mbyllura në 12 zona që u korrespondojnë rajoneve
administrative të Shqipërisë. Kodi Zgjedhor përcakton një prag prej tre përqind të votave
në favor të partive politike dhe pesë përqind për koalicionet në nivel zone. Kandidatët e
pavarur duhet të kalojnë pragun natyror (pra, numrin e votave të vlefshme pjesëtuar për
numrin e mandateve) në një zonë, në mënyrë që të fitojnë një mandat.
3. Përsa i përket organit kryesor kompetent për organizimin dhe menaxhimin e zgjedhjeve
KQZ-së, me Ligjin Nr.9904, datë 21.04.2008 kemi ndryshimin e Kushtetutës se Republikës
së Shqipërisë dhe shfuqizimin e neneve 153 e 154 ku saksionohej krijimi i KQZ-së duke ja
lenë këtë Kodit Zgjedhor.Në këndveshtrimin tim duhët të gjendet një zgjidhje që ky organ
të jetë jashtë politikes.Mendoj që në konstituimin e këtij organi duhet të përcaktohen
njerëz akademikë apo njerëz nga rradhët e gjyqësorit.Psh në vendet e BE-së kryetari i
KQZ-së është Kryetari i Gjykatës së Lartë.
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Mbrojtja kushtetuese e lirive dhe të drejtave themelore në Gjykatën
Kushtetuese
Zahir Qerkini
Abstrakt
Koncepti i lirive dhe të drejtave themelore paraqet një dimension të rëndësishëm që përmbajnë
kushtetutat e vendeve bashkëkohore. Mbrojtja kushtetuese e këtij koncepti, nga ana e një
institucioni të specializuar siç është Gjykata Kushtetuese, finalizon përpjekjen për të garantuar
ruajtjen nga arbitrariteti të atij dimensioni. Parimet kushtetuese mbi të cilat është ndërtuar ky
institucion, dhe ato që i mbronë ai janë treguesit kryesor për rolin e tij në vendet demokratike. Në
kontekstin e lirive dhe të drejtave themelore, Gjykata Kushtetuese paraqet majën e institucioneve
në nivel shtetëror, që bënë garantimin për mbrojtjen e tyre. Kështu ka përcaktuar edhe kushtetuta
e Republikës së Kosovës.
Gjykata Kushtetuese është institucioni përfundimtar që bënë kontrollin e kushtetuetshmërisë
në vend. qoftë kontrollin abstrakt (që përfshijnë kontrollin e kushtetuetshmërisë së akteve të
përgjithshme normative), poashtu edhe atë konkret. Përmes jurisdiksionit kushtetues, që buron nga
akti më i lartë juridik në vend, në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës liritë dhe të drejtat themelore
mund të mbrohen përmes dy lloj mënyrave: e para, ka të bëjë me atë që quhet kontroll apriori
(paraprak, preventiv) i kushtetuetshmërisë, procedurë e cila bëhet me rastin amendamentimit të
kushtetutës dhe, e dyta, ka të bëjë me kontrollin konkret, aposteriori të kushtetuetshmërisë atëherë
kur kemi një shkelje të lirive dhe të drejtave themelore dhe kjo bëhet përmes ankesës individuale
kushtetuese.
Realizimi i mbrojtjes kushtetuese të lirive dhe të drejtave themelore në Gjykatën Kushtetuese,
paraqet tërë idenë mbi të cilën është i bazuar punimi, dhe atë përfshinë në radhë të parë referimin
individual para saj, procedurën e kontrollit të amendamenteve kushtetuese, parimet e përgjithshme
mbi të cilat funksionon ky institucion.
Fjalë kyçe: Kushtetuta e Kosovës, Liritë dhe të drejtat themelore, Gjykata Kushtetuese,
Amendamentimi, Referimi Individual.

Hyrje
Një nga ndryshimet esenciale të shtetit të së drejtës dhe atij totalitar është raporti ndërmjet
shtetit dhe lirive dhe të drejtavë të njeriut (Omari, 2012, 285). Dallimi thelbësor konsiton
në pretendimet e këtyre dy teorive që përfaqësojnë këto dy lloje shtetesh, ku shteti totalitar
pretendon në krijimin e lirive dhe të drejtave të njeriut ndërsa shteti liberal, ai i së drejtës,
koncepton ato si institucione të pranuara nga ana e tij dhe përpiqet ti mbrojë dhe respektoj
ato (Omari, 2012, 286). Në këtë rrjedhë, edhe mbrojtja e lirive dhe të drejtave themelore
në Gjykatën Kushtetuese, është tregues për një orientim të shteteve drejtë të qenurit shtet
i së drejtës. Si shumë shtete të tjera, edhe Republika e Kosovës ka paraparë me kushtetutën
e saj themelimin e institucionit të Gjykatës Kushtetuese si organ i cili në lëmin e lirive
dhe të drejtave themelore ofron një mbrojtje të veçantë. Kushtet që duhet plotësuar për
tu realizuar kjo mbrojtje, e që janë të normuara me legjislacionin pozitiv të Republikës
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së Kosovës dhe me vendimet e GJEDNJ-së1, paraqesin element të rëndësishëm në këtë
procedurë, në veçanti kur kemi të bëjmë me institutin e ankesës individuale (referimit
individual). Me gjithë ekzistimin e kushteve plotësuese për tu bërë palë në Gjykatën
Kushtetuese, rastet e paraqitjes para saj kanë qenë mjaftë të mëdha gjatë këtyre viteve të
funksionimit të këtij institucioni, gjë që dëshmon se ruajtja dhe garantimi i lirive dhe të
drejtave themelore nga ana e autoriteteve publike nuk është në nivelin e dëshiruar, ashtu
si edhe do të paraqitet në trajtimin e temës.
Gjykata Kushtetuese
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës, në aspektin e lirive dhe të drejtave të njeriut
dhe jo vetëm aq, paraqitet si institucion i cili ka fjalën e fundit për interpretimin e tyre
si dhe, për vendosjen në rastet ku pretendohen se ato të drejta janë shkelur. Mbrojtja
e drejtëpërdrejtë e të drejtave në Gjykatën Kushtetuese gjenë mbështetje në parimin e
zbatueshmërisë së drejtpërdrejtë të të drejtave të garantuara kushtetuese, ndërsa realizohet
si formë subsidiare e mbrojtjes (Hasani & Čukalovic, 2013, 205) pra, pas rrugëve të
rregullta. Kjo paraqet formë të specializuar të mbrojtjes së të drejtave të garantuara nga
ana e gjykatës kushtetuese ngase vet gjykata është organ special i cili nuk bënë pjesë
në gjyqësorin e rregullt. E paraparë me kushtetutën e Republikës së Kosovës, Gjykata
Kushtetuese, është institucioni gardian dhe interpretuesi përfundimtar i kushtetutës
(Kushtetuta, 2008, neni 112). Gjykata Kushtetuese funksionon me përbërje prej 9 antarësh
të gjithë jursit të dalluar me përvojë minimale profesionale prej 10 vitesh dhe duhet të jenë
njerëz me integritet të lartë moral (Kushtetuta, 2008, neni114.1). Mandati i tyre është
nëntë vjet pa mundësi vazhdimi dhe emërohen nga Presidenti i Republikës së Kosovës
(Kushtetuta, 2008, neni 114.2). Përbërja e Gjykatës duhet të paraqes shumëllojshmërinë
etnike në vend. Vendimi për të propozuar shtatë (7) nga gjyqtarët, varet nga miratimi i
dy të tretave (2/3) të deputetëve të Kuvendit të pranishëm dhe që votojnë. Vendimi për të
propozuar dy (2) gjyqtarët e tjerë, merret me shumicën e votave të deputetëve të Kuvendit,
të cilët janë të pranishëm dhe që votojnë, por që mund të bëhet vetëm pas pëlqimit të
shumicës së deputetëve të Kuvendit të cilët i mbajnë vendet që janë rezervuar ose garantuar
për përfaqësuesit e komuniteteve që nuk janë shumicë në Kosovë (Kushtetuta, 2008, neni
114.3).
Si institucion kushtetues i veçantë për nga lloji dhe kompetencat, Gjykata Kushtetuese
bënë mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut përmes një mekanizmi kushtetues të cilin
vet kushtetuta e ka paraparë në nenin ku flitet për jurisdiksionin dhe palët e autorizuara
para saj. Kemi dy palë të autorizuara dhe, rrjedhimisht edhe jurisdiksion të gjykatës që
të paraqesin çështje para saj në lidhje me liritë dhe të drejtat themelore. Këto palë janë:
individët dhe Kryetari i Kuvendit (Kushtetuta, 2008, neni 113.7-9). E para ka të bëjë me
rastet kur pretendohet se është shkelur një e drejtë ose liri e përcaktuar me kapitullin dy
të kushtetutës dhe paraqet një kontroll konkret të kushtetuteshmërisë, ndërsa me të dytën
kemi të bëjmë me një kontroll apriori (paraprak, preventiv) të kushtetuetshmërisë me
synim të ruajtjes dhe respektimit të të drejtave dhe lirive nga po ai kapitull kushtetues. Pra,
Gjykata Evropiane pwr tw Drejtat e Njeriut
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e dyta ka të bëjë me atë se Kryetari i Kuvendit, në rast amendamentimi të kushtetutës, është
i detyruar që amendamentet e propozuara ti dërgoj për verifikim në Gjykatën Kushtetuese
për të parë se ato mos cënojnë ndonjë liri dhe të drejtë të garantuar me kushtetutë
(Kushtetuta, 2008, neni 113.9), ku rrjedhimisht në mënyrë preventive gjykata ka rastin
që të bëjë mbrojtjen e lirive dhe të drejtave themelore, dhe në këtë mënyrë mos të lejoj
që ato të shkilen ose mosrespektohen. Duhet thënë se praktika e kontrollit preventiv të
amendamenteve kushtetuese është e rrallë në botë, dhe se vetëm pak shtete e aplikojnë një
gjë të tillë, si Azerbajxhani, Kirgizia, Moldavia, Turqia, Ukraina dhe Kosova (Komisioni i
Venedikut, 2009). Kjo dispozitë kushtetuese shfaqet si një pengesë për akter të ndryshëm
politik të cilët mund të kenë vullnetin që kushtetutën ta shohin si një akt të thjesht, dhe që
të mos shikojnë se a mos pakësohen të drejtat nga Kapitulli II i saj (Hasani & Čukalovic,
2013, 677). Përpuethshëmira e amendamenteve kushtetuese me kushtetutën, kërkon një
interpretim mbi njohjen e shumë standardeve që përcakton kushtetuta e jo vetëm listën e
lirive dhe të drejtave themelore. Interpretimi duhet të përshijë standardet ndërkombëtare,
instrumentet ndërkombëtare, praktikën gjyqësore të GJEDNJ-së, praktikën gjyqësore të
vet gjyjkatës. Thënë thjeshtë, caktimi i përpuethshmërisë së amendamenteve me liritë
dhe të drejtat themelore kërkon “letrën, frymën dhe shpirtin e Kushtetutës së Kosovës”
( Hasani & Čukalovic, 2013, 599). Kontrolli kushtetues i amendamenteve të propozuara,
vjen si një detyrim pozitiv i cili ndalon procesin e amendamentimit në rast se ai pakëson
liritë dhe të drejtat themelore dhe, si pasojë e kësaj Kuvendi është i lidhur me vendimin e
Gjykatës dhe i ndalohet të procedoj me votim të amendamenteve të propozuara (Hasani
& Čukalovic, 2013, 599).
Referimi Individual
Ajo çka përbënë fakt inetersant për tu diskutuar në kuadër të garancive që vijnë nga ana
e mbrojtjes juridike të të drejtave në Gjykatën Kushtetuese është jurisidiskioni i nenit
113.7, të kushtetutës pra, referimi individual para saj. Ky nen, paraqet një mbrojtje të
drejtpërdrejtë të të drejtave nga ana e individëve nëse ka pretendime për shkeljen e tyre.
Autori Chaper thekson se ky jurisdiksion përbënë legjitimimin e vetëm për ekzistimin
e kontrollit kushtetues (Ëolfe, 2004, 337). Ndërsa për Steiberger-in, ky jurisdiksion
paraqet mekanzimin përmes të cilit garantohet pozita më e lartë hierarkike e lirive dhe
të drejatve të njeriut ( Steinberger, 1993). Kushtetuta në mënyrë shprehimore ka paraparë
që: “Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike të të drejtave dhe
lirive të tyre individuale, të garantuara me Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar
të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj”(Kushtetuta, 2008, neni 113.7). Nga leximi i
këtij neni, me rëndësi janë pesë situata që përbëjnë thelbin e këtij neni:
• jurisdiksioni;
• pala e autorizuar;
• shterimi i mjeteve juridike;
• prekja e interest të drejpërdrejtë; dhe,
• shkelja e caktuar kushtetuese (Hasani & Cukalovic, 2013, 590-596).
Dy janë rastet kur sipas nenit 113.7 të kushtetutës mund të kemi kundërkushtetuetshmëri:
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e para ka të bëjë atëherë kur një liri ose një e drejtë e përcaktuar me kushtetutë është
shkelur nga një akt juridik me karakter individual apo veprim i menjëhershëm i nxjerrë
nga organet që ushtrojnë pushtet publik. Dhe e dyta, atëherë kur kemi shkelje të të drejtave
themelore me anë të nxjerrjës së një akti i cili ka bazë në një ligj kundërkushtetues. Këto
dy koncepte përbëjnë atë që quhet “thelbin e kërkesës së plotë kundërkushtetuese” (
Hasani & Cukalovic, 2013, 591). Ky institut nënkupton që pala ka të drejtë të bëjë kërkesë
për pretendimin e ndonjë të drejte të shkelur nga i gjithë katalogu i lirive dhe të drejtave
të njeriut, por edhe më gjërë. Ndërsa “kërkesa jo e plotë kushtetuese” nënkupton atë që
kërkesat për shkelje të pretenduar kushtetuese mund të bëhën vetëm për disa të drejta të
caktuara.
Çështja e dytë për tu diskutuar është ajo se kush llogaritet si person i autorizuar të ngritë
çështje para Gjykatës. A janë vetëm personat fizik ata të cilat e kanë këtë të drejtë, apo
edhe personat juridikë mund ta bëjnë një gjë të tillë?! Në praktikën gjyqësore të Gjykatës
Kushtetuese gjejmë se edhe personat juridik mund ta bëjnë një gjë të tillë. Pra, interpretimi
i sakt i nenit 113.7 sa i përket personave të autorizuar është se edhe personat juridik mund
të paraqesin kërkesë për pretendimin e ndonjë shkelje të të drejtave për aq sa u takon
atyre. Këtë gjë e ka konstatuar Gjykata në rastin Universiteti AAB SHPK kundër Qeveria e
Republikës së Kosovës (Nr. Ref.: RK 04/10), duke theksuar se për aq sa të drejtat dhe liritë
e përcaktuara me kushtetutë mund të vlejnë edhe për persona juridik, po aq edhe këta të
fundit janë të aurotizuar të ngrejnë çështje para Gjykatës Kushtetuese.
Shterja e mjeteve juridike të përcaktuara si kusht për të pas mundësinë e drejtimit të një
kërkese në Gjykatën Kushtetuese, është një tjetër pikë e rëndësishme e këtij diskutimi.
Këtë e përcakton neni 113.7 i kushtetutës, Ligji për Gjykatën Kushtetuse si dhe Rregullorja
e punës së gjykatës (Ligji Nr. 03/L-121, 2008, neni 47). Në lidhje me këtë çështje flet vet
praktika e Gjykjatës por edhe e GJEDNJ-së në kuptim të nenit 53 të kushtetutës, se shterimi
i mjeteve juridike nënkupton atë që individi është i detyruar që të drejtat e tij ti kërkoj së
pari në rrugë të rregullta gjyqësore dhe se, kërkesa para Gjykatës Kushtetuese parimisht
duhet të ketë karakter subsudiar të mbrojtjes së të drejtave (Vendimi Nr. Ref: 124/11 &
GJEDNJ, 1999, 2004). Por, praktika e GJEDNJ-së ka kërkuar atë që quhet fleksibilitet në
aplikimin e rregullës së shterjes së mjeteve të brendshme juridike, duke marrë parasyshë
edhe faktorë të tjerë përveç atyre procedural dhe se, rregulla nuk është as absolute e as
automatike, por duhet shikuar në kuptim të rrethanave reale të parashtuesit (GJEDNJ,
1999). Gjykata Kushtetuese, këtë interpretim dhe qasje të GJEDNJ-së, e ka shfrytëzuar
me vendosjen e rastit Tomë Krasniqi kundër RTK, dhe atë Valon Bslimi kundër Minsitria
e Punëve të Brndëshme, ku ka konstatuar se me mos pasjen mundësi të përdorimit efektiv
të mjeteve juridike për të atakuar ligjin, repsektivisht vendimin në rrugë të rregullta
gjyqësore atëherë konsiderohet se janë shteruar mjetet e tjera juridike andaj, çështja kalon
në jurisdiksion të Gjykatës Kushtetuese (Vendimet Nr. Ref: MP 01/09 & Nr.Ref: AGJ
63/10).
Çasja fleskibile ndaj shterjes së mjeteve juridike ndonjëherë mund të shkaktoj problem me
faktin se mund të paraqiten situata të caktuara (individ të caktuar), të cilët pretëndojnë
për ndonjë shkelje të caktuar dhe se, mund të supuzohet në mos pasje mundësishë për
të shteruar mjetet e tjera juridike dhe çështja të kaloj tek Gjykata Kushtetuese dhe kjo të
bëhët një “shprehi” dhe të vijë deri tek denigrimi i këtij instituti kushtetues. Andaj, një
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çasje më e kufizuar karshi asaj që ka vendos GJEDNJ-ja duke pas parasyshë gjendjen
e gjyqësorit dhe besueshmërinë e qytetarëve ndaj tij, do të ishte më e dobishme për të
mbajtë të sigurtë integritetin e Gjykatës Kushtetuese.
Që një palë të ketë të drejtën ti drejtohet Gjykatës me anë të shfrytëzimit të së drejtës
kushtetuese që buron nga neni 113.7, duhet që të jetë e prekur drejtpërëdrejti nga një
shkelje kushtetuese. Sipas GJEDNJ-së, interesi i drejtpërdrejtë është atëherë kur pala është
viktimë e një shkelje të një autoriteti publik dhe se ai duhet të dëshmoj se është viktimë e
shkeljes të së drejtës së tij që të hyjë nën ombrellën e këtij jurisdiksioni (GJEDNJ, 2006).
Prandaj, nuk mund të pretendohet për shkelje të lirive dhe të drejtave themelore nga asnjë
individ, çoftë person fizik ose person juridik, pa qenë ai e prekur drejtpërsëdrejti nga ai
veprim apo mos veprim i autoriteteve publike.
Intepretimi i asaj se çka konsiderohet shkelje nga ana e autoriteteve publike paraqet sfidë
më vete në kuadër të interpretimit të jurisdiksionit që buron nga neni 113.7 i kushtetutës.
Këtë, Gjykata e ka sqaruar me dy vendime të saja duke dhënë konstatimin se çka quhet
shkelje (Vendimet Nr.Ref: Agj 63/10 & Nr.Ref: RK 47/10). Gjykata ka konstatuar se jo vetëm
shkelja kushtetuese e bërë nga një veprim i autoriteteve publike, por edhe mosveprimi i
tyre parqet bazë për tu trajtuar si objekt shkeljeje kushtetuese nga ana e saj. Pra, në kuptim
të nenit 113.7 jo vetëm veprimi por edhe heshtja ose mosbindja e organeve të pushtetit
publik, paraqet bazë për pretendimin e një shkeljeje kushtetuese. Kur jemi këtu, duhet
cekur se jurisdiksioni që buron nga neni 113.7 i kushtetutës prodhon vendime nga ana e
Gjykatës me karakater inter partes ngase, kemi të bëjmë me atë që quhet kontroll konkret
i kushtetuetshmërisë dhe jo kontroll abstrakt. Vendime erga omnes në kuptim të nenit
113.7 mund të vijnë vetëm në rastet kur edhe pse rasti është paraqitur nga një individ i
cili pretendon shkelje konrete, por kjo shkelje buron nga një akt juridik i përgjithshëm
atëherë, vendimi i Gjykatës Kushtetuese i cili aludon në një kundërkushtetuetshmëri të
aktit të përgjithshëm juridik ka efekt erga omnes (Vendimi Nr.Ref: MP 01/09).
Nga jurisdiksioni i nenit 113.7 dhe nga gjithë ajo që u tha më lartë, mund të lind pyetja
se a rrezikon Gjykata Kushtetuese të shndrrohet në një instancë të katërt të gjyqësorit?
Ka mendime të ndryshme në lidhje me këtë, e veçmas kur dihet që tashmë besueshmëria
ndaj këtij institucioni, sidomos nga personat fizik, është më e madhe sesa ndaj gjykatave
të tjera. Ka mendime të cilat mohojne një gjë të tillë, nuk ka mundësi të ndodhë dhe se
thejshtë vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë raste të vlersimit të kushtetuetshmërisë
dhe se gjykatat e tjera janë të obliguara të punojnë sipas vendimeve të cilat i merr Gjykata
Kushtetuese për rastin e caktuar (Hasani & Cukalovic, 2013, 595). Ajo thjeshtë është
“gjykatës i gjyqëtarëve”(Hasani, Doli, Korenica). Nëse kësaj i shtojmë faktin se kjo gjykatë,
në kërkesat e ngritura para saj nuk lëshohet në interpretimin dhe gjykimin e fakteve të
krijuara në rrugë tjera, pra nuk është gjykatë fakti sepse para saj ndryshon objekti i goditjes
(trajtimit, shqyrtimit), vërjemë se është e vështirë të themi se kjo paraqet një instancë të
katërt të gjyqësorit. Tregues për rritjen e besueshmërisë ndaj Gjykatës paraqesin edhe
raportet e punës në baza vjetore, ku përqindja më e madhe e punës së gjykatës ka të bëjë
me kërkesat individuale kushtetuese. Kështu, nëse krahasojmë tri vite të punës së Gjykatës,
vërehet një rritje e numrit të lëndëve të cilat përmbajnë kërkesë individuale sipas nenit
113.7. Në vitin 2014 në Gjykatën Kushtetuese kanë qenë 161 kërkesa individuale (nga
personat fizik), ose 86,1%. Në vitin 2013, nga gjithsej 233 kërkesa pranë Gjykatës, 209 apo
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89.70% janë kërkesa individuale. Në 2012, nga 139 kërkesa, 119 apo 85.61% janë kërkesa
inidividuale (Raportet, 2012,2013,2014). Pra, vërehet qartë një trend në rritje i kërkesave
individuale pranë gjykatës, dhe se neni 113.7 nëse mund të shprehemi kështu, është “neni
më i shfrytëzuar” në kuptim të jurisdiksionit, nga ana e gjithë jurisdiksioneve tjera.
Shqyrtime përfundimtare
Gjykata Kushtetuese është shndërruar në një gardian të ruajtjes së lirive dhe të drejatve
themelore në Kosovë. Numri i madh i kërkesave individuale, i cili paraqitet në raportet e
punës së Gjykatës e i cili rritet nga viti në vit, tregon qartë besueshmërinë e qytetarëve ndaj
këtij institucioni. Por, duhet pasur kujdes që të ruhet vlera dhe integriteti i kësaj gjykate,
ngase rrezikon që ajo të shikohet si pjesë e gjyqësorit të rregullt me numrin e madh të
referimeve që bëhën në të. Prandaj, i mbetet insitucioneve dhe gjykatave të rregullta, që të
kenë kujdesë në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave themelore gjatë marrjes së vendimeve,
respektivisht ndarjes së drejtësisë dhe në këtë mënyrë të evitojnë një perceptim të
mundshëm të Gjykatës si shkallë e katërt e gjyqësorit. Duke paraparë jurisdiksion edhe
për individët që të paraqesin kërkesat e tyre në rast shkejleje të pretenduar para Gjykatës,
kushtetuta e Republikës së Kosovës bënë pjesë në grupin e kushtetutave moderne, duke
mbajtë kështu në qendër individin si qenësinë themelore të ekzistimit të shoqërisë. Pa
Gjykatën Kushtetuese, zbatimi i lirive dhe të drejtave themelore në praktikë si dhe mbrojtja
e tyre do të ishte e mangët dhe se, shkeljet nga ana e autoriteteve publike do të ishin më
prezente. Është Gjykata ajo e cila ka frenuar në një mënyrë aktivitetin kundërkushtetues
(me gjithë numrin e madh të kërkesave të paraqitura para saj), të autoriteteve publike
karshi lirive dhe të drejtave themelore.
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Abstrakt
Një nga detyrat kryesore të BE-së, është ajo, për të krijuar një treg të përbashkët për të arritur
objektivat e përcaktuara në nenin 2 të Traktatit të Lisbonës. Këto përfshijnë krijimin e bashkimit
doganor dhe një treg të vetëm, në thelbin e së cilit janë katër liritë themelore të Traktatit të BE-së,
që janë :
(1) lëvizja e lirë e mallrave sipas nenit 28, 29, TBE,
(2) lëvizja e lirë e personave në formën e lëvizjes së lirë të punëtorëve (39 TBE),
(3) liria e sherbimeve, e rregulluar në nenin 49 TBE
(4) lëvizja e lirë e kapitalit, e rregulluar në Nenin 56 të TBE.
Lëvizja e lirë e mallrave shërben për të krijuar tregun e përbashkët doganor dhe një treg unik
pa kufij. Bashkimi doganor, tregu i përbashkët dhe lëvizja e lirë e mallrave ndjekin objektivin e
sigurimit të një konkurrence të lirë mes mallrave nga shtetet anëtare, që nuk shtrembërohet ose
pengohet nëpërmjet normave shtetërore. Këto shtrembërime konkurrence ose aftësie mund të jenë:
> Tarifa në natyrë (Dogana, taksa), ose
> Kufizimet sasiore për lëvizjen ndërkufitare të mallrave, ose
>Masa që kanë të njëjtin efekt si kufizimet sasiore.
Në kuadër të sa më sipër, qëllimi kryesor i këtij artikulli është analiza e lëvizjes së lirë të mallrave
bazuar në dy nga vendimet bazë të GJED, sic janë Dasonville dhe Cassis de Dijon.
Fjale kyçe: Traktati i Lisbones, liria e mallrave, Dasonville, Cassis de Dijon, GJED.

Hyrje
Në kuadër të lëvizjes së lirë të mallrave, proçedurat ligjore të BE-së veprojne kundër
pengesave tarifore dhe sasiore ose masat që kanë efekte të njëjta, duke patur si qëllim
primar që të gjitha mallrat e prodhuara dhe të tregtuara në BE të përfshihen në një treg
të përbashkët pa kufij të brendshëm dhe një konkurrencë të lirë, në mënyrë që vetëm
preferencat e konsumatorëve dhe cilësia e produkteve të përcaktojnë suksesin e tyre, dhe
jo origjina e njërit apo tjetrit shtet. Cilësia e lartë e produkteve që plotësojnë interesat e
konsumatorëve duhet që të zgjerojë aktivitetin e tyre pa pengesa edhe jashtë tregut të BEsë. Tregtarët e tjerë dhe prodhuesit e mallrave janë të detyruar të prodhojnë dhe tregtojnë
mallra të ngjashme të cilësisë së lartë. Kjo sjell nje shpërndarje të plotë të burimeve
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ekonomike, rritjen e pasurisë dhe mirëqënies së shteteve anëtare. Ato shtete, të cilat i japin
përparësi prodhimit të tyre kombëtar, ose tregtisë me këto produkte, në krahasim me
produktet e huaja, dhe që pengojnë eksportin e mallrave vendase, dëmtojne ekonominë e
tyre dhe ndalojnë efektet pozitive të mirëqenies që mund të lindin nga konkurrenca e lirë
e tregut të Komunitetit.
Ky parim i konkurrencës së pakufizuar në tregun e brendshëm është i bazuar jo vetëm në
lirinë e lëvizjes së lirë të mallrave, por edhe në liritë e tjera themelore të BE-së.
Puna është një nga faktorët e prodhimit, një prej elementëve baze e cila është përdorur
për të prodhuar të mira materiale. Ky faktor i prodhimit mund të jetë vlerësuar më shumë
në disa zona sesa në disa të tjera dhe do të ishte kështu nëse ka një tejkalim të ofertës mbi
kërkesën, si psh në jug të Italisë, dhe një tejkalim të kërkesës mbi ofertën në nje pjesë të
caktuar të Gjermanisë. Në këtë situatë, puna është më me vlerë në Gjermani sesa në Itali.
Vlera e punës brenda komunitetit si një tërësi, pra, do të bëhet maksimale ose të paktën do
ti afrohet vlerës maksimale, në qoftë se punëtorët lëvizin të lirë brenda tregut, në atë zonë
ku ata janë më të vlerësuar. Marrim një shembull tjetër, këtë herë të një biznesi i cili është
me seli në Holandë dhe është duke menduar për ngritjen e një dege në Francë. Ideja është
se nëse një firmë e cila është themeluar në Holandë dhe beson se mund të mbuloje pjesë të
tregut francez, mundësia e zhvendosjes është e lidhur me lejimin e ngritjes së një biznesi
atje, dhe në këtë rast e drejta e BE-së luan rolin primar për të krijuar një treg realisht
të përbashkët duke parandaluar rregullat e ligjit francez, të cilat diskriminojnë në bazë
shtetësie. Tema ekonomike e shpërndarjes optimale të burimeve nënvizon po ashtu këtë
fushë. Megjithëse në një mënyrë pak më të ndryshme sesa në rastin e punëtorëve mund të
sillet një argument mjaft i thjeshtë. Nëse firma holandeze është korrekte dhe më efektive
se homologja e saj franceze, kjo e fundit mund të humbasë një pjesë të tregtisë së saj-apo
do të detyrohet të falimentojë. Në qoftë se marrim shembullin ekstrem, firma franceze
është e detyruar të mbyllet, sepse konkurrenti i saj holandez është më efikas, atëherë
burimet ekonomike të përdorura nga firma franceze deri më sot do të rishpërndahen nga
mekanizmi i tregut për disa përdorime e sipërmarrje të tjera ku ata janë më të vlefshëm.
Në këtë kuptim, burimet e komunitetit në tërësi do të rriten.
Meqenëse kufizimet sasiore në tregtinë mes shteteve anëtare janë rralluar, si pasojë e
veprimtarisë së GJED, rëndësia kryesore e neneve 28 dhe 29 të BE-së në kuadër të lirisë së
mallrave qëndron në ndalimin e “masave me efekt të njëjtë”, në kuadër të kufizimeve sasiore.
Siç u përmend më lart, ligji kombëtar i një shteti anëtar mund të pengojë importet e mallrave
nga shtetet e huaja ose t ‘ua vështirësojë shoqërive tregtare eksportin. Fakt ky i fundit që është
i rregulluar në nenin 29 TBE. Meqenëse shtetet kanë tendencën më shumë per të promovuar
sesa për të penguar eksportin, rastet e lirisë së eksportit në praktikë janë shumë më të pakta
sesa të kufizimit të importit. Kufizimet e eksportit mund t’i drejtohen eksportuesit në vend
me kushte më të rrepta ligjore sesa sipërmarrësit vendas që ofrojne mallrat e tij në vend.
Në të kaluarën, GJED interpretoi lirinë e eksportit më ngushtë se lirinë e importit, dhe e
konsideronte atë vetëm si një diskriminim, ndërsa lirinë e importit si një diskrimin, por dhe
si kufizim. Ky qëndrim i paarsyeshëm, është ndryshuar nga GJED në lirinë e shërbimeve dhe
tashmë pritet të ndryshojë edhe në lirinë tjetër themelore, atë të mallrave.
Dassonville, Vendim Nr. 837 i GJED i datës 11.7.1974
Kazus: Objekti i proçesit ishte një dispozitë belge që ndalonte importimin e mallrave,
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në qoftë se importuesit nuk mund të paraqisnin një çertifikatë zyrtare të origjinës.
Një çertifikatë e tillë mund të merrej pa vështirësi serioze, vetëm nga ata importues që
kanë marrë mallrat direkt nga vendi i origjinës. Kompania belge e tregtisë Dassonville
importonte në Belgjikë Scotch-Whisky Real, të cilin ajo e blinte nga një kompani importi
franceze, por pa praninë e vërtetimeve të nevojshme. Për një shkelje të tillë, kundër
pronarit të kompanisë ishte nisur një çështje penale. Gjykata e shkallës së parë në Bruksel,
si pasojë e papajtueshmërisë së dispozitës belge me nenin 28 të TBE, i kërkoi GJED në një
proçes paraprak të vendoste në lidhje me këtë çështje.
Në vendimin Dassonville, GJED ka përkufizuar shumë gjerë kufizimet e lëvizjes së lirë të
mallrave: Çdo rregull (jo-diskriminues) i shteteve anëtare, “i cili është i përshtatshëm, për
të penguar direkt apo indirekt tregtinë brenda komunitetit konkretisht apo, potencialisht”,
klasifikohet si “masë që ka të njëjtin efekt” me ndalimin e kufizimit të lirisë së importit.
Sipas kësaj formule ekziston një fushë shumë e gjerë, pothuaj e pallogaritshme e rregullimit
të sistemeve ligjore kombëtare që i nënshtrohen kontrollit nëpërmjet lirisë së lëvizjes së
lirë të mallrave. Ka shumë pak rregulla kombëtare, të cilat, në mënyrë jo të drejtpërdrejtë
dhe potenciale, nuk kanë ndikim në lëvizjen e lirë të mallrave. Në qoftë se e vendosim këtë
formulë edhe në liritë e tjera themelore, atëhere kjo fushë zgjerohet akoma më shumë.
Cassis de Dijon, Vendim i GJED Nr. 120 i datës 20.2.1979
Kazus: Kompania, Rewe në shtator 1976 i ka kërkuar Administratës Federale të Monopolit
gjerman për markat e verës, një licencë, për të sjellë nga Franca një ngarkesë me liker
Cassis de Dijon në tregun gjerman dhe për ta shitur ate. Cassis de Dijon në Francë ka një
përmbajtje të alkoolit prej 15-20%. Sipas ligjit gjerman të monopolit të markave të verës,
markat e verës lejohet të kenë një përmbajtje të alkoolit prej minimalisht 30%, ndërsa
për likerin prej frutash ekziston përjashtimi për një përmbajtje minimale të alkoolit prej
vetëm 25%. Autoritetet gjermane refuzuan ta lejojnë tregtimin e këtij likeri, sepse ishte ne
kundershtim me dispoziten kombetare ligjore. Në arsyetimin e qeverisë federale gjermane
për zbatimin e këtij rregulli, thuhet se dispozita ligjore është e zbatueshme, pa dallim si
për produktet vendase dhe ato të importuara. Përveç kësaj, lejimi i tregtimit të likereve me
përqindje alkoli të ndryshme çon në konsumin e alkoolit dhe promovimin e alkoolizmit.
Në vendimin Cassis de Dijon u vërtetua përkufizimi i gjerë i lëvizjes së lirë të mallrave,
si një kufizim që ndalon vendimi Dassonville dhe u prezantua koncepti i “arsyeve
detyruese të interesit publik”, i cili është i përshtatshëm për kalimin e një testi të rreptë
proporcionalitetit për justifikimin e shkeljes së lirive themelore. Siç u përmend më lart,
bëhet fjalë për kërkesat e detyrueshme për një kategori të hapur, e cila u plotësua nga
GJED në vendimet e mëtejshme me kritere të tjera mbrojtëse.
Vendimi Cassis de Dijon krijoi të ashtuquajturin parimi i “njohjes” “ose “parimi i vendit
të origjinës”. Një produkt që ka qenë prodhuar në përputhje me standardet e brendshme
ligjore në një vend të huaj shtet anëtar (të origjinës) nuk duhet të përmbajë një rregullore
shtesë të shtetit pritës së mallit. Shteti pritës duhet të njohë standardet rregullatore të
vendit të origjinës dhe nuk duhet ti kufizojë ato. Një përjashtim me parimin e njohjes
është arritur vetëm kur rregulli i shtetit pritës në mënyrë proporcionale përligj një kusht
justifikues, realizimi i të cilit nuk është i garantuar nga rregullat e vendit të origjinës.
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Pёrfundime
Nga sa u analizua në këtë artikull, liritë themelore të tregut të përbashkët europian janë
projektuar kryesisht shumë gjerë prej GJED me vendimin Dasonville dhe Cassis de Dijon,
i cili u ndesh me kritika të konsiderueshme në literaturë dhe politikë. Kjo kritikë ka
kontribuar në një ndryshim trendi, mes të tjerash, sidomos në jurisprudencën e GJED-së,
të shoqëruar me vendimin Keck dhe vendimet pasuese. Në këtë vendim, GJED fillon të
marrë në konsideratë rregullat e sistemeve ligjore kombëtare, te cilat nuk duhet të jenë
subjekt i kontrollit të lirive themelore dhe vendos në këtë mënyrë një tendencë të kohëve
të fundit. Se sa larg mund dhe duhet që të shkojë shqyrtimi i lirive themelore nga GJED,
duhet të kihet parasysh nga njëra anë çështja e kompetencave të GJED dhe legjislacionit
të saj në formën e direktivave dhe urdhëresave si dhe kompetencave mes BE-së dhe
shteteve anëtare, dhe nga ana tjetër çështje ligjore të politikave të zhvillimit të mëtejshëm
të sistemit të BE-së. Në një analizë më të thellë, vetë liritë themelore janë të formuluara
në mënyrë të paqartë. Nëse ato do të përcaktohen si në fillim - të zhvillimit të së drejtës
së BE-së - si një ndalesë e thjeshtë e diskriminimit – apo më tej– si ndalesë e çfarëdo
kufizimi në tregun e përbashkët, atëherë, kjo do të përcaktohet nga GJED. Praktika e
GJED praktikisht tregon një interpretim relativisht të gjerë të fushës së zbatimit të lirive
themelore dhe në këtë mënyrë kufizon shumë kompetencat ligjore të shteteve anëtare.
Pothuajse çdo fushë e rregulluar nga ligji kombëtar, e cila qëndron në një marrëdhënie me
tregun e përbashkët, rregullohet nëpërmjet vendimeve të GJED. Ajo shndërrohet në një
instancë, organ monitorues i gjithë të drejtës kombëtare të shteteve anëtare.
Së dyti, një interpretim i tillë i gjerë i lirive themelore nënkupton që fusha e veprimit
të legjislacionit të BE-së gjithashtu do të kufizohet. GJED ka zgjeruar kompetencat e saj
me anë të interpretimit të lirive bazë, pra jo vetëm në kurriz të kompetencave të shteteve
anëtare, por edhe në kurriz të legjislacionit të BE-së. Ky trend është shqetësues, jo vetem
nga shtetet anëtare, por edhe nga institucionet e BE-së, pasi kompetencat e tyre kufizohen
nga ky institucion pa pasur nevojë që të marrin pëlqimin e tyre, edhe pse ky institucion
nuk ka legjitimitet demokratik (bëhet fjalë për GJED). Aktet legjislative të BE-së kanë një
ndikim jo të drejtpërdrejtë demokratik, sepse: Këshilli i BE-së është i përbërë nga zyrtarë,
që janë anëtarë të qeverive të shteteve anëtare dhe që me pjesëmarrjen në Parlamentin
Europian ata ndikojnë në përgatitjen e akteve legjislative të BE-së. GJED ndërkohë luan
rol në krijimin e se drejtes dytesore te BE-së (Direktivave, Urdhëresave) si dhe mbush
vakumet ligjore dhe plotëson detyra që i takojnë legjislativit.
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Administrimi i pasurisë së fëmijës
Phd. Anilda Shestani
Abstrakt
Konceptin e administrimit të pasurisë së fëmijës e gjejmë të parashikuar shprehimisht në Kodin
e Familjes në Republikën e Shqipërisë dhe të lidhur ngushtë me konceptin e përgjegjësisë
prindërore. Përgjegjësia prindërore përfshin tërësinë e të drejtave dhe detyrave që kanë si qëllim
sigurimin e mirëqenies emocionale, sociale dhe materiale të fëmijës, duke u kujdesur për të, duke
mbajtur raporte vetjake me të, duke i siguruar atij mirërritjen, edukimin, arsimimin, përfaqësimin
ligjor dhe administrimin e pasurive të tij. Pra, përgjegjësia prindërore është një tërësi të drejtash
e detyrimesh, një pjesë e të cilave ushtrohen lidhur me pasurinë e fëmijës. Të dy këto koncepte si
përgjegjësia prindërore dhe administrimi i pasurisë së fëmijës të parashikuara shprehimisht në ligj
kanë një lidhje të ndërsjellë ndërmjet tyre. Është e legjitimuar se prindërit e fëmijës kanë të drejtën
e administrimit dhe të përdorimit të pasurisë së fëmijë së tyre. Kuptohet se përveç karakterit
personal dhe afektiv që një marrëdhënie prind-fëmijë mund të këtë në këtë lidhje përfshihen edhe
të drejta dhe detyrime me karakter pasuror. Synimi i këtij punimi është të paraqesë të drejtat dhe
detyrimet e prindërve në lidhje me pasurinë e fëmijës me fokusin e veçantë në administrimin e kësaj
pasurie. Punimi do prezantojë dhe analizojë çështje lidhur me përfaqësimin ligjor e administrimin
e pasurisë së fëmijës; përdorimit të pasurisë së fëmijës si dhe veprimet juridike që përgjithësisht
shoqërojnë administrimin e kësaj pasurie. Gjithashtu punimi do shtjellojë dhe japë përgjigje për
disa pyetje: Çfarë konsiderohet “pasuri” e fëmijës? Në cilat raste prindi ka të drejtë të përdorë
pasurinë e fëmijës dhe në cilat raste nuk kanë të drejtë? Së fundmi, punimi përmes analizimit
të çështjeve të përmendura më lart do të sjellë gjithashtu edhe praktikën gjyqësore në lidhje me
administrimin e pasurisë së fëmijës në Shqipëri.
Keywords: Administration, parental responsibility, asset, child, legal representation.

Hyrje
Çështja e administrimit të pasurisë së fëmijës është një çështje sa aktuale po aq dhe e
ndjeshme. Në kushtet aktuale, kur sistemi ekonomik bazohet në pronën private e publike
dhe gjithashtu në lirinë e veprimtarisë ekonomike, administrimi i pasurisë së fëmijës ka
një peshë të rëndësishme. Administrimi i pasurisë së fëmijës konsiderohet si instrumenti
më i rëndësishëm ligjor në mbrojtje të interesave pasurore të fëmijës (Omari, 2012, 413).
Kodi i ri i Familjes e trajton çështjen e administrimit të pasurisë së fëmijës të lidhur
ngushtë me përgjegjësinë prindërore. Ai i jep një rëndësi të veçantë kësaj marrëdhënie
prind-fëmijë duke theksuar detyrimet dhe përgjegjësitë që lindin nga kjo marrëdhënie.
“Përgjegjësia prindërore përfshin tërësinë e të drejtave dhe detyrave që kanë për qëllim
të sigurojnë mirëqenien emocionale, sociale dhe materiale të fëmijës, duke u kujdesur
për të, duke mbajtur raporte vetjake me të, duke i siguruar atij mirërritjen, edukimin,
arsimin, përfaqësimin ligjor dhe administrimin e pasurive të tij “ (Kodi i Familjes, 2012,
73). Kjo dispozitë tregon qartë që përgjegjësia prindërore përfshin të drejta e detyrime,
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një pjesë e të cilave ushtrohen posaçërisht lidhur me pasurinë e fëmijës. Këto të drejta
apo përgjegjësi janë të njëjta pavarësisht nga burimi i lindjes së marrëdhënies prindfëmijë, lidhje biologjike apo deklarim vullneti nga njëra anë, apo pavarësisht nga statusi
ligjor i fëmijës, i lindur nga martesa apo jashtë saj nga ana tjetër. Kujdesi ndaj fëmijës
ushtrohet duke mbrojtur jo vetëm personalitetin e tij por një rëndësi të veçantë paraqet
edhe mbrojtja e të drejtave pasurore të fëmijës. Të drejtat dhe detyrimet prindërore lidhur
me pasurinë e fëmijës përfshijnë si përfaqësimin ligjor dhe administrimin e pasurisë së
fëmijës ashtu edhe përdorimin e pasurisë së fëmijës.
Pasuria e fëmijës dhe e drejta e përdorimit të kësaj pasurie.
Nëse fëmija ka zotësi juridike, të cilën e fiton që në nga lindja apo që në momentin e
konceptimit të tij në rast se ai lind i gjallë, atëherë ai gëzon mundësi për të pasur pasuri
të tijën. Fëmijës, si subjekt tashmë i së drejtës, mund t’i përkasin sende apo të drejta të
tjera mbi to, që fitohen sipas mënyrave të parashikuara shprehimisht në dispozitat e Kodit
Civil.
Në këtë kontekst, tërësia e të drejtave e detyrimeve pasurore që i përkasin fëmijës në
cilësinë e subjektit të së drejtës civile përbën atë që quhet “pasuri e fëmijës”. Një pasuri
e tillë përbëhet nga të drejta reale dhe krediti si dhe nga detyrime që rrjedhin prej tyre
(Omari, 2012, 407). Pasuria e fëmijëve fitohet me të njëjtat mënyra si fitohet pasuria e të
rriturve por duke mbartur me vete disa specifika në kufizime, këto të fundit të lidhura më
shumë rreth mungesës së zotësisë për të vepruar dhe me marrjen përsipër të detyrimeve
(Kotherja&Abdiu&Gega,45).
Mënyrat e fitimit të pasurisë së fëmijës janë ndërmjet:
• Trashëgimisë;
• Kontratës së dhurimit;
• Kontratës në dobi të personave të tretë;
• Të ardhura të fituara nëpërmjet punës;
• Të ardhura apo sende të fituara nga ushtrimi i një aktiviteti fitimprurës familjar (Omari,
2012, 408).
Kushti kryesor i parashikuar në Kodin e Familjes lidhur me të drejtën e përdorimit të
pasurisë së fëmijës nga ana e prindërve lidhet ngushtësisht me pasjen e së drejtës nga ana
e këtyre të fundit të ushtrimit të përgjegjësisë prindërore. Kodi i Familjes parashikon qartë
se të drejtën e përdorimit të pasurisë së fëmijës e kanë të dy prindërit nëse vazhdojnë të jenë
të martuar dhe ushtrojnë përgjegjësinë prindërore së bashku. Ndërsa nëse përgjegjësinë
prindërore e ushtron vetëm njëri nga prindërit (në rastet e një vendimi gjykate që ka
zgjidhur martesën; heqjes apo humbjes së përgjegjësisë prindërore të prindit tjetër apo në
rastet e vdekjes së prindit tjetër) atëherë vetëm ky prind ka të drejtën edhe të përdorimit
të pasurisë së fëmijës.
Në nenin 235 të Kodit të Familjes parashikohet shprehimisht se prindërit mund të përdorin
të ardhurat nga pasuria e fëmijës, që ata ti administrojnë, për mirërritjen, edukimin
dhe arsimimin e tij. Përdorimi i të ardhurave në funksion të plotësimit të nevojave të
domosdoshme të familjes duhet të ndodhë në kushtet kur prindërit nuk kanë pasuri
të mjaftueshme për t’i plotësuar vetë ato. Të ardhurat e mbetura kthehen në pasurinë e
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fëmijës. E drejta e përdorimit të pasurisë së fëmijës nga ana e prindërve që ushtrojnë
përgjegjësinë prindërore parashikohet në Kodin e Familjes si një e drejtë reale. Kjo do
të thotë se jo vetëm mund të përdoret pasuria e fëmijës por e mund të ushtrohet e drejta
e përdorimit të frutave civile që vijnë nga pasuria e fëmijës. Kushti i nevojshëm në këto
raste është që ky përdorim të bëhet në proporcion me nevojat e fëmijës i cili konsiderohet
titullar i pasurisë. Prindërit e gëzojnë të drejtën e uzufruktit ligjor, si rregull, për aq kohë
sa zgjat edhe përgjegjësia prindërore. Mënyra e përdorimit dhe shpenzimit të frutave të
uzufruktit ligjor, nuk i lihet vlerësimit të prindit, por përcaktohet nga vetë ligji. Neni 235
i Kodit të Familjes parashikon se destinacioni i përdorimit të ardhurave të fëmijës duhet
si jetë:
a) Prindit përdorues i ngarkohen shpenzimet e ushqimit, të mirërritjes dhe edukimit të
fëmijës;
b) Nëse fëmija ka të ardhura, dhe pasi përmbushen detyrimet e mësipërme, prindi mund
ti përdorë këto për nevoja të domosdoshme të familjes;
c) Të ardhurat e mbetura kthehen në pasurinë e fëmijës dhe ruhen.
Pra përdorimi i këtyre të ardhurave duhet të ketë si qëllim primar plotësimin e nevojave të
domosdoshme të fëmijës, si ushqimin, shkollimin, kujdesin, mbajtjen e fëmijës dhe jo për
qëllime të tjera të luksit apo të parëndësishme. Kjo nënkupton se prindërit duhet ti shpenzojnë
të ardhurat e fëmijës (pasurinë) në mënyrë racionale dhe vetëm për atë që është me rëndësi
për jetën dhe personalitetin dhe të ardhmen e fëmijës (Gashi&Aliu&Vokshi, 2012, 315).
Megjithëse prindërve i është njohur e drejta e uzufruktit ligjor Kodi i Familjes ka
parashikuar disa rrethana që megjithëse ushtrohet përgjegjësia prindërore, prindit nuk i
përket e drejta e uzufruktit ligjor:
a) Për pasuritë e dhuruara apo të trashëguara, kur disponuesi i tyre ka parashikuar
përjashtimin e prindit nga e drejta e përdorimit apo/dhe administrimit;
b) Për pasuritë e fituara nga fëmija me trashëgimi, kur prindi është përjashtuar nga fitimi
i tyre si rezultat i padenjësisë për të trashëguar;
c) Për pasuritë që fëmija e ka fituar si rezultat i punës së tij.
Përdorimi apo administrimi i pasurisë së fëmijës nga ana e prindërve nuk do të thotë se
fëmija heq dorë nga pasuria por ai do vazhdojë të gëzojë të drejtën e pronësisë mbi sendet
dhe të drejtat pasurore të tij. E drejta e përdorimit të prindërve të pasurisë së fëmijës nuk
shuan të drejtën e pronësisë së fëmijës mbi sendet objekt përdorimi por e drejta reale e
përdorimit të pasurisë nga ana e prindërve bashkekziston ose bashkudhëton me të drejtën
e pronësisë së fëmijës. Legjislacioni civil dhe ai familjar kanë parashikuar edhe rastet kur
prindi nuk ka të drejtë që të përdorë pasurinë e fëmijës. Këto raste janë për pasuritë e
dhuruara ose të trashëguara, kur disponuesi i tyre ka parashikuar përjashtimin e prindit
nga e drejta e përdorimit apo dhe administrimit; për pasuritë e fituara nga fëmija me
trashëgimi, kur prindi është përjashtuar nga fitimi i tyre si rezultat i padenjësisë për të
trashëguar si dhe për pasurinë që fëmija e ka fituar si rezultat i punës së tij.
Administrimi ligjor i pasurisë së fëmijës.
Si përfaqësimi ligjor ashtu edhe administrimi i pasurisë së fëmijës janë parashikuar në
nenin 215 të Kodit të Familjes si të drejta brenda konceptit të përgjegjësisë prindërore
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duke përfaqësuar disa nga instrumentet më të rëndësishme lidhur me ushtrimin e të
drejtave apo detyrimeve pasurore që burojnë nga marrëdhënia prind-fëmijë. Prindërit
janë të legjitimuar të përfaqësojnë fëmijën e tyre të mitur që nuk ka mbushur moshën 14
vjeç në të gjitha veprimet juridike, me përjashtim të atyre që, sipas ligjit, i mituri mund
ti kryejë vetë. Edhe në rastet e mbushjes së moshës 14 vjeç sërish ligji parashikon se ky
i fundit mund të kryejë veprime juridike lidhur me pasurinë e tij por kurdoherë me
pëlqimin paraprak të prindërve përveç rasteve specifike të parashikuara në ligj, ku mund
të ushtrojë të drejtën e pronësisë krejtësisht vetë pa kërkuar pëlqim paraprak të prindërve
të tij. Dhënia e pëlqimit paraprak nga ana e përfaqësuesit ligjor të miturit që, sipas rastit,
është prindi ose kujdestari i tij është kusht për vlefshmërinë e veprimeve juridike të kryera
nga i mituri mbi 14 vjeç. Në të njëjtën kohë edhe fëmijët kanë detyrimin që ti respektojnë
prindërit në tagrat e tyre gjatë ushtrimit të përfaqësimit të tyre ligjor.
Përgjithësisht, administrimi i pasurisë së fëmijës, si rregull realizohet nëpërmjet kryerjes
së veprimeve juridike të lidhur me pasurinë e tij dhe që sjellin të drejta dhe detyrime
personale jo pasurore e pasurore. Administrimi ligjor i pasurisë së fëmijës ndodh atëherë
kur vetë i mituri është titullar i pronësisë por është në kushtet e mungesës së zotësisë për
të vepruar. Pikërisht referuar momentit të fitimit ose jo të zotësisë për të vepruar dhe
respektivisht moshës së fëmijës, administrimi i pasurisë së fëmijës dhe përfaqësimit ligjor
i tij nga prindi në veprime juridike ndahet në dy grupime: Pasuria e të miturit që nuk ka
mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç administrohet nga prindërit në dobi të fëmijës,
kurse pasuria e të miturit që ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç administrohet
nga vetë i mituri, por gjithmonë me pëlqimin paraprak të prindërve. Administrimi i
pasurisë së fëmijës si rregull, kur është e mundur, realizohet nga të dy prindërit. Prindërit
mund të bien dakord në rast që njëri apo të dy së bashku mund të ndërmarrin veprimet
e administrimit të pasurisë. Megjithatë administrimi ligjor i pasurisë së fëmijës mund të
bëhet edhe nga njëri prind, nëse njëri nga prindërit është në pamundësi të ushtrimit të
përgjegjësisë prindërore (Kodi i Familjes, 2012, 76) apo kur gjykata ka vendosur që vetëm
njëri prej tyre do të ushtrojë përgjegjësinë prindërore, në kushtet e nenit 226 apo 227 të
Kodit të Familjes.
Gjithsesi në rastet kur përgjegjësia prindërore ushtrohet vetëm nga njëri prind dhe në
këtë kontekst realizohet edhe administrimi i pasurisë së fëmijës, bazuar në Kodin e
Familjes, prindi tjetër ka të drejtën legjitime që të mbikëqyr administrimin e pasurisë
së fëmijës si dhe të informohet lidhur me kryerjen e veprimeve të administrimit jo të
zakonshëm (Kodi i Familjes, 2012, 56). Në legjislacionin tonë familjar janë parashikuar
edhe raste kur mund të përjashtohen nga administrimi i sendeve të dhuruara apo të
trashëguara, njëri nga prindërit ose të dy së bashku, gjithmonë në rast se disponuesi i
pasurisë e ka parashikuar këtë dhe ka vendosur një kujdestar të posaçëm për pranimin
dhe administrimin e pasurisë së dhuruar apo lënë në trashëgim. Përjashtimi i mundshëm
i prindit në këtë rast vlen vetëm për sendin e përcaktuar në kontratën e dhurimit apo
në testament. Legjislacioni ynë familjar njeh administrimin e zakonshëm të pasurisë
së fëmijës dhe atë të administrimit jo të zakonshëm. Duhet theksuar se në mënyrat e
administrimit të pasurisë së fëmijës duhet mbajtur parasysh interesi më i lartë i fëmijës.
Në të njëjtën kohë mbrojtja e këtij interesi më të lartë të fëmijës duhet të jetë një faktor
mbizotërues në mënyrat e administrimit të pasurisë së fëmijës.
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Administrimi i zakonshëm i pasurisë
Nëse flasim për administrim të zakonshëm të pasurisë së të miturit duhet të konsiderojmë
të gjithë ato veprime që realizohen nga prindi i fëmijës që kanë për objekt ruajtjen,
mirëmbajtjen dhe shtimin e pasurisë së fëmijës. Administrimi i zakonshëm ka si qëllim
ruajtjen e pasurisë së fëmijës e njëkohësisht parandalimin e amortizimit, degradimit
apo humbjes së pasurisë së fëmijës. Përmes administrimit të zakonshëm prindërit
munden që edhe ta vendosin në shfrytëzim këtë pasuri e ta shtojnë atë. Në këtë kuadër,
nëpërmjet veprimeve të caktuara, qofshin me natyrë materiale apo juridike, mirëmbahet
ose përmirësohet pasuria, pa u cënuar integriteti i elementëve pasurorë të saj. Gjithashtu
në administrim mund të përfshihen edhe investimet në pasurinë e fëmijës, por vetëm
për interes dhe rritje të pasurisë së fëmijës (Gashi&Aliu&Vokshi, 2012, 314). Veprimi
i administrimit të zakonshëm mund të kryhet nga secili prej prindërve që ushtron
përgjegjësinë prindërore. Kodi i Familjes (neni 222) parashikon qartë se në rastet e kryerjes
së veprimeve të një administrimi të zakonshëm me të tretët nga prindi që përfaqëson
fëmijën i cili nuk ka mbushur moshën 14 vjeç, prezumohet se ka marrë edhe pëlqimin e
prindit tjetër. Ndërsa për veprimet juridike të administrimit të zakonshëm me pasurinë e
fëmijës mbi 14 vjeç, i mituri mund të kryejë vetë veprimet e nevojshme për administrim
por kurdoherë me pëlqimin e prindit. Siç shihet elementi i pëlqimit nga ana e prindërve
për kryerjen e një veprimi juridik që lidhet me pasurinë e fëmijës është element shumë i
rëndësishëm. Pëlqimi i prindit për kryerjen e një veprimi juridik përfaqëson një veprim
juridik të njëanshëm (Omari, 2012, 414). Si i tillë ai duhet të jepet përmes shprehjes së
vullnetit dhe gjithashtu të jetë i dhënë paraprakisht, përpara kryerjes së veprimit nga ana
e fëmijës. Mungesa e këtij pëlqimi nga ana e prindit, e bën veprimin juridik të pavlefshëm.
Veprimet e administrimit të zakonshëm çmohen si shumë të domosdoshme për pasurinë
e fëmijës. Si të tilla këto veprime kryhen nga ana e prindërve ose e njërit prind që ushtron
përgjegjësinë prindërore pa pasur autorizimin nga gjykata. Për të qenë përpara një veprimi
të administrimit të zakonshëm si rregull duhet të përmbushen të paktën një nga kushtet e
mëposhtme (Omari, 2012, 415):
• Të ekzistojë një rrezik që e kërcënon sendin ose humbjen e një të drejte;
• Veprimi i kryer të kërkojë një shpenzim minimal në raport me vlerën e sendit apo të së
drejtës që do të ruhet apo fitohet;
• Veprimi të shtojë të ardhurat e të jetë në dobi të pasurisë së fëmijës.
Veprimet e administrimit të zakonshëm janë ndër të tjera veprime juridike përmes të cilave
realizohet shfrytëzimi ekonomik i pasurisë së fëmijës. Si të tilla klasifikohen: depozitimi
bankar i të ardhurave të pasurisë së fëmijës parashikuar shprehimisht në Kodin Civil, në
disa kushte të caktuara, edhe dhënia me qira e sendit objekt pasurie; mbledhja e frutave
natyrorë apo civilë të pasurisë apo veprime të ngjashme me kategoritë e sipërcituara.
Gjithashtu veprimet e realizuara në funksion të një administrimi të zakonshëm kanë si
qëllim edhe parandalimin e humbjes së një të drejte subjektive të fëmijës. Në këto kushte
prindërit apo njëri nga prindërit që ushtrojnë përgjegjësinë prindërore realizojnë disa
veprime të caktuara juridike në mënyrë që të drejtat subjektive të fëmijës të mos humbasin.
Si të tilla mund të rendisim: ndërprerjen e afatit të parashkrimit nëpërmjet ngritjes së padisë
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(Kodi Civil, 2012, 50), shpenzimet për riparimin e një sendi që është në rrezik të shembjes
nëse shuma e shpenzuar gjatë këtij veprimi është e pallogaritshme në raport me vlerën e
sendit (Omari, 2012, 414); regjistrimi i një sendi të paluajtshëm në Zyrat e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme dhe veprime të tjera që shoqërojnë këtë proces; vendosjen e një
hipoteke që garanton ekzekutimin e detyrimit që të tretët kanë ndaj pasurisë së fëmijës
por edhe çdo mjeti tjetër që siguron përmbushjen e këtij detyrimi; sigurimi i pasurisë së
fëmijës; shpenzimet e kryera për regjistrimin e një kontrate tjetërsimi; lidhja e kontratës
së dhurimit në favor të fëmijës apo pranimi i trashëgimisë; lidhur me sende të veçanta apo
aktivitete të caktuara pagesat lidhur me taksa të caktuara për to.
Së fundmi, në administrimin e zakonshëm përfshihen edhe lloje të caktuara të padive të
cilat kanë si qëllim të vetëm atë të mbrojtjes së të drejtave pasurore të fëmijës. Këto padi
janë: Paditë posedimore; të shpërblimit të dëmit që ka pësuar pasuria e fëmijës dhe ajo për
kundërshtimin e masës së shpërblimit.
Administrimi jo i zakonshëm dhe praktika gjyqësore
Administrimi jo i zakonshëm i pasurisë së fëmijës përbën një formë tjetër të administrimit
të kësaj pasurie. Ky lloj administrimi është pasqyruar shprehimisht në nenin 234 i Kodit
të Familjes. Ndër veprimet që ligji parashikon të grupohen në administrimin jo të
zakonshëm janë tjetërsimi i pasurisë së paluajtshme të çdo fëmije të mitur deri në moshën
18 vjeç; lënia hipotekë; ngarkimi me një barrë; marrja hua në emër të miturit; heqja dorë
nga trashëgimia apo legu ose mospranimi i një dhurimi, si dhe përgjithësisht të gjitha ato
veprime që kapërcejnë kufijtë e një administrimi të thjeshtë të çdo pasurie të fëmijës.
Ajo që e dallon këtë lloj administrimi nga administrimi i zakonshëm është pikërisht
elementi i autorizimit nga gjykata e vendbanimit të fëmijës për veprimet që shoqërojnë
këtë administrim. Gjithashtu në gjithë procesin e administrimit jo të zakonshëm, në
të gjitha veprimet që shoqërojnë këtë proces, interesi më i lartë i fëmijës duhet të jetë
mbizotërues.
Vullneti i përbashkët i të dy prindërve në këtë lloj administrimi është patjetër i kërkuar.
Në administrimin jo të zakonshëm rëndësi shumë të veçantë i jepet autorizimit nga ana e
gjykatës. Vetëm përmes autorizimit të gjykatës mund të jetë legjitim ky lloj administrimi.
Në dhënien e këtij autorizimi gjykata duhet të çmojë disa elementë si rëndësia e veprimit
apo dobia ekonomike që mund ti sjellë ky veprim pasurisë së fëmijës me qëllim që kjo
pasuri të mirë administrohet. Gjykata mund të japë autorizimin edhe për më shumë
se një veprim që lidhet me administrimin jo të zakonshëm të pasurisë por kurdoherë
duhet të shprehet apo të japë pëlqimin e saj për çdo veprim konkret. Në rastet kur një
veprim juridik me qëllim administrimin jo të zakonshëm të pasurisë së fëmijës kryhet pa
autorizimin e gjykatës, ai veprim mund të konsiderohet e të shpallet i pavlefshëm. Veprimi
juridik, që është kryer pa u marrë autorizimi i gjykatës, mund të shpallet i pavlefshëm
me kërkesën e prokurorit, të prindit ose të kujdestarit të miturit (paragrafi II neni 234
i Kodit të Familjes). Pavarësisht se elementi i autorizimit të gjykatës mbetet një element
që përcakton vlefshmërinë e këtyre veprimeve, nëse ky autorizim jepet nga gjykata edhe
pas kryerjes së veprimit bën që një veprim i tillë të mos shpallet i pavlefshëm. Gjykata
në procesin kur ajo duhet të çmojë të japë ose jo pëlqimin e saj lidhur me veprimet e
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prindërve kryesisht që lidhen me tjetërsimin e pasurisë së fëmijës, ekzaminon faktet e
provat në mënyrë që të japë një vendim në favor të “interesit më të lartë” të fëmijës së mitur.
Gjykata në vendime të tilla i referohet Kodit të Familjes ashtu edhe Konventës së OKB-së
për të Drejtat e Fëmijëve. Parimi i interesit më të lartë të fëmijës duhet të jetë mbizotërues.
Parimi i interesit më të lartë të fëmijës do të thotë se: “Në të gjitha vendimet që kanë
të bëjnë me fëmijën, të marra qoftë nga institucione publike apo private të përkrahjes
shoqërore, nga gjykatat, autoritetet administrative apo organet legjislative, interesi më i
lartë i fëmijës, duhet të jetë konsiderata mbizotëruese” (neni 3 Konventa e OKB-së për të
Drejtat e Fëmijëve). Në këto kushte, Gjykata në një vendim të saj e ka rrëzuar kërkesën për
tjetërsim të pasurisë duke argumentuar se ky tjetërsim nuk ka qenë në favor të fëmijëve të
mitur (Kotherja&Abdiu&Gega, 54). Kjo pasi nga njëra anë ka pasur një kërkesë të prindit
për tjetërsimin e pasurisë dhe nga ana tjetër nuk ka qenë e argumentuar se vetë prindi nuk
disponon të ardhura të mjaftueshme duke qenë se gjykata në verifikimet që ka bërë i ka
rezultuar se prindi ka një pasuri të paluajtshme, e cila është konsideruar e mjaftueshme
për plotësimin e nevojave të fëmijëve për mirërritje, edukim e arsimim.
Gjykata duhet edhe të verifikojnë shkaqet mbi bazë të cilave bëhet kërkesa nga ana e
prindërve për tjetërsimin e pasurisë së të miturit duke mos u limituar vetëm në shkaqe
shumë të përgjithshme por konkrete dhe duke mos u limituar vetëm në thëniet apo
deklaratat e prindërve kërkues për tjetërsuar pasurinë e fëmijës. Gjykata në të tilla gjykime
duhet gjithashtu që të përcaktojë qartë modalitetet e tjetërsimit të pasurisë apo mënyrat se
si do të përdoren të ardhurat që mund të vërtetohen me instrumente të caktuara në rast të
tjetërsimit të pasurisë së të miturit.
Konkluzione
Familja luan një rol mbrojtës dhe mbështetës ndërmjet anëtarëve të familjes. Shqyrtimi
dhe vendimmarrja lidhur me të ardhurat apo sendet e fëmijës, përfaqëson një nga
momentet kryesore të veprimtarisë së prindërve. Përkujdesi ndaj fëmijës ushtrohet jo
vetëm duke mbrojtur personalitetin e tij por edhe të drejtat e tij pasurore. Është shumë e
rëndësishme që prindërit në ushtrimin e përgjegjësisë prindërore të ndërthurin mënyrat e
përkujdesit të fëmijëve edhe me mënyrat e administrimit të pasurisë së fëmijës. Në kushtet
aktuale të ekonomisë, administrimi i pasurisë së fëmijës konsiderohet instrumenti më i
rëndësishëm ligjor në mbrojtje të interesave pasurorë të fëmijës. Administrimi i pasurisë
së fëmijës përfaqëson jo vetëm një të drejtë të prindërve por njëkohësisht edhe një detyrim
ligjor. Prindërit në ushtrimin e përgjegjësisë prindërore duhet të kenë një njohje për të
drejtat dhe detyrimet që kanë në procesin e vazhdueshëm të administrimit të pasurisë
së fëmijës. Mënyrat e administrimit të pasurisë së fëmijës, parashikuar shprehimisht në
Kodin e Familjes, duhet të ushtrohen drejtë dhe në funksion të pasurisë së fëmijës. Në
të gjitha veprimet e prindërve qofshin materiale apo juridike të lidhura drejtpërdrejtë
me administrimin e pasurisë së fëmijës, interesi më i lartë i fëmijës, duhet të jetë parimi
mbizotërues.
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Roli i Policisë së Kosovës në luftimin e narko-kriminalitetit
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Abstrakt
Pozita gjeografike e Gadishullit Ballkanik, paraqet një rëndësi të madhe strategjike jo vetëm për
shtete për rreth mirëpo edhe për grupet kriminale të cilat ndërveprojnë në këtë regjion. Shumë
shtete në këtë regjion kaluan dhe janë duke kaluar nëpër një tranzicion të thellë dhe të vështirë për
tu shkëputur një herë e përgjithmonë nga kthetrat e sistemit komunist dhe diktatorial. Edhe pse
në këtë rajon shumë agjensione të zbatimit të ligjit shquhen për profesionalizmin e tyre, mirëpo
ndikimi i luftërave të një pas njëshme paraqesin faktorë vendimtar për triumfin ose dështimin e
institucioneve të zbatimit të ligjit karshi kriminalitetit të ndryshëm në këtë hapësirë Evropiane. Lufta
e fundit e zhvilluar në Kosovë dhe përfundimi i saj në vitin 1999, kanë një rëndësi të ndjeshme, pasi
që Kosova doli nga një luftë e përgjakshme me mbi një milion qytetar të dëbuar nga forcat serbe,
shumë persona të vrarë, të dhunuar dhe me ekonomi të shkatërruar nga ana e shteti Serb. Të gjitha
këto ndikuan që në këtë territor të fillon lulëzimi i formave të kriminalitetit të rëndë e veçanërisht
narko-kriminalitetit. Pas vitit 1999 për shkak të kufijve jo të kontrolluar mirë, mungesës së
legjislacionit dhe krijimin e një Polici të re dhe rimëkëmbjen e sistemit të drejtësisë, shumë grupe
kriminale nga fusha e narko-kriminalitetit shfrytëzuan këtë situatë duke krijuar rrjete kriminale
të organizuar me qëllim trafikimin e substancave narkotike dhe substancave psikotrope nga vendi
i origjinës, transit nëpër Kosovë dhe për të vazhduar në drejtim të vendit të destinacionit që ishte
Evropa Perëndimore. Ndikimi i kriminalitetit është i pashmangshëm jo vetëm për individin,
ekonomin, shëndetin, por në përgjithësi për të gjithë aparatin shtetërorë. Në këtë punim shkencor,
do të prezantojmë rolin e Policisë së Kosovë në luftimin e narko-kriminalitetit. Policia e Kosovës ka
një rol mjaftë të rëndësishëm në luftimin e narko-kriminalitetit dhe kontributi i saj në këtë aspekt
është i nevojshëm dhe i pa shmangshëm. Situata e përgjithshme e sigurisë në Kosovë për momentin
është stabile edhe pse në përgjithësi lufta kundër narko-kriminalitetit është duke vazhduar. Kosova
gjendet në një fazë shumë të rëndësishme dhe të ndjeshme kur pritet anëtarësimi në organizata
ndërkombëtare e në veçanti Policia e Kosovës në Europol dhe Interpol. Metodat që do të aplikohen
në këtë punim janë kryesisht metoda historike, metoda juridike, metoda krahasuese, metoda e
analizës dhe metoda e statistikave.
Fjalë kyçe: Kosova, drogë, trafikim, policia, luftim etj.

Hyrje
Një dekadë më parë në Kosovë, droga ishte diçka që njerëzit e dinin nga filmat dhe mediat.
Sot, për rininë kosovare droga është bërë e njohur. Për shkak të pasojave shumë të dëmshme
në shëndetin mental dhe fizik si dhe pasojave të tjera sociale, krahas legjislacioneve penale
të shteteve bashkëkohore, çështja e luftimit të prodhimit dhe vënies në qarkullim në
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mënyrë të paautorizuar të narkotikëve dhe substancave psikotopike është preokupim dhe
në përmasa ndërkombëtare (Salihu, 2009, 289).
Karakteristika kryesore e narko-kriminalitetit është efekti i tij global dhe për këtë arsye
kërkon një fokus ndërkombëtar, pasi që kryerësit shfrytëzojnë metoda nga më të ndryshmet
që nuk kufizohen në njësi të veçanta territoriale, siç janë: trafikimi i substancave narkotike
apo substancave psikotrope nga vendi i origjinës për në vendin e tranzicionit. Në sferën
ndërkombëtare ekzistojnë iniciativa të organizatave ndërkombëtare, të cilat, përmes
konventave, rezolutave, marrëveshjeve, rekomandimeve për nevojat e legjislacioneve
vendase dhe miratimit të instrumenteve për narko-kriminalitetin që të luftojnë këtë
dukuri negative me qëllim të parandalimit të saj. Sa i përket bazës ligjore të luftimit të
narko-kriminalitetit, kjo përfshihet edhe në legjislacionin e vendit tonë, respektivisht në
Kodin Penal të Kosovës. Kosova ka arritur në udhëkryqe të rëndësishme. Vendi ka dalë
nga një periudhë e trazuar historie për t’u përballur me një sërë sfidash, nga të cilat luftimi i
krimit të organizuar konsiderohet si prioritet thelbësor. Pozita gjeostrategjike e Republikës
së Kosovës, migrimi i popullsisë, ekonomia e pazhvilluar, kufijtë lehtë të kalueshëm si dhe
mungesa e realizimit të programeve preventive edukativo-shëndetësore, kanë ndikuar
që vendi ynë të jetë vend i përshtatshëm për trafikantët e substancave narkotike. Për
shumë vite, Kosova ka qenë njëra ndër rrugët kryesore të trafikimit të drogës nga lindja
në perëndim, dhe kjo ka shkaktuar një rritje të numrit të përdoruesve të drogës në vend,
sidomos pas vitit 1999, duke rënduar situatën me të cilën Kosova ballafaqohet aktualisht
(EMCDDA, 2014, 8). Narko-kriminaliteti paraqet një kërcënim mjaftë të madh jo vetëm
për individin mirëpo për të gjithë stabilitetin politik dhe ekonomik të çdo shteti, ndërsa
ka pasoja për sigurinë rajonale dhe të Evropës. Përdorimi i substancave narkotike dhe
substancave psikotrope në Kosovë, kryesisht nga ana e të rinjve është imazhi me i vrazhdë
për shoqërinë tonë. Një problem i rëndësishëm i shtetit tonë dhe në planin ndërkombëtar
është lufta kundër drogës, prodhimit, trafikimit, shitjes dhe formave të tjerat përdorimit
të lëndëve narkotike psikotrope, të cilat paraqesin rrezikshmëri të theksuar shoqërore për
jetën e shëndetin e njeriut (Elezi, 2009, 511). Në vitin 2011, hulumtimi i parë i Projektit
European School Survey mbi Alkoolin dhe Droga të tjera (ESPAD) u realizua në Kosovë
në mesin e një kampioni prej studentëve 15 deri 16 vjeç (Haskuka, 2011). Mostër e
studimit kishin qenë nxënësit e moshës 15 dhe 16 vjeçare ( 10-ta dhe 11-ta). Pjesëmarrës
e sondazh kishin qene 4709 nxënës nga dy shkolla private dhe 40 publike. Hulumtimi
kishte rezultuar me 7% të nxënësve përdorues të drogave në shkolla. Kjo përqindje është
shumë më e ulët në krahasim me mesataren e ESPAD-it me 20% (ESPAD, Nëntor 2011,
17).
Historiku i Policisë së Kosovës
Në qershor të vitit 1999, pas hyrjes së trupave të NATO-s, Kosova u përball me një gjendje
kaotike, shkatërrim të infrastrukturës, gjendje të dobët financiare, pa kontrolle kufitare
apo shërbime doganore, pa organizatë policore dhe pa sundimin e ligjit në përgjithësi
(Halili, 03 janar 2010). Situata e rëndë e popullsisë nga pasojat e luftës, pamundësia
për të ardhur deri tek mjetet financiare përmes rrugëve tjera konsiderohet si faktor që
i ka shtyrë njerëzit që të merren me aktivitete kriminale. Si rezultat, grupet kriminale
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filluan të shfrytëzojnë mjaft mirë avantazhet e situatës, të cilët fillimisht filluan të merren
me kontrabandimin e mallrave, pasi kjo ishte një nevojë emergjente, por duke marrë
parasysh se nuk kishte kontroll të duhur kufitar, grupet kriminale vazhduan edhe me
trafikimin e paligjshëm të lëndëve narkotike, armëve, qenieve njerëzore dhe formave të
tjera të kriminalitetit. Policia e Kosovës u formua në Shtator të vitit 1999, nën mandatin
e Rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244. Policia e Kosovës u
formua në bazë të parimeve demokratike, standardeve ndërkombëtare për të drejtat e
njeriut dhe sundimin e ligjit. Me krijimin e saj, Policia e Kosovës pas luftës trashëgoj një
situatë të rënduar në aspektin e sigurisë. Ky ishte fillimi i ndërtimit të kapaciteteve që do
të ishte në shërbimin e sigurisë për të gjithë qytetarët e Kosovës. Polica e Kosovës që nga
krijimi i saj në vitin 1999 deri më sot ka arritur një shkallë të zhvillimit, konsolidimit
dhe tranzicionit në drejtim të marrjes së përgjegjshmërisë, transparencës, meritave shtesë.
Puna e Policisë së Kosovës mbështetë në këto parime: Parimi i barazisë dhe drejtësisë,
neutralitetit politik dhe paanshmërisë, ndershmërisë, sinqeritetit dhe përgjegjshmërisë,
transparencës, meritave, mos-diskriminimit, gjithëpërfshirës apo inkluzivitetit. Deri
në vitin 2003, Policia e Kosovës ka qenë kryesisht nën mbikëqyrjen direkte të Policisë
së UNMIK-ut, pa kompetenca të plota në ushtrimin e veprimtarisë policore, por nga
kjo kohë filloi procesi i tranzicionit ku me ritëm të shpejtë filloi pavarësimi i njësive,
stacioneve, rajoneve si dhe strukturave qindore të Policisë së Kosovës. Ligji Nr. 04/L-076,
Për Policin, në kreun II, neni 10, përcakton detyrat dhe autorizimet e përgjithshme të
Policisë, e të cilat janë: 1.1. mbroj jetën, pronën dhe të ofroj siguri për të gjithë personat;
1.2. mbroj të drejtat dhe liritë themelore të të gjithë personave; 1.3. parandaloj rrezikun
ndaj qytetarëve dhe ta mbajë rendin dhe sigurinë publike; 1.4. parandaloj dhe t’i zbuloj
veprat penale dhe kryesit e tyre; 1.5. hetoj veprat penale dhe kryesit e tyre; 1.6. mbikëqyrë
dhe kontrolloj sigurinë në komunikacion; 1.7. menaxhoj dhe kontrolloj kufirin shtetëror;
1.8. ofroj ndihmë gjatë fatkeqësive natyrore dhe në raste të tjera emergjente; dhe 1.9. kryej
detyra të tjera të parapara me ligjin në fuqi). Duke u bazuar në detyrat e përgjithshme
që Policia e Kosovës i ka në bazë të legjislacionit në fuqi, ajo duhet të fokusohet jo vetëm
në luftimin e dukurisë së narko-kriminalitetit mirëpo fillimisht edhe në parandalimin
e saj. në kuadër të Policisë së Kosovës në bazë të strukturës organizative janë themeluar
Departamente dhe Divizione ndër to edhe Departamenti për Hetimin e Krimit. Qëllimi
i këtij Departamenti është parandalimi i kriminalitetit, zbulimi dhe hetimi i kryesve të
veprave penale me anë të mbledhjes dhe paraqitjes së fakteve, dëshmive dhe provave qe
dëshmojnë fajësinë ose pafajësinë e personave të dyshuar për vepra penale, si dhe vënia e
tyre para drejtësisë, kurse misioni i Departament të Hetimeve është krijimi i një mjedisi
të sigurt për komunitetin duke bashkërenduar aktivitetet me institucionet, organizatat
relevante të zbatimit të ligjit dhe me qytetaret. Rritja e zbulimit të veprave penale nëpërmjet
ngritjes profesionale, modernizimit, bashkëpunimit dhe angazhimit intensiv ne radhe të
parë me komunitetin dhe me partneret e tjerë. Në kuadër të Departamentit për Hetimin
e Krimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë se Kosovës, funksionin edhe Drejtoria
për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë e cila ka për qëllim jo vetëm luftimin e narkokriminalitetit por edhe parandalimin e tij
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Roli i Policisë së Kosovës në parandalimin e narko-kriminalitetit
Parandalimi i kriminalitetit si shprehje nuk është ndonjë risi çoftë në aspektin e
kriminalistikës ose të drejtës policore (Beka, 2013, 97). Parandalimi me sukses i
kriminalitetit, kërkon para së gjithash përcaktimin e saktë të qëllimeve, objektivave
dhe mjeteve të realizimit të tyre (Bicaj, 2010, 138). Rritja e kriminalitetit në radhët e
adoleshentëve dhe të të miturve solli në mënyrë graduale përpunimin e politikave specifike
për parandalimin e krimeve të kryera nga të miturit dhe dallimin midis parandalimit të
krimit nga ai i kriminalitetit (Hysi, 2010, 399). Sot ekzistojnë modele dhe programe të
ndryshme të parandalimit të krimit. Kuptimi më i përhapur i tij është dallimi ndërmjet
strategjive të parandalimit social dhe të parandalimit të rrethanave të krimit (Hysi, 2010,
400). Si në nivel vendi (me strategji), po ashtu edhe nga organizatat relevante kujdes të
shtuar i është kushtuar aktiviteteve në parandalim. Programet parandaluese të abuzimit
me substanca mbeten të pakoordinuara dhe me përqindje të ndryshme sa i përket
përfshirjes së grupeve të popullsisë në rrezik. OJQ-të lokale dhe ndërkombëtare, kanë
implementuar programe parandaluese afatshkurtra, e po ashtu edhe programet qeveritare
dhe ato të Kombeve të Bashkuara vazhdojnë të përkrahin programet afatshkurtra
(UNICEF, 2009, 18). Politikë bërësit që punojnë në fusha të ndryshme të qeverisë kanë
mendime të ndryshme rreth asaj se si duhet përgjigjur krimit dhe abuzimit të drogës.
Zyrtarët e institucioneve të zbatimit të ligjit në mënyrë tipike janë në favor të ndëshkimit
dhe parandalimit, ndërsa zyrtarët e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale në favor të
parandalimit dhe trajtimit (White, H. R., & Gorman, D. M., 2000, 151-152). Parandalimi
i ka tri qëllime kryesore shumë të rëndësishme për vendin tonë. E para pa dyshim është
mbrojtja e shëndetit të qytetarëve që kryesisht janë të rinj dhe janë pasuria më e vlefshme
që ka Kosova. E dyta është ruajtja e rendit dhe ligjit. Me ruajtjen e rendit dhe zbatimin
e ligjeve pozitive të vendit, krijohet siguria, kufizohet krimi i organizuar, ngritët niveli i
respektimit të të drejtave të njeriut e të gjitha këto kanë të bëjnë me mirëqenien e qytetarit.
Në kuadër të Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë është themeluar sektori për
Bashkëpunim dhe Parandalim. Detyrat dhe përgjegjësitë e këtij sektori janë te parapara
me Procedurat Standarde te Operimit (PSO) te cilat kryesisht janë: Bashkëpunimi me
organizatat relevante, asistenca e Qendrave Trajtuese, mbledhja e statistikave, raportimet,
angazhimi ne aktivitetet parandaluese, pjesëmarrja në hartimin e dokumenteve në
fushën e drogave, prezantimi i veprimtarive të Policisë së Kosovës në fushën e drogave,
pjesëmarrja në grupin ndërministror etj. Gjatë vitit 2012 janë mbajtur 6 ligjërata nga PKja në të cilat kishin marrë pjesë 677 nxënës të klasave IX, X, XI, XII dhe dy debate publike
me të rinj me 200 pjesëmarrës. Në vitin 2013: 26 ligjërata me 4170 nxënës të klasave të
X, XI, XII, 3 debate publike me 230 pjesëmarrës. Ishin shpërndarë 250 broshura. Ne vitin
2014: 9 ligjërata, 600 pjesëmarrës dhe 600 broshura te shpërndara. Në maj dhe qershor
20014 OSBE ne bashkëpunim me Drejtorin për Hetimin e Trafikimit me Narkotik, ka
filluar me fazën e parë të realizimit te projektit ``Programi vetëdijësues për Siguri ne
Bashkësi``. Faza e dytë do të filloj si pilot projekt me ligjëruat ne shkollat e Fushe Kosovës
(Marmullaku, 26 mars 2014). Gjatë kësaj periudhe janë mbajtur ligjërata me katër grupe
te përbëra nga policet e njësive sektoriale dhe arsimtare te shkollave nga e tere Kosova.
Gjithsejtë janë trajnuar 86 pjesëmarrës nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
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(MASHT) dhe policë të PK-se nga sektorët e ndryshëm (Hana, 23 Qershor 2014).
Roli i Policisë së Kosovës në luftimin e narko-kriminalitetit
Policia është organ tradicional i njohur për mbrojtjen e rendit shoqëror në të gjitha fazat e
historisë shoqërore, dhe në të gjitha vendet në botë (Latifi, 2001, 26). Janë bërë përpjekje
të hershme për të luftuar problemin global të drogës duke u fokusuar kryesisht në politikat
e reduktimit të furnizimit, kurse vëzhguesit e ndryshëm ndërkombëtar dhe politikë
bërësit kanë bërë thirrje për rritjen e vëmendjes për programet që kërkojnë zvogëlimin
e përdorimit dhe abuzimit të drogave të paligjshme, trajtimin e varësisë, angazhimin
e komunitetit lokal në parandalimin e drogës dhe fushata ndërgjegjësuese (Rosen, W.
L., 2015, 31). Hetimet janë faza e parë e procedurës penale që ndërmerren nga policia
nën mbikëqyrjen e Prokurorit të shtetit. Për shkak të shqetësimit të vazhdueshëm të
publikut në lidhje me abuzimin e drogave dhe krimit të dhunshëm, hetimet e drogës
janë bërë një shtyllë mjaftë e fortë në shumë agjenci të zbatimit të ligjit (Lyman, D. M.,
2010, 562). Policia e Kosovës pas pranimit të një informate për kryerjen e një vepre
penale, heton për të zbuluar nëse ka dyshim të arsyeshëm se vepra e kryer ndiqet sipas
detyrës zyrtare. Për të arritur këtë qëllim sipas dispozitave ligjore të Kodit të procedurës
penale të Republikës së Kosovës, polica kryen hetime preliminare dhe ndërmerr të
gjitha masat e nevojshme duke u mbështetur në autorizimet ligjore siç janë; mbledhja
e informatave, kryerja e kontrolleve, sigurimi i dëshmive etj. Posa të ketë dyshim të
arsyeshëm se është kryer vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare brenda njëzet
e katër orëve policia përpilon raport dhe ia drejton prokurorit kompetent të shtetit i cili
vendos nëse duhet hapur procedura penale apo jo. Pas pranimit të informatës lidhur me
ndonjë rast të dyshuar për substanca narkotike zyrtari i Policisë e përcjell informatën
(përmes kanaleve) në Drejtorin e Inteligjencës dhe Analizës së Policisë së Kosovës.
Në Drejtorin e Inteligjencës dhe Analizës së Policisë së Kosovës bëhet verifikimi,
analiza dhe plotësimi i informatës dhe përcillet në Drejtorin për Hetimin e trafikimit
me narkotikë. Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë është përgjegjëse për
trajtimin e të gjitha rasteve të cilat kanë të narkotikët në mbarë territorin e republikës së
Kosovës. Drejtoria është e centralizuar dhe posedon njësitë e saja në të gjitha Rajonet e
Kosovës. Njësitë rajonale të DHTN-së të përkrahura edhe nga Policia e Rendit kujdeset
për rastet e nivelit rrugor duke mos i përjashtuar edhe rastet e profilit të lartë ( krimit
të organizuar dhe transnacional). Nëse informata pranohet nga zyrtaret e DHTN-së
informata trajtohet në nivel të drejtorisë nga njësia për koordinimin e hetimeve dhe
trajtimin e informatave dhe posa të ketë dyshim të arsyeshëm njofton prokurorin
dhe inicion rastin. i tërë procesi i procedurës hetimore të më pastajme zhvillohet në
pajtim me Kodin e Procedurës Penale të Republikës së Kosovës dhe në koordinim me
prokurorin dhe Gjyqtarin e Procedurës Paraprake atëherë kur është e nevojshme (urdhër
kontrollet, urdhëresat për masa të fshehta dhe masat tjera të parapara me KPPRK). Në
bazë të raporteve vjetore Policia e Kosovës, gjatë vitit 2011, si rezultat i shkëmbimit të
informatave dhe koordinimit të aktiviteteve me shtetet si: Shqipëri, Gjermani, Zvicër,
Çeki dhe Maqedoni ku janë arrestuar 33 persona dhe janë sekuestruar 49 kg 165g
heroinë, 3kg 13g kokainë, 366kg e 921g marihuane (Policia e Kosovës, 2011, 14). Gjatë
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vitit 2013 dhe 2014, Policia e Kosovës në luftën e saj kundër veprave penale në fushën e
narkotikëve ka iniciuar gjithsej në total 1.363 raste, ku vitit 2014 për dallim nga viti 2013
ka shënuar një ngritje të numrit të rasteve të veprave penale në fushën e narkotikëve
(Policia e Kosovës, 2013&2014, 18-19).
700
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Posedim i narkotikëve
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Figure 1 Rastet e veprave penale në fushën e narkotikëve për vitin 2013-2014.
Policia e Kosovës në luftën e saj kundër drogave ka arritur që gjatë vitit 2013 dhe 2014
të konfiskojë një sasi relativisht të madhe të substancave narkotike ku kryesisht sasinë
më të madhe të substancave narkotike të konfiskuar e zë substanca narkotike e llojit
marihuan (Policia e Kosovës, 2013&2014: 19).
Lloji i substancës narkotike të konfiskuar
Substancë narkotike (HEROINË)
Substancë narkotike (KOKAINË)
Substancë narkotike (MARIHUANA)
Substancë narkotike (EKSTAZI)
Substancë narkotike (Bimë Kanabis)
Substancë narkotike (Fara Kanabis)

2013
22 kg 434 gr
3 kg 868 gr
580 kg 937.38 gr
107
1512
1024

2014
9 kg 606.34 gr
21 kg 104.6 gr
737 kg 913.3 gr
52
6930
5165

Figure 2 Paraqitja e sasisë narkotike të konfiskuar gjatë vitit 2013 dhe 2014 nga ana e Policisë
së Kosovës.

Konkluzione dhe Rekomandime
Gjatë analizës dhe hulumtimit të këtij punim shkencor, ne kemi arritur në konkluzione dhe
rekomandime të cilat para së gjithash mund të ju shërbejnë të tjerëve si një pikë referimi për kërkime
dhe studime shkencore. Prandaj, më poshtë do të paraqesim përfundimet dhe rekomandimet:
− Ekzistojnë programe të vetëdijesimit në shkolla ( sidomos nga policia) por ka nevojë për
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intensifikim. Përdorimi i drogave në shkolla nuk është në nivel të lartë por ka indikacione
se është në rritje.
− Qarkullimi i heroinës nëpër ``Rrugën Ballkanike`` është duke rënë, por kjo rrugë
mbetet e rëndësishme për trafikantët dhe duhet kushtuar kujdes.
− Në vitin 2014 ka ngritje të sekuestrimeve të substancave narkotike dhe substancave
psikotrope për dallim nga viti 2013.
− Ekzistojnë programe parandaluese dhe programe për reduktimin e dëmit dhe ato janë
shumë të mirëseardhura dhe ka nevojë të shtohen.
− Niveli i bashkëpunimit ndërkombëtar është duke u ngritur por bashkëpunimin e
vështirëson pamundësia e anëtarësimit të Kosovës ne Organizatat Ndërkombëtare në
fushën e zbatimit të ligjit.
− Te intensifikohen programet e vetëdijesimit te nxënësve, prindërve por edhe qytetarëve
në përgjithësi.
− Të përcillet vazhdimisht trendi i qarkullimit të heroinës përmes rrugës ballkanike etj.
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Liria e mallrave dhe shërbimeve – si liri të shitësit dhe blerësit
Prof. assoc. Dr. PhD (Uni Graz) Mag. Iur (Uni Graz) Endri PAPAJORGJI
Dekan i Fakultetit të Drejtësisë i TBU (Tirana Business University)

Abstrakt
Lindja e integrimit Europian në kuptimin e ngushtë filloi me planin e propozuar nga ministri i
jashtëm francez në vitin 1950 Robert Schuman për një Bashkësi Europiane të Qymyrit dhe Çelikut,
në bazë të së cilës qëndronin industria e rëndësishme e pasluftës e qymyrit dhe çelikut e Francës,
Gjermanisë si dhe e shteteve të tjera, të cilat kishin dëshirë të ishin pjesëmarrëse në këtë organizatë
supranacionale. Plani i krijuar shpejt nga Sekretari i Përgjithshëm i Lidhjes së Kombeve Jean
Monnet kishte si qëllim të afronte Gjermaninë Perëndimore me Perëndimin në kohën e Luftës
së Ftohtë dhe në të njejtën kohë të shmangte një konflikt në lindje. Kjo nënkuptonte kontrollin e
përbashkët të industrisë së qymyrit dhe çelikut dhe jo si në Traktatin e Versailles kontrollin e kësaj
industrie prej Francës. Traktati për themelimin e Bashkësisë së Qymyrit dhe Çelikut hyri në fuqi
më 23.7.1952 me një afat 50 vjeçar dhe për këtë arsye më datën 23.7.2002 kjo Bashkësi pushoi së
ekzistuari.
Një nga detyrat kryesore të BE-së qe nga krijimi i saj, është ajo, për të krijuar një treg të përbashkët
për të arritur objektivat e përcaktuara në nenin 2 të Traktatit të Lisbonës. Këto përfshijnë krijimin e
bashkimit doganor dhe një treg të vetëm, në thelbin e së cilit janë katër liritë themelore të Traktatit
të BE-së, që janë :
(1) lëvizja e lirë e mallrave sipas nenit 28, 29, TBE,
(2) lëvizja e lirë e personave në formën e lëvizjes së lirë të punëtorëve (39 TBE),
(3) liria e sherbimeve, e rregulluar në nenin 49 TBE
(4) lëvizja e lirë e kapitalit, e rregulluar në Nenin 56 të TBE.
Lëvizja e lirë e mallrave dhe shërbimeve shërbejne për të krijuar tregun e përbashkët doganor
dhe një treg unik pa kufij. Bashkimi doganor, tregu i përbashkët dhe lëvizja e lirë e mallrave
ndjekin objektivin e sigurimit të një konkurrence të lirë mes mallrave nga shtetet anëtare, që nuk
shtrembërohet ose pengohet nëpërmjet normave shtetërore. Këto shtrembërime konkurrence ose
aftësie mund të jenë :
> Tarifa në natyrë (Dogana, taksa), ose
> Kufizimet sasiore për lëvizjen ndërkufitare të mallrave, ose
>Masa që kanë të njëjtin efekt si kufizimet sasiore.
Në kuadër të sa më sipër, qëllimi kryesor i këtij artikulli është analiza e lëvizjes së lirë të mallrave
dhe shërbimeve si liri të shitësit dhe blerësit.
Fjale kyçe: Traktati i Lisbones, liria e mallrave, liria e shërbimeve, Decker, GJED.

Hyrje
Duke u bazuar në interesat e shitësit dhe blerësit në kuadër të kontrollit të lirive themelore,
lind pyetja në qoftë se mund që liritë themelore të mos kuptohen si “liri të blerësit.” Në
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shumë raste, edhe blerësit luajnë dhe janë një faktor i rëndësishëm dhe me peshë për
funksionimin e konkurrencës brenda Komunitetit. Ky arsyetim është ndjekur edhe nga
GJED: Ajo filloi të klasifikojë, së pari lirinë e shërbimeve dhe më pas atë të mallrave,1 si “
liri të blerësit’’’.
Megjithatë, Gjykata ka tendencën për të aplikuar një rregull që të mos shkojë në drejtimin
e mbrojtjes së politikave kombëtare që janë në interes të mbrojtjes së interesave të
konsumatorëve, por drejt atyre me natyrë liberalizimi kundrejt këtyre rregullave dhe
që lejojnë liritë themelore në përputhje me-interesin që mund të ketë edhe një blerës
për kufizimin e rregullave kombëtare ose pengesën e ofertës ndër-kufitare. GJED ka
zhvilluar me jurisprudencën e saj edhe parimin sipas së cilit, jo vetëm ofruesit mund
të kenë një interes në heqjen e rregulloreve kombëtare, por edhe blerësit, sepse në këtë
mënyrë zgjerohet oferta e produkteve në dispozicion. Në këto raste, ndodh pra përputhja
e interesit të shitësve me blerësit.
Nëse GJED flet për një ”liri të blerësit”, nuk do të thotë se ai të njëjtën liri themelore nuk
e nënkupton si liri të shitësit. Në të kundërt, liria themelore në thelb është ende liri e
shitësit, ofruesit, që mbron interesat e tyre, por duhet parë edhe në kuadër të promovimit
të interesave të blerësit (konsumatorit).
GJED në jurisprudencën e saj flet edhe për të drejta të blerësve apo konsumatorëve, që
rrjedhin nga një liri themelore, në qoftë se bëhet fjale për kalim kufiri. Kjo korrespondon
me implikimin ndërkufitar, i cili është i nevojshëm edhe për Ofertën.
GB-INNO-BM, Vendim i GJED Nr. 362 i datës 7.3.1990
Kazus: Korporata belge GB-INNO operon në Belgjikë me një numër supermarketesh,
pranë kufirit mes Belgjikës dhe Luksemburgut. Klientë të këtyre supermarketeve janë
dy konsumatorë, nga Belgjika dhe Luksemburgu, që vijnë përtej kufirit. GB-INNO ka
shpërndarë broshura si në Belgjikë dhe Luksemburg, në të cilat ata kanë dhënë informacion
në lidhje me ulje të cmimeve të artikujve. Në broshura, jepeshin edhe çmimet e vjetra
më të larta që tashmë nuk ishin më të vlefshme. Përveç kësaj, jepej edhe kohëzgjatja e
ofertës. Ky lloj i reklamimit sipas ligjit belg ishte i lejueshëm, por nuk ishte sipas ligjit të
Luksemburgut. Ligji i Luksemburgut mbi konkurrencën e pandershme ka ndaluar ofertën
e uljes së çmimeve, përcaktimin e çmimeve të vjetra dhe detajet e kohëzgjatjes së ofertës.
Një shoqëri tregtare, me seli në Luksemburg, atëherë ka ngritur padi para një gjykate
të Luksemburgut për një vendim gjyqësor për ndalim provizor kundër shpërndarjes së
broshurave nga GB-INNO dhe në të njejtën kohë GB-INNO ngriti kundërpadi kundrejt
këtij vendimi gjyqësor për ndalim provizor duke apeluar në gjykatën e Kasacionit Cour
de Luksemburg. Ajo paraqiti çështjen e interpretimit të lëvizjes së mallrave për proçedurë
paraprake (neni 234 TBE) pranë GJED, për të parë nëse Rregullorja e Luksemburgut është
në kundërshtim me lëvizjen e lirë të mallrave të BE-së.
Rëndësia e vendimit. Vendimi i Gjykatës GJED tregon, nga njëra anë, se për të zbatuar
lirinë e mallrave duhet të përfshihet implikimi ndërkufitar, i cili ekziston edhe ne rast kur
nuk do të jetë shitësi ai që do të ofrojë produktet e veta jashtë vendit, por do të jetë blerësi
Vendimi i GJED Nr. 286 i datës 31.1.1984, (Luisi/Carbone). Vendimi i GJED Nr. 186 i datës
2.2.1989 (Cowan).
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ai që do të kalojë kufirin dhe që blen në shtetin e shitësit. Mbrojtja e lirisë së mallrave
shtrihet edhe në lëvizjen e lirë të mallrave edhe në shitjen me proçedura, si p.sh. ofertave
për një produkt të reklamuar.
Nga ana tjetër, përforcohet nga GJED ajo çka ka qenë përcaktuar nga vendimet e
mëparshme prej saj (shiko Reinheitsgebot), ku bëhet fjalë për modelin dominues të një
konsumatori të arsyeshëm dhe të pjekur, i cili kryesisht duhet që të jetë i mbrojtur në
të drejtën e tij për t’u informuar në lidhje me produktin që blen. GJED përcakton në
këtë vendim, pozicionin e saj mbi “të drejtën e konsumatorëve për informim”. Modeli i
konsumatorit është për GJED, i një rëndësie primare për shkak se gjykata GJED duhet
të shqyrtojë argumentimin e ligjit të Luksemburgut në kuadër të interesit të mbrojtjes së
konsumatorit si një “kërkesë të detyrueshme të interesit publik”. Modeli i konsumatorit të
GJED kundërshton qartë atë të ligjvënësve të Luksemburgut, sepse ky i fundit kërkon që
të mbrojë konsumatorët duke i privuar ata nga informacioni në lidhje me çmimet e vjetra
dhe kohëzgjatjen e ofertës. Ligji i Luksemburgut mbi mbrotjen e konsumatorit ndalon
këtë informacion jo vetëm kur ai është i gabuar, (të cilat do të jenë të përligjura për qëllim
të mbrojtjes së konsumatorit), por gjithmonë me argumentin se konsumatorët (të mitur)
nuk janë në gjendje të përdorin këtë informacion me përgjegjësi. Kjo është kundërshtuar
nga GJED, e cila proçedurën e ligjvënësit të Luksemburgut për mbrojtjen e konsumatorit
e konsideron të papërshtatshme dhe disproporcionale. Rezultati përfundimtar sipas saj i
ndalon gjykatat e Luksemburgut, që ky ligj të mos aplikohet mbi shitjet ndër-kufitare të
mallrave, sepse ajo pengon lëvizjen e lirë të tyre.
Më tej, gjykata udhëzon me këtë vendim për herë të parë, se liria e qarkullimit të mallrave
do të shërbejë jo vetëm për të mbrojtur shitësit ndërkufitar të mallrave, por edhe mbrojtjen
e konsumatorëve, që kalojnë me iniciativën e tyre kufijtë dhe kërkojnë të blejne në shtetin
e huaj. Gjykata e kupton se liria e mallrave dhe më vonë edhe liria e shërbimeve nuk është
më vetëm një ushtrim i lirisë së shitësve, por si i tillë edhe i konsumatorëve, pra përfshin
dhe lirinë e kërkesës. Edhe pse në vendimin GB-INNO proçedurat gjyqësore në themel
të shtetit, qëndrojnë në qendër të apelimit të GB-INNO, është pra e mundur, që edhe
konsumatorët vetë përpara gjykatave kombëtare të kërkojnë të drejtat e tyre të lirisë së
lëvizjes së mallrave apo ofrimin e shërbimeve.
Decker, Vendim Nr. 120 i GJED i datës 28.4.1998 dhe Kohl, Vendim Nr. 158 i datës
28.4.1998
Kazus: Të dy, si Decker edhe Kohl ishin shtetas të Luksemburgut dhe ishin të siguruar
ne Luksemburg. Decker bleu një palë syze në Belgjikë (lëvizja e lire e mallrave). Vajza
minorene e Kohl ka marrë një shërbim mjekësor (rregullimin e dhëmbëve) në Gjermani
(liria e shërbimeve). Të dy kërkuan rimbursim nga sigurimi i tyre shëndetësor në
Luksemburg. Kjo u ishte mohuar, sepse sipas statutit të firmës shëndetësore të sigurimit
luksemburgase, kostoja e trajtimit të huaj ose aparatet mjekësore kryheshin vetëm me
miratimin paraprak të trajtimit në shtete të huaja (referencë), nëpërmjet rimbursimit. Një
autorizim i tillë është i vlefshëm në ato raste, kur trajtimi mjekësor nuk mund të zhvillohet
në Luksemburg.
GJED ka vendosur që mbartësit vendorë të sigurimeve shoqërore të kompensojnë të
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siguruarit e tyre në një shtet të huaj anëtar për të zëvendësuar shërbimet mjekësore pa
miratimin paraprak të një lejeje. Kjo është pasojë e lirive të mallrave dhe shërbimeve
e mjekëve dhe pacientëve si klientë, sipas neneve 28 dhe 49 të TBE. Kompetenca dhe
interesat e shteteve anëtare për të organizuar vetë sistemin e tyre shëndetësor dhe për të
siguruar fondet e duhura është e njohur përgjithësisht nga GJED si një kusht justifikues
(për interesa publike) për një kufizim të lirisë themelore. Por sipas saj, ky kufizim do të
ishte i justifikuar, nëse sigurohej zëvendësimi dhe përfitimi i shërbimeve me të njëjtat
tarifa si të shtetit ku shtetasi është i siguruar, në mënyre që barra financiare e sistemit të
sigurimeve shoqërore të brendshëm, të jetë e njëjtë pavarësisht se në cilin shtet anëtar
pacienti kërkon shërbimin mjekësor. Sigurimet shoqërore të shteteve anëtare janë
harmonizuar, si një shprehje e lirisë se kërkesës për të gjitha trajtimet mjekësore ose
produktet mjekësore, që konsumohen nga të siguruarit e tyre në një shtet tjetër anëtar
të BE-së. Të dy vendimet sollën pasoja të rëndesishme për liberalizimin e shërbimeve
mjekësore në tregun Europian.
Pёrfundime
Nga sa u analizua në këtë artikull, liria e mallrave dhe shërbimeve jane liritë themelore të
tregut të përbashkët europian. Në vendimet Decker dhe Kohl, GJED përcakton qartazi se
shoqëritë e sigurimeve duhet që t’ju sigurojnë klientëve të tyre përdorimin e përfitimeve
sociale edhe në shtetet e huaja anëtare të BE-së të njëjta me ato të vendit të tyre. Bazë
për këtë marrëdhënie është ekzistenca e drejtë mes të siguruarit dhe institucioneve të
sigurisë sociale. Në gjykimet e mëvonshme të dhëna (Martinez Sala, Grzelcyk, D’Hop,
Trojani-shih më poshtë në seksionin 3.2.2.4), GJED shkoi në një hap të mëtejshëm, duke
mbrojtur qytetarët e BE-së në bazë të shtetësisë së Bashkimit Europian (si edhe lëvizjes
së personave) që në kushte të caktuara si dhe pa ekzistencën e një marrëdhënieje me
shoqëritë e sigurimeve të mund të përfitojnë nga këto institucione të shteteve anëtare, në
qoftë se një kërkesë e tillë ekzistonte edhe për shtetasit vendas. Bëhet fjalë për përfitime
sociale të shtetit pritës që nuk ka një sistem derdhje kontributi për pensione dhe për
sigurime, por kryesisht në sistemin e financimit të drejtpërdrejtë nga paratë e taksave.
Praktika e GJED praktikisht tregon një interpretim relativisht të gjerë të fushës së
zbatimit të lirive themelore dhe në këtë mënyrë kufizon shumë kompetencat ligjore të
shteteve anëtare. Pothuajse çdo fushë e rregulluar nga ligji kombëtar, e cila qëndron në
një marrëdhënie me tregun e përbashkët, rregullohet nëpërmjet vendimeve të GJED. Ajo
shndërrohet në një instancë, organ monitorues i gjithë të drejtës kombëtare të shteteve
anëtare.
Së dyti, një interpretim i tillë i gjerë i lirive themelore nënkupton që fusha e veprimit
të legjislacionit të BE-së gjithashtu do të kufizohet. GJED ka zgjeruar kompetencat e saj
me anë të interpretimit të lirive bazë, pra jo vetëm në kurriz të kompetencave të shteteve
anëtare, por edhe në kurriz të legjislacionit të BE-së. Ky trend është shqetësues, jo vetem
nga shtetet anëtare, por edhe nga institucionet e BE-së, pasi kompetencat e tyre kufizohen
nga ky institucion pa pasur nevojë që të marrin pëlqimin e tyre, edhe pse ky institucion
nuk ka legjitimitet demokratik (bëhet fjalë për GJED). Aktet legjislative të BE-së kanë një
ndikim jo të drejtpërdrejtë demokratik, sepse: Këshilli i BE-së është i përbërë nga zyrtarë,
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që janë anëtarë të qeverive të shteteve anëtare dhe që me pjesëmarrjen në Parlamentin
Europian ata ndikojnë në përgatitjen e akteve legjislative të BE-së. GJED ndërkohë luan
rol në krijimin e se drejtes dytesore te BE-së (Direktivave, Urdhëresave) si dhe mbush
vakumet ligjore dhe plotëson detyra që i takojnë legjislativit.
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Mbetet utilitarizmi një doktrinë filozofike aktuale?
Dr. Ferit Baça

Fakulteti i Shkencave Sociale
Universiteti i Tiranës

Abstrakt
Në lëmshin e trashëgimisë së detyrimeve morale dhe të zgjedhjeve apo përcaktimeve të tyre, Xhon
Stuart Milli veçoi si nga më të rëndësishmen “mënyrën e dëshirueshme të sjelljes së njeriut”, duke
e ballafaquar kurdoherë me parimin bazë të dobisë dhe se lumturia është në të vërtetë qëllimi
përfundimtar i sjelljes njerëzore. Ai u përpoq të sillte argumentë dhe prova në dobi të tezës se
“Lumturia është qëllimi i vërtetë dhe i dëshirueshëm i jetës dhe sjelljes njerëzore”. Për arritjen e
këtij synimi ai u nis nga fakti se “e vetmja provë bindëse për të vërtetuar ekzistencën dhe dukjen
e një objekti, është atëherë kur njerëzit e shohin atë sikundër e vetmja provë për të vërtetuar se
një tingull është i dëgjueshëm, është kur njerëzit e dëgjojnë atë. Një arsenal i madh mjetesh dhe
mënyrash për të argumentuar ato, gjendet në vetë përvojën tonë jetësore. Kjo logjikë e çoi atë në
formulimin e mendimit se: “Në mënyrë të ngjashme unë pohoj se e vetmja provë që mundëson
krijimin e vërtetësisë, që gjithçka është e dëshirueshme, është kur njerëzit e dëshirojnë atë. Asnjë
arsye nuk mund të jepet që lumturia e përgjithshme është e dëshirueshme përveç asaj që «çdo njeri,
për aq kohë sa beson se ajo mund të jetë e realizueshme, dëshiron lumturinë e tij personale».
Nëpërmjet këtij punimi synoj të shpërfaq disa nga pikëpamjet filozofike mbi utilitarizimin në
raport me zhvillimin e shoqërisë në epokën tonë moderne.
Fjalët kyçe: Utilitarizmi, morali, doktrina, lumturia dhe e vërteta.

Hyrje
Filozofi anglez Xhon Stuajrt Mill shkroi esenë e tij të famshme mbi “Utilitarizmin”, në
mbrojtje të parimit të dobishmëirsë, kundër frymës kritike. Por mendimi i tij filozofik pa
dyshim ishte ushqyer nga paraardhës të tjerë, veçanërisht nga mendimet e mësuesit të tij
Xheremi Bentham, i cili si parim themelor dhe kriter të veprimit moral ka dobinë. Është e
njohur frymëzimi i tij rreth idesë se qëllimi më i lartë i njërëzimit përfshihet në shprehjen:
“Lumturia më e madhe për numrin më të madh të njerëzve” si dhe për konceptin e kuptimit
të dobisë së përgjithshme. Kësisoj, duke përshkallëzuar konceptet e tij, Bentham formuloi
idenë sipas të cilës do të mund të mateshin vlerat dhe mënyrat e ndryshme të veprimit si
për të mirën e vetë atij për të cilin kryhet veprimi, ashtu edhe për bashkësinë. E mira është
lumturia e përgjithshme, mirëpo meqë secili individ shkon pas lumturisë vetjake, është
punë e legjislativit të harmonizojë të përgjithshmen dhe interesat private. Për shembull,
thoshte ai, të përmbajturit nga të vjedhurit është në interesin e përgjithshëm, por jo edhe
në interesin tim përveç nëse ekziston veprimi i ligjit penal që është mjet për pajtimin e
interesit individual me interesat e bashkësisë.
Pa dyshim, Xhon Milli njihte jo vetëm mendimet e Bentham por edhe ato të Dekartit, i
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cili e vinte theksin utilitar mbi dijen duke nënvizuar se në vend të filozofisë spekulative
që mësohet nëpër shkolla, të gjendet ndonjë tjetër filozofi praktike përmes së cilës do
të njohim kështu saktësisht fuqinë dhe veprimet e zjarrit, të ujit, të ajrit, të yjeve, të
qiejve e të të gjithë trupave të tjerë që na rrethojnë, siç i njohim mjeshtëritë e ndryshme
të artizanateve tona dhe që të mundemi në mënyrë të njëjtë t’i përdorim për të gjitha
qëllimet për të cilat janë të përshtatshme dhe kështu të bëhemi zotërues dhe pronar të
natyrës. Mesa duket kjo kërkesë i dha shkencës ndryshimin e dukshëm ndaj filozofisë, jo
më për t’i shërbyer njohjes për hir të njohjes, por që dijet e saj të viheshin në zbatim të
qëllimeve utilitare për njohjen e natyrës dhe zotërimin e saj në dobi të shoqërisë njerëzore.
Për filozofinë utilitariste nuk vlente asgjë tjetër përveç kësaj.
Ajo që e shquan Xhon Stuajrt Millin nga filozofët e tjerë jo vetëm bashkëkohorë është
përpjekja e tij për bashkimin e ulitarizmin me parimin e lirisë. Qëllimi i Millit, kur shkroi
esenë e tij të famshme mbi «utilitarizmin», ishte mbrojtja e parimit të dobishmërisë,
kundër frymës kritike. Megjithatë, me frymën e kësaj mbrojtjeje, ai bëri modifikime kaq të
rëndësishme të kësaj teorie, saqë versioni i tij për utilitarizmin, ndryshoi në disa mënyra.
Njëra prej tyre parashtronte idenë në shoqërinë bashkëkohore që pushteti t’i besohej
filozofëve sepse atëherë ai do të ishte i mbrojtur nga cilësitë e mira morale dhe shkencore
bartësve të tyre dhe, për rrjedhojë nga ato do të përfitonin të gjithë qyetatrët. Në këtë pikë
ai kundërshton çdo lloj rryme të ndikuar nga kualitete dhe cilësi morale, siç ishte edhe
ulitarizmi, por vihet re një kundërshitm i vetvetes në pikën ku rryma pozitiviste analizon
moralin duke specifikuar se nga përceptimet e jashtme ne krijojmë njohjen tonë të njeriut,
kurse nga ndjenjat krijojmë moralitet, por gjithmonë me pjesëmarrjen e inteligjencës. Të
moralshmen është e drejtë ta quajmë të lindur si dhe produkt të zhvillimit.
Sa më tepër Milli vazhdon të ndjekë argumentet e tij, aq më pak utilitariste duken ato.
Të theksosh, ashtu siç bënte ai, se nuk është thjesht sasia e kënaqësive, por cilësia ajo që
ka vlerë, dhe më tej, që nuk është kënaqësia ime, por e mira e të gjithëve, ajo që duhet të
kërkojmë; e gjitha kjo nënkupton se baza e detyrimit qëndron diku tjetër dhe jo thjesht në
kënaqësinë tonë. Dhe përsëri ai këmbëngulte në idenë se lumturia mbetet qendra e jetës
morale; se ajo është qëllimi më i dëshirueshëm i sjelljeve njerëzore. Fjala e dëshirueshme
për Millin nënkupton diçka, që ne duhet ta shtjellojmë edhe më tej. Të thuash se lumturia
është qëllimi më i dëshirueshëm duhet të nënkuptosh dhe të pranosh se ndjekja e lumturisë
mbetet detyra jonë morale. Nocionet e fjalëve”e drejtë” dhe “e mirë” duhen kuptuar brenda
kornizës së parimit utilitarist, se një veprim është i mirë apo i drejtë, për aq kohë sa ai
krijon lumturi. Bindja e tij mbështetej në argumentin se “ne e ndjekim kënaqësinë për
shkak se e bëjmë atë”. Ndaj dhe Milli u përpoq të ndërtonte një sistem moral me ato që
njeriu duhej të bënte dhe i mbështetur mbi ato që ai i bënte me të vërtetë.
Vështirësia e parë që i duhej të përballonte Milli qëndronte në ndryshimet që mishëronin
shembujt të cilave ai u ishte referuar; si bie fjala, e dëshirueshmja nuk është e lidhur me
atë që dëshiron në të njëjtën mënyrë sa e dukshmja lidhet me të parit. Ky dallim midis dy
termave, shpie në një dallim të rëndësishëm moral, sepse ndërsa e dukshmja nënkupton
diçka që është e aftë për t’u parë, e dëshirueshmja nënkupton diçka që ja vlen për t›u
dëshiruar apo që për më tepër, duhet dëshiruar. Për këtë arsye, është krejt e vërtetë,
se diçka që shihet provon që ajo është e dukshme. Vështirësitë logjike duken se bëhen
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gjithmonë e më të mëdha, sa më tej shkon Milli nga kënaqësia e thjeshtë, si kriter i së
mires, tek zonat e brendshme të «ndërgjegjes» dhe si një shkelës i detyrimeve morale. Ndaj
ai nënvizon idenë se, “Jo lumturia, por një nevojë jetike drejton mendimet tona morale”,
duke nënkutpuar nevojën e vetëpërmbajtjes së njeriut. Tezat e tij shqyrtojnë në thellësi
marrëdhëniet në fushën e moralit midis nevojës dhe ndjenjës së lumturisë së individit, të
cilat jo kurdoherë pajtohen me atë të të gjithë shqoërisë.
Konceptet filozofike të Xhon Millit mbi utilitarizmin
Milli mendonte se “bazat e dobisë morale apo të parimit të lumturisë më të madhe, tregojnë
që veprimet janë të drejta, në qoftë se ato tentojnë të nxisin lumturinë, dhe të gabuara
në qoftë se tentojnë të krijojnë të kundërtën e saj. Me «lumturinë» është nënkuptuar
kënaqësia dhe mungesa e dhembjes; ndërsa në të kundërtën e saj, dhembja dhe privimi i
kënaqësive». Milli e konceptonte lumturinë të lidhur ngushtë me kënaqësinë; ndaj dhe ai
i dha një drejtim të ri rolit të kënaqësisë në moral. Kështu, duke u ndalur mbi nocionin
e kënaqësië ai nënvizonte se ato ndryshojnë vetëm nga sasia e tyre. E për rrjedhojë,
mënyra të ndryshme të sjelljes krijonin edhe sasi të ndryshme kënaqësish. Ai thoshte,
gjithashtu, se, «anekdota është po aq e mirë sa poezia», me të cilën shprehte idenë se e
vetmja gjë që krijon të mirën është sasia e kënaqësisë, që mund të krijojë një veprim. Nga
kjo lloj analize synohet të kuptohet idea se të gjitha mënyrat e sjelljes, të cilat krijojnë të
njëjtën sasi kënaqësie, duhet të jenë njësoj të mira, pavarësisht nëse sjellje të tilla do të jenë
lojëra të «anekdotës», apo shkrimet poetike.
Madje Milli mendonte edhe për nevojën e sajimit apo përdorimit të një mjeti nëpërmjet
të cilit të kryeheshin matjet e thjeshta sasiore të kënaqësisë, si provën kryesore të një
veprimi moral i cili mund të shërbente si një termometër moral. Ashtu si termometri
mat gradët e ndryshme të nxehtësisë apo temperaturën, po kështu një «termometër
moral» mund të masë shkallën e lumturisë apo të të kundërtës së saj. Kjo analogji tregon
theksin që Mill, vinte në mënyrë të veçantë te sasia, për trajtimet që i bënte së mirës
dhe kënaqësisë, sepse, thoshte ai, ashtu siç nuk është e mundur të arrihej e njëjta shkallë
nxehtësie, kur digjen lëndë të ndryshme, si për shembull qymyri, druri dhe vaji, po kështu
nuk është e mundur të arrihen të njëjtat sasi kënaqësie nëpërmjet anekdotës, poezisë apo
mënyrave të tjera të sjelljes. E mira, për të, nuk është e lidhur me asnjë lloj të veçantë
sjelljeje, por vetëm me sasinë e kënaqësisë, që përcaktohet nga «llogaritjet». Në mënyrë të
pashmangshme, utilitaristët u akuzuan si relativistë të moralit, të cilët kishin kundërshtuar
gjithçka absolute të tij, në favor të opinioneve subjektive, që ka çdo njeri për atë që është
e mira. Xhon Stjuart Milli kërkonte të mbronte utilitarizmin kundër këtyre akuzave, por
në rrjedhën e kësaj mbrojtjeje, ai kaloi në pozitën e tjetërsimit të arritjeve të mëparshme,
të përmendura edhe më lart dhe ai për kënaqësinë sasiore, duke i zëvendësuar ato me
arritje cilësore.
Milli nënvizonte, se «më mirë të jesh një Sokrat i pakënaqur, se sa një budalla i kënaqur»
ose «është më mirë të jesh një qenie njerëzore e pakënaqur, sesa një derr i kënaqur».
Kënaqësitë, thoshte Milli, ndryshojnë nga njëra-tjetra në lloje dhe në cilësi, jo vetëm në
sasi. Ai mbajti atë qëndrim që kishin epikurianët e lashtë, të cilët ishin gjithashtu të dhënë
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mbas theksimit «degradues» të kënaqësisë si qëllimin e çdo sjelljeje. Ndaj akuzuesve të
tyre epikurianët përgjigjeshin se ishin ata, akuzuesit, që kishin një koncept degradues
mbi natyrën njerëzore, sepse ata mendonin se të vetmit njerëz të kënaqur janë vetëm ata
që janë si derra të aftë. Por, ky supozim duket fare qartë që është fals, thoshte Milli, sepse
qeniet njerëzore kanë aftësi shumë më tepër të zhvilluara, sesa dëshirat e kafshëve, dhe,
kur ndonjëherë bëhesh i ndërgjegjshëm për to, nuk vlerëson asgjë si lumturia, pa përfshirë
dhe kënaqësinë në të.
Kënaqësia e intelektit, ndjenjave, imagjinatës dhe ndjenjave morale kanë një vlerë më
të madhe sesa kënaqësia e thjeshtë shqisore. Megjithatë, Milli iu referua në fillim këtyre
kënaqësive të larta, me qëllim që t›i përgjigjej kritikave ndaj utilitarizmit; interesat e tij mbi
kënaqësinë më të lartë e çuan atë të kritikonte bazat themelore të doktrinës së Benthamit
për dobinë. Ai thoshte se «do të jetë absurde që vlerësimi i kënaqësisë duhet supozuar si i
varur vetëm nga sasia». Për Millin, sasia e thjeshtë e kënaqësive, e krijuar nga një veprim,
ishte i rëndësisë së dytë, kur një zgjidhje duhet të bëhet midis dy llojeve të ndryshme
kënaqësish. Në qoftë se një individ, thoshte Milli, është ndeshur me dy lloje të ndryshme
kënaqësish dhe vendos njërën prej tyre shumë larg tjetrës në preferencën e tij, «edhe pse
mund ta dinte që kjo mund të ndiqej nga një pakënaqësi shumë e madhe dhe nuk do të
hiqte dorë prej saj, për çfarëdo lloj tjetër sasi kënaqësie që natyra e njeriut është e aftë të
ofrojë, ne jemi të justifikuar te përshkrimi i kësaj kënaqësie të preferuar, një superioritet
në cilësi, për aq sa pesha e sasisë ta bëjë atë sa më të vogël.
Aspekti cilësor i kënaqësisë, mendonte Milli, ishte më shumë një fakt empirik, sesa
një element sasior, mbi të cilin më parë rryma ulitariste vendosi gjithë theksin. Milli u
nda akoma më tej, nga bazimi që i bëri ndryshimeve cilësore ndërmjet kënaqësive në
strukturën e natyrës njerëzore, pra fokusimi mbi disa aftësi të cilat ishin plotësisht në
përdorim nga njerëzit, në vend të fokusimit vetëm mbi kënaqësitë do të thoshte se ishin
kriteret e lumturisë së vërtetë, dhe më tej të së mirës. Për këtë arsye, thoshte Milli, «shumë
pak» krijesa njerëzore do të donin të ktheheshin në çfarëdo prej kafshëve të ulëta për arsye
të një premtimi që t›i lejoheshin kënaqësitë e plota të një kafshe; asnjë qenie njerëzore
inteligjente nuk do të pëlqente të ishte një budalla; asnjë individ i përgatitur nuk do të
pëlqente të ishte një injorant; asnjë individ me ndjenja dhe ndërgjegje nuk do të pëlqente
të ishte një egoist, megjithëse ata mund ta dinin se një budalla, një i marrë apo një i lig
janë shumë më të kënaqur me ato kënaqësi që marrin, se sa këta individë janë me të tyret.
Kënaqësitë, sipas Millit, duhet të shkallëzoheshin jo për sasinë, po për cilësitë e tyre. Por,
në qoftë se kënaqësia do të shkallëzohej sipas cilësive, kjo nuk do të ishte më një standard
për moralin; në qoftë se ky është i vetmi përdorim i plotë përmes të cilit aftësitë tona të
larta mund të na çojnë ne drejt lumturisë së vërtetë, standardet e së mirës në sjellje nuk do
të kenë më të bëjnë direkt me kënaqësinë, por me përmbushjen e aftësive tona njerëzore.
Milli e pranonte ekzistencën e pikës maksimale të lumturisë, por duke shtuar cilësinë
e altruizmit tek ky parim; duke thënë se «lumturia, e cila krijon standardet utilitariste
të asaj, që është e drejtë në sjellje, nuk është veprues i lumturisë sonë, por i të gjithë asaj
që i intereson. Milli modifikoi kënaqesitë egoiste, duke kërkuar të tregonte se «ndërmjet
lumturisë sonë dhe asaj të të tjerëve utilitarizmi na kërkonte ne të ishim aq rreptësisht
të veçuar sa një spektator indiferent dhe mirëdashës». Milli kështu jep përshtypjen se
utilitaristët e vërtetë interpretojnë parimin e lumturisë më të madhe, por lumturinë më të
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madhe të një numri sa më të madh.
Utilitarizmi dhe problemet e shoqërisë
Milli ishte i interesuar për problemet e shoqërisë. Parimi i lumturisë më të madhe në
mënyrë të pashmangshme i çoi të gjithë utilitaristët në analizën, se si duhet të lidhen si
individi dhe qeveria. Milli pohoi faktin se demokracia ishte forma më e mirë e qeverisjes,
ai shkroi, madje ai do të shpërfaqte në esenë e tij, “Për Lirinë”, disa rreziqe të trashëguara
nga forma demokratike e qeverisë. Këhtu ai paralajmëronte se vullneti i popullit është
shumë shpesh vullneti i shumicës dhe kjo e bën plotësisht të mundur që shumica të shtypë
pakicën. Përveç kësaj, në demokraci ekziston tirania e opinioneve, një rrezik po aq i madh
sa dhe shtypja. Madje dhe në demokraci, është e nevojshme të vendosen roje kundra
forcave që duan t›ju mohojnë njerëzve lirinë e tyre dhe vetëzhvillimin e plotë. Sipas kësaj
ideje, me qëllimin e tij për të eliminuar të këqijat e dukshme shoqërore, Milli pasqyronte
dëshirën për reformën. Por Milli ishte veçanërisht i interesuar që të ruante lirinë duke
vendosur kufizime në veprimet e qeverisë.
Milli këmbëngulte se i vetmi qëllim për të cilin njerëzimi është i justifikuar individualisht
apo kolektivisht, që të ndërhyjë në lirinë e veprimit të kujtdo tjetër, është vetëmbrojtja. Se
i vetmi qëllim, për të cilin fuqia mund të ushtrohet në mënyrë të drejtë mbi çdo shtetas
të një komuniteti të qytetëruar, kundër dëshirës së tij, është të parandalojë dëmin që ai u
sjell të tjerëve. Milli këmbënguli me forcë që njeriu, përveç se në rastin e parandalimit të
dëmeve, nuk duhet të jetë subjekt i fuqisë së qeverisë dhe në mënyrë të veçantë «e mira e
tij personale, qoftë fizike apo morale, nuk është një garanci e mjaftueshme.
Argumenti i Millit për lirinë ishte më tej një argument për individualizëm. Motoja e
rrymës së tij ishte. Lejoje çdo individ të ndjekë lumturinë e tij në mënyrën e tij! Madje
dhe në fushën e ideve, njerëzit mund të jenë të lirë të shprehin mendimet dhe besimet e
tyre, sepse e vërteta zbulohet më shpejt, kur jepen mundësi për të refuzuar falsitetin. Milli
qëndroi në pozicionin se «ka një dallim të madh ndërmjet presupozimit që një opinion
është i vërtetë, sepse çdo mundësi për ta kundërshtuar atë, nuk e hedh dot poshtë; dhe
supozimit se është e vërtetë pikërisht nga qëllimi që të mos lejojmë refuzimin e saj».
Megjithatë ai supozonte se është e rëndësishme, që e vërteta të njihet dhe koncepti i tij i
plotë për lirinë, dhe supozimet se është e vërtetë pikërisht nga qëllimi që të mos lejojmë
refuzimin e saj». Megjithatë ai supozonte se është e rëndësishme që e vërteta të njihet; dhe
koncepti i tij i plotë për lirinë ndryshe nga Bentami ishte kuptuar si një parakusht për të
zhvilluar mundësitë e plota të natyrës njerëzore.
Përfundimi
Si çdo filozofi edhe idetë e Utilitaristëve përjetuan lindjen, shkëlqimin dhe rrënimin e tyre.
Koha ka provuar drejtësinë dhe nevojën ose nëse do të shpreheshim sipas koncepteve
të Xhon MiIlit, “dobinë” e mësimeve të disa prej tyre, sikundër ka hedhur poshtë si të
panevojshme një pjesë tjetër të këtyre ideve. Mjaft analiza, si bie fjala ajo mbi “Parimin e
lumturisë”, që këshillon se si duhet të bashkëpunojnë individi dhe qeveria, idea se “dobia
duhet të sigurojë, së pari, që ligjet dhe marrëveshjet sociale duhet të vendosin lumturinë
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apo interesat e çdo individi, sa më shumë që të munden, në harmoni me interesat e të
gjithëve; që arsimimi dhe opinionet, të cilat kanë një ndikim kaq të madh mbi karakteret
njerëzore, duhet ta përdorin në mënyrë të tillë këtë ndikim, që të krijojnë në mendjen
e çdo individi një lidhje të pazgjidhshme ndërmjet lumturisë së tij, mbeten edhe sot të
freskëta dhe të domosdoshme për një demokraci të vërtetë. Mesazhet paralajmëruese që
përcjellin idetë filozofike të Xhon MiIlit, për mbrojtjen e lirisë individuale dhe nevojën e
vendosjes së kufizimeve në veprimet e qeverisë, mbeten një princip që dallon një shoqëri
të lirë nga ajo jo e lirë.
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Abstrakt
Niveli i mësimdhënies dhe mësimnxënies, gjithsesi, luan një rol të rëndësishëm në ngritjen e
performancës së nxënësve, gjatë procesit mësimor në klasë. Gjithashtu, edhe shumë faktorë të tjerë,
ndikojnë në një performancë të suksesshme të nxënësve dhe në mësimdhënie. Ndër të tjera, mund
të përmendet edhe madhësia e klasës, që njëherit është edhe tema e këtij punimi shkencor.Sa i
përket ndikimit të madhësisë së klasës, apo më saktësisht, numrit të nxënësve brenda klasës, në
performancën e nxënësve dhe në mësimdhënie, është zhvilluar një hulumtim empirik, rezultatet
e të cilit janë pasqyruar në këtë punim. Hulumtimi është zhvilluar në shkollat e disa komunave të
Kosovës, të arsimit fillor dhe arsimit të mesëm të ulët. Rezultatet janë paraqitur në formë tabelare.
A mund të jenë më të suksesshme shkollat private, me numër më të vogël të nxënësve nëpër
klasa?Gjithashtu, rishikimi i literaturës, përbën një pjesë të rëndësishme të punimit, ku gërshetohen
teori të ndryshme, lidhur me çështjen, duke sjellur përvoja të ndryshme nga vendet e OECD-së,
përkitazi me ndikimin e madhësisë së klasës në performancën e nxënësve në mësimdhënie.
Fjalët kyqe: Mësimdhënia, performanca e nxënësve, madhësia e klasës, shkollat e Kosovës.

Hyrje
Madhësia e klasës1, jo që është e debatueshme vetëm në Republikën e Kosovës, por
pothuajse edhe në shumicën e vendeve evropiane e më gjerë. Klasa me numër më të vogël
të nxënësve shpesh përceptohet në atë mënyrë që u lejon mësimdhënësve të fokusohen
më tepër në nevojat individuale të nxënësve dhe të shkurtojnë sasinë e kohës në klasë,
që mësimdhënësit shpenzojnë në gjëra të tjera; si në disiplinë, apo në përçarje ndërmjet
nxënësve.
Një numër i madh faktorësh ndikojnë në ndërveprimin ndërmjet mësuesve dhe nxënësve
në klasë. Ndikimet e tjera përfshijnë: lëndën mësimore, ndarjen e kohës së mësuesit në mes
të mësimdhënies dhe detyrave të tjera, grupimin e nxënësve brenda klasës dhe praktikat
në mësimdhënien në grupe apo skuadër. Po të njëjtin këndvështrim, mund të gjejmë edhe
në literaturë të gjerë, ku thuhet se nuk ka një ndryshim të mjaftueshëm në madhësinë
e klasës për të vlerësuar efektet e vërteta të kësaj variable në performancën e nxënësve.
Përfundimisht, fakti që marrëdhënia ndërmjet madhësisë së klasës dhe performancës
është shpeshherë jo lineare, e bënë të vështirë edhe vlerësimin.
Por ç’farë ndikimi ka madhësia e klasës në performancën e nxënësve përsa i përket
gjuhës angleze në Republikën e Kosovës? Kjo do të shihet duke u bazuar si në tabelat dhe
Termi ‘Madhesi e klases’ i referohet numrit të madh të nxënësve në klasë, cilësisë brenda klasës
dhe me performancën e vet nxënësve.
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statistikat e MASHT poashtu edhe në bazë të hulumtimit imperik të bërë nëpër shkollat
e mesme të Kosovës.
Qëllimi i hulumtimit
Hulumtimi ka të bëjë me ndikimin e madhësisë së klasës në të arriturat e nxënësve, e cila
është edhe si pyetje kërkimore.
Ideja e hulumtimit, erdhi si rezultat i numrit shumë të madh të nxënësve të cilët regjistrohen
në shkolla private të gjuhëve të huaja, duke qenë të pakënaqur me mësimdhënien dhe të
arriturat e tyre në shkollat publike.
Edhe pse, performanca nuk ka të bëjë vetëm me numrin e nxënësve në klasë por edhe me
kualifikimin e mësimdhënësit, motivimin e nxënësve, ndikimin e prindërve në motivim
dhe mësimnxënie, ne kemi marrë për studim vetëm variablën e ‘madhësisë së klasës dhe
ndikimin e saj në mësimdhënie, respektivisht performancë’.
Rishikimi i literaturës rreth ndikimit të madhësisë së klasës në performancë të
nxënësve
Autorët (, Jepsen, C & Rivkin, S.(2009) )theksuan se gjatë vitit 1996, Kalifornia bëri një
reformë shumë të shtrenjtë në edukim, në historinë e SHBA-ve. Ata bënë reduktimin
e numrit të nxënësve në klasë për 10 nxënës, nga 30 nxënës sa kishte më parë në 20.
Në hulumtim, ata përdorën eksperimentin social dhe metodat statistikore inovative
për të identifikuar efektet shkakore të klasave me pak nxënës, duke mbajtur kualitetin e
mësimdhënësve konstant.
Gjithashtu, në klasa të mëdha, instruktorët (mësuesit) në përgjithësi, përdorin ligjërimin
(leksionet) si të vetmen metodë të mësimdhënies, përkundër klasave të vogla, në të cilat,
leksionet janë më interaktive dhe më joshëse (tërheqëse) dhe më të individualizuara dhe
me përfshirje më të mëdha personale (Ludlow 1996; Marsh 1987; Glass dhe Smith 1979).
(Mc Kenchie 1990.fq.190) cituar nga (Johnson,I.Y,(2010) )thekson se konstruktivistët dhe
bihejvjoristët e shohin madhësinë e klasës nga pikëpamje të ndryshme. Konstruktivistët
theksojnë se klasat e vogla janë më të frytshme meqë i japim më tepër rëndësi angazhimit
të nxënësve dhe ndërveprimit, apo punës me palë në mes nxënësve që, sipas tyre, ka
më shumë efekt në mësimnxënie. Në anën tjetër, bihejvjoristët mendojnë se leksionet
në klasat e mëdha, janë më frytdhënëse, sepse paraqesin sjelljen e mësimdhënësve si
faktor primar (themelor) në rezultatin e nxënësve. Por, duke pranuar efektet e mësimit
(Johnson,I.Y,(2010) )thekson se, ato janë të kushtëzuara nga qëllimet e mësimdhënies
dhe vetë mësuesit. Autori, parasheh ndërlidhjet substanciale ndërmjet madhësisë së
klasës dhe aktiviteteve në klasë dhe për më tepër parasheh se klasat e vogla janë më të
përshtatshme, ashtu siç theksojnë konstruktivistët.
Prandaj, duke u bazuar në literaturë dhe poashtu edhe në hulumtim empirik themi se
madhësia e klasës ka një ndikim të lartë në performancë. Ku edhe mbesim te mendimi
se klasat me numër të vogël nxënësish kanë mundësi më të mëdha ndëveprimi si në mes
vetë nxënësve, poashtu edhe në mes nxënësve dhe mësuesit anë anën tjetër. Sidomos në
mësimin e gjuhëve të huaja teoria konstruktiviste do të ishte ajo e cila më së miri do ta
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përshkruante rëndësinë e klasëve të vogla.
Metodologjia e hulumtimit
Për një hulumtim sa më efikas, është aplikuar kombinimi i qasjes kuantitative dhe asaj
kualitative. Janë realizuar metodat si:
Metoda e shqyrtimit të literaturës: Rishikim i literaturës sa i përket ndikimit të madhësisë
së klasës në të arriturat e nxënësve.
Metoda statistikore: Analizimi i statistikave të MASHT për sa i përket numrit të nxënësve
në klasë si në shkolla fillore poashtu edhe ato të mesme.
- Teknika e përdorimit të pyetësorëve me student të vitit të parë të Fakultetit të Mjekësisë,
për të parë se si ishte gjendja reale në shkollat e Republikës së Kosovës, kur kemi të bëjmë
me numrin e nxënësve në klasë për vitin akademik 2012/2013.
- Observimi në klasa të disa shkollave dhe intervistimi i disa profesorëve sa i përket numrit
të nxënësve në klasë dhe performancës së tyre në gjuhën angleze për vitin akademik
2013/2014.
- Testimi i studentëve të mjekësisë (viti i parë) për të matur performancën e tyre në gjuhën
angleze.
Interpretimi i rezultateve
Në Republikën e Kosovës, sipas statistikave të Ministrisë së Arsimit të vitit 2005-2006,
shihet se mesatarja e numrit të nxënësve është 29.2 nxënës për shkollat e arsimit fillor dhe
për shkollat e arsimit të mesëm të ulët. Megjithatë, statistikat nuk tregojnë fluksin e madh
të nxënësve nga fshati në qytet, si dhe nuk kemi statistika të numrit të nxënësve në zonat
rurale dhe urbane.
Tab.1. Numri i nx.,sipas paraleleve dhe mesatarja e nx. në arsimin e mesëm të lartë sipas
komunave 2005/2006
Nr.i nxënësve
Mes. e
nx.ne
Nr.
Komuna
Paralele
paral.
Gjithsej
1
2
3
4
5
6
7

Prishtinë
Podujevë
Gllogoc
F. Kosovë
Obiliq
Mitrovicë
Skënderaj

301
119
88
36
29
132
82

9060
3712
3054
1033
732
3825
2413
259

Meshkuj
4637
2039
1715
496
449
2129
1450

Femra
4423
1673
1339
537
283
1696
963

30.10
31.19
34.70
28.69
25.24
28.98
29.43
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9
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Vushtrri
100
3056
1759
1297
30.56
Z. Potok
0
0
0
0
0.00
Leposaviq
0
0
0
0
0.00
Zveçan
0
0
0
0
0.00
Pejë
178
4117
2220
1897
23.13
Istog
51
1300
776
524
25.49
Klinë
49
1239
750
489
25.29
Deçan
64
1818
1202
616
28.41
Gjakovë
134
4110
2521
1589
30.67
Rahovec
56
1691
964
727
30.20
Malishevë
62
2104
1301
803
33.94
Prizren
190
5358
2967
2391
28.20
Suharekë
77
2439
1507
932
31.68
Dragash
32
618
447
171
19.31
Ferizaj
155
5076
2641
2435
32.75
Lipjan
80
2447
1307
1140
30.59
Shtime
36
1129
646
483
31.36
Shtërpcë
6
138
86
52
23.00
Kaçanik
50
1501
865
636
30.02
Gjilan
158
4521
2361
2160
28.61
Kamenicë
50
1322
692
630
26.44
0
0
0
0
0.00
Novobërdë
Viti
72
1947
1013
934
27.04
Gjithsej
2387
69760
38940
30820
29.22
(http://www.mashtgov.net/advCms/documents/Pasqyre_e_Statistikave_te_Arsimit_ne_
Kosove.pdf)
Sipas (MASHT), raporti mesatar nxënës/mësimdhënës është 19.2. Por, këtu sërish bëhet
fjalë për numër të përgjithshëm në nivel Kosove, sepse ky numër variron në bazë të
komunave dhe rretheve. Mesatarja më e madhe nxënës/mësimdhënës, është në Istog me
22.20 nxënës, duke u pasuar nga të gjitha qytetet e mëdha, ku numri është gjithmonë mbi
20 nxënësve/mësues (shih tabelën nr.1).
Tab. 2. Raporti nxënës/mësimdhënës
Nr. Komuna
Nxënës
Mësimdhënes Raporti nxënës/mësim.
1

Prishtinë

32370

1605

20.17

2

Podujevë

17206

889

19.35

3

Gllogoc

11550

566

20.41
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F. Kosovë

5022

239

21.01

5

Obiliq

3281

238

13.79

6

Mitrovicë

13236

702

18.85

7

Skenderaj

11086

589

18.82

8

Vushtrri

13775

659

20.90

9

Z. Potok

184

14

13.14

10

Leposaviq

18

8

2.25

11

Zveçan

54

11

4.91

12

Pejë

16995

858

19.81

13

Istog

7858

354

22.20

14

Klinë

8783

440

19.96

15

Deçan

8015

448

17.89

16

Gjakovë

19367

973

19.90

17

Rahovec

11909

650

18.32

18

Malishevë

14306

661

21.64

19

Prizren

31672

1551

20.42

20

Suharekë

13687

821

16.67
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21 Dragash
5550
398
13.94
		
Mesatarja e nxënësve për paralele; në arsimin e mesëm të lartë në nivel të Kosovës
është 29.2 nxënës të bërë nag aMASHT me 2005/2006. Me gjithë ndryshimet, si në
infrastrukturë po ashtu edhe në ndërtimin e shkollave të reja gjatë gjithë këtyre viteve në
vazhdim, shohim se në vitin akademik 2012/2013 kemi keqësim të situatës. Ku statistikat
tregojnë se numri nuk ka vazhduar të bie, por të rritet, ku mesatarja e nxënësve në klasë
është 31.2 për shkollat e mesme.
Tab 3. Nxënësit në arsimin e mesëm të lartë sipas komunave MASHT 2013/ 2014
Nr.i nxënësve
Mes. e
nx.ne
Nr.
Komuna
Paralele
paral.
Gjithsej
1.
2.
3.

Prishtinë
Podujevë
Gllogoc

405
142
106

Meshkuj
Femra
6838
6562
2588
2377
2094
1394

13400
4965
3488
261
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4.
F. Kosovë
48
1675
884
791
34,9
5.
Obiliq
37
887
513
374
24,0
6.
Mitrovicë
173
5125
2694
2431
29,6
7.
Skenderaj
119
3469
1946
1523
29,2
8.
Vushtri
135
4223
2362
1861
31,3
9.
Z. Potok
0
0
0
0
0,0
10. Leposaviq 0
0
0
0
0,0
11. Zvecan
0
0
0
0
0,0
12. Pejë
235
6138
3311
2827
26,1
13. Istog
69
2071
1226
845
30,0
14. Klinë
76
2126
1207
919
28,0
15. Deçan
66
1977
1192
785
30,0
16. Junik
11
269
142
127
24,5
17. Gjakovë
171
5636
3137
2499
33,0
18. Rahovec
86
2893
1402
1491
33,6
19. Malishevë
101
3648
2099
1549
36,1
20. Prizren
287
9608
5261
4347
33,5
21. Suharekë
94
3246
1684
1562
34,5
22. Dragash
43
882
560
322
20,5
23. Mamuahë
6
191
112
79
31,8
24. Ferizaj
228
8168
4117
4051
35,8
25. Lipjan
107
3457
1900
1557
32,3
26. Shtime
58
1706
950
756
29,4
27. Shtëspc
8
172
105
67
21,5
28. Kaçanik
62
1810
1018
792
29,2
29. H. i Elezit
14
439
245
194
31,4
30. Gjilan
270
7655
3897
3758
28,4
31. Kamenicë
80
1887
1084
803
23,6
( http : / / w w w. m a s ht - g ov. n e t / a d v C ms / d o c u m e nt s / St at i s t i k at _ e _ A r s i m it _
neKosove_2012_13%20_1.pdf )
Llogaritja e numrit të nxënësve sipas OECD-së: Numrin e nxënësve në klasë, OECD e
llogarit në këtë mënyrë: në një shkollë me 48 nxënës me orar të plotë dhe po ashtu me
tetë mësues me orar të plotë, proporcioni i nxënësve me stafin e mësimdhënies, është i
barabartë me gjashtë. Në këtë rast, nëse orët e punës së mësuesit janë vlerësuar të jenë 35
orë, duke përfshirë 10 orë mësimdhënie dhe nëse koha e instruksioneve për secilin nxënës
është 40 orë në javë, atëherë çfarëdo të jetë grupimi i nxënësve në shkollë, madhësia
mesatare e numrit të nxënësve duhet të llogaritet si në vijim. Madhësia e vlerësuar e klasës,
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6 nxënës për mësues (40 orë të instruksioneve për nxënës),10 orë për mësimdhënie për
mësuesin = 24 nxënës në klasë.
Duke u nisur nga ky fakt del se vetë 5 nga 29 qytete të kosovës e përmbushin standardin
Europian të klasave me 24 nxënës. Gjithmonë duke mos llogaritur ma popullatë serbe ku
nuk kemi tëdhëna.
Në bazë të pyetësorëve të bërë me student (të vendeve dhe trevave të ndryshme të Kosovës)
në Fakultetin e Mjekësisë rezultatet ndryshojnë dukshëm. nga ajo që tregohet në statistikat
e MASHT. Pëderisa në teren është një dallim signjifikant sa i përket numrit të nxënësve
në klasë në vendet rurale dhe ato urbane, e veçanarisht në qendra të mëdha. Statistikat
e MASHT tregojnë vetëm një mesatare, por jo edhe dallimet drastike që ekzistojnë në
terren.
Tab. 4. Gjendja aktuale nëpër disa shkolla në vitin akademik 2013/2014
No Emri i shkollës
Komuna
Numri i nxënësve
1
Elena Gjika
Ferizaj
45
2
Luciano Motroni
Prizren
43
3
Gjergj Kastioti Skenderbeu
Drenas
40
4
Sezai Surroi
Bujanoc
42
5
Ali Sokoli
Prishtine
48
6
Asllan Elezi
Gjilan
41
7
Xheladin Deda
Mitrovice
40
8
Shaban Hashani
Ferizaj
46
9
Hamdi Berisha
Malisheve
48
10
17 Shkurti
Obiliq
31
11
Fehmi Lladrovci
Drenas
36
12
Anton Qeta
Skenderaj
37
13
Ramiz Sadiku
Peje
20
14
Ismail Qemali
Bujanoc
28
15
12 Maji
Ratkoc
32
16
Kuvendi i Arberit
Ferizaj
48
17
Fehmi Agani
Kline
41
18
Aleksander Xhuvani
Podujeve
35
19
Skenderbeu
Presheve
31
20
Nace Bugjoni
Kumanove
40
21
Mehmet Akif
Prizren
23
22
Motrat Qiriazi
Kline
25
23
Luigj Gurakuqi
Kline
27
24
Ulpiana
Lipjan
43
Analizat cilësore ndërlidhen me përpikmëmëri me autorin (Johnson,I.Y,(2010) i cili
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thekson se e vetmja mundësi e mësimdhënies në klasa të mëdha është ajo e ligjërimit. Po
të njëjtën metodë mësimdhënie e hasëm pothuajse në të gjitha klasat që ne vëzhguam.
Mësimdhënësit përdorën metodat standarde si atë Direkte, atë ESA ( Engage- StudyActivate) dhe PPP ( Present – Practice – Produce).
Të gjitha këto metoda janë metoda të cilat përdoren duke e ndjekur librin faqe më faqe
dhe duke mos e motivuar nxënësin që të mësoj, ngaqë ai tanimë e di se ç’farë do të sjell
dita e nesërme. Me fjalë të tjera nuk duket të jetë një mësimdhënie atraktive.
Diskutime
Hulumtimi është marrë kryesisht me kadhësinë e klasës, rrespektivisht është hulumtuar
ndikimi i i numrit të madh në performancën e nxënësve.
Gjetjet në teren forcojnë argumentin tonë se prej vitit në vit ka pasur tendenca të rritjes së
numrit të nxënësve në klasë, këtë fakt tregojnë edhe të dhënat (shih tab. 2, 3, 4 dhe5). Ky
është një tregues se performance e nxënësve nëshkolla të mesme ka qenë në rënie e sipër.
Gjetjet i japin përgjigje të qartë qëllimit të hulumtimit se pse nxënësit Kosovarë duhet
të regjistrohen në sholla private për të mësuar një gjuhë të huaj, rrespektivisht gjuhën
angleze.
Hulumtimi ka një përkrahje edhe nga autorë të tjerë ku theksojnë ndikimin negative të
numrit të madh të nxënësve në klasë në raport me të arriturat e tyre. Konstruktivistët
theksojnë se klasat e vogla janë më të frytshme meqë i japim më tepër rëndësi angazhimit
të nxënësve dhe ndërveprimit, apo punës me palë në mes nxënësve që, sipas tyre, ka më
shumë efekt në mësimnxënie (Johnson,I.Y,(2010) ).
Këtë mund ta vërtetojmë edhe me kurset që nxënësit tanë duhet të ndjekin në lëndët
përkatëse: si Kimi apo Biologji për tu regjistruar në Mjekësi, apo lëndë tjera për tu
regjistruar në fakultete të Makinerisë apo Arkitekturës.
Përfundime
Duke u bazuar në analizën e rezultateve, kemi arritur deri te përfundimet, si në vijim:
Edhe pse ka student bukur të mirë në gjuhën angleze, ata mund të jenë në numër të vogël,
megjithëse shumica e tyre janë të tillë ngase kanë ndjekur kurse private të gjuhës. Niveli
masatar i gjuhës angleze për nxënësit tanë të cilët kanë mbaruar shkollat e mesme të larta
është Pre-intermediate – Intermediate.
Kjo nivel tregon se: Nxënësit tanë nuk e marrin shkollimin e duhur në shkollat publike,
gjë që ndërlidhet me numrin e madh të nxënësve në klasë.Nuk përmbushet si dhe sa
duhet Kurrikula e Kosovës, derisa niveli në Objektivat e kësaj Kurrikule është “Upperintermediate dhe Advance”.
Duke u bazuar në statistikat e mëparshme, mund të arrijmë në përfundim se, e vetmja
rrugëdalje nga kjo situatë do të ishte inkurajimi i autoriteteve, prindërve dhe nxënësve,
që të studiojnë në shkolla profesionale. Kjo, për faktin se aty (në shkollat profesionale),
numri i nxënësve është shumë i vogël krahasuar me gjimnazet. Gjithashtu, zgjidhje për
të tejkaluar këtë situatë, do të ishte edhe inkurajimi i autoriteteve që të licensojnë shkolla
të mesme private. Këtij fakti do të duhej shtuar edhe mbikqyrjen e këtyre shkollave
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përmes Agjencisë së Akreditimit, ashtu si u veprua me shkollat private të gjuhëve të huaja
dhe me kolegjet, gjithmonë me qëllimin kryesor për të pasur një cilësi sa më të mirë në
mësimnxënie.
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Karta e Performancës së shkollës një mjet llogaridhënie dhe transparence
Ph.D Teuta Çobaj

Drejtore e Drejtorisë së Kualifikimit dhe Cilësisë, Inspektorati Shtetëror i Arsimit

Abstrakt
Në hyrje të këtij shkrimi paraqiten të dhëna që lidhen me vlerësimin e peformancës së shkollës dhe
tendencave të sotme që ky vlerësim të jetë i kuptueshëm e për joprofesionistët dhe sidomos për
prindërit e nxënësve që mësojnë në shkollë.
Në modelet e ndryshme të sistemit arsimor anglez, amerikan, ai i Hong Kong-ut etj., shprehet
domosdoshmëria e një vlerësimi periodik mbështetur në fusha dhe indikatorë performance që i
përshtaten zhvillimeve në sistem dhe gjithashtu përpjekja që në varësi të konteksteve të veçanta
ku ndodhen institucionet arsimore të gjejnë mënyrat më efikase për përfshirjen e prindërve në
vendimmarrje duke i bërë pjesët të pandashme të ndryshimeve dhe duke u dhënë informacionin e
nevojshme për një vendimmarrje efikase.
Më tej vlerësohet futja në sistem e kartës së performancës së shkollës, si një sistem periodik
llogaridhënie e transparence edhe në sistemin arsimor shqiptar me anë të të cilit është parashikuar
të sigurohet informimi i prindërve dhe joprofesionistëve, por jo vetëm. Ky informacion u shërben
atyre për të qenë pjesë efektive e vendimmarrjeve në jetën e shkollës.
Përshkrimet që lidhen me Karakteristikat e treguesve (sasiorë dhe cilësorë) dhe marrja parasysh e
kontekstit ku operon shkolla, parime të përgjithshme të funksionimit, shërbejnë si një analizë e nevojshme
për të kuptuar mënyrën e funksionimit të kartës së performancës në sistemin arsimor shqiptar.
Ky shkrim ka tendencë që nëpërmjet një analize të tillë përdorimit të të dhënave në sistem dhe
takimeve me fokus-grupet të ngrejë problematikat e paraqitura apo të hasura deri tani duke
mundësuar një reflektim më të thellë për përmirësimin në vijimësi të procesit.
Fjalë kyçe: Karta e performancës së shkollës, vetëvlerësim, tregues sasiorë e cilësorë, renditje për
tregues, peshë rëndësie për tregues.

Medodologjia:
Për të dhënë një përgjigje për pyetjen e mëposhtme është studiuar literatura rreth modeleve
të vetëvlerësimit dhe kartave raportuese të shkollave të sistemet ndryshme arsimore
Janë përdorur të dhënat nga pilotimi i bërë dhe zbatimi i pjesshëm në sistem i kartës së
performacës dhe është bërë një analizë ë pasqyrave të ndryshme në nivel rajonal (janë
analizuar të 38 pasqyrat në nivel rajonal).
Janë realizuar takime me 32 drejtues të shkollave të pilotuara dhe 10 kryetarë të bordeve
të prindërve në njësitë arsimore vendore ku është pilotuar karta e performancës (Tiranë
qytet, Korçë, Dibër, Durrës)
Gjithashtu janë përdorur të dhënat që janë dërguara për procesin e para-inspektimit
në Inspektoratin Shtetëror të Arsimit nga 10 shkolla në rajone të ndryshme që do t’i
nënshtroheshin inspektimit të plotë për periudhën janar-prill 2015
Pyetje kërkimore: A është “Karta e Performancës së Shkollës” një zgjidhje përfundimtare
për vlerësimin e performancës?
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Hyrje
Vetëvlerësimi i shkollës dhe informimi i prindërve
Nuk mund të ketë vetëm një model për vetëvlerësimin e shkollës...
Pyetjet kryesore që kanë shqetësuar dhe shqetësojnë gjithmonë drejtuesit, mësuesit edhe
prindërit e shkollës janë:
Si po ecim?
Si arrijmë në këtë përgjigje?
Çfarë do të bëjmë tani?
Këto pyetje bazike do të mbeten të njëjta pavarësisht ndryshimeve në sistemeve arsimore.
Ndryshimet në sistem dhe ndryshimet në qasjen ndaj sistemit të edukimit kërkojnë
rishikim të treguesve që ndihmojnë në dhënien e përgjigjeve të mësipërme.
Pavarësisht ndryshimeve që lidhen me një sërë faktorësh, në të gjithë sistemet shihet si
domosdoshmëri vlerësimi periodik i ecurisë së shkollës apo sistemit.
Në vitin 1996, në botimin e edicionit “Sa e mirë është shkolla ime”nga specialistë
të edukimit në Skoci u disenjuan një set treguesish cilësorë me qëllim ndihmesën për
drejtuesit e shkollave, mësuesit dhe zyrtarët në fushën e arsimit, që kishin përgjegjësi
në sigurimin e cilësisë në arsim. Këta tregues që ishin përdorur edhe nga inspektorët e
edukimit për vlerësimin e jashtëm të shkollës do të përdoreshin nga shkolla në procesin e
saj të vlerësimit mbështetur në procedurat e parapërcaktuara.
Botimi i këtij edicioni erdhi si kërkesë e ndryshimeve që ndodhën në sistem, duke theksuar
edhe njëherë nevojën e rishikimit periodik të indikatorëve në përgjigje të zhvillimit në
fushën e edukimit.
Në këtë botim dhe në botime të tjera të mëvonshme përdoret më shumë termi “cilësi “ sesa
tregues “performance” dhe qëllimi është reflektimi në natyrën cilësore të gjykimit që duhet
bërë dhe për ta dalluar atë nga matjet statistikore të drejtpërdrejta” “(HM Inspectorate of
Education, 2002 edition page v).
Në sistemin arsimor amerikan përdoren modelet e raporteve vjetore të performancës. Për
plotësimin e tyre ekzistojnë guidat interpretative për realizimin e raportit.
“Një grup pune ku marrin pjesë inspektorë, drejtues shkollash, mësues, përfaqësues bordi,
prindër bashkë me mua, diskutojnë për disa muaj së bashku për grupin e shkollave që do
të krahasohen, për prezantimin e të dhënave dhe si këto ë dhëna mund të ndikojnë në
sjelljen e mëtejshme”, kështu shkruan Bari Anhalt Erlichson (Ph.D, përgjegjës për zyrën e
performancës, 2013), në hyrjen e “Raporti i performancës së shkollës në Nju Xhersi- guidë
interpretative”
Në këtë përshkrim të mësipërm të grupit të punës vihet re përfshirja e grupeve të interesit,
koha në të cilën shkrihet ky diskutim dhe ajo që është e rëndësishme edhe cilat shkolla do
krahasohen dhe si.
Në këtë guidë (New Jersey Department of education, Trenton 2013, 8), grupi i punë ka
përcaktuar kriteret për grupimin e shkollave që do të krahasohen:
“secila shkollë..... do të grupohet me afërsisht me 30 shkolla për t’u krahasuar. Këto shkolla
kanë konfigurim të ngjashëm për sa i përket vlerësimit dhe edukojnë studentë që kanë
karakteristika të ngjashme demografike”.
Në të gjitha modelet për hartimin e raportit vjetor të perfomancës së shkollës, qofshin këto
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në sistemet evropiane, amerikane apo më gjerë, vlerësimi i performancës realizohet duke
u mbështetur në disa fusha që konsiderohen fusha kyçe. Parësore konsiderohen arritjet
akademike të nxënësve (output), cilësia e mësimdhënies, menaxhimi, klima dhe etika.
Në vitin 2008 sistemi specialistët e sistemit arsimor në Hong-Kong rishikuan treguesit së
masin perfomancës e shkollës me qëllim mbështetjen e zhvillimeve të fundit në sistem.
“Treguesit e performancës për shkollat e Hong-Kongut në 23008 u rishikuan me qëllim që
të sillnin si duhet në fazën e zhvillimit në edukimin shkollor dhe Reformën Kurrikulare”(
Quality Assurance Division Education Bureau, 2008, 2).
Ata mbështeten në këto fusha të mëdha për vlerësimin e performancës:Menaxhimi dh
organizimi, mësimdhënia dhe mësimnxënia, mbështetja për studentët dhe etika në shkollë
dhe performanca e studentëve. Në fushën që ka në fokus klimën e shkollës, si nënfushë
të veçantë, grupet e punës kanë konsideruar për nga rëndësia “bashkëpunimin shkollë–
familje” dhe duke përcaktuar më pas indikatorë specifikë për vlerësimin e saj. Në hyrje të
këtij botimi dhe në nënfushën e mësipërme është konsideruar i rëndësishëm bashkëpunimi
me prindërit dhe informimi i tyre për arritjet e shkollës me qëllim përfshirjen e tyre ne
vendimmarrje.
“ Si pjesë e komitetit të menaxhimit të shkollës, prindërit prezantojnë opinione dhe
sugjerime të përshtatshme objektivisht për shkollën dhe marrin pjesë në bërjen e politikave
të shkollës”(Quality Assurance Division Education Bureau, 2008, 26).
Në raportin e tyre të vetë-vlerësimit, shkolla St’Andew’s C of E Primary School, në Londër
në muajin nëntor 2014, vendos moton e saj “Secili është i ndryshëm, secili është i veçantë
“ dhe në përmbledhjen e vetëvlerësimit vendos gjykimin e shkollës për fushat: Arritjet e
nxënësve në shkollë, cilësia e mësimdhënies në shkollë, sjellja dhe siguria e nxënësve në
shkollë, cilësia e lidershipit dhe menaxhimit.
Këto fusha të vetëvlerësimit janë të njëjta me fushat për të cilat shkolla inspektohet.
Përpara se grupi i inspektimit të vizitojë shkollën, kërkon prej saj vlerësimin për fushat
dhe mënyrën se si ajo ka mbërritur në këtë gjykim.
Në të gjitha rastet këto raporte periodike përmbajnë të një set të dhënash që kërkojnë
njohuri paraprake për leximin tyre.
Tendencat për përfshirjen e prindërve në këtë vlerësim kanë rezultuar në përgatitjen e një
seti të dhënash të cilat janë të kuptueshme “ të lexueshme” edhe për joprofesionistët. Këto
të dhëna të shkollës japin mundësinë që prindërit dhe komuniteti të vlerësojnë ecurinë
e shkollës dhe nëse do të duan më eksplorojnë me tej mund t’u drejtohen Web-site-ve
elektronike të shkollës. Kjo transparencë krijon mundësinë dhe aksesin e gjithsecilit për
pjesëmarrjen në vendimmarrje në fushën e edukimit.
Mund të sjellim si shembull për këtë një format të një raporti shumë të shkurtër “Karta e
Raportimit, me një shikim”, “Report cards at a glance” (Wisconsin Departament of public
instruction, 2014)
Ky format i shkurtër i publikuar nga Departamenti i Wisconsin, vetëm në një faqe paraqet
të dhënat kryesore që lidhen me pikët shkollës për treguesit kryesorë të fushave dhe
renditjen e tyre. Në to jepen rezultatet e shkollës krahasuar edhe me pritshmëritë. Më të
rëndësishmet konsiderohen arritjet ne lexim dhe matematikë dhe vlerësohet gjithashtu
edhe ndryshimi i këtyre arritjeve në vite. Në fund të kësaj përmbledhjeje Departamenti
Wisconsin sugjeron: “Kartat e raportimit për tipa të ndryshme shkollash ose distriktesh
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nuk mund të krahasohen në mënyrë të drejtpërdrejtë” (Wisconsin Departament of public
instruction, 2014).
Më pas departamenti i Wisconsin për instruksione publike, instrukton prindërit për
mënyrën se si do të lexohen të dhënat dhe se si mund të kërkojnë dhe ku të dhëna më të
detajuara për shkollën.
Të gjitha këto të dhëna janë në të gjitha rastet të vendosura në web-site-t e shkollave.
Në të gjithë sistemet arsimore është tashmë e konsoliduar praktika e vetëvlerësimit të
shkollave, si mënyra më mirë për sigurimin në vazhdimësi të cilësisë. Sado të fuqishëm
të jenë inspektoratet e vendeve të ndryshme, periodiciteti i inspektimeve (mesatarja një
herë në 4 vjet) nuk mundëson ndërhyrjen për përmirësim në kohën e duhur. Duke u
mbështetur në disa kritere të përbashkëta si për vlerësimin e jashtëm nga inspektorati
dhe për vlerësimin e brendshëm shkollat bëhen pjesë e domosdoshme e sigurimit në
vazhdimësi e cilësisë së shërbimit të ofruar prej tyre.
Nga ana tjetër është gjithashtu konsideruar e rëndësishme që ky sistem të dhënash i ofruar
periodikisht nga shkolla të shërbejë edhe për transparencën e saj ndaj publikut. Në të
gjitha rastet në vendimmarrjet për mënyrën e raportimit apo krahasimit të shkollave
prindërit dhe komuniteti janë pjesë përbërëse e grupeve të punës.
Parimet bazë mbeten të njëjta: shkollat vlerësohen duke u krahasuar me një grup
shkollash, një standard rajonal apo kombëtar, vlerësohen për të njëjtat fusha dhe tregues
të përcaktuar nga inspektoratet, përdorin shumicën e instrumenteve që ata përdorin, dhe
gjithashtu krahasojnë arritjet e tyre në vite....
Karta e Performancës, domosdoshmëri për një pjesëmarrje efektive të prindërve në
vendimmarrje
Roli i prindërve dhe i komunitetit i parashikuar në dokumentet zyrtare të viteve të fundit
është konsideruar shumë i rëndësishëm. Ne flasim shumë për ndërgjegjësimin e prindërve
për realizimin e funksioneve të tyre vendimmarrëse në jetën e shkollës, por pavarësisht
rritjes së shkallës së ndërgjegjësimit e kuptojmë më pas që kjo është e domosdoshme, por
jo e mjaftueshme. Pasi ky ndërgjegjësim të arrihet në një nivel të caktuar, pyetja vijuese
është:
A është e mundur një pjesëmarrje dhe ndikim real i prindërve në vendimmarrje?
Për çdo lloj vendimmarrje dhe për këdo lind me patjetër nevoja të operohet me
informacionin e domosdoshëm. Pa këtë informacion është e pamundur arritja e një
vendimmarrje efektive e të suksesshme. Nga ana tjetër shkolla është e detyruar të japë
këtë informacion për përfituesit e shërbimit të saj.
Karta e performancës së shkollës është konceptuar si një shërbim i tillë për prindërit.
“Karta e performancës së shkollës ofron të dhëna se si shkolla ka performuar gjatë një viti
shkollor. Duke kombinuar tregues të ndryshëm të performancës së shkollës në një dokument
lehtësisht të përdorshëm për prindërit, karta e performancës së shkollës i lejon ata të
analizojnë dhe krahasojnë performancën e shkollës ku mësojnë ose do të mësojnë fëmijët e
tyre.”(MAS, Tiranë 2014, 13).
Karta e performancës së shkollës, një sistem periodik llogaridhënie e transparence edhe
në sistemin arsimor shqiptar. Ajo jep të dhëna për ecurinë e shkollës gjatë një viti shkollor.
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Karta bën të qartë për prindërit pikat e forta dhe të dobëta të shkollës ku fëmija e tyre
mëson ose do të mësojë. Që prindërit të arrijnë një përfshirje efektive në vendimmarrje
për çështjet e shkollës, kanë të domosdoshme një njohje paraprake me një set të dhënash
të kuptueshme me anë të cilave ata mund të bëjnë një vlerësim të gjendjes dhe të
bashkëvendosin në përmirësimin e shkollës.
Në sajë të Kartës, prindërit e kanë më të mundur të kërkojnë përmirësime të caktuara në
arritjet e shkollës dhe të japin ndihmesën e tyre për këto përmirësime.
E konceptuar kështu, Karta e Performancës jep dhëna për prindërit, po jo vetëm. Ajo është
konceptuar si baza e të dhënave, të cilat mund të orientojnë profesionistët në detajime
të mëtejshme të treguesve e për rrjedhojë të një analize më të thellë dhe funksionale
të të dhënave në shërbim të planifikimit të punës së ardhshme në nivelet rajonale dhe
institucionet arsimore.
Karta plotëson sistemin e informimit për arritjet e shkollave në sistemin arsimor
shqiptar
Treguesit e kartës së performancës u përzgjodhën pasi u studiuan modelet e ndryshme
ndërkombëtare për vlerësimin e performancës, përvojat e mëparshme në sistemin tonë
arsimor, udhëzuesit të ISHA-s për “Inspektimin dhe vlerësimin e brendshëm të shkollës”
veçoritë e sistemit tonë. Grupi i punës për hartimin e Kartës së Performancës së Shkollës
reflektoi gjithashtu ndryshimet e ndodhura në Ligjin e Arsimit Parauniversitar dhe
Dispozitat Normative.
Inspektorati Shtetëror i arsimit jep të dhëna për profesionistët, nëpërmjet shqyrtimit
të imtësishëm të gjitha aspekteve e cilësisë së mësimdhënies, të administrimit dhe
menaxhimit të këtyre institucioneve mbi bazën e një manuali. Drejtuesit e DAR/ZA-ve
duhet të vlerësojnë çdo dy vjet drejtuesit e institucioneve. AKP-ja jep të dhëna vjetore nga
provimet kombëtare etj. DAR/ZA-të dhe shkollat i shfrytëzojnë këto informacione të tjera
për të kuptuar sukseset e shkollave dhe nevojat e tyre për zhvillime të mëtejshme.
U studiuan edh të dhënat zyrtare që çdo njësi arsimore vendore mbledh.
Grupi i punës shqyrtoi dhe analizoi të gjitha këto burime, këto mënyra të vlerësimit të
performancës për të realizuar detyrën e tij.
Karta plotëson sistemin e informimit për arritjet e shkollave që funksionon sot në sistemin
tonë arsimor nëpërmjet treguesve qenësorë e të kuptueshëm që sigurojnë dhe nivele të
larta transparence për publikun dhe të interesuarit, nëpërmjet koordinimit burimeve të të
dhënave dhe krahasimit të tyre në nivel rajonal.
Kjo “Kartë Performance” duke mbajtur parasysh të gjitha specifikat e sistemit tonë
arsimore i përgjigjet kontekstit të veçantë duke lidhur dhe bashkërenduar përpunuar të
dhënat nga burimet e ndryshme në sistem.
Treguesit e përzgjedhur
Treguesit e përzgjedhur tashmë janë njohur për të gjithë specialistët e arsimit dhe më gjerë.
Ato përfshijnë fusha të ndryshme të veprimtarisë së shkollës që lidhen me kurrikulën e
përvetësuar, menazhimin e shkollës si p.sh:
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-Diferenca ndërmjet vlerësimit të Provimeve të Lirimit dhe Maturës Shtetërore me
vlerësimin të këtyre lëndëve në përfundim të klasës së nëntë dhe të dymbëdhjetë. Ky
tregues lidhet me të dhënat kombëtare që burojnë si rrjedhojë e vlerësimit të jashtëm të
realizuar nga Agjensia Kombëtare e Provimeve.
-Përqindja e grup-notave 4, 5-6, 7-8, 9-10 për të gjithë nxënësit e shkollës në Provimet e
Lirimit dhe Maturës Shtetërore, krahasuar me përfundimet vjetore. Kjo përqindje e grupnotave e diskutueshme mes anëtarëve të grupit të punës u vendos që vlerësohet
-Mesatarja e notës në lëndët përkatëse të Provimeve të Lirimit dhe Maturës Shtetërore dhe
renditja në nivel rajonal;
-Nota mesatare e nxënësve në testin me një nga klasat I-III, për klasat e tjera të arsimit
të detyruara dhe arsimin e mesëm të lartë. Ky testim është i parashikuar në Dispozitat
Normative të realizohet periodikisht në nivelet rajonale. Renditja e shkollave në nivel
rajonal do krijonte mundësinë e krahasimit të tyre
-Pas treguesit ë mësipërm vijon një tregues tjetër që lidhet me përpunimin e mëtejshëm të
të dhënave: “Diferenca midis vlerësimit vjetor dhe testeve të zhvilluara në nivel rajonal dhe
renditja e shkollave”. Matja e kësaj diference dhe renditja e shkollave duke u mbështetur
në përqindjen e nxënësve që rezultojnë me diferencë është një tregues i rëndësishëm
për objektivitetin e vlerësimit të realizuar nga shkolla dhe ndihmon mësimdhënësit në
vendosjen e një standardi rajonal në vlerësimin e nxënësve
- Realizimi i objektivave të planit vjetor për dy vitet e fundit. Ky tregues i kërkuar shkollës
do të ndikojë edhe në hartimin e saktë të objektivave të planit vjetor të shkollës. Ky
objektiv do duhet të plotësojë kriterin e matshmërisë. Mosmarrja parasysh e këtij kriteri
do të krijojë probleme në vlerësimin e shkollës dhe renditjen e saj për këtë tregues në nivel
rajonal.
-Vendosja e treguesit “Pjesëmarrja e mësuesve në rrjetet profesionale”, gjithashtu ka
marrë parasysh detyrimin e niveleve rajonale për organizimin e rrjeteve profesionale dhe
gjithashtu edhe detyrimin e mësuesve për të marrë pjesë në to.
-Vendosja e treguesve si: “Numri mesatar i krediteve të fituara nga punonjësit arsimorë të
shkollës (drejtues, mësues) në tri vitet e fundit shkollore” dhe “Rezultatet e mësuesve në
provimet e kualifikimit në pesë vitet e fundit” mbështetet në rregulloren për zhvillimin
profesional të punonjësve arsimorë dhe ndihmojnë prindërit dhe komunitetin për një
pamje të krahasueshme rreth cilësisë së kapaciteteve mësimdhënëse në shkollë
-Treguesit: “Përqindja e orëve të munguara nga nxënësit, kundrejt të gjitha orëve
mësimore të një viti shkollor” dhe “Përqindja e nxënësve të larguar nga shkolla, kundrejt
nxënësve të regjistruar në fillim të vitit shkollor”, janë tregues statistikorë të përdorur nga
të gjitha shkollat e sistemeve të ndryshme arsimore. Këta tregues u shërbejnë prindërve
për të vlerësuar shkollën krahasuar me shkollat e tjera dhe për t’u kërkuar profesionistëve
vlerësimin e shkaqeve për gjendjen.
Të dhënat sasiore nuk janë të mjaftueshme për të dhënë një pamje të plotë të shkollës
Në raportin strategjik të Konferencës Ndërkombëtare të Inspektorateve (SICI) në vitin
2010 fokusi i takimit të përbashkët ishte: “Si mund të përcaktojnë dhe masin arritjet e
shkollës (output/ outcome) duke përdorur të dhënat e arritjeve të nxënësve për inspektimin
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e shkollave”.
Në përmbledhjen e këtij takimi të përbashkët të inspektorateve termi output në kuptimin
e efektivitetit së pari lidhet me arritjet e studentëve
“Arritjet e studentëve u referohen performancës dhe arritjeve në përgjithësi.
Janë disa shtylla të arritjeve:
Arritjet njohëse si rezultatet e provimeve, rezultatet ne testet e standardizuara, notat dhe
certifikatat e kualifikimit. Arritjet njohëse janë shumë shpesh rezultate që i referohen
standardeve nacionale” (SICI, 2010, 8).
Përveç këtyre arritjeve si pjesë pamungueshme e tyre konsiderohet performanca sociale
e studentëve:
“Sjellja sociale, rezultate sociale. Performanca e nxënësit në fushën sociale është një
komponent tjetër i arritjes së nxënësit. Si kontribuojnë studentët në komunitetin e shkollës
dhe më gjerë në shoqëri? Rezultatet e edukimit qytetar janë rezultate sociale
-Sjellje e shëndetshme: A kanë nxënësit një stil jete të shëndetshëm?” (SICI, 2010, 8)
Të dhënat sasiore të paraqitura më sipër, në modelin e kartës së performancës së përdorur
nënsistemin arsimor shqiptar, përbëjnë vetëm një pjesë të vlerësimit performancës. Ky
vlerësim nuk do të ishte i plotë nëse nuk do mund të përfshiheshin tregues të fushave
të menaxhimit të shkollës si funksionimi i organizmave në shkollë, apo tregues të tjerë
që u përkisnin fushave të klimës dhe etikës apo kujdesit për nxënësin si: përkujdesja
për shëndetin dhe sigurinë e nxënësve dhe punonjësve arsimorë, kushtet ekologjike, të
higjienës dhe pastërtisë në mjediset e shkollës; mjedisi psiko-social, përkujdesja ndaj
nxënësve me vështirësi në të nxënë ose me nevoja të veçanta.
Një tregues për vlerësimin e performancës së shkollës është gjithashtu edhe shkalla e
kënaqësisë së nxënësve, prindërve për shërbimin e ofruar nga ajo.
Këta tregues janë pjesë e Kartës së Performancës. Zhvillimi i pyetësorëve u konsiderua
si një ndër mënyrat më të mira për vlerësuar këta tregues për shkollat. U përcaktua
metodologjia e vlerësimit të shkollës për këta tregues.
Rezultatet e marra nga pyetësorët u llogaritën dhe kështu u mundësua renditja e shkollave
edhe për tregues të tillë. Për të pasur një pamje të plotë të gjendjes, pyetësorët u zhvilluan
me prindërit, nxënësit dhe prindërit.
Në fazën e përpunimit të të dhënave, pyetësorët e hartuar gjatë fazës së pilotimit, shpesh
nuk arrinin të jepnin të dhëna për treguesit e kërkuar duke krijuar vështirësi në vlerësim.
DAR/ZA-të ngritën shqetësimin e kapaciteteve të munguara për hartimin e tyre
Në udhëzuesin për implementimin e Kartës së Performancës, u vendos që pyetësorët do të
hartoheshin nga specialistë dhe DAR/ZA-të të mund të shtonin pyetje të tjera.
Në varësi të prioriteve të MAS-it, deri në fund të muajit mars, IZHA përgatit pyetësorët.
Në udhëzuesin e përgatitur për zbatimin e Kartës së Performancës, detajohet gjithashtu
procedura e realizimit të pyetësorëve, metodologjia e vlerësimit dhe realizimi i renditjes
në nivel rajonal për tregues.
A janë këta tregues të fundëm?
Shkolla si përgjegjëse për plotësimin e kartës së saj, do mbështetet në të dhënat statistikore
të siguruara nga shkollat, të dhëna nga testet në nivel rajonal, të dhëna nga provimet në
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nivel kombëtar dhe të dhënat e pyetësorëve të zhvilluara në nivel rajonal.
Këtu përfshihen edhe pyetje nga pyetësorë. Në varësi të prioriteteve MAS-i mund të
ndryshojë ose shtojë tregues.
Gjithsesi, secila DAR/ZA, mund të përzgjedhë tregues të tjerë që mund të jenë tregues
të tjerë në listën e treguesve të Kartës së Performancës së Shkollës (jo qendrorë) ose të
vendosë tregues të rinj mbështetur në ndjeshmëritë lokale. Në fillimin e vitit, pas shpalljes
nga MAS-i të treguesve qendrorë, DAR/ZA-të shpallin listën e plotë të treguesve duke
përfshirë edhe treguesit rajonalë.
Në këtë kontekst, treguesit e kartës shërbejnë si tregues themelorë, por mund të shtohen
edhe tregues të tjerë në nivelin rajonal. P.sh: nëse DAR-i do të vlerësojë funksionimin e
qeverisë së nxënësve,mund të shtojë pyetje në pyetësorin e nxënësit që kanë në fokus këtë
çështje.
Ankimimet e ardhura nga prindërit për çështje të ndryshme të funksionimit të shkollës,
mund të shërbejnë gjithashtu si pikënisje për verifikuar dhe vlerësuar një aspekt të
funksionimit të institucioneve në nivel rajonal.
Kjo natyrshëm kërkon një qasje të re të drejtuesve të niveleve të ndryshme për ndërtimin
dhe përdorimin e treguesve që lidhen me specifikat e mjedisit ku ata zhvillojnë veprimtarinë
e tyre me qëllim sigurimin e cilësisë së institucioneve.
Renditja e shkollave në nivel rajonal
Në të gjitha modelet e formësimit të kartave kërkohet krahasimin nivele të ndryshme.
Në sistemin amerikan krahasimi realizohet mes një grupi shkollash të cilat kanë disa
karakteristika të përbashkëta,
Në sistemin arsimor evropian, tendenca është e krahasimit me standardet e vendosura
në nivel kombëtar. Shembulli i mëposhtëm lidhet sistemin edukativ anglez. Ai përmban
vetëm dy tregues për dëshmuar se si realizohet qasja duke iu referuar standardit kombëtar.
Shembull:
Karakteristikat e shkollës fillore St Andre në Londër;
Kombëtar Shkolla Krahasimi
42.1
Mbi mesataren
Nxënës nga grupe të minoriteteve etnike 29.7
17.3
Nxënës që kanë anglishten si gjuhë e dytë 18.8
Afërsisht mesatare
Dhe më pas raporti vijon: “Pjesa më e madhe e prindërve (98%)dhe nxënësve mendojnë që
sjellja dhe siguria janë të shkëlqyera”( St Andew’s C of E Primary School Self-Evaluation,
2014)
Renditja e shkollave ishte një kërkesë që në fillimin e punës për grupin. Diskutime të gjata
u zhvilluan me kolegët për efektet e kësaj renditje. Si do grupohen shkollat? Çfarë mund
të sillte? Si do reagojnë shkollat?
Më poshtë është paraqitur një tabelë e cila jep një pamje të thjeshtëzuar të renditjes së
shkollave mbështetur vetëm në 4 tregues. (burimi i të dhënave ISHA dhe MAS)
Treguesi 1: Përqindja e nxënësve kalues në provimet e MSH
Treguesi 2: Diferenca midis notës mesatare të shkollës në provimet e detyruara (së
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bashku) me notën mesatare të këtyre lëndëve(së bashku) në klasën e 12
Treguesi 3: Përqindja e nxënësve që e kanë diferencën më të madhe se 1 notë(për treguesin
2)
Treguesi 4: Nota mesatare e dy lëndëve të detyruara matematikë dhe gjuhë të marra së
bashku dhe renditja

NR. EMRI i SHKOLLES

Treguesi-1

Treguesi-2

Treguesi-3

Treguesi-4

%

Ren- d i f ( n m - Renditja np)
ditja % dif>1 Renditja

N . m Ren(m+gj) ditja

1

M.K.ATATURK

37.00%

7

1.1

7

4.90%

1

5.63

7

2

PROFESIONALE

65.00%

3

0.05

2

30.00%

7

5.8

5

3

SULEJMAN ELEZI

47.00%

6

0.2

3

23.00%

5

5.7

6

4

ELEZ ISUF NDREU

68.80%

2

1

6

13.00%

3

6.2

3

5

ISA BOLETINI

58.70%

5

0.92

5

17.60%

4

5.9

4

6

GRAMOZ PALUSHI 65.00%

4

0.7

4

6.40%

2

6.4

2

7

IBRAHIM RUGOVA 72.00%

1

0.05

1

29.00%

6

6.6

1

Renditja e shkollave, nëse shihet me pak vëmendje një tabelë e tillë, jep një pamje të qartë
të problematikave të secilës, por edhe të përparësive të shkollave të ndryshme. Në tabelën e
mësipërme është e qartë që shkolla M.K. Ataturk ka probleme me kalueshmërinë në MSH
që mund të vijë si rrjedhojë e një sërë arsyesh: fiktiviteti i vlerësimit, puna e pamjaftueshme
e mësuesit, metodologjia e përdorur nga mësuesi nuk është e duhura etj. Kjo është puna
që u takon profesionistëve, por për prindin dhe komunitetin renditja e fundit në shkollat
e rajonit është një argument i mjaftueshëm për të kërkuar të dhëna të mëtejshme. Nëse
një informacion i tillë i vihet në dispozicion prindërve dhe komunitetit ata do të mund
të vlerësojnë prioritet e shkollës dhe do të synojnë së bashku me drejtuesit dhe mësuesit
përmirësimin në drejtimin e duhur. Kështu ata do të jenë edhe pjesë e vendimmarrjes
edhe në vendosjen e prioriteteve të planit vjetor të shkollës.
Për treguesin i cili rezulton i ulët, prindërit dhe drejtuesit e shkollës kërkojnë brenda
shkollës të dhëna të detajuara që synojnë në një analizë të hollësishme që do të ndihmojë
në gjetjen e rrugëve për përmirësim.
Psh. Nëse shkolla ka përqindjen më të madhe të nxënësve që janë vlerësuar në provimet
e detyruara me diferencë note më të madhe ose më të vogël se 1, atëherë, ka probleme që
lidhen me objektivitetin e vlerësimit. Kjo është e kuptueshme për prindërit, të cilët më pas
kërkojnë arsyet pse kjo ka ndodhur.
Shihet qartë që shumica e shkollave të rajonit kanë problem me objektivitetin në vlerësim
për lëndët gjuhë shqipe dhe matematikë dhe duhet një ndërhyrje në nivel rajonal. Kështu
pasqyra përmbledhëse e të dhënave të karave mund ti shërbejë shumë mirë njësive
arsimore vendore për vendosjen e prioriteteve.
Në mentalitetin tonë kemi thënë gjithmonë të mirën, dhe kjo është pozitive sa dhe nuk
mund të cilësohet e tillë edhe mosthënia e asaj që nuk funksionon.
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Të dhënat aktuale në sistemin e vlerësimit
Përdorimi i Kartës së performancës ka krijuar efektet veta. Realizimi i tabelës në nivel
rajonal ka krijuar mundësinë për një pamje të qartë të problematikave dhe pozititeve në
sistem.
Në shkollat të cilat janë të programuara t’i nënshtrohen inspektimit ë plotë Inspektorati
Shtetëror i Arsimit ka kërkuar si pjesë të dokumentacionit të shkollës edhe Kartën e
Performancës së saj.
Shkollat e kanë dërguar, por shpesh pa renditjen në nivel rajonal. Nëse do t’u referohemi
modelit të mësipërm, do të shihnim se nëse karta do të përdoret si duhet do të ndihmojë
shumë mirë shkollës në përcaktimin e strategjive të saj për përmirësim. Në analizën që
realizuam si grup inspektimi, vumë re që drejtoria e shkollës nuk kishte marrë parasysh
në vendosjen e prioriteteve të shkollës të dhënat që buronin nga Karta e Performancës dhe
renditja në nivel rajonal. Shkolla kishte një përqindje të madhe të nxënësve që kishin një
diferencë më të madhe se një notë (29%). Shkolla renditej tek të fundit për këtë tregues
dhe duhej domosdoshmërisht të vendoste ndër prioritet e saj përmirësimin e punës në
këtë aspekt, por në planin vjetor të shkollës prioritete ishin të tjera. Kjo tregon se mbetet
akoma punë për ndërgjegjësimin e drejtuesve dhe prindërve për mënyrën e përdorimit
të të dhënave.
Në Udhëzuesin e Kartës së Performancë është trajtuar dhe është përcaktuar metodologjia
për renditjen tërësore të shkollave
Shembulli i mëposhtëm është marrë nga “Udhëzuesi për Kartën e Performancës së
Shkollës”
Shembull ( për thjeshtësi paraqitjeje, janë marrë pak shkolla dhe tregues) (MAS, 2014,
28).
Treguesit

Shkolla A

Shkolla B

Shkolla C

Shkolla D

Shkolla. E

Përqindja e nxënësve. të larguar 2
nga shkolla kundrejt nxënësve të
regjistruar në fillim të vitit shkollor.

2

1

3

4

Rezultatet e mësuesve në provimet 3
e kualifikimit në pesë vitet e fundit.

4

1

2

4

Përqindja e pjesëmarrjes së 1
punonjësve arsimorë (drejtues dhe
mësues) në rrjetet profesionale.

4

3

2

4

Përpunimi i pyetësorëve për 1
treguesin...(emërtimi i treguesit)

2

5

4

3

Përpunimi i pyetësorëve për 2
treguesin... (emërtimi i treguesit)

2

4

1

3

Shuma e vendeve

9

14

14

12

18

RENDITJA E SHKOLLAVE

1

3

3

2

4

Është diskutuar gjatë për renditjen tërësore të shkollave. Kjo renditje tërësorë është
vendosur të bëhet duke realizuar një shumë të thjeshtë të pozicioneve që shkolla zë
për secilin tregues. Shkolla që ka një numër më të vogël zë vendin e parë, nëse shkollat
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kanë grumbulluar të njëjtin numër pikësh ato renditen në të njëjtin vend. Shembulli i
thjeshtëzuar i mësipërm e qartëson këtë.
Vlerësimi i performancës së shkollës një proces në vijimësi
Cilat janë problemet që kanë dalë nga fokus–grupet me drejtues, prindër, kryetarë
bordesh, specialistë të nivelit rajonal etj?
-Mënyra e përllogaritjes së të dhënave. Drejtuesit e shkollave, përgjegjës për burimin
e një pjese të të dhënave, shprehen që kanë vështirësi në përllogaritjen e tyre, pasi nuk
janë trajnuar. Kjo është me të vërtetë shumë e rëndësishme pasi nëse këtu flitet për të
përllogaritur të dhëna që kanë të përcaktuar metodologjinë, fleksibiliteti i lejuar për
ndërtimin e treguesve në nivel shkolle do të jetë i pashfrytëzuar
-Specialistët e IT dhe Statistikës në njësitë arsimore vendore, shprehen se janë të patrajnuar
për mënyrën se mund të përpunohen të dhënat sidomos atyre të dhënave që burojnë nga
pyetësorët.
-Grupimi i shkollave ka qenë një ndër pikat më të diskutueshme dhe mbetet e tillë.
Drejtues dhe prindër mendojnë që nuk mund të krahasohen të gjitha shkollat, sepse kanë
karakteristika të ndryshme. Në Udhëzuesin për kartën e performacës së shkollës, detyra
për grupimin shkollave i është lënë njësive arsimore vendore
-Në diskutimet me specialistë arsimi dhe prindër drejtues të bordeve të shkollave, ata
vlerësojnë jo efikase renditjen tërësore të shkollave. Këtë qasje mbështesin edhe specialistë
të “Save the children” në Shqipëri, të cilët mbështesin fort tezën që nuk mund të themi që
një shkollë është e fundit apo është më e dobët.
Nga ana tjetër drejtuesit shkollave dhe prindërit kur kanë parë renditjen e shkollave të tyre,
të pakënaqur kanë vlerësuar në detaje treguesit për të cilët shkolla renditej në pozicione jo
të mira. Ata kanë argumentuar se pesha e treguesve nuk është e njëjtë. Realisht ata kanë të
drejtë, por kjo kërkon një fazë tjetër të përpunimit të të dhënave me specialistë të fushës
së arsimit dhe të statistikës për të analizuar peshat për tregues ose fushë.
Një nga shkollat më të mira të kryeqytetit, sipas perceptimit të qytetarëve, por jo vetëm
renditet në vend jo të këndshëm. Ajo u rendit e në venin e 36 mes 55 shkollave 9-vjeçare
për treguesin që dëshmonte diferencat (përqindja e nxënësve me diferencë note> ose <
1) në vlerësimet e jashtme (provimet e lirimit) me përfundimet vjetore përfshinin 60% të
nxënësve, ndërkohë që shkolla u rendit në vendin e katërt për notën mesatare të arritur
në Provimet e Lirimit.
-Drejtuesit dhe prindërit ndjenë nevojën e vendosjes së një standardi kombëtar. Cila është
mesatarja e vlerës së treguesit në nivel kombëtar?
Pavarësisht matjes me shkollat e ngjashme të rajonit, ndoshta arritjet nuk mund të jenë
ato që kërkohen duke marrë si pikënisje pritshmëritë.
Në modelin skocez theksohet që vlerësimi i shkollës në botimin “Sa e mirë është shkolla
ime” mbështetet në: (HM Inspectorate of Education, 2002, 5):
• Standardet e shkollës Skoceze Akt i vitit 2000 që thekson ngritjen e standardeve,
përmirësimin e shkollës dhe fokusin në cilësinë e saj.
• Kornizën kombëtare për Përmirësimin që përfshin Prioritetet kombëtare dhe planet e
objektivat e përmirësimit rajonal
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-Në Kartën e Performancës është parashikuar edhe vendosja e të dhënave vit pas viti të
shkollës për të krahasuar ecurinë e saj me veten. Shkollat do të plotësojnë të dhënat që
lidhen me dy vite të njëpasnjëshme duke mundësuar edhe vlerësimin dhe renditjen e
shkollës për përmirësimin e saj në tregues të ndryshëm në vitin shkollor 2014-2015. Një
shembull i thjeshtëzuar është paraqitur më poshtë
Shembull (MAS, 2014, 22)
Treguesi “Përqindja e nxënësve të larguar nga shkolla kundrejt nxënësve të regjistruar në
fillim të vitit shkollor”
Treguesi

S h k o l l a Shkolla S h k o l l a Shkolla D Shkolla E
A
B
C
Viti shkollor paraardhës
1%
1%
0%
4%
5%
Viti i kaluar shkollor
1%
2%
2%
3%
2%
Diferenca
0%
-1%
-2%
1%
3%
Renditja e shkollave
3
4
5
2
1
Natyrshëm që do të lindë edhe kërkesa : Nëse peshat e treguesve nuk janë të njëjta, atëherë
edhe ndryshimet për tregues të ndryshëm duhet të kenë pesha të ndryshme, të cilat
gjithashtu ndikojnë në renditjen tërësore të shkollave
Të dhënat që burojnë nga pyetësorët
-Një drejtuese e një prej shkollave 9-vjeçare në Tiranë më solli një të dhënë e cila duhej të
merrej parasysh gjithmonë kur flitej për shkollën e saj. 33% e fëmijëve vijnë nga familje
rome. Nëse do t’i referohemi treguesit të braktisjes së shkollës, për vetë karakteristikat
e komunitetet, kjo shkollë do të dalë gjithmonë e fundit, ndërkohë që lodhja e stafit
mësimdhënës është më e madhe (shkollat e tjera kanë një përqindje shumë herë më të ulët
me fëmijë që vijnë nga familje të këtij komuniteti ). Në këto raste në nivel rajonal duhen
përpunuar të dhënat dhe duhen ndërtuar tregues të tjerë për të sigurua që vlerësimi i
performancës të jetë i krahasueshëm.
Përfundime
Në të gjitha sistemet arsimore shkollat realizojnë procesin e vetëvlerësimit si mundësia e
vetme për sigurimin në vijimësi të cilësisë së shërbimit të shkollës. Modelet e vetëvlerësimit
janë të ndryshme. Ky proces ka tendencën të modelohet dhe të jetë i kuptueshëm dhe
për joprofesionistët me qëllim krijimin e transparencës së duhur për ecurinë e shkollës.
Për të realizuar këtë sisteme arsimore të ndryshme po moderojnë tregues në vazhdimësi
për krahasimin e shkollave me njëra-tjetrën. Njohja e komunitetit me ecurinë e shkollës
konsiderohet detyrim dhe domosdoshmëri për përfshirjen e tyre në vendimmarrje.
Karta e performancës së shkollës, është parashikuar për të funksionuar sistem periodik
llogaridhënie e transparence edhe në sistemin arsimor shqiptar. Duke kombinuar tregues
sasiorë dhe cilësorë, karta e performancës së shkollës është një dokument lehtësisht i
përdorshëm për prindërit dhe i lejon ata të analizojnë dhe krahasojnë performancën e
shkollës ku mësojnë ose do të mësojnë fëmijët e tyre. Në metodologjinë e funksionimit të
saj, në Udhëzuesin për zbatimin e Kartës së Performancës së shkollës” është parashikuar
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mënyra e përllogaritjes së vlerës së treguesve dhe fleksibiliteti për ndërtimin e treguesve
shtesë nga shkolla ose njësitë arsimore vendore.
Shkollat në sistemin arsimor shqiptar renditen në nivel rajonal për tregues dhe në tërësi.
Një sërë problemesh janë evidentuar nga fokus grupe: trajnimi i hartuesve dhe përdoruesve
të Kartës së Performancës, mënyra e procedimit me peshën e treguesve në vlerësimin e
performancës dhe e peshës së vlerës së ndryshimit të tyre, grupimit të shkollave.Renditja
e shkollave për tregues është me efikase në fazën e deritanishme të procesit.
Vlerësimi i performacës së shkollës është një proces i domosdoshëm, i cili duhet
të përmirësohet periodikisht në mënyrë që të shmangen devijimet në vlerësimin e
performancës së shkollës
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Abstract
The aim of this article is to identify show the advantages and disadvantages of either way or then
make a cost- benefit analysis for every lifestyle, focusing on physical activity. The methodology of
this article is based on interviews and questionnaires that have been addressed to two categories
of persons as well as on the basis of studies that have resulted from researchers. By the result of
a detailed analysis, the article comes to a conclusion that the cost of physical activity is smaller
than the cost of using different narcotic substances. Results show that people who do physical
activities have a better chance to be more productive at work and society. At the end of the article
are provided some interesting conclusions and recommendations for organizations, managers and
individuals in general. This article help governmental institutions and NGOs for the design of
programs and projects to improve the quality of life of individualism general and in organizations
and in particular.
Keywords: Physical activity, individual, harmful substances, organization, society.

					Introduction
Physical activity is an important element for the man of every age group. Nowadays and in
modern societies physical activity takes a great importance in improving the quality of life
as well as in the improve live length and visual and physical appearance. There are several
reasons and motives that people spend their time for exercises with physical activity.
Some are concentrated in only one area, while some are extended in more than one.
Comes from nature or their scope they have greater possibility of time or financial. Some
individuals and organizations invest considerable amount of money to reduce stress or to
dismiss it. There are hundreds of thousands of cases of this nature, where individuals and
organizations are financially involved in their territories or in the forms of participation
in other sports grounds, outdoor areas to benefit from physical activity. Studies have
shown that physical activity improve performances productivity, avoid absences, facing
large loads and stresses, and significantly improve creativity at work. These studies have
also shown that they significantly affect the job satisfaction and working hours cope even
with extended time. People who do physical activities, have the possibility to increase the
speed of actions and perceptions, to better draw conclusions and to take better, clear and
rational conclusion.
While nowadays we are facing a trend that it is contriving to physical activity. It is the
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implication of the society in using narcotic substances and smoking one of the highest
risk.
Role of physical activity on the individual and society, know
The goals of physical education steam from individual needs be healthy to always, with
a good physical training (body) of motor, the aim a view to maintain for a long time
possible (preferably whole life) work and creative skills. The goals of physical education
also derives from the needs of the society for its members to have a development with full
and comprehensive physical skills to ensure the best of a high productivity and intellectual
material in all activities of life. It is asked to the individual to fulfill the needs, interests and
request:
First - to provide by itself separate tools and equipment suitable for the age, gender and
profession Secondly – to possess a system and the necessary volume of t knowledge’s.
Third:- to show the desire, will, initiative and self-action to be involved in individual or
group activities.
• The principle of linking physical education with daily activity
In essence, this principle expresses human basic needs for physical activity. When the
individual becomes aware of physical activity, it is best to observe some activity orientation
requirements:
When exercise is used in the context of life. thinking that from it, It is earned the maximum
effect. For this individual needs to be directed to the fact that, during the process of
the exercise, the body of his character morphological changes occur, Biochemical
and functional, you can not have the same impact on mental, physical or professional
activity. Finding other organizational forms. in order that “exercise should from cultivate:
humanism, society, respect, necessary acts of moral character traits and virtues, far insults
and personality violations.
• Principle health
We basically let this principle lies strictly to those requirements, rules and norms, in every
step of motor activity, provide protection and strengthening of the performers’ healthy.
In order to find this principle full practice of physical education, it is necessary to keep in
mind certain preconditions:
• Planning and implementation of cargo - physiological (physical ) should crest at such
a level, so it will not damage the body’s functions. We are talking about two important
elements:
First, small doses of physiological load. in their biological potential. To be a physiological
load not good and thoughtless age appropriate for the respective gender, opposite the
negative impact on the health situation, especially when they are the result of the escalation
of the volume and intensity of muscular work.
Second, physiological doses containing optimal load whenever positive effect;
consequently, they positively affect the human health. Load optimal dose is not ever
associated with negative external display.
• During the exercise used the forms and means of physical education, which are
scientifically and verified in practice and useful for human health.
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This condition implies that. When to a man lacks the preparation of general physical and
functional, when he does not know the basic motor actions practice a sport. you can not
use immediately compete form of the exercise. The principle of harmonization (at tools,
forms and modes ) traditional ones with contemporary ones.
Trends integration ( global ) that are observed everywhere in the world, basically represent
recognition, embrace and spread of the cloud, to modernity in all areas of social activity,
including physical education with his tools in peoples in different countries. Tools of
physical education can be traditional or created in the last 10 - years old. Embrace, and
exercise their knowledge of the matters up multiple people. In this regard, the role of
physical education specialist is also very large.
Last year in our country has being supported and even spread to other contemporary
tools, which are not known and previously used. So for example, we can mention a series
of activities ( originally from Asia), who have taken the form of systematic training, to local
and national championships as: judo, karate,, etc.. And ever more (taken from European
countries) is used by canoe voyages, dance in the water, body-building, rhythmic dancing,
aerobic etc..
Harmonization of traditional with contemporary values not only enriches people’s
physical education but also creates real conditions for this activity integrating in regional
scale ( Balkans. Europe ).
When people of means and physical traditional education, to combined with modern
tools, they enrich the experience of physical education in our country. This experience
can be spread so organized. When physical education specialists know, understand and
implement in practice with different ages and genders. starts school.
The effects of different substances with narcotic nature
a. Drugs and their effects
The euphoria of the moment is a feeling that makes us makes us try again, but it very
soon becomes in addicted. Damage which are caused as the light drugs as well as those of
sequence, can be enormous. From a survey conducted in the world, result that has children
between ages 10 to 12 -year-old, who has the money that parents give on “ weekly salary “,
They collect and they use to buy cigarettes, hashish and adolescents aged 14 to 18 - yearold, consumers are more numerous and more vulnerable to the latter. This generation in
the best of cases will address a rehabilitation center, after several years of regular use, will
have irreversible brain damage and will be the focus of a future compromise. In previous
society, as were parents who feel orphaned by their parents tired at work and had no time
to deal with them, and now, are parents who feel “ orphaned “ by their children.
To know that to prevent !
What is a drug ?
Drugs is poison ! The effect that causes depends on the amount consumed: a small amount
acts as stimulant, while a large amount serves as a poison and can cause the death of that
user. Each type of drug has this effect, but depending on the dosage used. Several other
drugs have immediate effect on the brain for example: marihuana, heroin, amphetamines,
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cocaine ecstasy, etc..
Hashish and marihuana
Marihuana and use of other drugs that are called “ light “ damage concentration, and
memory and recall the various images recorded in the long ago. A person who uses drugs
and undergoing a radical change and loses ambition to walk before.The use of these drugs
can lead to memory blockage, constant fatigue and distraction. Above all is the change of
personality.
Amphetamines
Subject to withdraw from amphetamines is attracted by the good sense to bring and
confident. Sweating, shaking hands and repeating the same actions or words. The
preferred route is to take it intravenously although can be used with tablets by mouth,
nose or smoked, unlike heroin that dealing with street brings immediate dependence and
cocaine dependence brings out syringes and smoking. This person reaches far enough
becomes paranoid and hearing voices in his head and even when it is calmly.
Cocaine
Even cocaine is an exciting drug as amphetamines. This drug are recognized some effects
feeling of beauty and strength and makes one feel that the use of the spotlight. Indeed, it has
devastating side effects such as loss of reason, the destruction of brain cells, induce mania
and crank, which lead to lose the sense of reality and also causes symptoms paranoiac.
Cannabis
Cannabis or marihuana is a plant, which is derived from Central Asia, but now cultivated
through out the planet. Its variation are many, while its derivates are oil ( which comes as a
result of the distillation of the leaf ) and hashish. The effect is instantaneous, because after
30 minutes you are at its peak and after an hour everything starts to fade.
a. Effects of Alcohol
According to him, the first effect is that of the gas. The first part of the body affected
by the effects of alcohol is related to the frontal area of the brain, which is responsible
for the management of self-control, willpower, ability for discernment and attention.The
second effect is the phase known as the “ spot “, which is the one in which motor skills are
impaired.
We are dealing with the difficulties that arise in speech and coordination decisions.
First effect: Injuries visual.
Second effect: Autumn.
Third effect: Instability
Fourth effect: Shadow of Death.
Prolonged use of alcohol damages the pancreas chronically to the extent that it fails to
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secrete the proper amount of enzymes to perform the full process of digestion of food. It
is proved that consumption of 20-50 grams. Ethyl alcohol ( around 100 ml brandy ) day to
secure the pancreas damage. It is proved that for every 1 liter of alcohol, 1000-2000 cells
die, the brain can not be reversed. So chronic users of alcohol, with the lead time person
to dementia ( schizophrenia, insanity ), etc. mental degeneration.
b. Effects of Smoking
Smoking during combustion liberates four thousand cases, since nicotine and carbon
monoxide and up to pitch, the compound Benzedrine substances, radioactive cobalt,
which are among the causes of lung cancer. If that will make a list of damages directly
caused by smoking, those affected or exacerbated by it, it will be too long, but let’s focus
on the main damage.
Smoking, besides these, is a risk factor for development of diabetes in early time. When
combined with drinking alcohol, this risk goes 150/1 in relation to the non smoking.
Advantages and disadvantages of narcotic drugs to the physical activity
Many people of different ages or lack of information, or the casual nature, the failure
of the life, lack of peer pressure and family reasons, etc., believe that consumption of
various narcotic substances and smoking tobacco and alcohol, the relaxes and have more
performance by them. This is a perception that relates to defense theoretical or perceptual
defense, according to which persons who consume a product ( in our case these subjects
) are ready to reject everything that contradicts with their habit he not only infringed,
although we may know that this habit for itself is harmful. Excessive selfish attitudes in
the medium or long term, can lead to disorder and the financial loss for the individual as
well as group where he works or live ( family, community ).
While physical activity is another concept related to the attitude towards work,
commitment to society and life. Persons involved in physical your activities to be more
sober in their decisions, with clear, versatile, resistant to stresses or loads, tend to look
longer, are more hopeful, motivate others, assume more risk, etc., etc..
Physical activities from the simplest in nature such as running minimum cost is almost
zero, because the sports outfits require less expense than clothes smoked pastrami. While
Soccer Field, gyms or other basketball sports, swimming, etc. though with more costs
than race, considered to preserve and improve health than destroyed to it as in the case
of narcotic drugs or tobacco and alcohol. If you would calculate the number of users
of harmful substances has significantly increased in recent years, including women and
teenagers in the ages 12-18 years old, considered alarming situation.
Costs that these people consume every day are tremendously high compared with the
cost of physical activity. Studies has brought the average person drink about a pack
of cigarettes per day. While the average cost is calculated with 200 weekly while 1400
ALL. While physical activity calculates 700-1000 ALL week but on health outcomes are
diametrically opposed.
People who deal with physical activity and exercised, have tendency to be more productive,
make fewer shortages, circulate with reason, are happy and active. Persons who exercised
in physical activities are beneficial to society, are less passive and parasites, seeking to
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place, trying to be more creative, have better mindset for life and work, hope more, have
patience etc.
From the cost benefit analysis to see two extremely opposite habits, create extremely
different values, such that if the widespread their value can get better or worsen society,
organization etc. Persons involved in physical activity tend to be more peaceful and sober
in their thoughts, while users of substances harmful to the body, are the most confusing
and you are more aggressive.
Trend Albanian society of this day for both aspects
The number of smokers around 800,000 men and 200,000 women. These data are from
the public health institute. According to calculations simpler male female the rapport is 4
to 1, this ratio is shrinking from year to year. While alarming figures show that more se70
% of the active population and age for tobacco consumption ( cigarettes ), consume it.
It often happens that one trouser pocket is never filled with money, but the other is a
pack of cigarettes. Certainly this substance dependence is harmful too much for someone
who has years of consuming, but anyway, life has other things which are worth more
than a cigarette and if he does not like the balance otherwise occur. At least 130 All for
day, spends someone who consumes a pack of cigarettes a day. That’s because cigarette
packages on the market cheaper costs 120 all. Without thought for those who want a
cigarette smuggling 300 to 500 all for a package.
But if it consumes only 10 cigarettes per day pays ALL. And who pays for a 10 ALL
cigarettes ? Course is the same person the next day will pay for 10 100 ALL cigarettes and
200 days after ALL the package that will be looking to consume in a day. However one can
say that 200 all for day, there are a great many, but when you think that people on social
assistance paid 7,200 all for month, then it takes 240 days all, where spending package that
will make remaining were in the pocket you own 40 or 120 ALL ALL cheaper package.
Last Days of the Institute of Public Health has published a study which emphasizes the
economic cost that smoking has on a person. According SLI, a regular love sucking for 40
years that has paid for cigarette packages may have bought a house. Here’s what is written
in the report:
An Albanian in 40 years being as cigarette smoker pays the value of a house on average.
Frightening figures are highlighted in the report of the Public Health Institute where rank
as one of the populations that spend more money on tobacco. With an estimated experts
have drawn the conclusion that this habit of Albanians in 40 years pays full 87 million.
The data are really interesting but also troubling because it consumes less smoke in a
month spends at least 31 thousand All. According to this report, a person consumes about
3 packs a day, a year would have to pay over 2 million just for smoking. The data show
that for 10 years, a smoker who consumes only half of the package spends 3 million 62
thousand, while he who smoke and drink regularly consumes about 3 packs a day pays
out of pocket 21 million and 96 thousand.
The number of drug users in our country officially marks 40 thousand people, but experts
indicate that the numbers are actually larger than that. While older users are young people
from 17-29 years. Another phenomenon which characterizes this category of people is the
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fact that the increased number of users of hard drugs and synthetic, which increases the
risk for the presence of hepatitis B, C and HIV.
Alcohol abuse and alcoholism do not want to know about sex, race or nation. However
generally there are more women than men who are dependent on alcohol or have alcohol
problems. Problems with alcohol are greater at age 18-29 years and less than 65 years of
age. We also know that people who begin alcohol at an early age as 14 years or less, are
more likely to have problems with alcohol during their lifetime than those who start later
Recognition of the damage induced by alcohol, brief counseling by physicians and
outpatient their training to reduce the risks of alcohol and further development of
appropriate practical actions are 4 important goals of health awareness and preventive
medicine activities. When designing the programs should consider and specific experience
gained in everyday medical practice. Alcoholic patients present a variety of factors that
interfere with proliferation and promoting further development of alcoholism.
2014
Years
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
nr of
Persons
780
782
784
786
787
789
802
810
Simultaneously the number of drug users in Albania, according to figures calculated
at about 40,000 people. While users of alcohol are a large part of society that exceed
Million of people. A small portion of people who deal with physical activity and sports
can consume harmful substances. While the questionnaire by the amount of alcohol or
tobacco, although they deal with sports activity, is much smaller than the people who
are not taken. Physical activity significantly reduces the sensation to consume or use
these substance harmful to the body. At the conclusion of these studies can group the
advantages and disadvantages as well as by the economic health:
Indicators

physical Activity
More,
for
further
The amount of energy
improvement, people with
more energy and stamina;
Resistance to loads and
Higher
stress
financial costs
Relatively low

Group of Narcotics

Initial impulse, decrease of
energy in the medium term;
Comes to added deteriorated
due to the use of their
Relatively high
Problematic,
nervous,
Positive impact, creative,
Impact on society and
uncertain, conflicting, lazy,
thought clarity, dexterity,
organization
wakening i thought and
motivation, helpers, etc..
memory
health costs
Come by reducing
Come by adding
Engagement
and
Risk to make more absence
participation
in
the Come with happy
with or without reason;
organization
Tendency to be thrown to
Lower
Higher
the harmful vices
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Conclusions and recommendations
1. Use of the physical activity enhances productivity at work;
2. Persons with physical activity are more likely to be satisfied with and creative. They tend
to be more resistant to different loads;
3. Financial Costs of physical exercise activities are much lower than the use of substances
harmful to the body;
4. Energies physical activities create opportunities for a regeneration of brain cells and
disambiguation;
5. People who exercise lose weight and physical activity are more versatile in their work;
6. They tend to have a more comprehensive view on life and work and be optimistic for
the future;
7. This kind can create to them more clarity, vision and rational decision making;
8. Afford to save more money and be more efficient in the use of the relevant currency;
9. They have more opportunity to be more cooperative in society and have more positive
impact for others;
10. They can create more positive values and attitudes, to create and preserve families with
sound;
11. Etc.
		
Some of the most important suggestions would be:
Immediately sensitize society about the damage in narcotic drugs and alcohol as well as
the positive effect of physical activity; Awareness should be done with different tools and
channels to information; Stringent legal measures for users; higher taxes and fees for drinks
and cigarettes. Increasing awareness of children and sports activities; reimbursement by
the government and various institutions of some of its schools organize various activities
that; Projects and programs pro and anti-narcotic activities, etc.
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Abstract
Advertisers and marketers are renewing their interest in green marketing by putting more weigh
to green claims due to notable recent developments on improving environmental sustainability.
However, green claims such as carbon neutral, no or low greenhouse gas emissions, degradability
claims, claims that products are “free” of certain chemicals or materials, claims that products are
locally produced or organic, claims on recyclability and recycled, claims on compostability, claims
related to energy usage and waste reduction are creating vicious cycle at consumers perception
and behavior. The empirical data is collected through quantitative research method using
questionnaire as an instrument. Findings reveal that green claims as advertised are not meeting
consumer expectations; hence they have to be subject to regulations through a combination of
state advertising, environment and consumer protection laws.
Key words: Environmental, consumer, green marketing, green claims, sustainability.

Introduction
Green marketing frequently has been associated with Environmental marketing and
Ecological marketing while attempts are being made to develop marketing response
in order to breakdown the controversy and doses of confusion. Environmental
impacts are the third most important factor for EU consumers, after quality and price
(Eurobarometers, 2013). Although environmental issues influence all human activities,
few academic disciplines have integrated green issues into their literature, especially
marketing (Polonsky, 2010). According to Peattie (1995) “this is perhaps not surprising
since key concepts such as green, environment, sustainable and marketing mean different
things to different people”.
The American Marketing Association (AMA) held the first workshop on “Ecological
Marketing” in 1975 in Austin, Texas. The overall objective of workshop was examination
of marketing activities impact on the environment. At this workshop ecological
marketing was defined by academics, practitioners, and public policy makers as: “the
study of the positive and negative aspects of marketing activities on pollution, energy
depletion and non-energy resource depletion” (Henion & Kinnear 1976), on the other
hand green marketing was defined as “the marketing of products that are presumed to be
environmentally safe”. According to Polonsky (1994) “Green or Environmental Marketing
consists of all activities designed to generate and facilitate any exchanges intended to
satisfy human needs or wants, such that the satisfaction of these needs and wants occurs,
with minimal detrimental impact on the natural environment”.
Green marketing was given prominence in the last three decades starting at late 1980s.
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According to Peattie (2001), the evolution of green marketing has three phases. First
phase was named as “Ecological” green marketing, and during this period all marketing
activities were concerned to help environment problems and provide remedies for
environmental problems. Second phase is “Environmental” green marketing and the focus
shifted on clean technology that involved designing of innovative new products, which
take care of pollution and waste issues. Third phase was “Sustainable” green marketing.
It came into prominence in the late 1990s and early 2000. The first to propose the idea
of a sustainable marketing concept were Sheth and Parvatiyar (1995), heading towards
sustainable development in combination with government action. The aim of sustainable
marketing is still to add value to the consumer and satisfy the customer’s wants and needs
but in a sustainable way (Charter, 2002; Belz & Peattie, 2009; Martin & Schouten 2012).
Belz and Peattie (2009) differentiate between sustainable and sustainability marketing,
since sustainable can mean durable and could therefore be understood as a long-lasting
relationship with customers.
International Chamber of Commerce (2010) considers that “a green claim on marketing
serves as a tool to communicate information about the environmental impact of a
company’s manufacturing practices, as well as the company’s mission and values
regarding its impact on the environment. Such claims can focus on a product’s chemical
content, whether or not the product can be recycled, emissions or impacts on specific
media (air, water, land), the type of raw material used in the product, and other attributes
that affect the environment”. The past survey of European Commission Eurobarometer
(2009) reveals that only 6% of EU citizens trust producers “claims about their products”
environmental performance completely.
Another vehicle that has been used with increasing frequency in recent years to convey
environmental information to consumers is “eco-labeling”, and as such it can be mandatory
or voluntary sticker to products or packaging containing data on energy consummation,
capacity, and noise of the product. International Organization for Standardization (ISO),
defines the goal of eco-labeling (ISO 14024) as: “communication of verifiable and accurate
information, that is not misleading, on environmental aspects of products and services, to
encourage the demand for and supply of those products and services that cause less stress
on the environment, thereby stimulating the potential for market-driven continuous
environmental improvement”. But, based on the Survey of Eurobarometer 367 (2013)
current environmental labels are not clear for 48% of European consumers.
Therefore, the objective of this study is to view attitudes of consumer behaviour toward
green products and perception of green claims in terms of delivering of honest, decent
and truthful communication green claims between products or services bearing in
mind the fact that “consumers may respond to the green challenge in a wide range of
ways other than purchasing involving the way they use, maintain, replace and dispose
products” (Peattie 1995); and taking into consideration that 26% of EU citizens often buy
environmentally friendly products, 54% of them sometimes do (Eurobarometer, 2013).
Methodology
This study has undergone a process of steps initiated with collection of quantifiable data
288

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

and analyzing of information in the form of numbers (descriptive statistics describing
what is, what the data shows) aiming to increase our understanding on perception of
green claims by consumers. Primary data are collected through survey. The questionnaire
is being applied as a quantitative research tool that consists of 30 questions. Different
types of questions are given such as: Likert questions - that help to determine how
strongly respondents agree to green claim statements and how they feel about it; close
ended dichotomous questions - simple questions that ask respondents to answer in a yes
or no manner about the knowledge and awareness of green products and ecolabeling;
closed ended question - scaling regarding how often (regularly, time after time and never)
the green product categories are used by consumers.
The sample is consisted of 50 respondents. Participants in the study upon whom the
research is carried behaved on voluntary biases. Survey is conducted in city of Prizren
highlighting foundations for research limitations because carrying the survey at other
places might give different research results. Following the results of census of year 2011,
city of Prizren has a population of approximately 178, 000 and different ethnicities live
together; therefore it was important for the study to have such mix of respondents.
Secondary data are collected through review of the literature on green marketing, green
claims and ethics in marketing from books, scientific research papers, journals and
available electronic resources (webpages, online libraries).
Data analysis
The survey is carried by using random technique. Thus from the survey derived that 84
% of respondents are Albanians, 8% Turkish, 2% Gorani, 2% Croatian, 2% Bosnian, and
2% foreigner living in Kosovo (see figure 1). Gender role is crucial in marketing and it
doesn’t place male versus female. Instead inputs from survey serve as a foundation about
understanding customer behavior and their profile thoroughly. In our questionnaire
asking about gender is considered quite important determinant in exploring awareness
towards the green marketing and use of green products. Respondents are almost equally
distributed in the survey indicating 52% females and 48% males.

Figure 1: Gender and ethnicity of respondents
Source: Author’s own calculation
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Age of respondents participating in the survey varies from 19 up to 68 years old. Four
respondents belong to the age category of 30; three respondents belong to the age category
of 29; three more respondents belong to the age category of 32; three respondents belong
to the age category of 38; and three respondents belong to the category age of 49 (see
figure 2). Within age distribution of respondents there are identified 12 single categories
ranging differently from 19 to 58 years old, including 11 doubled age categories ranging
from 20 to 55 years old.

Figure 2: Gender and age of respondents
Source: Source: Author’s own calculation
There is some evidence world-wide that many eco-labels refer specifically to the provision
of information to consumers about the relative environmental quality of a product. This
type of performance labeling has a large recognition factor, particularly in our case. All
respondents (male and female) aged from 19 to 68 (see figure 3) have declared that ecolabelling is not new to them and they are very familiar with the meaning and its claims.

Figure 3. Familiarity with eco-labelling
Source: Source: Author’s own calculation
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According to the Ecolabeling Index worldwide there are currently more than 400
environmental labels. Very often consumers are confused by variety of environmental
information they receive causing direct impact on purchasing intention. Because of many
different environmental performance labels and declarations being used or contemplated
around the world within the questionnaire (see figure 4) are included only few of them
such as: Recyclable, Refillable, Ozone-friendly, Biodegradable, Degradable, Compostable,
Earth Smart, Eco Friendly Building Association, Eco Friendly, Energy efficient and
Certified Non-Toxic. Generally respondents are familiar with eco-label excluding the case
with label Earth Smart (10% of respondents failed to recognize the label), whereas 12% of
respondents feel uncertain about the pure recognition of label. The second label marked
as not clear enough to 10% of respondents is the one of compostable.

Figure 4. Familiarity with label Earth Smart and compostable
Source: Source: Author’s own calculation
According to the International Chamber of Commerce (2010) a “green” claim is as
any type of claim where explicit or implicit reference is made to the environmental or
ecological aspects relating to the production, packaging, and distribution, single attribute
of the product including its use/consumption or disposal. Simply, green claim can be a
statement or representation about the environmental benefits of a particular product or
service, and such claims can be made in any marketing communication tools, including,
sales promotion, events and experiences ; broadcast media such as radio and television;
display media such as billboards, signs, posters, flyers; press media such as newspapers
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and magazines, packaging, labelling, package inserts; network media such as e-mail,
telephone and the Internet; electronic media such as audiotape, videotape, CD ROM, web
pages. Due to this large communication environment, very often consumers are confused
by the stream of incomparable and diverse environmental information provided to them
and as many marketing research findings indicate a lot of consumers don’t hesitate to
acknowledge and say business claims about the environment are not accurate. Therefore
it is included as a final question within the questionnaire (see figure 5) the issue of
deceptiveness of green claims in marketing. Respondents had to ascertain how strongly
they agree to the statement that green claims on marketing are not deceptive.

Figure 5. Perception of green claims on marketing
Source: Source: Author’s own calculation
The outcomes from respondents make clear that the gender role does not make any
difference towards perception of green claims. Only 6% of the respondents strongly
consider that green claims are decent, honest and trustful, and on the other hand 12% of
respondents agree to the statement. There is a category of 26% of respondents who neither
agree nor disagree. The majority of respondents accounting for 56% have a negative
perception about green claims.
Respondents were asked to rate how often they consume green products in scale of
regularly, time after time, and never in the following product category: food and beverage,
cleansing products, building and construction supplies, computer, printer and its
accessories, electrical appliances and light fittings, furniture, household products, paper
products, plastic and rubber products, shoes and boots, stationery and office supplies,
telecommunications devices, and clothing and textile products (see table 1).
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Table 1. Green products used
Source: Source: Author’s own calculation
The nature of the product and its specifications are important consideration for all of us.
Food and beverages are affecting directly our health and welfare. The survey revealed that
34% of respondents never consume organic food and beverages, and only 20% of them
do that regularly.
Items such as laundry detergent, soap, soap liquid, sanitary detergent, and disinfectant
falling under product item of cleansing products has been never on the hands of 16% of
respondents, and 16% of other respondents use them regularly. Materials such as flooring,
PVC pipe and fittings, carpet, water based paint under building and construction supplies
is being permanently used by 10% of the respondents, whereas 88% of respondents use
them time after time.
Desktops, LCD monitors, network products (LAN switches, routers, and cables), server,
printer, multifunctional devices, scanners and notebook computer under item computer,
printer and its accessories are never used by 8% of respondents, 80% uses them time after
time and 12% of respondents have them regularly.
Items under electrical appliances and light fittings included in the questionnaire are
television, microwave oven, room air cooler, LED lamp for households, domestic exhaust
fan, electric fan, washing machine/ dryer, vacuum cleaner, fluorescent tube/compact
fluorescent lamp, electronic ballast for fluorescent tube/lamp, electric storage water
heater, dish washer, dehumidifier, air purifier/cleaner, refrigerator, and radiators. In this
occasion, respondents are using regularly at a scale of 56% electrical appliances with green
claims and 44% of them time after time.
Wooden and metal furniture, sofa, chairs, mattress, and different steel and wood filing
cabinet compose the item of furniture’s and 86% of respondents regularly buy them,
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with only 14% time after time, on the other hand bags, gloves for field work (polythene,
disposable, rubber, industrial, white cotton) under household products are used regularly
by 52% of respondents and time after time are used by 48% of respondents.
None of respondents use regularly paper products such as stationery for computergenerated form, wood free printing paper, wood free photocopying paper, printing paper
coated on both sides, recycled paper for printing, photocopying recycled paper, and
towels. In addition to that, 96% of respondents never buy such item.
General plastic products, general rubber products, plastic bags (other uses), plastic
garbage bag, and garbage collection bin are never used by 16% of respondents, and only
8% of them make use of it regularly; safety shoes and rain boots made from recycled
material are regularly used by 82% of respondents, and 18% buy them time after time;
and clothing and textile products are used time after time by 76% of respondents and 24
% use them constantly.
Adhesive tape and tape dispenser, ink for stamp pad, pre-inked stamp, glue/adhesive,
correction tape, calculator, rechargeable battery, pen, pencils, paper file jacket, paper
envelope, self-stick note pad, ink/toner cartridge, file box, and correction fluid and thinner
are never used by 38% of respondents and only 8% of respondents does use of it regularly.
Telecommunications devices such as: telephone battery, radio transceiver, radio paging
equipment, radio communication system, mobile phone, key telephone system are
regularly used by 92% of respondents.
Conclusion
The consumers demand for greener products is growing due to the awareness of consumers
about health and environmental impacts, the role they can have in the earth as a human
being, and the responsibility to behave as a good citizens of the society. The survey
shows that the most preferred green products used regularly include: telecommunication
devices, furniture, shoes and boots, electrical appliances and household products. The rest
of the product categories such as: building and construction supplies, computer, printer
and its accessories, clothing and textile, cleansing products, stationery and office supplies
are somewhat used.
Simultaneously, green claims grew rapidly during last decade in the region and their
exposure is flourishing with distinguished claims: Recyclable, Refillable, Ozonefriendly, Biodegradable, Degradable, Compostable, Earth Smart, Eco Friendly Building
Association, Eco Friendly, Energy efficient and Certified Non-Toxic. The perception of
the respondents that products advertised and labeled as environmentally-friendly are
less harmful to the environment shows that 56 % perceive this as unrealistic, misleading,
vague, deceptive and not fairly promoted, and only 6% of respondents is considering
such claims as honest, decent and truthful. On the other hand, respondents expressed
cognition behavior and felt familiar with green claims and eco labels.
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In this respect, consumers deserve better treatment and are subject to protection from
false and misleading claims that can be enhanced through enforcing of current laws on
environment, food, health, consumer protection and advertising. Finally, an adequate
legal framework on green claims including revision and amendments to Kosovo current
legislation, regulations, codes of conduct and voluntary regulation regimes is fundamental
in order to keep consumers satisfied.
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Zhvillimi i produktit turistik dhe rëndësia e tij për zhvillimin ekonomik
të Kosovës
Prof.Ass.Dr. Afrim Selimaj,

Universiteti “Haxhi Zeka” Pejë

Prof.Ass.Dr. Bedri Millaku,
Universiteti “Haxhi Zeka” Pejë

Abstrakt
Zhvillimi i produktit turistik në Kosovë është i ndërlidhur më vlerat e shumta potenciale për
zhvillimin ekonomi të Kosovës në tërësi. Shfrytëzimi i potencialeve turistike dhe krijimi i produktit
turistik ka një bazë të mirë në ë gjitha rajonet turistike brenda Vendit. Rajonet turistike janë –
rajoni i Alpeve shqiptare,Sharrit, rajoni qendror i Prishtinës, rajoni i Mitrovicës dhe Shalës si dhe
rajoni i anomoravës. Secili rajon turistik ka në disponim potencialet specifike të cilat mund të
zhvillohen si vlera të produktit turistik, që rrisin cilësinë e ofertës turistike që ndikon drejtpërdrejt
edhe në zhvillimin ekonomik dhe ngritjen e brutoproduktit vendor.
Fjalët kyçe: Zhvillimi turistik, potenciale, rajonet turistike, zhvillim ekonomik, cilësi turistike dhe
vlerat turistike.

Hyrje
Turizmi radhitet në grupin e ‘’industrive’’ më të rëndësishme në përgjithësi shumë vende,
në veçanti. Është prodhim i rëndësishëm eksportues dhe gjenerator i punësimit. Përfshinë
zhvillim të gjerë të shfaqjeve dhe të raporteve turistike që kanë rëndësi të veçantë në
aspektin ekonomik, kulturor, social, ekologjik etj. Në qoftë se analizohet perspektiva
afatgjatë në projektet, turizmi mund të vlerësohet si një shfaqje tejet dinamike me rëndësi
që ndikon në ruajtjen dhe zhvillimin e begative botërore. Zhvillimi ekonomik është njëra
dhe prej përgjegjësive dhe detyrave më të rëndësishme. Qëllimi i zhvillimit të turizmit ka te
bejë me krijimin e bazës materiale të ekonomisë turistike, mundësitë që ka Kosova për një
produkt të qëndrueshëm dhe konkurrent turistik dhe veshtersitë që e pengojnë zhvillimin
e turizmit. Në kushtet e vendit tonë, turizmi është një ndër sektorët shumë të favorshëm
për të bërë investime. Pra Produkti turistik është aji qe ndikon në vlerat e ofertës turistike.
Zhvillimi i tij varet nga potencilate turistike dhe menaxhimi i potencialeve turistike ne
secilin vend. Republika e Kosovës ka potenciale të shumta të cilat janë në disponim për
zhvillimin e produktit turistik. Zhvillimi i tij ndikon në ngritjen e bazës ekonomike e ne
njërën anë si dhe zhvillimin e vlerave turistike në anën tjetër. Analizat e bëra tregojnë
se Kosova me shfrytëzimin e potencialeve turistike që ka do të ketë një turizëm më të
zhvilluar.
Në këtë punim janë paraqitur konceptet të zhvillimit të turizmit duke identifikuar
synimet për zhvillimin e një produkti konkurrent turistik me qëllim që Kosova të jetë një
destinacion në tregun turistik rajonal dhe më gjerë. Me shfrytëzimin e mundësive që ka
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Kosova do të rezultojë në rritjen e numrit të turistëve të huaj, shfrytëzimin e kapaciteteve
turistike, rritjen e punësimit, realizimin e të hyrave si dhe do të krijojë kushte për zhvillimin
e sektorit të turizmit konform parimeve krahas industrisë turistike bashkëkohore. Për
këtë qëllim ne duhet të kemi orientim të qartë, drejt ngritjes së nivelit të ofertës turistike
dhe zhvillimit të një turizmi të qëndrueshëm dhe konkurrent.
Një Historik i shkurtër për turizmin e Kosovës
Kosova është paraqitur vonë në tregun turistik të ish- Jugosllavisë. Ndërtimit i magjistrales
së Adriatikut dhe asaj të Ibrit, më 1971, Kosova fillon të marr hapat si treg potencial
turistik. Periudha deri në vitin 1970, nga aspekti turistik Kosova ka qenë mjaft e pa
zhvilluar. Koncepti themelor atëherë ka qenë zhvillimi i turizmit lokal. Prapambetja e
gjithëmbarshme e bazës së turizmit ka ndikuar në kahet e zgjidhjes së atyre problemeve që
kanë qenë më akute e që shpesh edhe nuk kanë shkuar drejtpërdrejt në dobi të qarkullimit
të vërtetë turistik. Këtu, në radhë të parë, kemi parasysh sigurimin e qyteteve me kapacitete
për vendosje, që janë ndërtuar për nevojat e ekonomisë (udhëtime afariste), por edhe për
nevojat e përhershme të popullatës vendëse, si kapacitete hoteliere dhe restorante1.
Vlerësimi i përgjithshëm është se zhvillimi i turizmit të Kosovës kishte ngecur në
krahasim me dinamikën e zhvillimit të turizmit në ish- Jugosllavi. Kjo ka qenë pasojë
e konceptit themelor negativ për ekonominë e Kosovës si vend që duhej të krijonte dhe
prodhonte vetëm lëndë të parë dhe gjysmë të përpunuar për nevojat e industrisë së
ish- Jugosllavi.2 Pas vitit 1970, për ta përmirësuar strukturën ekonomike, Kosova filloi
hulumtimin e mundësive për zhvillimin e turizmit, ndërtimin dhe modernizimin e rrjetit
rrugor dhe ndërtimin e bazës materiale të turizmit. Në periudhën 1970-1989, kriteri
themelor i interesit ekonomik të Kosovës për zhvillimin e turizmit, si edhe për zhvillimin
e veprimtarive të tjera, ka qenë ndikimi që ka pasur dhe që do të kishte turizmi në rritjen
e shkallës së punësisë dhe të ardhurave, sepse, këto dy kategori ekonomike, kanë qenë dhe
janë esenca e problematikës shoqërore-ekonomike të Kosovës.
Kosova, me sakrifica të shumta, krijoi potencial të konsiderueshëm të ekonomisë turistike, që përbënte bazë mbështetëse për zhvillimin e ardhshëm. Pas suspendimit me dhunë
të autonomisë së Kosovës, në mars të vitit 1989, pushteti okupues u përqendrua edhe në
shkatërrimin e substancës ekonomike të turizmit njëherit edhe në rënien drastike të qarkullimit turistik3.
Karakteristikë e viteve 1990-1996 ishte edhe hapja e një numri. të madh të agjencive
turistike të cilat nuk i plotësonin as kushtet minimale teknike për ushtrimin e
veprimtarisë së tyre. Pjesa dërmuese e këtyre agjencive janë marrë vetëm me shitjen e
biletave të aeroplanit dhe punët transportuese të udhëtarëve, me qëllim të shpërnguljes sa
më të madhe të shqiptarëve, në rend të parë të të rinjve shqiptarë. Periudha 98-99 është
periudha kur Kosova përjetoi shkatërrim masiv te potencialeve turistike, të kapaciteteve
turistike, të cilat edhe ashtu ishin në një numër të vogël. Kjo periudhë kohore si periudhë
MTI- Depertamenti i turizmit Prishtinë 2007 .
MTI- Depertamenti i turizmit Prishtinë 2007.
3
MTI- Depeertamenti i turizmit Prishtinë 2007.
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e shkatërrimit masiv të gjithë asaj pasurie që u ndërtua me vite bëri që Kosova e pasluftës
të jetë një vend me një ekonomi te rrënuar4.
Pas lufte turizmi zë vend të rëndësishëm në aktivizimin ekonomik të Kosovës. Pjesëmarrja
e ekonomisë turistike në bruto produktin vendës (BPV) aktualisht vlerësohet se është
6-7%, ndërsa në periudhën 1970-1999 ka qenë nga 1.9 deri në 2,3%.5 Rritja e pjesëmarrjes
së ekonomisë turistike në BPV ( Bruto produktin vendor) është rezultatet i rënies drastike
të aktivitetit ekonomik të sektorit shoqëror dhe publik të ekonomisë, për arsye tashmë të
njohura dhe për arsye të ndryshimit të ambientit makroekonomik dhe vitalitetit të madh
të sektorit privat të turizmit. Kjo jep bazë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik dhe
shfrytëzimin e vlerave potenciale turistike në dobi të zhvillimit të produktit turistik dhe
ngritjes cilësore të ekonomisë turistike (Recica & Millaku, 2011).
Resurset turistike si vlera të mundshme për zhvillimin e produktit turistik
Në zhvillimin e produktit turistik ndikojnë resurset turistike me motive natyrore dhe
antropogjene. Numri i tyre është bukur i madhe i cili mund të ndikoj në ngritjen dhe
zhvillimin e produktit turistik te vendit. Kushtet e favorshme natyrore dhe kushtet e tjera
te lartpërmendura për zhvillimin e turizmit deri më tash janë shfrytëzuar vetëm pak.
Prandaj turizmi nuk ka pasur ndonjë ndikim te rëndësishëm ne ecuritë ekonomike dhe
të tjera te vendit. Ketë e vërtetojnë edhe te dhënat për pjesëmarrjen e vogël të hotelerisë
dhe të turizmit në formimin produktit shoqëror te gjithëmbarshëm te të punësuarve në
veprimtaritë turistike (Recica & Millaku, 2011, 305). Zhvillimi i turizmit në Kosovë është
i lidhur ngushtë me faktorët determinues, të cilët ndikojnë qarkullimin turistik. Faktorët
determinues kryesor përmbajnë në vetë këto elemente:
a) Pozita Gjeografike - e Kosovës është e lidhur ngushtë me vendet fqinje sidomos me
Maqedoninë dhe Malin e Zi me të cilat lidhet me rivierën e detit Egje dhe detit Adriatik.
Pozita qendrore e Kosovës në gadishullin Ballkanik, paraqet përparësi dhe ndërlidhje më
vendete e regjionit ne të cilat ndërtimi i rrugëve është në evoluim.
b) Për zhvillimin e turizmit malor me te gjitha specifikat Kosova disponon me potenciale
te mëdha, të cilat vetëm duhet të shfrytëzuar. Si dhe me burime të shumta termominerale.
c) Disponon me begatit e shumta kulturore dhe historike.
d) Është e domosdoshme shfrytëzimi i kapaciteteve receptive dhe përmirësimi i kushteve
sipas standardeve turistike dhe vënia e tyre në funksion të ofertës turistike,
e) Ne bazë të analizave dhe hulumtimeve te bëra, mundësitë, struktura në ofertën turistike
dhe karakteristikat e qarkullimit turistik të Kosovës përkushtohen në zhvillimin e këtyre
llojeve të turizmit:
·Turizmi Afarist,
·Turizmi Transit,
·Turizmi Dimëror,
·Turizmi Vikendit,
·Turizmi i Gjuetisë dhe Peshkimit dhe
·Turizmi shëndetësor (Balnear) (Recica & Millaku, 2011, 308).
MTI- Depeertamenti i turizmit Prishtinë 2007.
MTI- Depeertamenti i turizmit Prishtinë 2007.
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Rajonet turistike të Kosovës
Kosova ndahet në pesë rajone turistike:
1. Rajoni qendror i Prishtinës;
2. Rajoni turistik i Alpeve Shqiptare (Bjeshkët e Nemuna);
3. Rajoni turistik i Sharrit;
4. Rajoni turistik i Anamoravës;
5. Rajoni turistik i Mitrovicës.
Secili rajon disponon me vlera potenciale të konsiderueshme për zhvillimin e produktit
turistik.
SWOT-Analiza për zhvillimin e turizmit në Kosovë
SWOT-analiza në vazhdim ofron një pasqyrë të përparësive, dobësive, mundësive dhe
kërcënimeve:
Përparësitë

Dobësitë
• Politika e disfavorshme në lëmin e
• Pozita gjeostrategjike e Kosovës e cila turizmit
mundëson arritjen e shpejt nga tregjet • Mungesa e strategjisë së zhvillimit te
emitive evropiane;
turizmit
• Mungesa e infrastrukturës së nevojshme
• Resurset natyrore dhe kulturopër zhvillimin e turizmit (rrugët, transporti,
historike;
• Bashkëpunimi në mes të sektorit
furnizimi me energji, uji, kanalizimi,
publik dhe privat;
shenjat e drejtimit, etj.)
• Mikpritja e banorëve.
• Mos anëtarësimi i Kosovës në
asociacionet ndërkombëtare të turizmit
• Mungesa e planifikimit hapësinor në
sektorin e turizmit
• Mungesa e fondit investiv në sektorin e
turizmit
• Mungesa e objekteve për vendosje ( të
superstrukturës) në regjionet atraktive
turistike
• Mungesa e informatave statistikore në
turizëm
• Mungesa e konceptit të marketingut
turistik
• Mungesa e kompanive prestigjioze
hoteliere

299

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Mundësit
• Kushtet natyrore për formimin e
ofertës turistike;
• Strategjia për zhvillimin e
turizmit(ngritja e imazhit të Kosovës)
• Ngritja e kapaciteteve në institucionet
relevante;
• Valorizimi i monumenteve kulturohistorike;
• Prezenca e komunitetit
ndërkombëtar në Kosovë;
• Kompletimi i infrastrukturës ligjore
relevante;
• Mosha e re e popullsisë;
• Shfrytëzimi i përvojave më të mira
nga vendet tjera
• Diaspora, (eksperiencë, investime
dhe kërkesën turistike).
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Rreziqet
• Imazh jo i mire i Kosovës si destinacion
turistik
• Mosmbrojtja e resurseve dhe vlerave
natyrore, ekologjike dhe kulturore
• Mungesa e interesimit të investitorëve
• Konkurrenca e fortë rajonale
• Vonesa e procesit të privatizimit në
sektorin e turizmit

Përfundimi
Qëllimi është rritja e pjesëmarrjes së turizmit në BPV dhe rritja e numrit te të punësuarave
dhe zhvillim i qëndrueshëm i turizmit. Për të bërë ketë Republika e Kosovës duhet të ; të
përcaktojë një kornizë të përshtatshme dhe efikase institucionale organizative, të sigurojë
produkte turistike konkurrente dhe zhvillim dinamik të ofertës turistike, të realizojë një
strategji efektive të marketingut, të realizojë një strategji efektive të zhvillimit të resurseve
njerëzore,ta realizojë një strategji efektive për investime. Ne ketë mënyrë do të krijohet
produkti turistik në shërbim të ofertës turistike cilësore.
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Abstract
The outbreak of the global financial crisis, fluctuations in oil, food, and other commodity prices,
and the economic slowdown of the major trading partners in 2008 and early 2009 has brought
about one of the most difficult challenges to the transition economies of Balkan. Foreign trade,
including both exports and imports, severely declined, leading to serious contraction of economic
growth.
Before the crisis, Albania enjoyed strong growth with comparatively external vulnerabilities.
Sustained macroeconomic stability, a simplification of the tax system, and structural reforms
helped boost investment and trade. But, despite Albania’s limited integration into global financial
markets, the crisis was transmitted to its economy via a number of channels. One of the channels
is the decline of foreign trade.
This paper aims to explore the situation of the foreign trade of Albania during and after the
economic crisis, clarify the negative effects transmission mechanisms, identify the economic range
of problems caused by this impact, and offer suggestions on policies intended to protect the most
affected groups. It shows that the drop in macroeconomic figures such as the employment rate,
private consumption, remittances and exports are clear consequences of the fact the small-open
Albanian economy has been directly affected by the crisis with delayed impact on the real economy,
compared to the rest of the region.
The paper offers an analytical basis to assist the policymakers, so that the public debate can be
focused on finding alternatives and specific interventions with the aim of alleviating the direct
economic and social consequences of the global economic crisis.
Key words: Foreign trade, global economic crisis, transition economies, structural reforms, economic
impacts.

Introduction
The recent global economic crisis influenced the developing and transition economies
by shaking the factors and the equilibriums which have supported the economic growth.
For the Western Balkan countries (WB), the global financial crisis was experienced as
a huge external shock. As the WB banking systems were not directly exposed to ‘toxic
assets’, the crisis was transmitted to the region through a number of indirect channels.
These included a contraction of international trade, a sudden stop to credit growth, a
rapid fall in inflows of foreign direct investment (FDI), and a rapid fall in remittances
from migrant workers, each reflecting the impact of the global crisis in financial markets,
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goods markets, capital markets and labour markets. It is notable that these mechanisms
mattered to different degrees in different countries in the region.
In the recent years, after the economic crisis, most countries have recovered their
economies. The global economy has continued to expand at only a moderate estimated
pace of 2.6 per cent in 2014 (UN/DESA, 2015). Recovery of several economies after crisis
was hampered by some new challenges, including a number of unexpected shocks, such as
the heightened geopolitical conflicts in different parts of the world. Most economies have
seen a shift in gross domestic product (GDP) growth to a noticeably lower path compared
to pre-crisis levels, raising the specter of longer-term mediocre economic growth. In
the developed economies, although some improvements are forecast for 2015 and 2016,
significant downside risks persist, especially in the euro area and Japan. Growth rates in
developing countries and economies in transition have become more divergent during
2014, with a sharp deceleration in a number of large emerging economies. A number
of these economies have encountered various country-specific challenges, including
structural imbalances and geopolitical tensions.
Trade growth has been sluggish in the past few years, due mainly to the slow and uneven recovery
in major developed countries and the moderate growth in developing countries. World trade is
estimated to have expanded by 3.4 per cent in 2014, still well below pre-crisis trends.
Before the crisis, Albania enjoyed strong growth with comparatively external
vulnerabilities. Sustained macroeconomic stability, a simplification of the tax system,
and structural reforms helped boost investment and trade. But, despite Albania’s limited
integration into global financial markets, the crisis was transmitted to its economy via a
number of channels. One of the channels is the decline of foreign trade.
This paper aims to explore the situation of the foreign trade of Balkan countries and
Albania during and after the economic crisis, clarify the negative effects transmission
mechanisms, identify the economic range of problems caused by this impact, and offer
suggestions on policies intended to protect the most affected groups. It shows that the drop
in macroeconomic figures such as the employment rate, private consumption, remittances
and trade are clear consequences of the fact the small-open Albanian economy has been
directly affected by the crisis with delayed impact on the real economy, compared to the
rest of the region.
The paper offers an analytical basis to assist the policymakers and various interest groups,
so that the public debate can be focused on finding alternatives and specific interventions
with the aim of recovering of our economy and achieving economic growth rates and
trade growth before crisis.
Trade developments and challenges of Western Balkan countries after economic
crisis
The Western Balkan (WB) countries were hit by the global economic crisis, by 2 external
shocks: reduced inflows of foreign capital (FDI, remittances, foreign loans) and reduced
demand for exports. In 2009, Balkan region had strongly negative growth in all countries,
except Albania (Figure 1). The integration of the Western Balkans’ financial sector into the
global financial markets is limited, so that the immediate consequences of the financial
crisis were hardly felt in the region. However, by 2009 at the latest, the dramatic economic
recession in the EU as the region’s most important trade partner had a significant impact
upon the small economies of the region.
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Figure 1: World output growth (in %)

Source: IMF, World Economic Outlook, 2014.
The growth trajectory in the SEE countries reflects except for the key role of the domestic
demand in most of this group of countries, also the euro area growth developments and is
under the pressure of external financial conditions which are becoming more challenging
(IMF, 2014). The pace of growth is even weaker for the subgroup of Southeastern Europenon-EU (Western Balkans countries) with a weighted average rate of 2.1 percent in 2013
and 2.6 percent in 2014.
Meanwhile the contraction trend of world trade in goods and services growth (in real terms)
is much stronger than contraction of world economic growth. In the weakness of trade
and output in past few years contributed several factors, including the lingering impact of
the EU recession, high unemployment in the euro area, and uncertainty about tightening
of monetary policy in the US with a contribution to financial volatility in developing
and emerging economies, particularly those with large current account imbalances (IMF,
2014). However world trade growth picked up strongly with the strengthening in global
activity in the second half of 2013 (Figure 2).
World trade flows, measured in terms of import volumes, continued to grow at a slow pace
in 2014, expanding at about 3.3 per cent, slightly faster than in 2013 but still well below
the long-term trend of the decades before the global financial crisis. In the two decades
prior to the crisis, for instance, the annual growth of world trade, measured by imports in
volume, was on average twice the growth of world gross product (WGP), although trade
flows were characterized by much higher volatility than WGP (Figure 2).
Figure 2: World real GDP and trade volume growth (year on year, %)

Source: IMF, WEO April 2014
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The eruption of the global financial crisis in 2008 and the subsequent Great Recession in
2009 led to a collapse in world trade flows, with the volume of world imports plummeting
over 11 per cent in 2009, 5 times the percentage decline in WGP. Except for a strong
rebound in 2010, world trade has been expanding at a sluggish pace during the recovery,
at only about the same rate as WGP. In the forecast period, trade growth is expected to
expand moderately, at a pace of 4.7 per cent in 2015 and 5.0 per cent in 2016. While this
will be an improvement, the ratio of the growth of world trade to that of WGP will still be
only 1.5, not a full recovery to the pre-crisis trend (UN/DESA, 2015).
At issue is whether the slowdown in trade growth relative to WGP in the years since
the global financial crisis reflects a fundamental change in the structure of the global
economy, or a transient and cyclical change in the relationship between trade and gross
domestic product (GDP). The answer is probably that both cyclical and structural changes
are at play.
Among the cyclical changes, the anemic recovery in major developed countries,
particularly the protracted recession in the euro area, has led to weak import demand.
For example, European countries’ imports from outside Europe are currently more than 7
% below the levels of 2008, and their imports from other European countries are also 8 %
lower than the levels of 2008. Moreover, weak economic recovery in developed countries
has had adverse effects on trade flows in developing countries, as developing countries
contribute to more than 30 % of the exports to developed countries. In the medium term,
stagnant wage growth in many developed countries, coupled with ageing populations,
could increase downward pressure on import growth. Furthermore, as trade between
developing countries represents a quarter of world trade, slowing growth in developing
countries has also weighed on world trade growth.
An increase in post-crisis trade protection is restricting trade growth. The continued
accumulation of these restrictive measures remains of concern. This highlights the
importance of renewed global efforts to reduce trade restrictions by refraining from the
imposition of new measures and eliminating existing ones. However, some changes in
the relationship between trade growth and WGP growth may be structural. World trade
can grow faster than WGP for a sustained period only if the prices of international goods
and services continue to decline relative to the prices of domestic goods and services.
These relative price declines can occur through such factors as new trade agreements to
reduce tariffs and other trade barriers, or technological innovations to lower the costs of
international transportation.
In these conditions, the integration process of the economies in transition of Western
Balkan into the global economy and especially into the European Union, takes a great
importance. All these countries face the challenge of more active inclusion in the European
integration process, and one of the key factors in this path is the improvement in trade
patterns and export competitiveness. Trade flows of the WB countries have been increased
continually, regardless the interruptions by the regional conflicts and the sanctions during
the `90s.
The import coverage ratio from exports is still low in Balkans (less than 50%). The exports
of the goods remain very low in the majority of the countries, being accompanied even
with high rates of unemployment. Thus, regardless the last good increase, the capacity
of exports and trade in WB are far away their potential. WB have to follow a long way to
achieve the potential of their exports and the performance of countries such as Slovakia.
The steady increase for the small countries of WB asks a strong increase in the net exports.
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The current account deficits of the countries of SEE are continually worsening (Table
1), by increasing problems about macroeconomic stability. Trade deficits are covered in
several countries by large flows of remittances (in Albania, Montenegro, Kosovo, etc.).
Other countries still rely on inflows of concessional aid, including especially BosniaHerzegovina which according to some observers has become an aid-dependent economy
(Barlett, 2008).
Table 1: Balance of current account for SEE countries (in % to GDP)
Countries
Albania
Bosnia &
Herzegovina
Bulgaria
Macedonia
Montenegro
Rumania
Serbia
Croatia
Average

2003
-7.0
-19.5
-5.1
-4.0
-6.8
-5.8
-7.8
-6.3
-8.0

2004
-5.8
-16.4
-6.8
-8.4
-7.2
-8.4
-13.9
-4.4
-9.6

2005
-8.7
-16.8
-12.2
-2.7
-8.6
-10.2
-8.7
-5.5
-9.7

2006
-11.3
-8.0
-17.9
-0.9
-24.7
-11.8
-10.1
-6.9
-12.1

2007
-10.6
-12.2
-25.4
-7.5
-29.4
-14.4
-15.7
-7.5
-16.4

Source: IMF, World Economic Outlook, 2015.

2008
-15.1
-14.1
-25.2
-12.7
-33.6
-12.3
-17.2
-9.4
-18.7

2009
-13.5
-6.3
-8.9
-6.8
-29.6
-4.2
-7.1
-5.0
-10.2

2010
-11.6
-6.1
-1.3
-2.2
-24.6
-4.5
-7.2
-1.0
-7.3

2011
-13.2
-8.3
0.1
-2.8
-19.4
-4.2
-9.1
0.9
-6.8

2012
-10.2
-9.2
-1.1
-2.95
-18.6
-4.5
-11.5
-0.2

2013
-10.7
-5.9
2.2
-1.8
-14.6
-0.8
-6.1
-0.8

2014
-13.9
-7.1
0.04
-1.3
-17.8
-0.5
-6.0
-0.7

Consequently, the governments of these economies see themselves confronted with the
difficult challenge of covering the deficits in the current account balance and of financing
an ever increasing foreign debt.
In some Western Balkan states, particularly in Albania and Bosnia and Herzegovina,
migrant workers make a significant contribution to the GDP of their home countries with
their remittances. Due to the economic and financial crisis, they can no longer support
their relatives to such an extent as they did before. The demand for private consumption
goods, which the remittances are mainly used for, has decreased accordingly.
Finally, the availability of credits in the Western Balkans has been seriously limited and
the granting of loans made more complicated. Those who suffer are local businesses and
private consumption, which are both key for any economic recovery. The reason for the
credit crunch lies in the high market share particularly of Greek and Austrian banks,
which have been strongly touched by the turbulences on the global financial markets. The
main difference of WB with new EU member states is that financial markets in WB are
less developed, less sophisticated financial instruments.
The global crisis has revealed more general flaws of the transition strategy pursued in WB,
many problems:
• Consumption much higher than production, financed by foreign savings & investment,
• Extremely high unemployment,
• Slow growth of new private sector, limited restructuring,
• Inadequate structural changes, favouring primarily fast expansion of services, closely
related to structure of FDI (banking, telecommunications, real estate, etc).
Key structural deficiency is weak export performance, insufficient tradable goods at
competitive terms, not facilitated by overvalued currencies. But the main problem in WB
is insufficiently restructured real sector: FDI has gone into few industrial sectors. Over the
next few years, despite remaining privatisation opportunities, WB cannot rely much on
FDI (drop by 50%) need to reconsider the growth model.
The foreign trade of Albania after the global economic crisis
Before the crisis, Albania enjoyed strong growth with comparatively benign external
vulnerabilities (Figure 3). Sustained macroeconomic stability, a simplification of the tax
306

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

system, and structural reforms helped boost investment and productivity. As a result,
growth averaged some 6¼ percent during 2001–2008, largely based on advancements
in total factor productivity, while inflation was kept in check. Although current account
deficits had crept up over time, they mainly reflected an ambitious public investment
program and transition-driven productivity gains.
As in other countries, initially the symptoms of the crisis in Albania (May-June 2008)
manifested themselves in the financial sector. The effects of the crisis emerged mainly
through the balance of payments channels (Bank of Albania, 2009). Soon thereafter the
sectors of the real economy began to experience negative effects from the slowdown of
economic activity and the drop in demand, fluctuation of the exchange rate and financing
difficulties. The industrial sector in general and the inward processing industries in
particular, commerce and services, mining and refinement of minerals, started to show
dropping performance indicators and augmented the pressure on the authorities for
protective and supportive measures. Global and internal economic developments and
pressures are reflected in the size of macroeconomic imbalances, including internal (fiscal
balances, etc) and external ones (trade and current account balances, etc) (Figure 3).
The ‘resistance’ of the Albanian economy against the pressure coming from the global
and the euro zone crisis can be explained by relatively low exposure to external factors,
particularly because of (i) the low share of exports to country’s GDP; (ii) the large
dependants of banks to domestic deposits; (iii) the ‘compensation’ effect of foreign direct
investments and also returning migrants with their savings, against the declining trend
of remittances.
Figure 3: Trade Indicators of Albania (Million ALL)

Source: INSTAT, 2015
The quite low level of Albania’s GDP growth in 2014 (only 2 %), reflects the decline of real
private consumption and real domestic demand (IMF, 2015). The small share of imports
covered by the exports in Albania (and also in other countries of the region) is becoming
an even more serious problem under the recent developments and pressure following
the economic and financial global crisis and particularly the euro area sovereign debt
crisis. The persistent high trade deficit in Albania and in the region is ‘fueled by import
inclination fostered by the tendency of consumption toward the ‘European pattern’, a
tendency supported by the intensive emigration and money transfers…” (Ehrke, 2010).
The declining tendency of remittances and also the financial discipline imposed by the
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recent international developments, increase the importance of promoting exports for
having a sustainable economic growth.
Albania’s exports not only cover a relatively small part of imports; they also suffer from
a high fragility. They are highly related with inward processing industries like apparel
and shoe industries where the comparative advantage is mostly based on low wages and
cannot be a sustained one in medium-to long term. Exports of mining industry products
and other raw materials are highly influenced by the world price fluctuations, while export
of energy is highly related with the weather conditions, as testified by the energy situation
in the last two years. The openness index for Albania is quite low, even compared with the
countries of the region. Being a small economy, Albania should promote a further and
deeper integration (openness) in the international economy.
The relevant indicators calculated by the World Economic Forum (Table 2), demonstrate
an improvement of the country’s competitiveness position and business environment.
Table 2: Global Competitiveness Index and pillars for Albania
Rank (out of 148)
Score
(1–7)
GCI 2014–2015 (out of 148)
97
3.84
GCI 2013–2014 (out of 144)
95
3.9
Basic requirements (40.0%)
97
4.14
Efficiency enhancers (50.0%)
95
3.72
Innovation and sophistication factors
114
3.17
(10.0%)
Source: WEF index, GCR Report 2014-2015.
However, as underlined in the Report (GCR Report 2014-2015), important reforms,
particularly institutional-related ones and also policy measures are needed for
strengthening competitiveness and broadening the sources of growth. The increase of
exports as a pillar of growth in medium–to long run requires not just ‘exploiting’ low cost
export potentials, based on low wages, or just ‘selling’ the natural resources. Albanian
exports need to climb up the value-added ladder. Further improvement of business and
investment environment, and policy measures in support of innovation, professional
education, SMEs particularly those involved in high technology, ‘high quality’ FDIs
integrated in high technology value chain, and intensified regional integration, are the
biggest challenges ahead.
Conclusions and Recommendations
World economic performance matters for the evolution of trade. Trade is more volatile
than GDP. Conversely, trade can have lasting effects on economic performance. Crises
are likely to become more global if trade growth continues at the current pace. Robust
domestic demand and trade diversification may contribute to greater economic stability.
The global crisis brings out structural weaknesses and fragility of WB economies, due
to the model of credit-driven growth and resulting dependence on capital inflows from
abroad. The main problem in WB is insufficiently restructured real sector: FDI has gone
into few industrial sectors. Over the next few years, despite remaining privatisation
opportunities, WB cannot rely much on FDI (drop by 50%) need to reconsider the growth
model.
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Before the crisis, Albania enjoyed strong growth with comparatively benign external
vulnerabilities. Global and internal economic developments and pressures are reflected
in the size of macroeconomic imbalances, including internal (fiscal balances, etc) and
external ones (trade and current account balances, etc). Total public debt as percentage of
GDP is increased, reflecting the narrow space for fiscal stimulus and the need for a more
prudential fiscal policy.
Despite the improvement of the Albania’s competitiveness position and business
environment, important reforms, particularly institutional-related ones and also policy
measures are needed for strengthening competitiveness and broadening the sources of
growth. Albanian exports need to climb up the value-added ladder. Further improvement
of business and investment environment, and policy measures in support of innovation,
professional education, SMEs particularly those involved in high technology, ‘high quality’
FDIs integrated in high technology value chain, and intensified regional integration, are
the biggest challenges ahead.
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Roli i mikrofinances ne zhvillimin e zonave rurale. Rasti i Qarkut Shkoder
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Abstrakt

Koncepti i mikrofinances eshte nje koncept shume i perhapur me ndikim sinjifikant ne zhvillimin
strategjik te nje vendi. Termi mikorfinances eshte futur ne perdorim ne vitin 1990 me nje
konutacion specifik qe perfshin mikrokredine, mikrokursimet si dhe sherbime te tjera financiare
ne pergjigje te ankimimeve te Robert Vogel qe “Kursimet” ishin gjysma e harruar e financave rurale.
Mikrofinanca eshte ajo pjese e sektorit financiar qe perfshin institucionet financiare formale dhe
informale, te vogla dhe te medha qe teorikisht sigurojne sherbimin financiar ne nivele te vogla te te
gjitha segmenteve te popullsise rurale dhe urbane, ne praktike i sherben me popullesise me nivel te
ulet ekonomik. Sic eshte theksuar nje faktor i rendesishem ne zhvillimin e strategjive rurale te nje
vendi eshte dhe mikrofinanca. Te dhenat kane treguar se Zhvillimi rural është në thelb ri-gjallërim
dhe fuqizim i zonave rurale. Zhvillimi rural synon të ri-pozicionojë konceptin e rurales brenda një
koncepti më të gjerë të shoqërisë, duke e bërë ruralen më tërheqëse, më të arritshme, më të çmuar
dhe më të dobishme për shoqërinë. Për shumë dekada, e në shumë vende, përfshi këtu Shqipërinë,
zonat rurale janë kuptuar dhe menaxhuar duke u bazuar në konceptin klasik “urban vs. rural”.
Qarku i Shkodres shtrihet ne veri te Shqiperise dhe renditet i dyti persa i perket siperfaqes qe
ze dhe i pesti ne shqiperi persa i perket popullimit. Rreth 62 % e popullsise jetojne ne zonat
rurale. Nisur nga ky fakt i thjeshte nje faktor i rendesishem ne zhvillimin e qarkut te Shkodres
eshte zhvillimi rural. Pa dashur te nxitohem ne konkluzionet, nepermjet ketij materiali do te
sjell mundesite e zhvillimit te qarku Shkoder nepermjet implementimit dhe shtrirjes se sistemit
mikrofinanciar i cili bazuar ne avantazhet krahasuese do te tregojme qe luan nje rol te rendesishem
ne zhvillimin e shtreses se ulet te popullsise ne zonat rurale dhe duke sjelle ne kete menyre nje
zhvillim te qendrueshem te Qarkut te Shkodres. Hipoteza qe shtroje ne kete paper konsiston ne
“Mikrofinanca ndikon ne permiresimin socio-ekonomik te zonave rurale te qarkut Shkoder”.
Key words: Microfinance, stable development, strategic development, rural development.

Hyrje
Qarku i shkodres eshte nje nder qarqet e Shqiperise me nje pozicion gjeografik
te lakmueshem, me nje tradite sociale, kulturore, ekonomike te konsoliduar, dhe
karakterizohet nga nje popullsi te re. Referuar sa me siper ajo cfare te ben pershtypje eshte
qe pavaresisht burimeve humane dhe natyrore te cilat ekzistojne ne qarkun e shkodres
persa i peket nivelit ekonomik ky qark klasifikohet nder vendet me nivel ekonomik nen
nivelin mesatar te Republikes se Shqiperise. Ajo cfare verehet tjeter ne statistikat eshte
qe ne 15 vitet e fundit eshte prezent fenomeni i uljes se popullsise ne fshatra dhe rritja
e popullsise ne qytete apo ne kryeqytet dhe zonat me te zhvilluara te Shqiperise. Sipas
strategjise se zhvillimit te qarkut Shkoder ne 15 vitet e fundit popullsia ne fshatra ulet
mesatarisht me 18%. Sipas Censusit te vitit 2001 situata e levizjeve te polullsise paraqitet
si ne skemen e meposhtme.
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Ajo cfare verehet qarte eshte zhveshja e zonave rurale dhe perqendrimi i saj ne qender.
Nder arsyet kryesore te evidentuara eshte zhvillimi ekonomik i ulet i vendit ne pergjithesi
dhe ne vecanti per secilen familje. Cfare sygjerojme nepermjet ketij artikulli. Duke qene
evidente dhe te ndergjegjshem per nivelin aktual te zhvillimit ekonomik te Shqiperise,
fondet buxhetore te limituar per te mundesuar investimin ne keto zona nje instrument i
rendesishem per permiresimin e ekonomive familjare eshte mikrofinanca. Implementimi
i instrumenteve mikrofinanciar gjykojme se do mundesoje zhvillimin e qendrueshem
te zonave rurale, permiresimin e ekonomise familjare dhe ne kete kuader zhvillimin e
qendrueshem ne nivel rajoni.
Zhvillimi i Qarkut te Shkodres
Qarku i Shkodrës shtrihet në pjesën veriore të Shqipërisë në një territor prej 3.562 km2 i
cili kufizohet me Malin e Zi në veri dhe veriperëndim, me qarkun e Kukësit në lindje dhe
me qarkun e Lezhës në jug, ndërsa arrin deri në bregdetin e detit Adriatik në perëndim
dhe jugperëndim. Territori i qarkut përbëhet nga zona fushore dhe zona malore në
Alpet shqiptare dhe në pjesën qendrore të qarkut. Territori më malor ndodhet në pjesën
perëndimore të Alpeve me majën më të lartë atë të Radohimës, ndërkohë që zonat fushore
shtrihen në perëndim dhe jugperëndim (10% e sipërfaqes) me dy zona kryesore – ajo e
Mbishkodrës në rrethin e Malësisë së Madhe dhe e Nënshkodrës në rrethin e Shkodrës.(
Strategjia e zhvilimit te qarkut Shkoder, 2010, fq10).
Qarku i Shkodrës është një nga zonat me pasuri të shumta natyrore. Brenda një rreze prej
rreth 30 km rajoni ofron kushte të favorshme natyrore për zhvillimin e katër llojeve të
turizmit: liqenor / detar / bregdetar (Liqeni i Shkodrës dhe bregdeti i Velipojës), turizmi
malor e dimëror (Alpet dhe Bjeshkët e Nemuna), kulturor (qyteti i Shkodrës, Kalaja e
Rozafës, Pazari i vjetër i cili daton prej 1807 – 1809 et.) agroturizmit.
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Me një ekosistem të larmishëm (Liqeni i Shkodrës dhe lumi i Bunës), shumë pranë detit
Adriatik (Porti i Shëngjinit) dhe pika më e afërt e transitit drejt veriut të gadishullit të
Ballkanit dhe tregun e Bashkimit Evropian (me rrugë tokësore e hekurudhore), qarku i
Shkodrës manifeston të gjitha parakushtet e një zone të rëndësishme tregu dhe transiti, si
edhe të një qendre të rëndësishme ekonomike dhe industriale të Shqipërisë.
Aktualisht, aktivitetet kryesore ekonomike në qarkun e Shkodrës janë të përqendruara
në ndërtim dhe prodhimin e materialeve të ndërtimit, industrinë e lehtë (agro-industria,
industria e përpunimit të drurit, fasonët etj.), agrobiznesi, tregti, shërbime etj.
Refruar te dhenave te INSTAT per popullsine verejme nje renje te nurmit te popullsise nga
vitit 2001-2015. Dhe per me teper kjo renje eshte e qendrueshme. Referuar literaturave te
ndryshme disa jane faktoret qe cojne ne uljen e popullsise
Shtesa natyrore e popullsise
Emigracioni
Migrimi
Kushtet e zhvillimit te qarkut
Faktoret e mesiperme kane nje lidheje ndermjet tyre, si shtsa natyrore ashtu dhe
emigracioni ne te shumten e rasteve kane si factor kryesor zhvillimin ekonomik. Por si
paraqitet situate socio ekonomike e qarkut te shkodres.
Popullsia e qarkut ne vite paraqitet ne tabelen e meposhtme:
Qarku
Prefecture

Shkodër

1/1/2001

255,898

1/1/2002

252,699

1/1/2003

249,678

1/1/2004

247,916

1/1/2005

245,800

1/1/2006

243,246

1/1/2007

1/1/2008

239,750

235,667

1/1/2009

232,013

1/1/2010

229,140

1/1/2011
225,548

1/1/2012
222,494

1/1/2013
221,459

1/1/2014
221,235

1/1/2015
218,523

Gjithsej / Total3,063,320 3,057,018 3,044,993 3,034,231 3,019,634 3,003,329 2,981,755 2,958,266 2,936,355 2,918,674 2,907,361 2,902,190 2,898,782 2,895,947 2,893,005

Burimi: INSTAT
Grafikisht popullsia sipas viteve paraqitet si me poshte :

Bujqesia. Siperfaqja e tokes bujqesore ne te gjithe Qarkun eshte 231000 ha nga e cila toke
e punueshme bujqesore eshte 50898 ha. Nga kjo 21134 ha kulture arash, 1044 ha jana dru
frutore, 28721 ha e kullota e livadhe dhe 175805ha pyje. Bujqesia perfaqeson sektorin me
te madh te ekonomise se qarkut. Aty jeton rreth 60 % e popullsise. Reforma e tokes e 1991
ka krijuar coptimin e tokes dhe ka krijuar rreth 30 mije fermere me 05-3 ha toke.
Industria dhe Biznesi Ne qarkun e Shkodres ushtrojne aktivitetin e tyre rreth 2254
subjekte ekonomike barabarte kjo me 4% te totalit ne rang vendi, me rreth 7163 puntore;
nga te cilat 50 ne bujqesi, 230 ne industri, 130 ne ndertim, 446 ne transport, 991 ne tregti
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dhe 605 ne sherbime. Struktura e tyre paraqitet; Ndermarje me mbi 80 puntore 14, me
20-80 puntore =33, 6-20 puntore =61 dhe 1-5 puntore =2146. Sic shihet mbizoterojne
ndermarjet e vogla me 1-2 punonjes e me aktivitet tregtar e sherbimi. Sektori industrial
dikur teper i fuqishem me rreth 28 ndermarje te medha, perfaqesohet sot nga industria
e nxjerjes dhe perpunimit te mineraleve ne gjendje degradami te vazhdueshem. Jane
bere perpjekje per dhenien e disa minierave me koncesion si ato te bakrit kromit etj;
industrise se e lehte dhe ushqimore perfaqesuar nga disa linja, grumbullim-perpunimit te
lekureve, vajit, bukes, e blojes, makaronave, sallameris, pijeve, qumeshtit e nenprodukteve
te tij, salces etj. Industria e materialeve inerte dhe ndertimit ka nje zhvillim relativ si dhe
ndermarjet e kontrolluara nga shteti ne sektorin e energjise elektrike, ujsjellsi, telekomi,
posta, hekurudha etj.
Infrastruktura e Transportit dhe Telekomunikacionit: Qarku i Shkodres ka nje sistem te
larmishem te transportit rrugor hekurudhor e ujor ne pergjithsi ne gjendje jo te mire dhe
mjaft te amortizuar. Udhetimi me tren mbetet pak i frekuentuar per shkak te mungesse se
shpejtesise e komoditetit te ketj sherbimi. Me interes paraqet trasporti i mallrave sidomos
lidja e tij me ate te Malit te Zi. Inventari i rrugeve rurale arin ne rreth 1200 km, niveli i te
cilava le mjaft per te deshiruar, keshtu vetem rreth 30% e tyre eshte e asfaltuar. Ne qytetet
e qarkut sistemi e rrugeve kryesore paraqitet ne pergjithsi i permisuar. Problematike
mbeten sistemi dytesor e brenda lagjeve. Ne gjithe qarkun numerohen rreth 13400 mjete
trasporti per pasagjere nga te cilat 11424 autovetura e 1162 autobuze e minibus, 4735
mjete trasporti mallrash nga ku 3878 kamjona, 614 maune me rimorkio. Ne te gjitha
qytete eshte aritur instalimi i centraleve digitale moderne. Lidhja mes fshatrave behet
kryesisht me ane te albtelekomit dhe cellulareve. Aktualisht ne te gjithe qarkun jane rreth
10451 pajtimtare telefonike = me 5% te totalit ne rang vendi.nga ku 9793 familjare e 658
zyrtare.
Arsimi. Ne nivel qarku jane 139 kopeshte 31 qytet e 108 ne fshat, me 5131 femije e 244
edukatore. Shkolla 8 vjecare 187 me 43299 te regjistruar e 2417 mesues. Shkolla te mesme
36 (21 ne fshat) 7 prefesionale, me 559 mesues. Universiteti ka mbushur nje zbrazesi
institucionale por akoma mbetet i vogel me nje numer te kufizuar te kurseve te diplomimit.
Punesimi dhe Sigurimi Social. Ne pergjithesi evidentohet tendenca e polarizimit te
popullsise. Ne nivel qarku trajtohen me ndihme ekonomike rreth 22486 familje =17%
ne shkalle vendi me 70 milion leke(14646 te pjesshem e 7840 te plote) Forcat e punes
62326, nga te cilat 13151 ne sektorin shteteror, 6083 ne sektorin privat jo bujqesor, 43092
ne privat-bujqesor. Te papune gjithsejt 25265, shkalla papunesise 29%(vendi=15,8%).15
Komuna konsiderohen se jetojne ne nivelin ekstrem te varferise.
Turizmi. Polita gjeografike kufitare, nderthurja e malit, pyllit, kullotes, detit, liqenit,
lumenjve e klimes mesdhetare etj me vlerat historiko-muzeale e relixhoze te qytetit
2400 vjecar te Shkodres bejne qe turismi te jete mundesi e perspektive. Eshte e mundur
shfrytezimi i turizmit ambiental, kurativ e sportiv.
Pavaresisht zhvillimit te mesiperm te paraqitur per qarkun e shkodres nese verejme te
dhenat e PBB per fryme sipas qarqeve te raportuara nga INSTAT ne vitin 2010 verejme se
qarku i Shkodres renditet ne qarqet me nivel nen nivelin mesatar te zhvillimit ekonomik.
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Ajo cfare rekomandohet eshte gjetja e menyrave alternative mbeshtetese per te stimuluar
punesimin, hapjen e bizneseve, shiftimin e zhvillimit ekonomik ne fushen e agrobiznesit
per stimulimin e zhvillimit te zonave rurale.
Roli i mikrofinancave ne zhvillimin ekonomik te zonave rurale.
Zhvillimi rural është në thelb ri-gjallërim dhe fuqizim i zonave rurale dhe normalisht
dhe i ekonomise se qarkut. Në Shqipëri zhvillimi ekonomik dhe social i zonave rurale ka
pasur një historik të trazuar gjatë njëzet viteve të fundit. Levizjet demografike, ekonomike,
sociale apo kulturore të cilat prekin sot hapsirat rurale ne qarkun e shkodres bejne te
mundur zhvillimin dinamik organizativ. Kjo do te thote qe ben te mundur zhvillimin
dhe forcimin e të gjithë institucioneve si pjesë e rëndësishme e zhvillimit të një zone
rurale. Por sa e mundur eshte zhvillimi i njekohshem i institucioneve. Ajo cfare mund
te realizohet ne nje kohe te shpejt dhe pa shume kosto eshte mikrofinanca. Referuar te
ardhurave familjare te uleta ne zonave rurale ne Shkoder por zoterimi i burimeve natyrore
socale dhe tradicionale ne zonat rurale eshte kontarsti i radhes zgjidhja e se cilit do te
ndikoje ne zhvillimin e pergjithshem ekonomik te qarkut.
Ne pergjithesi popullsia e zonave rurale jane mesuar te perfitojne nga projektet me
donatoret ku kostpja e paguar prej tyres eshte 0. Ajo cfar duhet bere nga qevrisja qendrore
dhe vendore eshte stimulimi i popullsise per te aplikuar ne sistemin mikrofinanciar.
Hartimi i plotikate te tilla mebshtetese qe te ndergjegjesoje popullsine qe shfrytezimi i
burimeve natyrore kapitalit njerezore qe ata e disponojne te mbeshtetur me instrumentat
mikrofinanciar jane burim i zhvillimit te tyre ekonomik dhe social.
Nxitjen e institucioneve mikrofinanciare te shtrijne akticitetin e tyre ne zonat rurale
te qarkut Shkoder : Vetem Ofrimi i kredive afat shkurter me terma lehtesues do te bej
te mundur qe popullsia e zonave rurale te fitoje eksperienca te shendosha ne kete lloj
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financimi, duke krijuar besimin ne mundesite e tij kredimarese.
Ritja e vetbesimit ne mundesite investimit, mundeson zhvillimin e individit ne
shfrytezimin e burimeve te brendshem dhe te jashtme duke krijuar shtegje maksimale
zhvillimi. Nese ata kane njehere sukses ne realizimin e investimeve te tyre ne zonat rurale
ata do te kerkojne partnere banker per zgjerimin dhe forcimin e investimeve te kryera te
cilat jane gjykuar nga ata te sukseshme. Kjo gje e indihmon popullsine e zonave rurale
jo vetem te permiresojne nivelin e tyre ekonomik por behen burim punesimi per pjesen
tjter te popullsise rurale duke mundesuar zhvillimin ne dy drejtime te ekonomise ne nivel
zone.
Konkluzone dhe rekomandime
Mikro financa nuk eshte nje zgjidhje e varfer per zonat e varfra por nje instrument
zhvillimi.
Pavaresisht impkatit ne zonat rurale instrumenti mikrofinanciar ne bashkepunim
me politikat qeveritare ne nivel qendror dhe vendor perben nje potencial te madh ne
reduktimin e varferise dhe ne zhvillimi jo vetem ne zonat rurale por dhe ne zonat urbani
gjithashtu.
Mikrofinananca kontribon ne zhvillimin ekonomik te nje vendi, por ajo nuk mund te jete
“ nje ilac i mire qe shern e vetme gjithe te keqijat”. Per te mundesuar zhvillimin dhe per te
qene efikase ajo kekon nje klime te pershtatshme ne te gjitha fushat per te qene totalisht e
efektshme ne nivel makroekonomik dhe ne nivel local.
Kjo gje kerkon potika te shendosha ne agrokulture, agrobiznes, shkembim monetary,
exporte edukeim dhe nje numer te gjere potikash qe gjenerojne klime te permiresuar per
zhvillim ne te cilen mikrofinanca mund te luaj me sukses rolin e saj.
Funksioni kryesor i transferimit te kapitalit nga jashte mund te jete nje ura lidhese ne
trema afa tshkurter ne kredite e kapitalit neprmjet linjave te kredise
Zhvillimi i integruar rural ofron një mundësi të konsiderueshme për uljen e masës së
varfërisë në zonat rurale. Por kjo nuk mund te realizohet e vetme sic eshte cituar dhe me
siper. Kjo përbën një iniciative komplekse shume dimensionale e ndërsektoriale e cila
aktualisht duhet te zhvillohet dhe gjerësisht te eksplorohet pasi ne kete fushe ka ende
shumë për t’u mësuar.
Popullsia e zonave rurale veprojnë në heterogjenitet te lartë ceshtjesh dhe problemesh.
Per kete arsye kërkohet kreativitet dhe fleksibilitet në hartimin dhe implementimin
e programeve projekteve mbeshtetese te zonave rurale në nivel lokal nëpërmjet
decentralizimit dhe pjesëmarrjes së vetë popullsise rurale ne vendimarje dhe zbatim.
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Rëndësia e kolateralit - Rishikim literature
Msc. Juliana Imeraj

Universiteti “Aleksander Moisiu”, Durres
Kolaterali është një instrument kontraktual i përdorur nga huamarrësit dhe huadhënësit në mbarë
botën. Kolateralet janë përdorur shumë kohë më përpara sic jepet dhe në veprën e famshme të
Shekspirit “Tregtari i Venedikut” (Leitner, 2006, 1). Kolaterali i referohet aseteve të lëna peng nga
huamarrësi për të siguruar një kredi. Nëse kredia nuk paguhet huadhënësi mund të sekuestrojë
kolateralin. Nga ky këndvështrim mund të themi që kreditë e siguruara janë më të sigurta për
huadhënësin se kreditë e pasiguruara. Por studimet empirike nga autorë të ndryshëm kanë arritur
në rezultate të ndryshme. Në këtë artikull do shqyrtojmë literaturën teorike dhe empirike se pse
bankat kërkojnë kolateral, dallimi mes kolateralit të brendshëm dhe të jashtëm, si ndikon kolaterali
në zgjidhjen e problemeve të riskut moral dhe zgjedhjes së keqe, lidhjen mes pranisë së kolateralit
dhe primit të riskut. Literatura e gjerë që ekziston në këtë drejtim duket se mbështet atë që tashmë
pranohet nga bankierët që sa më me risk të perceptohet huamarrësi aq më shumë kolateral do
kërkojë banka dhe aq më e lartë do jetë norma e interesit.
Fjalë kyce: Kolaterali, risku moral, asimetria e informacionit, primi i riskut.

Hyrje
Kolaterali është një instrument kontraktual i përdorur nga huamarrësit dhe huadhënësit
në mbarë botën. Kolateralet janë përdorur shumë kohë më përpara sic jepet dhe në veprën
e famshme të Shekspirit “Tregtari i Venedikut” (Leitner, 2006, 1). Ka prova të shumta në
lidhje me përdorimin masiv të kolateralit nga bankat për huatë që u jepen firmave. Në vendet
Europiane, Davydenko dhe Franks (2008, 578) vërejnë që 75.7% e huave të bizneseve në
Francë dhe 88.5% në Gjermani janë janë të garantuara, ndërsa Booth dhe Booth (2006,70)
vërejnë që 75% e kredive për biznese në SHBA janë të garantuara (siguruara). Prandaj është
me interes të dimë pse bankat përdorin kolateral. Literatura teorike është e pasur në lidhje
me këtë cështje por ajo mund të përmblidhet në tre argumenta kryesore. Së pari, kolaterali
mundëson reduktimin e humbjes nga kreditë për bankën në rast mospagimi të kredive.
Kolaterali i siguron bankës një të drejtë mbi asete specifike. Së dyti, kolaterali ndihmon
në zgjidhjen e problemit të zgjedhjes së keqe me të cilin përballen bankat gjatë procesit
të kredidhënies. Ai shërben si një instrument sinjalizues që i siguron bankës informacion
shumë të vlefshëm. Kolaterali e ndihmon bankën të sigurojë informacion privat rreth
huamarrësve, duke qenë se huamarrësit cilësorë janë më të prirur të pranojnë vendosjen e
kolateraleve në përfitim të një norme interesi më të ulët se huamarrësit më pak cilësorë. Së
treti, kolaterali ndihmon në zgjidhjen e problemit të riskut moral pasi kredia është dhënë.
Pa praninë e kolateralit huammarrësi nuk është i predispozuar të sigurojë përpjekje
optimale apo nivelin optimal të investimit. Ky mekanizëm i ka rrënjët në rolin shtrëngues
(binding) të kolateralit mbi huamarrësin, qw bën të mundur përputhjen e interesave të tij
me ato të bankës. Por natyrisht është e nevojshme që këto argumente teorikë të testohen
në mënyrë empirike. Kolaterali, shoqërohet me kosto ligjore dhe të monitorimit të cilat
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mund të jenë aq të mëdha sa të eleminojnë avantazhet e të kërkuarit të kolateralit. Më e
rëndësishme, ndërsa të dy argumentat e bazuar në asimetrinë e informacionit tregojnë një
marrëdhënie negative ndërmjet riskut të mospagimit (dështimit) dhe kolateralit, ekziston
një mendim i pranuar mes bankierëve që kreditë me risk më të lartë do shoqërohen me
më shumë kolateral. Mendimi racional është që bankat do ishin në gjendje ti zgjdhnin
huamarrësit nga informacioni që kanë mbi cilësinë e tyre. Si rezultat, bankat do u caktonin
norma më të larta interesi huamarrësve më riskozë dhe do kërkonin më shumë kolateral
nga këta huamarrës. Teoritë mbi përdorimin e kolateralit në këtë mënyrë do dështonin të
shpjegonin përdorimin e tij të gjerë. Natyrisht vërtetimi empirik i këtyre teorive është një
cështje e rëndësishme për të kuptuar pse bankat kërkojnë kolateral në vendimmarrjet për
huadhënie. Ka disa studime që kanë testuar vërtetësinë e këtyre argumentave (Berger dhe
Udell, 1990; Jimenez dhe Saurina, 2004).
Por një element shumë i rëndësishëm nuk është vetëm fakti që kredia është e siguruar por
edhe kush e vë në dispozicion kolateralin. Intuitivisht mund të themi që një kolateral nga
jashtë – një aktiv jashtë firmës huamarrëse – është më shumë shtrëngues se një kolateral
i brendshëm. Si pasojë, kolateralët e jashtëm do kenë një kontribut më të madh sesa
kolateralet e brendshme për zgjidhjen e problemit të zgjedhjes së keqe dhe riskut moral.
Literatura teorike
Literatura teorike jep tre arsye kryesore mbi përdorimin e kolateralit nga bankat. Së pari,
duhet të përkufizojmë cfarë është kolaterali i brendshëm dhe kolaterali i jashtëm, meqenëse
disa nga argumentat teorike mbi rolin e kolateralit kanë lidhje më këto përkufizime. Një
kolateral i brendshëm është një aset i zotëruar nga firma së cilës i është dhënë kredi.
Ai mund të jetë në formën e llogarive të arkëtueshme, inventarëve apo aseteve fikse. E
kundërta, një kolateral i jashtëm është një aset që firma nuk e zotëron. Ai mund të jetë një
garanci nga pronarët e firmës apo nga firmat e grupit.
Së pari, banka kërkon kolateral sepse ai redukton humbjen nga kreditë në rast mospagimi
të kredisë. Duke patur kolateral banka ka një të drejtë mbi asetet specifike. Një kolateral
i brendshëm është i dobishëm për bankën sepse ai rrit prioritetin e bankës nëse firma
nuk paguan kredinë. Një kolateral i jashtëm e heq përgjegjësinë e kufizuar të firmës, duke
qenë se i jep bankës një pronë jashtë firmës. Duhet të theksojmë se kjo arsye e marrjes së
kolateralit të jashtëm nuk ka lidhje me asimetritë e informacionit mes huamarrësit dhe
bankës. Ky është një ndryshim thelbësor me arsyet e tjera të përdorimit të kolateralit. Së
dyti, kolaterali mund të zgjidhë problemin e zgjedhjes së keqe nës sajë të informacionit më
të mirë që zotëron huamarrësi në krahasim me bankën përpara vendimit të huadhënies.
Ky informacion privat mund të cojë në racionim të kredisë për shkak të paaftësisë së
bankës për ta cmuar kredinë sipas cilësisë së huamarrësit (Stiglitz dhe Weiss, 1981).
Prandaj huamarrësit me cilësi të lartë janë të prirur ta demonstrojnë cilësinë e tyre, duke
përdorur sinjale të besueshëm, që do të thotë sinjale që nuk mund të jepen nga huamarrës
me cilësi të ulët. Dhe kolaterali shërben si një sinjal i tillë duke qënë më i kushtueshëm
për huamarrësit me cilësi të ulët, meqenëse ato kanë më shumë shance të mos paguajnë
kredinë dhe si rrjedhojë të humbasin kolateralin (Bester, 1985; Chan dhe Kanatas, 1985;
Besanko dhe Thakor, 1987). Rrjedhimisht kolaterali shërben si një instrument sinjalizimi,
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ai përcjell informacion të vlefshëm rreth huamarrësit tek banka, e cila pastaj mund të
monitorojë huamarrësit duke ofruar zgjedhjen mes një kredie të siguruar me një normë
të ulët interesi dhe një kredie të pasiguruar me një normë të lartë interesi. Një huamarrës
cilësor do preferojë të zgjedhë kredinë me kolateral meqenëse risku i ulët i mospagimit
nënkupton një probabilitet të ulët për të humbur kolateralin dhe një probabilitet të lartë
për të paguar interesin.
Ky argument është vecanërisht i rëndësishëm në rastin e kolateralit nga jashtë, meqenëse
kosto për huamarrësin për të dhënë një kolateral të tillë është e qartë. Roli i tij është jo i
rëndësishëm për kolateralin e brendshëm për shkak të kostove të tyre. Me të vërtetë një
kolateral i brendshëm është i kushtueshëm për huamarrësin meqenëse përdorimi i tij i
bën kreditë e ardhshme më të shtrenjta, duke ulur sasinë e aseteve të disponueshme për tu
vendosur si kolateral në të ardhmen.
Së treti, kolaterali mund të reduktojë problemin e riskut moral pasi huamarrësi ka
marrë kredinë duke i ulur nxitjet e tij për të investuar në projekte më riskoze apo për të
minimizuar përpjekjet e tij për të siguruar suksesin e projektit për të cilin kredia ishte
dhënë (Boot, Thakor dhe Udell, 1991). Me të vërtetë banka mund ti drejtojë interesat
e huamarrësit në përputhje me interesat e saj duke përdorur kolateralin, duke qenë se
ai shkakton një humbje më të lartë në rast mospagimi. Kjo vlen më shumë në rast të
kolateralit të jashtëm, meqenëse ky lloj kolaterali e zgjeron përgjegjësinë e kufizuar të
firmës huamarrëse tek asetet jashtë firmës. Kështu, të dy argumentat sugjerojnë një lidhje
negative ndërmjet kolateralit dhe riskut të kredisë, meqenëse kredia e siguruar do jetë e
lidhur me huamarrës të cilësisë më të lartë dhe një probabilitet më të ulët të rikut moral pas
dhënies së kredisë. Megjithatë, mendimi që kolaterali ka lidhje me risk më të lartë të kredisë
është shumë i përhapur mes bankierëve sic përmendet nga Berger dhe Udell (1990) dhe
Jimenez dhe Saurina (2004). Sipas këtij argumenti bankat mund ti zgjedhin huamarrësit
nga informacioni që ato kanë mbi cilësinë e tyre. Rrjedhimisht ato u vendosin norma
më të larta interesi huamarrësve me risk të lartë dhe njëkohësisht kërkojnë më shumë
kolateral nga këta huamarrës sipas arsyes së parë teorike për përdorimin e kolateralit:
meqenëse kolaterali redukton humbjen e saj, banka do ishte më prirur në kushtë të tjera
të pandryshuara, për të kërkuar kolateral nga klientët me risk më të lartë. Ky argument
zakonisht quhet Hipoteza e riskut të vërejtur (observed-risk hypothesis).
Literatura empirike
Pavarësisht literaturës së bollshme teorike kushtuar cështjeve bankare, studimet mbi
arsyet e përdorimit të kolateralit janë relativisht të pakëta. Berger dhe Udell (1990)
shqyrtojnë marrëdhënien mes kolateralit dhe riskut të kredisë në një mostër prej 1 milion
kredish nga bankat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një pjesë të parë, këta autorë
testojnë hipotezën që zgjedhja e keqe ka rëndësi për përdorimin e kolateralit duke bërë
një regression të primit të riskut në një set karakteristikash të kredisë duke përfshirë një
variabël dummy duke marrë në konsideratë nëse kredia është e kolateralizuar apo jo.
Konkluzioni nuk e konfirmon argumentin e zgjedhjes së keqe, ndërkohë që vërehet një
marrëdhënie pozitive dhe e rëndësishme mes kolateralit dhe primit të riskut.
Ky rezultat mund të shpjegohet nga fakti që bankat kërkojnë më shumë kolateral nga
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huamarrësit më riskozë për të cilët aplikojnë norma interesi më të larta.
Në një pjesë të dytë, merren në shqyrtim matësit e riskut pas dhënies së kredisë (ex
post), duke përfshirë fshirjet neto të kredive ndaj kredive dhe pagesat e kredive pas
afatit ndaj kredive, të cilat janë regresuar në një set karakteristikash të huamarrësit duke
grumbulluar informaconin sipas kredisë, kështu që ky regression është realizuar në nivelin
e huamarrësit. Ata vërejnë që kolaterali është i shoqëruar me një risk krediti më të lartë.
Si rezultat, ky punim konkludon në favor të një marrëdhënie pozitive ndërmjet kolateralit
dhe riskut të kredisë, e cila i nxit bankat të kërkojnë më shumë kolateral nga kompanitë
më riskoze dhe rrjedhimisht tu vendosin norma më të larta interesi.
Jimenez dhe Saurina (2004) fokusohet në përcaktuesit e probabilitetit të dështimit
të kredive bankare mbi një mostër shumë të gjerë prej 3 milion të dhëna nga bankat
Spanjolle. Probabiliteti i dështimit konsiderohet si një matës i riskut të kredisë pas ngjarjes
(ex post). Kështu ata testojnë nëse të dy argumentat mbi përdorimin e kolateralit bazuar
në asimetritë e informacionit janë vërtetuar, përkatësisht nëse prezenca e kolateralit
e redukton probabilitetin e dështimit. Probabiliteti i dështimit shpjegohet nga një set
karakteristikash të kredisë duke përfshirë informacionin mbi kolateralin. Tre variabla
dummy në varësi të pjesës së kolateralizuar të kredisë merren së bashku në konsideratë në
model. Ato gjejnë një probabilitet më të lartë të dështimit për kreditë e siguruara.
Pak studime fokusohen në një cështje shumë të afërt, huadhënia sipas marrëdhënieve
me bankën. Së pari, punimi i Berger dhe Udell (1995) merr në konsideratë në mënyrë
të kufizuar llojin e kolateralit. Variabla dummy përfshihen përkatësisht për llogaritë e
arkëtueshme dhe inventarët, asetet e firmave të tjera ose kolaterali i jashtëm. Ky punim
analizon lidhjen mes kolateralit, marrëdhënies me bankën dhe primin e riskut mbi
një mostër 1 milion kredi në bankat në SHBA. Ky punim mbështet lidhjen pozitive
mes kolateralit dhe primit të riskut dhe jep prova të qarta që firmat me marrëdhënie
bankare me afat më të gjatë kanë më pak gjasa që të lënë peng kolateral. Si rrejedhojë,
ky punim mbështet pikëpamjen që kolaterali lidhet me riskun më të lartë. Dy punime të
tjera që shpjegojnë një variabël dummy nëse kredia është e kolateralizuar ose jo, Harhoo
dhe Körting (1998) konkludojnë në mënyrë të ngjashme mbi 994 kredi nga bankat
Gjermane, ndërsa punimi i Degryse and Van Cayseele (2000) mbi 18000 kredi nga një
bankë e rëndësishme Belge nxjerr prova të përziera mbi këtë cështje. Ndërkohë, Jimenez
et al. (2006) kanë si synim të hetojnë një gamë të gjerë të përcaktuesve të prezencës së
kolateralit në një mostër prej 550,000 kredish të dhëna nga bankat Spanjolle. Përcaktuesit
e testuar përfshijnë karakteristikat e huamarrësit sipas cilësisë së kredisë, por edhe ato të
huadhënësit, konkurrencën në tregun e kredisë dhe kushtet makroekonomike. Cilësia e
kredisë ka lidhje me teoritë e përdormit të kolateralit nga bankat. Ai përafrohet me një
variabël dummy duke marrë parasysh faktin që huamarrësi së fundmi kishtë dështuar
në shlyerjen e kredisë. Autorët pastaj vëzhgojnë që cilësia e kredisë e huamarrësit është
përcaktuesi kryesor i përdorimit të kolateralit.
Booth dhe Booth (2006) përdorin një perspektivë të ndryshme duke marrë në konsideratë
vendimin e huamarrësit për të lënë peng kolateralin. Për një mostër prej 977 kredish të
dhëna nga bankat Amerikane, ato shqyrtojnë se si kostot e huamarrjes direkte ndikojnë
vendimin e huamarrësit për të lënë peng kolateral. Ato konkludojnë që firmat lënë
kolateral peng për të minimizuar kostot e huamarrjes direkte. Ato gjithashtu vërejnë që
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kolaterali shfaqet që të jetë i shoqëruar me kredi më riskoze, në përputhje me hipotezën
e riskut të vërejtur. Ky sondazh mbi literaturën empirike shpie në dy konkluzione. Së
pari, evidenca empirike është kryesisht në favor të hipotezës së riskut të vërejtur sipas
së cilës huamarrësve me risk më të lartë ju kërkohet të vendosin më shumë kolateral, në
përputhje me opinionin e përgjithshëm të bankierëve. Ky element tenton drejt hedhjes
poshtë të argumentave teorikë mbi përdorimin e kolateralit që kanë të bëjnë me asimetritë
e informacionit. Së dyti, roli i llojit dhe i vlerës së kolateralit mbi motivet e përdorimit
të kolateralit nga bankat nuk është shqyrtuar kurrë, me përjashtimin e pjesshëm të dy
punimeve që përdorin informacion të kufizuar mbi llojin e kolateralit (Berger dhe Udell,
1995; Jimenez dhe Saurina, 2004). Më tej hetimi i rolit të kolateralit për të zgjidhur problemet
e riskut moral nuk është kryer kurrë me informacion direkt mbi sjelljen e riskut moral.
Këto problem adresohen në punimin e tyre empirik nga Blazy & Weill (2007). Ata morën
në shqyrtim një mostër prej 735 linja kredie të dhëna 386 firmave franceze me probleme,
borxhi i të cilave tejkalonte 100 mijë euro. Ata testojnë së pari, nëse kolaterali e redukton
humbjen nga kredia në rast dështimi dhe si ndryshon ajo në varësi të llojit të kolateralit
dhe së dyti, nëse kolaterali i zbut problemet e zgjedhjes së keqe dhe së treti, nëse kolaterali
redukton riskun moral të huamarrësit. Motivi më i drejtpërdrejtë për përdorimin e
kolateralit në kontratat e kredisë është reduktimi i humbjes në rast mospagimi (dështimi)
të kredisë. Termi “rast dështimi” (default event) bëhet sipas përkufizimit të Basel II: një
firmë dështon nëse i vonon shlyerjen e detyrimeve financiare më shumë se 90 ditë. Por a
e redukton prezenca e kolateralit në mënyrë të konsiderueshme humbjen nga kredia apo
jo? Rezultatet e ekuacionit të ndërtuar nga Blazy & Weill mbështetin pritjen që prezenca
e kolateralit e redukton në masë të konsiderueshme humbjen e kredisë në rast dështimi të
kredisë. Një cështje e rëndësishme për një bankë është të dijë sa mund të rikuperojë për
secilin tip kolaterali. Sipas modelit me 6 ekuacione simultane dhe metodës së katrorëve
më të vegjël me tre stade (hapa), autorët arrijnë në konkluzionin që vlera fillestare e
kolateralit ka një ndikim të rëndësishëm dhe pozitiv mbi vlerën e rikuperuar të kolateralit,
pavarësisht nga lloji i kolateralit. Por njëkohësisht sipas nivelit të koeficientëve krijohet një
hierarki e llojeve të kolateralit. Pra ka kolaterale që janë më të mira dhe kolaterale të tjera jo
shumë të mira, cilësia e të cilave varet nga fakti nëse janë kolaterale të brendshme apo edhe
nga mbrojtja ligjore që ka secili prej tyre. A i zbut kolaterali problemet e zgjedhjes së keqe?
Literatura teorike sugjeron që kolaterali mund të shërbejë si një instrument sinjalizues
dhe rrjedhimisht do e ndihmojë bankën të sigurojë informacion privat të zotëruar nga
huamarrësi. Sipas këtij argumenti, duhet të vërejmë një lidhje negative mes prezencës së
kolateralit dhe primit të riskut, ku firmat cilësore do jenë të gatshme të vendosin më shumë
kolateral në këmbim të një primi më të ulët të riskut. Për të testuar këtë hipotezë, Blazy
& Weill (2007) kanë vlerësuar një model ekuacionesh që përfshin varësitë mes primit
të riskut dhe vlerave të kolateralit. Marrëdhënia mes vlerave të kolateralit dhe primit të
riskut supozohet të jetë dy kahëshe, që do të thotë se vlerat e kolateralit ndikojnë primin
e riskut dhe anasjelltas. Rezultatet empirike bien në kundërshtim me argumentin teorik
që kolaterali zgjidh problemin e zgjedhjes së keqe por pohon edhe një herë hipotezën e
riskut të vërejtur sipas së cilës banka do kërkojë më shumë kolateral nga kompanitë me
risk të lartë. Gjithashtu ato e zgjerojnë literaturën duke zgjeruar rezultatet për të gjitha
llojet e kolateraleve. Pra, përfundimisht sipas Blazy & Weill (2007) asnjë lloj kolaterali
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nuk ndihmon në zgjidhjen e problemit të zgjedhjes së keqe. Në lidhje me rolin që luan
kolaterali në zgjidhjen e problemeve të riskut moral sipas argumentave teorikë kolaterali
ndikon pozitivisht në drejtimin e interesave të huamarrësit drejt atyre të huadhënësit.
Por përsëri rezultatet empirike nuk tentojnë të mbështesin këto argument teorikë. Kjo
madje provohet edhe Jimenez dhe Saurina (2004) të cilët vërejtën një probabilitet më të
lartë të dështimit për kreditë e siguruara duke mbështetur hipotezën e riskut të vërejtur.
Ndërkohë rezultatet e studimit empirik të Berger, Frame & Ioannidou (2015) sugjerojnë
që rezultatet kontradiktore në literaturë në lidhje me lidhjen mes kolateralit dhe riskut
të kredisë, mund të ndodhin për shkak të mostrave të ndryshme të cilat mund të jenë të
dominuara nga lloje të ndrshme kolateralesh me karakteristika të ndryshme ekonomike.
Konkluzione
Ky punim ka analizuar literaturën teorike dhe empirike mbi motivet e përdorimit të
kolateralit nga bankat. Literatura ndan mendime dhe rezultate të ndryshme mbi rolin
e kolateralit në procesin e kredidhënies. Literatura teorike mbështet faktin që prezenca
e kolateralit lidhet me huamarrës me cilësi më të lartë. Ndërkohë studime të ndryshme
empirike kanë arritur në konkluzionin që koalterali ka një lidhje pozitive me riskun e
kredisë. Sa më e ulët cilësia e huamarrësit aq më shumë kolateral do kërkojë banka nga
huamarrësi. Prirje kjo tashmë e konfirmuar nga bankat. Gjithashtu, nëse argumentat
teorikë janë në favor të kolateralit si instrument zbutës i problemeve të zgjedhjes së keqe
dhe riskut moral, studimet empirike vërtetojnë në përgjithësi të kundërtën. Por, ashtu sic
pohohet nga Berger, Frame & Ioannidou (2015), rezultatet kontradiktore në literaturë
në lidhje me lidhjen mes kolateralit dhe riskut të kredisë, mund të ndodhin për shkak të
mostrave të ndryshme të cilat mund të jenë të dominuara nga lloje të ndrshme kolateralesh
me karakteristika të ndryshme ekonomike.
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Abstract
Students’ financial literacy has been an issue of concern for most researcher, practitioner and
academics. A large body of literature researches this topic and continually reports that students
have inadequate financial knowledge to take informed and wise decisions. A financially literate
person will have some basic knowledge on key financial concepts like: planning cash-flow,
saving and investing, borrowing and insurance. Studies undertaken in developed and developing
countries have discovered that one of the main factors that influence students’ financial knowledge
is parental income. In addition, it is found that students who report high parental income are more
prone to spending money, less interested in financial matters and see less need for precautionary
saving. The purpose of this study is to explore whether students family income affects their
financial knowledge. questionThe main objectives of this study are: i) firstly, to assess the level of
financial knowledge of Albanian university students; ii) secondly, to examine whether the financial
knowledge differs based on different levels of students family income; and iii) finally, to provide
some conclusions, discussions and policy implications with regard to improve student’s financial
knowledge. This study is based on the investigation of the hypothesis that family income influence
students’ financial knowledge. An instrument comprised of financial and personal questions is
administered to 637 students from five public and two private universities in Albania. The reliability
of the questionnaire is tested based on the dimension reduction and factor analysing techniques.
The One Way Welch ANOVA method is utilised to analyse the data. The results indicate that
student’s financial knowledge is influenced by their family income.
Keywords: Financial knowledge, family income, Students.

Introduction
The lack of money management know-how has been an issue of concern for about decades.
A large body of literature researches this topic and continually reports that students have
inadequate financial knowledge to take informed and wise decisions. A financially literate
person will have some basic knowledge on key financial concepts like: planning cash-flow,
saving and investing, borrowing and insurance. Chen and Volpe (1998) researched the
personal financial literacy of 924 university students from thirteen public and private college
campuses in six different states in the USA. The researchers focused on assessing financial
literacy among university students, examining the relationship between financial literacy
and students characteristics and investigating how a student’s knowledge influences his/
her opinions decisions on personal financial matters. The researchers found that students
do not have adequate financial knowledge to make informed financial decisions. They
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warned that individual financial illiteracy is challenging the society and this issue should
be addressed. In concert with the findings of Chen and Volpe (1998) in the USA, Beal
and Delpachitra (2002) revealed insufficiency of financial knowledge among Australian
students. They were found to have poor financial understanding and ability, and displayed
a lack of readiness to enter the financial market. Other studies conducted in the early 2000s
(Cude et.al. 2006; Manton et.al. 2006; Robb and Sharpe 2009; Coleman, etc), continued to
find that students did not have adequate level of financial knowledge. Students are shown
to have a high level of understanding basic financial concepts, but they have demonstrated
insufficient knowledge in the area of general knowledge, debt and credit cards, saving
and investing. The results revealed parents to be the prime source of money management
learning. Danes (1994) mentions the need for parents to realize when children are ready
to be involved in various financial decisions so they can take advantages of these windows
of opportunity by creating purposive knowledge and learning experience. Hayhoe et al.
discovered that if parents used money as a reward, students are more likely to borrow
money. Furthermore, studies have discovered that students who report high parental
income are more prone to spending money, less interested in financial matters and see
less need for precautionary saving. These results lead to the following questions: Does
students’ parental income impact their financial knowledge? Does higher family income
result in more financial knowledgeable children? The main aim of this paper is to explore
whether there is any discrepancy in students’ financial knowledge based on their family
income. The main objectives of this study are:
 Firstly, to estimate the level of students’ financial knowledge based on different classes
of family income;
 Secondly, to investigate whether students’ financial behavior differs based on their
family income;
 Finally, to draw some conclusions and policy implications in order to improve
students financial knowledge.
This research raises the following hypothesis: Hypothesis: Students family income
affects their financial knowledge.
Methodology
This research utilizes a questionnaire designed in two parts covering personal and financial
questions. The personal section requires information about: gender, age, parental income,
work experience, money management source of learning, etc. The financial knowledge
section is classified on five subscales: general financial knowledge, saving and investment,
insurance and borrowing. The general financial knowledge subscale includes fourteen
questions, the saving and investment subscale comprises seven questions, the insurance
subscale consists of four questions and the borrowing subscale consists of three questions.
Questions are designed with multiple choice answers and participants are asked to select
the right choice for every question. In order to provide a score for the financial knowledge,
it is given a value of 1 for every correct response selected, and 0 in all other cases. The
scores of financial knowledge are used to calculate the mean percentage of correct scores.
Students who responded correctly on more than 65% of the questions are considered as
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financially knowledgeable.
Data are collected using a stratified sampling method at five public and two private
universities across Albania. Public universities involved in this research are: University
of Tirana; Agriculture University of Tirana; University “Aleksandër Moisiu”, Durrës;
University “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan and University “Eqrem Çabej”, Gjirokastër.
Private universities considered are: University “Marlin Barleti”, Tiranë and “Kristal”
University, branch Përmet. The response rate counts for 95% (607 of 637). Questionnaires
completed less than 95% of the questions involved, are considered unavailable. Data are
processed in the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 20). Factor analyses and
the reliability analysis are utilized to test the consistency and validity of the questionnaire.
In addition, the one way Welch ANOVA technique is utilized for investigating the
differences in financial knowledge based on students’ family income. Furthermore,
multiple comparisons between different groups, classified according family income
classes, are examined by considering Tukey post-hoc test.
Data Analyzing and Findings
• The consistency of the questionnaire
The consistency of the questionnaire is tested based on the value of factor loading yielded
by the factor analyses of each component included in the financial knowledge section,
while the reliability is measured based on the Cronbach’s Alpha index provided by the
reliability analysis. The high proportion of variance in our variables tested by KaiserMeyer – Olkin’s test (KMO = 0.775) indicates a valuable factor analysis. The usefulness
of factor analysis is also confirmed by the zero value (less than 0.05) of the significance
level of Bartlett’s Test of Sphericity. Thirteen out of twenty eight components included
in the factor analyses are extracted based on the Principal Component Analysis, since
they loaded less than 0.4 (Table 1). The other factors loaded resulted greater then 0.4,
showing a good internal consistency of the survey. Meanwhile, the Cronbach’s Alpha
index accounted for 0.700 considering all the items which resulted successfully from the
factor analyses. A reliability coefficient of 0.70 or higher is considered “acceptable” as
recommended by Cavana et al., (2001).
Table 1: Factor and Reliability Analyses

326

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Suppose you invest 100,000 lekë at 10% annual interest rate.
How much money will you have at the end of the year?
Consider the previous question and find how much money
will you have on your account after 5 years, if you reinvest
the interest earned?
More Liquid asset
Suppose you earn 8% per year from your saving account,
while inflation stands at 10%. Could you buy more, less, or
equal amount of products compared to the previous year?
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Factor
Loading
0.419
0.413
0.400

KMO =
0.775

0.512

Do you agree that there is high probability to lose all your
0.400
money if you have invested in different places?
Xhimi earns a net monthly salary of 100,000 Lekë. He
Bartlett’s
must pay monthly 30,000 Lekë for rent and 20,000 Lekë
Test of
for groceries. He also spends each month 10,000 Lekë on
Sphericity
0.512
transportation, 5,000 Lekë for clothing, 15,000 Lekë for
Sig. 000
restaurants and 5,000 Lekë for different things. How many
months it will take him to accumulate 60,000 Lekë?
If you had a saving bank account, which of the following
statements would be true concerning the profits you could
0.517
earn on this bank account?
Cronbach’s
The main reason to purchase insurance is:
0.473
Which of the following types of automobile insurance would
Alpha
0.412
cover the damage in your car, if you caused an accident?
index:
How many percentage of the gross salary should be paid
0.700
from the employer on the behalf of the healthy and social
0.561
insurance of the employees?
How many percentage of the gross salary should be paid
0.587
from the employees for their healthy and social insurance?
Which of the following elements should be primarily
considered, when comparing different banks in choosing
0.445
the most suitable one for borrowing money?
Which of the following is correct regarding the banks and
0.528
credit financial institutions?
• Sample Characteristics
The profile of 607 respondents who participated in this research is illustrated in the table
below. Most of the respondents were males (71%), aged 18 – 22 years old. Almost half of
the respondents (48.1%) have reported middle or lower middle family income (greater
than 20,000 Lekë – 60,000 Lekë). 36.6% reported upper middle or high family income
(greater than 60,000 – 80,000 Lekë, or greater than 80,000 Lekë), and only 10.6% displayed
low parental income (0 – 20,000Lekë). Most of the respondents considered school as their
primary source of money management learning, and only a third reported their family.
The majority (61.6%) reported their university studies to be paid by their family.
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Table 2: Sample Characteristics
Gender
Female
Male
Total
Years of Age
18 -22
23 – 29
30 – 39
39 and over
Missing system
Total
Family Income
0 – 20,000 Lekë
Greater than 20,000 – 40,000 Lekë
Greater than 40,000 – 60,000 Lekë
Greater than 60,000 – 80,000 Lekë
Greater than 80,000 Lekë
Missing system
Total
Primary Source of Money management
learning
My family
School
Discussion with friends
Media
Experience
Total
University education paid by:
Self
Parents
Mostly self
Mostly parents
50% self, 50% parents
Others
Total
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Frequency
176
431
607

Percentage
29%
71%
100%

439
126
37
4
1
606

72.3%
20.8%
6.1%
0.7%
0.1%
99.9%

64
152
140
121
106
24
607

10.6%
25.0%
23.1%
19.9%
16.8%
4.6%
100%

176
239
21
33
135
604

29.0 %
39.4 %
3.5 %
5.4 %
22.2 %
99.5%

120
374
31
44
29
5
603

19.8 %
61.6 %
5.1 %
7.2 %
4.8 %
0.8 %
99.3%
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• Students Financial Knowledge
In order to identify the level of financial knowledge and its differences among students
with different family income, an analysis of variance (ANOVA) and descriptive statistics
are conducted. The distribution of the financial knowledge scores is examined separately
for each group. Table 3 below shows statistics including the mean, standard deviation,
skewness and kurtosis of different groups of students. The skewness and kurtosis of all
categories are shown to be close enough to zero showing the distribution to be viewed
as normal. At a glance, it can be seen a statistically significant difference in the overall
score of financial knowledge among different groups (F = 4.073, sig. = 0.003). In closer
inspection of the data, it can be observed that students who have reported lower middle
and high family income score almost the same (MPCS ̴ 64%) and almost close to the
threshold level (MPCS = 65%) . Differently from the low parental income students who
have performed worse on financial knowledge (MPCS = 54%), those who reported middle
family income are shown to yield the highest level of financial knowledge score (MPCS =
69%). This statistic suggests that students with middle parental income are more financial
knowledgeable than students included in other categories.
Table 3: ANOVA and Descriptive Statistics
Mean
Percentage Standard
Mean
Skewness Kurtosis
of Correct
Deviation
Score
0 – 20,000 Lekë
7.07
54%
2.796
-0.266
-0.023
Greater than 20,000
8.33
64%
2.605
-0.16
-0.20
– 40,000 Lekë
Greater than 40,000
8.94
69%
2.740
0.102
-0.325
– 60,000 Lekë
Greater than 60,000
8.22
63%
2.949
-0.369
-0.264
– 80,000 Lekë
Greater than 80,000
8.28
64%
2.988
0.019
-0.459
Lekë
Differences between groups F = 4.073 Sig. 0.000
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Upper
Bound

Lower
Bound

The Tukey Post Hoc test (table 4) provides evidence about the multiple comparisons
of the financial knowledge score based on the variable family income. Results reveal a
statistically significant discrepancy in financial knowledge scores among students with
middle family income and those of other categories. This outcome approves the hypothesis
that students’ family income affects their financial knowledge level.
Table 4: Tukey Post Hoc Test
(I) Family
(J) Family
Mean
Std.
Sig.
95% Confidence
Income
Income
Difference Error
Interval
(I-J)
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0-20,000 Leke

Greater than
20,000 – 40,000
-1.257*
.215
Lekë
Greater than
40,000 – 60,000
-1.870*
.218
Lekë
Greater than
60,000 – 80,000
-1.146*
.224
Lekë
Greater than
-1.211*
.230
80,000 Lekë
*
Greater than
0-20,000 leke
1.257
.215
Greater than
20,000 –
40,000 – 60,000
-.613*
.170
40,000 Lekë
Lekë
Greater than
60,000 – 80,000
.111
.177
Lekë
Greater than
.045
.185
80,000 Lekë
*
Greater than
0-20,000 leke
1.870
.218
Greater than
40,000 –
20,000 – 40,000
.613*
.170
60,000 Lekë
Lekë
Greater than
60,000 – 80,000
.724*
.180
Lekë
Greater than
.659*
.188
80,000 Lekë
*
Greater than
0-20,000 leke
1.146
.224
Greater than
60,000 –
20,000 – 40,000
-.111
.177
80,000 Lekë
Lekë
Greater than
40,000 – 60,000
-.724*
.180
Lekë
Greater than
-.065
.195
80,000 Lekë
*
Greater than
0-20,000 leke
1.211
.230
Greater than
80,000 Lekë
20,000 – 40,000
-.045
.185
Lekë
Greater than
40,000 – 60,000
-.659*
.188
Lekë
Greater than
60,000 – 80,000
.065
.195
Lekë
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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.000

-1.85

-.67

.000

-2.47

-1.28

.000

-1.76

-.54

.000
.000

-1.84
.67

-.58
1.85

.003

-1.08

-.15

.971

-.37

.59

.999
.000

-.46
1.28

.55
2.47

.003

.15

1.08

.001

.23

1.22

.004
.000

.14
.54

1.17
1.76

.971

-.59

.37

.001

-1.22

-.23

.997
.000

-.60
.58

.47
1.84

.999

-.55

.46

.004

-1.17

-.14

.997

-.47

.60
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Conclusions, Discussions and Recommendations
This research investigates the financial knowledge of 607 students from multiple universities
across the country. It reveals the level of financial knowledge and its discrepancy among
Albanian university students based on their family income. The study shows that
Albanian university students are not knowledgeable about personal finance. One of the
factors found to affect their knowledge on personal finances is their parental income.
Evidences suggest that students with middle level of family income are more likely to be
more financial knowledgeable in comparison with students with other parental income.
Parental income can be used as an indicator of a student’s lifestyle, social class, and the
resources and opportunities that are available to them (Robb and Pinto, 2010).
The results of this survey can be mainly explained by the inappropriate parental guidance
about money smart. Parents mostly overlook teaching children financial skills like saving
and budgeting. Students with higher parental income may have the attitude that money
comes easily and they can buy whatever they want, even their university diploma. This
attitude fosters students to neglect their learning on money management and personal
finance and enjoy their spending habits. On the other hand, students with middle parental
income may have had to learn to be careful with their money and be conscious about the
importance of education in their life. Training parents on how to teach children healthy
financial habits will help them better to be able to teach and model positive financial
habits in the home. It is essential to parents to teach children to set priorities and give
them a personal allowance in order to value money and their education. In addition,
institutions of higher education, banks and professionals could offer seminars to students
on the importance and ways to establish a proactively financial lifestyle.
Further quantitative research can be conducted in order to verify the insufficiency of
financial knowledge among students with low and lower middle parental income. In
addition, future qualitative studies are recommended to gain insight in depth of students’
financial knowledge. Furthermore, other studies could be undertaken to understand
and control for other factors influencing students’ financial knowledge. Finally, future
researches can consider the logistic regression method of study, in order to explain the
level of students’ financial knowledge by using all the variables simultaneously.
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Abstrakt
Industria e ndërtimit përjetoi një rritje të shpejtë në vitet 2005 - 2010 dhe deri atëhere ishte një
ndër industritë më fitimim prurëse të periudhës. Si rezultat tërhoqi shumë investitorë të cilët të
joshur nga fitimet, financimet që merrnin nga bankat në formën e kredive bankare dhe kleringut
(si formë financimi) e kishin shumë të lehtë fillimin e biznesit. Sot të gjitha diagnozat dhe terapitë
për dalje nga kriza të industrisë së ndërtimit po bazohen në varësinë e fortë kërkimore në drejtim
të ekzaminimit të faktorëve ndikues në kërkesën dhe ofertën për apartamente. Fenomeni i
apartamenteve të reja të pashitura është tregues i rëndësishëm i tregut të apartamenteve, që lidhet
në mënyrë të drejtëpërdrejtë me përfitueshmërinë e biznesit të ndërtimeve dhe është rezultat i
zhbalancimit të kërkesës dhe ofertës për apartamente. Në studimin tonë jemi fokusuar në qytetin
e Durrësit i cili duke qenë edhe qytet turistik përjetoi një bum të industrisë të ndërtimit. Qëllimi
i këtij studimi është të analizojë si ndikojnë: niveli i të ardhurave i familjeve, niveli i punësimit,
zona e banimit, distanca nga fasilitetet, sipërfaqja e apartmenteve, kati banimit, periudha kohore
e ndërtimit të banesës, mënyrat e blerjes së apartamenteve, pozicioni gjeografik i apartamenteve,
etj., në kërkesën dhe ofertën për apartamente e më tej në çmimin e tyre. Kemi ndërtuar një model
regresioni për të identifikuar faktorët që spjegojnë më mirë përcaktimin e çmimit të apartamenteve
duke treguar kështu ecurinë e shitjes së tyre në Shqipëri.
Fjalët kyçe: Çmimet e apartamenteve, kërkesa për apartamente, oferta për apartamente, modeli
regresionit.

Hyrje
Tregu i shtëpive në Shqipëri u krijua pas vitit 1991 në sajë të një sërë reformash
demokratizuese dhe liberalizuese në sektorë të ndryshëm që përjetoi vendi. Në fakt
faktori kulturor dhe ai ekonomik mund të renditen si dy më të rëndësishmit që ndikuan
në krijimin e tregut: a) Faktori kulturor: Për popullin ballkanas dhe në veçanti për
populin tonë zotërimi i nje banese konsiderohej çështje dinjiteti dhe jo vetëm një çështje
ekonomike. b) Faktori ekonomik: Pas miratimit dhe zbatimit të ligjit të privatizimeve u
krijuan kapitalet e para dhe u rrit menjëherë kërkesa në tregun e shtëpive.
Një faktor tjetër i cili do të kishte ndikim në rritjen e kërkesës është dhe imigracioni nga
zonat rurale në ato urbane. Por gjithashtu edhe emigracioni, pasi niveli i lartë i remitancave
nga emigrantët do te rriste kërkesën për apartamente.
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Në vitet 1993-2007 trendi i rritjes së industrisë së ndërtimit ishte shumë i shpejtë duke
e kthyer këtë industri një ndër më të rëndësishmet në vend. Në grafikun e mëposhtëm
paraqiten sipërfaqet e ndërtuara nga viti 1995-2009.
Nga grafiku vërehet se nga viti 1997 kemi një tendencë në rritje të sipërfaqeve të ndërtuara
por me luhatje (rritje dhe rënie) nga njëri vit në tjetrin.
Sipërfaqet e ndërtuara ndër vite (000 / metër katror)

Por pas vitit 2007 pati një reduktim të faktorëve qe ndikonin në kërkesë e megjithatë
industria e ndërtimit mundi që ta përballonte këtë tkurrje. Kështu edhe pse kërkesa reale
në treg për apartamente ulej oferta nuk ndryshoi. Ndërtuesit vazhdonin të ndërtonin,
dhe mungesën e kapitalit që vinte si rrjedhojë e mungesës së kërkesës e transferuan tek
furnitorët e lëndëve të para të ndërtimit. Pra në mungesë të aftësisë paguese me para nisi
të përdorej “klering-u” sepse furnitorë apo ofrues shërbimesh paguheshin në natyrë me
apartamente. Në këtë mënyrë u krijua një klasë e tërë sipërmarrësish dhe ndërmarrjesh me
mungesë kapitali por në pronësi apartamentesh. Ndërkohë në fund të vitit 2011, Shoqata e
Ndërtuesve vlerësonte se në të gjithë vendin janë rreth 12 mijë apartamente të pashitura.
Përkeqësimi i ekonomisë dhe shtrëngimi i kredisë bankare e ka tkurrur ndjeshëm kërkesën
për blerje të pasurive të paluajtshme. Numri më i madh i këtyre banesave “stok” rezulton
në qytete turistike ku pati një bum ndërtimesh. Rreth 5 mijë janë në Vlorë, rreth 2500 janë
në Sarandë, rreth 300 në Korçë, dhe rreth 4500 në Durrës. Në Tiranë përsa i përket zonës
së Bashkisë së Tiranës janë pak, sepse flitet vetëm për bashkitë, në një shifër rreth 600700 apartamente. Stoku i lartë i ndërtimeve të pashitura dhe kriza ekonomike nuk japin
shumë nxitje për investime të reja në këtë sektor duke e drejtuar atë drejt krizës.
Megjithatë raportimet mbi stokun e apartamenteve të pashitura janë të pasakta sepse:
a) realisht shkëmbimi i realizuar nëpërmjet “klering-ut” ka bërë që apartamentet të
rezultojnë të shitura kur në fakt nuk janë, b) nuk janë marrë në konsideratë ndërtimet
pa leje. Nëse do të merreshin në konsideratë edhe këto apartamente atëhere do të prishej
akoma më shumë ekuilibri i shitjeve dhe blerësve potencialë. Ky ekulibër prej vitesh ka
qenë i rrezikuar duke krijuar kështu krizë në këtë sektor dhe për rrjedhojë zhvlerësime
masive të apartamenteve dhe të pasurive të patundshme në përgjithësi. Luhatjet në kërkesë
dhe në ofertë japin ndikimin në çmimin e apartamenteve.
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Nëse do të bënim një historik të çmimeve të apartamenteve në Shqipëri llogaritet, që
mesatarisht këto çmime të jenë rritur me 10-15% në vit. Çmimet e banesave janë rritur
mesatarisht nga 200$/m² në 1990, në 280$ /m² në vitin 1996, 370$/m² në 1999 për të
arritur deri 800 Euro/m² në 2009.
Në qytete si Tirana, Durrës, Vlorë, Sarandë, Lezhë, në pjesën lindore në Korcë dhe në pjesën
veriore në Kukës, pra në zonat më të zhvilluara ekonomikisht, çmimet për apartamente
janë më të larta sesa në zona më pak të zhvilluara të vendit. Në Tiranë, çmimet variojnë
nga 430 euro/m² për të arritur deri 1900 euro/m², gjithashtu në qytetet bregdetare çmimet
variojnë nga 450 euro/m² deri 1500 euro/m². Duhet theksuar fakti, se ka zona në Shqipëri,
të cilat kanë pësuar shpërngulje masive për arsye të prapambetjes ekonomike si Skrapari
dhe Memaliaj, ku çmimi i shitjes për një apartament me sipërfaqe prej 80 metër katror
është rreth 5000 $, ndërkohë kur në Durrës apo Vlorë kushton 65.000$.
Çmimet e banesave vazhduan rritjen e tyre deri në vitin 2007, kur u vu re për herë të parë
një ngadalësim në sektorin e ndërtimit. Në vitin 2007 u realizuan 1.2 milion metër katror
ndërtime të reja kundrejt 2,7 milion metër katror në vitin 2006.
Kjo gjë solli dhe një rënie të lehtë të cmimeve e cila duket edhe nga ecuria e indeksit të
çmimeve të pasurive të paluajshme që gjatë vitit 2007 ka tentuar të shkojë vazhdimisht
drejt rritjes por në fakt vetëm ka rënë (sic duket edhe nga grafiku). Kjo nxjerr në pah
krizën në të cilën u zhyt tregu i strehimit dhe ekonomia e vendit tonë në këtë periudhë.
Gjatë këtij viti, përveç mosrritjes së çmimit ndërtuesit u përballën me një fenomen tjetër
jo shumë të njohur deri atëhere, që ishte ai i mosshitjes së apartamenteve, pasi u vu re një
ngopje e pjesshme e kërkesës për pronësi të banesave.
Indeksi i çmimit të banesave dhe indeksi i qirasë së banesave1)

Burimi Banka e Shqipërisë

1)

Deri në këtë periudhë industria e ndërtimit ishte një ndër industritë më fitimim prurëse
të periudhës dhe tërhoqi shumë investitorë të cilët të joshur nga fitimet, financimet që
merrnin nga bankat në formën e kredive bankare dhe kleringut (si formë financimi) e
kishin shumë të lehtë fillimin e biznesit ndërkohë u shndërrua në një nga industritë në
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krizë. Sot të gjitha diagnozat dhe terapitë për dalje nga kriza të industrisë së ndërtimit po
bazohen në varësinë e fortë kërkimore në drejtim të ekzaminimit të faktorëve ndikues
në kërkesën dhe ofertën për apartamente. Në studimin tonë jemi fokusuar në qytetin e
Durrësit i cili duke qenë edhe qytet turistik përjetoi një bum të industrisë të ndërtimit.
Qëllimi i këtij studimi është të analizojë si ndikojnë: niveli i të ardhurave i familjeve,
niveli i punësimit, zona e banimit, distanca nga fasilitetet, sipërfaqja e apartmenteve, kati
banimit, periudha kohore e ndërtimit të banesës, mënyrat e blerjes së apartamenteve,
pozicioni gjeografik i apartamenteve, etj., në kërkesën dhe ofertën për apartamente e më
tej në çmimin e tyre.
Shqyrtimi i Literaturës
Tregu i pasurive të paluajtshme dhe kryesisht ai i shtëpive është një nga tregjet më
dinamike dhe njëkohësisht një nga sektorët më të rëndësishëm dhe të paparashikushëm
të ekonomisë. (Hiang & Webb 2007; Mu et al. 2009). Për më tepër ky sektor zë edhe
pjesën më të madhe të investimeve duke ndikuar në ekonominë në tërësi dhe në tregun e
punësimit. Në përgjithësi tregu i shtëpive është i luhatshëm me sjellje ciklike që variojnë
nga periudha disa vjeçare deri në disa dekada. (Wheaton 1999). Faktorë të ndyshëm
që ndikojnë në kërkesën dhe ofertën për shtëpi bëjnë që këto cikle të përsëriten e të
ndryshojnë formë. Një rritje e kërkesës për shtëpi do të ndikojnë në rritjen e çmimeve
(Aoki et al. 2004).
Edhe pas ndërtimeve të reja, çmimet vazhdojnë të rriten kjo pasi pritshmëritë krijohen
nga lëvizjet e shkuara të çmimeve. Ato arrijnë pikun e tyre kur ndërtimet ‘godasin’
kërkesën, deri në atë pikë kur çmimet fillojnë të bien sërish. Ky proces krijon një cikël
përsëritës në çmime, në industrinë e ndërtimit dhe në stokun e banesave. Brenda këtij
mjedisi dinamik, kompanitë e ndërtimit përballen me një rrezik shumë të madh humbjeje
(ose ndonjë shans fitimi) për shkak të sjelljes luhatëse të çmimeve. Nëse kompanitë
reagojnë ndaj çmimeve dhe fillojnë realizimin e projekteve të tyre në përputhje me
rrethanat, mund të ndodhë që në periudha reçesioni të rezultojnë me shtëpi të pashitura
ose në periudha bumi ekonomik të rezultojnë me pamjaftueshmëri në ofertë për shtëpi.
Për shkak të vonesave të pashmangshme të sistemit, kompanitë duhet të parashikojnë
levizjen e kërkesës dhe të fillojnë zbatimin e projekteve të tyre përpara se kërkesa të fillojë
të rritet. Rritja e popullsisë e bën tregun akoma më kompleks dhe më të vështirë për t`u
parashikuar (Genta 1989; DiPasquale & Wheaton 1994; Aoki et al. 2004; Sæther 2008).
Sipas Keskin (2008), çmimet e banesave ndikohen nga disa faktorë si; madhësia e shtëpisë,
lartësia dhe periudha e ndërtimit, siguria (veçanërisht nga risku i tërmeteve), sigurimi i
vendit, të ardhurat mesatare, koha e kaluar në qytet dhe pritshmëria për një fqinjësi të
mirë. Përveç këtyre faktorëve, variabla të tjerë të tregut të banesave, si urbanizimi i shpejtë
dhe rritja e popullsisë urbane forcojnë tregun e strehimit në Turqi (Coskun 2011).
Në punimin e tyre duke u ndalur në rastin e Slovenisë (Ksenija Golob, Majda Bastic,
Igor Psunder, 2012), bënë një studim empirik për të kuptuar se si faktorë të ndryshëm
ndikojnë në luhatjet e çmimeve të pasurive të paluajtshme. Ata përdorën pyetësorë të
strukturuar nga të cilët u morën rezultatet e faktorëve ndikues në çmimin e pasurive të
patundëshme. Sipas studimit agregati i kërkesës për banesa ndryshonte nga faktorë si:
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ndryshimi i strukturës, cilësisë, vendndodhjes dhe çmimit real të pronës. Nga modeli
i ndërtuar rezultoi se faktorët ndikues në çmimin e tregut të banesave ishin: normat e
interesit, cilësia e ndërtimit, shpejtësia e shitjes së pasurive të paluajtshme dhe aksesi për
burime financimi.
(Didzis Admidins, Janis Zvanitajs, 2011), kanë studiuar faktorë të ndryshëm që kanë
influencuar në ciklin e tregut të banesave në Letoni. Sipas tyre faktorët ndikues të
këtij cikli janë kreditimi, niveli i të ardhurave, situata demografike në rajon, punësimi,
vendimet që ndërmerr qeveria etj. Është me rëndësi për zhvillimin e një tregu ekonomik
të qendrueshëm dhe të sektorit të ndërtimit identifikimi, njohja dhe matja e masës së
ndikimit të këtyre faktorëve në tregun e banesave. Ndërveprimi i këtyre faktorëve me
njëri-tjetrin ka ndikuar në ekulibrin e kërkesës dhe ofertës në këtë treg dhe gjithashtu në
çmimin e banesave.
(Antonina Mavrodiy, 2005), ka studiuar influencimin e faktorëve të ndryshëm mikro
dhe makro në tregun e pasurive të paluajtshme në Ukrahinë. Kështu u morrën në
shqyrtim efekti i ndyshimit të GDP-së, dhe i normave të interesit. Analiza i është referuar
drejtëpërdrejtë lidhjes midis GDP, nivelit të të ardhurave, popullsisë dhe çmimit të
apartamenteve. Kështu ndryshimet në normat e interesit ndikojnë negativisht në çmim,
pra kanë një lidhje të zhdrejtë me njëra tjetrën. Rezultatet e vlerësimit paraqesin një lidhje
midis faktorëve mikro dhe çmimit të banesave. Atributet cilësorë dhe vendodhja japin
efektin e tyre në çmimet e tregut të pasurive të paluajtshme.
(McQuinn, 2004), Rasti i Irlandës; modeli empirik që ai paraqet është një sistem i
përbërë nga tre ekuacione. Sistemi lejon një ndërveprim të njëkohshëm të kërkesës dhe të
ofertës, e cila në mënyrë implicite pranon një qëndrueshmëri të ofertës për apartamente
në përgjigje te çdo sinjali të ndryshimit të çmimit. Disa nga variablat që ai ka përdorur
në model janë të ardhurat vjetore, çmimin e qerave të banesave, indeksi i kostos për
ndërtuesit, investimi në strehim, ndryshueshmëria demografike etj.
Metodologjia
Metodologjia e aplikuar në këtë studim formësohet me të dhëna reale të marra nga
pyetësorët të hartuar dhe shpërndarë në qytetin e Durrësit. U shpërndanë 180 pyetësorë
nga të cilët dolën të vlefshëm 72. Racionalja e ndërtimit të pyetësorit dhe zgjedhjes së
variablave për modelin e përcaktimit të faktorëve ndikues në kërkesë dhe ofertë dhe në
çmimin e apartamenteve bazohet në literaturën e shqyrtuar. Variabli i varur në model
(çmimet e apartamenteve) është sasior. Ndërsa si variabla të pavarura që supozojmë
se shpjegojnë këtë variabël kemi zgjedhur nivelin e të ardhurave të familjeve, nivelin e
punësimit, zonën e banimit, distancën nga fasilitetet, sipërfaqjen e apartmenteve, katin e
banimit, periudhën kohore të ndërtimit të banesës, mënyrat e blerjes së apartamenteve,
dhe pozicionin gjeografik të apartamenteve. Duke qenë se këto variabla janë ketogorikë,
përzgjodhëm modelin e regresionit multinominal logjistik.
Përsa më sipër ndërtojmë hipotezën bazë dhe atë alternative:
H0: Niveli i të ardhurave të familjeve, niveli i punësimit, zona e banimit, distanca nga
fasilitetet, sipërfaqja e apartmenteve, kati i banimit, periudha kohore e ndërtimit të
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banesës, mënyrat e blerjes së apartamenteve, ndërtimi i godinës dhe pozicioni gjeografik
i apartamenteve, nuk e shpjegojnë ndryshimin e çmimit të apartamenteve.
H1: Niveli i të ardhurave të familjeve, niveli i punësimit, zona e banimit, distanca nga
fasilitetet, sipërfaqja e apartmenteve, kati i banimit, periudha kohore e ndërtimit të
banesës, mënyrat e blerjes së apartamenteve ndërtimi i godinës dhe pozicioni gjeografik i
apartamenteve, e shpjegojnë ndryshimin e çmimit të apartamenteve.
Për hipotezën bazë ndërtojmë 10 nënhipoteza për të testuar rëndësinë e secilit tregues të
marrë në shqyrtim. Për të testuar hipotezën ndërtojmë modelin e regresionit multinominal
logjistik me variablat e sqaruar.
Y(çmimi i apartamenteve) = b0 + b1X1(punësimi) + b2X2(tëardhurat) + b3X3(zonaebanimit)
+b4X4(sipërfaqja) + b5X5(distanca nga fasilitetet) + b6X6(kati i banimit) + b7X7(periudha
kohore e ndërtimit) +b8X8(ndërtimi i godinës) +b9X9(mënyra e blerjes) +b10X11(pozicioni
gjeografik)
Në tabelën nr 2 në shtojcë do të gjeni testet që i janë bërë modelit për formën e tij. Për të
plotësuar kushtin e përzgjedhjes së modelit, pra që ai të përfshijë të gjithë modelet e tjera
alternative, në kuptimin që duhet të jetë në gjendje të shpjegojë rezultatet e tyre, testojmë
formën e modelit.
Vlera e chi-square është 65.093 me besueshmëri mbi 99%, çka na informon për formën e
duhur të modelit.
Analiza e rezultateve dhe gjetjet
Rezultatet e modelit të regresionit të shumëfishtë multinominal logjistik paraqiten
në tabelën 5 në shtojcën e punimit. Variablat e të ardhurave të individëve, sipërfaqja e
apartamentit dhe distanca nga fasilitetet janë statistikisht të rëndësishëm me besueshmëri
respektivisht (99%, mbi 99% dhe 93%) kështu që hipoteza nul bie poshtë.
Treguesi i të ardhurave: është i rëndësishëm dhe shfaq shenjë sipas pritshmërive.
Konkretisht ai rezulton me koeficient 145.618, që do të thotë se një rritje e këtij treguesi do
të do të ndikojë pozitivisht në rritje të kërkeseës për apertamente dhe në rritje të çmimit.
Treguesi i sipërfaqes shfaq shenjë pozitive me koeficient 164 dhe është statistikisht i
rëndësishëm. Sa më e madhe sipërfaqja e apartamenteve aq më i lartë çmimi.
Treguesi i distancës nga fasilitetet shfaqet në regresion me koeficient 141.046, që do të
thotë se sa më afër fasiliteteve të ndodhet apartamenti aq më i lartë çmimi i tij.
Për të matur fuqinë shpjeguese të krejt treguesve të sqaruar më sipër përdorim koeficientin
e determinacionit R2. Sikurse shihet në tabelën nr 4 në shtojcë të punimit koeficienti i
determinacionit është 0.635. Kjo d.t.th., se 63.5% e ndryshimeve që pëson çmimi i
apartamenteve shpjegohet nga treguesit e përzgjedhur, ndërsa pjesa tjetër e ndryshimeve
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shpjegohet nga faktorë të tjerë që nuk janë përfshirë në model.
Në shtojcë do të gjeni edhe analizën përshkruese për të gjitha pyetjet e përfshira në pyetësor
dhe variablat e marrë në shqyrtim.
Pyetësorët u zhvilluan në qytetin e Durrësit. 45.8% e të anketuarve ishin femra ndërsa
diferenca ishin meshkuj. 40.3% e të anketuarve janë në moshën 23-35 vjeç, 33.3% janë
në moshën 35-45 vjeç, 19.4% janë 45-55 vjeç dhe 6.9% janë mbi 55 vjeç. Mund të themi
se vendimi për të blerë një apartament merret në moshë të re moshë në të cilën krijohet
edhe familjet e reja pasi edhe 83.3% e të anketuarve janë të martuar ndërsa vetëm 16.7
% e atyre që kanë blerë apartament janë beqarë. Ndërkohë 65.3% janë të punësuar në
sektorin privat ndërsa 30.6% janë të punësuar në sektorin publik. Niveli i të ardhurave të
individëve që kanë blerë një apartament varion: 44.4% e të anketuarve rezultojnë me të
ardhura nga 100 000 - 150 000 All dhe 30.6% me të ardhura 50 000 – 100 000 All. Ndërsa
11.1% rezultojnë me të ardhura 150 000 – 200 000 All. Me rëndësi për përzgjedhjen e
apartamenteve paraqitet distanca nga fasilitetet si shkolla, spitale etj. 93.1% e individëve
që kanë blerë shtëpi kanë zgjedhur apertamente pranë fasiliteteve. Përsa i përket periudhës
së ndërtimit të apartamenteve 87.5% e të anketuarve kanë blerë apertamente të ndërtuara
pas viteve 90` ndërsa 11.1% e tyre kanë blerë apertamente të ndërtuara para viteve 90`.
70.8% kanë blerë apartamente të përfunduara ndërsa 26.4% kanë blerë apertamente
në ndërtim e sipër. Ndërkohë 44.4% kanë blerë apartamente të pahipotekuara por me
kontratë sipërmarrje ndërsa 55.6% kanë blerë apertamente të hipotekuara.
Konkluzione dhe rekomandime
Faktorët kryesorë që ndikuan në krijimin e tregut të banesave janë: faktori kulturor, faktori
ekonomik, imigracioni nga zonat rurale në ato urbane i cili do të kishte ndikim në rritjen
e kërkesës por gjithashtu edhe emigracioni, pasi niveli i lartë i remitancave nga emigrantët
do te rriste kërkesën për apartamente.
Pati një reduktim të faktorëve që ndikonin në kërkesë pas viteve 2007 e megjithatë
industria e ndërtimit mundi që ta përballonte këtë tkurrje pasi në mungesë të aftësisë
paguese me para nisi të përdorej “klering-u”. Furnitorë apo ofrues shërbimesh paguheshin
në natyrë me apartamente.
Raportimet mbi stokun e apartamenteve të pashitura janë të pasakta sepse: a) realisht
shkëmbimi i realizuar nëpërmjet “klering-ut” ka bërë që apartamentet të rezultojnë të
shitura kur në fakt nuk janë, b) për më tepër nuk janë marrë në konsideratë ndërtimet
pa leje. Nëse do të merreshin në konsideratë edhe këto apartamente atëhere do të prishej
akoma më shumë ekuilibri i shitjeve dhe blerësve potencialë.
Deri në vitet 2007 industria e ndërtimit ishte një ndër industritë më fitimim prurëse
të periudhës dhe tërhoqi shumë investitorë të cilët të joshur nga fitimet, financimet që
merrnin nga bankat në formën e kredive bankare dhe kleringut (si formë financimi) e
kishin shumë të lehtë fillimin e biznesit ndërkohë u shndërrua në një nga industritë në
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krizë.
Sot të gjitha diagnozat dhe terapitë për dalje nga kriza të industrisë së ndërtimit po bazohen
në varësinë e fortë kërkimore në drejtim të ekzaminimit të faktorëve ndikues në kërkesën
dhe ofertën për apartamente dhe gjithashtu në çmimin e banesave. Është me rëndësi për
zhvillimin e një tregu ekonomik të qendrueshëm dhe të sektorit të ndërtimit identifikimi,
njohja dhe matja e masës së ndikimit të këtyre faktorëve në tregun e banesave.
Nga studimi rezulton se faktorët ndikues dhe statistikisht të rëndësishëm në çmimin e
apartamenteve në qytetin e Durrësit janë: të ardhurat e individëve, sipërfaqja e apartamentit
dhe distanca nga fasilitetet.
Numri më i madh i banesave “stok” rezulton në qytete turistike ku pati një bum ndërtimesh.
Rreth 5 mijë janë në Vlorë, rreth 2500 janë në Sarandë, rreth 300 në Korçë, dhe rreth 4500
në Durrës.
Mungesa e studimit të tregut dhe mos identifikimit të faktorëve që ndikojnë në kërkesë
dhe më pas në çmim bëri që ndërtuesit të ndërtonin pallate në zona të cilat nuk janë të
preferuara nga individët. Pjesa më e madhe e apartamenteve të pashitura në qytetin e
Durrësit është në zonën e plazhit dhe kjo kuptohet nga fakti se një nga faktorët kyç dhe
përcaktues të kërkesës për apartamente është distanca nga fasilitetet si shkolla, spitale etj.,
që kjo zonë banimi nuk e përmbush.
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Shtojca
Tabela Nr. 1

Case Processing Summary
N
Marginal Percentage

19
26.4%
19
26.4%
16
22.2%
18
25.0%
Valid
72
100.0%
Missing
0
Total
72
Subpopulation
71a
a. The dependent variable has only one value observed in 71
(100.0%) subpopulations.
rikode

1.00
2.00
3.00
4.00

Tabela Nr. 2

Model Fitting Information
Model
Model Fitting
Likelihood Ratio Tests
Criteria
-2 Log
Chi-Square
df
Sig.
Likelihood
Intercept Only
199.286
Final
134.193
65.093
30
.000

Tabela Nr. 3								
Goodness-of-Fit
Chi-Square
df
Sig.
Pearson
197.569
180
.176
Deviance
134.193
180
.996
Tabela Nr. 4
Pseudo R-Square
Nagelkerke
.635
Tabela Nr. 5
Effect
Intercept
punesimi
te ardhurat
zona e banimit

Likelihood Ratio Tests
Model Fitting Criteria
Likelihood Ratio Tests
-2 Log Likelihood of
Chi-Square
df
Sig.
Reduced Model
139.819
5.626
3
.131
138.827
4.635
3
.201
145.618
11.426
3
.010
136.415
2.222
3
.528
341
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siperfaqja
164.004
29.811
3
.000
distanca
141.046
6.853
3
.077
katiibanimit
135.432
1.240
3
.744
periudha e ndertimit
137.437
3.244
3
.356
ndertimi i gonines
139.289
5.097
3
.165
menyra e blerjes
134.858
.666
3
.881
pozicioni gjeografik
137.648
3.455
3
.327
The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model
and a reduced model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final
model. The null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.
Tabela Nr. 6
rikodea

B

Std. Error

Parameter Estimates
Wald
df
Sig.

Exp(B)

95% Conf. Interv. for Exp(B)
Lower Bound Upper Bound

Intercept
-2.296
5.611
.167
1
.682
punesimi
.321
1.033
.097
1
.756
1.379
.182
teardhurat
-2.200
.764
8.292
1
.004
.111
.025
zonaebanimit
.413
.433
.908
1
.341
1.511
.646
siperfaqja
5.585
1.391 16.121
1
.000
266.348
17.437
20.010
7344.677
.000
1
.998 489980273.6
.000
1.0 distanca
katiibanimit
-.498
.756
.434
1
.510
.608
.138
periudhaendertimit
1.581
1.276
1.535
1
.215
4.860
.399
ndertimiigonines
-1.423
1.533
.861
1
.353
.241
.012
menyraeblerjes
.292
1.152
.064
1
.800
1.339
.140
pozicionigjeografi
-.385
.569
.457
1
.499
.681
.223
Intercept
-4.971
4.099
1.471
1
.225
punesimi
1.400
.895
2.444
1
.118
4.054
.701
teardhurat
-.947
.517
3.350
1
.067
.388
.141
zonaebanimit
.478
.351
1.853
1
.173
1.613
.810
siperfaqja
2.401
1.078
4.958
1
.026
11.032
1.333
2.0 distanca
16.409
7344.676
.000
1
.998 13372370.121
.000
katiibanimit
-.073
.568
.016
1
.898
.930
.306
periudhaendertimit
.538
1.388
.150
1
.698
1.713
.113
ndertimiigonines
.992
1.054
.886
1
.346
2.698
.342
menyraeblerjes
-.190
.942
.041
1
.840
.827
.131
pozicionigjeografi
-.087
.438
.039
1
.843
.917
.388
Intercept
-9.320
4.399
4.489
1
.034
punesimi
1.467
.932
2.478
1
.115
4.337
.698
teardhurat
-1.092
.516
4.487
1
.034
.335
.122
zonaebanimit
.438
.357
1.507
1
.220
1.549
.770
siperfaqja
2.809
1.105
6.461
1
.011
16.590
1.902
3.0 distanca
-1.248
.000
.
1
.
.287
.287
katiibanimit
.218
.566
.149
1
.699
1.244
.411
periudhaendertimit
1.904
1.267
2.258
1
.133
6.710
.560
ndertimiigonines
1.173
1.043
1.266
1
.261
3.232
.419
menyraeblerjes
.480
.967
.247
1
.619
1.617
.243
pozicionigjeografi
.467
.487
.922
1
.337
1.596
.615
a. The reference category is: 4.00.
b. Floating point overflow occurred while computing this statistic. Its value is therefore set to system missing.

Analiza përshkruese
Frequency
Valid

0
1
Total

33
39
72

Gjinia
Percent
45.8
54.2
100.0

342

Valid Percent
45.8
54.2
100.0

10.449
.495
3.534
4068.485
.b
2.675
59.267
4.867
12.798
2.075
23.442
1.069
3.212
91.297
.b
2.830
26.032
21.290
5.239
2.165
26.943
.922
3.117
144.690
.287
3.769
80.366
24.937
10.763
4.142

Cumulative
Percent
45.8
100.0
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Frequency
Valid

1
2
3
4
Total

29
24
14
5
72
Frequency

Valid

0
1
Total

12
60
72
Frequency

Valid

1
2
3
4
Total

22
47
2
1
72
Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

4
22
32
8
6
72
Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

24
10
18
10
10
72
Frequency

Valid

1
2
3
Total

35
33
4
72
Frequency

Mosha
Percent
40.3
33.3
19.4
6.9
100.0
Statusi
Percent
16.7
83.3
100.0
Punesimi
Percent
30.6
65.3
2.8
1.4
100.0

Valid Percent
40.3
33.3
19.4
6.9
100.0
Valid Percent
16.7
83.3
100.0
Valid Percent
30.6
65.3
2.8
1.4
100.0

Te ardhurat
Percent
Valid Percent
5.6
30.6
44.4
11.1
8.3
100.0

5.6
30.6
44.4
11.1
8.3
100.0

Zona e banimit
Percent
Valid Percent
33.3
13.9
25.0
13.9
13.9
100.0

33.3
13.9
25.0
13.9
13.9
100.0

Siperfaqja
Percent
Valid Percent
48.6
45.8
5.6
100.0
Distanca
Percent

343

48.6
45.8
5.6
100.0
Valid Percent
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Cumulative
Percent
40.3
73.6
93.1
100.0
Cumulative
Percent
16.7
100.0
Cumulative
Percent
30.6
95.8
98.6
100.0
Cumulative
Percent

5.6
36.1
80.6
91.7
100.0

Cumulative
Percent
33.3
47.2
72.2
86.1
100.0
Cumulative
Percent
48.6
94.4
100.0
Cumulative
Percent

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Valid

0
1
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67
5
72

Valid

93.1
6.9
100.0

Kati i banimit
Percent
Valid Percent

Frequency
0
1
2
3
Total

93.1
6.9
100.0

3
32
28
9
72

4.2
44.4
38.9
12.5
100.0

4.2
44.4
38.9
12.5
100.0

Periudha e ndertimit
Frequency
Percent
Valid Percent
Valid

0
1
3
Total

8
63
1
72
Frequency

Valid

0
1
2
3
Total

Valid

0
1
Total

11.1
87.5
1.4
100.0

Ndertimi i gonines
Percent
Valid Percent

1
51
19
1
72
Frequency

11.1
87.5
1.4
100.0

1.4
70.8
26.4
1.4
100.0

1.4
70.8
26.4
1.4
100.0

Menyra e blerjes
Percent
Valid Percent

32
40
72

44.4
55.6
100.0

44.4
55.6
100.0

Pozicioni gjeografik
Frequency
Percent
Valid Percent
Valid

1
2
3
4
Total

8
19
24
21
72
Frequency

Valid

1.00
2.00
3.00
4.00
Total

19
19
16
18
72

11.1
26.4
33.3
29.2
100.0
Rikode
Percent
26.4
26.4
22.2
25.0
100.0
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11.1
26.4
33.3
29.2
100.0
Valid Percent
26.4
26.4
22.2
25.0
100.0
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93.1
100.0
Cumulative
Percent

4.2
48.6
87.5
100.0

Cumulative
Percent
11.1
98.6
100.0
Cumulative
Percent

1.4
72.2
98.6
100.0

Cumulative
Percent
44.4
100.0
Cumulative
Percent
11.1
37.5
70.8
100.0
Cumulative
Percent
26.4
52.8
75.0
100.0
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An overview on factors of risk in insurances and their impact to price of
insurance
Dr. Juliana Bylykbashi
University of Tirana

Abstract
The Institution of Insurance represents a significant service nowadays. Its main point is the transfer
of risk, offering us the face of unpredictable events at the lowest cost possible. One step of this
process is also the determination of risk factors for a good calculation of prime. The risk factors
consist in a category of facts, which influence to the insured event. What must be respected is
everyone must pay a proportional prime with risk’s level. The price of insurance is based on a
process of right risk evaluation and management. However, in order that the market of private
insurances is functioning, the insurer needs to earn sufficient incomes from prime, so that he
can cover the requirements provided from the insured ones. This means that the insurers must
be capable to calculate the average of expected losses (supposed) correctly, and pay a price for
insurance in conformity with the circumstances. Considering these circumstances make that for
the same insured risk is paid a various prime, because the risk factors change from one subject to
the other.
This paperwork will deal the factors of risk in insurances and the impact they have to the
calculation of prime by the insurance company, to the legal structure regarding such practices and
to analyze the Decision of European Court of Justice upon not considering gender as a risk factor
in insurance contract, beginning from 21st of 2012, a decision that will considerably impact on
European Market of Insurances. This Court Decision can detail the way how insurance companies
can manage the risk. They will be recommended to find new methods to measure the risk growing
the administrative costs a lot, which of course will be invoiced to the client.
Keywords: Risk factor, gender, age, risk management.

Introduction
The individuals purchase insurance to defend themselves from financial costs that come
out as a result of unfavorable events, like. Life insurance provides financial defense for
profiteers, as family members are in case of death of the insured one during the term of
cover from insurance contract. The insurance of motor vehicles covers the costs deriving
from individual’s responsibility, if they cause an accident and harm the thirds. In exchange
of suitable prime, the insurance companies compensate the loss caused as a result of an
unfavorable event.(Thoyts,2010,3) Although in order that the market of private insurance
operates, the insurance provider needs to earn sufficient incomes from primes, so
that he can cover the needs foreseen for the insured. This means that insurers must be
capable to calculate accurately the average of expected losses (supposed) and to pay a
price for the insurance in conformity with circumstances. (Birds, 2010, 189) Taking these
circumstances into consideration makes that for the same insured risk; various primes are
paid, because the risk factors change from one subject to another.
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A brief overview on market of insurances
There are two significant principles in arranging the voluntary insurance which make the
market of insurance capable to operate: 1. The price established basing on the risk, - the
insurer must set a price to insurance basing on the insured’s risk including the probability
of a pretence made according to the cover policy and the probable cost of that pretence;
2. The solidarity of risk within the reserve that insurance providers create in risk pool –
the risk is divided between the individuals of these reserves and the primes of those are
“lucky” and who do not suffer the unfavorable events, contribute to payment of those
who suffer from such events (Dobbyn.F,2003,16) There is a wide literature that proves
that “The price set basing on the risk means that prices are a reflection of costs in any risk
reserve and setting the price basing on cost economically efficient”(Clarke, 2005, 2)
For illustration purposes, we assume that gender were the only factor that enabled the
insurer to make the difference between individuals at high risk (that means the individuals
with high expectancy of costs of pretences, like new male drivers) and individuals with low
risk (like female drivers). In the markets with voluntary insurance, where the consumers
can choose their insurance level for any given insurance, the individuals with high risk
ask much more for insurance than the individuals with low risk, because the individuals
with high risk expect to take more profits from policy than the individuals with low risk.
(Hoti, 2008, 47)
If an insurer considers gender as a risk factor, he will charge a higher prime to the high
endangered gender and a lower prime to the low endangered gender, in a line with
expectable costs of pretenses. This conclusion is economically efficient because primes
reflect costs, something that encourages every risk group to buy their optimal insurance.
For example, the new male drivers (with high risk) are faced with higher primes and as
a result they are encouraged to buy less insurance (for example driving a car with low
speed). If gender cannot be considered in setting the price, the individuals with high and
low risk are grouped together and they can be charged with a price equal to the medium
risk in group. In this way the primes are increased for individuals with low risk and are
decreased for individuals with high risk. This takes to the so-called problem of adverse
selection, (Guri,Gjoni&Dervishi,2012,113) which have the following effects: firstly, the
individuals with low risk would pay a price that is higher than their risk might be, and
properly they subsidize the individuals in groups that have a risk higher than medium.
Secondly, this indirect subsidy can result to leaving the group of individuals with low
risk, given that their policies become very costly. As they begin to leave, the average risk
of remaining individuals, grow and insurers should increase the premium, in order to
cover insurance, already the highest average, of expected costs of claims. While more
individuals with low risk leave the group, the prices grow further and this can threaten the
financial stability of insurance activity and the insurers. (Dobbyn.F, 2003, 16) Risk factors
constitute a category of facts, which affect the insured event. It is what must be respected
everyone should pay a premium in proportion to the level of risk. Here we mention the
age which is one of the most important ones in health insurance contract, which the
insurance companies use in premium calculation for example: an old man cannot pay the
same premium with a 16 years old in health insurance contract. Gender is a risk factor,
determinant for at least three main categories of product: in insurance of motor vehicles:
life insurance/annuities: private health insurance.
Each insurance company spends large sums on the analysis made to material facts
that may cause the insured events. The price of insurance is based on a process of right
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assessment and management of risk. Unlike public plans, private insurers offer consumers
the freedom to choose insurance products and their areas of coverage. This means that
applicants can choose if and when they will buy insurance, what sorts of insurance cover
better their needs and what sum of cover they need. (Guri, Gjoni & Dervishi, 2012, 119)
The price of insurance is founded on actuarial principles1 and a right assessment process.
Because of voluntary nature of private insurance, the insurers assess the risks so that: the
negative selection has a limit2; • to ensure their solvency and protection of existing funds
of insurance policies, • to remain competitive and so increase the selection of consumer.
The assessment of risks presented by insurers is based on: Questionnaires, information on
the application form, guidelines in designed manual. These guidelines have been widely
researched, and regularly updated and derive from objective reasons and their relevant
statistic data, and from medical knowledge.
In life and health insurance for example, the main goal of signing is the accurate prediction
for the future of mortality and morbidity.3 The use of statistic is indispensable in assessing
the insurance premium4. The most accurate classification system will be to identify all the
attributions that several verified relations have with mortality in life insurances and people
are divided in groups according to the circumstances. In order to identify all the relevant
attributions, the majority of insurance companies classify the individuals by criterions
they offer to measure accurately the longevity, including here the age of the person and sex
as well. These special criterions are easily identifiable, stable and easily verifiable. These
assessments are normally based on past experience, (history of damages) accompanied
with predictions of future trends, for groups with similar exposures and risks. Grouping
of applicants with similar exposures and risks for the goal of setting price is a fundamental
principle of private insurance.
Risk factors in life insurance contract
Life Insurance is a long term financial protection that accompanies the insured during all
his life. Life insurance is a common voluntary plan on risk division based on gathering the
individual savings. (Clarke, 2005, 2) Through life insurance the individuals are capable
to leave aside a part of their incomes to be prepared for a later time when their incomes
According to the above mentioned law actuar is the mathematician qualified in statistic and
accounting, authorized by the AFS (Authority of Financial Supervision) who is responsible for
calculating premium.
2
Negative selection (in english is known with this term) happens when the insurance companies are
not capable to set the premium according to the risk factors that consumers have been recognized
with and as a result withdraws more consumers with high risk that consumers with low risk.
3
Humanity in time of the first funeral companies was still not developed in that extent that could
keep data on births and deaths, not having so any information about longevity of people.The first
trials in this direction were made by some clerks in London who started to gather data about
baptisms and deaths around years 1580.
4
The Supreme Court of USA took a decision as a reference point in this direction since in 1983.
In its decision, the Court explained why statistics are necessary for annuity insurance “Insurance
and life exist because it is impossible to measure accurately how long an individual will live. The
insurance companies can make individual determinations of longevity; they will consider the
longevity of identifiable groups. Arizona Governing Comm. v. Norris (463 U.S. 073 (1983)), US
Supreme Court, 6 July 1983.
1
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are reduced because of death, annuity or aggravation of health situation. In life insurance
contract, the insurer promises to pay a certain amount to someone (the profiteer) if the
insured loses his life, as an exchange for paid premiums. The long term relation between
risk cover and savings accumulation require that the insured meets two conditions: a) full
knowledge about theory of mortality5 based on accurate statistics, b) right determinations
of tariffs and premiums and a right strategy of investments.
The calculation of life insurance premium consists in three primary elements which
are: a) mortality, b) the insurable interest and c) charge or operative expenses. (Guri,
Gjoni & Dervishi, 2012, 277) Considering that the life insurance takes the individual
risk and considering that this risk is based on survival expectancy, it is important for
the company to know in reasonable limits that how many people will die in a group of
people in certain age. Based on past experience, after the implementation of the theory
of probability, actuaries are able to make predictions about the number of deaths among
a certain number of people in a certain age. In calculation of premium of this policy, the
insurance companies generally ask to their client information about: health condition
of the insured. This presents a great significance because if the person suffers from an
uncurable disease, the insurance company may or may not insure him, but the premium
to be paid by the insured will be very high. In this regard it will be considered the previous
and actual health problems, like health history of family relatives for special categories of
diseases, the facts if the insured has been engaged with extreme sports or dangerous sport
activities6, his life style if he has been overweight or a consumer of alcohol, a smoker, drug
etc. Age. Older is the age of insured higher is the insurance premium.7
Risk factors in life insurance contract
Health insurance is the insurance where in case of a disease or body harm, the insurance
company assumes to pay the financial costs that come as a result of this insured event.
The risk factors in such type of insurance are already similar with life insurance, where
except health condition and age, are circumstances are included as well, like: a) Gender
of insured. Usually females pay more than males. This because generally according to the
researches they are more frequently affected by some chronic diseases and they go for
controls more often or they take medication more regularly.8 b) Profession. The persons
who work in places more exposed to chemicals or hazardous radiations or who make a
job where the possibility to be harmed is high, pay higher premiums. The trend is that
people who are not exposed to such elements, but who make an extremely sedentary life
pay more. c) Residence. Persons who live in an industrial area where harmful substances
are produced pay more than those who live far from this area. d) Marital status. For still
unexplained reasons, married people live longer and healthier than single ones. For this
reason in many countries premiums paid by the last ones are higher. e) The fact if you
have or not have been insured before. People who have never been insured pay more than
those who have been insured.
Theory of mortality based on mortality tables (possibility of damage) is a suitable method used to
express the probability of survival or death for a group in certain age or differently said it is a table
expression of economic value loss of human life.
6
See the website page www.lifeinsurancefinder.com
7
Characteristics of life insurance is that death probability is increased with aging.
8
See page on www.moneycrashers.com
348
5

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

Risk factors in motor vehicles insurance
Using motor vehicles nowadays has been extremely increased, increasing this way
the number of cases insured compulsorily or voluntarily. In the European market of
insurances 38% of the market is occupied by motor vehicles insurance for year 2011.9
The greater is the demand for insurance in the sector, the greater will be investments
by insurance companies in making analysis, statistics and comprehensive reports of any
possible risk factor for a better calculation of premium. In general facts taken as basis in
premium calculation of motor insurance are: a) Age and geneder of motor vehicle driver.
Basing on data gathered by the British insurance company ABI, new drivers of vehicles are
statistically more likely to be involved in accidents, most of them cause even serious body
wounds. This has caused that in years the costs of insurers set for new drivers have been
raised10 b) Gender impacts in placing the insurance price in Germany, but this relations is
related with age. According to statistics, young males pay a higher premium than young
males, but 40 years old women and men pay the same premium.11 c) The driving license
points in countries that use the system of vehicle drivers. Usually the vehicle for example:
in areas with high traffic and in big cities are paid higher premiums. If the vehicle is used
for business purposes or not. In the first case the premium is higher, because the risk to
have an accident by car which travels a lot is bigger.12d) The car model, its brand, the place
of import. If the car is a brand of a special type can be difficult to replace its parts, in case
of an accident e) Year of production of vehicle.
Gender as a risk factor and the impact of decision of European Court of Justice
As we saw, from the analysis of risk factors, in some insurance contracts the gender is
taken as basis in calculating premium. Considering such factor, it comes from a series
of characteristics and studies made from a series of international organizations, but even
thanks to researches of insurance companies themselves. Their entire job is based on
offering the service, which at the moment of signing the contract is impossible to calculate
accurately when and how much the consequences will be for the event the insured will
be addressed to the insurer for indemnity.13 Secondly, making a study for each insured
person individually is not the main priority of insurance companies. So they have been
better referred to experimental assessments of orienting groups. In principle, it is easier
to make experimental assessments in groups than individual assessments for assigning
the insured risk. (Dobbyn. F, 2003, 476) Basin on these assessments for consecutive years
the insurance companies in Europe has considered gender as well as criteria to assess the
risk. But which are some of the distinguishing characteristics between males and females
in calculation of various premiums? It must be underlined that these calculations are
not based on real scientific researches, but simply on statistics. Although the statistics
remain an irreplaceable means to calculate the premium in insurance market, because the
Important facts from European Insurance, september 2011, published on website www.
insuranceeurope.eu
10
See website www.curiaeuropa.eu
11
Source from OXERA according to data analysis for premium referring to german website www.
check24.de
12
Publication of british insurance company, october 2012 one website www.curiaeuropa.eu
13
Opinion of General Lawyer of European Court of Justice found on website www.curiaeuropa.eu
9
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insurance company cannot determine on its own, how long the life of a certain person
will be.
Basing on statistics published by the Department of Public Security in Minnesota of USA,
males at age 15-19 years old are more likeable to make accidents about 1.6 more than females
of the same age. As a result the insurance companies calculate for them a higher premium
than for the other gender. The same basing on statistics taken from German Federal Agency
Germane for the statistics, the difference between the longevity of males and females is 5
years, in favor of last ones. This difference in longevity brings even a distinction in premium.
For this reason, females pay less than males in life insurance with term.
What’s more several diseases like cancer in prostate for males, or breast cancer for females
are obviously specific for a gender that brings in health insurances taking into consideration
the gender as a risk factor. The development of legal medicine in Austria and Germany
has shown that the reaction of males and females to the same diseases is different and as
a result it needs various treatments. This surely has an impact even to health insurance
cost. Therefore, what we presented above, gender is a factor that influences objectively
to the calculation of premium and to risk cover. But as a risk factor and a result, the
differentiation in premium between genders, will continue to be used only by insurance
companies outside EU, this for the fact that the European Court of Justice decided that
since 21st of December 2012, gender cannot be taken as a risk factor because it constitutes
a discrimination.14 The essential is more related to public sphere with human rights, but it
cannot be negated the impact it will have on the market of insurances.
The preliminary case was sent from Belgium Constitutional Court to the European Court
of Justice propounding the question if, article 5 paragraph 2 of Directive 2004/113 of
European Commission that implemented equality between males and females, in access
of goods and services is valid.15 Article 5 paragraphs 1 and 2 of Directive, establishes that:
“All member states should ensure that all the contracts entered after 21st of December 2007 the
use of gender factor either in calculation of premiums and profits for purpose of insurances
and of other similar financial services, should not result to differences in individual premiums
and in other profits”
Excluding the first paragraph, member states before 21st of September 2007 can allow
proportionate differences in individual premiums and profits where gender is a
determinant factor in risk assessment, basing this on correct and actual statistical data.
The European Court of Justice in giving the decision of 1st march 2011 was based on EU
treaty, on EU Charter of Fundamental Rights and on goal of Directive itself. It decided
that paragraph 2 of article 5 of the Directive, was in objection with EU laws and it would
be invalid since 21st of December 201216. This means that member states beginning on this
date could not take gender female or male into consideration, as a risk factor of differing
premiums in insurance contract.
Conclusions
The Decision of European Court of Justice will undisputedly have impact on the
market of insurances. One of the main consequences will be the change of insurance
See EU Directive for freedom of goods and Services.
Decision of European Court of Justice for case C-236-09 date 01.03.2001 on official website of
European Court of Justice.
16
See website www.curiaeuropa.eu
14
15
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premiums. (Bylykbashi, 2014, 170) Some insurance contracts will become expensive for
females, for instance the life insurance or motor vehicle insurance, while for males health
insurance contract will become expensive. Secondly, taking more into consideration the
individual risks than those orienting group ones, basing this on fundamental principle
of individual character of human rights. Thirdly, if considering gender as a risk factor
will not be permitted to be taken, then the insurance companies will give more weight
to the other behavior factors and to personal insured circumstances. So they will be
require more personal data which will constitute an object for protection from laws of
this field, raising other issues to be discussed, like violation of laws of personal data or
indirect discrimination. Fourthly, this Court decision could become an intervention to
the way how insurance companies manage risk17. They will try to find other methods to
measure risk increasing the administrative costs more, costs that will be invoiced to the
consumer. In conclusion, persons who according to the statistics have a higher risk level,
can buy more insurance policies with low price, while those with less insured, will “think
about” paying insurance. These changes can influence on malfunctioning of the market of
insurance. All the impacts presented represent a possibility. In order to have a clearer view
of reality, the proceeding of insurance market should be seen during years.
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Abstract
This paper brings a broad perspective on the reform of the social security system in our country,
including a comparison of changes in its social and economic benchmarks. Based on economic
conditions and demographic analyzes in this paper are identified and reforms in the pension scheme
initiated by civil society, national and international organizations, as well as the International
Monetary Fund.
The purpose of this study is to identify innovations and changes that brings the application of
recent legislative reform of the pension scheme, relying on statistical analysis, which indicate that
the number of contributors is affected by numerous factors. Furthermore in this paper treated
economic and financial problems related to financing the benefits funds, at different stages of our
country has passed. Through analysis of key factors for pension benefits this paper reflects the
impact of gradual changes on the retirement and the age to society.
Results of the research are based on comparing the relationship contributor/beneficiary, the degree
of informality and cleaning his scheme, private and public sector employment sector, the impact
of social pension in society, as well as legislative reforms in years applied in the insurance social
scheme.
Keywords: Contributor or beneficiary of the pension scheme, reform of legislation, informal, social
pension, employment, age, statistical analysis.

Introduction
This paper will present the reforms applied in the pension system in Albania, the
advantages and disadvantages of them. The purpose of this study is to identify innovations
and changes that brings the application of recent legislative reform of the pension scheme,
relying on statistical analysis, which indicate that the number of contributors is affected
by numerous factors. With all the latest reforms realized social security system this paper
will provide some conclusions and recommendations.
Methodology
Results of the research are based on comparing the relationship contributor/beneficiary,
the degree of informality and cleaning his scheme, private and public sector employment
sector, the impact of social pension in society, as well as legislative reforms in years applied
in the insurance social scheme.
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Literature review
Why should reform the social security system? Where remain the problems of the scheme
pay-as-you-go? Are sufficient reforms carried out in this system?
These are the recent questions posed and will find answers in this study paper referring the
changes provided on the Law No. 7703 date 11.05.1993 “For Social Insurance in Albania”
and the Law No. 104 date 31.07.2014 “For same changes on the Law for social Insurance
in Albania”. Social Security is based on the principle of “pay now to benefit tomorrow (pay
as you go)”.
Social Insurance System
Reforms in the social Insurance system have been numerous and the discussions also
have been numerous also including various actors and factors. Social Insurance scheme
applied is pay-as-you-go, where the generation that works is funding the legal benefits of
the generation that is retiring. This scheme started in the early 20th century, a combination
of Bismark system with Anglo – Sankson system.
Considering the time when this system was implemented, was quite effective and concrete
responding the economic and demographic conditions of the time. So the number of
employees was significant, while the minimum beneficiaries. This system served for a
considerable time normal functioning, while the economic and demographic conditions
has gone through fundamental changes to the system put in serious trouble.
Among the main disadvantages of the scheme it was that there was a big difference
contributor/beneficiary report, so that in many countries the ratio is approaching the
extent one contributor to a beneficiary.
This phenomenon has come primarily as a result of demographic developments, to a
certain obsolescence of the population, a phenomenon which influences such as to reduce
the number of contributors, as well as increasing retirement benefit period.
About one third of the population is in emigration and this constitutes the most active part
of the population. Over 500 thousand immigrants make contributions to social security,
not in Albania. If their contribution would be paid in Albania, social insurance scheme
would not have been in such difficult conditions. Referring the conditions of the scheme
in our country physical ratio is 1.2 contributes to one beneficiary. The self-employed in
agriculture pay about 30 percent of the amount paid in the city.
To clean this scheme initially is worked to audit the files because they have resulted in
changes to the data of birth certificates submitted by the beneficiary and the data changes
on the country old age and labor categories written in labor booklets in the time of
application for benefits.
Also this scheme has economic and financial problems related to the financing provided
for the benefit funds. First of all funding to be invested there, but go straight to the total
consumption.
In this sense a significant fund does not invest in the economy to increase this amount and
consequently, the revenues that a pensioner benefit and this investment would be a boost
to the economy and the country.
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Another problem of the scheme is that being much socialized is always subject to attacks
of informality, as the payment of contributions as well as the benefits. In our legislation,
payments of contributions ratio is 1 to 5, while the benefit is 1 to 2. At first sight it seems
that with this report we save costs for the pension fund, but obviously lose more in
contributions.
With changes to the Law 7703 date 11.05.1993 On social insurance in the Republic of
Albania, amended by Law 104 dated 31.07.2015 on some changes and additions to law no.
7703, dated 11.5.1993, “Social Insurance in the Republic of Albania”, as amended.
The basic purpose of social insurance reform was made to create such conditions so that
the wealth generated by the country to meet the needs of the consumer part of beneficiary.
This goal can be achieved by encouraging and stimulating the processes that underlie
economic development, thus conserving resources and its investments in the productive
system.
A maintaining system and its financing sources, brings increased productive favors its use
meets the basic requirements of the future. Many specialists in this area saw a way out, the
individualization of contributions and benefits.
The liberalization of payment of compulsory contributions, both in private and public
institutions in addition to contributions paid, is added and the amount of investment
returns this is the best resolves.
Data Analysis
SOCIAL SECURITY INCOME
Graph.1 (2014, 2015)

Graph.2 (2014, 2015)
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Graph.5 (2014, 2015)

Graph.6 (2014, 2015)

Graph.7 (2014, 2015)
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Conclusions
Besides factors such as high unemployment, increasing the number of pensions, as a result
of social problems at blowing Social Insurance, a most important factor is its deterioration
and too high level of immigration, and the contribution that gives this migration to the
other countries and informality in the pension’s scheme. Since the scheme to function
normally, it is necessary a certain ratio of the number of contributors, to finance a
pensioner, ranging from 4 and 3 contributor for a pensioner. Where remain the problems
of the scheme pay-as-you-go.
Social security contributions are compulsory payments to all economically active
persons and by paying social insurance contributions the contributor benefits from social
insurance law.
References:
Social Protection Systems in the 13 Candidate Countries.” European Commission.
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/social/index_en.htm
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Parimi i mosdiskriminimit në punë në bazë të praktikës së Gjykatës
Europiane të Drejtësisë, Barra e Provës
LL.M.Eranda Maraj
Abstrakt
Ky studim trajton shpëndarjen e barrës së provës në çështje që lidhen me parimin e
mosdiskriminimit në marrëdhëniet e punës, në bazë të praktikës së Gjykatës Europiane të Drejtësisë
dhe Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut.Studimi është përqëndruar në një aspekt shumë
të rëndësishëm që është vështirësia e provueshmërisë së diskriminimit. Është trajtuar përkufizimi
i diskriminimit sipas akteve të komunitetit dhe dy gjykatave që janë marrë për trajtim dhe në
mënyrë të veçantë i diskriminimit indirekt.Janë pasqyruar raste nga praktika e GJED, në të cilat
është trajtuar veçanërisht koncepti i barrës së provës dhe perfundimet e të cilave janë kthyer në
parime të mirëfillta dhe që ndiqen nga gjykatat kombëtare e ndërkombëtare në procesin delikat
të të provuarit të diskriminimit.Është shpjeguar se cilat janë disa nga rrethanat që gjykatat nuk
i marrin parasysh ose nuk i llogarisin si prova.Është shpjeguar raporti ndërmjet kufijve të ligjit
kombëtar dhe praktikës së legjislacionit Europian në përcaktimin e barrës së provës.Është trajtuar
roli i statistikave si një mjet i mundshëm për të vërejtur diskriminimin e tërthortë.

Hyrje
Me hyrjen në fuqi të Traktatit të Amsterdamit në vitin 1999, nxitja e barazise u shndërrua
në një nga detyrat themelore të KE-së.Të drejtat e barazisë gjinore në Komunitetin
Europian e kanë zanafillën tek Traktati që e themeloi atë, i cili është më i vjetër se Traktati i
Bashkimit Europian (Traktati i Lisbonës).Në Gjykatën Europiane të Drejtësisë janë gjykuar
shumë çështje lidhur me zbatimin e parimit për ndalimin e diskriminimit në punë, nga
të cilat shumë prej tyre i referohen ndalimit të diskriminimit gjinor.Rregulla të posacme
dhe të hollësishme lidhur me ndalimin e diskriminimit janë parashikuar e përcaktuar në
konventa të vecanta, kushtuar vetëm eleminimit të diskriminimit për shkaqe specifike që
mbulohen prej tyre.
Diskriminimi i drejtpërdrejtë dhe ai i tërthortë
Në aktet ligjore të Bashkimit Europian ndalohet në mënyrë të shprehur jo vetëm
diskriminimi i drejtëpërdrejtë por edhe ai i tërthortë.
Diskriminimi i drejtëpërdrejtë ndodh kur një person trajtohet në mënyrë më pak të
favorshme për shkak te seksit, ngjyrës, përkatësisë fetare, orientimit seksual, kombësisë,
origjinë racore e etnike, paaftësisë, moshës, etj
Diskriminimi i drejtpërdrejtë është i lidhur edhe me zbatimin e një rregulle apo kriteri
neutral, i cili sjell pasoja negative për një grup vetëm për shkak të natyrës së tij. Njihen
përjashtimet nga trajtimi si diskriminim i drejtpërdrejtë, por duhen parashikuar
përjashtime të ndryshme për shkaqe të ndryshme. Është shumë e vështirë të gjenden
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justifikime për diskriminim të drejtpërdrejtë për shkak të racës apo origjinës etnike, ndërsa
për shkaqet e aftësisë së kufizuar apo moshës mund të justifikohen më lehtë. Legjislacioni
i BE-së parashikon disa përjashtime nga përcaktimi si diskriminim i drejtpërdrejtë, si:
kërkesa punësimi gjenuine (për çdo shkak), masa pozitive (çdo shkak), punësimi i lidhur
ngushtë me besimin fetar apo bindjet, punësimi në forcat e armatosura apo punë të tjera
specifike, shëndetësia dhe siguria, përjashtime të lidhura me moshën etj.Referuar GJEDsë, mund të konsiderohet diskriminim edhe kur nuk ka viktima të identifikuara, gjë që
nuk mund të realizohet para GJEDNJ-së.
Diskriminimi i tërthortë është rezultat i zbatimit të një kriteri asnjanës i cili në të
vërtetë vendos në pozita më pak të favorshme persona të ndryshëm për një nga shkaqet
lidhur me ndalimin e diskriminimit.Ky lloj diskriminimi është i lidhur me zbatimin
e një dispozite, kriteri, praktike që në dukje jo vetëm është e ligjshme, por është edhe
neutrale..Diskriminimi i tërthortë është i justifikueshëm, nëse qëllimi është i ligjshëm,
masa është e domosdoshme dhe proporcionale me rezultatet e pritshme. Ndërsa
diskriminimi i drejtpërdrejtë justifikohet përmes përjashtimeve specifike bazuar
në shkaqet e diskriminimit, diskriminimi i tërthortë justifikohet përmes një testi të
përgjithshëm.Nuk mund të ketë justifikim për diskriminimin direkt. Megjithatë, paralel
me praktikën gjyqësore të konsoliduar dhe siç parashikohet në Nenin 2(2) të Direktivës
97/80, diskriminimi indirekt mund të justifikohet
Barra e provës
Problemi i parë në lidhje më çështjet e diskriminimit është provueshmëria e tij. Janë të
rralla rastet kur diskriminimi është shfaqur dukshëm si psh.në rastin Feryn (C-54/07
Feryn ) ku punëdhenesi kishte publikuar hapur në lidhje me kriteret për tu punësuar se
nuk pranonte “emigrantë ” në ndërmarrjen e tij(GJED në këtë rast vendosi se kishin të
bënin me një rast të diskriminimit të dukshem për motive të racës dhe origjinës etnike).
Por në raste të tjera mund të jetë shumë e vështirë,p.sh një punëdhënës mund të pushojë
nga puna një grua me preteksin se ajo është e pakualifikuar,ose se nuk e bën mirë punën e
saj,gjë që në fakt relative është dhe e vështirë për tu provuar e kundërta.Kështu ajo peson
një diskrminim per motive gjinore dhe e ka shumë të vështirë ta provoj.Këtë vështirësi
e drejta europiane e mosdiskriminit duket se e ka zgjidhur duke sanksionuar parimin e
barres së provës.Kështu sipas këtij parimi nëse kërkuesi ngre me prova të padyshimta se ka
patur diskriminim,I takon më pas palës tjetër që të vërtetoj të kundërten.Ky kalim i barrës
së provës është veçanërisht i rëndësishëm në rastet e diskriminimit indirekt në të cilin
është veçanërisht e nevojshme të provohet se një normë apo praktikë e caktuar ndikojnë
në mënyrë joprporcionale mbi një individ ose grup të caktuar.Me qëllim që të bazojnë
një supozim për diskriminim individët mund të përdorin edhe të dhënat statistikore që
tregojnë atë frymën e përgjithshme ose japin një pasqyrim të tedencës së përgjithshme
të pabarazisë në trajtim.Madje disa shtete e klasifikojnë si provë “testin e situates së
përgjithshme” në vend.Kjo është diçka shumë pozitive dhe ndihmëse për kërkuesin e së
drejtës,sepse pjesën më të vështirë e ka pikërisht ai.
Në lidhje me çështjet e diskriminimit indirekt, Neni 4 i Direktivës 97/80 parashtron
rregullat që kanë të bëjnë me caktimin e barrës së provës ndërmjet punëdhënësit dhe
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punëmarrësit. Një ankues, që bën një pretendim për diskriminim indirekt së pari duhet
të paraqesë prova që dispozita e kontestuar faktikisht prodhon një impakt te ndryshëm
për gratë. Barra e provës në këtë fazë fillestare të procedurës i takon punëmarrësit. Kriteri
i punëdhënësit ose legjislatura për prodhimin e justifikimit për një praktikë ose politikë
që është neutrale do të dalë vetëm nëse jepen prova të tilla. Sapo prova të tilla janë dhënë,
punëdhënësi ose legjislatura, në varësi të origjinës së masës, do të duhet të tregojë se masat
në fjalë qe ndjekin një qëllim legjitim, janë të nevojshme për të arritur këtë qëllim legjitim
dhe janë proporcionale. Ky aspekt është sqaruar edhe nga jurisprudenca e GJEDNJ. Ajo
shprehet se provat duhen marrë në tërësine e tyre së bashku,duke patur parasysh faktin se
shpesh shteti ka një kontroll të madh mbi informacionin e nevojshëm për të treguar mbi
vërtetësinë e një ankese.
Në çështjen Danfoss (Danfoss and Sauer-Danfoss C-94/10) ndër të tjera u shtrua pyetja:
-Kujt i mbetet barra e provës në një kërkesë për pagesë të barabartë?
Ky rast kishte të bënte me zbatimin e një marrëveshje kombëtare kolektive që përcaktonte
një pagë bazë për të gjithë punëtorët, por për orët individuale suplementare bente rritje
page duke u bazuar edhe në fleksibilitetin, lëvizjen e punëmarresve jashtë ndërmarrjes,
kualifikimin profesional dhe vjetërsinë në punë. Fleksibiliteti është vlerësuar në bazë të
cilësisë dhe vëllimit të punës.Gjykata Evropiane e Drejtësisë u shpreh se kur një ndërmarrje
aplikon një sistem të pagash e cila karakterizohet nga një mungesë totale e transparencës,
barra e provës per të treguar se praktika e tyre e pagës nuk është diskriminuese bie
mbi punëdhënësin.Në mënyrë të qartë rezulton se në sistemin e pagave të përcaktuara
për grupime dhe kategori të ndryshme të punëmarrësvë ku kriteret janë përcaktuar në
suplementin e pagave bazë,gratë përfitojnë më pak krahasuar me gjininë tjetër.GJED e ka
gjetur “të pakonceptueshme” që puna e kryer nga punëtorët femra në përgjithësi të jetë e
një cilësie më të ulët se ajo e punëtorëve meshkuj. Një punëdhënës nuk mund të justifikoj
këtë arsye si kriter kur është parë se ai ka qenë sistematikisht diskriminues ndaj grave.
Në çështjen Enderby (C-127/92 Enderby) ankuesja pretendon se është viktimë e
diskriminimit për shkak të seksit (gjinisë), sepse është paguar më pak se një koleg i saj
(mashkull) me të njëjtën kategori page me të. Gjykata Europiane e Drejtësisë përcaktoi
se është ankuesja që duhet të provojë, së pari, se paguhet më pak se kolegu i saj dhe,
së dyti, që ajo po një punë me të njëjtën vlerë me të. Është punëdhënësi që, pas kësaj,
duhet të vërtetojë të kundërtën. Vetë GJED-ja e ka orientuar punëdhënësin se çfarë duhet
të bëjë për të vërtetuar që sjellja e tij nuk ka qenë diskriminuese. Ai duhet të vërtetojë
se dy subjektet nuk janë në të njëjtën situatë, sepse puna që bëjnë s’ka të njëjtën vlerë
dhe diferenca në pagë mund të shpjegohet me shkaqe objektive të ndryshme nga seksi.
(Kështu, ai duhet të vërtetojë se nuk është e njëjta situatë dhe ka një shpjegim të arsyeshëm
për trajtimin e ndryshëm.)
Në çështjen Hill and Stapleton (C-243/95 Hill & Stapleton), Gjykata konfirmoi se barra
e provës ishte mbi punëdhënësin për të përcaktuar se referenca ndaj kriterit të shërbimit,
përcaktuar si kohëzgjatja faktike e punës, në vlerësimin e kreditit në rritje të punonjësve
që konvertoheshin nga punonjës me kohë të pjesshme në punonjës me kohë të plotë,
justifikohej nga faktorët objektivë të palidhur me ndonjë diskriminim në bazë të seksit.
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Cilat janë disa nga rrethanat që gjykatat nuk i marrin parasysh ose nuk i llogarisin si
prova
Së pari nuk është e nevojshme të provohet se një person mund të ketë patur mendime
raciste ose që janë kundër një kategorie të caktuar personash, edhe pse mund të përfshihet
në motivet që janë objekt i mborjtjes nga diskriminimi. Pra është e nevojshme të ketë
patur manifestim të këtyre opinioneve dhe kjo mjafton.
Së dyti nuk është e nevojshme të provohet se qëllimi i vërtetë i një ligji apo praktike ka
qenë diskriminimi. Kho dotë thote se edhe kur një individ apo një frup ndjek një masë
apo një praktikë me mirëbesim, kjo masë quhet diskriminuese kur disfavorizon një grup
apo një individ tjetër.
Së treti, përsa i përket diskriminimit të bazuar në racë, GJED ka mbajt qëndrim se nuk
është e nevojshme që të identifikohet viktima.Quhet se ekziston diskriminimi edhe për
situatat analoge, kur ka trajtim të diferencuar.
P.sh në cështjen Feryn nuk ishte e nevojshme qe te identifikohej një individ i caktuar që
prekej nga politika e ndërmarrjes.
Po ashtu në cështjen kundër Suedisë në të cilën disa studentë të drejtësisë kishin bërë
studime në disa restorante dhe klabe nate.Kërkesa e tyre ishte marrë parasysh edhe pse ata
nuk ishin drejtpërdrejtë “viktima”, qëllimi i tyre ishte të zbatohej ligji kundër diskriminiit,
interes plotësisht i ligjshëm.
Cili është roli i statistikave në provimin e diskriminimit
Statistikat luajnë një rol të rëndësishëm për të bazuar një pretendim për diskriminim,
sidomos në rastin e diskriminimit indirekt, sepse në këto raste ligji ose praktika janë
në dukje neutrale. Edhe në rastin e statistikave vlen parimi i kalimit të barrës së provës.
Kështu p.sh, nëse gratë apo personat me paaftësi janë më të disfavorizuar, i takon shteit më
pas që të vërtetojë të kundërtën.
Konkretisht statistikat janë përdorur në cështjet e barazisë në pagë për shkak të seksit,
pushimet kolektive me bazë moshën, segregimi bazuar në etninë.Statistikat duhet të jenë
të tilla që të mjaftojnë për të zhvendosur barrën e provës.
Në çështjen Nolte, GJED, përsa i përket diskriminimit të bazuar mbi gjininë, është
shprehur se: per tu konsideruar diskriminuese, një masë, duhet të godasë dukshëm një
numër më të madh grash sesa burrash (Rinner Kuhn), ose një numër më të madh burrash
sesa grash (Nimz Koëlaska), ose më shumë gratë se burrat (Roks).
Në çështjen Enderby, GJED-ja vendosi se “kur statistikat vërejnë një diferencë të dukshme
në pagë midis dy punëve me vlerë të njëjtë, ku njëra kryhet ekskluzivisht nga gratë dhe
tjetra nga burrat, pavarësisht se ky dallim është marrë përmes vendimesh kolektive dhe
pavarësisht njëra-tjetrës, nuk është arsyetim i mjaftueshëm objektiv për ta justifikuar. Kjo
është detyrë e personave ndaj të cilëve bëhet ankesa që të vërtetojnë se ka një arsye të
mjaftueshme dhe objektive.

362

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

Konkluzione
Mbrojtja kundër diskriminimit në marrëdhëniet e punës është sanksionuar si nga BE edhe
nga KEDNJ.Të dy këto sisteme janë gjerësisht komplementar dhe forcojnë mbrojtjen,por
kanë edhe ndryshime për të cilat vepruesit e të drejtës së duhet të jenë në dijeni..
Në mënyrë që të garantojnë të gjithëve barazinë në të dretjtat themelore,shtetet,
punëdhënësit dhe ofruesit e shërbimeve mund të marrin masa të vecanta që quhen
masa të veprimit pozitiv,për të përshtatur normat respektive ose praktikat personave që
zotërojnë karakteristika të caktuara të mbrojtura.
GJED miraton,per sa i perket fushës së zbatimit,interpretime shumë të gjera duke garantuar
edhe efikasitetin e plotë të te drejtave individuale të sanksionuara nga legjislacioni i BEsë..
I takon veçanërisht kërkuesit që të sjëllë prova që vërtetojnë se ka patur diskriminim
Të dhënat statistikore mund të shërbejnë për të ngitur një supzim për diskriminim.
Barra e provës i transferohet autorit të trajtimit diskriminues,I cili duhet të grumbullojë
prova pafajsie si dhe të tregojë se trajtimi i disfavorshëm nuk është bërë për një motiv që
nuk është object i mbrojtjes nga diskriminimi.
Një shqetësim tjetër në lidhje me garantimin e parimit të diskriminimit si një nga të drejtat
themelore këtë herë është edhe pamundësia që kanë disa individë për të shkuar deri në
GJEDNJ për të kërkuar të drejtën e tyre pasi çështja kthehet dhe rikthehet disa herë në
shkallët të sistemit të brendshëm gjyqësor dhe nuk mund të shkohet në GJEDNJ pa i
kaluar një herë të gjitha shkallët e brendshme.Kjo në fakt është një problematikë që lidhet
me të gjitha llojet e kërkesave pranë kësaj gjykate.Bëhet fjalë për disa vende që kanë sistem
drejtësie jo shumë të fortë dhe abuzues deri diku. Në këto raste është e këshillueshme t'i
drejtohemi OJF-ve.Nëpërmjet tyre mund të raportohet fenomeni i abuzimit te drejtësisë
Komisionerit te te Drejtave te Njeriut që e dimë se punon dhe nxit strukturat kombëtare
të mbrojnë të drejtat e njeriut, veçanërisht avokatët e popullit dhe institucione të tjera
kombëtare për të drejtat e njeriut. Aty ku këto struktura nuk ekzistojnë, Komisioneri
inkurajon ngritjen e tyre. Nuk duhet parë me sy skeptik roli i tyre,pasi po vjen gjithnje në
rritje. Është e nevojshme që të besohet te drejtësia.Të mos besosh tek ajo,do të thotë që të
heqësh dorë nga kërkimi i të drejtave të tua.
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Deklarata e Keshillit për implementimin e Rekomandimit për mbrojtjen e dinjitetit të burrave dhe
grave në punë,përfshirë kodin e praktikës për të luftuar pabarazinë gjinore (19 dhjetor 1991).
Direktiva e Këshillit 2000/78/KE për barazinë në trajtim në çështjet e punësimit dhe kushteve të
punës.
Direktiva për trajtim të barabartë në akcesin në punë,ose direktiva 76/207/KEE e lidhur me parimin
e barazisë në trajtim të burrave dhe grave përsa i përket akcesit në punë,formimit professional dhe
kushteve të punës(9 shkurt 1976).
Direktiva 2006/54/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të Europës mbi zbatimin e parimit të
mundësive të barabarta dhe trajtimin e barabartë të burrave dhe grave në çëshjtet e punësimit dhe
të profesionit(shperndarja e roleve).
Traktati i themelimit të Komunitetit Europian (25 mars 1957).
Literaturë ndihmëse
A.Mandro, A.Anastasi, E.Shkurti, A.Bozo, Barazia gjinore dhe mosdiskriminimi, Shtëpia botuese
“Dajti”.
Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Tiranë, 2013, Manual trajnimi për OJF-të.
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Aspekte tё zgjerimit europian
Gladiola Mita PhDc

Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti i Drejtësisë

Abstrakt
Vështrim historiko-kronologjik i procesit të zgjerimit të BE nga Europa e “të gjashtëve” deri te
Europa e “të njëzetetetëve”. Rrugëtim me shifra e data. Zgjerimi me vende demokratike e vende
ish-komuniste. 1 maj 2004 është datë e rëndësishme për aderimin e 8 vendeve të Europës Lindore
në BE. Kufijtë në Europë dhe ngarkesa e tyre historiko-nacionale. Kufijtë e BE kanë tjetër kontekst
nga kufijtë e vendeve antare; dhe ndryshojmë çdo herë kur zgjerohet me shtete të reja, sepse BE
është një hapësirë në ndërtim e sipër.
Procesi i integrimit Europian si një tërësi procesesh të përcaktuara. Integrimi dhe transferimi
i pjesëve të sovranitetit të pranuar nga shtetet. Përshtatja e institucioneve dhe e legjislacionit.
Negociatat komunitare dhe veçorite e tyre krahasuar me negociatat ndërkombëtare dhe traktatet.
Traktatet europiane si traktate për paqe të qëndrueshme.
Zgjerimi me antarë të rinj dhe zgjerimi i hapësirës së brendshme. Përafrimi i nivelit ekonomik
të vendeve-çështje e rëndësishme për Europën aktuale. Transformimi strukturor dhe politik i
vendeve lindore që antarësohen. Zhvillimi paralel i tregut dhe demokracisë. Monedha euro dhe
zona euro. Ndërtimi ekonomik dhe monetar i Europës. Strategjitë e reja pas rënies së komunizmit
për vazhdimin e ndërtimit të Europës. Europa politike dhe integrimi politik europian. Krizat e
shumta përcaktuese në zhvillimin e Europës politike. Kriza europiane si krizë e rritjes, si krizë
identiteti dhe krizë institucionale. E ardhmja e BE është e hapur. Europa ndodhet përballë sfidave
të mëdha. Zgjerimi i BE me vende më pak të zhvilluara vonon zgjerimet e reja. Procesi i integrimit
procesi më i rëndësishëm në Europën post-komuniste.
Fjalë kyçe: Integrim, proces, kufij europian, transferim sovraniteti, zona euro, përafrim ekonomik,
krizë, europa politike.

Aspekte të zgjerimit Europian
-Hyrje rreth historikut të procesit të zgjerimit.
Sipas projektit fillestar të Traktatit të Romës i shprehur në nenin 237 “Çdo shtet europian
mund të kërkoj që të bëhet anëtar i Komunitetit”. Le t’i hedhim një vështrim historikut të
procesit të zgjerimit europian. Në 18 Prill të vitit 1951 vendet themeluese të Komunitetit
Europian të Qymyrit dhe Celikut ishin Franca, Gjermania, Italia, Belgjika, Hollanda dhe
Luksenburgu.
Në vitin 1973 kemi zgjerimin e parë ku Britania e Madhe, Irlanda dhe Danimarka duke
ju bashkuar me të “gjashtët” formuan Europën e “të nëntëve”. Europa e “të dhjetëve” bëhet
më 1981 kur Komunitetit i bashkohet Greqia. Europa e “të dymbëdhjetëve” formohet në
vitin 1986 kur hyjnë në Komunitin Europian Spanja dhe Portugalia.
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Në vitin 1990 vazhdon të flitet për Europën e të “dymbëdhjetëve” edhe pas bashkimit të
Gjermanisë dhe përfshirjes të ish-Republikës Demokratike Gjermane. Në vitin 1995 kur
Bashkimit Europian i bashkohen tri vende (shtete) të tjera—Austria, Suedia dhe Finlanda
merr jetë Europa e “të pesëmbëdhjetëve”.
Në 1 maj 2004 Bashkimit Europian i shtohen dhjetë vende të tjera : Polonia, Çekia,
Hungaria, Sllovakia, Lituania, Letonia, Estonia, Sllovenia, Malta dhe Qipro duke e çuar
në 25 numrin e shteteve antare. Rëndësia e këtij zgjerimi ishte hapja ndaj vendeve ishkomuniste të Europës Lindore. Në vitin 2007 hyjnë në Bashkimin Europian, Bullgaria dhe
Rumania duke u bërë 27 vende antare. Në 1 korrik 2013 Kroacia u bë vendi i 28-të antarë
i Bashkimit Europian.
Europa dhe kufijtë; vlerësimi i kufijve
Historia europiane ka bërë që kufijtë të fitojnë ngarkesë politike të rëndësishme, pasi duke
u dhënë shteteve prezencën e shtetit-komb kuifijtë u kthyen në diçka që duhet mbrojtur
me çdo kusht.
Mirëpo, Europa e shteteve antare hapi perspektivë tjetër. Kufijtë në Europë janë të stabilizuar,
së fundi u stabilizuan dhe në ish-Jugosllavi dhe Europa nuk ka synim të ndryshoj kufijtë
gjeografikë e kulturorë të Europës por i shikon kufijtë si kufij të ushtrimit të pushtetit
politik e të sovranitetit kombëtar dhe transferimet e kopetencave të ndryshme të lejuara
nga shtetet e Bashkimit nëpërmjet komunitarizimit apo marrveshjeve ndërqeveritare
ndryshon përmbajtjen politike të kufijve mes shteteve antare.
Është vendosur një dallim i qartë mes kufijve që ndajnë shtetet antare dhe atyre që ndajnë
Bashkimin nga pjesa tjetër e botës. Kufijtë mes shteteve antare bëjnë njohjen e hapësirës
kombëtare (shtetërore) dhe garantojnë dyqytetarinë—kombëtare dhe europiane.
Kufijtë e jashtëm nuk janë kopje identike e ish-kufijve midis shteteve, kjo vjen si rëzultat
i transferimit të kopetencave në instancat mbi kombëtare (Marrveshja e Shengenit) por
dhe ndryshueshmërisë së kufijve të jashtëm të Europës si rezultat i zgjerimit me shtete
të reja antare. Europa kaloi nga gjashtë në nëntë, dhjetë, dymbëdhjetë, pesëmbëdhjetë,
njëzetepesë, njëzeteshtatë e njëzetetetë.
Europa shihet si një hapësirë e negociuar e vullnetit politik të drejtuesve të vendeve antare
për të tejkaluar politikat e ngushta. Europa nuk u ngjet shteteve antare që e formojnë, as
nuk zbeh veçoritë e tyre, por ajo e krijuar nga vullneti i shteteve është një formë politike
e panjohur deri sot, është në ndërtim të vazhdueshëm dhe e përfunduar si rezultat i
zgjerimit të vazhdueshëm.
Procesi i Integrimit Europian
Ky proces nuk sjell lindjen e ndonjë strukture politike të tipit komb në një shkallë të
madhe (parimi i unitetit), por çon drejt tërësisë së unifikuar i cili garanton vazhdimësinë
e veçantinë e shteteve antare (parimi i shumllojshmërisë).
Procesi i integrimit është një vazhdimësi etapash të përcaktuara paraprakisht e që
realizohen në mënyrë progressive, hap pas hapi. Psh. kalimi në monedhën e përbashkët
euro është përcaktuar qartë nga Traktati i Mastrihtit e që u përmbush në janar të vitit
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2002. Integrimi përbën vullnetin për të formuar një të tërë apo për të përforcuar tëtësinë
që ekziston tashmë. Pra bashkimi, zgjerimi është diçka për të realizuar afrimin midis
pjesëve.
Transferimi i sovranitetit me vullnet të lirë nga ana e shteteve antare, lejon ndërtimin
e lidhjeve politike e krijimin e institucioneve publike ndërkombëtare në dispozicion të
shteteve antare, në kohezionin politik të tërësisë rajonale.
Procesi i integrimit politik europian kryen tri tipe të ndryshme transformimesh.
I pari—transferimi i sovranitetit të pranuar nga vendet. Çdo etapë e rëndësishme e
integrimit të një vendi në Bashkim kërkon rishikimin kushtetues për të puqur institucionet
politike kombëtare me ato ndërkombëtare.
I dyti—ndryshimi i marrëdhënieve midis vendeve, kemi rritje të marrëdhënieve
ndërkombëtare mes shteteve antare.
I treti—dobësimi i rolit të kufijve të brendëshme dhe forcimi i kontrolleve të kufijve të
jashtme. Çështja e kufijve është tregues thelbësor i integrimit të një vendi në Europë.
Negocimi ndërkombëtar dhe traktatet si aspekte kryesore të integrimit politik
Përmes negocimit ndërkombëtar strukturohet në mënyrë politike realizimi i
kompromiseve për integrimin e zgjerimin europian. Traktatet vendosin në fjalë në rregulla
e ligje, vendime të përbashkëta që bëhen të zbatueshme për vendet antare.Negociata është
mënyrë e rregullimit social-politik që i jep përparësi dialogut, qasjes së argumenteve e jo
zgjidhjes me dhunë. Në përfundim të negociatave ka vetëm fitues.
Negocimi është parim rregullues legjitim që krijon rregulla mbi të cilat aktorët kryesor,
pra shtetet bien dakort. Negocimi integrues favorizon më shumë kërkimin e avantazheve
reciproke për kontraktuesit, pra kompromiset e ofruara favorizojnë perspektiva për palët.
Në demokraci negociata është aftësi për tu tërhequr në një hapësirë politike( çështje etj) të
përfaqësuar nga negociatori. Negociatat komunitare europiane i kanë të gjithë elementët
por kanë dhe disa dallime nga negociatat ndërkombëtare.
Konfigurimi politik i negociatave europiane është padyshim integrues. Për korigjim
të asimetrive të përfitimeve apo ç’ekulibrave kujdeset mekanizmi institucional për
kompensim të ndërsjelltë—risi politike e Europës. Gjatë negociatave komunitare ekzistojnë
objektiva të ndryshëm dhe të pakëmbyeshëm me njëri-tjetrin. Prania e institucioneve
europiane—karakteristikë dalluese e negociatave europiane ; arbitrazhi dhe kontrollet e
tyre u mbishtohen dimensioneve tradicionale të diplomacisë midis shteteve.
Në themel të procesit të negociatave europiane qëndron parimi i jetgjatësisë që ngrihet
mbi besimin reciprok midis vendeve—I cili përforcon kështu dimensionin integrues të
negociatës europiane. Kështu përforcohet dëshira e vendeve europiane për tttë negociuar
të ardhmen e tyre të përbashkët. Negociatat mes shteteve antare përballen me organizmin
delikat midis kopetencave kombëtare dhe suprakombëtare.
Traktatet zënë vend të rëndësishëm në historinë e Europës politike. Traktatet europiane
nuk mund të quhen në mënyrë zyrtare traktate paqeje, asnjeri, por ato kanë element
bashkthemelues të tyre detyrimin moral për një paqe të qëndrueshme.
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Zgjerimi
Çdo zgjerim i komunitetit me një vend të ri zgjeron hapësirën e brendshme ku zhvillohen
dispozitat ekonomike të përbashkëta dhe preferenciale. Përbërësit e kërkesë-ofertës së
tregut europian nuk rriten si rezultat i rritjes së popullsisë, ndërsa oferta, kapacitetet
prodhuese dhe burrimeve të vendeve të pranuara nuk rriten automatikisht në potencialin
europian. Zgjerimet që çuan Europën e të gjashtëve në të 28-tëve, sollën pasoja të
rëndësishme strukturale mbi zhvillimin e tregut europian dhe masa e rritjes së kërkesëofertës që rrjedh nga kjo nuk duhet të fsheh deformimet që u shkaktohen tregjeve.
Përafrimi i niveleve ekonomik shtrohet për aq kohë që parimet e ndërtimit europian
nuk i reduktojnë zgjerimet në një mbivendosje të thjeshtë të ekonomive të ndryshme
por parashikojnë uljen e asimetrisë së zhvillimit. Kështu duhet të gjenden mekanizma që
vendet e sapopranuara të përfitojnë plotësisht nga sistemet e tyre kombëtare të prodhimit,
por dhe mekanizma korigjues të humbjeve në këmbim e qarkullim të kapitaleve si
product i asimetrive ekonomike; gjithashtu dhe fonde ristrukturimi të domosdoshme për
futjen në hapësirën europiane. Irlanda, Spanja e Portugalia pas futjes në BE njohën rritje
të shpejt ekonomike.
Vendet e Europës Lindore kishin e kanë nevojë të madhe ristrukturimi për tu përgjigjur
pritshmërisë së popullsive të këtyre vendeve. Vendet lindore që u bënë pjesë e BE më 2004
përfituan nga mundësia e BE për realizimin e përafrimit ekonomik—I cili është çështje
vendimtare dhe përbën një nga fushat më të rëndësishme të Europës aktuale.
Nga kjo mundësi e BE—varet e ardhmja e përfshirjes rajonale “sipas modelit europian”
që është dhe liberale dhe e orientuar drejt një zhvillimi relativisht të përbashkët. Përsa i
përket demokracisë dhe aleancave ndëreuropianer zgjerimi ka efekte politike.
Zgjerimet e njëpasnjëshme do të kërkojnë në vendet e sapo pranuara të kushtëzuara nga
respektimi i parimeve të demokracisë—shumë transformime politike radikale. Sidomos
vendet antare të ish-bllokut lindor që kishin regjime diktatoriale. 15 nga 28 vendet e BE
janë të tilla e tregojnë se BE është njësi politike posttotalitare.
Për aleancat ndër-europiane zgjerimet sjellin padyshim ndryshime. Çdo vend i ri që
bëhet vend antarë, ndryshon konfigurimin politik të tërësisë e cila duhet të ristrukturohet
me realitete e detyrime të reja. Zgjerimi i komunitetit ka kontribuar gjerësisht në
rikonfigurimin e tregut europian pa dëmtuar mundësitë e zhvillimit të secilit antarë të
sapopranuar e më pak të zhvilluar.
Zgjerimi ka sjell dhe zgjerimin e demokracisë në tërë kontinentin përmes shtetit të të drejtës
e parimeve politike të Europës. Zgjerimi ka sjell zhvillim paralel të tregut dhe demokracisë
si arritje e madhe politike e faktor aktiv i ndërtimit të Europës. Kushti demokratik dhe
rritja e nivelit ekonomik kanë qënë dy element përbërës të integrimit politik europian.
Nëse në vitin 1973 e 1995 u pranuan vetëm vende demokratike zgjerimet e tjera sidomos
me vendet lindore në vitin 2004 integrimi politik nënkuptonte njëherësh rritje të nivelit
ekonomik, mbyllje të tranzicionit demokratik e siguri të identitetit kombëtar e europian.
Në Aktin Unik Europian (AUE) tregu dhe politika janë të lidhura në mënyrë të
pazgjidhshme. Një akt shumë i madh politik ishte hedhja në qarkullim më 1 janar 2002
e monedhës europiane euro, si një shenjë politike e fuqisë ekonomike europiane. Nga
pikpamja ekonomike dhe monetare zona euro ka strukturë institucionale federale me një
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BQE (Banka Qendrore Europiane) që administron monedhën unike dhe drejton politikën
e përbashkët monetare të të gjithë zonës e me qeveri kombëtare që kanë kontroll politikat
buxhetore e fiskale.
Ndërtimi ekonomik dhe monetary i Europës është rruga që çon tek Bashkimi Europian.
Sepse Europa do të bëhet më politike jo sepse zgjerohet por sepse ajo inponon zgjidhje
politike në continent përmes tregut dhe monedhës meqënëse zgjerimet politike janë të
parashikueshme tani më. Europa paraqitet e ndërtuar si një tërësi rajonale e organizuar
me institucione të përbashkëta që ndërlikon sistemet e vendeve antare.
Pas 1990 vazhdimi i ndërtimit të Europës kërkoi strategji të një tipi të ri si bashkrendimet
ecofin, policy mix etj, për të mundësuar qeverisjen europiane dhe vazhdimin e proceseve
integruese si një mënyrë rregullimi rajonal ku zhvillohet tërheqje midis dy poleve të
globalizmit dhe të kombit. Si një provë unike e kombëtarizimit rajonal të tregut paraqitet
ndërtimi ekonomik dhe monetar i Europës.
BE—sfidat e zgjerimit dhe kriza
Në vitet e ardhshme do të jet si sfidë aftësia për të bashkuar zgjerimin dhe thellimin e
bashkpunimeve midis shteteve antare, efektshmëria ekonomike dhe progresi social,
pjesmarrja demokratike në rritje e qytetarëve, do të jenë vendimtare për të siguruar
vazhdimësinë e përvojës europiane.
Europa politike është një grupim procesesh integruese të ndërmara nga vende që duan të
rruajnë shumllojshmërinë e tyre. Integrimi politik europian është një përbërje procesesh
integruese të lidhura që synojnë ndërtimin e qeverisjes ekonomike e monetare orgjinale
që ka përcaktuar politikën afatgjatë të Europës dhe ka lejuar zgjerimin e vazhdueshëm të
kopetencave politike të saj.
Kriza të shumta kanë përcaktuar zhvillimin e Europës politike duke imponuar kërkimin
e rrugëve të reja për të kapërcyer këto kriza. Kriza aktuale e Bashkimit është njëra prej
më të rëndave në historinë e tij. Është krizë e rritjes—çfarë administrimi do të shoqërojë
zgjerimin? Është krizë e identitetit—çfarë liberalizimi ekonomik përballë globalizmit?
Është krizë përfaqësimi politik—cilat janë zgjidhjet për heqjen e distancës mes
përfaqësuesve të Bashkimit dhe qytetarëve europianë?
E ardhmja e Bashkimit është e hapur. Europa ndodhet përballë sfidave të vështira politike.
Alternativa europiane gjendet midis rrezikut të shpërbërjes dhe thellimit politik. Nevojiten
përgjigje të reja politike për të mbështetur modelin e zhvillimit dhe vlerat që kërkon
Bashkimi. Zgjerimet e fundit të Europës kanë lejuar intgrimin në Bashkim të vendeve
më pak të zhvilluara. Kapërcimi i prapambetjes ekonomike në vendet e reja antare është
i domosdoshëm për arsye që të sjell mirqënie dhe demokraci në këto vende por dhe se
zhvillimi i përbashkët përbën veçanti dalluese të Europës.
Konkluzione:
Procesi i integrimit është procesi më i rëndësishëm pas rënies së komunizmit dhe të gjitha
shtetet europiane janë përfshirë në këtë proces e janë në nivele të ndryshme të tij. Europa
e shteteve antare nuk është një shtet por është vullnet i shteteve të lidhur në një formë të
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re në ndërtim e sipër të hapësirës së negociuar përmes proceseve politike të parashikuara.
BE gati e ka hequr kufirin e brendshëm nacional mes antarëve dhe ka fuqizuar kontrollin
e kufirit të jashtëm i cili zgjerohet me shtimin e vendeve antare.
Zgjerimi i BE, solli zgjerimin e demokracisë në Europën Lindore e Juglindore dhe ngriti
nivelin ekonomik të antarëve të rinj por dhe të vendeve në proces antarësimi. BE është
përballë sfidave të vështira politike sepse antarët e viteve të fundit janë vende më pak të
zhvilluara, po ashtu dhe vendet që kanë fituar statusin vend kandidat. Dhe kriza e rëndë
globale e rajonale ka dhënë ndikimin e saj e pritshmëritë e popujve janë më të mëdha se
të politikës që ka humbur besimin e publikut e ka krijuar miliona të indinjuar. E ardhmja
e Bashkimit është e hapur.
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Reformimi i legjislacionit të punës një domosdoshmëri për garantimin
e të drejtave të punëmarrësit në marrëdhënien juridike të punësimit
Dr. Yllka RUPA

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkoder
Fakulteti i Drejtësisë

Abstrakt
Reformimi i dispozitave të Kodit të Punës synon të garantojë statusin e punëmarrësit në procesin
e punës në disa aspekte që kanë të bëjnë me garantimin e shëndetit dhe rritjen e të ardhurave.
Nevoja e reformimit të dispozitave të Kodit të Punës u pa si ndikim i disa faktorëve që kanë të
bëjnë me mbrojtjen e të drejtave themelore të subjektit punëmarrës në marrëdhënien e punësimit,
të garantuara këto me akte nderkombëtare, si dhe me zbatimin e projekteve të rëndësishme të
organizatave nderkombëtare që synojnë të përsosin marrëdhëniet e punës dhe raportet mes
subjekteve të saj. Ky shkrim trajton problemet e zbatueshmërisë së dispozitave të kodit të punës
në shumë aspekte, faktorët që diktuan nevojën e ndryshimeve të reja, si dhe bën një analizë të
atyre cështjeve që do të preken nga ndërhyrjet në ligj. Reformimi i mëtejshëm cilësor është bërë
në përputhje me dokumentet dhe aktet juridike ndërkombëtare si: Karta e OKB, konventat dhe
rekomandimet e Organizatës Ndërkombëtare të Punës, Karta Sociale Europiane etj.

Nevoja e rishikimit të Kodit të Punës
Marrëdhëniet e punës në sektor të ndryshëm të ekonomisë, tregtisë dhe më gjere kane
qënë objekt i rregullimeve ligjore në aspekte të vecanta të mbrojtjes dhe garantimit të
statusit të punëmarrësve. Nismat ligjore për ndërhyrjen në paketën normative që mbron
raportet e punësimit janë diktuar nga shumë faktorë ndër të cilët më të rendesishëm janë
ato social, ekonomik, politik etj.
* Marrëdhëniet e punës në vetvete janë vazhdimisht të lidhura me politikat sociale të
shtetit dhe në këtë kontekst cdo dispozitë juridike që në thelb pike se pari ka karakter
social, reformohet per të marrë në mbrojtje ato situata të cilat janë të rregulluara prej saj
dhe që i shërbejnë më mirë subjektit të mbrojtur. Kur themi se raportet juridike të punës
kanë karakter social duhet ti shikojmë ato të lidhura ngushtë me marrëdhënie të tjera të
karakterit social të cilat në disa raste burojnë direkt nga procesi i punës dhe në të tjera
raste janë të varura prej këtij procesi. Nga ky aspekt edhe dispozitat juridike të degëve të
tjera kanë rëndësi në përcaktimin dhe vlërësimin e akteve normative të punës, sic janë ato
të sigurimeve shoqërore, të nxitjes së punësimit, të rregullimit të periudhave të papunësisë
etj.
* Nga pikpamja ekonomike, duhet thënë se zhvillimi i marrëdhënieve ekonomike, nuk
mund të shikohet i shkëputur edhe nga marrëdhëniet e punës, e për këtë dispozitat
normative duhen përshtatur me situatat në zhvillim, në mënyrë që të jenë të afta për një
rregullim bashkohor të situatave praktike në të cilat gjenden subjektet e punës. Tendencat
që promovohen sot nga organizma të rëndësishëm ndërkombëtarë të krijimit të akteve
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normative në fushën e punësimit, kanë të bëjnë jo thjesht me garantimin e elementëve
thelbesorë që lidhen më këtë marrëdhënie. Ato janë nisma që kanë të bëjnë me rritjen e
standartit normative, i cili redukton nga njëra anë vështirësitë që has subjekti punëmarrës
në procesin e punës, sic janë për shembull, ( reduktimi i kohëzgjatjes së punës, i detyrimeve
mes subjekteve, ulja e normës së punës për të punësuarit në sektorin privat, zëvendësimi
i punës fizike më teknologjitë e reja) dhe nga ana tjeter rritjen e përfitimeve që mund
të mos jenë vetëm të aspektit material por që kanë një shtrirje më të gjërë në ato sfera
që lidhen me subjektet e punësuara e që burojnë nga marrëdhënia e punës, ( si pagat,
shpërblimet, koha e pushimeve, pagesat e papunësisë etj).
* Në aspektin politik mund të themi se tendencë e shteteve sot është pikërisht përafrimi
i legjislacioneve drejt një të drejtë të përbashkët europiane që parashikon një trajtim
dhe rregullim unik të fushave të ndryshme e në mënyrë të posacme të atyre sociale.
Organizatat ndërkombëtare i detyrojnë shtetet që aderojnë të zbatojnë aket normative
të dala prej tyre si dhe të reformojnë legjislacionin sipas parimeve ndërkombëtare të së
drejtës në fushat përkatëse. Kështu statusi i subjekteve në marrëdhënien e punësimit ka
një garanci të dyfishtë, kur aspektet më kyce të saj, mbrohen nga normat ndërkombëtare
të së drejtës së punës por edhe nga legjislacioni shqiptar i punës i cili është në vijen e
ndryshimeve sipas përcaktimeve që vijnë si rekomandime nga këto institucione. Kuptohet
që nevoja për ndërhyrje në Kodin e Punës nuk mund të shikohet e shkëputur nga faktorët
që përmenda më lart por as nga nevoja për ndërhyrje në disa aspekte të tjera të të drejtave
sociale që lidhet me garantimin e kushteve optimale të punës, garantimin e mbrojtjes
së grupeve në nevojë ose atyre që janë më të ekspozuara ndaj shkeljeve apo abuzimeve
në marrëdhënien e punës dhe mbi të gjitha nga nevoja për ndryshime që diktohet nga
problematikat e shfaqura rishtaz në zbatimin e normave të së drejtës së punës. Përvec
fakteve të parashtruara, evropianizimi i legjislacionit të punës, nënkupton reformimin e
mëtejshëm cilësor të tij në përputhje me dokumentët dhe aktet juridike ndërkombëtare
të cilat udhëhiqen nga parimet dhe fryma e së drejtës ndëkombëtare për mbrojtjen e të
drejtave dhe lirive themelore të njeriut, forcimin e shtetit të së drejtës dhe ekonomisë së
tregut (Cela, 2011).
Cilat janë cështjet që prekin ndryshimet e reja në Kodin e Punës
Ndryshimet në Kodin e Punës prekin dispozita të rëndësishme lidhur më diskriminimin,
kohëzgjatjen e punës dhe pushimeve, periudhat e përfitimit të përkohshëm për shakqe të
shtatzanisë, liritë sindikale si dhe parashikojnë risi në mënyren e konceptimit të punësimit
të subjekteve punëkërkuese duke parashikuar ngritjen e Agjensive të përkohëshme të
punësimit. Këtu do të trajtohen disa nga aspektet më kryesore të parashikimeve të reja që
priten të miratohen si ndryshime të dispozitave të Kodit të Punës.
2.1 Ndryshimet mbi përcaktimin që i bëhet parimit të ndalimit të diskriminimit shtrihen
si në aspektin e dhënies së përkufizimit ashtu edhe në parashikimin më të zgjeruar të
formave të shfaqjes së tij. Gjithashtu për herë të parë parashikohen edhe format e
ushtrimit të ankimit për diskriminim në fushën e punësimit dhe organet përgjegjëse të
cilat ndjekin rastet konkrete. Në ndryshim nga c’parashikohet në Kodin e Punës është
dhënë një përkufizim i zgjeruar i diskriminimit i diktuar nga problematikat që praktikisht
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janë hasur për shkak të shfaqjes së tij në fushen e punësimit. Kështu në dallimet që
përbëjnë formë të diskriminimit, përkufizimi është zgjeruar me gjendjen e shtatëzanisë,
përkatësisë prindërore, predispozicioneve gjenetike, aftësi e kufizuar, jetesa me HIV/
AIDS, si dhe përkatësi në një grup të vecantë. Këto forma të shfaqjes së diskriminimit janë
përshtatur sipas përmbajtjes së ligjit specifik për mbrojtjen nga diskriminimi1. Ligji shkon
më tej në përcaktimin e përmbajtjes së termave “ punësim” dhe “profesion”, të cilët lidhen
ngushtë me trajtimin e konceptit diskriminim pikërisht në marrëdhëniet e punësimit.
Në zbatim të parimit të trajtimit të barabartë përcaktohen rregullat që duhen ndjekur
nga punëdhënësi për të përshtatur vendin e punës për përsonat me aftësi të kufizuar, për
të krijuar kushte optimale për ushtrimin e punës për gjithë të punësuarit e tjerë, si dhe
për tu garantuar këtyre personave gëzimin ose ushtrimin në kushte të barabarta me të
tjerët, të së drejtës për punësim dhe profesion. Mohimi i përshtatjes së arsyeshme nga
punëdhënësi përbën diskriminim sipas projektit për ndryshim. Kështu, ligji avancon
edhe në kuptimin e ushtrimit pasiv të diskriminimit nga subjektet punëdhënës, jo vetëm
në rastet kur në mënyrë aktive largohen nga puna, privohen nga të drejtat që rrjedhin prej
saj, por edhe kur vetë punëdhënësi nuk merr hapa konkretë për eleminimin e faktorëve që
përbëjnë diskriminim. Ndër të tjera, subjektet që pretendojnë të jenë diskriminuar kanë
të drejtën të ezaurojnë më parë ankimimin në organet kompetente që parashikon ligji për
mbrojtjen nga diskriminimi. Komisioni për mbrojtjen nga diskriminimi është organi që
shqyrton kërkesën për moszbatim të trajtimit të barabartë. Kur procedura përfundon në
gjykatë dhe paditësi paraqet fakte nga të cilat mund të pretendohet se është diskriminuar,
i padituri duhet të provojë se nuk është shkelur parimi i trajtimit të barabartë, apo nuk ka
patur cënim të parimit të trajtimit të barabartë.
Periudha e paaftësisë së përkohshmë për gratë shtatzëna
Shtatëzania është një periudhë paaftësie e përkohshme për punë e gruas, që gjen një
mbrojtje të dyfishtë si nga dispozitat e kodit të punës ashtu edhe nga ligji për Sigurimet
Shoqërore. i pari trajton garancinë dhe favoret që ka në punë gruaja punëmarrëse për
shkak të shtatëzanisë ndërsa i dyti përcakton se cilat janë kushtet e përfitimit financiar
për shkak të barrëlindjes. Kodi i Punës parashikon me dispozita mbrojtëse se cilat janë
rregullat që duhet të zbatojë punëdhënësi në situatat kur ka të punësuar një grua shtatzënë
dhe në cilat raste duhen zbatuar ato. Gruaja është e garantuar në disa sfera të organizimit
të marrëdhënieve të punës që prekin kryesisht, sigurimin dhe mbrojtjen e shëndetit,
kohëzgjatjen e punës dhe pushimeve, po ashtu është subjekt i privilegjuar në aspektin e
rolit ndërmjetësues të shtetit për punësimin e subjekteve të aftë për punë. Në aspektin e
sigurimit dhe të mbrojtjes së shëndetit, Kodi i Punës ndalon punën për gratë shtatzëna
dhe nënat e reja për periudha të përcaktuara të cilat konsiderohen domosdoshmërisht
si periudha pushimi për shkak të garantimit të jetës dhe shëndetit të nënës dhe fëmijës.
Ndalohet puna për gratë shtatzëna 35 ditë para lindjes dhe 42 ditë pas lindjes.2 Ky është
përcaktimi aktual që bën kodi por që në kuadër të ndryshimeve kjo periudhë mbrojtjeje
bëhet 63 ditë duke dyfishuar kështu kohën e detyrueshme të pushimit të paguar për këtë
Ligji nr. 10221, datë 04.02.2010, “ Për mbrojtjen nga diskriminimi”, neni 2.
Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, neni 104.
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kategori. Sic vihet re është zgjatur periudha e pushimit të detyrueshëm për gruan, ndërkaq
është parashikuar e drejta e bashkëshortit të kontribuajë në rritjen e fëmijës duke përfituar
edhe ai lejen përkatëse sipas periudhave të parashikuara për nënën. Përfshirja edhe e
prindit babë në periudhat e detyrueshme të kujdesit për rritjen e fëmijës parashikohet
për të parën herë në legjislacionin e punës. Risi tjetër është parashikimi i lejes pa të drejtë
page. Të dy prindërve u jepet mundësia të kërkojnë leje nga punëdhënësi në cdo rast kur
fëmija për shkaqe që lidhen më shëndetin apo shkaqe të tjera ka nevojë për përkujdesjen
e tyre. Parashikimet në Kodin e Punës u mundësojnë prindërve të kërkojnë leje në jo
më pak se 4 muaj pa të drejtë page kur fëmija i tyre ka nevojë dhe këtu ligji nuk vendos
kufij moshe për fëmijën. Në raste të tilla prindërit kanë të garantuar pozicionin e tyre të
punës deri në rikthimin në punë. Në këtë pikë ndryshimet shkojnë në koherencë edhe me
ato të bëra në Ligjin për Sigurimet Shoqëerore i cili ka dyfishuar periudhat e mbrojtjes
së detyrueshme për gratë shtatzëna si dhe ka parashikuar koeficientët e përllogaritjes
së të ardhurave. Prekja e dispozitave që mbrojnë gruan shtatzënë duhet parë edhe në
kontekstin e plotësimit të legjislacionit me standartet që kërkon e drejta ndërkombëtare
për mbrojtjen e gruas shtatzënë në marrëdhënien e punës. Shteti shqiptar ka ratifikuar
konventat ndërkombëtare që sigurojnë mbrojtjen e gruas dhe të miturve në punë si
dhe aktet që parashikojnë kushtet e mbrojtjes së tyre që në momentin e nënshkrimit të
kontratës së punës e deri në përfundim të saj. Kodi i Punës është ndërtuar në frymën e
disa parimeve të cilët mbrojnë gruan në gjendjen e paaftësisë për shkak të shtatzanisë.
Në përgjithësi normat që mbrojnë gruan dhe të miturit cojnë në një farë diskriminimi
pozitiv për këto grupe për shkak të karakteristikave që shfaq gjendja e tyre në situatat që
u përmendën më lart. Kështu ligji i punës ndalon kategorikisht testet e shtatzanisë para
punësimit, përvec rasteve kur kjo është e domosdoshmë për ruajtjen e shëndetit të gruas,
garanton vendin e punës kur gruaja është më raportë paaftësie për shkak të shtatzanisë,
ndalon punën e natës si dhe qendrimin 8 orësh në këmbë në rasten kur gruaja është
shtatzënë. Ndër të tjera, ndryshimet në Kodin e Punës prekin edhe kohën e pushimit
brenda 8 orëshit zyrtar. Punëdhënësi është i detyruar që pas cdo 6 orëshi punë të sigurojë
një periudhë pushimi për punëmarrësin. Në mënytë të vecantë për gratë shtatzëna
parashikohet një pushim i detyruar prej 30 minutash pas cdo 6 ore pune. Tashmë ka një
rregullim të posacëm të situatës kur gruaja me dëshirën e saj nuk konsumon lejen e lindjes
dhe rikthehet në vendin e saj të punës. Krahas favoreve që punëdhënësi është i detyruar ti
sigurojë asaj lidhur me infrastrukturen e vendit të punës, ligjin i mundëson edhe të drejtën
e përzgjedhjes lidhur me natyren e procesit të punës pa prekur nivelin e kompensimit të
pagesës. Pas periudhës që konsiderohet pushim detyrueshëm dhe që zgjatet deri në 63
ditë, gruaja që vendos të punojë mund të kërkojë që të punojë në një tjetër pozicion punë
të përafërt me atë të mëparshmin për shkak të natyrës së punës, duke mos pasë ndryshim
përsa i përket masës së pagës. Dispozita përcakton së nëse vendi i punës nuk vlerësohet i
përshtatshëm, sipas përcaktimeve në legjislacionin për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit
në punë, punëdhënësi duhet të përshtatë vendin e punës ose të transferojë punëmarrësin
në një punë të ngjashme, për të cilen ajo mund të jetë e përshtatshme dhe kur transferimi
nuk është i mundur gruaja ka të drejtën e përfitimeve sipas ligjit për sigurimet shoqërore.
Lidhur me vlerësimin e përshtatshmërisë së vendit të punës projekti i paraqitur nuk
përcakton se kush është kompetent për të bërë vlerësimin konkret. Të reja janë edhe
374

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

parashikimet lidhur më masat mbrojtëse për fëmijën dhe shëndetin e gruas që ushtron
aktivitetin e punës pas përfundimit të 63 ditëshit të pushimit. Ajo ka të drejtën që derisa
fëmija të mbushë një vjec, të ketë një pushim të paguar prej dy orësh brenda kohëzgjatjes
normale ditore të punës, ose kohëzgjatje pune të reduktuar me 2 orë, me pagë të njëjtë sikur
të kishte punuar për kohëzgjatjen normale ditore të punës. Në krahasim me përmbajtjen e
dispozitave që janë në fuqi ndryshimet e parashikuara në Kodin e Punës i japin përparësi
mbrojtjes së gruas në marrëdhënien e punës sidomos gjatë periudhës së shtatëzanisë dhe
rritjes së fëmijës duke përcaktuar një mbrojtjë të vecantë për të gjitha situatat në të cilat
gjendët gruaja e punësuar për shkak të gjëndjes. Ndër të tjëra ka mbrojtje të posacme
për kryerjen e vizitave mjeksore në cdo kohë për vete dhe fëmijen mjafton të akordohet
marrëveshja me subjektin punëdhënës.Të njëjta kushte mbrojtëse janë parashikuar edhe
në rastet e birësimit të fëmijeve. Në ndryshim nga c parashikojnë dispozitat aktuale të
Kodit të Punës është zgjatur periudha e përfitimit të lejes për rritjen e fëmijës së birësuar
të cilën mund ta përfitojë vetëm njëri nga prindërit birësues, nëna ose babai. Rregullimi i
situatave të punës së natës për këtë kategori paraqitet më i avancuar. Punëdhënësi është i
detyruar të zbatojë dispozitat urdhëruese të ligjit për mos punësim të gruas që ka lindur
fëmijë dhe që është deri në 1 vjec, në asnjë proces pune që ushtrohet natën, madje edhe në
rastet kur mundësia vertetohet me raport mjekësor. Në këto raste ajo duhet të transferohet
detyrimisht në një punë të ngjashme diten dhe nëse është e pamundur kjo të realizohet
kompensimi me pagë në një tjetër vend pune tjeter.
Parashikimi i Agjencive të punësimit
Një nga risitë në kontekstin e ndryshimeve në Kodin e Punës është parashikimi i
institucioneve që kryejnë funkionin e ndërmjetësimit ndërmjet subjekteve punëdhënëse
dhe punëkërkuese. Për herë të parë në legjislacionin shqiptar të punës, parashikohen
agjensitë e ndërmjetësimit të punës, një praktikë kjo e sukseshme e vendeve të zhvilluara
kryesisht atyre gjermanike. Agjencitë e punësimit janë struktura të krijuara nga ligji dhe
të monitoruara nga shteti të cilat kryejnë funksionin e ndërlidhjes mes bizneseve dhe
punëkërkuesve përmes procesit të kontraktimit. Kontraktimit si koncept profesional
mbrojtës në marrëdhënien e punës, i është dhënë një rëndësi me përcaktimet e reja, si
në aspektin e formës ashtu edhe të përmbajtjes. Kodi i punës parashikon kantraktimin
me gojë dhe me shkrim për marrëdhënien e punës punëdhënës punëmarrës. Por
detyron me masa administrative punëdhënësin që pas kalimit të periudhës 30 ditore të
hartojë kontraten me shkrim sipas përmbajtjes që është e përcaktuar në kod. Gjithashtu
parashikohet me ligj që mungesa e formës nuk lidhet me shkaqet e pavlefshmërisë së
kontratës. Përcaktimet e reja nuk shprehen lidhur me faktin nëse mungesa e formës e
bën të pavlefshme kontraten e punës por shprehen për natyrën formale të kontratës së
punës dhe zvoglojnë në 7 ditë periudhen që i lihet në dispozicion punëdhënësit për ta
hartuar atë më shkrim duke përcaktuar edhe përmbajtjen e saj. Në përcaktimet lidhur
me kontratën bien në sy garancitë lidhur me afatin e njoftimit të zgjidhjes së kontratës,
zgjerimin e të dhënave lidhur me pagen, referencat lidhur me kontraten kolektive si
dhe llojet dhe procedurat e masave disiplinore. Kontrata e punës mund të ndryshohet
me shkrim nëse palët bien dakort për këtë. Mënyra e zgjerimit të elementëve përbërës
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të përmbajtjes thekson më tepër natyren konsensuale të kontratës së punës dhe bën të
mundur përfshirjen në të të disa aspekteve të rëndësishme të situatave me të cilat ndeshen
palët kontraktuese gjatë procesit të punës. Për më tepër disa nga këto elementë nuk kanë
ndonjë parashikim konkret në Kodin e Punës, përmendim masat disiplinore, të cilat
kanë një rregullim të karakterit të përgjithshëm me akte nënligjore. Përfshirja e tyre
në përmbajtjen e kontratës është një hap emancipues përsa i përket transparencës dhe
korrektësisë në marrëdhëniet punëmarrës punëdhënës sidomos në rastet e aplikimit të
masave disiplinore dhe sanksioneve përkatëse. Në këtë pikë por edhe në rastet e zgjidhjes së
kontratave të punës, nga gjykatat janë konstatuar shkelje nga ana e subjekteve punëdhënës
kryesisht për mos respektim të afatit të njoftimit të punëmarrësit. Duke u konsideruar si
një moment shumë i rëndësishëm lidhur me mundësinë e të punësuarit për të kërkuar një
punë tjetër si dhe për mbulimin e periudhës me të ardhura, është parashikuar përfshirja e
afatit të njoftimit si element i përmbajtjes së kontratës.
Për tu kthyer te Agjencitë e Punësimit, cdo marrëveshje mes tyre dhe subjekteve
punëdhënës është parashikuar të ketë karakter formal. Agjencia e punësimit nënkupton
një punëdhënës i cili ushtron aktivitetin e punësimit të subjekteve punëkërkues në
bashkëveprim me subjekte të tjera punëdhënës të cilët në fakt ushtrojnë konkretisht
aktivitetin e punësimit dhe ligji i emërton subjekte pritëse. Praktikisht si subjekte pritëse
mund të jenë të gjitha ato subjekte që ushtrojnë veprimtari bisnesi apo sipërmarrës private
por edhe persona publike të cilat kanë kapacitete të vendeve të punës dhe mundësinë
e punësimit në to të subjektev punëkërkuese. Subjekti pritës dhe agjensia e punësimit
ushtrojnë bashkarisht detyrimet e punëdhënësit duke garantuar kështu dyfish pozitën
e punëmarrësit në marrëdhënien e punës. Në koncept është parashikuar që agjensitë
pritëse të ndermjetesojnë në punësimin e përkohshëm të subjekteve punëkërkues3.
Punësim i përkohshëm nga Agjencia do të konsiderohet periudha kur një punëmarrës
kontraktohet nga Agjencia për t’u punësuar përkohësisht nga një subjekt pritës, me kusht
që midis Agjencisë dhe punëmarrësit të ketë një marrëdhënie kontraktore punësimi.
Punëdhënësit e sektorit privat kanë detyrimin e kontraktimit të subjekteve të punësuara
me Zyrat Rajonale të Punësimit, por jo vetem kaq, ato i detyron ligji të rakordojnë për
cdo pozicion pune të mbetur vakant si dhe për hapjen e vendeve të reja të punës4 . Kështu,
pranë Zyrave të Punës është i rregjistruar numri i subjekteve që ushtrojnë aktivitete
ekonomike dhe sipërmarrëse. Në kontekstin e risive që bjen ligji cdo subjekt punëdhënës
do të konsiderohet subjekt pritës në marrëdhënie më Agjencinë e punësimit, që lidhur me
subjektin që do të punësohet ka një rol punësimi të përkohshëm. Agjencia së bashku me
subjektin pritës ushtrojnë bashkarisht detyrimet e punëdhënësit ndaj punëmarrësit të ri.
Ky përcaktim nuk ndërhyn në thelbin e kontraktimit klasik të ndërtuar mes dy subjekteve
që është tipike për kontratën individuale të punës, funksioni i dyfishtë i detyrimit ndaj
punëmarrësit justifikohet vetëm në përgjegjësitë lidhur me gjetjen e vendit të punës
dhe garancitë në përmbushjen e kontatës ndërmjet Agjencisë dhe subjektit pritës. Kur
subjekti pritës bën një punësim të plotë të punëmarrësit me kontratë me afat të pacaktuar
vazhdon raporti normal mes subjektit punëmarrës dhe punëdhënësit. Në vazhdimësi të
procesit të punës do të veprojnë dispozitat e Kodit të Punës dhe përcaktimet e ndërsjellta
Projekt ligji neni 18.
Ligji nr. 7986, datë, 13.09.1995 “ Për Inspektorjatin Shtetëror të Punës.”
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mes subjekteve të përcaktuara në kontratën individuale të punës. Punësimi konsiderohet
i përkohshëm për faktin se kohëzgjatja e kontratës për të njëjtën punë, të kryer nga
punëmarrësi i kontraktuar nga Agjencia, për të njëjtin subjekt pritës, është jo më shumë se
2 vjet. Kjo është periudha kur një punëmarrës kontraktohet nga Agjencia për t’u punësuar
përkohësisht nga një subjekt pritës. Në kohën kur punëmarrësi kontrakton me Agjencinë,
të drejtën për zgjidhjen e kontratës e kanë punëmarrësi dhe Agjencia. Kjo ka edhe detyrime
të tjera që kanë të bëjnë me detyrimet financiare si pagat dhe shpërblimet, detyrimet
fiskale me organizmat e tjerë që ushtrojnë funksione të tjera publike sic janë, detyrimet
lidhur me tatimet, sigurimet shoqërore, konfidencialitetin e të dhënave përsonale si dhe
zbritjet nga pagat etj. Nga ana tjetër subjekti pritës ka detyrime që lidhen kryesisht me
garancitë në ruajtjen dhe mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në punë, trajtimin e barabartë
të të punësuarve, respektimin e dispozitave ligjore lidhur me kohën e punës dhe pushimit
dhënien e urdhërave dhe udhëzimeve si dhë rakordimet që në cdo rast është i detyruar
të bëjë me sindikatat. Janë parashikuar dhe dispozitat detyruesë që e bëjnë të pavlefshme
cdo marrëveshje që ndalon apo kufizon punësimin e punëmarrësit në subjektin pritës, pas
përfundimit të kontratës së punës midis punëmarrësit dhe Agjencisë. Përfshirja në ligjin
Shqiptar të Punës të Agjencive të përkohëshme të punësimit shihet si një hap i rëndësishëm
në plotësimin e strukturave që ndikojnë në përshpejtimin e procesit të punësimit të plotë
së subjekteve të afta për punë. Kjo është një praktikë e shteteve sociale ku punësimi nuk
shihet më si një pamundësi ose një mundësi vetëm në duart e subjekteve private, por i hap
rrugë ndërmjetësimit nga struktura që kontrollohen nëpërmjet institucioneve që zbatojnë
politikat sociale brenda shtetit. Kjo do jetë një shtysë pozitive për të vënë në lëvizje dhe
bashkërenduar komunikimin e ndërsjelltë mes subjekteve private dhe Agjensive në favor
të procesit për një punësim efikas të subjekteve punëkërkuese.
Përfundime
Reformimi i dispozitave të Kodit të Punës, synon te garantoje statusin e punemarresit ne procesin
e punës ne disa aspekte qe kanë të bëjnë me garantimin e shendetit dhe rritjen e të ardhurave.
Risitë lidhur me parimin e trajtimit të barabartë ose atë kundër diskriminimit, dispozitat e reja,
janë hartuar nën frymen e akteve të rëndësishme ndërkombëtare që mbrojnë subjektin e punësuar
kundër diskriminimit si dhe në përputhje me ligjin specifik për mbrojtjen kundër diskriminimit.
Personat me aftësi të kufizuar si dhe subjektet e kufizuara në ushtrimin e punës për shkak të
gjendjes së paaftësisë, kanë një trajtin krejtësisht të ri lidhur me kushtet e punës dhe përfitimin e
pushimeve.
Merr një trajtë tjetër kontraktimi me formë shkresore i marrëdhënies individuale të punës ku
tashmë shikohet si një detyrim i punëdhënësit.
Krijohen së pari institucione të përkohshme të punësimit të cilat do ndikojnë në përmirësimin e
sistemit të punësimit të subjekteve punëkërkuese.
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Lëvizja e lirë e kapitaleve dhe transferimi i tyre në realitetin shqiptar
Dr.(proces) Majlinda Tafaj

Pedagoge në U.T (Fakulteti i Shkencave Sociale)

Abstrakt
Lëvizja që bëri Kuvendi i Republikës së Shqipërisë para pak kohësh(qershor 2014), nëpërmjet
një resolute të veçantë për të marrë masa shtrënguese nga Banka e Shqipërisë, kishte si synim
kufizimin e nxjerrjes së kapitalit nga ana e bankave tregtare shqipëtare. Kjo rezolute gjykohet
thjesht deklarative dhe dukej se kishte qëllim të mirë, pa ndikim dhe vlerë reale në treg dhe sidomos
në lëvizjen e lirë të kapitaleve dhe transferimit të tyre. Eksportimi i kapitaleve jashtë Shqipërisë
tashmë është bërë objekt primar i politikave ekonomike në kuadër të stimulimit të investimeve në
vend dhe promovimit të huadhënies për biznesin vendas, nga ana e bankave tregtare. Kjo inisiative
konsiderohet si një ndër angazhimet ekonomike, politike dhe strategjike, që Shqipëria ka marrë në
arenën ndërkombëtare dhe atë europiane, pikërisht zhvillimin e ekonomisë kombëtare, shkallën
e zhvillimit dhe ndërmjetësimit brenda sistemit sektorit bankar e jobankar dhe tregut financiar.
Nisur nga aspiratat që Shqipëria ka për integrimin e saj të ardhshëm në BE, vendosja e kufizimeve
administrative apo në formë tarifash e taksash mbi lëvizjen e lirë të kapitaleve do të ndërlikonte
negativisht në klimën e investimeve të huaja në vend, ndërkohë që ende shumë segmente të tregut
financiar, si psh: tregu i kapitaleve dhe letrave me vlerë private, mbeten ende të pazhvilluara,
duke mos i ofruar kështu bankave dhe subjekteve të tjerë, me teprica të përkohshme kapitalesh,
alternativa të tjera të dobishme dhe fitimprurëse në tregun e brendshëm shqiptar.
Duke konstatuar realitetin, besoj është domosdoshmëri si nga ana e institucioneve mbikëqyrëse
e rregullatore të sistemit financiar shqiptar ashtu e dhe nga ana e politikëbërësve, shprehja dhe
dëshira për një vullnet të qartë për të punuar, në drejtim të ri-vitalizimit të Bursës së Tiranës dhe
thellimit të mëtejshëm të sistemit financiar, pasi vetëm në këtë mënyrë këto sektore të do të mund
të kontribuonin sadopak për zbutjen e një problematike të tillë në ekonominë shqiptare.
Fjale Kyçe; Lëvizja e lirë e kapitaleve, Transferimi i kapitaleve, eksportim, investime, banka tregtare.

Free movement of capital and transfer to reality
Dr. (process) Majlinda Tafaj

UT professor (Faculty of Social Sciences)

Abstract
The movement done by the Assembly of the Republic of Albania has recently, through a special
resolution to take austerity measures by the Bank of Albania, ëas intended to limit the issuance of
capital by commercial banks in Albania. This resolution is judged purely declarative and seemed to
have good intentions, ëithout real impact and value in the market. The transfer of capital abroad is
already primary object of economic policy in the context of stimulating investment in the country
and promote lending to local businesses, from commercial banks. This initiative is regarded as
one of economic engagement, political and strategic, Albania has taken the international and
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European arena, namely the development of the national economy, the degree of development and
intermediation ëithin the banking sector and non-banking system and financial market.
Given that Albania has aspirations for its future integration into the EU, the establishment of
administrative restrictions in the form of tariffs and taxes on the free movement of capital would
adversely complicate foreign investment climate in the country, while still more segments financial
market, such as: capital markets and private securities, remain underdeveloped, while not providing
so banks and other entities, with temporary surplus capital, other alternatives useful and profitable
in the Albanian domestic market.
Noting reality, i believe is a necessity as by regulatory oversight institutions of the Albanian
financial system and also by the policy makers, the expression and the desire for a clear ëillingness
to ëork toëard the revitalization and deepening the financial system, as only in this way these
segments of the financial system will be able to contribute a little bit to alleviate such a problem for
the economy.
Key words: Free movement of capital, transfer of capital, securities, investment, commercial banks.

Hyrje
“Pengimi apo frenimi i funksionimit të bursës së kapitaleve është një rrugë e mirë për të
zvogëluar rritjen ekonomike”! (Baier, Dwyer dhe Tamura, 2003,28. )”
Jo pa qëllim e fillova punimin me këtë citim, i cili është marrë në artikullin “Does Opening
A Stock Exchange Increase Economic Growth?” të ekonomistëve të shquar Baier, Dëyer
dhe Tamura, i cilët kanë shprehur më së miri shkak –pasojën e vënies së kontrolleve,
kufizimeve apo pengesave si dhe ndikimet negative që sjellin ato në lëvizjen e lirë të
kapitalit dhe politikave financiare të një vendi. Pikërisht ky është edhe qëllimi i këtij
punimi që të trajtohet kufizimi i nxjerrjes apo transferimit të kapitaleve në vendin tonë
dhe problemet apo debate që shkaktoi miratimi me unanimitet i Rezoutës(qershor 2014),
nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ku i kërkontë Bankës së Shqipërisë marrjen e
masave shtrënguese që synon të kufizojë nxjerrjen e kapitalit(fondët përkohësisht të lira)
nga ana e bankave të nivelit të dytë kryesisht bankave tregtare, në formën e investimëve,
apo të riatdhesimit të tyre drejt bankave të origjinës. Problemi që evidentohet nga zbatimi
i kësaj resolute dhe që ka ngjallur debat në mesin e ekonomistëve dhe akademikeve të
ndyshëm se kjo risi jo vetëm që mund të ndikojë negativisht në realizimin e detyrime
ndërkombtare dhe jo vetëm (edhe në kuadër të antarësimit në BE), por jep edhe një sinjal
jopozitiv për rrjedhat e ardhshme hyrëse duke goditur kështu invstimet e huaja direkte si
një ndër sfidat e vendit tonë në liberalizimi e kapitalit.
Liberalizimi i llogarisë kapitale dhe lëvizja e lirë e tyre, ka qënë një ndër sfidat më të
rëndësishme që ka ndërmarrë dhe realizuar me sukses Shqipëria në kuadrin e rrugës drejt
antarësimit në BE. Dy dekadat e fundit janë karakterizuar nga një lehtësim i vazhdueshëm
i kontrolleve mbi lëvizjet e kapitalit por duket se kohët e fundit ky fenomen po bëhet
gjithnjë e më shtrëngues, sidomos me miratimin me unanimitet të një resolute nga ana e
Kuvendit të Shqipërisë, që ndër të tjera i kërkonte Bankës së Shqipërisë marrjen parasysh të
masave shtrënguese, që synojnë kufizimin e nxjerrjes së kapitalit (fondeve përkohësisht të
lira), nga ana e bankave tregtare, në formën e investmeve, apo riatdhesitmit të kapitalieve
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drejt bankave mëma.
Kufizimet për lëvizjet e kapitalit nuk janë risi, faktit që Shqipëria është anëtare e OBT-së,
që nvitit 2000, dhe si e tillë nuk mund të vendosë kushte dhe kufizime diskriminuese,pra
nuk mund të shkelë parimin e mosdiskriminimit, përfshirë këtu dhe kufizimet e eksportit
të kapitaleve jashtë vendit. Në realtet, Shqipëria nuk aplikon kufizime apo kontrolle mbi
flukset hyrëse të kapitalit, ajo aplikon kontrolle mbi shumicën e flukseve dalëse të ti. Nëse
një masë e tillë (rekomandimet e rezolutës), do të vendosej nga autoriteti monetar, atëherë
do të ishte e pritshme që në të njëjtën mënyrë të reagonin dhe vendet e tjera, anëtare të
OBT-së ndaj lëvizjeve hyrëse të kapitalit drejt Shqipërisë.
Por jo vetëm kaq, në këtë rezolutë përcaktohej, që përveç kufizimeve dhe masave
shtrënguese të eksportit të kapitaleve jashtë Shqipërisë, kërkonte të nxiste një rol më aktiv
të vetë Bankës së Shqipërisë, përtej kufizimit të kësaj lëvizjeje të fondeve, në drejtim të
investimit të tyre në ekonominë shqiptare nga vetë bankat.
Një tjetër kërkesë e rezoluës konsiston në faktin se banka e Shqipërisë duhet të luajë
një rol aktiv për të rritur më tej stimulin për ekonominë, duke nënkuptuar tërthorazi
vijimin e uljes së mëtejshme të normës bazë të interesit), gjykohet me interes trajtimi dhe
argumentimi i shtysës dhe nxitësit kryesor, që mendohet se ka lëvizur Kuvendin drejt një
rezolute të tillë, që për hir të faktit duhet thenë se nuk është artikuluar ndonjëherë më
parë në këtë nivel dhe përbën një qasje të re kundrejt qëndimit ndaj kapitalit të huaj dhe
investimit të tij në Shqpëri.
Lëvizja e lirë e kapitaleve në Shqipëri dhe eksportimi i tyre
Lëvizja e lirë e kapitalit futet në katër liritë themelore të BE-së dhe si e tillë ajo zë një
peshë dhe një vend të veçantë në angazhimet e një shteti në rrugën e antarësimit. Në
kuadrin e MSA-së (e cila parashikon një zonë tregëtie të lirë), fazë ku shtetet e asocuara
nënshkruajnë dhe angazhohen të marrin detyrime ligjore drejt rrugës së anatarësimit,
angazhohen të eleminojnë të gjitha kufizimet, pengesat barrierat apo çdo formë tjetër të
diskriminimit në lëvizjet e lira të personave, mallarave, kapitaleve dhe shërbimeve të tjera.
Kapitalet dhe pagesat rrjedhëse janë një element i rëndësishëm dhe pjesë përbërësë e
MSA-së. Lëvizja e lirë e kapitalit parashikohet në nenin 61 të MSA-së dhe jo vetëm kjo
lëvizje parashikohet edhe në nenin 57 të ligjit për radifikimin e MSA-së.
Liria e qarkullit të kapitaleve është një tjetër liri e cila përfshihët në këtë marrëveshje,
ku BE dhe vendi ynë duhet të sigurojnë pikërisht mbarëvajtjen e lirisë së qarkullimit të
kapitaleve lidhur me investimet e drejpërdrejta si dhe ri-atdhesimin e këtyre të ardhurave
(Cana&Bana,2014,263). Në këtë kuadër është e domosdoshme dhe shumë e rëndësishme
që kufizimet apo pengesat mbi lëvizjen e kapitaleve jo vetëm të eleminohen plotësisht
mes Shqipërisë dhe vendeve të BE-së por edhe eleminimin e pengesave të qarkullimit të
shërbimeve finaciare. Zbatimi i parimit të lirisë së qarkullimit të kapitaleve dhe tranferimit
të valutave “tout cout” janë edhe parimet bazë të liberalizimit të kapitaleve nga shtetet e
asocuara me BE-në.
Vendi ynë ka arritur të liberalizojë kapitalet plotësisht dhe institucionet finaciare
jobankare tashme kanë ndërhyrë drejtpërsëdrejti në tregun ndërkombtar me politika
e tyre afatmesmekanë arritur që brenda 2010 të liberalizojnë krejtësisht liberalizimin e
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llogarisë kapitale. Por pavarësisht gjithë progresit të bërë në këtë drejtim në mungesë së
të një tregu të mirëfilltë të kapitaleve (bursës), dhe konkretisht tregut dytësor për titujt
privat nuk mund të rekomandohet miratimi i kësaj resolute pasi, vendosja e kotrolleve
mbi rrjedhat dalëse të kapitaleve, jo vetëm që i kundërvihet detyrimeve ndërkombëtare
që Shqipëria ka marrë përsipër të përmbushë kjo dhe në kuadër të axhendës integruese
në strukturat europiane, por jep një sinjal frenues për rrjedhat e ardhshme hyrëse të
investimeve të huaja, kryesisht në sektorin financiar dhe atë bankar.
Por mund të pohohet se eksportimi i kapitalit prej bankave në Shqipëri ka qenë, është dhe
do të jetë një fenomen i pranishëm, që ka gjasa të marrë përmasa gjithnjë e më të mëdha, sa
kohë vijon të ndiqet modeli aktual i strukturës së organizimit dhe funksionimit të sistemit
financiar shqiptar, i cili mbështetet thelbësisht dhe thuajse krejtësisht në ndërmjetësimin
bankar, në mungesë të plotë të tregut të kapitaleve dhe letrave me vlerë (bursës).
Tranferimi i kapitaleve dhe eksportimi i tyre. Rasti i Shqipërisë
Zbatimi dhe vendosja e kontrolleve mbi kapitalin, vijon të jetë present edhe sot e kësaj
dite në vende dhe ekonomi të ndryshme, sikundër dhe debati akademik e profesional,
rreth argumenteve pro dhe kundër vendosjes së kufizimeve mbi lëvizjen e lirë të kapitalit
që ka vijuar që prej shembjes së sistemit të Bretton-Ëoods-it,e deri të vijimit të procesit
të globalizimit në ditët tona, sidomos pas krizës aziatike të vitit 1998 dhe së fundi pas
pasojave shkatërruese të krizës ekonomiko-financiare globale të 2007-2008-ës.
Duke iu referuar praktikës së vendeve të tjera në zhvillim, pranojmë faktin se eksportimi,
tranferimi, vendosja e kufizimeve, apo çdo masë tjetër që lidhet me lëvizjen e lirë të
kapitalit, nuk janë fenomene risi apo të thjeshta për t’u trajtuar. Kontrolli mbi rrjedhat
e kapitalit nuk është një temë e re në arenën finaciare ndërkombtare(Magud.et.al 2014).
Përdorimi klasik i termit konsiston në përshkrimin e spekulimeve të rëndomta që kryhen
me monedhat, veçanërisht në rastet kur ky spekulim çon në lëvizje ndërkufitare të fondeve
private, në madhësi aq të mëdha sa të ndikojnë mbi tregjet financiare kombëtare. Por
nuk ekziston as edhe një përkufizim standart i pranuar gjerësisht rreth transferimit, apo
largimit të kapitaleve(McLeod 2002).
Transferimet dhe kontrollet mbi kapitalin përfaqësojnë një grup rregullash që
administrojnë lëvizjen e kapitalit. Kontrollet mund të vendosen si mbi rrjedhat hyrëse
ashtu dhe dhe ato dalëse dhe brenda këtyre dy kategorive, siç e shpjegon dhe Nembhard
(1996), kontrollet mund të riklasifikohen në katër nën-kategori të tjera: rregullat mbi
investimet dhe huadhënien, kufizimet tregtare, rregullat mbi këmbimin valutor dhe
politikat sasiore dhe tatimore. Ato mund të zbatoeh dhe vendosen në dy forma:
1. në formën e masave administrative, ose
2. formën e taksave (tatimeve).
Arsyet e vendosjes të këtyre kufizimeve të lëvizjës së kapitaleve, mund të jënë të ndyshme
dhe ndryshojnë nga njëri vendi në tjetrin, pasi edhe politikat ekonomiko-finaciare
ndryshojnë nga njëri shtet në tjetrin, kjo varet nga shkaqet dhe arsyjet.“Qeveritë shpesh
vendosin kontrolle të tilla me synim sigurimin e një mbrojtje efikase për ekonominë kombëtare
ndaj lëvizjeve të paqëndrueshme të kapitalit, për të rifituar autonominë e politikës, për të
lejuar punësim të plotë në tregun e brendshëm dhe maksimizuar mirëqenien sociale, për të
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ruajtur kursin e këmbimit valuator, si dhe për të siguruar kontrollin kombëtar mbi financat
(vendore ose ndërkombëtare)”(Liard-Muriente 2007).
Kështu, edhe kjo resolutë e Kuvendit tonë, duket se ka pasë një shkak ose mbështet në
qëllimin e mirë të favorizimit të ekonomisë kombëtare, pasi vlerësohet si“qëllim të mirë”,
duke ndikuar pozitivisht në sistemin finaciar dhe tregun e lirë. Por, si gjithmonë ka anën
tjëtër medalja dhe duket se kjo rezolutë mund të gjykohet se ajo është e destinuar të ngelet
deklarative me qëllim të mirë, duke mos marë paraysh disa faktorë dhe realitete jetësore
do thoja, (në realitetin tonë të angazhimeve strategjike, ekonomiko-finaciare, politikeintegrimi), që vendi ynë ka në arenën ndërkombtare dhe atë europiane, të cilat konsistojnë
një sërë detyrimesh ligjore të marra përsipër, sidomos mbi rrjedhat dalëse të kapitaleve që
cënohen drejpërsëdrejti nga kjo rezolutë.
Le ti shqyrtojmë me rrallë:
Së pari: Së pari, Shqipëria që nga vitit 2000, është anëtare e OBT-së, dhe si e tillë nuk i
lejohet të vendosë kufizime diskriminuese bazuar në (parimin e mosdiskriminimit), dhe
kushte kufizimesh, përfshirë këtu dhe sidomos mbi kufizimet e eksportit të kapitaleve
jashtë vendit. Nëse një masë e tillë do të vendosej nga autoriteti monetar, atëherë do të
ishte e pritshme që të përdoret si raste precedente dhe shtetet e tjera, anëtare të OBT-së
ndaj lëvizjeve hyrëse të kapitalit drejt Shqipërisë.
Së dyti: Shqipëria ka nënshkruar që në vitin 2006 MSA-në (Marrëveshjen e StabilizimAsocimit)me Bashkimin Europian. Prej vitit 2010, vendi ynë ka liberalizuar plotësisht
llogarinë kapitale, që lidhet me transferimin dhe investimin kapitaleve jashtë vendit (drejt
BE-së). Dhe Rezoluta në këtë rast, bie ndesh në praktikë me disa detyrime thelbësore, që
Banka e Shqipërisë ka në kuadër të MSA-së. Konkretisht, pika 3 e MSA-së parashikon :
“Lëvizja e kapitalit dhe pagesat rrjedhëse”, e detyrimeve të Bankës së Shqipërisë në MSAsë, Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit dhe ligji mbi radifikimin e kësaj marrëveshje
sanksionon, ndër të tjera se:
Për sa u përket transaksioneve në llogarinë kapitale dhe financiare të bilancit të pagesave,
nga hyrja në fuqi të Marrëveshjes, Palët do të sigurojnë lëvizjen e lirë të kapitalit të kredive
që lidhen me transaksionet tregtare ose ofrimin e shërbimeve ku merr pjesë një rezident i një
prej Palëve, dhe huave financiare dhe kredive, me afat maturimi më të gjatë se një vit. Duke
filluar nga viti i pestë i hyrjes në fuqi të Marrëveshjes, garantohet lëvizja e lirë të kapitalit për
investimet e në letrat me vlerë dhe huatë financiare dhe kreditë me një afat maturimi më të
shkurtër se një vit.
Gjithashtu, Shqipëria dhe Komuniteti Evropian angazhohen të mos vendosin kufizime të
reja në lëvizjen e kapitalit dhe pagesave rrjedhëse ndërmjet rezidentëve të Komunitetit dhe
Shqipërisë si dhe mos shtrëngojnë kufizimet ekzistuese.
Në rrethana të jashtëzakonshme, kur lëvizjet e kapitalit ndërmjet Komunitetit dhe Shqipërisë
shkaktojnë ose kërcënojnë të shkaktojnë vështirësi serioze për funksionimin e politikave të
kursit të këmbimit ose politikave monetare, Komuniteti dhe Shqipëria përkatësisht, mund të
marrin masa mbrojtëse lidhur me lëvizjet e kapitalit ndërmjet Komunitetit dhe Shqipërisë
për një periudhë jo më të gjatë se një vit në qoftë se masa të tilla janë më se të nevojshme”.
Neni 57 i, Ligj nr. 9590, datë 27.07.2006: “Për ratifikimin e marrëveshjes së stabilizimasocimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Europiane e shteteve të
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tyre anëtare”.1
Së treti: Duke u bazuar në polititikën e nxitjes së mëtejshme të huadhënies dhe stimulit
monetar, konsiderohet e rënëdësishme të merren parasysh disa faktorë që e bëjnë të vështirë
efektivitetin e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë. Mekanizmi i transmisionit të
politikës monetare në Shqipëri, për disa shkaqe objektive, që lidhen me cektësinë e tregjeve
financiare, mungesën e tregut të mirëfilltë të kapitaleve dhe llojshmërinë e kufizuar të
instrumenteve (letrave me vlerë) të tregtueshme në tregjet dytësore, e transmeton atë
(politikën monetare të Bankës së Shqipërisë) brenda sistemit financiar dhe më gjerë në
ekonomi relativisht vonë, pas dy-tre tremujorësh.
Kjo shpjegon vetëm njërin nga disa faktorët që ndikojnë në mospasqyrimin e shpejtë të
vendimeve të Bankës së Shqipërisë për ndryshimin e normës bazë të interesit. Arsyeja
tjetër madhore qëndron në faktin se, rreziqet në ekonominë kombëtare, sikundër
në vendet e tjera të rajonit dhe botës janë rritur, dhe kjo do të pasqyrohet në mënyrë
logjike në të gjithë strukturën e normave të interesit që ngarkojnë bankat për huajt që ato
akordojnë. Ndërhyrjet e saj thjesht do të ulin nivelin e bazës së strukturës së interesave të
huave bankare, duke i dhënë mundësi kësaj strukture të absorbojë gjithnjë e më shumë në
vetvete rreziqet e shtuara në ekonomi.
Pa dyshim niveli nominal i normave të interesit për huat bankare priret të mos ulet me të
njëjtën madhësi absolute, sa ulja e normës bazë të interesit. Praktikisht, roli i Bankës së
Shqipërisë, në kuadër të stadit të zhvillimit të tregut financiar shqiptar, fillon dhe bëhet
gjithnjë e më i kufizuar dhe stimuli i mëtejshëm (ulja e normës së interesit) do të jepte
gjithnjë e më pak efekte në normat e interesit të huave bankare duke ndikuar kështu
drejtperdrejt në investimet e huaja në vendin tonë.
Së katërti: Në lidhje me fondet e investuara nga bankat jashtë Shqipërisë funksionojnë
në formën e depozitave me afat dhe pa afat, po kështu edhe investimet në letra me vlerë
të huaja. Kjo është një praktikë normale e bankave në çdo vend të botës, që përputhet
plotësisht jo vetëm me parimet e makroprudencialitetit të bankave në Shqipëri, por dhe me
parimin e përdorimit eficient të fondeve të marra hua nga depozituesit dhe huadhënësit
e tjerë. Parë në këtë këndvështrim për një mori arsyesh objektive, ekonomia kombëtare
nuk mund të tërheqë pjesën dërrmuese të fondeve që bankat kanë në dispozicion për të
dhënë hua. Do të ishtë mëse logjike që ato do të kërkojnë mundësi të tjera, jashtë tregut
financiar shqiptar, i cili mbi 92% të ndërmjetësimit financiar e realizon përmes bankave,
e në kushtet kur nuk ka një bursë (apo treg kapitalesh) funksionale, apo të vendosur me
kohë.
Së pesti: Së pesti, duke pasur parasys edhe c’farë thamë më lart arrimë në konluzionin se
pikërisht një prej problemeve strukturore të sistemit financiar shqiptar,
a) mungesës së një tregu të mirëfilltë të kapitaleve (bursës), dhe
b) konkretisht tregut dytësor për titujt privat.
Mungesa e tregut të organizuar të letrave me vlerë (bursës si treg dytësor),konsiston
pikërisht në mungesën totale të letrave me vlerë nga sektori privat dhe veprimtaria
modeste e shtiblerjes së letave me vlerë qeveritare (kryesisht atyre me afat maturimi
mbi 1 vit) dhe në tregun dytësor (në raport me volumet e tregut parësor), përveçse
konkretizojnë cektësinë e tregut financiar shqiptar, përbëjnë dhe ingranazhet e munguara
http://www.bankofalbania.org/web/Mareveshja_Stabilizim_Asocim_2080_1.php
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të një mekanizmi të plotë dhe eficient të transmetimit të politikës monetare nga autoriteti
monetar i vendit. Me fjalë të tjera, Shqipërisë i mungon konkurrenca ndërsektoriale
(bankat me institucionet e tjera financiare, e cila mundëson jo vetëm një pasqyrim në
kohë reale të poltikës monetare, por mbi të gjitha ul kostot e ndërmjetësimit financiar
(normat e interesit) ku kontrollet nuk rekomandohen.
Për më tepër, theksojnë se, një nga mekanizmat tipikë, që kohët e fundit ka marrë
mbështetje të konsiderueshme, për të zvogëluar luhatshmërinë e rrjedhave të kapitalit –
kontrollet mbi kapitalin - nuk e reduktojnë ndjeshëm luhatshmërinë e rrjedhave (hyrëse
apo dalëse) të kapitalit. Kjo pasi shumica e shtysave të rëndësishme që ndikojnë mbi
luhatshmërinë e rrjedhave të kapitalit, si: ndryshimet në rreziqet globale, rritja ekonomike
globale, dhe efektet domino, përgjithësisht janë jashtë kontrollit të politikëbërësve, në
shumicën e vendeve.
Realiteti i eksportimit të kapitleve nga bankat Shqipëtare. Disa opinione
Sa sa thamë më sipër, mund të pohohet se eksportimi i kapitalit prej bankave në Shqipëri
ka qenë është dhe do të jetë një fenomen i pranishëm, që ka gjasa që do të marrë përmasa
gjithnjë e më të mëdha sa kohë vijon të ndiqet modeli aktual i strukturës së organizimit
dhe funksionimit të sistemit financiar shqiptar, i cili mbështetet thelbësisht dhe thuajse
krejtësisht në ndërmjetësimin bankar, në mungesë të plotë të tregut të kapitaleve dhe
letrave me vlerë (bursës).
Elementi kyç që duhet të kuptohet këtu është se, vetëm thellimi i sistemit financiar shqiptar
dhe krijimi i mirëfunksionimi i tregut të kapitaleve në ekonominë shqiptare do të mund
të kontribuojë në uljen e eksportimit të kapitaleve jashtë vendit, duke i kanalizuar ato
nëpërmjet këtij tregu drejt sektorit privat dhe tij publik. Një sygjerim i tillë nuk është i
padëgjuar brenda ekonomisë dhe sistemit financiar shqiptar, përkundrazi, për vite e vite
me rradhë është rekomanduar krijimi i infrastrukturës së nevojshme e të përshtatshme të
tregut të kapitaleve (letrave me vlerë), për të mos ia lënë spontanitetit emetimin e letrave
me vlerë private dhe kuotimin e ndërmarrjeve në bursë.
Roli dhe ndikimi i të cilave do të ndihej më vonë ku lidhur me çështjen e ndërmjetësve
financiarë, ndër të tjera është ngritur dhe shqetësimi rreth eksportimit të mundshëm
të kapitaleve jashtë vendit, pas liberalizimit të llogarisë kapitale, edhe si rrjedhojë e
mosekzistencës së një burse funksionale në Shqipëri). Për më tepër, sikundër thekson
dhe (Stiglitz 1998,103), “…sistemet e thella, efikase dhe të fuqishme financiare janë të
domosdoshëm për sigurimin e rritjes dhe stabilitetit. Por këto tregje financiare nuk bëhen vetë
dhe vetvetiu të thellë, efikasë, apo të fuqishëm.Qeveria luan një rol thelbësor, si në drejtim
të mbikëqyrjes dhe rregullimit të sistemit financiar, ashtu dhe dhe në drejtim të krijimit dhe
ofrimit të nxitësve të përshtatshëm, për të inkurajuar sjelljen e kujdesshme dhe produktive”.
Natyrisht, krijimi dhe funksionimi i bursës dhe tregut të kapitaleve në përgjithësi nuk
do të jetë dhe nuk mund të jetë qëndra e gravitetit për ekonominë kombëtare, por që
një ekonomi të sigurojë ritme të qëndrueshme rritje dhe të zhvillohet larg rreziqeve të
sistemit (financiar), ajo duhet të zhvillohet mbi shina institucionale të mirërregulluara
dhe të mbikëqyrura më së miri. Në këtë drejtim, një bursë dhe treg dytësor kapitalesh
funksional (sidomos për titujt privat, por jo vetëm), do të jetë pa dyshim një pike kthese
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për sigurimin e një rritje të më të qëndrueshme ekonomike, rritje të konkurrueshmërisë
të ekonomisë shqiptare në shkallë rajonale dhe të një stabiliteti më të madh në tregun
financiar shqiptar. Shtyrja e çështjes së tregut të kapitaleve nuk e zgjidh as problemin e
vetë këtij tregu dhe as atë të eksportimit të vazhdueshëm e në përmasa të konsiderueshme
të kapitaleve jashtë vendit.
Si përfundim, besoj se është domosdoshmëri nga ana e institucioneve mbikëqyrëse e
rregullatore të sistemit financiar dhe gjithashtu politikëbërësve të shprehin një vullneti të
qartë, në drejtim të ri-vitalizimit të Bursës së Tiranës, si dhe mirëfunksionimi i të cilës si
institucion do të mund të kontribuonte sadopak për zbutjen e një problematike të tillë për
ekonominë shqiptare.
Konluzioni
Tregu i kapitaleve dhe letrave me vlerë private, janë dhe do të mbeten ende të pazhvilluara
në vendin tonë. Vendosja e kufizimeve, qoftë në formë administrative apo tarifash e taksash
mbi lëvizjen e lirë të kapitaleve, do të ndërlikonte jo për mirë në klimën e investimeve të
huaja në vend, përveç faktit që bankat dhe subjekte të tjera, me teprica të përkohshme
kapitalesh, ndeshen me mangësi thelbësore të alternativave të tjera të dobishme dhe
fitimprurëse në tregun e brendshëm shqiptar.
Po kështu vendosja e kotrolleve mbi rrjedhat dalëse të kapitaleve, përveçse i kundërvihet
detyrimeve ndërkombëtare, që Shqipëria ka marrë përsipër të përmbushë edhe në kuadër
të axhendës integruese në strukturat europiane, do të ndikontë negativisht për rrjedhat e
ardhshme hyrëse të investimeve të huaja, kryesisht në sektorin banker dhe finaciar.
Qeveria duhet të përqendrohet dhe konsiderojë maksimalisht përpjekjet për të forcuar
aftësitë e vendit për të përballuar luhatshmërinë e rrjedhave të kapitalit, sesa thjesht të
përpiqet për ta reduktuar drejtpërdrejt këtë paqëndrueshmëri, nëpërmjet vendosjes së
kontrolleve mbi rrjedhat e kapitalit. Institucionet mbikëqyrëse e rregullatore të sistemit
financiar shqiptar dhe politika, duhet të artikulojnë një vullnet dhe qasje të qartë, në drejtim
të rivitalizimit të Bursës së Tiranës dhe thellimit të mëtejshëm të sistemit financiar, si e
vetmja mënyrë që këto segmente të sistemit financiar të mund të kontribuonin sadopak
për zbutjen e një problematike të tillë për ekonominë shqiptare.
Megjithatë, nga pikëpamja neoklasike, kontrollet mbi kapitalin janë vetëm politika
të këqija, pasi dobësojnë disiplinën e tregut ndërkombëtar dhe ekonomine e nje vendi
dhe mirëqënien e saj. Nga ana tjetër shpërblen ato vende që ndjekin politika pro-rritjes
dhe penalizon ata që nuk e bëjnë një gjë të tillë. Megjithatë, historia tregon se qeveritë i
përdorin rregullisht kontrollet.
Referenca
Burime Parësorë
1. Ligj nr. 9590, datë 27.07.2006: “Për ratifikimin e marrëveshjes së stabilizim-asocimit ndërmjet
Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Europiane e shteteve të tyre anëtare”, Neni 57.
2. MSA- Marrëveshja e Stabilizim-Asocimit: Neni 3 “Detyrimet e Bankës së Shqipërisë në
Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit”.
385

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

Burime Dytësore
1. Baier, S, Dwyer, Jr, G.P., & Tamura, R (2003). “Does Opening A Stock Exchange Increase
Economic Groëth?», Fordham University, New York.
2. Canaj, E & Banaj. S,(2014) E drejta e bashkimit Europian”, Onufri, Tiranë.
3. Liard-Muriente, C (2007). “Capital Controls: Theory and Practice”, Journal of Business and
Public Affairs, Volume 1, Issue 1.
4. McLeod, D. (2002). “Capital Flight”, The Concise Encyclopedia of Economics, Library of
Economics and Liberty.
5. Forbes, K. & warnock, F. (2011). “Capital Flow waves: Surges, Stops, Flight, and Retrenchment”,
MIT Sloan School Working.
6. Schuknecht, L., A (1999). “Trade Policy Perspective on Capital Controls”, Finance & Development,
International Monetary Fund, Volume 36, Number 1
7. Nembhard, J. (1996). “Capital Controls, Financial Regulation, and Industrial Policy in South
Korea and Brazil”, Praeger, London.
Burime nga interneti
1. http://www.bankofalbania.org/web/Mareveshja_Stabilizim_Asocim_2080_1.php
2. http://www.econlib.org/library/Enc1/CapitalFlight.html

386

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

Pёr mё shumё eficencё nё administrimin e drejtё tё procesit gjyqёsor
Ikbale Tepelena

Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës

Abstrakt
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42 të saj dhe KEDNJ në nenin 6 të saj, kanë
sanksionuar të drejtën e individit për një proçes të rregullt ligjor. Proçesi i rregullt ligjor
konsiderohet si e vetmja e drejtë kushtetuese, shkelja e së cilës përbën shkak ligjor që individët të
kenë akses në Gjykatën Kushtetuese, pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike për mbrojtjen e
këtyre të drejtave.
Koncepti i proçesit të rregullt ligjor dhe veçanërisht administrimi i drejtë i proçesit do të jetë
objekt i kësaj teme, duke u përqëndruar në trajtimin që bën jurisprudenca gjyqësore, në veçanti
jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese, jurisprudenca e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut
ndaj njërit prej elementeve më thelbësorë të administrimit të drejtë si dhe njërës prej të drejtave
themelore të njeriut në një shoqëri të bazuar në shtetin e të drejtës: gjykimi brenda një afati të
arsyeshëm.
Kohëzgjatja e gjykimit ndikon drejtpërdrejtë në perceptimin dhe besimin e njerëzve tek sistemi i
drejtësisë, përpos faktit që gjykimi brenda një afati të arsyeshëm është një detyrim kushtetues dhe
ligjor dhe duhet të përbëjë një angazhim serioz për çdo gjyqtar të sistemit në kuadër të efiçencës
në gjykim.
Gjithashtu, objekt i kësaj teme do të jenë edhe problematikat që ndikojnë në kohëzgjatjen e
proçeseve gjyqësore si dhe masat që duhet të ndërmerren me qëllim plotësimin dhe zbatimin e
kërkesave për gjykim brenda një afati të arsyeshëm.
Fjalët kyçe: Gjykimi brenda një afati të arsyeshëm, proçes i rregullt ligjor, Gjykata Kushtetuese,
Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut, Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut.

Hyrje
Drejtësia që ofron një shtet përbën themelin e funksionimit të shtetit të së drejtës, përbën
garancinë për funksionimin normal të çdo institucioni dhe si e tillë ajo duhet të jetë
efektive, efiçente dhe cilësore. Për arritjen e këtyre standarteve, shteti duhet të marrë masa
për administrimin e drejtë të proçesit gjyqësor. Ky i fundit përbën një garanci thelbësore
për sundimin e ligjit dhe respektimin e të drejtave të njeriut.
Efiçenca, efektiviteti dhe cilësia në dhënien e drejtësisë lidhen drejtëperdrejtë me të
drejtën për një proçes të rregullt ligjor. E drejta për një proçes të rregullt ligjor paraqitet
si një garanci për shtetasit ndaj veprimeve të padrejta të organeve të pushtetit nga njera
anë dhe si detyrim i këtyre të fundit për të mos cënuar të drejtat dhe liritë e shtetasve pa
siguruar respektimin e proçedurave ligjore nga ana tjetër.
Mbrojtja që i ofrohet individit nga klauzola e proçesit të rregullt ligjor përbën garanci
jo vetëm ndaj veprimeve arbitrare që mund të kryejnë autoritetet shtetërore mbi lirinë,
pronën dhe të drejtat kushtetuese dhe ligjore të individit, por edhe të proçedurave të
drejta e të ndershme gjyqësore. Nisur nga ky fakt, një prej elementeve më thelbësorë të
administrimit të drejtë si dhe njëra prej të drejtave themelore të njeriut në një shoqëri të
bazuar në shtetin e të drejtës është gjykimi brenda një afati të arsyeshëm. Gjykata Evropiane
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e të Drejtave të Njeriut, disa herë ka nënvizuar se shtetet nënshkruese të Konventës janë
të detyruara që të sigurojnë dhe organizojnë një sistem juridik efikas, ku gjykatat duhet të
jenë në gjendje që t’u garantojnë shtetasve të drejtën e përfundimit të gjykimit brenda një
afati të arsyeshëm.
Tashmë është i konsoliduar qëndrimi se Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut,
e ratifikuar nga Shqipëria në vitin 1996, renditet në burimet e brendshme me fuqi të
përgjithshme, madje, për sa i përket kufizimit të të drejtave themelore, ajo ka vlerë të
barabartë me Kushtetutën. (Omari & Anastasi, 2008, 47 ) Shteti shqiptar si subjekt i kësaj
të drejte, është i detyruar të përmbushë të gjitha angazhimet, që ka marrë përsipër për
t‘i realizuar. Pra, me pak fjalë, shteti ynë është i detyruar të modifikojë sistemin ligjor në
mënyrë që të lejojnë gjykatat të përshtasin praktikën e tyre sipas kërkesave të Konventës.
Në rast mospërmbushje të këtyre detyrimeve dhe angazhimeve ndërkombëtare, shteti ynë
nuk do të mund t‘i shmanget përgjegjësisë, e cila zakonisht shfaqet shumëplanëshe, por
që ndikimin më të madh e ka kryesisht në aspektin politik, juridik, ekonomik dhe social.
Një nga plagët më të mëdha të drejtësisë shqiptare janë vonesat e proçeseve gjyqësore.
Vonesat e tepërta janë shkaku kryesor i përceptimit negativ që qytetarët kanë ndaj
drejtësisë.
Çdo vit, dhjetëra aplikantë ankohen në Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut,
për shkak të tejzgjatjes së proçedurave gjyqësore nga gjykatat e brendshme, çka vjen në
kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë si dhe me nenin 6 të Konventës
Europiane të të Drejtave të Njeriut, sipas së cilave “gjithkush ka të drejtën për një gjykim
të drejtë e publik, brenda një afati të arsyeshëm, nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme,
e krijuar me ligj”.
Shmangia e proçeseve gjyqësore të tejzgjatura dhe garantimi i së drejtës për gjykim
brenda një afati të arsyeshëm synon përmirësimin e shërbimit ndaj qytetarëve dhe rritjen
e besimit të tyre tek drejtësia. Të drejtat ligjore marrin vlerë kur çdo individ i drejtohet një
gjykate dhe ajo e jep drejtësinë në kohë, duke nxitur besim tek publiku.
Nëqoftëse shoqëria vihet përballë zgjidhjes së konflikteve në mënyrë shumë të ngadaltë,
do ta humbasë besimin në organet gjyqësore. Dhe për më tepër, administrimi i ngadaltë i
drejtësisë minon besimin që shoqëria ka në zgjidhjen paqësore të konflikteve.
Nga ana tjetër, bizneset e kanë të nevojshme që të kenë siguri juridike brenda një afati
të arsyeshëm, ose përndryshe do të ndikojë në aktivitetet e tyre ekonomike si dhe në
dëshirën dhe gadishmërinë e tyre për të bërë investime financiare. (Kujier, 2013, 1)
Në disa raste madje, një vendim i vonuar, mund të zhbëjë edhe vetë arsyen për të cilën është
dhënë vendimi, pasi në atë kohë ai mund të jetë krejt i pavlefshëm për palën e interesuar.
Proçedurat gjyqësore të shpejta konsiderohen esenciale nën këndvështrimin e të drejtave
të njeriut, pasi siç thotë edhe aksioma “Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar”.
Kuptimi i parimit kushtetues
“gjykimi brenda një afati të arsyeshëm”
E drejta për një proçes të rregullt ligjor dhe konkretisht gjykimi brenda një afati të
arsyeshëm i parashikuar nga neni 42, paragrafi i dytë, i Kushtetutës, luan rol qëndror në
sistemin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Ajo përbën një të drejtë individuale së cilës
i korrespondon detyrimi i shtetit për të organizuar organet që administrojnë pushtetin
gjyqësor në mënyrë të tillë që drejtësia të jepet në kohë. E drejta për t’u gjykuar brenda
një afati të arsyeshëm paraqitet si një standard thuajse universal dhe kushtetues e për
388

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

rrjedhojë, personat që pretendojnë se janë prekur nga mos-respektimi i këtij standardi te
tillë, si rregull, nuk kanë pengesa ligjore për të kërkuar një gjykim kushtetues nga Gjykatat
Kushtetuese të vendit të tyre, sepse në kuadrin e tyre kushtetues u njihet e drejta e padisë
kushtetuese.
Realizimi i të drejtës për gjykimin brenda një afati të arsyeshëm, garantohet nga Gjykata
Kushtetuese e R. Sh e cila aplikon kriteret që ka caktuar Gjykata Europiane për të Drejtat e
Njeriut, që në këtë drejtim është shprehur se, “arsyeshmëria e kohëzgjatjes së proçesit duhet
të vlerësohet nën dritën e rrethanave të veçanta të çështjes, duke patur parasysh, sidomos,
kompleksitetin e çështjes, sjelljen e aplikantit, sjelljen e autoriteteve kompetente si dhe
rrezikun që sjell për kërkuesin kjo tejzgjatje e afateve të gjykimit.” (Vendimi Kemmache
v. France, 27 Nëntor 1991, paragr.60; Vendimi Phocas v. France, 23 April 1996, paragr.
71; Vendimi Nr.18, datë 19.7.2005 i Gjykatës Kushtetuese, Vendimi Nr. 1, datë 19.1.2009 i
Gjykatës Kushtetuese; Vendimin Nr.12, datë 05.03.2012, i Gjykatës Kushtetuese).
Nisur nga ky standart i vendosur nga GJEDNJ, më poshtë po trajtoj në mënyrë të detajuar
rrethanat e veçanta të çështjes që ndikojnë në “arsyeshmërinë” e kohëzgjatjes së proçesit:
• Kompleksiteti i çështjes
Kompleksiteti çështjes lidhet me faktet dhe ligjet.
Përpos faktorëve të tjerë, kompleksiteti faktik i një çështjeje mund të vijë si rezultat i
rrethanave të çështjes, natyrës së padisë; numrit të personave të akuzuar si dhe numrit
të dëshmitarëve; elementeve ndërkombëtare; volumi i provave; respektimi i proçedurës
së njoftimeve; bashkimi i çështjes me çështje të tjera; ndërhyrja e personave të tjerë;
madhësia e dosjes etj.
Kompleksiteti ligjor i çështjeve mund të rezultojë për shkak të ndryshimeve në legjislacion,
periudhave tranzitore drejt një ekonomie tregu dhe ndërveprimi midis proçedurave
administrative dhe gjyqësore. (OSCE, 2013, 26)
• Sjellja e aplikantit
Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut, në çdo çështje duhet të shqyrtojë nëse vetë
aplikanti është pergjegjës për zgjatje të caktuara të afateve kohore.
Një aplikant nuk është i detyruar të bashkëpunojë aktivisht në përshpejtimin e proçedurave
si dhe nuk mund të fajësohet për zgjatje të afateve për shkak se ka përdorur të gjitha
rrugët proçeduriale të disponueshme. Detyra e aplikantit është që të tregojë aktivizim
në realizimin e hapave proçeduriale, të frenohet në përdorimin e taktikave vonuese si
dhe të përfitojë nga të gjitha hapësirat që ofron ligji i brendshëm lidhur me shkurtimin e
proçedurave gjyqësore. (European Court of Human Rights, 2013, 52).
Sjellja e aplikantit konsiston në një fakt objektiv që nuk mund t’I atribuohet shtetit
përkatës dhe duhet të mbahet parasysh me qëllim përcaktimin nëse është tejkaluar “afati i
arsyeshëm”, referuar nenit 6 të Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut.
Disa raste konkrete që lidhen me sjelljen e aplikantëve janë:
- Mungesa e gadishmërisë së palëve në paraqitjen e aplikimeve, kërkesave apo përgjigjeve
kundrejt gjykatës mund të kontribuojë në mënyrë vendimtare në ngadalësimin e
proçedurës
- Mungesa e palëve në seancat gjyqësore në mënyrë të pajustifikuar
- Mungesa e avokatit
- Çështje të dërguara gabimisht në një gjykatë e cila nuk ka juridiksion për të gjykuar
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- Përpjekje për zgjidhjen e konfliktit me marrëveshje
- Kërkesa që kanë impakt në rrjedhën e proçedurave, si psh kërkesa për shtyrje të proçesit
Gjithsesi, mbetet për t’u theksuar fakti se pavarsisht se autoritetet nuk janë përgjegjëse
për sjelljen e aplikantëve, taktikat që zgjasin proçedurat gjyqësore të përdorura nga njëra
nga palët, nuk i përjashtojnë autoritetet nga detyrimi që ata kanë për të siguruar gjykim
brenda një afati të arsyeshëm.
• Sjellja e autoriteteve përkatëse
I takon përgjegjësia e veçantë gjykatave të brendshme që të sigurojnë që të gjithë aktorët
që luajnë një rol në proçedurat gjyqësore të bëjnë të pamundurën për të shmangur vonesa
të pa nevojshme. Kjo detyrë e gjykatave gjen artikulimin e saj edhe në dispozitat e Kodit
të Procedurës Civile, sipas të cilave: “gjykata kujdeset për zhvillimin e rregullt të proçesit
gjyqësor......” dhe “ gjykata ushtron të gjitha të drejtat e përcaktuara në këtë Kod, që janë
të nevojshme për zhvillimin sa më të mirë të proçesit gjyqësor. Gjykata cakton seancat
dhe afatet brenda të cilave palët dhe personat e tjerë të thirrur prej saj duhet të kryejnë
aktet proçedurale dhe veprimet e tjera të kërkuara prej saj”. Në këtë kuptim, Gjykata
Europiane e të Drejtave të Njeriut kërkon një qëndrim më aktiv nga ana e gjyqtarëve. Ajo
ka kundërshtuar argumentet e shteteve sipas së cilave gjykatat kombëtare kanë një punë të
mbingarkuar për shkak të numrit të pamjaftueshëm të gjykatave ose për shkak të stafit jo
të përshtatshëm. Në këtë rast, shteti është i detyruar që të organizojë sistemin ligjor duke
qenë në përputhje me kërkesat e Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut.
Duke pasur parasysh çështjet e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, përgjithsisht
është vënë re se kundrejt shteteve janë atribuar vonesa për shkak të shtyrjes së proçedurave
në pritje të rezultatit të një rasti tjetër; vonesë në kryerjen e seancës nga gjykata ose në
paraqitjen e provave nga ana e shtetit; vonesë nga ana e regjistrit të gjykatës ose autoriteteve
të tjera administrative.
Kur diskutojmë për autoritetet shtetërore, nuk përfshijmë vetëm ato gjyqësore, por të
gjitha institucionet shtetërore.
Gjykata Kushtetuese e R.Sh thekson se për sa i përket sjelljes së autoriteteve, edhe pse
kuadri proçedural civil ka parashikuar parimin se iniciativat proçedurale u takojnë palëve
(neni 2 i KPC-së), kjo nuk i shkarkon gjykatat nga detyrimi për të siguruar një gjykim
të shpejtë, siç kërkon neni 42 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe neni 6/1 i
KEDNJ-së. Në këtë drejtim edhe GJEDNJ-ja ka mbajtur të njëjtin qëndrim (Vendimi
“Surmeli kundër Gjermanisë”, datë 8.6.2006, par.129; Vendimi nr.12, datë 05.03.2012, i
Gjykatës Kushtetuese).
Rasti më i zakonshëm i mosrespektimit të standartit “gjykimi brenda një afati të arsyeshëm”,
konsiston në mungesën e gjyqtarit ose zëvendësimin e vazhdueshëm të tij. Kur kjo
shkakton zvarritje të proçesit gjyqësor, shteti nuk mund të shmanget nga përgjegjësia që
ka për të garantuar administrimin e drejtë të proçesit gjyqësor.
• Rreziku që sjell për kërkuesin tejzgjatja e afateve të gjykimit
Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut vendosi kriterin e “riskut që ndërmerr aplikuesi”
(Van Dijk & Van Hoof etc, 2006, p. 608. Ky kriter u vendos për herë të parë në çështjen X.
v. France (ECHR, 31 March 1992, 47).
Çështja kishte të bënte me një aplikant i cili vuante nga hemophilia si dhe ishte infektuar
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me virusin HIV për shkak të transfuzioneve të gjakut. Për shkak të sëmundjes ai kërkoi
kompensim nga Ministria e Shendetësisë në Francë, por vdiq përpara se të përfundonn
proçedurat e brendshme.
Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut u shpreh se “ ajo që diskutohej në proçedurën
e mësipërme, përbën rëndësi shumë të madhe për aplikantin”. Duke patur parasysh
se jetëgjatësia e aplikantit ishte potencialisht e shkurtër, gjykatat kombëtare duhet të
ushtronin kujdes të veçantë.
Konsiderata të ngjashme duhet të mbahen për proçedurat që kanë të bëjnë me masat për
kujdesin e të miturve (Docevski v The former Yugoslav Republic of Macedonia, judgment of 1 March 2007, paragr 35); konfliktet në punë (Dumanovski v The former Yugoslav Republic of Macedonia, judgment of 8 December 2005, paragr 49); çështjet lidhur
me pensionin e pleqërisë, dëmshpërblimi i viktimave të aksedenteve rrugore (����������
Silva Pontes v Portugal, judgment of 23 March 1994, paragr 39); etj.
Sipas praktikës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, brenda standartit të gjykimit
brenda një afati të arsyeshëm, përfshihet edhe koha e zbatimit apo ekzekutimit të vendimit
që ka marrë formë të prerë. Ky koncept është bazuar në arsyetimin se: “Nenet 42, 142/3 të
Kushtetutës dhe neni 6 i KEDNj-së nënvizojnë faktin se çdo qytetar, i cili i drejtohet një
gjykate kompetente për realizimin e një të drejte, nuk mund të presë pakufi për realizimin
e saj. Ekzekutimi brenda një afati të arsyeshëm i një vendimi të formës së prerë të gjykatës
është pjesë përbërëse e së drejtës për një proçes të rregullt ligjor në kuptim të Kushtetutës
së Republikës së Shqipërisë dhe të KEDNj-së. (Vendimi nr.27, datë 20.06.2007; Nr. 6, datë
06.03.2009 të Gjykatës Kushtetuese).
Ekzekutimi i vendimit përbën një element thelbësor të shtetit të së drejtës e të vetë nocionit
të gjykimit të drejtë. Asnjë organ shtetëror nuk mund të vërë në diskutim drejtësinë e
vendimeve gjyqësore të formës së prerë. Çdo organ shtetëror detyrohet të marrë masat
përkatëse për zbatimin e tyre. Ekzekutimi i vendimit të formës së prerë të gjykatës
konsiderohet si faza përfundimtare e realizimit të një të drejte të fituar gjyqësisht. Vetëm
pas realizimit të kësaj faze mund të konsiderohet se individi e ka vendosur plotësisht në
vend të drejtën e tij të fituar. Pra, proçesi i vendosjes në vend të një të drejte të shkelur
përfshin jo vetëm vendimmarrjen e gjykatave, por edhe veprimet konkrete të organeve
përgjegjëse të ngarkuara me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë.
Si përfundim, ekzekutimi i vendimit përbën një element thelbësor të shtetit të së drejtës
e të vetë nocionit të gjykimit të drejtë. Vonesa në ekzekutimin e një vendimi mund të
justifikohet në rrethana të veçanta, por ajo nuk mund të justifikohet deri në atë shkallë
sa të dëmtojë thelbin e së drejtës (Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.43, datë 19.12.2007).
Konkretisht, në çështjen Gjonboçari e të Tjerë kundër Shqipërisë (Ankim nr .10508/02,
vendim përfundimtar 31.03.2008), ankuesit u ankuan sipas neneve 6/1, vetëm dhe në
bashkim me nenin 13 të Konventës, lidhur me dështimin e autoriteteve për të ekzekutuar
një vendim gjyqësor të formës së prerë, që urdhëronte marrjen e një vendimi administrativ.
Për më tepër, ato argumentuan se disa proçedura gjyqësore për shqyrtimin e së drejtës së
tyre të pronësisë, kanë tejkaluar kërkesën për një afat të arsyeshëm, si dhe nuk kanë pasur
mjete efektive të ankimit për këtë qëllim. Gjykata vendosi dëmshpërblimin e tyre për
shkak të mosekzekutimit të vendimit gjyqësor brenda afatit të arsyeshëm.
Në lidhje me ekstremitetet e proçesit civil, afati në një proçes civil nis në momentin kur
gjykata vihet në lëvizje nga pala me një kërkesë për rivendosjen e një të drejte/interesi të
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ligjshëm të pretenduar të cënuar (Erkner and Hofauer v. Austria, judgment of 24 March
1987, paragr. 64), dhe konsiderohet se përfundon me nxjerrjen e arsyetuar të vendimit
përfundimtar të formës së prerë.
Disa nga shkaqet që ndikojnë në moszbatimin e parimit
“ gjykimi brenda një afati të arsyeshëm”
Si rezultat i raportit të monitorimit “Drejt Drejtësisë”, të realizuar nga OSBE në vitin 2013
në gjykatat civile, janë identifikuar një sërë arsyesh që lidhen me numrin shumë të lartë të
seancave gjyqësore për një çështje:
• Shtyrjet e shumta të seancave (me iniciativë të vetë gjykatës apo me kërkesë të palëve)
dhe intervalet e gjata midis tyre janë konsideruar nga GjEDNj-ja si shkaqe për vonesa të
paarsyeshme. Veçanërisht, caktimi i seancave gjyqësore me diferencë kohore shumë të
gjatë midis njëra tjetrës, mund të shkelë nenin 6, paragrafi 1, të KEDNj-së.( OSCE, 2013,
28)
Thirrja jo e suksesshme e pjesëmarrësve në gjykim është një shkak i vazhdueshëm i shtyrjes
së seancave dhe si rrjedhim rrit në mënyrë të panevojshme kohëzgjatjen e proçeseve. Nga
seancat e vëzhguara prej Prezencës, 8,3% (9 nga 109 seanca) u shtynë për arsye se njëra
palë nuk ishte njoftuar në përputhje me ligjin. Gjykimi mund të zhvillohet vetëm nëse të
gjitha palët janë thirrur ligjërisht. Kjo do të thotë që të gjitha seancat e shtyra për shkak të
problemeve në lidhje me thirrjet kanë qenë plotësisht joproduktive.
Arsyeja kryesore e thirrjeve të pasuksesshme të palëve është informacioni i paplotë rreth
adresës së marrësit. Normalisht, paditësit japin hollësi të mjaftueshme kontakti për veten
e tyre tek padia fillestare, kështu që thirrja e paditësve zakonisht nuk është problematike.
Nga ana tjetër, detajet për kontaktimin e të paditurve jepen nga paditësit.
Gjithsesi, nga monitorimi ka rezultuar se ka vështirësi për të gjetur adresën e saktë për
shkak të sistemit të ri të adresave. Kështu, mungesa e një sistemi të saktë adresash përbën
një shqetësim, duke qenë se pengon thirrjen e rregullt të pjesëmarrësve në gjykim.
Një problem tjetër që u theksua nga monitorimi është që gjykata nuk mund të kontrollojë
dokumentet e identifikimit (ID) të individëve. Nëse një person nuk ka vullnetin për të
konfirmuar identitetin e vet duke treguar kartën e identitetit, punonjësi i gjykatës nuk ka
asnjë mënyrë për të vërtetuar nëse personi që merr letërthirrjen është personi i duhur.
Gjykatat përgjithsisht qëndrojnë pasive nëse thirrja nuk është e suksesshme. Mosveprimi
i gjykatave në rastet e thirrjeve të pasuksesshme mund të cenojë të drejtën për gjykim
brenda një afati të arsyeshëm. Në praktikën aktuale të gjykatave, mandatet e thirrjeve
nga punonjësit e gjykatave ose zyra postare (të cilat dokumentojnë rezultatin e thirrjeve)
vendosen në dosjen e çështjes. Për fat të keq, gjykatat nuk e vlerësojnë faktin nëse thirrjet
kanë qenë të suksesshme apo jo që në momentin kur mandatet u dorëzohen nga nëpunësi
apo shërbimi postar. Gjyqtari pret derisa të vijë momenti i seancës së planifikuar, kur
vijnë në seancë të gjitha palët e tjera dhe dëshmitarët, për të vlerësuar nëse thirrja pati apo
jo sukses. Vetëm në këtë moment, gjykata kupton nëse një palë nuk është njoftuar sipas
ligjit dhe vendos ta thërrasë përsëri dhe të shtyjë seancën. Për pasojë, e gjithë seanca është
joproduktive dhe si gjykata, ashtu edhe palët ndërgjyqëse harxhojnë kot kohën dhe paratë
e tyre.
• Gjykatat nuk kontrollojnë për disponueshmërinë e pjesëmarrësve në gjykim përpara
planifikimit të seancës
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Kur seancat planifikohen, në përgjithësi gjykatat nuk shohin nëse pjesëmarrësit (palët
ndërgjyqëse, avokatët, dëshmitarët dhe ekspertët) kanë mundësi të jenë të pranishëm në
gjykim duke mos qenë kështu në gjendje të identifikojnë oraret që mund të konfliktojnë,dhe
duke shkaktuar kështu shtyrje që mund të shmangen. Në 10 nga 109 seanca të vëzhguara,
u vu re se avokatët kishin përplasje seancash.
Duket se pjesëmarrësit në gjykim nuk e njoftojnë në momentin më të afërt gjykatën
për pamundësinë e marrjes pjesë në gjykim, por e vënë atë në dijeni vetëm pak përpara
seancës. Në këtë moment, gjykata nuk mund t’i njoftojë pjesëmarrësit e tjerë në gjykim
për këtë fakt. Kjo e bën të pamundur ricaktimin e seancës. Kjo situatë sjell si pasojë një
numër të madh seancash joproduktive të cilat mund të evitoheshin.
• Mangësi në planifikimin dhe administrimin e gjyqeve nga ana e gjyqtarëve
Praktika aktuale e gjykatave tregon se gjyqtarët rrallëherë e menaxhojnë procesin gjyqësor
në mënyrë aktive.
Menaxhim aktiv i çështjes do të thotë që gjyqtari, në konsultim me palët, që në
fazën e hershme të gjykimit përpiqet së pari, të bëjë sqarimet përkatëse që lidhen me
mosmarrëveshjen në fjalë dhe së dyti, të hartojë një plan për gjykimin e çështjes. Për të
bërë sqarimet përkatëse mbi mosmarrëveshjen në gjykim, gjyqtari duhet të pyesë palët
në mënyrë aktive për ato çështje thelbësore që do të debatohen si dhe për ato që nuk
kërkojnë shqyrtim, duke evituar kështu që të shpenzohet kohë me këto të fundit. Një plan
për procesin gjyqësor kërkon që palët të përcaktojnë se cilat çështje procedurale kërkojnë
zgjidhje, cilat janë provat që kërkohen, përfshirë këtu edhe provat me dëshmitarë, etj.
Mbështetur në këto informacione, gjyqtari do të vendosë se sa seanca nevojiten, kur do të
zhvillohen ato si dhe cilat prova dhe dëshmitarë do të lejohen. Me qëllin që plani të jetë i
dobishëm, ai duhet të hartohet gjatë njërës prej seancave paraprake.
Fatkeqësisht menaxhimi aktiv i çështjeve mungon gjerësisht në praktikën aktuale të
gjykatave shqiptare. Përkundrazi, gjykatat zakonisht miratojnë çdo kërkesë të palëve për
seanca shtesë për paraqitje provash shtesë apo për të parashtruar argumente ligjore. Kjo
mungesë planifikimi dhe strukture vonon në mënyrë të panevojshme gjykimet dhe rrit
numrin e seancave.
• Provat nuk paraqiten në mundësinë më të parë
Palët duket se nuk paraqesin të gjitha provat e tyre në mundësinë e tyre më të parë. Provat
më tepër duket se paraqiten pjesë-pjesë dhe shpesh si reagim ndaj provave të paraqitura
nga pala tjetër. Prezenca ka vëzhguar disa çështje, në të cilat janë paraqitur prova shtesë
në seancë gjyqësore, d.m.th. pas përfundimit të fazës përgatitore.
Konkluzione:
Jurisprudenca e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut ka kontribuar në formësimin
dhe forcimin e rendit kushtetues shqiptar, duke përfshirë në të vlerat dhe parimet më të
mira evropiane, si mënyra e vetme për të shkuar drejt një demokracie të konsoliduar.
Megjithatë, nisur nga natyra plotësuese që ka sistemi i Konventës në raport me rendin
ligjor kombëtar, në radhë të parë mbetet detyrim i autoriteteve kombëtare të marrin
masat e nevojshme për të bërë efektive garancitë që burojnë nga KEDNJ-ja. Numri në
rritje jo vetëm i aplikimeve, por edhe i vendimeve të GJEDNJ-së që konstatojnë cënim
të parashikimeve konventore, parimeve, vlerave dhe standardeve të mishëruara në të nga
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ana e autoriteteve shqiptare është tregues i problemeve të përsëritura në sistemin ligjor
shqiptar. Roli i jurisprudencës kushtetuese në drejtim të eliminimit të këtyre mangësive
mbetet thelbësor.
Konkretisht, ankimi në Gjykatën Kushtetuese në lidhje me cënimin e të drejtës kushtetuese
për një gjykim brenda një afati të arsyeshëm ngërthen në vetvete një paradoks që e kufizon
atë vetëm tek konstatimi i këtij cënimi.
Gjykata nuk mund të shfuqizojë vendimet e kontrolluara, pasi në këtë mënyrë proçesi
do të rifillonte nga e para. Akoma më tej, në gjendjen aktuale të legjislacionit shqiptar,
mungon një instrument kompensimi për dëmin e shkaktuar nga një proçes i tejzgjatur
gjyqësor.
Ky qortim e ka zanafillën më parë pasi duke gjykuar çështjen “Driza kundër Shqipërisë”,
GjEDNj ka nënvizuar se Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë kishte dështuar për këtë qëllim
dhe kjo gjë sipas saj passjell në mënyrë të vazhdueshme cënimin e së drejtës së pronës,
duke e lënë ankuesin në gjëndje pasigurie dhe mosbesimi ndaj sistemit gjyqësor dhe, për
më tepër, pa ndonjë prespektivë suksesi në këtë drejtim.
Kjo situatë paradoksale juridike në lidhje me mos sigurimin e mjeteve juridike për
mbrojtjen e interesave të subjekteve nga tejzgjatja e proçedurave dhe proçedimeve është
vënë në dukje në mjaft raste nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut edhe në çështjen
“Gjyli kundër Shqipërisë”, Ajo vinte në dukje se vendimi i Gjykatës Kushtetuese nuk mund
të ofrojë dhënien në praktikë të një dëmshpërblimi efektiv sepse ai është deklarativ. Kjo
është arsyeja që sipas saj, Gjykata Kushtetuese nuk i ka dhënë një zgjidhje përfundimtare
situatës dhe nuk ka mbajtur qëndrim uniformë lidhur me zvarritjen e proçeseve, që duhet
të respektohet nga gjykatat vendase.
Gjykata e Strasburgut ka theksuar se, atje ku sistemi gjyqësor ka mangësi në lidhje me
kërkesën mbi kohëzgjatjen e proçedurave sipas nenit 6/1 të Konventës, krijimi i një mjeti
ankimi për të përshpejtuar proçedurat me qëllim parandalimin e tejzgjatjes së tyre është
zgjidhja më e mirë.
Rekomandime
Fillimisht, për shkak të parashtrimeve të mësipërme, dal në konkluzionin se problemi i
tejzgjatjes së afateve kohore nuk ka një zgjidhje të vetme. Madje kërkon një përqasje më të
gjerë, një strategji nëpërmjet së cilës të mund të identifikohen të gjitha shkaqet e vonesave
në drejtësi, me qëllim implementimin e reformave që do të përmirësojnë këtë situatë.
Së pari, i qëndroj pikëpamjes se përcaktimi i afateve ligjore proçedurale për gjykimin e
kategorive të çështjeve është i domosdoshëm sepse tek ne mungon një traditë efikase,
mungon kontrolli i duhur mbi aktorët që ndikojnë në gjykimin e çështjeve, si mbi gjyqtarët,
prokurorët e avokatët që nuk kanë arritur të bashkërendojnë punën e aq më tepër, të
identifikojnë përgjegjësitë e secilit për zvarritjet e papërligjura që kalojnë jo rrallë edhe
vitet. Këto janë disa nga arsyet që, mbështes pikëpamjen se afatet duhet të përcaktohen në
mënyrë rigoroze. Mospërcatimi i tyre krijon premisa për mungesë përgjegjësie.
Masa të tjera që rekomandohen të ndërmerren nga shteti, në kuadër të garantimit të
“gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, janë:
Nisur nga Rekomandimi i Këshillit të Evropës “Për parimet e proçedurës civile për të
përmirësuar funksionimin e drejtësisë”, normalisht, proçedimet civile duhet të përbëhen
nga “jo më shumë se dy seanca, nga të cilat e para mund të jetë një seancë paraprake me
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natyrë përgatitore dhe e dyta për të pranuar prova, për të dëgjuar argumente dhe, nëse
është e mundur, për të dhënë vendimin. Gjykata duhet të sigurojë që të gjitha hapat e
nevojshme për seancën e dytë të merren në kohë dhe, parimisht, të mos lejohen shtyrje
përveç rasteve kur dalin në pah fakte të reja ose në rrethana të tjera përjashtimore dhe
të rëndësishme”.( Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës, Rekomandimi Nr. R (84)
5 për Shtetet Anëtare “On the Principles of Civil Procedure Designed to Improve the
Functioning of Justice).
Cilido, që me anë të veprimit apo mosveprimit, shkakton vonesa dhe ndikon në mënyrë të
pakthyeshme në respektimin e standardeve dhe synimeve të përcaktuara për menaxhimin
e kohës, duhet të mbajë përgjegjësi. Veç përgjegjësisë individuale për menaxhimin jo të
efektshëm të kohës, shteti mund të mbajë përgjegjësi, bashkërisht dhe në mënyrë të ndarë,
për pasojat e shkaktuara tek përdoruesit nga kohëzgjatja e paarsyeshme e proçeseve të
gjykimit.
Konkretisht, në rast të mosparaqitjes së pajustifikuar të një dëshmitari, gjykata jo vetëm
që duhet të zbatojë sanksionet e përshtatshme (gjobën, dëmshpërblimin), siç bëhet në
shumë juridiksione, por duhet gjithashtu të vendosë nëse proçedurat e gjykimit mund
të vazhdojnë edhe pa dëshminë e tij. Po kështu, kur një palë ose avokati përfaqësues “e
keqpërdor hapur proçedurën” si taktikë vonese, “gjykata duhet të inkurajohet ose për të
marrë një vendim mbi themelin e çështjes, ose për të vendosur sanksione të përshtatshme”.
E drejta shqiptare nuk pëmban dispozita për proçeset e përshpejtuara të quajtura “default
judgement në rast se i padituri mungon pa një shkak të arsyeshëm. Një proçes i tillë
i përshpejtuar zakonisht do të thotë që gjykata merr një vendim në bazë të paraqitjes
së fakteve nga paditësi pa kryer një gjykim të plotë, pra duke iu nënshtruar vetëm një
rishikimi sipërfaqësor. Një vendim automatik (default judgement) do të shkurtonte
ndjeshëm kohëzgjatjen e gjykimeve.
Detyrimi për të prezantuar provat sa më shpejt të jetë e mundur
Marrja e provave shtesë është një nga arsyet më të shpeshta të shtyrjeve. Duhet të merret
në konsideratë t’i kërkohet palëve të prezantojnë të gjitha provat e tyre sa më shpejt të
jetë e mundur. Me qëllim që të zbatohet një rregull i tillë, gjykatave duhet t’i jepet fuqia
të përjashtojnë provat që prezantohen në kundërshtim me këtë rregull, në rrethana të
caktuara, në veçanti kur prezantimi i provave është shtyrë pa ndonjë shkak të arsyeshëm.
Përfshirja e kohëzgjatjes së proçedurave në vlerësimin e gjykatësve
Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka krijuar udhëzime për kohëzgjatjen e llojeve të ndryshme
të proçeseve. Duhet të merret në konsideratë mundësia për të përfshirë vlerësimin
e përputhjes me këto udhëzime kur Këshilli i Lartë i Drejtësisë vlerëson gjykatësit për
ngritje në detyrë dhe transferim. Kjo masë ka gjasa të rrisë vëmendjen e vetë gjyqtarëve
rreth përgjegjësisë së tyre për të menaxhuar gjykimet në mënyrë aktive.
Pjesëmarrësit në gjyq duhet t’i japin gjykatës të dhëna të detajuara kontakti.
Për të përmirësuar menjëherë kontaktimin e palëve ndërgjyqëse nga gjykata, mund të
ndërmerren disa hapa. Gjykata duhet t’u kërkojë palëve ndërgjyqëse që të paraqesin sa më
shpejt që të munden të gjitha adresat te të cilat mund t’u dërgohen letërthirrjet, si edhe
informacione të tjera që mund të shërbejnë për t’i kontaktuar ata. Palët ndërgjyqëse duhet
të paraqesin detaje kontakti jo vetëm për veten e tyre, por edhe për palët e tjera në gjyq për
aq sa i zotërojnë këto kontakte. Paraqitja, mes të tjerash, e adresës së punës dhe e numrave
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të telefonave celularë, i jep mundësi nëpunësit të gjykatës që t’i marrë në telefon palët
për të mësuar se ku ndodhen. Në këtë mënyrë letërthirrjet mund t’u dërgohen palëve
ndërgjyqëse “kudo që ata gjenden”, duke i njoftuar palët në mënyrë të rregullt.
Gjykatat duhet të sigurojnë, me iniciativën e vet, që të gjithë pjesëmarrësit në gjyq të
jenë njoftuar sipas rregullave përpara se seanca të zhvillohet. Kjo do të thotë që kryetari i
seancës duhet të marrë iniciativën për të parë se çka ndodhur me njoftimin e palëve. Kjo
duhet bërë kohë përpara fillimit të seancës në mënyrë që, nëse thirrja e parë ka dështuar,
të bëhen përpjekje të tjera për njoftimin e palëve. Proçesi i thirrjes së palëve duhet mbajtur
vazhdimisht nën vëzhgim derisa gjyqtari të sigurohet që të gjitha palët u njoftuan sipas
rregullave. Gjykatat duhet të kenë akses në hartat ekzistuese të pushtetit qendror dhe atij
vendor. Këto harta përmbajnë emrat e përditësuar të rrugëve dhe numrat e banesave të
cilat aktualisht nuk zotërohen nga gjykatat. Kjo lloj mundësie për të konsultuar këto harta
do të përmirësonte mundësinë e stafit të gjykatës për të gjetur adresën e përcaktuar në
njoftim.
Në rast se një ose më shumë pjesëmarrës në gjykim nuk mund të njoftohen ligjërisht
përpara zhvillimit të seancës së caktuar, gjyqtari duhet ta anulojë seancën dhe t’i informojë
pjesëmarrësit e tjerë në gjykim. Duke qenë se kjo mund të ndodhë vetëm disa ditë përpara
seancës së caktuar, gjyqtari duhet t’i kontaktojë pjesëmarrësit në gjykim nëpërmjet çdo
mjeti teknik të mundshëm.
Anulimi i seancave në rastet kur nuk konfirmohet njoftimi i palëve mund të reduktojë
numrin e lartë të seancave joproduktive, megjithatë ai nuk redukton kohëzgjatjen totale
të gjykimit.
Kjo proçedurë është brenda kuadrit ligjor ekzistues dhe, me pak përpjekje, mund të
zbatohet menjëherë.
Vendosja e një detyrimi ligjor për pjesëmarrësit në gjykim që të njoftojnë gjykatën në rast
se nuk janë të disponueshëm
Duhet vendosur në KPrC një detyrim për pjesëmarrësit në gjykim që ata të informojnë
gjykatën sa më shpejt të jetë e mundur për rastet kur nuk kanë mundësi të marrin pjesë
në seancat gjyqësore.
Njoftimet publike të publikohen online
Në disa rrethana, palët mund të thirren me anë të një njoftimi publik të afishuar në
ambientet e gjykatës dhe në vendbanimin e fundit të njohur. Duhet marrë në konsideratë
publikimi i këtyre njoftimeve online, në mënyrë që personat të informohen lehtësisht nëse
janë thirrur apo jo në gjyq. Njoftimet duhen publikuar në një website kombëtar.
Faza përgatitore me shkrim
Sistemi aktual i fazës përgatitore të një gjyqi, ku çdo veprim kryhet vetëm në seancë fizike,
duhet të ndryshojë. Në një masë shumë më të madhe, përgatitja e gjykimit duhet të bëhet
me shkrim. Seancat fizike gjatë fazës përgatitore duhen zhvilluar vetëm nëse gjykata i
çmon ato të nevojshme ose më përshpejtuese në krahasim me veprimet përgatitore me
shkrim. Pra, seanca gjyqësore duhet të caktohet vetëm në rast se gjatë saj duhet bërë diçka
që mund të bëhet veçse në sallën e gjyqit (Morrison, 2014, 12).
Kalimi nga një fazë përgatitore verbale në një fazë përgatitore me shkrim ka dy avantazhe
të rëndësishme:
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Së pari, redukton ndjeshëm numrin e seancave gjyqësore dhe si rrjedhojë edhe koston
dhe ngarkesën me punë të gjykatave, palëve dhe avokatëve.
Së dyti, redukton kohëzgjatjen e proceseve gjyqësore sepse shmanget një numër i madh
seancash joproduktive.
Duhet të vendoset një proçedurë për hetimin e arsyeve të mungesës
Në fakt, një proçedurë e tillë duhet të përmbajë dy komponentë të ndryshëm.
Së pari, duhet të vendoset një proçedurë e cila lejon gjykatën të kontrollojë vërtetësinë
e çdo dokumentimi në lidhje me mungesën. Për shembull, në rastet kur dyshohet se ka
abuzim, gjykata duhet të lejohet t’i kërkojë palëve të paraqesin raporte mjekësorë të dhëna
nga një doktor i emëruar nga gjykata, dhe jo nga doktori i vetë palës, dhe gjykatat duhet të
kontrollojnë në mënyrë të rregullt listën e gjyqeve të gjykatës tjetër në rastet kur avokatët
pretendojnë se kanë përplasje të seancave. Së dyti, duhet të bëhen ndryshime në KPrC për
t’i kërkuar një pjesëmarrësi që mungon të shpjegojë mungesën e tij/saj. Nëse shpjegimi
nuk jepet në gjykatë përpara seancës (së anuluar), shpjegimi duhet të jepet sa më shpejt
të jetë e mundur pas seancës, p.sh. në rastet e mungesës për arsye të aksidenteve në trafik
gjatë rrugës për në seancë.
Realizimi i seancave gjyqësore më produktive dhe efikase janë rruga e duhur drejt
reformimit të sistemit të menaxhimit të seancave gjyqësore dhe garantimit të drejtës
kushtetuese për një gjykim të drejtë brenda një afati të arsyeshëm. Planifikimi më i
mirë i seancave gjyqësore, nëpërmjet konsultimit paraprak me palët, zbatimi rigoroz i
sanksioneve ligjore të parashikuara për mungesat e pajustifikuara në seancat gjyqësore
të palëve në gjykim, me qëllim zhvillimin normal të proçesit gjyqësor, janë disa hapa
konkretë që nuk kërkojnë ndërhyrje ligjore, por vetëm një qëndrim më aktiv të gjyqtarëve.
Kjo do të thotë që gjyqtarët bashkë me palët në proces të vendosin synime dhe afate për
përfundimin e çështjeve, të shmangin shtyrjet e panevojshme të seancave gjyqësore dhe
t’i përdorin me kursim seancat gjyqësore.
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Zgjidhja e martesës përtej Shqipërisë, Ballkanit dhe Europes
Denada Shpuza

Juriste, Drejtoria Arsimore Rajonale Shkodër

Abstrakt
Shqipëria është një vend i cili është pjesë sa e Ballkanit po aq edhe e Europes.
Enderra prej mëse dy dekadash e shqiptarëve që ajo të jetë pjesë e Bashkimit Europian me të drejta
dhe detyrime të plota ka nisur rrugëtimin e saj.Shqipëria i ka kushtuar një rëndësi të veçantë
plotësimit të kritereve te vendosura nga BE ndër të cilat, kryesore ka qënë përafrimi i legjislacionit
me atë të BE-së.Sot Shqipëria ka fituar statusin e vendit kandidat falë punës që ajo ka bërë por nga
ana tjetër puna e saj nuk ka qënë e mjaftueshme meqënëse ajo akoma nuk është pjesë e BE-së me të
drejtë dhe detyrime të plota.Në këtë drejtim Shqipëria ka shumë punë për të bërë.
Në shumë prej raporteve te BE-së përafrimi i legjislacionit me atë të BE-së ka qënë një ndër detyrat
që Shqipëria e ka përmbushur më së miri.Në këtë punim do të trajtohet një krahasim i legjislacionit
familjar të dy vendeve Greqi dhe Bullgari që janë sa pjesë e Ballkanit ashtu edhe pjesë e Europes
sikurse dhe Shqipëria.
BE i konsideron çështjet e familjes çështje të cilat duhet të rregullohen nga legjislacioni i brendshme
i çdo shteti pa ndërhyrjen e saj.Nga ana tjetër, BE ka hartuar disa parime që i sugjeron shteteve ti
ndjekin në lidhje me zgjidhjen e martesës dhe detyrimeve që burojn nga ajo.Në këtë punim do të
trajtohen vetëm mënyrat e zgjidhjes së martesës sipas legjislacioneve të këtyre dy shteteve në raport
me Shqipërinë dhe asaj cfare sugjeron BE.
Arsyeja e krahasimit është për të parë ngjashmërine e këtyre vendeve që janë sa pjese e Ballkanit po
aq edhe pjesë e Europes, per me teper që Shqipëria aspiron të jetë pjesë e BE-së.
Fjalët kyçe: Bashkimi Europian, zgjidhje martese, parime, legjislacion i brendshëm.

Parimet e Zgjidhjes së Martesës sipas Legjislacionit Familjar Europian
Ne shumë vende te Europes divorci nuk ka qene i lejuar kjo nisur edhe nga ndikimet e
medha të kishës në këtë drejtim.Por tashme ajo shihet si nje e keqe e domosdoshme e cdo
shoqerie.Arsyet e zgjidhjes se marteses janë nga më të ndryshmet dhe pasojat qe duhet te
rregullohen nga ajo po ashtu variojnë nga çeshtja ne çeshtje.BE sugjeron disa parime nga
te cilat duhet te udhëhiqen të gjitha shtetet anëtare ne zgjidhjen e martesës.Shqipëria nuk
është akoma pjesë e BE-së më të drejta dhe detyrime të plota por ajo ka nisur rrugëtimin e
saj për të qënë pjesë e saj.Përafrimi i legjislacionit me atë të venndeve të BE-së dhe asaj që
sugjeron BE është detyrë primare e Shqipërisë në këtë rrugëtim të saj drejt BE-së
Parimi i parë që sugjeron BE ne lidhje me të drejtën familjare është që ligji i secilit vend
anëtarë të BE-së duhet të lejojë zgjidhjen e martesës . (Parimi 1.1/1.Permission of
divorce) Lejimi i marteses)Ky parim është mëse i kuptueshëm referuar faktit se nësë një
marredhënie martesore ka marrë fund nuk ka kuptim të vazhdojë më tej sepse vec do
e perkeqësonte situatën duke krijuar probleme të tjera të cilat rrezikojnë të kapërcejnë
kufijët midis bashkëshortëve por të vënë në rrezik edhe marrëdhënien prindër fëmijë.Në
këto kushte BE sugjeron që shtetet të lejojnë zgjidhjen e martesës kur kjo marrëdhënie
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është tronditur.
BE sugjeron që zgjidhja e martesës nuk duhet të lidhet me ndonjë afat kohor nga lidhja
e saj. (Parimi 1.1/2.Permission of divorce) Është e rëndësishme vendosja e këtij parimi
meqënëse respektimi i ndonjë afati kohor që ligjvënësi mund të vendoste do të lidhej me
vazhdimin e marrëdhënies në mënyrë të detyrueshme gjë që do të vështirësonte shumë
marrëdhënien.
Ligjvënësi është shumë i kujdesshëm në hartimin e procedurës që duhet të ndiqet për
lidhjen e një martese respektimi i së ciles i jep asaj formen juridike të kërkuar.Ashtu siç
përcaktohet procedura për lidhjen e martesës ligjvënësi duhet të përcaktojë një procedurë
edhe për zgjidhjen e saj.Zgjidhja e martesës mund të bëhet nga një organ gjyqësor apo
nga një organ administrativ por ajo duhet të bëhet mbi bazën e një ligji që do të udhëheq
rregullimin e marrëdhënieve familjare të drejtat dhe detyrimet ne martesë dhe pas
zgjidhjes së saj si dhe anën procedurale të zgjidhjes se saj por gjithmonë kjo të bëhet nga
organi kompetent i përcaktuar me ligj . (Parimi 1.2 Procedure by law and competent
authority)
Bashkimi Eurpian sugjeron dy forma të zgjidhjes së martesës. (Parimi 1.3 . Types of
divorce)
Atë me marrëveshje midis dy bashkëshortëve si dhe atë me kërkesën e njerit bashkëshort.
Ajo i sugjeron shteteve anëtare që këto dy forma të jenë pjesë e legjislacionit të cilat
rregullojnë marrëdhëniet familjare.
(Kapitulli II: Divorce by mutual consent)BE sugjeorn qe zgjidhja e martesës me
pëlqimin e përbashkët të të dy bashkëshortëve duhet të lejohet nga ligjvënësi.Pavarësisht
se është me vullnetin e përbashkët të të dy bashkëshortëve nuk duhet të ketë ndonjë
kriter në lidhje me afatin kohor të lidhjes së martesës.Zgjidhja e saj mund të lejohet
në cdo kohë mjafton që për këtë të ekzistojë vullneti i të dy palëve.Zgjidhja e martesës
në këtë format mund të kuptohet si një marrëveshje e hartuar nga të dy palët dhe e
paraqitur nga të dy ato, ose si një kërkesë e paraqitur vetëm nga njëra palë por për të
cilen ka dhënë pëlqimin edhe pala tjetër. (Parimi 1.4 Mutual Consent, 1/2/3,)
Pavarësisht vullnetit që bashkëshortët kanë shprehur për të zgjidhur martesën normalisht
ligjvënësi sugjeron që përpara se të merret miratimi nga ana e gjykatës për kërkesën për
zgjidhje te martesës me marrëveshje të përbashkët duhet që bashkëshortëve ti jepet një
afat kohor reflektimi në lidhje me vendimin që ato kanë marrë.Ky afat kohor varet jo
vetëm nga marrëveshja që ato kanë arritur por edhe nga fakti i të pasurit fëmijë ose jo dhe
nëse ky fëmijë është nen moshën 6-vjecare apo mbi këtë moshë. (Parimi 1:5 Reflection
period)
Kështu ligjvënësi sugjeron që nëse cifti ka një fëmijë nën moshën 6-vjecare por
bashkëshortët kanë nënshkruar një marreveshje duke bërë rregullimin e të gjitha pasojave
që vijnë nga zgjidhja e martesës me vullentin e tyre të lirë, atëhere ligjvënësi mendon që
atyre duhet ti jepet një periudhe reflektimi prej tre muajsh përpara se ta miratojë këtë
marrëveshje.Nëse ato kanë një fëmijë të mitur të moshës deri në 6-vjec pavarësisht se
kanë paraqitur një marrëveshje ku ato janë dakort për zgjidhjen e martesës por nuk kanë
arritur të konkludojnë më rregullimin e gjitha pasojave që vijnë nga zgjidhja e martesës,
aherë gjykata vlerëson ti japë atyre nje periudhë kohore pre 6 muajsh që duhet ti shërbeje
si reflektim jo vetë në lidhje me martesën por edhe në lidhje me rregullimin e pasojave.
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Nëqoftesë ato nuk kanë një fëmijë të moshës 6 vjecare dhe me marëveshjen e tyre ato kanë
bërë rregullimin e të gjitha pasojave në këtë rast ligjvënësi mendon se nuk është e nevojshme
që ciftit ti jepet ndonje periudhe reflektimi.Por nëse ato nuk kanë arritur të rregullojne
te gjitha pasojat e zgjidhjes se martesës por vetem disa, atëherë ligjvënesi mendon ti japë
atyre një afat kohor prej tre muajsh e cila duhet ti shërbëjë si periudhe reflektimi por edhe
për të arritur një marrëveshje me rregullimin e të gjitha pasojave.Nëqoftëse bashkëshortët
përpara se t’i drejtohen gjykatës për zgjidhje martese me marrëveshje te hartuar nga ato
të dy jo vetem nga njëri por që ka dhënë pëlqimin edhe bashkeshorti tjetër, kanë qenë të
ndarë prej më shumë se 6 muajsh atëhere nuk është e nevojshem ti jepet ndonje periudhe
refelektimi pavarësisht nëse kanë ndonjë fëmijë nën moshen 6 vjecare apo kanë arritur të
rregullojnë ose jo të gjitha pasojat e marrëveshjes. (Parimi 1:5 Reflection period, 1/2/3)
Që marreveshje të merret ne konsideratë nga ana e gjykatës apo organit tjetër adminstrativ
i cili bën zgjidhjen e martesës duhet që kjo marreveshje të jetë hartuar me shkrim si dhe
duhet të ketë bërë rregullimin e pasojave që kanë të bëjnë me kujdestarinë e fëmijës cili
nga prindërit merr përsipër kujdestarinë e tij si dhe në lidhje me takimet që fëmija do të
realizojë me prindin tjetër Gjithashtu ato duhet të kene vendosur ne lidhje me pensionin
ushqimor qe prindi jo kujdestare duhet te paguje per rritjen dhe edukimin e femijes.Si do
të bëhët pjestimi i pasurisë ndërmjet bashkëshortëve si nëse eshte e nevojshmë që njëri
bashkëshort të paguajë pension ushqimor bashkëshortit tjetër.Pavrësisht se bashkëshortët
mund të arrinjë një marrëveshje mes tyre është shume e rendesishme që kjo marrëvehsje
të ketë në qëllimin e saj të mbrojë interesein më të lartë të fëmijes dhe pikërisht kjo është
edhe detyre e organit kompetent gjykatës apo atij administrativ te mbroje interesin me
të lartë të fëmijës ne lidhje me kujdestarinë si dhe në lidhje me pensionin ushqimor.
Marrëveshja duhet të bëhet me shkrim (Parimi 1:6 Content and form of the agreement
1, a, b, c, d,/2).
Autoriteti kompetent duhet minimalisht të vëzhgojë zbatimin e marrëvehsjes në lidhje me
pjestimin e pasurisë si dhe në lidhje me pensionin ushqimor që njëri bashkëshort duhet ti
paguaj tjeterit nqs është rasti.Nqs bashkëshortët në marrëveshjen e tyre nuk kanë arritur
të rregullojnë pasojat që kanë të bëjën me pension ushqimor në lidhje me to apo pjesitmin
e pasurisë apo marrëveshja është e pejsshme atëherë është kompetencë e organit gjyqësor
apo administrativ për të bërë rregullimin e këtyrë pasojave. (Parimi 1:7 Determination
of the consequences)
Ashtu sic e cituam edhe me sipër BE parashikon zgjidhjen e martesës edhe pa pëlqimin e
bashkëshortit tjetër. (Kapitulli III: Divorce without the consent of one of the spouses)
Në këtë rast lejohet zgjidhja e martesës nëqoftëse bashkëshortët jetojnë prej nje viti
faktikisht të ndarë pavarësisht vullnetit ose jo te të bashkëshortit tjetër. ( Parimi 1:8
Factual separation)
Legjislacioni nuk e lidh zgjidhjen e martesës pa pëlqimin e bashkëshortit tjetër
domsodoshëmrisht me faktin e të qënurit i ndarë prej nje viti.Ajo lejon zgjidhjen e
martesës pa pëlqimin e bashkëshortit tjetër edhe kur këto nuk kanë qenë të ndarë por
kjo jepet vetëm në ato raste kur bashkëshorti i cili e kërkon zgjidhjen ndodhet ne kushte
shumë të vështira. (Parimi 1:9 Exceptional hardship to the petitioner)
Në këto kushte është organi kompetent i cili vendos në lidhje me rregullimin e pasojave
dhe kryesisht kur kemi të bëjmë me fëmijë.Në cdo rast gjykata merr ne konsideratë cdo
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lloj marrëveshje që mund të arrihet ndërmjet bashkëshortëve ne lidhje me kujdestarine,
ushtrimin e përgjegjesisë prindërore dhe pensionit ushqimor nqs kjo marrëveshje mbron
interesin më të lartë të fëmijës.Gjithashtu bashkëshortët mund të arrijnë marrëveshje edhe
në lidhje me pasojat e tjera të martesës sic janë ato që kanë të bëjnë me pjestimin e pasurisë
apo me pensionin ushqimor që njeri bashkeshort detyrohet ti paguaje tjetrit pikerisht per
shkak te zgjidhjes se marteses. (Parimi 1:10 Determination of the consequences)
Format e zgjidhjes së martesës në Bullgari, Greqi dhe Shqipëri
Format e zgjidhjes së martesës në Bullgari
Marredheniet martesore ne Bullgari regullohen nga Kodi i familjes i cili ka hyre ne fuqi
ne vitin 1985 dhe është amenduar në vitin 1992 nenet 99-107.Procedura pë zgjidhjen
e martesës rregullohet nga Kodi i procedurës Civile i cili ka hyre ne fuqi në vitin 1952
rishikuar dhe amenduar në vitin 2001, nenet 256-270.
Kodi i familjes në Bullgari parashikon dy mënyra për zgjidhjen e martesës, të cilat janë.
Me marrëveshje mes palëve dhe me kërkesëpadi të njërit bashkëshort, ashtu sic sugjeron
edhe BE
Gjykata sëbashku me vendimin për zgjidhjen e martesës shprehet edhe në lidhje me fajin.
Faji nuk përcaktohet kur zgjidhja e martesës është bërë për arsye objektive.Nqs kërkohet
zgjidhja e martesës nga paditësi për shkak të sjelljes të keqe të tij dhe pala e paditur insiston
në vazhdimin e martese pavarësisht sjelljes së paditësit, gjykata nuk e lejon zgjidhjen e
martesës pervec nqs kjo është e domsodoshme.
Ashtu sic u citua edhe me siper Kodi i familjes Bullgar njeh zgjidhjen e martesës me
marrëveshje mes bashkëshortëve.Kjo e drejte i njihet bashkëshortëve nesë ka kaluar një
afat tre vjecar nga lidhja e martesës ( neni 100 i Kodit te Familjes).Nuk lejohet zgjidhja e
martesës nëqoftëse njëri nga bashëkshortët është minoren pa arritur moshën madhore.Në
marrëveshjen e tyre ato duhet të parashikojnë rregullimin e te gjitha pasojave që vijnë nga
zgjidhja e martesës.Ato duhet të parashikojnë në marrëveshjen e tyre kujt i lihen fëmijët
për rritje dhe edukim, ditet e takimit te prindit tjeter me fëmijët, pensionin ushqimor për
fëmijët dhe për prindin nqs ky është i nevojshëm, ku do te jetojnë, pjestimin e pasurise, në
lidhje me përdorimin e banesës, në lidhje me mbiemrin pas zgjidhjes së martesës, pjestimin
e pasurisë etj.Kjo marrëveshje duhet patjetetër të pasqyrojë dhe të mbrojë interesin më
të lartë të fëmijës në të kundërt ajo nuk miratohet nga gjykata.Nëse për ndonje arsye
ne marrëveshjen e hartuar nga bashkëshortët nuk janë parashikuar rregullimi i të gjitha
pasojave ose nuk kanë rënë dakort në lidhje me rregullimin e tyre atëherë gjykata i lë një
afat kohor për të plotësuar të metat e marëveshjes duke bërë në këtë mënyrë rregullimin e
gjitha pasojave që vijnë nga martesa.Nëse as pas këtij afati palët nuk kanë rënë dakort në
lidhje me gjitha pasojat atëherë kosniderohet sikur kjo kërkesë nuk është paraqitur.
Kundër kësaj marrëveshje të hartuar nuk lejohet ankim, por me ndryshimin e rrethanave
ajo mund të ndryshohet me kërkesë të palëve ose vetëm të njërit prej tyre.Marreveshja
e arritur duhet të shprehet në tre raste.Bashëkshortët duhet të shprehin vullnetin e tyre
për cafrë kanë shkruar në marrëveshje tre herë, në marrëveshjen e shkruar,ne seancen e
pajtimit ne seance gjyqësore. (Neni 259 K.pr.Civile)
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Zgjidhja e martesës bëhët vetëm nepërmjet gjykatave duke ju nënshtruar procesit civil
i rregulluar nga Kodi i Procedurës Civile (Nenet 258-265).Cështjet familjare gjykohen
nga seksioni familjar pranë gjykatave. Kërkespadia duhte të përmbajë disa të dhëna si
gjeneralitet e paleve, adresat, rrethanat e çështjes, kërkesat dhe provat, por nuk është e
detyrueshme formati i një kërkespadie Neni 99 i Kodit të Procedures Civile.Ajo firmoset
vëtëm nga paditësi ndërsa në rastin e marëveshjes ajo duhet të frimoset nga të dy . Prania e
avokatit në çështje të tilla është një e drejtë por jo detyrimi duke e lënë kështu në zgjedhjen
e palëve nëse duan ose jo të mbrohen me avokat.
Ashtu sic u citua edhe me sipër nuk lejohet ankim ndaj vendimit të gjykatës e cila kë
bërë zgjidhjen e martesës me marrëveshje mes palëve, perveç rastit kur me ndryshimin
e rrethanave palët mund të kërkojnë ndryshimin, shtimin, paksimin e marrëveshje
(Neni.259 i K.Pr.Civile)
Nje vendim hyn në fuqi menjehërë sapo ai është dhënë nga gjykata edhe sikur ai të jetë
ankimuar, pasi presupozohet se ankimim është bërë vetëm në lidhje me percaktimin e
fajti. (Neni 265 K.Pr.Civ)
Të drejtën për të kerkuar zgjidhjen e martesës e kanë të gjithë përsonat të cilët kanë zotësi
juridike të plotë për të vepruar.Nqs zgjidhja e martesës bëhet me marreveshje mespalëve
duhet që kjo martesë të ketë zgjatur jo më pak se tre vjet.Nuk kërkohet që bashkëshortët
të kenë jetuar të ndarë për ndonje periudhe kohe të caktuar që ato të fitojnë të drejtën
të kërkojnë zgjidhjen e martesës.Sipas Kodit te Procedurës Civile neni 259 duhet që
palët të jenë prezent në të paktën një seance gjyqësorë atë të pajtimit, nqs pajtimi arrihet
atëher konsiderohet sikur kërkëspadia nuk është paraqitur.Zgjidhja e martesës mund
të refuzohet ose mund të shtyhet për të mbrojtur interesin e gruas dhe fëmijës (Neni
261/3/4 K.Pr.Civ)Legjislacioni Bullgar njeht të drjetën për të zgjdihur martesën jo vetëm
nëprmjet marëveshjes por edhe kërkesë padisë mjafton që kjo e fundit të jetë tronditur
thellë .Ai nuk jep ndonjë perkufizim se cfarë mund ta ketë tronditur martesën mjafton që
kjo të provohet gjyqësisht.Kështu legjislacioni bullgar ndërprerjen e jetës të përbahksët e
konsideron si cdo shkak tjetër që e ka tronditur martesën pa e lidhru atë me ndonjë afat
kohor.
Format e zgjidhjes së martesës në Greqi
Zgjidhja e martesës në Greqi rregullohet nga Kodi Civil Grek, libri nr.4, kapitulli II,
divorci, nenet 1438-1446 dhe Kodi i Procedures Civile Nent 16, 592-613 dhe 618/B si
dhe Rreg nr.1347/2000 e BE-së.Zgjdihja e martesës në bazë të Kodit Civil Grek bëhet
me marrëveshje midis bashkëshortëve, për shkak të tronditjes së rëndë të marrëdhënieve
si dhe për shkak të ndërprerjes së jetës të përbashëkt. ( Neni 1439 1/ 2 dhe 1440, 1441
te Kodit Civil).Shumë radhe gjykata refuson zgjdihjen e martesës.Zgjidhja e martesës
realizohet nepërmjet Gjykatave dhe sitemit gjyqësor .Zgjidhja e martesës me kërkesëpadi
të paraqitur nga njeri bashkëshort rregullohet nga Kodi i Procedures Civile nenin 591592-610.Zgjidhja e martesës me marrëveshje është e parashikuar në Kodin e Procedurës
Civile neni 741-781 dhe Kodi Civil neni 1441, ndërsa zgjidhja e saj me kërkesëpadi është
e parashikuar në nenet 606 të Kodit të Procedurës Civile.Zgjidhja e martesës realizohet
nepërmjet Gjykatave të shkallës së parë,cështja gjykohet nga një gjyqtare. Lejohet ankimimi
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i cili është parashikuar në nenet 511, 741 dhe 590 te Kodit te Procedurës Civile.Zgjidhja e
martesës realizohet nepërmjet një kërkesëpadie e cila hartohet nga një avokat.Ajo duhet të
përmbajë rrethanat e fakti dhe nuk mund të ndryshohet.Ajo duhet të përshkruajë arsyet
e tronditjes të kësaj marrëdhënie .Nqs kërkohet zgjidhja në bazë të nenit 14439/2 duhet
të vërtetohet ekzistenca e këtyre kritereve.1Zgjidhja e martesës mund të bëhet për shkak
të grindjeve te vazhdueshem të cilat duhet të kenë ekzistuar për më shumë se katër vjet.
Gjitahhstu zgjidhja e martesës mund të bëhet edhe për shkak të ndërprerjes të jetes së
përbashkët nenin 1440.Zgjidhja e martesës mund të bëhet me marrëveshje të përbashkët
e cila duhet të hartohet nga një avokat dhe të nënshkruhet nga të dy bashkëshortët.Këto
të fundit duhet të paraqiten përsonalisht dy herë në gjykatë për të pohuar vullnetin e
tyre për zgjidhjen e kësaj martesë më marrëvehsje, ose në vend të tyre mund të paraqitet
avokati i tyre .Zgjidhja e martesës bëhet vetëm nepërmjet gjykatës.Nga seanca e parë
në seancen e dyte kur kërkohet zgjidhja e martesës me marrëvehsje duhet të kalojnë të
paktën 6 muaj .Nqs nga seanca e parë në të dytën kanë kaluar dy vjet atëhere efektet e
kësaj marrëveshje janë ndërprerë dhe duhet të fillohet nga fillimi. Në bazë të nenin 1441
nuk kërkohet që bashkëshortet të kenë jetuar të ndarë përpara se ti drejtohen gjykatës për
zgjidhje martese.Bashkëshortët nuk mund ti drejtohen gjykatës për zgjidhje martese nqs
nuk ka kaluar një vit nga lidhja e saj në mënyrë që të bëhet e mundur edhe periudha e
rikonsiderimit të vazhdimit të kësaj martese si dhe evitimi i divorcit të nxituar.Në bazë të
nenit 1350 te Kodit Civil Grek nuk kërkohet ndondjë minimum moshe për t’ju drejtuar
gjykatës, mjafton që bashkëshortet të kenë arritur moshën 18 vjeçare.Në marrëveshje
bashkëshortët duhet të parashikojnë rregullimin e të gjitha pasojave që vijnë nga zgjidhja
e martesës në lidhje me kujdestarinë, ditët e takimit .Kjo marrëveshje duhet të miratohet
nga Gjykata dhe do të qëndrojë në fuqi deri sa të jetë marrë një vendim përfundimtarë.
Ne marrëveshje bashkëshortët duhet ti japin zgjidhje të gjitha pasojave dhe nëse kjo nuk
është arritur atëhere ato kanë kohë për të bërë rregullimin e të gjitha pasojave deri në
seancën e dytë gjyqësore.Gjykata duhet të vlerësojë nëse kjo marrëveshje mbron interesin
më të lartë të fëmijës.
Zgjidhja e martesës mbi bazën e fajit
Zgjidhja e martesës mbi bazën e fajit është e parashikuar në nenin 1439/2 për shkak të
bigamisë, tradhëtisë bashkëshortorë2, braktisjes së bashkëshortit ose kërcenimit të jetës
të bashëkshortit. Fajsia mund te provohet me cdo lloj mjeti të parashikuar në Kodin e
Procedurës civile Libri II, Kapitulli 12, nenet 335-465.3 Zgjidhja e martesës për shkak
të tronditjes së marrëdhënies bashkëshortore është e parashikuar në nenin 1439 /1, nuk
jepet se cfare mund të quajmë tronditje të marrëdhënies martesore, në 1439/2 përcakton
katër shkaqe të cilat mund të trondisin thellë marrëdhëniet familajre martesore dhe
në nenin 1439/3 përcakton grindje të vazhdueshmë për më shume se katër vjet rresht
dhe bashkëshortët duhet të kenë jetuar të ndarë . Përcaktimi i fajit është i rëndësishëm
Neni 1439 percakton dy kritere te zgjidhjes se marteses, bigami ose tradheti bashkëshortore.
Cdo lloj marrëdhënie seksuale ndermjet dy njerzve te sekseve te ndryshem ose te njëjtë dhe kur
nëjra nga ato të paktën ëshët i martuar.
3
Neni 339, autopsi, deshmitar, dokumenta, deshmi.
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sidomos kur do të vendoset në lidhje me detyrimet bashkëshortore neni 1444.Pavarësisht
se bashkëshortët mund të kenë jetuar të ndarë dhe kjo nuk nënkupton gjithmonë të jetojnë
të ndarë në shtëpi të ndryshme por të mos kenë kontribuar apo ndihmuar njëri tetri, nqs
ekziston vullneti për të vazhduar këtë martesë atëherë kjo e ndërpret zgjidhjen e martesës.
Eshte e domosdoshem që kjo ndarje të ketë qëne e qëllimshme dhe jo pa mundësi për të
qënë bashkë.Nuk është e nevojshme që martesa të ketë zgjatur ndonjë përiudhe kohore
përpara se bashkëshortët të jenë drejtuar gjykatës për zgjidhje martese. Në bazë të ligjit
nr.1250/192 nuk kërkohet ndonje përpjekje për këshillim, takim informues ose përpjekje
meditimi .Gjykata është competente për të bërë zgjidhjen e martesës dhe është kjo e fundit
e cila vendos në lidhje me pasojat që vijnë nga zgjidhja e saj.Në kundërshtim me Kodet
e tjera Civile të vendeve të Eurpoes Kodi Civil Grek në nenin 251 shprehet se ushtrimi i
një të drejtë madje edhe tëdrejtës për zgjidhje martese është e ndaluar kur cënon të mirat
morale, sociale ekonomike, besimin etj .
Format e zgjidhjes së martesës në Shqipëri
Rregullimi i marrëdhënieve familjare në Shqipëri rregullohet nga ligji 9062, dt 08.05.2003
Kodi i Familjes.Në nënin 123 të Kodit të Familjes njihet e drejta e zgjidhjes së martesës.
Zgjidhja e martesës mund të bëhet me marrëveshje midis dy bashkëshortëve, për shkak
të ndërprerjes së jetës së përbashkët ose me kërkesë padi (Neni 125, 129, 132 i Kodit te
familjes)
Në rastin e marrëveshjes bashkëshortët sëbashku me kërkesën për të zgjidhur martesën
duhet të shprehin vullnetin e tyre për zgjidhjen e pasojave dhe rregullimin e tyre.Kjo
kërkesë mund të paraqitet nga ato ose përfaqësueist e tyre.Në kërkesë duhet të bëhet
rregullimi i të gjihta pasojave nqs nuk ëshët bërë rregullimi i gjithe pasojave ose kjo
marrëveshje nuk mbron mjaftueshëm interesin e fëmijëve ose të njërit bashkëshort e
pezullon miratimin e marrëveshjes deri në tre muaj, nëse as pas këtij afati nuk është bërë
rregullim i duhur atëhere ajo refuson miratimin dhe rrëzon kërkesën për zgjidhjen e
martesës me marrëveshje.Ajo i pyet bashkëshortët vec e vec më pas bashkarisht pa praninë
e përfaqësuesve të tyre .Nëse gjykata krijon bindje se kjo marrëveshje shpreh vullnetin e
palëve dhe ajo ka bërë rregullimin e të gjitha pasojave që vijne nga zgjidhja e martesës e
miraton atë (Neni 127, 128 i Kodit të familjes)
Kodi i familjes parashikon zgjidhjen e martesës për shkak të ndërprerjes së jetës të
përbashkët kur bashëkhsortëtjetojnë të ndarë faktikisht që prej tre vitesh.Gjykata
mund ët rrëzojë kërkesëpadiën për zgjidhje martese për shkak të ndërprerjes së jetës të
përbashkëtkur provon se zgjidhja e martesës do të ketë pasoja të rënda.Këtë të drejtë e
ka vetëm bashëkshorti i braktisur, por kjo nuk i mohon të drejtën edhe bashkëshortit
tjetër për të paraqitur kundërpadi.Gjykata mund të vendosëtë pranojë kudnërpadinë
dhe rrëzojë kërkesëpadinë (Nenet 129, 130, 131 i Kodit te Familjes).Zgjidhja e martesës
me kërkesën e njërit bashkëshort për shkak të grindjeve të vazhdueshme, shkelje të
besnikërisë, sëmundjes mendore, dënimit penal për cdo shkak tjetër të detyrimeve që
rrjedhin nga martesa që bën që kjo e fundit të ketë humbur kuptimin e saj .Në lidhje
me fajësinë gjykata vendos vetëm nqs kjo kërkohet nga bashëkshortët.Seanca e pajtimit
është e detyrueshme dhe bashkëshortët duhet të paraqiten personalisht .Gjyqtari i dëgjon
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ato secilin veçmas dhe më pas bashkarisht pa praninë e përfaqësuesve.Nëqoftëse arrihet
pajtimi mbahet procesverbal dhe gjykimi pushohet(Neni 134 i Kodit të familjes) .Prania
e palëve ëshëte domosdoshem, për paditësin ëshëte detyrueshëm në të kudnërt gjykimi
pushohet.Ndërsa për të paditurin nëse ai ka dijeni për datën dhe orën e senacës gjyqësore
por ai nuk ëshët paraqitur gjykta shtyn gjykimin nëse as në këtë seancë nuk paraqitet
atëherë ai e vazhdon gjykimin pa parninë e tij.Gjykata në këtë rast merr vendimin mbi
bazën e provave të paraqitura nga paditësi(Neni 135 i Kodit të familjes).Nqs gjykata nuk
krijon bindJe shtyn shpalljen e vendimit deri në një vit .Me kërkesë të gruas shtatzënë
gjykata mund ët vendosë pezullimin e gjykimit deir në një vit nga casti i lidnjes së
fëmijës. (Neni 136, 137 i Kodit të familjes)Në bazë të nenit 154 të K.Procedurës Civile
kërkesëpadia ka një format të caktuar i cili duhet ët respektoeht, mos respektimi i tij i jep
të drejtë gjykatës për të kërkuar plotësimin e kërkesëpadise të metave të saj, nësë ajo nuk
plotësohet atherë gjykata ka të drejta ta kthejë atë dhe ta konsiderojë sikur ajo nuk ëshët
aparqitur asnjëherë.Mbrotja me avokat nuk është e detyrueshme ajo ëshët një e drejtë që
u njihet palëve.Prani e paditësit apo përfaqësueit të tij është e detyrueshme,ndërsa e të
paditur nuk është, mjafton që ai të ketë dijeni për datën dhe orën e senacës gjyqësore.
Konkluzione
Të përbashktat midis tre shteteve:
Nga studimi qe ju be legjilsacionit te ketyre tre shteteve dhe parimeve që BE sugjero në
lidhje me zgjidhjen e martesës konsatojmë se ;
Në të tre shtetet e analizuara zgjidhja e martesës është e lejuar, ashtu sic sugjeron edhe
BE.Organi kompetent për zgjidhjen e martesës janë Gjykatat e seksionit familjar mbi bazën
e procedures të parashikuar nga legjislacioni i brendshëm që rregullon marrëdhëniet
familjare.Ashtu siç sugjeron edhe BE zgjidhja e martesës bëhet për shkak të ndërprerjes
së jetës të përbashkët, grindjeve të vazhdueshme për shkaqe të cilat kanë tronditur
thellë marrëdhëniet martesore familjare.Dy janw format e zgjdihjes sw martesws me
kwrkeswpadi apo me marrëveshje .
Të tre legjislacionet njohin të drejtën e zgjdihjes të martesës me kërkesë të njërit bashkëshort
për shkak të tronditjes së thellë të marrëdhënieve martesoro-familjareShkaqet janë objekt
shqyrtimi nga gjykatat të cilat rast pas rasti vendosin në lidhje me martesën dhe zgjidhjen
e saj.
Prania e avokatit nuk ështw e detyrueshme është e drejtë në të tre legjislacionet.
Të ndryshmet midis tre shteteve:
BE sugjeron një periudhe reflektimi për ciftin dhe këtë periudhe e lidh jo vetëm me
rregullimin e pasojave por edhe me pasojen ose jo të një fëmijë te moshës nen 6 vjeç.Kjo
periudhë varjon nga tre deri ne gjashtë muaj.Kjo periudhë reflektimi nuk parashikohet në
legjislacionin e shtetit Shqiptar por K.Familjes i Shqipërisë parashikon të drejtën e gjykatës
për ta pezulluar deri në tre muaj miratimin e marrëveshjes duke i dhënë kështu kohë për
të bërë rregullimet e nevojshme por këtë nuk e lidh me pasjen e një fëmije të një moshe
të caktuar.Kjo periudhe mund te shërbeje si periudhe reflektimi pavarësisht se ligjvënësi
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e lidh atë me rregullimin e të gjitha pasojave të martesës. Nqs ato nuk rregullojnë pasojat
atëherë gjykata rrezon kërkesën për zgjidhjen e martesës me marrëveshje.
E njëjta zgjidhje është parashikuar edhe nga legjislacioni Bullgar i cili shprehimisht i
jep një afat kohor bashkëshortëve për të bërë rregullimin e pasojave të martesës, mos
rregullimi i tyre i jep te drejte gykatës për të vendosur rrezimin e kërkesës për zgjidhje
me marrëveshje të martesës. Në fakt kjo periudhe sic e cituam edhe më sipër mund të
shërbeje si periudhe reflektimi por BE nuk e lidh këtë peirudhe reflektimi vetëm me
mangësitë ne hartimin e marrëveshjes ose jo por edhe me pasjen ose jo të fëmijës të mitur
në moshën deri ne 6 vjeç duke i dhënë atyre një afat për ti rregulluar te gjitha pasojat e
marrëveshjes por edhe për të reflektuar mbi zgjidhjen e martesës.Edhe legjislacioni Grek
e ldih mirtaimin e marrëveshjes me kalimin e një fati kohor prej 6 mujash nga seanca e
parë në të dytën kjo periudhe 6 mujore duhet të shërbeje jo vetëm për të rregulluar pasojat
por edhe për të reflektuar në lidhje me martesën.As legjislacioni Grek nuk e lidh këtë
periudhe reflektimi me pasjen ose jo të ndonjë fëmije pavarësisht moshës së tij/saj.
Në lidhje me zgjdihjen e martesës me marrëveshje legjislacioni bullgar ia njeh këtë të drejtë
bashëkshortëve nëse ka kaluar një afat kohor tre vjecar nga lidhja e martesës.Legjislacioni
shqiptar dhe ai grek nuk e lidh zgjidhjen e martesës me ndonje afat kohor nga lidhja e saj.
Mjafton që bashkëshortët të kenë arritur moshën madhore.
Te tre vendet njohin të drejtën e zgjidhjes të martesës nëqoftëse bashëkhsortët jetojnë të
ndarë nga njëri tjetri .
Legjislacioni Bullgar e konsideron shkak për zgjidhje martese ndërprerjen e jetës të
përbashkët si të gjitha shkaqet e tjera, pa e konsideruar si një shkak më vete sic sugjeron
BE duke lidhur atë me një periudhe kohe ndërprerje të jetesës të përbashkët deri në një
vit. Legjislacioni shqiptar ia njeh këtë të drejtë atyre bashkëshortëve të cilët jetojnë të
ndarë prej tre vitesh.
Legjislacioni grek e njeh këtë të drejtë nqs bashkëshortët jetojnë të ndarë 4 vjet.
Në kundërshtim me Kodet e tjera Civile të vendeve të Europes Kodi Civil Grek në nenin
251 shprehet se ushtrimi i një të drejtë madje edhe të drejtës për zgjidhje martese është e
ndaluar kur cënon të mirat morale, sociale ekonomike, besimin etj.
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Abstract
This paper aims at addressing a very sensitive topic not only for our society but also for that of
each country. The paper “The rights of prisoners and detainees in Albania, as a special category
of society”, aims at highlighting the fact that the prisoners have certain rights. Their isolation does
not mean the loss of all their rights. They are part of our society, they are human beings and as
such they enjoy some basic rights, which can not be altered and denied. It is difficult to conceive
that people who have committed a crime have rights in our society. The principal problem of
compliance and enforcement of their rights begins from this moment. Respect and realization
of the rights of prisoners and detainees mean that these people should have dignity and be worth
in the society which they belong to, and also get rehabilitated and reintegrated in the future. The
importance of this study lies in exposing the rights of this category of our society, the possibility
of their implementation, recognizing the main problems. Protective institutions, governmental or
not, play a very important role in the implementation of national or international law applicable
in Albania. The practice of the European Court of Human Rights offrers useful and important
decisions for the rights of prisoners in Albania.
Keywords: Rights, sentenced to prison (prisoners), detained, national legislation, protective
institutions, judicial practice.

Hyrja
Të Drejtat e Njeriut përshkruajnë një koncept sipas të cilit të gjithë njerëzve u takojnë që
nga lindja të drejtat universale njerëzore. Të drejtat zakonisht konsiderohen si të drejta
universale në sensin që çdo njeri i ka ato dhe duhet t’i gëzojë pa dallime dhe të pavarura
në sensin që ato egzistojnë njëlloj për të gjithë dhe janë të disponueshme si standarde të
justifikimit dhe të kritikës. Të drejtat e njeriut, demokracia dhe shteti ligjor janë vlera
themelore për çdo vend. Të drejtat e njeriut, janë ato që u japin fuqi individëve dhe
bashkësive të kërkojnë transformimin e plotë të shoqërisë në drejtim të realizimit të plotë
të të gjitha të drejtave të njeriut.
Ky është një studim kushtuar një kategorie të veçantë të shoqërisë shqiptare, të dënuarit
me burgim dhe të paraburgosurit. Fokusimi në këtë kategori të shoqërisë, të të drejtave
të tyre vjen si pasojë e faktit se ata mund të lihen në harresë si nga organet shtetërore,
ashtu edhe nga vetë shoqëria. Të burgosurit dhe të paraburgosurit ligjërisht gëzojnë një
sërë të drejtash dhe kanë të drejtë të këmbëngulin për realizmin e tyre në praktikë. Për
shoqërinë tonë është paksa e vështirë të konceptojë se personat që kanë kryer një krim të
kenë të drejta. Që nga ky moment fillon edhe problemi parësor i respektimit dhe zbatimit
të të drejtave të tyre. Në këtë studim do të fokusohemi në faktin që edhe të dënuarit me
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burgim janë qenie njerëzore dhe pavarësisht çdo gjëje, ashtu si edhe kategoritë e tjera të
shoqërisë sonë edhe ata kanë të drejtë të gëzojnë të drejtat që u takojnë. Sigurisht të drejtat
e tyre paraqiten në një masë më të kufizuar. Respektimi dhe realizimi i të drejtave të të
burgosurve dhe të paraburgosurve nënkupton që këta persona në të ardhmen të jenë të
denjë për shoqërinë të cilës i përkasin, të rehabilitohen dhe të riintegrohen. Të burgosurit
gëzojnë mbrojtje për të drejtat e njeriut. Ata vazhdojnë të gëzojnë të gjitha të drejtat e tyre
si qenie njerëzore, me përjashtim të atyre që i kanë humbur si pasojë e heqjes së lirisë. T’i
heqësh një qenieje njerëzore lirinë është një ndëshkim shumë i rëndë pasi në vetvete ka të
bëjë me humbjen e një sërë të drejtash që lidhen drejpërsëdrejti me faktin e të qënit i lirë.
Njerëzit me liri të kufizuar bëjnë pjesë në pakicat e shoqërisë.
Fakti që shteti është përgjegjës për jetën e të burgosurve rrit përgjegjësinë e shtetit për
të garantuar të drejtën e jetës dhe të kujdesit shëndetësor. Nëse dikush prej tyre do të
vdesë në burg sepse nuk është i mjekuar, atëhere kemi një rast të pastër torture dhe cënim
ekstrem të të drejtave të njeriut.
E drejta e jetës është një e drejtë themelore që mbrohet nga Kushtetuta dhe aktet
ndërkombëtare të zbatueshme në Republikën e Shqipërisë. Pavarësisht krimit që disa
persona mund të kenë kryer edhe pse janë të dënuar dhe kanë statusin e të burgosurit
ose të paraburgosurit, në bazë të Kushtetutës, por edhe legjislacionit ndërkombëtar, këta
persona kanë disa të drejta, të cilat shteti duhet t’i përmbushë në lidhje me institucionet e
vuajtes së dënimit.
E drejta për të mos iu nënshtruar torturës, trajtimit ç’njerëzor dhe degradues është
sanksionuar në nenin 25 të Kushtetutës:
Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës, dënimit apo trajtimit mizor, çnjerëzor poshtërues.
( Kushtetuta RSH, 1998, 16). Kjo gjë përcaktohet gjithashtu edhe në nenin 3 të Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Kjo është një e drejtë që ka karakter absolut dhe
rrjedhimisht kufizimi apo cënimi i saj nuk mund të justifikohet në asnjë rrethanë. Nga
jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), rezulton se
personat e privuar nga liria në komisariate policie, në burgje dhe paraburgim, janë më të
ekspozuar për të qenë viktimë e torturës, trajtimit ç’njerëzor dhe degradues. GJEDNJ ka
vlerësuar se “Shteti duhet të sigurojë që personi të privohet nga liria të jetojnë në kushte të
cilat janë të përshtatshme, në respekt të dinjitetit të tij njerëzor, se mënyra dhe metoda për
ekzekutimin e masës së sigurisë/dënimit të tij nuk do t’i shkaktojnë atij ankth dhe vuajtje të
një intensiteti të tillë që kalon nivelin e pashmangshëm të vuajtjes që është pjesë e pandashme
e ambientit të mbyllur”.
Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka patur ndër vite në fokus të vazhdueshëm promovimin
dhe respektimin e të drejtave të personave të privuar nga liria. Të dënuarit me burgim
dhe të paraburgosurit gëzojnë disa të drejta të cilat lidhen me shërbimin shëndetësor,
trajtimin human, mjediset e veçimit dhe të observimit në institucionet e ekzekutimit te
vendimeve penale (institucionet) etj.
Të drejtat e të burgosurve e të paraburgosurve
Në mënyrë të përmbledhur përmendim disa nga të drejtat e të burgosurve në Shqipëri.
E drejta e jetës. Të dënuarit me burgim dhe të paraburgosurit gjithashtu kanë të drejtë
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që të mos u cënohet jeta. Jeta e personit mbrohet me ligj. (Kushtetuta RSH, 1998, 21)
E drejta e respektimit të dinjitetit njerëzor. Çdo person, pavarësisht statusit shoqëror
në të cilin ndodhet, duhet të trajtohet duke respektuar dinjitetin e tij njerëzor. Ai nuk
duhet të diskriminohet për shkak të racës, kombësisë, gjuhës që përdorin, fesë etj. Të
gjithë të burgosurit në një institucion të caktuar duhet të gëzojnë të njëjtin trajtim pa u
bërë dallime mes tyre, si nga ana e autoriteteve, ashtu edhe nga të burgosurit kundrejt
njëri-tjetrit.
E drejta për të mos iu nënshtruar torturës. Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës
ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese. (Kushtetuta RSH, 1998, 7)
E drejta për t’u ushqyer në mënyrë të shëndetshme. Personave të burgosur detyrimisht
duhet që t’u sigurohet ushqim i shëndetshëm dhe i mjaftueshëm.
E drejta për t’u arsimuar. 163 të burgosur në pesë institucione (Peqin, Korçë, Vaqarr,
Fushë-Krujë), kanë përfunduar ciklin mësimor 9 vjeçar, për vitin 2011-2012. Shkolla e
parë u hap në Peqin në vitin 2009. Në vitin 2010, u bë i mundur aplikimi dhe hapja e
sistemit 9-vjeçar edhe në Institutin e të Miturve në Kavajë. Në këtë Institut përfunduan
procesin mësimor 24 të mitur.
Rëndësi i është dhënë edhe formimit profesional të të burgosurve në specialitete të
ndryshme si kuzhinë, punë dore, kopshtari, kurse të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit,
parukeri etj. Janë krijuar kushtet që në çdo institucion të ketë një shumëllojshmëri librash
dhe tematikash në bibliotekat e tyre. Interesim më i madh vihet re në tematikat letrare,
artistike dhe librat fetare.1
E drejta për të gëzuar shërbim shëndetësor. Është bërë një strukturim i ri i stafit
shëndetësor në burgje dhe ofrimit të kujdesit shëndetësor. Mesatarisht, një institucion
penal ka në strukturën e tij një mjek të përgjithshëm, një stomatolog, një farmacist
dhe katër infermierë. Të dënuarit dhe të paraburgosurit i nënshtrohen ekzaminimeve
shëndetësore që në momentin e mbërritjes në institucion. Gjithashtu është realizuar edhe
unifikimi i dokumentacionit shëndetësor në të gjithë sistemin.
E drejta e korrespondencës. I burgosuri ka të drejtë të mbajë korrespondencë. Për të
burgosurit që nuk i kanë mundësitë, personeli i institucionit vë në dispozicion mjetet e
nevojshme për korrespondencë.
E drejta për të gëzuar veshje dhe pajisje të tjera individuale. Çdo të dënuari me burgim
dhe të paraburgosuri i sigurohet veshmbathje dhe pajisje të tjera individuale në sasi të
mjaftueshme, në gjendje të mirë dhe të pastra.
E drejta për jetesë në mjedise të përshtatshme. Kushtet e jetës së të burgosurve duhet që të
paktën të jenë në nivelin minimal dhe të përshtatshme, duke siguruar një jetë sa më normale.
E drejta për të punuar. Të gjesh një mënyrë për sigurimin e jetesës është pjesa më e
rëndësishme e aftësisë së të burgosurit për t’u riintegruar në shoqëri. Natyrisht që puna
është me shpërblim dhe përfshihet në vjetërsinë në punë për efekt pensioni. Puna e
detyruar është e ndaluar. Askujt nuk duhet t’i kërkohet të bëjë punë të detyruar.2
E drejta për të përfituar shpërblim. Të burgosurit mund t’i jepet shpërblim për zbatimin
shembullor të rregullave, për xheste të veçanta me karakter human, për aktivizimin e mirë
Artikull i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve: “������������������������������������������������
Trajtimi dhe respektimi i të drejtave të personave me liri të kufizuar”.
2
Pakti Ndërkombëtar mbi të drejtat civile dhe politike, neni 8/3 (a).
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në punë dhe në veprimtaritë e tjera në grup. 3
E drejta për të mbajur lidhjet me familjen. Sipas legjislacionit në fuqi të burgosurit
kanë të drejtë të takojnë familjarët dhe të afërmit e tyre. Këto takime realizohen 4 herë
në muaj dhe zgjasin 30 minuta. I burgosuri ndër të tjera një herë në muaj ka të drejtën e
një takimi të zgjatur me bashkëshortin/en. Në zbatim të Rregullores së Përgjithshme të
Burgjeve, neni 61, të burgosurit i lejohet korrespondenca telefonike 8 (tetë) herë në muaj
me familjarët, të afërmit dhe miqtë e tij. Të dënuarve të mitur u lejohet korrespondenca
telefonike 16 herë në muaj. Përsa u përket të drejtave të grave bëhet një program i posaçëm
dhe favorizues për lidhjet me familjen. Për gratë e burgosura shtatzëna ose me fëmijë
deri në 3 vjeç, funksionon çerdhja me shërbim 24 orësh pranë institucionit. Për gratë
e dënuara me fëmijë në institucionet rezidenciale për fëmijë zhvillohet një program i
veçantë “Prindërimi në distancë”.
E drejta për të përfituar leje shpërblyese dhe leje të veçanta. Për të dënuarit me burgim
që përmbushin kriteret ligjore aplikohet dhënia e lejeve shpërblyese ose e lejeve të veçanta.
Kjo gjë synon ruajtjen e kontakteve me jashtë.
E drejta për t’u shprehur. Pasqyrimi i jetës së personave me liri të kufizuar në median
vizive dhe të shkruar, shihet si element i rëndësishëm në shprehjen e mendimit të lirë dhe
stimulimit të komunikimit me botën e jashtme. Historitë personale të personave me liri të
kufizuar, problematikat që shoqërojnë të mbyllurit në një institucion penal, si dhe drama
familjare që krijohet, janë bërë çështje të diskutimit në shumë programe televizive.
Problematika në lidhje me respektimin dhe zbatimin e të drejtave të të burgosurve
dhe paraburgosurve
Ekzistojnë edhe disa problematika në lidhje me respektimin dhe zbatimin e të drejtave të
të burgosurve dhe paraburgosurve. Ndër to përmendim:
1. Mbipopullimi në institucione.Vazhdon të ngelet problem mbipopullimi i lartë i të
dënuarve dhe të paraburgosurve në disa institucione. Mbipopullimi sjell pasoja edhe në
drejtim të transferimit të të dënuarve nga paraburgimet dhe komisariatet në institucione
më pak të mbipopulluara, larg vendbanimit të familjarëve të tyre.
2. Punësimi i të dënuarve. Të dënuarit nuk duhet të përfitojnë ulje dënimi nga puna që
kryejnë në institucionet e vuajtjes së dënimit.
3. Trajtimi i personave me masë mjekësore “mjekim i detyruar”, “mjekim i përkohshëm i
detyruar”. Bazuar në dispozitat ligjore, kjo kategori, nuk duhet të akomodohet në institucionet
penale, sepse këto institucione nuk posedojnë infrastrukturën e duhur dhe resurset njerëzore
të trajnuara, të specializuara për trajtimin specifik që e ka të nevojshëm ky kontingjent.
Institucionet më kryesore mbrojtëse të të drejtave të të burgosurve dhe të
paraburgosurve
Në Shqipëri institucionet më kryesore mbrojtëse të të drejtave të njeriut dhe në rastin konkret
të të drejtave të të burgosurve, janë Komisionari dhe Avokati i Popullit. Komisionari dhe
Ligji nr.8328, datë 16.04.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, neni 62.
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Avokati i Popullit kanë për qëllim mbrojtjen e individëve nga diskriminimi. Komisionari
për mbrojtjen nga diskriminimi siguron mbrojtjen efektive nga diskriminimi dhe nga
çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin, ndërsa Avokati i Popullit mbron të drejtat,
liritë dhe interesat e ligjshëm të individit nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të
parregullta të organeve të administratës publike, si dhe të të tretëve që veprojnë për llogari
të saj. Komisionari shqyrton ankesat me pretendim se janë diskriminuar ose ka ndodhur
diskriminimi. Avokati i Popullit njoftohet për të ndërhyrë për vënien në vend të së drejtës
ose lirisë së shkelur. Komisionari ka kompetencë të tij të shqyrtojë ankesat nga personat
ose grupet e personave që pretendojnë se janë diskriminuar, siç parashikohet në këtë ligj;
të shqyrtojë ankesat nga organizatat që kanë një interes të ligjshëm për të vepruar në emër
dhe me pëlqimin me shkrim të individëve ose grupeve të individëve që pretendojnë se ka
ndodhur diskriminimi. Gjithashtu edhe Avokati i Popullit ka kompetencë të ndërhyjë për
vënien në vend të lirisë dhe të drejtave te shkelura.
Avokati i Popullit mbron të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshëm të individit nga veprimet ose
mosveprimet e paligjshme e të parregullta të organeve të administratës publike.( Kushtetuta
RSH, 1998, 29). Institucioni i Avokatit të Popullit mbron të drejtat, liritë dhe interesat
e ligjshme të individit nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të parregullta të
organeve të administratës publike si dhe të tretëve që veprojnë për llogari të saj. Avokati
i Popullit, në këndvështrimin e tij përcakton se qëllimi i dhënies së drejtësisë nuk është
ndëshkimi, por rehabilitimi i të privuarit nga liria. Nga ky këndvështrim, njeriu i burgosur
ose jo, ka gjithë ato të drejta dhe liri themelore, zbatimi i të cilave duhet të garantojë
trajtimin njerëzor të tij. Avokati i Popullit jep rekomandime në rastet kur ai vëren dhe
vërteton shkeljet e të drejtave të të burgosurve dhe paraburgosurve, pasi ai nuk vendos
direkt vetë për t’i dhënë të drejtën personit që ankohet. Avokati i Popullit luan një rol
mjaft të rëndësishëm në mbrojtjen dhe promovimin e të miturve të dënuar me burgim
dhe të paraburgosur.
Komisionari për mbrojtjen nga diskriminimi është një organ që përbën një mjet ankimi
efektiv në lidhje me ankesat e personave që pretendojnë dhe provojnë se janë diskriminuar.
Një kategori mjaft e prekur nga diskriminimi janë edhe të burgosurit dhe paraburgosurit.
Raste të ndyshme të ankesave kanë nxjerrë në pah diskriminimin që u bëhet të burgosurve
brenda institucioneve të vuajtjes së dënimit, duke çuar kështu në shkeljen e një sërë të
drejtash. Komisionari ka të drejtën e marrjes së një vendimi, gjithashtu edhe vendosjen e
dënimeve, konkretisht me gjobë, në rastet e verifikimeve të ekzistencës së diskriminimit.
Kategoritë e të burgosurve dhe të paraburgosurve
Të burgosurit dhe të paraburgosurit përbëjnë një kategori të veçantë të shoqërisë, të cilët
gëzojnë të drejtat e tyre në bazë të legjislacionit vendas dhe atij ndërkombëtar. Megjithatë
jo të gjithë të burgosurit gëzojnë në mënyrë të barabartë të drejta të njëjta, pasi ekzistojnë
disa karakteristika të gjithsecilit që bëjnë ndarjen ndërmjet tyre. Kategoritë e ndryshme të
të burgosurve duhet të vendosen në sektorë të ndryshëm, sipas seksit, moshës, rasteve e
ndodhive të mëparshme në jetën e tyre, të arsyeve të burgimit dhe të kërkesave të trajtimit
të tyre. Këto kategori janë:
1. Të burgosurit dhe të paraburgosurit të mitur.
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2. Femrat e burgosura dhe të paraburgosura.
3. Të burgosurit dhe të paraburgosurit me sëmundje mendore ose kronike.
4. Të burgosurit dhe të paraburgosurit të sëmurë rëndë.
5. Të burgosurit dhe të paraburgosurit e moshuar.
Në lidhje më shkeljen e të drejtave të të burgosurve shqiptarë në Gjykatën Evropiane të të
Drejtave të Njeriut janë dhënë këto vendime:
Në çështjen “Dybeku kundër Shqipërisë” 4 përcaktohet se kushtet e mbajtjes në burg
përbëjnë një prej të drejtave kryesore të të burgosurve, kësaj kategorie të veçantë të
shoqërisë. Konkretisht kjo çështje ka të bëjë me keqtrajtimin e vuajtur nga ankuesi si
rezultat i kushteve të papërshtatshme të mbajtjes në burg. Gjykata Evropiane për të Drejtat
e Njeriut konsideron se natyra, kohëzgjatja dhe vuajtja e dënimit sa i takon keqtrajtimit,
të cilit ankuesi i ishte nënshtruar, si dhe efektet që kanë pasur në tërësi mbi gjendjen e
tij shëndetësore, janë të mjaftueshme për t’u kualifikuar si çnjerëzore, degraduese dhe si
rrjedhojë shkelje të nenit 3 të Konventës.
Çështja “Grori kundër Shqipërisë” 5 ka të bëjë me mungesën e një trajtimi të duhur
mjekësor të ankuesit që ndodhet në burg nga ana e autoriteteve të brendshme, e cila
përbën një trajtim çnjerëzor në kundërshtim me nenin 3 të Konventës.
Çështja “Zyflli kundër Shqipërisë” 6 ka të bëjë me pretendimin e respektimit të së drejtës për
kompensim. E drejta për kompensim, sipas çështjes “Zyflli kundër Shqipërisë” të Gjykatës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, lind nëse autoritetet vendase apo gjykatat cënojnë të
paktën njërin nga paragrafët e nenit 5 Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Përfundime
♦ Të Drejtat e Njeriut përshkruajnë një koncept sipas të cilit të gjithë njerëzve iu takojnë
që nga lindja.
♦ Të dënuarit me burgim dhe të paraburgosurit janë një kategori e veçantë e shoqërisë
sonë, për këtë arsye ata gëzojnë një sërë të drejtash dhe kanë të drejtë të këmbëngulin për
realizim e tyre.
♦ E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj. Çdo person, pavarësisht statusit shoqëror
në të cilin ndodhet, ka të drejtë të gëzojë respektim të dinjitetit të tij njerëzor.
♦ Çdokush ka të drejtë që të mos i nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve
çnjerëzore ose poshtëruese.
♦ E drejta për një shërbim mjekësor është një e drejtë që sigurohet nga administrata e
institucionit me qëllim mbrojtjen e shëndetit të të burgosurve dhe paraburgosurve. Ata
kanë të drejtë që të vizitohen me shpenzimet e tyre nga një mjek tjetër.
♦ Çdo i dënuar me burgim ose i paraburgosur ka të drejtë të ushqehet në mënyrë të
Çështja “Dybeku kundër Shqipërisë”, vendim i datës 18 dhjetor 2007, Përmbledhje e vendimeve
të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut kundër Shqipërisë, , fq 217.
5
Çështja “Grori kundër Shqipërisë”, vendim i datës 7 korrik 2009, Përmbledhje e vendimeve të
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut kundër Shqipërisë, fq 241.
6
Çështja “Zyflli kundër Shqipërisë”, vendim i datës 27 shtator 2005, Përmbledhje e vendimeve të
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut kundër Shqipërisë, fq 200.
4
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përshtatshme me moshën, gjendjen shëndetësore, punën, klimën dhe stinën.
♦ Çdo i burgosur ka të drejtë t’i sigurohet veshmbathje dhe pajisje të tjera individuale në
sasi të mjaftueshme, në gjendje të mirë dhe të pastra. Të burgosurit kanë të drejtë të jetojnë
në mjedise të përshtatshme të cilat janë të paktën në nivelin minimal, duke siguruar një
jetë sa më normale.
♦ Çdo i burgosur ka të drejtë të punojë, ka të drejtë të zgjedhë llojin e punës që do të bëjë,
por në kufijtë e lejuar nga seleksionimi profesional, racional, nga kërkesat e administratës
dhe disiplinës në burg.
♦ Të burgosurit kanë të drejtë të arsimohen, sidomos në rastet kur ata nuk disponojnë as
arsimin bazë. Gjithashtu kanë të drejtë të arsimohen me pjesëmarrjen në kurset shkollore
për të dënuar ose në kurset për përgatitjen profesionale.
♦ E drejta e ruajtjes së kontaktit me familjen është një e drejtë që i përket jo vetëm të
dënuarit me burgim, por edhe familjarëve të tij.
♦ Në Shqipëri institucionet më kryesore mbrojtëse të të drejtave të njeriut dhe në rastin
konkret të të drejtave të të burgosurve, janë Komisionari dhe Avokati i Popullit. Komisionari
dhe Avokati i Popullit kanë për qëllim mbrojtjen e individëve nga diskriminimi.
♦ Kategoria e të burgosurve dhe të paraburgosurve ndahet në disa nënkategori, ku secila
prej tyre gëzon të drejta specifike si pasojë e moshës, gjinisë, gjendjes fizike, psikologjike
etj. Kategoritë e ndryshme të të burgosurve duhet të vendosen në sektorë të ndryshëm
sipas seksit, moshës, rasteve e ndodhive të mëparshme në jetën e tyre, të arsyeve të
burgimit dhe të kërkesave të trajtimit të tyre.
♦ Për t’iu drejtuar Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, personat duhet të plotësojnë
disa kushte pranueshmërie të kërkesës.
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2. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
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4. Ligji nr.10494, date 22.12.2011 “Për Mbikqyrjen Elektronike të personave, të cilëve u kufizohet
lëvizja me vendim gjyqësor”.
5. Ligji Nr.8454, datë 4.2.1999, plotësuar me ligjin nr.8600 datë 10.04.2000, ndryshuar me ligjin
nr.9398, datë 12.05.2005 “Për Avokatin e Popullit”.
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Bashkëpunimi gjyqësor në çështjet penale në Bashkimin Europian
Roli i Eurojustit
Lazarela NDOCI
Lawyer

Abstrakt
Eurojusti, u krijua si njësi me qëllim intensifikimin, bashkëpunimin dhe forcimin e luftës kundër
formave të rënda të kriminalitetit. Për herë të parë, kjo njësi është përmendur në Këshillin Europian
të Tamperës.
Në vitin 2002, Këshilli Europian miratoi vendimin për krijimin e Eurojustit me qëllim forcimin e
luftës kundër formave të rënda të kriminalitetit.
Eurojusti ka si detyra themelore: fillimin e hetimeve si dhe propozimin për fillimin e procedimeve,
bashkërëndimin e hetimeve dhe procedimeve, forcimin e bashkëpunimit gjyqësor nepërmjet
zgjidhjes së konflikteve të kompetencës.
Që nga momenti i krijimit të tij e në vitet në vazhdim, roli i tij sidomos lidhur me hetimin dhe
bashkërendimin e hetimeve ndërmjet dy ose më shumë Shteteve anëtare, ka ardhur gjithnjë e në
rritje, po ashtu edhe rastet në të cilat shtetet kanë kërkuar ndihmën ose më saktë ndërhyrjen e kësaj
njësie, po ashtu janë rritur.
Duhet të kemi parasysh që Eurojust operon ndërmjet përfaqësuesve të Shteteve anëtare, të cilët
këto të fundit i nënshtrohen legjislacionit të tyre të brendshëm në përmbushjen e funksioneve të
tyre. Meqënese çdo Shtet anëtar përcakton natyrën dhe shtrirjen e kompetencave të përfaqësuesve
të tij, përmbushja e funksioneve të Eurojustit mbetet edhe shprehje e vullnetit të këtyre të fundit
për bashkëpunim.
Fjalët çelës: Eurojust, Europol, bashkëpunim gjyqësor, hetim, kriminalitet.

Hyrje
Bashkëpunimi gjyqësor në çështjet penale mbetet një ndër prioritet e Bashkimit Europian,
sidomos pas hyrjes në fuqi të Traktatit për funksionimin e Bashkimit Europian, ose i
thënë ndryshe Traktati i Lisbonës.
Kur flasim për bashkëpunimin gjyqësor në çështjet penale ne i referohemi më konkretisht
ekstradimit, ndihmës së ndërsjellë juridike, transferimet e proçedimeve dhe njohjes dhe
ekzekutimit të vendimeve penale të autoriteteve të huaja.
Në kuadrin e asaj që përmendëm më lart, me qëllim luftën kundër formave të rënda të
kriminalitetit, por sidomos atij transkufitar, Këshilli Europian krijoi një njësi, Eurojustin, i
cili do të përbëhej nga prokurorë, magjistratë ose oficerë policie. Eurojusti është një organ
i Bashkimit Europian.
Funksioni i tij është të kontribuojë në bashkërendimin e punës ndërmjet autoriteteve
kombëtare të ngarkuara me hetimet dhe procedimet që lidhen me format e kriminalitetit
të rëndë.
Gjatë këtij trajtimi jemi ndalur në disa çështje të cilat konkretisht kanë të bëjnë me
përbërjen e Eurojustit, numrin e anëtarëve, përzgjedhja e tyre, funksionet dhe misionin
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e Eurojustit, bashkëpunimi i tij me partnerë të tjerë të tillë si Europoli, pasi Eurojust
kontribuon në bazë të analizave të nxjerra nga vetë Europoli. Forma të tilla kriminaliteti
kanë të bëjnë me krimin kibernetik, krimet kundër mjedisit, mashtrimin, korrupsionin,
emigracionin e paligjshëm, krimet kundër interesave financiare të Bashkimit Europian
etj.
Po ashtu do të sjellim statistika të viteve të fundit në lidhje me numrin e rasteve për të cilat
është kërkuar ndërhyrja dhe asistenca e Eurojustit nga ana e Shteteve anëtare.
Krijimi
Kriminaliteti i organizuar transkufitar vuri në dukje pamundësinë e shteteve për ta luftuar
atë të vetme. Në të tilla kushte, ndodhur njëkohësisht para situatave në të cilat forma të
ndryshme të kriminalitetit të organizuar po merrnin përmasa gjithnjë e më të mëdha,
lindi nevoja e një bashkëpunimi ndërmjet autoritete kompetente dy ose më shumë
shteteve anëtare, por edhe më gjerë.
Këshilli Europian i Tamperës1 proklamoi se, në një hapësirë të vërtetë europiane të
drejtësisë, papajtueshmëria ose kompleksiteti i sistemeve juridike dhe administrative të
shteteve anëtare nuk mund t’i pengojë individët dhe ndërmarrjet të ushtrojnë të drejtat
e tyre2. Po ashtu Këshilli Europian i Tamperës ishte shumë i vendosur për të forcuar
luftën kundër formave të rënda të kriminalitetit të organizuar dhe transkufitar. Një nivel
i lartë sigurie në hapësirën e lirisë, sigurisë dhe drejtësisë nënkupton një qasje efikase
dhe globale ndaj luftës kundër të gjitha formave të kriminalitetit3. Në këtë kuadër dhe
me qëllim forcimin e luftës kundër formave të rënda të kriminalitetit të organizuar,
Këshilli Europian ka vendosur të krijojë një njësi (Eurojustin) të përbërë nga prokurorë,
magjistratë, ose oficerë policie me kompetenca të njëjta, të caktuara nga secili shtet në
përputhje me sistemet e tyre juridike.
Traktati i Nicës4, në Titullin VI të tij Dispozita në lidhje me bashkëpunimin policor dhe
gjyqësor në fushën penale në nenin 29 të tij parashikon që objektivi i Bashkimit është
që t’i sigurojë qytetarëve të tij një nivel të lartë mbrojtjeje në një hapësirë lirie, sigurie
dhe drejtësie, duke ndërmarrë një veprim të përbashkët ndërmjet shteteve anëtare në
fushën e bashkëpunimit policor dhe gjyqësor në fushën penale, duke parandaluar dhe
luftuar racizmin dhe ksenofobinë. Ky objektiv arrihet duke parandaluar kriminalitetin
e organizuar, ose të çdo lloji tjetër. Lufta kundër këtij fenomeni, në veçanti terrorizmit,
trafikimit të qënieve njerëzore dhe krimeve kundër fëmijëve, trafikut të drogës, trafikimit
të armëve, korrupsionit dhe mashtrimit, arrihet nëpërmjet një bashkëpunimi më të
ngushtë ndërmjet autoriteteve gjyqësore dhe autoriteteve të tjera kompetente të shteteve
anëtare, si edhe nëpërmjet Njësisë Europiane të Bashkëpunimit Gjyqësor, në përputhje
me nenin 31 dhe 32 5 të Traktatit.
Zhvilluar me 15-16 Tetor 1999;
Pika B. 28, Këshilli Europian i Tamperës, përfundimet e presidencës;
3
Pika C.40, Këshilli Europian i Tamperës, përfundimet e presidencës
4
U nënshkrua më 26 shkurt 2001, modifikoi Traktati mbi Bashkimin Europian dhe Traktatet
Themelues të Komunitetit Europian;
5
Neni 31 pika 1 përcakton çfarë synon veprimi i përbashkët në fushën e bashkëpunimit gjyqësor
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Me vendim të datës 22 Shkurt 20026, Këshilli i Bashkimit Europian, mbështetur në nenet
31 dhe 34 të Traktatit të Bashkimit Europian, me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të
bashkëpunimit gjyqësor në çështje penale, përmirësimin efektiv të bashkëpunimit gjyqësor
më qëllim forcimin e luftës kundër formave të rënda të kriminalitetit miratoi vendimin
“Për formimin e Eurojustit për të forcuar luftën kundër formave të rënda të kriminalitetit” 7
Vendimi i mësipërm u ndryshua më vendim të Këshillit të Bashkimit Europian të 18
Qershorit 2003 dhe me vendim të Këshillit të Bashkimit Europian të 16 Dhjetorit 20088.
Traktati mbi Funksionimin e Bashkimit Europian 9 në Titullin IV të tij Bashkëpunimi
gjyqësor në fushën penale, në nenin 85 të tij parashikon që roli i Eurojustit është të
mbështesë e të forcojë bashkërendimin dhe bashkëpunimin mes autoriteteve kombëtare
të ngarkuara me hetimet dhe proçedimet, të cilat lidhen me kriminalitetin e rëndë që
prek dy ose më shumë shtete anëtare, ose që kërkon të ndiqet bashkërisht mbi bazën e
operacioneve të kryera dhe informacioneve të dhëna nga autoritete e shteteve anëtare dhe
Europoli.
Në nivelin institucional të Bashkimit Europian, Parlamenti dhe Këshilli janë organet
të cilat me anën e rregulloreve përcaktojnë, në përputhje me proçedurën legjislative të
zakonshme, strukturën, funksionimin, fushat e veprimtarisë dhe detyrat. Po ashtu ky
traktat përcakton shumë qartë se cilat janë disa nga detyrat e Eurojustit, të cilat do të
shtjellohen më poshtë.
Përbërja
Eurojusti është një organ i Bashkimit Europian 10. Secili nga shtetet anëtare përfaqësohet
nga një përfaqësues. Secili nga këto përfaqësues mund të asistohet nga një ose disa persona
që quhen asistentë. Përfaqësuesit e shteteve anëtare përbëjnë kolegjin. Eurojust aktualisht
përbëhet nga 28 anëtarë�.
Përfaqësuesit e shteteve anëtare dhe asistentët e tyre i nënshtrohen të drejtës së sistemit
të tyre të brendshëm. Anëtarët mund të jenë gjyqtarë, prokurorë, ose funksionarë
policie. Eurojust i kryen detyrat e veta nëpërmjet një ose disa anëtarëve, ose në mënyrë
kolegjiale11. Përgjegjësia civile ose penale, në kryerjen e shërbimit apo dëmet e shkaktuara
gjatë ushtrimit të detyrës, do të përcaktohet nga e drejta e shtetit anëtar. (Artan Hoxha,
ndërmjet Shteteve Anëtare,ndërsa pika 2 e po këtij neni përcakton format më të shpeshta të
bashkëpunimit në këtë fushë ndërmjet Eurojustit dhe Shteteve Anëtare, të nxitura këto nga Këshilli.
Ndërsa neni 32 parashikon që Këshilli është organi i cili cakton kushtet dhe kufijtë, brenda të cilëve
autoritet kompetente mund të ndërhyjnë në territorin e një Shteti Anëtar
6
Miratuar me 28 shkurt 2002 (2002/187/JHA)
7
Po ashtu u miratua me unanimitet Rregullorja e brendshme e Eurojustit, nga kolegji i këtij autoriteti
8
Council Decision 2003/659/JHA; Council Decision 2009/426/JHA
9
Ose siç njihet ndryshe Traktati i Libonës u nënshkrua me 13 dhjetor 2007
10
Vendim i Këshillit 2009/426/JHA, i 16 dhjetorit 2008 , për Eurojustin, Official Journal the
European Union L 138/14, Neni “Institucioni dhe personaliteti juridik” ( version i konsoliduar)
11
Kolegji është përgjegjës për organizmin dhe funksionimin e Eurojustit. Ai vendos për krijimin
e komiteteve ad-hoc, aprovon ftesën për të paraqitur kandidatura për pozicionin e drejtuesit
administrativ dhe formon komitetin që do të përzgjedh atë, miraton kontrolluesin financiar te
Eurojustin me 2/3 e votave., miraton auditin e brendshëm me 2/3 e votave.
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2010, 290)
Kohëzgjatja e mandatit të përfaqësuesve të shteteve është të paktën katër vjet12. Shteti
anëtar mund ta rinovojë mandatin e përfaqësuesit të tij. Përfaqësuesi i shtetit anëtar nuk
mund të revokohet pa i mbarur mandati, pa informuar më parë Këshillin dhe pa dhënë
motivacione të qarta. Të gjitha informacionet e shkëmbyera ndërmjet Eurojustit dhe
shteteve anëtare transmetohet nëpërmjet përfaqësuesve të këtyre të fundit. Përfaqësuesit
e shteteve mund të kontaktojnë direkt një autoritet kompetent të një shteti anëtar.
Përfaqësuesit e shteteve anëtare janë të autorizuar për të marrë, për të lehtësuar, për të
ndjekur dhe për të dhënë informacionet që kanë të bëjnë me ekzekutimin e kërkesave
dhe vendimeve në fushën e bashkëpunimit gjyqësor, edhe nëse i referohet instrumenteve
të tjerë që kanë të bëjnë me aplikimin e parimit të njohjes reciproke. Po ashtu neni 9
i vendimit të Këshillit të Bashkimit Europian “Për formimin e Eurojustit për të forcuar
luftën kundër formave të rënda të kriminalitetit” i ndryshuar, parashikon që në rastet
e ekzekutimit pjesor, ose jo, ose në mënyrën e duhur të një kërkese për bashkëpunim
gjyqësor, përfaqësuesit kombëtarë, në rolin e autoriteteve kombëtare kompetente, janë të
autorizuar për t’i kërkuar autoriteteve të tyre masa shtesë më qëllim ekzekutimin e plotë.
( Silvia Buzzelli, Oliviera Mazza, 2009, 670)
Misioni dhe kompetencat
Siç e përmendëm edhe me lart, Eurojusti është krijuar më qëllim për të forcuar luftën
kundër formave të rënda të kriminalitetit të organizuar. Duke iu referuar nenit 4 të
Vendimit të Këshillit të Bashkimit Europian “Për formimin e Eurojustit për të forcuar luftën
kundër formave të rënda të kriminalitetit” i ndryshuar, kompetencat e përgjithshme të
Eurojustit kanë të bëjnë :
a) Me ato forma të kriminalitetit për të cilat Europol është kompetent për të vepruar në
çdo moment
b) Krime të tjera penale të lidhura me forma kriminaliteti dhe krime të parashikuara nga
pika a)
Duke iu referuar nenit 85 të Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Europian, në pikën 1
të tij shprehet se “Eurojust bashkërendon punën e tij me Europolin”. Kjo do të thotë së fusha
e kompetencës së Eurojustit është shumë e gjerë dhe shkon paralelisht me kompetencën e
Europolit (Jean Pradel, Geert Corstens, Gert Vermuleun, 2009, 443)
Kompetencat e Europolit janë ato të parashikuara nga neni 2 i Konventës për Europolin 13.
Format kriminale të parashikuara nga Konventa e Europolit kanë të bëjnë me trafikimin
e paligjshëm të substancave narkotike, terrorizmin, trafikimin e qënieve njerëzore,
emigracionin e paligjshëm, trafikimin e mjeteve motorike etj.
Në qoftë se do t’i referohemi nenit 4 të vendimit të datës 22 Shkurt 2002 të Eurojustit,
ai parashikonte në pikën b) të tij që Eurojust operonte për forma të tilla kriminaliteti të
tilla si kriminaliteti informatik, mashtrimi dhe korrupsioni, si dhe çdo lloj vepre penale
që prek interesat financiare të Komunitetit Europian, pastrimi i fitimeve të nxjerra nga
aktiviteti kriminal, krimet kundër mjedisit, pjesëmarrja në një organizatë kriminale, në
Neni 9 i vendimit për Eurojustin.
Të 26 Korrik 1995.

12
13

418

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

kuptimin e të vepruarit në bashkëpunim 98/733/JAI14.
Për vepra të tjera penale të ndryshme nga ato të parashikuara në paragrafi 1), Eurojusti
mundet që në përputhje me objektivat e tij të japë ndihmesë në fazën e hetimeve dhe
proçedimeve penale me kërkesën e një autoriteti kompetent të një shteti anëtar.
Përfaqësuesit e shteteve anëtare janë të autorizuar për të marrë pjesë në grupet e hetimit në
përputhje me nenin 13 të konventës, në lidhje me ndihmën gjyqësore, në heshtjet penale
ndërmjet shteteve anëtare të Bashkimit Europian ose të vendimit kuadër 2002/465/JHA,
në lidhje grupet e hetimit të përbashkëta.
Eurojusti u krijua me qëllim që të mbështesë e të forcojë bashkërendimin dhe
bashkëpunimin mes autoriteteve kombëtare të ngarkuara me hetimet dhe proçedimet që
lidhen me kriminalitetin e rëndë, që prek dy ose më shumë shtete.
Në kuadrin e hetimeve dhe të proçedimeve, që implikojnë të paktën dy shtete anëtare dhe
që kanë të bëjnë me vepra penale të parashikuara në nenin 4 në fushën e kriminalitetit të
rëndë e sidomos atij të organizuar, detyrat që i ngarkohen Eurojustit janë si më poshtë:
Të nxisë dhe të përmirësojë bashkërendimin ndërmjet dy ose më shumë shteteve anëtare
në lidhje me hetimet dhe proçedimet në shtetet anëtare, duke marrë parasysh çdo kërkesë
që bëhet nga autoriteti kompetent i çdo shteti anëtar dhe çdo informacion të dhënë nga
një organ kompetent, në përputhje me dispozitat e miratuara nga traktatet;
Të përmirësojë bashkëpunimin mes autoriteteve kompetente të shteteve anëtare duke
lehtësuar pikërisht zbatimin e ndihmës së ndërsjellë gjyqësore ndërkombëtare dhe
ekzekutimin e kërkesave të ekstradimit;
Të mbështesë gjithashtu autoritet kompetente të shteteve anëtare për të forcuar efikasitetin
e hetimeve dhe proçedimeve të tyre;
Të asistojë autoritet kompetente të shteteve anëtare për të përmirësuar hetimet dhe
proçedimet e tyre.
Sa më sipër mund të themi se Eurojust ka dy funksione: 1) përmirësimin e formave
tradicionale të bashkëpunimit gjyqësor në çështjet penale mes shteteve anëtare 2)
përmirësimin e koordinimit të hetimeve dhe proçedimeve të zhvilluara nga vetë shtetet
anëtare. (Filippo Spienza, 2004, 138)
Fakti që Eurojust ka si qëllim koordinimin dhe nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet shteteve
anëtare në lidhje me hetimet dhe proçedimet penale do të thotë se është hedhur një hap
konkret dhe shumë sinjifikativ në lidhje me konkretizimin e bashkëpunimit gjyqësor në
çështjet penale.
Eurojusti i përmbush objektivat e tij ndërmjet një ose më shumë përfaqësuesve të shteteve
anëtare15 ose ndërmjet kolegjit16.
Funksionet e Eurojustit, të ushtruara ndërmjet përfaqësuesve të shteteve anëtare (anëtarëve
kombëtarë)
a)Mund t’i kërkojë autoriteteve kompetente të shteteve të interesuara duke specifikuar
motivet që:
të nisin hetimin ose procedimin penale për fakte të caktuara;
JOCE e 29 dhjetorit 1998, L.351
Vendim i Këshillit 2009/426/JHA, i 16 dhjetorit 2008 , për Eurojustin, Official Journal the
European Union; L 138/14, Nenet 6 dhe 7 ( version i konsoliduar).
16
Kolegji, siç e thame me lart përbehet nga 28 anëtarë.
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të vendosin se cili nga shtetet anëtare është ai i duhuri për të filluar hetimin;
të luajnë rolin e koordinuesit mes shteteve anëtare
të krijojnë një grup hetimi të përbashkët në përputhje me instrumentet përkatëse të
bashkëpunimit;
të komunikojnë informacionet e nevojshme për të kryer funksionet e tij;
të ndërmarrin masa investiguese speciale;
të ndërmarrin çdo masë tjetër, e cila është e justifikuar me qëllim kryerjen e hetimit ose
proçedimit penal;
b)Ju siguron informacionin autoriteteve kompetente të shteteve anëtare, të përfshira në
hetime ose proçedime penale për të cilat Eurojust është në dijeni;
c)Asiston organet kompetente të shteteve anëtare, në bazë të kërkesës së tyre, duke
siguruar një koordinimin optimal të hetimeve dhe proçedimeve penale;
d)Jep asistencë për të përmirësuar bashkëpunimin gjyqësor ndërmjet shteteve anëtare
e)Bashkëpunon dhe konsultohet me Rrjetin Europian Gjyqësor duke përdorur dhe pasuar
bazën e të dhënave;
f)Mbështet hetimet ose proçedimet, në rastet e parashikuara nga neni 3, par 2)17 dhe 3)18,
me dhënien e aprovimit nga ana e kolegjit të një shteti të vetëm anëtar.
Funksionet e Eurojustit të ushtruara nëpërmjet kolegjit
Kur Eurojust vepron nepermjet kolegjit, Eurojust:
a)Mundet, për llojet e krimit dhe veprave penale të përmendura në nenin 4, paragrafi 1,
t’i kërkojë Autoriteteve kompetente të Shteteve Anëtare të interesuara, duke i dhënë arsyet
e veta, të:
ndërmarrin një hetim apo të ndjekin penalisht akte të veçanta;
pranojnë se njëri prej tyre mund të jetë në pozitë më të mirë për të ndërmarrë një hetim
ose ndjekje penale per fakte të veçanta;
krijojnë një koordinim në mes tyre;
ngrenë një ekip të përbashkët hetimor në përputhje me instrumentet përkatëse te
Bashkëpunimit;
t’i sigurojnë kolegjit informacionin e nevojshëm për të kryer funksionet e tij
b)Ju siguron informacionet reciproke autoriteteve kompetente të shteteve anëtare mbi
hetimet dhe proçedimet penale, mbi të cilat ai ka dijeni, dhe sjellin pasoja në planin e
Bashkimit Europian, ose që mund t’i përkasin disa shteteve anëtare, të ndryshme nga ato
të cilat janë të interesuara në mënyrë direkte;
c)Mbi bazën e kërkesës së bërë nga autoritetet kompetente të shteteve anëtare, asiston me
qëllim sigurimin e një koordinimi optimal të hetimeve dhe procedimeve penale;
d)Jep asistencën e tij për të përmirësuar bashkëpunimin ndërmjet autoriteteve kompetente
të shteteve anëtare mbi bazën e analizës së bërë nga Europol;
Eurojust, mund të mbështesë hetimet dhe procedimet penale të cilat i interesojnë vetëm një Shteti
dhe Anëtar,dhe një vendi tjetër jo anëtar, kur me të këtë vend ka një marrëveshje bashkëpunimi.
18
Sipas modaliteteve të parashikuara nga vendimi dhe mbi bazën e kërkesës të autoritete kompetente
të një Shteti Anëtar ose të Komisionit, Eurojust mund të mbishtese edhe atëherë hetimet dhe
procedimet, të cilat i interesojnë një shteti të vetëm Anëtar dhe Komunitetit.
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e)Bashkëpunon dhe konsultohet me Rrjetin Gjyqësor Europian duke përdorur dhe

kontribuar për të përmirësuar bazën e të dhënave dokumentare ;
f)Mund të japë ndihmë logjistike në rastet e parashikuara nga pika a) , c) dhe d). Kjo
lloj ndihme logjistike mund të sjellë asistencë për përkthim, interpretim dhe zhvillim të
mbledhjeve të koordinimit.
Në qoftë se dy ose më shumë shtete anëtare nuk janë dakord mbi modalitet e zgjidhjes
së një rasti të konfliktit gjyqësor, përsa i përket nisjes së hetimeve ose proçedimeve në
përputhje me nenin 6 , në veçanti par 1) pikat c), i kërkohet kolegjit të shprehë një mendim
me shkrim. Mendimi i kolegjit i transmetohet pa vonesë shteteve anëtare të interesuara.
Pavarësisht dispozitave të instrumenteve të adoptuara nga Bashkimi Europian mbi
bashkëpunimin gjyqësor, një autoritet kompetent mund t’i komunikojë Eurojustit
refuzimet e kërkesave të bëra nga një shtet tjetër anëtar ose vështërsitë në lidhje me
ekzekutimin e kërkesave ose vendimeve në fushën e bashkëpunimit gjyqësor, edhe kur
kjo bëhet mbi bazën e instrumenteve që kanë të bëjnë më parimin e njohjes reciproke.
Në këtë rast Shteti anëtar që refuzon kërkesën mund t’i kërkojë kolegjit që të japë një
mendim me shkrim në lidhje me këtë kërkesë, kur nuk është e mundur për ta zgjidhur
ndërmjet autoriteteve kompetente ose shteteve të interesuara në marrëveshje me njëri
tjetrin. Mendimi i kolegjit i transmetohet shteteve anëtare të interesuara.
Marrëdhëniet mes eurojustit dhe europolit
Suksesi në punën e Eurojustit qëndron në bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet tij dhe
organizmave të tjerë si Europol dhe Rrjeti Gjyqësor Europian.
Neni 29 i Traktatit të Bashkimit Europian flet për Europolin si një organ Europian i
krijuar për shkëmbimin e informacionit dhe të dhënave. Baza ligjore e funksionimit të tij
është Konventa e Europolit e 26 Korrik 199519, e cila u nënshkrua nga Shtetet e Bashkimit
Europian. Ajo hyri në fuqi me 1 Korrik 1999.
Po ashtu neni 88 i Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Europian shprehet që
misioni i Europolit është të mbështesë dhe të përforcojë punën e autoriteteve policore
dhe të shërbimeve të tjera të zbatimit të ligjit të shteteve anëtare, si dhe të mbështesë
bashkëpunimin reciprok mes tyre në parandalimin e kriminalitetit të rëndë, që prek dy
ose më shumë shtete anëtare, parandalimin e terrorizmit dhe formave të kriminalitetit,
që cenojnë interesat e përbashkëta dhe që janë pjesë e një politike të caktuar të Bashkimit,
si dhe luftën kundër tyre.
Po ashtu bashkërendimi, organizimi dhe realizimi i hetimeve dhe operacioneve mund të
kryhet bashkërisht mes autoriteteve kompetente të shteteve anëtare, ose në kuadrin e grupeve
të përbashkëta hetimore , dhe në bashkëpunim dhe me Eurojustin, nëse është e nevojshme.
Në vitin 2009 është lidhur një Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Europol dhe Eurojustit
me qëllim forcimin e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacionit. Europol mbetet
një partner i rëndësishëm, siç parashikohet edhe në Traktatin e Lisbonës.
Çdo vit Europol dhe Eurojust prezantojnë përpara Këshillit një raport të përbashkët.
Në vitin 2013 Europoli ka marrë pjesë në 53raste dhe 75 mbledhje koordinimi në ndihmë
të Eurojustit ndërsa në vitin 2014 ka marrë pjesë në 44 raste të Eurojustit dhe 98 mbledhje
JOCE, c.316, 27 nëntor 1995,
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koordinimi të Eurojustit. ( Eurojust, Annual Report, 2014, 42; Eurojust Annual Report
2013, 44)
Kjo do të thotë së gjithnjë e më shumë rritet numri i rasteve të bashkëpunimit ndërmjet
Eurojustit dhe Europolit, por ajo që është edhe më e rëndësishme është prezenca e
Europolit në mbledhjet e koordinimit në ndihmë të Eurojustit.
Statistika në lidhje me veprimtarinë e eurojustit
Numri i rasteve për të cilat Eurojustit i është kërkuar asistencë nga shtetet anëtare në
luftën kundër formave të krimit transkufitar për vitin 2014 është 1804 raste, ndërsa në
vitin 2013 ka pasur 1576 raste.
Në lidhje me koordinimin dhe bashkëpunimin ndërmjet autoriteteve kombëtare janë
zhvilluar 197 takime koordinuese. Në 266 raste është kërkuar asistenca e Eurojustit për
ekzekutimin e Urdhrit Europian të Ndalimit.
Eurojust gjatë vitit 2014 ka asistuar në 560 raste për veprën penale të mashtrimit, 55 raste
për veprën penale të korrupsionit, 283 raste për veprën penale të trafikimit të drogave,
42 raste për veprën penale të krimit kibernetik, 32 raste në lidhje me emigracionin e
paligjshëm, 14 raste të terrorizmit, 70 raste të krimeve kundër interesave financiare të
Bashkimit Europian etj.
Krahasuar më të dhënat e vitit 2013, të dhënat e vitit 2014, për të gjithë veprat e
lartpërmendura që janë pjesë në format e rënda të kriminalitetit, tregojnë që është rritur
numri i rasteve për të cilat është kërkuar asistencë nga Eurojusti, është rritur numri i
mbledhjeve të përbashkëta të zhvilluara, është rritur numri i ekipeve të hetimeve të
përbashkëta etj.
Sa më sipër, mund të themi se roli i Eurojustit sidomos gjatë viteve të fundit po bëhet
gjithnjë e më i rëndësishëm përsa i përket hetimit të formave të rënda të kriminalitetit, që
përfshin të paktën dy ose më shumë shtete.
Konkluzione
Eurojusti u krijua me qëllim luftën kundër formave të rënda të kriminalitetit dhe kryesisht
atij transkufitar. Ai është një organ i Bashkimit Europian, i cili u krijua me vendim të
Këshillit të Bashkimit Europian në vitin 2002.
Nga ky vit e deri më sot, veprimtaria e Eurojustit ka ardhur gjithnjë edhe në rritje. Kjo
konkretizohet me rastet në të cilat ai asiston shtetet anëtare gjatë hetimeve me raste në
të cilat këto shtete i drejtohen për ndihmë atij, me krijimin e takimeve të koordinuara
dhe krijimin e ekipeve të përbashkëta investiguese, si dhe me pajisjen me logjistikën e
nevojshme për kryerjen e hetimeve.
Pavarësisht arritjeve, Eurojusti gjatë përmbushjes së funksionet të tij haset edhe me disa
problematika që kanë të bëjnë me nevojën e krijimit të një koordinimi të përhershëm në
kuadër të Eurojustit, me qëllim ndërhyrjen e menjëhershme në raste urgjente. Shtetet
anëtare duhet të garantojnë që autoritet kompetente të reagojnë pa hezitim ndaj kërkesave
për bashkëpunim, ndonëse autoritet kompetente kombëtare mund të refuzojn. Roli i
kolegjit duhet të forcohet sidomos në lidhje me zgjidhjen e konflikteve gjyqësorë ndërmjet
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shteteve. Është i domosdoshëm forcimi i kapacitetit të Eurojustit për të bashkëpunuar
me partnerë të tillë si shtetet e tjera të treta ( Shtetet joanëtare të Bashkimit Europian),
Europolin, OLA, Frontex etj.
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E drejta për një proces të rregullt ligjor në aspektin Kushetues dhe Konventës
Europiane të të drejtave të njeriut
Studente Doktorature Sabina Meta

Avokate Shteti pranë Avokaturës së Përgjithshme të Shtetit

Abstrakt
E drejta për një proces të rregullt ligjor (në kendvështrimin penal), ështe e dretja që u njihet
subjekteve të procedimit penal lidhur me katalogun e garancive procedurale qe u ofrohen këtyre
subjektëve si pasoje e pozicionimit te tyre në procedimin gjyqësor ku ato bëjnë pjesë. E drejta për
një proces të rregullt ligjor nënkupton, të drejtën që ka cdo individ që cështja e tij të shqyrtohet
me drejtësi,publikisht(me përjashtim të rasteve të parashikuara në ligj, ku publiciteti është i
kufizuar ), brenda një afati të arësyeshëm, nga një gjykate e pavarur dhe e paanshme ,e krijuar
me ligj ,e cila vendos lidhur me cdo akuze të ngritur ndaj individit ku cdo person i akuzuar për
nje shkelje të ligjit prezumohet i pafajshem derisa fajesia e tij të provohet ligjerisht me vendim të
formës së prerë. E drejta për një proces të rregullt ligjor nënkupton njëkohësisht respektimin e
të drejtes së të dyshuarit për informimin të menjëhershëm brenda një afati sa me të shkurtër të
akuzës në drejtim të tij, ne gjuhën që e ai e kupton dhe të drejtën për një përkthyes falas nëse nuk
kupton gjuhën e procedimit, si dhe dhënien e kohës së mjaftueshme,mundësite e nevojshme për
të realizuar mbrojtjen e tij,mbrojtje e cila mundësohet permes një avokati të zgjedhur nga ai vete
ose kryesisht.Përmes kësaj teme do të mundohem të trajtoj të drejtat,liritë,garancitë procedurale të
njohura nga Kushtetuta e Republikës së Shqiperise dhe Konventa Europiane e të Drejtave të njeriut
për subjektët e procedimit penal përmes së cilës transmetohet mesazhi që asnjë person nuk mund
të deklarohet fajtor për një vepër penale pa një vendim përfundimtar të formës së prerë të dhënë
nga Gjykata në formën e kërkuar nga ligji. Qëllimi I trajtimit të kësaj teme është pikërisht nxjerrja
në pah e garancive që u ofrohen të dyshuarit, akuzuarit, pandehurit që është subjekt I procedimit
penal, evidentimi I ekzistencës së tyre de jure dhe zbatimi praktik I tyre apo dhe raste të cënimit de
facto të tyre nga organet shtetërore dhe të drejtësisë.Me të drejtë lind pyetja se cilat jane të drejtat
e parashikuara në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Konventës Europiane të të Drejtave të
Njeriut, c farë parashikohet, si qëndrojnë ato të shtrira në planin praktik c fare risish sjell praktika
gjyqësore, Kushtetuese, Unifikuese dhe Praktikën e Strasburgut , konstatohen apo jo shkelje gjatë
zbatimit konkret praktik?Pra të gjitha këto që cituam më lart ne mënyrë të përmbledhur do ti
pasqyrojme me anë të këtij punimi duke evidentuar njëkohësisht faktin e ekzistencës de jure të
tyre, të zbatimit konkret praktik ku njekohësisht do të dalin ne pah dhe cënime të garancive dhe
të të drejtave procedurale qe u ofrohen apo që nuk u ofrohen subjektëve të procedimit penal duke
sjellur si pasoje cënimin e lirive të drejtave dhe garancive Kushtetuese dhevte drejtave të njohura
nga Konventa Europiane e të drejtave të njeriut në këtë aspekt.
Fjalet kyce: Proces I rregullt ligjor, këndvështrim penal, praktikë Unifikuese, Kushtetuta e Republikës
së Shqipërisë, Konventa Europiane e të drejtave të njeriut.

Cështje Nr 1 : E drejta për një process të rregullt ligjor, kuptimi sipas Kushtetutës
dhe Konventës Europiane të të Drejtave të njeriut.Kuptimi dhe citimi ligjor.
E drejta e individit për një proces të rregullt ligjor ,dhe publik zë një vend të rëndësishëm
424

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

në një shoqëri demokratike e cila ka rëndësi tepër të madhe për funksionimin e duhur të
mekanizmit të demokracisë te shtetit dhe të së drejtes. E drejta për një proces të rregullt
ligjor nënkupton të drejtën që ka cdo individ që cështja e tij të shqyrtohet me drejtësi
publikisht ( me perjashtim te rasteve te parashikuara ne ligj, ku publiciteti është i kufizuar
) brenda një afati të arësyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e krijuar me ligj
,e cila vendos lidhur me cdo akuzë të ngritur ndaj individit ku cdo person i akuzuar për
një shkelje të ligjit prezumohet i pafajshëm derisa fajesia e tij të provohet ligjerisht.Kjo e
drejtë nënkupton njëkohesisht respektimin e të drejtës së të dyshuarit për informimin të
menjëhershëm brenda një afati sa më të shkurtër të akuzës në drejtim të tij, në gjuhën që
ai e kupton dhe të drejtën për një perkthyes falas nëse nuk kupton gjuhën e procedimit,si
dhe dhënien e kohes së mjaftueshme,mundësite e nevojshme për të realizuar mbrojtjen
e tij,mbrojtje e cila mundësohet përmes një avokati të zgjedhur nga ai vetë ose kryesisht
(Rreth Konvetnes Evropiane –Komentar i shkurter mbi konventen evropiane te te drejtave
te njeriut – Mark Antoni Noëicky. E drejta për një proces të rregullt ligjor parashikohet
shprehimisht dhe gjerësisht në Koventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut e konkretisht
neni 6 i saj dhe se cdo interpretim i ngushtë i ketij neni nuk i pergjigjet karakterit dhe
qëllimit të këtij neni pasi të drejtat e parashikuara në këtë nen, e mbrojnë të akuzuarin(
subjekt i procedimit penal) pavarësisht nëse ai gjykohet në gjendje të lirë,është i arrestuar
apo u fshihet organeve të drejtesise.Pra bëhet fjalë për një parim të rëndësishem i cili
shtrihet në themelet e kesaj Konvente dhe perkatësisht parimit të rendit ligjor, duke marrë
parasysh parimet e përgjithëshme të së drejtes, të pranuara nga Kombet e Civilizuara
duke përfshire ketu parimin se cdokush duhet të ketë mundësinë që ti parashtoje gjykatës
cështjen e vet që ceshtja e tij të dëgjohet dhe prej nga ku buron parimi per ndalimin e
refuzimit në dhenien e drejtësisë.
Kuadri Ligjor. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe Konventa Europiane e të
Drejtave të Njeriut.
Konventes Evropiane te te Drejtave te Njeriut Neni 6
Gjithkush ka të drejtë që ceshtja e tij të shqyrtohet me drejtesi publikisht dhe brenda një
afati të arësyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e krijuar ligjërisht e cila të
vendosë qofte për kundershtimet mbi të drejtat dhe detyrimet e tij me karakter civil, qoftë
për të percaktuar nëse është me vend cdo akuzë e natyrës penale e drejtuar kundër tij,
vendimiet duhet te shpallen publikisht, por prania ne sallën e gjykatës mund ti ndalohet
shtypit ose publikut gjatë gjithe procesit ose gjatë një pjese të tij ,në interes të moralitetit
te rendit publik ose të sigurmit kombëtar në një shoqëri demokratike kur interesat e të
miturve ose mbrojtja e jetës private te paleve ne proces e kërkojne këte ,ose në masen e
quajtur absolutisht të domosdoshme nga gjykata kur në rrethana të vecante publiciteti do
të mund të dëmtonte interesat e drejtësise.Cdo person i akuzuar për një shkelje të ligjit
quhet i pafajshem derisa fajesia e tij nuk është shpallur ligjërisht. Cdo i akuzuar ka të
drejtë ndër të tjera dhe kryesisht.1-Të informohet brenda një afati sa më të shkurtër në një
gjuhë që ai e kupton dhe në menyre të hollësishme dhe per shkakun e akuzes qe i behet.
2-Ti jepet koha dhe mundësite e domosdoshme për përgatitjen e mbrojtjes së tij. 3-Të
mbrohet vetë ose të ndihmohet nga një mbrojtes i zgjedhur prej tij dhe në qofte se s ka
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mjete per te shpërblyer një mbrojtes të asistohet falas nga nje avokat i caktur nga gjykata
kur e kerkojne interesat e drejtësise. 4-Të marre në pyetje ose te bëjë që të meren ne pyetje
dëshmitarët e akuzes dhe të kërkoje thirrjen dhe pyetjen e dëshmitarëve qe e shfajësojnë
në kushtet të njënjta me deshmitaret e akuzës.5-Të ndihmohet falas nga një perkthyes në
qofte se nuk kupton ose nuk flet gjuhen e perdorur në gjyq.
Kushtetuta e Republikes se Shqiperise
Neni 28 :Kushdo të cilit I hiqet liria ka të drejte të njoftohet menjëherë në gjuhen që ai
e kupton për shkaqet e kesaj mase si dhe akuzën që i behet Personit të cilit i është hequr
liria duhet të njoftohet se nuk ka asnje detyrim të bëjë ndonje deklarate dhe ka te drejte te
komunikoje menjehere me avokatin si dhe ti jepet mundesia per realizimin e te drejtave
te tij.Personi te cilt i eshte hequr lira sipas nenit 27 /2 nenpragrafet c ( kur ka dyshime te
aresyeshme se ka kryer nje veper penale , ose per te parandaluar kryerjen prej tij te vepres
penale ose largimin e tij pas kryerjes se saj. ) duhet te dergohet brenda 48 oreve perpara
gjyqtarit i cili vendos paraburgimin ose lirimin e tij jo me vone se 48 ore nga casti i marrjes
se dokumentave per shqyrtim I paraburgosur ka te drjete te ankohet kunder vendimit te
gjyqtarit.Ai ka te drejte te gjykohet brenda nje afati te arsyeshem, ose te procedohet i lire
perkundrejt nje garancie pasurore sipas ligjit.
Neni 29Askush nuk mund te akuzohet ose te deklarohet fajtor per nje veper penale , e
cila nuk konsiderohej e tille me ligj , ne kohen e kryerjes se saj , me perjashtim te veprave
te cilat ne kohen e kryerjes se tyre , perbenin krime lufte , ose krime kunder njerezimit ,
sipas se drejtes nderkombetare. Nuk mund te jepet nje denim me i rende se ai qe ka qene
parashikuar me liigj ne kohen e kryerjes se vepres penale. Ligji penal ka fuqi prapavepruese
Neni 30 : Kushdo quhet i pafajshem perderisa nuk eshte i provuar fajesia me vendim
gjyqesor te formes se prere.
Neni 31 Gjate procesit penal kushdo ka te drejte :Te vihet ne dijeni menjehere dhe
hollesisht per akuzen qe behet per te drejtat e tij si dhe ti krijohet mundesia per te njoftuar
familjen ose te afermit e tij. Te kete kohen dhe lehtesite e mjaftueshme per te pergatitur
mbrojtjen e tij Te kete ndihmen pa pagese te nje perkthyesi , kur nuk flet ose nuk kupton
gjuhen shqipe.Te mbrohet vete ose me ndihmen e nje mbrojtesi ligjor te zgjedhur prej tij.
Te komunikoje lirisht dhe privatisht me te ,si dhe ti sigurohet mbrojtja falas kur nuk ka
mjete te mjaftueshme.Tu beje pyetje deshmitareve te pranishem dhe te kerkoje paraqitjen
e deshmitareve , te eksperteve, dhe te personave te tjere , te cilet mund te sqarojne faktet.
Neni 32Askush nuk mund te detyrohet te deshmoje kunder vetvetes , ose familjes se
vet dhe as te pohoje fajesine e tij.Askush nuk mund te deklarohet fajtor mbi bazen e te
dhenave te mbledhura ne menyre te paligjshme.
Neni 33 Kushdo ka te drejte te degjohet para se te gjykohet
Neni 42 Liria , prona dhe te drejtat e njohura me Kushtetute dhe ne ligj nuk mund te
cenohen pa nje proces te rregullt ligjor.Kushdo, per mbrojtjen e te drejtave,lirive dhe te
interesavete tij kushtetuese dhe ligjore,ose ne rastin e akuzave te ngritura kunder tij, ka te
drejten e nje gjykimi te drejte dhe publik brenda nje afati te aresyeshem nga nje gjykate e
pavarur dhe e paanshme e krijuar me ligj.
Neni 43 Kushdo ka te drejte te ankohet kunder nje vendimi gjyqesor ne nje gjykate me te
larte , pervecse kur ne Kushtetute parashikohet ndryshe.
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Nisur nga ato që cituam më lart bëhet fjalë për një sërë të drejtash të cilat gjejnë pasqyrim në
këto akte dhe përmes së cilës udhëhiqet veprimtaria e organeve administrative shtetërore,
gjyqësore duke bërë të mundur dhe realizimin e një procesi të rregullt gjyqësor dhe
mbrojtjen e të drejtave të individt në këtë aspekt.(Procesi i rregullt ligjor sipas Kushtetutës
dhe Konventës Evropiane të të drejtave të njeriut në këndvështrimin penal-Sabina Meta
–Tirane 2009).
Ceshtje Nr 2 : Shqyrtimi i cështjes nga një Gjykatë e pavarur dhe e paanshme e
caktuar me ligj. Kuptimi. Raste nga praktika
Fraza gjykatë e caktuar me ligj ( neni 42/2 i kushtetuetes ) mbulon jo vetëm bazën
ligjore, por dhe vetë ekzistencen e gjykatës,kompozimin e trupit gjykues të ngarkuar ne
shqyrtimin e cdo cështje (Vendim nr 14 dt 17-04-2007 Gjykates Kushtetuese të Republikës
së Shqipërisë). Koncepti gjykatë karakterizohet në sensin e saj material,nga funksioni i saj
gjyqësor,zgjidhja e cështjeve që janë në kompetencë të saj në pajtim me parimin e rendit të
së drejtës dhe në një proces të zhvilluar me një procedure ligjërisht të përcaktuar.E drejta
për një proces të rregullt ligjor nënkupton mes të tjerave dhe të drejtën për tu dëgjuar
nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme duke nxjerrë ne pah dy komponentë të tjerë
të gjyqësorit e konkretisht,paanshmërinë dhe pavarësinë. Paanshmëria:Paanshmëria,ko
nsiderohet një parim i rëndësishëm që garanton rendin e së drejtës dhe mundesinë e
krijimit të besimit tek individi që gjykata duhet të gëzojë në një shoqëri demokratike,cka
nenkupton mungesen e paragjykimeve,influencimeve apo te anshmërisë nga përfaqësuesit
e Gjyqësorit.(Rreth Konvetnes Evropiane –Komentar i Shkurter mbi konventen evropiane
te te drejtave te njeriut – Marek Antoni Noëicky ). Paanshmëria e gjyqësorit na shfaqet
në dy llojet e saj e konkretisht.Paanshmëri subjektive e cila konsiston në përcaktimin
e bindjes personale të gjyqtarit për cështjen objekt gjykimi.Gjyqtari kërkon prova të
bindjes personale të paanshmërise ne nje rast te dhene, sjellim si shembull Vendimin
Nr 13 dt 21-07-2008 i Gjykatës Kushtetuese ku gjykata ka proceduar me rrëzimin e
kërkeses për shkelje të procesit të rregullt gjyqësor si rrjedhoje e shkeljes së parimit të
paanshmërise pasi nuk ka baze te mjaftueshme për të konkloduar në shkeljen e ketij
parimi ku cenohet parimi i panshmërise së trupit gjykues, pra paanshmeria subjketive
ekziston duhet te jete,por mungesa e saj eshte veshtire te provohet sic u cita dhe me lart.
(Një udhezues për implementimin e nenit 6 të Konventes Evropiane për të drejtat e njeriut
-Grup autoresh dhe vendim Nr 13 dt 21-07-2008 i Gjykatës Kushtetuese). Paanshmëri
objektive, që konsiston në vlerësimin nëse gjyqtari ka ofruar garanci të mjaftueshme për të
përjashtuar cdo dyshim të ligjshem në kete drejtim.Duke ofruar garanci të mjaftueshme
në këte kuader përjashtimi i këtyre dyshimeve, ështe garanci për besimin që duhet të
frymëzoje gjykatat në një shoqëri demokratike për publikun dhe për të gjitha palët në
procesin gjyqësor (Vendim i gjykates kushtetuese nr 15 dt 22-07-2008 dhe vendim nr
18 /2007 )Pavaresia:Duhet kuptuar si aftesia për të vendosur, duke u bazuar në zbatimin
e ligjit jashte imponimeve ndërhyrjeve apo kërcënimeve nga autoritetet shtetërore apo
qytetare private duke i dhënë liri gjyqtarëve të veprojnë pa ndonjë pengesë influencë
e papershtatëshme,presione kërcënime, nderhyrje direkte ose indirekte në cfarëdo
lloj mënyre apo aresye. Pavaresia e gjyqësorit ka në përbërje të saj dhe komponentin e
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pavarësise së gjyqtarit cka do të thotë një qëndrim i caktuar ndaj ushtrimit të funksionit
të gjyqësorit në raport me të tjerët vecanerisht me pushtetin ekzekutiv që bazohet në
ekzistencen e kushteve dhe garancive objektive dhe që ështe frenuesi kryesor i gëzimit të
pavaresisë gjyqësore Vendim nr 14 dt 22-05-2006. i Gjykates Kushtetuese te Republikes
se Shqiperise
Përmbledhje. Pavarësia e Gjykatave Kushtezohet nga :
• Ndarja dhe balancim në mes tre pushteteve legjislativ ekzekutiv dhe gjyqësor.
• Pavarsia e gjyqtarit me koleget e tij dhe eprorët e tij në të njënjtin sistem dhe ne shkalle
hierarkike apo dhe në shkallë hirarkie të ndryshme.
• Organizmi i drejtësisë në shkallë të ndryshme nuk cënon aspak të drejten e dhenies së
drejtësise as në ato raste ku nga një shkalle më e larte një vendim bashkeshoqërohet edhe
me realizmin e detyrave te caktuara ndaj një shkalle me të ulet e pavarsisht nga kjo trupi
gjykues përseri mund ta jape vendimin lirisht mbështetur vetëm në Kushtetute dhe ne ligj.
• Kuadri Ligjor në mbështetje të sistemit Gjyqësor.Kushtetuta e Republikes se Shqiperise (
neni 138 i saj) dhe Ligji per organizimin e pushtetit gjyqesor ne Republiken e Shqiperise nr
9877 dt 18-02-2008 ku percaktohen emërimet, pagat, perfitimet, transferime, shkarkime
etj , ndryshimet përkatëse etj..
• Krijimi i institucioneve te posacme si KLD –(Keshillit te Larte te Drejtesise ) shikohet
dhe si nje institucion që garanton dhe më tej pavaresine e gjyqësorit pasi është i vetmi
institucion që mund të vendosë për emërimin, shkarkim, transferimin heqjen e imunitetit
të gjyqtarit, duke mbrojtur kështu gjykatën dhe gjyqtarin nga presionet e jashtme.
• Rastet e papajtushmerise se funksionit te gjyqtarit per shkak te pjesmarrjes se tij ne
procedim dhe vendimarrje në nje shkalle tjetër gjykmi...etj( neni 15 i K Pr Penale ).
• Papajtueshmeria per arësye gjinore, familjare krushqie ku i ndalohet të marrë pjesë në
procedim dhe vendimarrje gjyqtarit të ceshtjes i cili me subjekte te tjere te procedimit
penal ka marrëdhenie familjare gjinie krushqie , apo cfare do lloj interesi tjeter (Neni 16 i
Kodit te Procedures Penale)
Raste nga praktika
• Mospranimi i rekursit të paraqitur nga të pandehurit në dhomën e keshillimit nga Kolegji
Penal i Gjykatës së Lartë, duke u shprehur për themelin e cështjes pa i hyrë shqyrtimit
gjyqësor në themel e mbi te gjitha ne dhomën e këshillimit duke arritur në konkluzionin e
tille se “ nga ana e gjykates në marrjen e vendimit është zbatuar drejt ligji penal dhe format
e tjera juridike “, është i gabuar . Dhënia e nje konkluzioni përfundimtar në dhomën e
këshillimit cënon të drejtën për një proces të rregullt ligjor ne kuadrin e se drejtes per tju
drejtuar gjykates (Vendimet e gjykates kushtetuese nr 4 dt 07-02-2001 / nr 24- dt 24-04-2001
/ nr 25 dt 24- 04-2001 )
• Gjykimi i të miturve nga një gjykate për te rritur pengon pjesmarrjen efektive të tyre ne
mbrojtje.1 Gjykimi i te miturve procedohet nga gjyqtarë të kualifikuar në kete seksion (seksioni
i te miturve ) në prezencen e detyrueshme të psikologut,familjarev dhe të avokatit,moszbatimi
i ketij parimi , ne cdo faze te procedimit sjell si rezultat dështimin e procedurave përkatese pasi
1
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kesaj kategorie personash i është mohuar e drejta per t iu drejtuar një gjykate kompetente
te krijuar me ligj e cila ne baze te ligjës është kompetente për të gjykuar cështje te nje natyre
te tille prej nga rrjedhin dhe të drejta të tjera qe jane pjese perberese e procesit te rregullt
ligjor , duke plotesuar keshtu kuadrin e nje gjykimi te drejte per kete kategori subjektesh te
procedimit penal . T - kunder Mbreterise se Bashkur dhe V - kunder Mbreterise se Bashkuar
-Jurisprudenca e gjykates se Strasburgut Ledi Bianku –tirane 2007.
• Mosdhënia mundësi e kundershtimit( ankimimit ) të vendimit të organit administrativ ne
rruge gjyqesore. Ndodh ne ato raste , kur te akuzuarit(subjekt i procedimit penal )i mohohet
e drejta per ti u drejtuar gjykates per te kundershtuar nje vendim te organit administrativ (
gjobe per kundravajtje prsh ) duke u bere i vetë ekzekutueshëm me preteksitin e shmangies
së sanksioneve te tjera me rënduese në ngarkim të kundravajtesit (burgim ) duke shkelur në
këtë mënyrë të drejtën për një proces të rregullt ligjor pasi në mënyrë të drejte per drejte i
është mohuar individit e drejta per t iu drejtuar gjykatës dhe per tu dëgjuar para një gjykate
të pavarur para se te ekzekutohet cfaredolloj vendimi ndaj tij dhe që në vetvete është një
element thelbësor që mbart një pozite të karakterit parësor në një shoqëri demokratike pasi
mungesa e cdo pavaresie në dukje tregon se këto organe mund te mos konsiderohen dhe te
pavarura. Vendimet e Gjykates Kushtetuese nr 4 dt 07-02-2001 / nr 24- dt 24-04-2001 /
nr 25 dt 24- 04-2001 )
Cështje nr 3-E drejta për një gjykim publik
E drejta për një proces publik nënkupton të drejtën për një proces të hapur ( me dyer
te hapura-ambienti duhet të jetë sallë gjyqi dhe jo zyra e gjyqtarit sic ndodh rëndom në
gjykimet pranë sistemit gjyqeësor shqipëtar ) ku pjesë përbërëse e këtj gjykimi është edhe
publiku i cili jo domosdoshmërisht ka lidhje apo interes të drejtë për drejtë me cështjen
objekt gjykimi apo familjare, avokate Kjo do të thotë se gjyqet duhet të zhvillohen në sallë
të posacme gjyqi me sistme audio. Një detyrim i tillë nuk realizohet në cdo rast dhe në cdo
shkallë të gjyqësorit apo per cdo cështje duke bërë selektim sipas rëndësisë së cështjesh
shkalleve te gjykimit dhe rëndësisë së publicitetit të tyre ne media.Megjithatë e drejta
për një gjykim publik nuk është një e drejtë absolute Konventa Evropiane e të Drejtave të
Njeriut ka percaktuar dhe detajuar disa raste konkrete të përgjithshme ku trupi gjykues
mund të vendosë zhvillimin e gjykimit me dyer të mbyllura dhe këto raste jane 1-Në interes
të moralitetit. 2-Të rendit publik 3-Sigurimit Kombetar në një shoqeri demokratike.3-Kur
interesat e të miturve apo mbrojta e jetës private të palëve në proces e kerkojnë këtë ne
masen e quajtur absolutisht te domosdoshme nga gjykata. 4-Kur ne rrethana të vecanta
publiciteti do të mund të demtonte interesat e drejtësise. Referuar Kodit te Procedures
Penale te Republikes se Shqiperise ( neni 340 i saj )citohen rastet e procedimit me dyer
te mbyllura sipas Kodit të Procedurës Penale te Republikes së Shqipërisë. Kur publiciteti
mund të demtoje moralin shoqëror ose mund të sjelle përhapjen e të dhënave që duhet
të mbahen sekret ne interes te shtetit nqs një gjë e tillë kërkohet nga organi kompetent
Kur nga ana e publikut ka shfaqje qe prishin rregullin e seancës.2-Kur eshte e nevojshme
të mbrohet siguria e dëshmitarëve ose e të pandehureve 3-Kur gjykohet e nevojshme ne
pyetjene e te miturve.Gjykimi me dyer te hapura nenkupton dhe prezencen e medias gjate
tere gjykimit , nje pjese te saj , apo ne shpalljen e vendimit kjo duke mos u kushtezuar nga
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gjykimi me dyer te mbyllura, por duke respektuar te drejten e informimit. Pas perfundimit
te gjykimt ( edhe pse me dyer te mbyllura ) vendimi duhet të shpallet publikisht, mgjth
praktika e Gjykates Evropiane e të drejtave të njeriut cmon se nuk është e nevojshme
shpallja e vendimit publikisht, në qoftë se akcesi tek ai eshte i garantuar në një mënyrë
tjetër ( psh duke i kerkuar nga sekretariati i gjykatës kopjen e vendimit të shpallur nga ana
e Gjykates. (Rreth Konvetnes Evropiane –Komentar i shkurter mbi konventen evropiane te
te drejtave te njeriut – Marek Antoni Noëicky – Tirane 2003)
Raste nga praktika
Parimi i publicitetit nuk është absolut dhe konkretisht mungesa e një gjykimi publik nga
gjykata nuk do të thotë domosdoshmërisht shkelje të ligjit.
• Ruajtja e rregullit publik problemet e sigurimit etj. Campell dhe Fell kunder Mbreterise se
Bashkuar kerkesa me nr 7819/77 dhe 7878/77 dt 28 qershor 1984
• Ceshtjet që kane për objekt akuza kur ato drejtohen ndaj te miturve apo kur te miturit jane
viktima te veprave penale te ndryshme X kunder Austrise – Administrimi i gjykatave-Grup
autores –Pamela Ryder Lahey / Vangjel Kosta / Tonin Gogu.
Cështje nr 4: E drejta për gjykim brenda një afati të arësyeshëm
E drejta për tu gjykuar brenda një afati të arësyshem në nje proces penal , nenkupotn të
drejtën e të akuzuarit që të gjykohet pa vonesa të panevojshme.(Procesi I rregullt ligjor
sipas Kushtetutës dhe Konventës Europiane të të drejtave të njeriut në këndvështrimin
penal-Sabina Meta-Tirane 2009) Periudha kohore objekt shqyrtim përfshin kohën
që nga momenti kur i dyshuari njoftohet lidhur me akuzen e ngritur kundrejt tij, deri
në ekzekutimin e vendimit.Pra nga momenti ku shtetasi merr një informacion zyrtar
përkundrejt tij lidhur me dyshimet se ai mund te kete kryer ndonje veper penale( Rreth
konventes evropiane komentar i shkurter mbi konventen evropiane te te drejtave te njeriut
Marek Antoni Noëicki- Tirane 2003 )mbeshtetur ne te dhenat e mjaftueshme ( provat e
grumbulluara deri ne ato momente ) të cilat në terësine e tyre , tregojnë autorin e veprës
penale dhe fajësine e tij , natyrisht qe ato kanë nevojë të plotësohen të saktësohen, por
gjithmonë duhet te jene te tilla që të krijojne një bazë të arësyeshme për ngritjen e nje
akuze, Komentar i Kodit te procedures penale-grup autoresh.Objekt i vleresimit eshte
teresia e procesit së bashku me fazen e hetimeve, gjykimit në shkalle të parë në apel, në
procesin eventual prane gjykates Kushtetuese, deri ne ekzekutimin e vendimit. Komiteti i
te drejtave te njeriut ka deklaruar se kjo garanci është e lidhur jo vetëm me kohën gjatë së
ciles duhet të filloje gjykimi por dhe me kohën rreth se ciles ai duhet te përfundoje dhe të
jepet gjykimi, te gjitha stadet duhet te zhvillohen pa vonesa te panevojshme. Manual i nje
gjykimi te drejte Amnesty internacional. Nisur nga nje klasifikim qe mund ti bënim këtyre
kritereve mund te arrinim në konkluzionin lidhur me zgjatjen kohore në një procedim
penal, nëse është apo jo i jusitifikuar, kritere te cilat jane: 1-Shkalla e komplikimit te
ceshtjes 2-Sjellja e organeve kompetente per shqyrtimin e saj 3-Sjellja e te akuzuarit si dhe
rendesia e ceshtjes per te.
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Raste nga praktika
• Mos dhënia mundesi e paraqitjes në gjykim të provave që shfajësojnë të akuzuarin:Gjykimi
është ajo arene debatesh mes subjekteve të procedimit të cilët e ndertojne akuzen apo
mbrojtjen e tyre në baze të provave të paraqitura nga ana e tyre,permes te cilave zhvillohet
dhe debati. Mosparaqitja e provave nga ana e organit te akuzes që disponohen nga ana e
tij roli pasiv qe luan gjykata në kerkimin nga ana e tyre për paraqitjen e provave , mund
të ndikoje në shtyrje seancash pa shkak dhe si rrjedhoje dhe ne zvarritje dhe kohzgjatje te
procedurave te gjykimit pertej afatave kohore normale. Allenet de Ribemont kunder Frances
10 shkurt 1996
• Mospërfitimi me dashje të garancive procedurale të ofruara të akuzuarit nga organet
shtetërore dhe të drejtesise nuk ndikon në kohzgjatje kohore të afateve.Shteti nuk mund të
kosiderohet përgjegjës për cdo mangesi në mbrojtjen ligjore dhe në zgjatje të procedurash
gjyqësore. Në ato raste kur gjykata konstaton se një i akuzuar ka mbetur pa mbrojtes dhe
ajo kryesisht i cakton një avokat dhe i akuzuari refuzon të mbrohet me avokat duke bëre të
mundur shtyrjen e herë pas herëshme të seancave për shkak të mosparaqitjes pa shkak të
avokatit të zgjedhur nga ana e tij dhe refuzimit në të njënjtën kohë të perfaqesimit me anë
të një avokati te caktuar kryesisht, shteti nuk mund te quhet fajtor.Balliu kunder Shqiperise
, kerkesa me nr 74727/01 dt 16 qershor 2005
Cështje nr 5 –Prezumimi pafajësisë. Barra e Provës. Mosinkriminimi. Kuptimi
Prezumimi i pafajsisë nënkupton të drejten që ka cdo i akuzuar te konsiderohet si i
pafajshem, te trajtohet si i tille, gjate gjithë periudhës së procedimit, derisa dhe dikur te
gjendet fajtor në pajtim me ligjin, përmes proceseve që plotësojne të pakten minimumin
e kërkesave të parashikuara të drejtësisë. (Manual i nje gjykimi te drejte Amnesty
internacional). Kjo nënkupton faktin se cështja nuk duhet gjykuar me bindjen se i
akuzuri e ka kryer veprën penale për te cilen akuzohet, pasi pesha e proves rëndon mbi
akuzen dhe cfaredo akuze duhet të interpretohet në favor të të akuzuarit pasi nje individ i
akuzuar për kryerjen e nje vepre penale ka te drejten e perfitimit te dyshimit. Prezumimi
i pafajesise nenkupton qe : 1-Barra e proves i takon organit te akuzes. 2-I akzuari nuk
duhet te provoje fajesine tij (zhvendosjen ne kete menyre te barres se proves. 3-E drejta e
te akuzuarit per te heshtur gjate gjithe ecurise se procedimit. 4-E drejta e te akzuarit per te
mos u inkriminuar(deshmuar kundra vetvetes.5-E drejta e personit te akuzuar per te mos
pohuar fajesine. 6-Pergjegjesia per te mbledhur prova te mjaftueshme i takon akuzues.7Autoritet qeveritare apo mediat ndalohen te bejne publike akuza rreth fajesise se nje
individi perpara vendimit perfundimtar te akuzes penale kunder tij.Procedurat gjyqesore
nuk mund te perdoren si forume debatesh per te nenkuptuar fajin penal te nje individi
qe eshte shpallur i pafajshem apo qe jane rrezuar provat kunder tij.2( Udhezues i shkurter
I konventes Evropiane per te drejtat e njeriut ) Mosinkriminimi , apo mos veteakuzimi,
nënkupton të drejten qe ka cdo i akuzuar për një vepër penale , të mos dëshmojë kundra
vetes, apo të jetë i detyruar që të pranojë fajesine e tij gje e cila ne vetvete cënon parimin e
“ Prezuimit te pafajesesise” si pjese perberese integrale e rendesishme dhe te pandare nga
2
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e drejta per nje proces te rregullt ligjor qe e gezon cdo i akuzuar per nje veper penale. E
drejta per te mos deshmuar kundra vetvetes nenkupton pra, te drejten e individit per te
mos u detyruar qe te kontribuoje ne prodhimin ,mbledhjen e provave qe e fajesojne ate
dhe qe do te perdoren kunder tij ne gjykim,(Saunders kunder Britanise se Madhe vendimi
i dt 17 dhjetor 1996 ).Ajo ka zanafillen qe ne momentin e arrestimit gjer në perfundim të
procedurave të mëtejshme.Është kategorikisht e ndaluar dhe e kundraligjshme nxjerrja e
të dhënave duke perdorur dhunen dhe duke e kthyer te akuzuarin objekt te keqtrajtimeve
shterngimeve,presioneve, për nxjerrje informacioni.(Udhezues per imlementimin e
nenit 6 Te KEDNJ Naula Mole dhe Catharina Harby Manualet e te drejtave te njeriut).
E drejta per heshtje nenkupton te drejten qe ka cdo i akuzuar ( personit qe i atribuohet
nje veper penale ) per te mos folur gjate marrjes ne pyetje ne polici , gjate zhvillimit te
gjyqit , gjate cdo faze te procedimit ne ngarkim te tij , e drejte kjo e cila eshte e lidhur ne
menyre te drejte per drejte me vete te akuzuarin dhe jo me vepren penale per te cilen ai
akuzohet , duke qendruar ne menyre te pavarur nga kjo e fundit, qofshin ato krime te
lehta apo dhe ato per krime kunder njerezimit.3 Barra e proves ështe e drejta procedurale
që i njihet të akuzuarit dhe që ështe e lidhur në mënyre të pandashme me prezumimin
e pafajësisë duke e cliruar të akuzuarin nga detyrimi për të provuar pafajësinë e tij , por
njekohesisht duke ngarkuar organin e akuzes me detyrimin për të provuar fajesinë e te
akuzuairt dhe se cdo dyshim mbi akuzen shkon ne favor të të akuzuarit, duke e privuar
nga hamendsimi se ai mund te jetë fajtor. Ne mjaft legjislacione i kerkohen te akuzuarit te
jape shpjegime lidhur me vendodhjen e tij ne vendngjarje( supozime statutore) duke bere
te mundur keshtu zhvendosjen e barres se proves nga organi akuzator tek i akuzuari.Sipas
Gjykates Evropiane, eshte theksuar fakti se supozimet statutore, nuk e shkelin medeomos
prezumimin e pafajesise, por ato duhet te percaktohen me ligj , te kufizohen ne menyre te
aresyeshme duke ruajtur te drejten e te akuzuarit per mbrojtje pra me fjale te tjera duhet
te jene te mundeshme per tu kundershtuar nga i akuzuari.(Manual i nje gjykimi te drejte
Amnesty Internacional)
Cështja Nr 6- Pjesmarrja e të akuzuarit në gjykim
Prezenca në gjykim nënkupton të drejten e të akuzuarit për një vepër penale të zhvillimit
të gjykimit në prezence të tij ose përfaqësuesit ligjor të tij me qellim qe ai te mund te
degjoje dhe ta sfidoje paraqitjen e cështjes nga prokurori dhe të parashtroje mbrojtjen e
tij (Manual i gjykimit të drejtë ) Prezenca ne gjykim e te akuzuarit nenkupton :Qënien e tij
fizikisht në sallen e gjyqit së bashku me perfaqesuesin e tij ligjor. 2-Vazhdimin e gjykimit
në mungesë të tij me deshiren e tij por duke u perfaqesuar nga avokati i tij i zgjedhur nga
ai vete ose i caktuar nga shteti.3-Vazhdimin e gjykimit në mungese te tij ( per aresye se ai
nuk gjindet dhe i fshihet drejtesise etj ) por me avokat të zgjedhur nga ai vete apo te caktur
kryesisht për të perfaqesuar dhe mbrojtur interesat e te akuzuarit te deklaruar ne mungese.
Cdo i akuzuar ka të drejte nder te tjera dhe kryesisht të informohet brenda nje afati sa me
të shkurter ne nje gjuhe qe ai e kupton dhe ne menyre te hollesishme për natyren dhe per
shkakun e akuzes qe i behet ti jepet koha dhe mundësitë e domosdoshme për përgatitjen
e mbrojtjes se tij. E drejta për te pasur kohe dhe mundesitë e nevojshme për të pergatitur
3
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mbrojtjen ka si qellim kryesor barazine e armëve ndërmjet pales akuzuese dhe mbrojtjes
Koha dhe mundesia lidhet me shume faktore, me natyren e vepres penale, shkalla e
komplikimit te ceshtjes , faza ne te cilen ndodhet ceshtja, etj...(Procesi I rregullt ligjor
sipas Kushtetutës dhe Konventës Europiane të të drejtave të njeriut në këndvështrimin
penal-Sabina Meta-Tirane 2009 )
Cështja nr 7-E drejta e mbrojtjes permes nje perfaqesuesi ligjor.Barazia e armëve dhe
kontradiktorititeti
Termi avokat , nënkupton personin ( subjekt i procedimit penal ) i cili eshte i kualifikuar
dhe i afte të ofrojë konsulencë juridike të mbroje klientet e tij ,të veprojë në emer të tyre ti
perfaqësojë ato në ceshtje ligjore dhe në cdo veprim procedural qe lidhet me klinetet e tyre
të cilin ai e perfaqeson duke e ushruar profesionin e tij ne pavaresi te plote duke bere të
mundur kunderbalancimin e rolit te tij me ate te prokuroreve ne nje gjykim konkret duke
dhene kontributin e tyre ndaj gjyqtarëve në grumbullimin e provave dhe argumentave që
shërbejnë si kunderpeshë dhe në dhënien e një ndihme efikase konkrete dhe reale ndaj
të akuzuarit.(Pavaresia e gjyqtareve dhe avokateve Tirane 1993 )Avokati është mbrojtës,
përfaqësues dhe konsulent ligjor i klientit te tij ai duhet të jete i pranishem ne cdo faze
procedimit hetim apo gjykimit ,per te bere te mundur dhënien e një mbrojtje efikase dhe
zbatimi e drejtësisë Prezenca e avokatit ne mungese te te akuzuarit mund te kompensoje
ate, por prezenca e te akuzuarit ne mungese te avokatit nuk mund ta kompensoje ate pasi
i akuzuari pa perfaqesuesin e tij ligjor nuk mund te kontribuoje ne menyre te dobishme
ne shqyrtimin e ceshtjeve juridike qe qendrojne ne thelb te akuzes se tij, duke sjellur
si pasoje ne kete menyre prishjen e balances mes paleve ndergjyqese qe ndihmon ne
zhvillimin e debatit konstruktiv ( Pakell kunder gjermanise vendimi i dt 25 gusht 1983 )
Barazia e armeve dhe kontradiktorititeti si pjese perberese e parimit te mbrojtjes.Barazia
e armeve nenkupton te drejten qe ka secila prej paleve ne proces per te pasur mundesi
te barabarta per te paraqitur ceshtjen e vet dhe se asnjera nuk duhet te gezoje ndonje
avantazh te kosiderueshem ndaj kundershtarit. Parimi i barazise ne mjete nenkupton pra
te drejten qe palet ne nje proces te kene informacion per faktet dhe argumentet e pales
kundershtare dhe ku secila pale duhet te kete mundesi te barabarte per t iu pergjigjur
pales tjeter.( Udhezues i shkurter i konventes evropiane per te drjetat e njeriut.Rastet te
shkejes se ketij parimi konstatohen kur nga ana e prokurorit te ceshtjes nuk lejohen kopje
te dokumentave qe permban fashikulli i hetimit dhe si rrjedhim avokati mbrojtes nuk
ishte ne gjendje te pergatise mbrojtjen e duhur duke sjellur si pasoje dhe nje shkelje te
parimit te barazise se mjeteve , pasi avokati privohet nga njohja e provave ne baze te se
cilave e lejojne ate te zhvilloje debatin perkates. ( Foucher kunder Frances ) Vetem nese
realisht eshte siguruar kjo e drejte, mund te flitet per respektim te parimit te barazise
se armeve dhe kontradiktoritetit ne gjykim ( Rreth konvetes Evropiane ) pasi cdo prove
se ciles i referohet akuza duhet te paraqitet ne prani te te akuzuarit ne nje gjyq publik(
perjashto rastet e kufizimit te publicitetit te seances gjyqesore te parashikura nga ligji,
duke garantuar parimin e kontradiktorititetit. ( Barbera Messegue dhe Jobardo kunder
Spanjes vendim dt 06-12-1988 ).
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Raste nga praktika
• Pergjim i komunikimeve mes avokatit dhe klientit te tij.Prania e Oficeritt e policise gjyqesore
gjate kontaktit qe mund te kete avokati me klientin e tij , duke pergjuar bashke bisediminne
mes tyre dhe duke qene prezent ne bashkebisedim, pavaresisht nga faza ne te cilen ndodhet
procedimi ( arrest ne flagrance, ndalim , zhvillim hetimesh ,apo gjykim ) cenon te drejten e
mbrojtjes.Prania e oficerit te policise ne nje distance degjimi sidomos gjate takimit te pare
avokat klient ,shkel te drejten per nje ushtrim efektiv te se drejtes per mbrojtje bazuar ne
nenin 6/3 te KEDNJ( Brennan kunder Mbreterise se Bashkuar , kerkesa me nr 39846/98 dt
16 tetor 2001 ).E drejta e takimit te avokatit me klintin e tij eshte nje e drejte qe buron nga
ligji dhe nuk kushtezohet nga autorizime perkatese, pasi takimet mes te burgosureve dhe
te keshilltareve te tyre ligjore mund te jene nen vezhgimin, por jo nen degjimin e drejt per
drejt apo te terthorte te nje polici apo te nje organi tjeter ( Lanz kunder Austrise kerkesa nr
24430/94 dt 31 janr 2002 ) .
• E drejta per perfaqsim ligjor me avokat u njihet edhe personave qe u fshihen drejtesise,
apo jane larguar . Eshte e kundraligjshme kushtezimi i dhenies se perfaqesimit ligjor me
prezencen apo mungesen e te akuzuarit. E drejta e te akuzuarit per tu perfaqesuar ne
menyre efektive eshte nje prej elementeve themelore te nje gjykimi te drejte dhe i akuzuari
nuk mund te humbase kete te drejte thjesht sepse nuk merr pjese ne seancat gjyqesore kunder
tij ( Krombach kunder Frances , kerkesa nr 29731/96 dt 3 shkurt 2001 ) .
Cështje nr 8.E drejta për të marrë ne pyetje dëshmitarët
Cdo i akuzuar per kryerjen e nje vepre te denueshme penalisht sipas legjislacionit te vendit
ku do te procedohet ka te drejte te marre ne pyejte , ose te beje te mundur marrjen ne pyetje
te deshmitareve te akuzes , te kerkoje pranine dhe marrjen ne pyetje te deshmitareve te
mbrojtjes ne kushte te njenjta sikurse deshmitaret e akuzes E drejta per te thirrur dhe
per te marr ne shqyrtim deshmitaret nga ana e te akuzuarit pra eshte element thelbesor i
parimit te barazise ne mbrojtje, barazise se armeve ne proces si pjese perberese e procesit
te rregullt gjyqesor ne kuptim te Konventes Evropiane te te drejtave te njeriut.Pra e drejte
e te akuzuairt dhe detyrim i organeve te drejtesise ne te cilen konsiston qe deshmia te
degjohet publikisht dhe ne seance gjyqesore nuk eshte absolute pasi ka dhe ajo kufizimet e
veta, por nderkohe organet gjyqesore duhet te ruajne te paprekur ekuilibrin mes ruajtjes se
jetes se deshmitareve dhe te drejtes qe ka i akuzuari per te realizuar mbrojtjen e tij e drejte
kjo e cila cenohet gjithmone thuajse ne rastet e deshmitareve anonime. Quhen deshmitare
anonime deshmitaret qe mbrojta nuk eshte ne dijeni te identitetit te deshmitarit ne gjyq.
Nese mbrojta nuk eshte ne dijeni te ketij identiteti eshte e privuar dhe nga detajet qe do te
mundesonin kontestimin e besueshmerise se tyre dhe se ndodhur ne keto kushte ajo nuk
do te jete ne gjendje te terheqe vemendjen e trupit gjykues rreth kesaj pra ne rastin konkret
rreziku i abuzimeve serioze eshte evident ne keto kushte ( Rreth konventes Evropiane ….)
Gjykata ne keto kushte thekson se duke pasur parasysh vendin qe ze e drejta per nje
administrim te mire te drejtesise ne nje shoqeri demokratike cdo lloj mase qe kufizon te
drejtat e pales mbrojtese duhet te jete ne menyre strikte e nevojshme dhe nese nje mase
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me pak kufizuese do te mund te mjatftonte atehere kjo mase duhej te kishte gjetur zbatim
( Van Mechelen dhe te tjere kunder Hollandes vendm dt 23 prikk 1997 ). Kur mbrojtja
nuk njeh identitetin e deshmitarit nuk eshte e sigurte lidhur me besueshmerine e tij ne
deklaratat qe jep , pasi nuk ka njohurite e duhura nese deshmite mund te jene te rreme,
armiqesore apo per cfaredolloj aresyeje tjeter besueshmerie dhe se ne keto kushte ekziston
rreziku serioz qe demi te jete real ( Kostovski kunder Holandes , vendimi nr 20 nentor
1989 A.166 , si dhe Ëindisch kunder Austrise vendimi nr 27 shtator 1990ª.186 ).
Cështje nr 9-E drejta per perkthyes
E drejta per perkthyes eshte e drejta qe i njihet te akuzuarit subjekt i procedimit penal , i cili
ka vishtersi te flase apo te kuptoje gjuhen e perdorur ne gjykim, duke u vene ne dispozicion
te tij, perkthyesi ( interpretues ) i cili ben te mundur perkthimin me goje apo me shkrim
te dokumntave qe do ti neshtrohen shqyrtimit gjyqesor. Kjo e drejte eshte e pakushtezuar
ne afate kohore , por lidhet drejte per drejte me te akuzuarin i cili e gezon te drejten
per perkthyes qe ne momentin e arrestimit, te ndalimit, marrjes ne pyetje dhe gjate tere
ecurise se vazhdimesise se proceseve gjyqesore, ne cdo seance ne cdo shkalle. Ekzistenca e
ketij fakti si dhe mosveprimi ne menyren e duhur nga organet e drejtesise sjell si pasoje qe
procesi penal te demtohet dhe te paragjyohet pa perkthyes, duke cuar ne deshtimin e tij ,
ne ato raste kur vete i akuzuari provon se ka qene ne padijen te procedurave ne ngarkim te
tij.( Manual i gjykimit te drejte...)Detyrimi i autoriteteve kompetente nuk eshte i kufizuar
thjesht ne caktimin e nje perkthyesi, por ky detyrim mund te vazhdoje me tej dhe me
ushtrimin ne nje shkalle kontrolli lidhur dhe me pershtatshmerine e perkthimit, nese jane
te nevojshme per tu bere dhe menyra se si jane bere ( Nje udhezues per implementimin
e nenit 6 te konventes Evropiane te te drejtave te njeriut ) e drejta per perkthim eshte nuk
eshte e kushtezuar me detyriminqe nje i pandehuri qe nuk kupton gjuhen e procedimit
te beje pagesa per perkthimin e marre gje qe eshte dicka jo vetem e kundraligjshme por
dhe e pa sens.Komisioni i Gjykates se Strasburgut ka shfaqur nje zeri mendimin se cdo i
akuzuar qe nuk kupton ose nuk e flet gjuhen e perdorur gjate gjykimit ka te drejten e nje
perkthyesi falas dhe se atij nuk i duhen kerkuar mbulimi i shpenzimeve per kete veprim.
Pra garancia per perkthyes eshte falas dhe askush nuk duhet te privohet nga nje e drejte e
tille. ( Leudicke Belkacem dhe Koc kunder Gjermanise vendim i 28 nentorit 1978 ).
Ne vend te mbylljes...
Zhvillimi i nje procedimi penal ne perputhje me kriteret e sipercituara ben te mundur qe
te zhvillohet nje proces i rregullt ligjor sipas konventes Evropiane te te drejtave te njeriut
,Shtetit dhe se Drejtes. Pikerisht organet e procedimit te drejtesise, duhet te kene parasysh
gjate zhvillimit te detyres se tyre, respektimin e te drejtave te subjekteve te procedimit
penal, e mbi te gjitha personit me pak te mbrojtur ( nisur ng fakti se ne krah te organit
akuzues shtrihet e gjithe aperatura shteterore ) te akuzuarit. Ja pse ne asnje menyre nuk
duhet cenuar e drejta qe nje i akuzuar te kete te drejten ti drejtohet gjykates ne cdo kohe
per te parashtruar kerkesat e tija, te drejten per te qene vete prezent gjate zhvillimit te
procedurave gjyqesore ne ngarkim te tij , apo perfaqesimit dhe mbrojtjes se interesave te
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tij , permes , perfaqesuesit ligjor te zgjedhur nga ai apo te caktuar kryesisht ne mungese
te te akzuzuarit. Per te realizuar barazpeshimin sa me mire te mundeshem te subjekteve
te procedimit, duhet te kihen parasysh te drejtat per tu njohur me cdo material ,prove
shkresore me deshmitare , e drejta per mbrojtes qe i njihen te akuzuarit, mbrojtes ky qe
perfaqeson bagazhin juridik per te cilin i akuzuari nuk eshte ne posedim dhe qe bene te
mundur zhvillimin e nje debati real te drejte dhe te sakte ne mbrojtje te te drejtave te te
akzuarit.Ekzistenca e ketyre te drejtave ekziton vetvetiu ne menyre te pavarur dhe i gezon
cdo i akuzuar pavaresisht nga shtetesia perkatese nga mosha , aftesia profesionale , gjendja
psikologjike, fizike , sociale e tij.Zhvillimi i nje procdimi duke u mbeshteutr ne kritere te
sipercituara ben te mundur qe ndaj te te akuzuarit te zhvillohet nje gjykim i drejte i sakte
dhe te behet e mundur dhenia e drejtesise ne maksimum nga organet e drejtesise.
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Kontrata e punës në legjislacionin shqiptar dhe problematika të zbatimit të
saj në praktikë
Av.Msc. Erina CAKA

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

Abstrakt
Kontrata e punës është një kontratë me kundërshpërblim, e dyanshme, konsensuale, dhe pavarur.
Ajo trajtohet si një marrëveshje ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit (locatio condutio operum)
ku përcaktohet se punëmarrësi do të bëje atë punë që do t’i caktohet atij nga ana e punëdhënësit,
sipas urdhërave të këtij të fundit dhe nën mbikqyrjen e tij të vazhdueshme. Në pamje të parë këto
karakteristika që kjo kontratë mbart, duket se kanë zgjidhur çdo problematikë të saj, përkundrazi.
Në këtë punim, fillimisht kam synuar të trajtoj elementët specifik që karakterizojnë Kontratën
e Punës, dhe trajtimin që i bëhet sipas legjislacionit shqiptar. Në pjesën e parë të këtij punimi
jam ndalur kryesisht në elementët përmbërës të kontratës së punës, historikun e zhvillimit të
saj, karakteristikat dalluese të saj në raport me kontratat e e tjera, objektin apo dhe kriteret për
vlefshmërinë e saj etj.
Kryesisht kam trajtuar Kontratën Individuale të Punës me afat të pacaktuar dhe atë me afat të
caktuar. Gjatë punës sime, jam ndeshur shpesh me konflikte gjyqësore, me objekte kryesisht zgjidhje
të kontratës individuale të punës. Për pasojë në këtë material kam përfshirë edhe raste gjyqësore
nga gjykatat shqiptare, dhe se cilat janë qëndrimet që mbajnë ato në lidhje me problematika të
caktuara që shfaqin kontratat e punës, kryesisht në momentin e zgjidhje së tyre. Çështja e zgjidhjes
së Kontratës së punës është e lidhur me plotësimin e dy kushteve të rëndësishme të parashikuara
në Kodin e Punës, që janë respektimi i afatit të njoftimit dhe respektimi i një procedure të caktuar
ligjore.
Janë pikërisht këto dy kushte, mënyra e përmbushjes e të cilave varion, që sjellin njëherazi dhe
kazuse të ndryshme në lidhje me kontratat e punës, dhe qëndrimet që ka mbajtur gjyqësori mbi
dëmshpërblimin për këtë zgjidhje kontrate. Në këtë punim, jam përpjekur të analizojë rastet kur
respektohet procedura dhe punëdhënësi zgjedh që respektimin e afatit ta lidhë me parapagimin
e tij, nesë jemi apo jo përpara një zgjidhje të rregullt të kontratës së punës etj. Në përgjithësi,
në rast se paraqitet çdo lloj kazusi me objekt kontratë pune, fryma e përgjithshme që duhet të
zhvillojë gjyqësori, është ajo e mbështjetjes së pozitës së punëmarrësit, dhe punëdhënësi nuk duhet
të ketë të drejta superiore, apo të lidhë kontrata duke cënuar rëndë interesat e punëmarrësve të cilat
mbrohen me ligj, duke shfrytëzuar pozitën dominuese të tij.
Fjalë kyçe : Legjislacion, Kontratë Pune, Zgjidhje, Afati, Procedura.

Hyrje
Punësimi në Shqipëri dhe në botëështë një sfidë e madhe i cili ka hasur vështirësi dhe
problematika të ndryshme si pasojë e gjëndjeve që krijohen në shoqëritë demokratike
me ekonomi tregu. Kjo tematikëështë shpesh herë pjesë e premtimeve të ndryshme të
atyre që qeverisin, pasi rritja e punësimit rrit mirëqënien dhe ul pakënaqësitë në shoqëri.
Puna,është një aktivitet i cili, jo vetëm krijon të ardhura për atë që e kryen, por sjell
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dobi në shoqëri dhe ul anët negative që shkaktohen nga pasiviteti dhe mos pasja e një
aktiviteti normal pune. Hapja e vendeve të reja të punës realizohet, kryesisht, nëpërmjet
zhvillimit ekonomik të vendit. Reformat në sistemin fiskal, në përmirësimin e mjedisit për
biznesin, investimet në infrastrukturë e në përdorimin e burimeve energjetike, minerare
e mjedisore, prioritetet për zhvillimin e turizmit, bujqësisë dhe agro-industrisë, si dhe
nxitja e investimeve të huaja, janë faktorët kryesorë që kontribuojnë në rritjen ekonomike
dhe, rrjedhimisht, edhe krijimin e vendeve të reja të punës.Për shkak të rëndësisë dhe
kompleksitetit që paraqet Kontrata e Punës, dhe marrëdhënia e punës nëpërgjithësi në
Shqipëri, kam vendosur që në këtë punim të trajtojë disa nga problematikat e hasura gjatë
konflikteve gjyqësore. Siç e dime të gjithë, në vendin tonë kohëzgjatja dhe vazhdueshmëria
në një pozicion pune jo gjithmonëështë e lidhur me zotësinë e punëmarrësit apo me afatin
e saj. Mëgjithatëçështjet e zgjidhjes dhe përfundimit të marrëdhënieve të punës janë të
rregulluar nga Kodi ynë i Punës.
Kontrata e Punës në legjislacionin tonë bazohet në Kushtetutën e Republikës së
Shqipërisë, respekton dhe mbështetet nga Konventat Ndërkombëtare të ratifikuara si dhe
bazohet në normat përgjithësisht të pranuara të së drejtës ndërkombëtare (Nenet 1, 2, 3
Kodi i Punës). Kushtetuta në parashikimet e saj në lidhje me marrëdhëniet e punës jep
ndalimin për të detyruar një shtetas për të kryer punë të detyrueshme jashtë vullnetit
dhe dëshirës së tij/saj.Më konkretisht, Kushtetuta parashikon se, askujt nuk mund t’i
kërkohet të kryejë një punë të detyruar, përveçse në rastet e ekzekutimit të një vendimi
gjyqësor, të kryerjes së shërbimit ushtarak, të një shërbimi që rrjedh nga një gjendje lufte,
nga një gjendje e jashtëzakonshme ose nga një fatkeqësi natyrore, që kërcënon jetën ose
shëndetin e njerëzve. Kodi i Punës, është ligji themeltar, i cili ka bërë një rregullim të
plotë të saj në lidhje me përcaktimin e të drejtave themelore, detyrimet e punëmarrësit,
detyrimet e punëdhënësit, kontrata me afat, kontrata me afat të papërcaktuar, zgjidhjen e
kontratës së punës etj. Çështjet në lidhje me konceptin e punës në histori ka pasur trajtime
të ndryshme. Fillimisht punaka qënë e lidhur vetëm me aktivitetin dhe veprimtarinë
fizike që duhet të kryente një person, kundrejt pagesës ose jo. Në ditët e sotme, puna nuk
është e lidhur vetëm me kryerjen e një veprimtarie fizike. Puna cilësohet si veprimtari e
ndërgjegjshme dhe vullnetare, e natyrshme por e mundimshme për faktin se ajo përmban
në vetvete projekte për krijimin apo përpunimin e një vepre të dobishme material apo
intelektuale (Çela, 1998, fq5). Në këtë punim kam synuar të trajtoj elementët specifik që
karakterizojnë Kontratën e Punës, dhe trajtimin qëi bëhet sipas legjislacionit shqiptar.
Në pjesën e parë të ketij punimi jam ndalur kryesisht në elementët përmbërës të kësaj
kontrate, karakteristikat dalluese të saj në raport me kontratat e e tjera, dhe krieteret
për vlefshmërinë e saj. Kryesisht kam trajtuar Kontratën e Punës me afat të pacaktuar
dhe kontratën e e punës me afat të caktuar. Gjatë punës sime, jam ndeshur shpesh me
konflikte gjyqësorë, me objekt zgjidhje të kontratës së punës. Për pasojë në këtë material
kam përfshirë edhe raste gjyqësorë nga gjykatat shqiptare, dhe se cilat janë qëndrimet që
mbajnë ato në lidhje me problematika të caktuara që shfaqin kontratat e punës, kryrsiht
në momentin e zgjidhje së tyre.Në këtë material do të trajtohet marrëdhënia e punës në
aspektin juridik të saj duke e parë atë në raport me kontratat e tjera, duke përcaktuar
kushtet për vlefshmërinë e saj, dhe më pas do të trajtohet marrëdhënia e punës me afat
të pacaktuar dhe problematikat dhe debatet e hasura në jurisprudencën e kësaj disipline.
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Raporti i të drejtës dhe kontratës së punës me të drejtat dhe kontratat e tjera
Raporti i të drejtës së punës më fusha të tjera të së drejtës të lidhura direkt apo indirekt
me të, është dinamik, shpesh herë dhe i ndërvarur. Kështu, duke qënë se Kushtetuta në
hierarkinë e normave juridike, është akti më i lartëi shtetit, e drejta e punës dhe legjislacioni
i saj duhet të jetë në përputhje dhe me të drejtën kushtetuese. Për shkak se Kushtetuta e
Republikës së Shqipërisë, përmban norma me karakter rregullues, për disa disiplina, në
përmbajtje të saj janë përfshirë edhe regullime të së drejtës së punës. I gjithë legjislacioni i
punës që krijohet, dhe ndryshimet e mëtejshme të tij duhet të jenë domosdoshmërisht në
përputhje të plotë me Kushtetutën. Për sa i takon përfshirjes së të drejtës së punës si pjesëe
sëdrejtës publike apo si pjesë e të drejtës private, ky ka qënë objekt i diskutimeve të shumë
autorëve në lidhje me të. E drejta publike përkufizohet si tërësia e normave juridike që
kanë të bëjnë me statusin e shtetit dhe qeveritarëve dhe që rregullon marrdhëniet ndërmjet
qeveritarëve dhe shtetasve. Ajo dallon nga e drejta private e cila rregullon marrdhëniet
juridike ndërmjet vetë shtetasve (dallimin ndërmjet tyre e ka bërë juristi i shquar romak
Ulpiani dhe shkolla e të drejtës PUHTA). Mirëpo mund të themi se e drejta e punës është
pjesë si e të drejtës publike ashtu dhe sasj private. Marrëdhëniet e punës mund të jenë
si midis privatëve ashtu dhe midis privatëve nga njëra anë dhe shtetit nga ana tjetër. Në
rastet kur si punëdhënës është shteti, dhe punëmarrës është një person privat mund të
themi se kjo marrëdhënie është pjesë e rregullimit, ndër të tjera, edhe e të drejtës publike.
Në rastet kur punëmarrësi dhe punëdhënësi janë persona privatë, marrëdhëniet ndërmjet
tyre janë objekt i rregullimit dhe nga e drejta private. Ndaj nuk mund të bëhet një ndarje
e prerë se ku përfshihet e drejta e punës, por ajo është pjesë si e të drejtës publike ashtu
edhe asaj private.
E drejta e punës është parë edhe si e ndërlidhur me të drejtën civile, sa i takon karakteristikave
të përgjithshme të kontratave të parashikuara te kjo e fundit, vlerësimi mbi vlefshmërinë
e punës juridike, çështje të afateve e të tjera. Mirëpo, sot e drejta e punës, është një e
drejtë e pavarur e sistemit juridik, duke pasur norma tashmë të kodifikuara juridike mbi
të. Kjo për shkak dhe të natyrës së posaçme të kësaj të drejte, dhe domosdoshmërisë për
rregullimin e plotë të gjithë elementëve përbërës të saj, në përputhje me normat juridike
të një rendi demokratik.Në teorinë juridike kontrata përkufizohet si pëlqim i vullnetit
midis dy ose më shumë personave që ka për qëllim krijimin,ndryshimin ose pushimin
e ndonjë marrëdhënieje detyrimore juridike. Do të thotë se kontrata është rezultat i
dëshirës së palëve kontraktuese dhe se ato ekskluzivisht e përcaktojnë këtë dëshirë që në
shkencën juridike sipas Galganos quhet “parimi i autonomise se vullnetitt“. Sipas Nenit
659 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, Kontrata është veprimi juridik me anë të
së cilës një ose disa palë krijojnë, ndryshojnë ose shuajnë një marrëdhënie juridike.Sa i
takon marrëdhënieve të punës, legjislacioni shqiptar në lidhje me tëështë i mirë, dhe ka një
shtrirje të gjërë përfshirëse të saj. Kështu, marrëdhëniet e punës trajtohen si në Kushtetutën
e RSh, ashtu dhe në ligjin e posaçëm të hartuar për rregullimin e kësaj disipline (Ligji Nr.
7961, datë 12.07.1995, ndryshuar me ligjin nr.8085, datë 13.3.1996, ndryshuar me ligjin
nr.9125, datë 29.7.2003, ndryshuar me ligjin nr.10 053, datë 29.12.2008).
Raporti i Kontratës së Punës me kontrata të tjera pjesë e sistemit tonë juridikështë
komplekse. Gjej me vend të trajtojë raportin e saj me kontratën e sipërmarrjes, pasi sipas
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jurisprudencës, kontrata e punës është quajtur dhe si “MËMA” e kontratës së sipërmarrjes.
Ngjashmëritë në këto kontrata kanë të bëjnë pikësëpari me atë se në të dyja këto kontrata,
puna, apo shërbimi që kryhet shkon në favor të palës tjetër dhe kundrejt shpërblimit.
Janë kontrata me kundërshpërblim, të dyanshme, konsensuale dhe të pavarura dhe si të
tilla edhe me emër. Ndryshimet mes këtyre dy kontratave kanë të bëjnë me ndryshimet
në regjimin juridik, ndryshimet në cilësinë e palëve, ndryshimin referuar përmbajtjes së
kontratës, ndryshimi në të drejtat dhe detyrimet dhe ndryshimet në shpërblimin. Në rastin
e kontratës së punës (locatio condutio operum), në marrëveshjen ndërmjet punëdhënësit
dhe punëmarrësit përcaktohet se punëmarrësi do te bëjë atë punë që do t’i caktohet atij nga
ana e punëdhënësit, nën mbikqyrjen e tij të vazhdueshme dhe në varësi të punëdhënësit
kundrejt pagës, ndërsa në rastin e kontratës së sipërmarrjes (locatio condutio operis),
natyra e punës dhe rezultati i saj përcaktohen saktë, duke i dhënë të drejtën sipërmarresit
ta realizojë atë në mënyrë të pavarur dhe pa shqetësimin permanent të palës porositëse, e
cila ka të drejtë vetëm të kontrollojë herë pas here realizimin e punës sipas kërkesave dhe
udhëzimeve të tij (Hoxha, 2015, 256). Në kontratën e sipërmarrjes palët nuk kanë asnjë
lloj varësie pasi konsiderohet si një kontratë ekuilibriste, ndërsa në kontratën e punës mes
punëdhënësit dhe punëmarrësit krijohen raporte varësie nga punëdhënënësi. Kontrata e
sipërmarrjes konsiston në kryerjen e një vepre apo shërbimi të caktuar gjatë një afati kohor
të caktuar, ndërsa kontrata e punës mund të jetë edhe pa afat. Punëdhënësi ka të drejtë të
udhëzojë punëmarrësin dhe të udhëheqë punën e tij, ndërsa në kontratën e sipërmarrjes
porositësi ka të drejtë të udhëzojë sipërmarrësin dhe të kontrollojë punën e kryer prej
tij. Porositësi nuk merr pjesë në ekzekutimin e kontratës së sipërmarrjes. Sipërmarrësi
nga ana e tij angazhon mjete dhe personel për kryerjen e veprës apo shërbimit të marrë
përsipër, ndërsa punëtori parimisht e realizon i vetëm punën e tij, me përjashtim të punës
në shtëpi (Hoxha, 2015, 257). Në rastin e kontratës së punës (locatio condutio operum),
në marrëveshjen ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit përcaktohet se punëmarrësi
do te bëje atë punë që do t’i caktohet atij nga ana e punëdhënësit, sipas urdhërave të
këtij të fundit dhe nën mbikqyrjen e tij të vazhdueshme, ndërsa në rastin e kontratës
së sipërmarrjes (locatio condutio operis), natyra e punës dhe rezultati i saj përcaktohen
saktë, duke i dhënë te drejtën sipërmarrësit t‘a realizoje atë në mënyre të pavarur dhe pa
shqetësimin permanent të palës porositese, e cila ka te drejtë vetëm te kontrollojë herë
pas here realizimin e punes (Hetemi, 1998, 209). Pra, sipërmarrësi angazhon kapitale
(jo detyrimisht kapitalin e tij), kryen investime dhe nëse investimi rezulton i sukseshëm
nxjerr fitime të cilat i përfiton në llogarite e tij personale në formën e dividentit, ashtu siç
edhe mund të rrezikojë falimentimin për shkak të mossuksesit.
Në këtë kontekst, sipërmarrësi gëzon një nivel të caktuar autonomie në zbatimin e veprës.
Si i tillë parimisht ai nuk është një nudus minister që zbaton veprën nën drejtimin e
drejtpërdrejtë të porositësit (Gazzoni, 2004, 3-4) (sipërmarrës me regji) që përfiton shumë
fikse apo një përqindje të caktuar mbi veprën. Sipërmarrësi është dominus në organizimin
dhe përmbushjes së punës përfundimtare të parashikuar në kontratë.Autonomia e
sipërmarrësit konsiderohet si një contractus natyral, përjashton përgjegjësinë e porositësit,
por që ky i fundit jep direktivave të vazhdueshme. Kjo nënkupton se kjo autonomi nuk
është e pakufizuar pasi në të njëjtën ajo kohë kufizohet edhe nga e drejta e porositësit për
të bërë ndërhyrjet e tij në lidhje me punimet, ndërhyrje këto që nuk duhet të tejkalojnë
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kufizimet e kontratës së sipërmarrjes. Funksioni drejtues i porositësit redukton por nuk
shuan autonominë e sipërmarrësit, duke mos patur mundësinë që ta transformojë në një
instrument pasiv.
Kontrata e punës, në thelb të saj ka krijimin e një marrëdhënie me vullnet të plotë midis
punëdhënësit dhe punëmarrësit, me objekt kryerjen e një pune ose shërbimi. Kontrata e
porosisë sipas parashikimeve të legjislacionit tonë, konkretisht Kodit Civil neni 913 është
përkufizuar si një kontratë me të cilën njëra palë detyrohet të kryejë një ose më shumë
veprime juridike për llogari të palës tjetër. Në pamje të parë duket sikur këto kontrata janë
e njëjta gjë, sa i takon elementit të kryerjes së një pune apo shërbimi, dhe në fakt në këtë
aspekt ato ngjasojnë. Së dyti këto kontrata ngjasojnënë elementin tjetër përbërës të tyre
qëështë shpërblimi. Në kontratën e punës ajo është element përbërës i saj, dhe po e njëjta
gjë dhe për porosinë. Përsa I takon kësaj të fundit, kundërshpërblimi në të prezumohet
sikur të jetë. Madje edhe kur nuk është përcaktuar ai bëhet në bazë të tarifave profesionale
apo zakonit, dhe në mungesë të tyre nga Gjykata. Në lidhje me afatin të dyja këto kontrata
e kanë element përbërës të ekzistencës së tyre. Në Kontratën e porosisë edhe pse afati
është pjesë përbërëse, gjithsesi kontrata mund të prishet nëçdo kohë.Ky është një element
dallues midis kontratës së punës dhe kontratës së pororsisë. Punëmarrësi, në kontratën e
punës i vë në dispozicion punëdhënësit kohën e tij dhe jo rezultatin.
Kontrata individuale punës, me afat të caktuar dhe me afat të pacaktuar
Kontrata e punës është një marrëveshje ndërmjet punëmarrësit dhe punëdhënësit,
që rregullon marrëdhëniet e punës dhe përmban të drejtat dhe detyrimet e palëve. Në
kontratën e punës punëmarrësi merr përsipër të ofrojë punën ose shërbimin e vet për një
periudhë të caktuar ose të pacaktuar kohe, në kuadër të organizimit dhe të urdhrave të një
personi tjetër, të quajtur punëdhënës, i cili merr përsipër të paguajë një kundërshpërblim
(Kreu 5, neni12, Kodi i Punës).Nga kjo dispozitë dalin qartazi elemntët thelbësorë të një
kontrate pune. Konkretisht, elementi i parëështë kryerja e punës ose dhënia e shërbimit.
Element tjetër thelbësorëi kontratës së punës është I lidhur me afatin apo kohëzgjatjen e
kontratës për një periudhe të caktuar apo të pacaktuar kohe. Karakteristikat e një kontrate
pune me afat ndryshojnë nga një kontratë pune me afat të pacaktuar. Së treti në këtë
marrëdhënie, element përbërës është varësuia e punëdhënësit ndaj punëmarrësit. Kjo
varësi mund të jetë kohore, hierarkike dhe hapsinore. Përsa i përket varësisë kohore ajo
është e lidhur me respektimin e orarit të punës, të përcaktuar nga punëdhënësi. Varësia
hapësinore është e lidhur me vendin e ushtrimit të punës, i caktuar gjithmonë nga
punëdhënësi. Ndërsa sa i takon varësisë hierarkike punëmarrësi ështëi detyruar të punojë
sipas urdhrave të punëdhënësit, dhe sipas kërkimeve të tij. Nuk është e detyrueshme që
të tre këto aspekte varësie të përmbushen në mënyrë komplementare. Element mjaft i
rëndësishëm i kontratës së punës, është paga. Thamë më lart që marrëdhënia e punës
është një marrëdhënie me kundërshpërblim, pa të cilin kjo marrëdhënie nuk do të kishte
kuptim. Marrëdhënia e punës, duke qënë një marrëdhënie e dyanshme, ekzistenca
dhe vlefshmëria e sj është e lidhur me shprehjen e vullnetit të lirë të tëdy palëve për të
bashkëpunuar. Mënyra e shprehjes së këtij vullneti, shfaqet në formën e evidentimit të tij e
cila mund të jetë me gojë ose me shkrim. Pra vlefshmëria e një Kontrate pune nuk është e
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lidhur domosdoshmëritë me pasjen e një karakteri formal. Gjithsesi edhe pse legjislacioni
ynë e lejon lindjen e marrëdhënies së punës me gojë, brënda 30 ditëve punëdhënësi është
i detyruar të hartojë dhe të lidhë me punëmarrësin kontratën e punës. Moshartimi i këtij
dokumenti, nuk sjell pavlefshmërinë e saj, por sjellpërgjëgjësi për punëdhënësin (neni
202 Kodi i Punës). Nga ana tjetër, çdo ndryshim në përmbajtje të saj duhet të bëhet me
marrëveshjen e të dy palëve. Kodi ynëi punës, nuk lejon veprime arbitrare të punëdhënësit,
të cilat dëmtojnë punëmarrësin. Në përgjithësi fryma e kodit tonë të punës, është në
përkrahje të pozitave të punëmarrësit, si pala e “dobët” e saj.Përsa i takon zgjidhjes së një
kontrate pune, ajo është e lidhur me respektimin e dy ksuhteve kryesore, që të ndodhemi
përpaara një zgjidhje të rregullt,siçështë afati dhe respektimi i procedurës së duhur
ligjore. Jemi përpara respektimit të procedurës kur punëdhënësi njofton me shkrim
punëmarrësin të paktën 72 orë para takimit dhe të bisedoj me të. Punëdhënësi, gjatë kësaj
bisede, i parashtron punëmarrësit arsyet e vendimit të parashikuar për t’u marrë dhe i jep
atij mundësi për t’u shprehur. Zgjidhja njoftohet me shkrim, brenda një afati nga 48 orë
deri në një javë pas takimit (shih nenin 144 të Kodit të punës).Ndërsa sa i takon afatit të
njoftimit,neni 143 i kodit të punës ka parashikuar se pas kohës së marrjes në provë, për të
zgjidhur kontratën me periudhë të pacaktuar, palët duhet të respektojnë një afat njoftimi
prej një muaji, gjatë vitit të parë të punës, prej dy muajsh për dy deri në pesë vjet pune, prej
tre muajsh për më shumë se pesë vjet pune.
Kontratat e punës, thamë që mund të jenë me afat të përcaktuar ose pa afat.Punonjësit dhe
punëdhënësit duhet të rrinë në një kontratë deri sa ajo të përfundojë, psh me mbarimin e
afatit, kur është fjala për kontrata pune me afat, apo me mbarimin e saj kur nuk ekziston
më qëllimi për të cilin është lidhur, ose derisa kushtet janë ndryshuar.
-Kontrata me afat të papërcaktuar
Kontrata e punës mund të lidhen midis punëdhënësit e punëmarrësit, pa përcaktuar
detyrimisht një afat për kihëzgjatjen e saj. Kjo e fundit ëhstë e lidhur me vullnetin për
ta vazhduar atë nga të dyja palët, në të kundërt ajo zgjidhet kur kërkohet nga njëra palë,
por duke respektuar afatin e njoftimit. Në rastin kur njëra nga palët kërkon zgjidhjen
e saj duhet domosdoshmërisht të respektohet afati I njoftimit I cili varion në varësi të
kohëzgjatjes së kësaj marrëdhënie. Për të zgjidhur një Kontrate pune pa afat palët duhet
të respektojnë një afat njoftimi prej një muaji, gjatë vitit të parë të punës, prej dy muajsh
për dy deri në pesë vjet pune, prej tre muajsh për më shumë se pesë vjet pune. Mirëpo
lind pyetja cfarë ndodh në rastin kur punëdhënesi zgjedh që respektimin e këtij afati ta
zbatojë duke I dhënë punëmarrësit pagën që do të përfitonte gjatë respektimit të afatit të
njoftimit?
Konkretisht një rast gjyqësorë : Përsoni X ka qënë e punësuar pranë Institucionit Y, dhe ka
punuar për një periudhë 2 vjeçare. Më pas, punëdhënësi dëshiron të mos e vazhdojë më
këtë marrëdhënie pune, dhe vendos ta zgjidhë atë duke respektuar proçedurën, por duke
mosrespektuara aftin e njoftimit. Ai vendos ti paguajë X pagën e dy muajve sikur të ishte
në punë, dhe me këtë akt e konsideron të respektuar afatin e njoftimit, duke pretenduar se
tashmë jemi përpara një zgjidhje të rregullt të marrëdhënies së punës.Më sipër citova se
që të ejmi përpara një zgjidhje të rregullt të marrëdhënies së punës duhet të respektohen si
afati I njoftimit ashtu dhe procedura. Në rastin që paraqes për diskutim, procedura është
respektuar, por a do të konsiderohet e respektuar afati I njoftimit?
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Në lidhje me këtëçështje theksoj se gjatë afatit të njoftimit kontrata e punës është ende në
fuqi, pra prodhon efekte ligjore për palët, pra të dyja palët janë të detyruara të përmbushin
detyrimet kontraktore dhe ligjore, punëmarrësi duhet të punojë dhe punëdhënësi të
paguajë pagën. Respektimi i afatit të njoftimit nuk është i lidhur vetëm me çështjen
e njohjes dhe të shlyerjes së pagave të përfitueshme nga punëmarrësi për periudhën e
njoftimit. Gjatë periudhës së afatit të njoftimit marrëdhëniet e punës vazhdojnë me të gjitha
pasojat e tyre, të drejtat e detyrimet, si për punëdhënësin ashtu edhe për punëmarrësin,
përfshirë edhe ato të parashikuara nga nenet 23, 25, 26, 27, 28 e vijues, 143 pika 3 etj. të
Kodit të Punës. Ndërprerja e marrëdhënieve të punës nga punëdhënësi, pa përfunduar
afati i njoftimit, e bën zgjidhjen e kontratës me efekt të menjëhershëm, pasi kushtet e
nenit 143 të Kodit të Punës nuk konsiderohen të respektuara edhe nëse një sjellje e tillë e
punëdhënësit është shoqëruar prej tij me parapagimin përkatës të pages së përfitueshme
për atë periudhë për punëmarrësin.
Këtë qëndrim ka mbajtur edhe Gjykata e Lartë ne vendimin nr 319 dt 08.07.2010 ku
ndërmjet te tjerave është arsyetuar se : “Nga përmbajtja e dispozitave të sipërcituara
evidentohet qartë se, ligjvënësi është shprehur për të drejtën e punëmarrësit për të përfituar
pagën gjatë periudhës së njoftimit për zgjidhjen e kontratës së punës. Pra, në rastin e afatit
të njoftimit, ligjvënësi ka konsideruar se ky afat respektohet vetëm nëse punëmarrësi vijon
të ushtrojë detyrën e tij dhe kontrata e punës ende nuk është zgjidhur… Kushtet e nenit
143 nuk konsiderohen të respektuara edhe nëse një sjellje e tillë e punëdhënësit është
shoqëruar prej tij me parapagimin përkatës të pages së përfitueshme për atë periudhë
për punëmarrësin”.Mirëpo, edhe sot, praktika gjyqësore nuk është e unifikuar për raste të
ngjashme, duke dhënë zgjidhje të ndryshme dhe jo të njehsuara.
- Kontrata me afat të caktuar
Në rastin e kontratave të punës me afat, ato përfundojnë me mbarimin e afatit të vendosur
në të, pa detyrimin për të respektuar afat njoftimi apo procedurë.I vetmi detyrim i
punëdhënësit është shpërblimi për vjetërsi, në rast se përmbushen kushtet, që janë të
lidhura me kohëzgjatjen e marrëdhënies së punës për më shumë se 3 vjet. Me mbarimin
eafatit të caktuar kontrata merr fund automatikisht. Mirëpo në praktikë, është hasur një
ngërç, si rasti gjyqësorë që do të trjatojë më poshtë :
Personi A është punësuar pranë shoqërisë B që vitin 2006. Midis tyre janë lidhur kontrata
me afat Më pas, herë duke lidhur kontrata dhe herë në mënyrë jo të formalizuar me
kontrata, ka vazhduar të kryej detyrën e saj, për një periudhe kohe prej 8(tetë) vjetësh.
Midis tyre janë lidhur kontrata nga viti 2006 dhe deri në momentin e ndërprerjes së
marrëdhënies së punës, konkretisht viti 2013. Pra, gjatë gjithë marrëdhënies së punës së
paditëses, janë lidhur disa kontrata të njëpasnjëshme(secila prej tyre me afat 1 vit) dhe
kjo marrëdhënie ka zgjatur mbi 8 vjet. Çështja që shtrohet për diskutim është në rast se
jemi përpara një zgjidhje të marrëdhënies së punës me afat, apo përpara zgjidhjes së një
marrëdhënie me afat të pacaktuar?
Në këtë rast, thelbi qëndron në interpretimin e ndryshëm që I bëhet dispozitës së nenin
151/1 eKodit të Punës. Në tëështë parashikuar se “Kur ndërmjet palëve kanë qënë lidhur
disa kontrata të njëpasnjëshmeme afat të caktuar, për jo më pak se 3 vjet, mospërsëritja
e kontratës së fundit, do të konsiderohet si zgjidhje e kontratës nme afat të pacaktuar”.
Çështja është se kur kjo dispozitë thotë “për jo më pak se 3 vjet” I referohet kohëzgjatjes
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së marrëdhënies së punës, apo kohëzgjatjes të së paktën njërës prej kontratave të lidhura?
Doktrina në lidhje me këtë dispozitë nënvizon se kontratat me afat të caktuar lidhen
vetëm nëse natyra e punës e justifikon objektivisht një zgjidhje të tillë. Pra, punëdhënësi
nuk duhet të abuzojë me lidhjen e kontratave me afat me qëllimin e vetëm anashkalimin
e detyrimeve të punëdhënësit në një kontratë më afat të pacaktuar.Konsiderohet se
punëdhënësi është abuziv nëse lidh disa kontrata të njëpasnjëshme për një periudhë për
më pak se 3 vjet.Është e papranueshme idea se çdo punëdhënës edhe për një periudhë
mbi 3 vjeçare të ketë të drejta superiore, dhe të lidhë kontrata duke cënuar rëndë interesat
e punëmarrësve të cilat mbrohen me ligj. Ndaj një arsyetim i tillë nuk mund të pranohet
kurrsesi pasi bie në kundërshtim me dispozitat e tjera ligjore, të cilat mbrojnë të drejtat
e punëmarrësve. Kontrata e tretë me afat të caktuar duhet të zgjidhet sipas rregullave të
përcaktuara për kontratën pa afat, pra duke respektuar proçedurën dhe afatin e njoftimit.
Ratio legis i këtij rregulli është mbrojtja e lirisë kontraktuale të punëmarrësit (për më
shumë vendimin Nr.1030 dt.05.05.2015 Gjykata e Apelit).
Përfundime
Çështjet e zgjidhje së marrëdhënieve të punës janë objekt i shumë konflikteve gjyqësore,
dhe është një realitet që e ka provuar secili prej nesh, direkt apo indirekt. Në këtë punim,
ka trajtuar dy nga problematikat e tyre, për të cilat dhe jurisprudence po tenton drejt një
unifikimi të praktikës. Në rastin kur punëdhënësi zgjedh që afatin e njoftimit ta quaj të
respektuar me parapagimin e pagës që punëmarrësi do të kishte përfituar në rast se do të
vazhdonte punë, vlerësoj se gjithsesi do të jemi përpara një zgjidhje të mënjëhershme dhe
të pajustifikuar të marrëdhënënies së punës. Në rastin e afatit të njoftimit, ligjvënësi ka
konsideruar se ky afat respektohet vetëm nëse punëmarrësi vijon të ushtrojë detyrën e tij
dhe kontrata e punës ende nuk është zgjidhur.
Sa i takon çështjes së dytë, punëdhënësi nuk duhet të abuzojë me pozitën e punëmarrësit,
duke zgjedhur të lidhë pambarimisht kontrata me afat. Lidhja e tyre me afat në mënyrë të
vazhdueshme duhet të bëhet deri në 3 vjet, pasi me kalimin e këtij afati, edhe në këtë rast
zgjidhja e marrëdhënies së punës do të konsiderohet si e menjëhershme dhe e pajustifikuar.
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Ndërmjetësi ne realitetin e sotëm shqiptar. Roli dhe funksioni i tij ne
përballje me sfidat
Sokol Bana

Përgjegjës Departamenti
Fakulteti i Shkencave Humane
Universiteti “Ismail Qemali” Vlore

Abstrakt
Zgjidhja e çështjeve civile, tregtare, penale, familjare etj., me marrëveshje është e njohur në
legjislacionin vendas e atë ndërkombëtar në fuqi dhe njihet si zgjidhje jashtëgjyqësore. Ritmi i shpejtë
i ndryshimeve shoqërore dhe ekonomike në vendin tonë, në këto vitet e fundit, është karakterizuar
përgjithësisht nga rritja e numrit të konflikteve, të cilët janë një realitet pothuajse i përditshëm
dhe ndërmjetësimi i tyre nuk është vetëm një sfidë gjyqësore, por edhe shoqërore. Alternativa
e ndërmjetësimit paraqet interes edhe në ditët e sotme në konfliktet me natyrë familjare, civile,
tregtare dhe penale. Një rol të veçantë në këtë institut ka edhe ndërmjetësuesi, personi i zgjedhur
me detyrën t’u ofrojë palëve një mekanizëm transparent, më të shpejtë e më pak të kushtueshëm
për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis tyre. Roli kryesor i të tretit të paanshëm është t’i nxisë
palët të arrijnë në një diskutim konstruktiv mbi komponentët e ndryshëm të mosmarrëveshjes,
duke krijuar kushte optimale për trajtimin dhe zgjidhjen e konfliktit. Rezultatet në këto vitet e
fundit, edhe pse nuk janë shumë të kënaqshme, tregojnë gjithsesi për një proces në rritje dhe për
një konsolidim të mëtejshëm të këtij instituti.
Qëllimi i këtij punimi është, në thelb, studimi i rolit dhe i funksionit të ndërmjetësuesit, evolucioni
i kësaj figure në kohë në vendin tonë, si dhe trajtimi i ndërhyrjes së palës së tretë neutrale në
zgjidhjen e konflikteve me metodat e reja dhe bashkëkohore. Mbi te gjitha ne këtë studim do te
qartësohen edhe problematikat kryesore me te cilat përballen ditët e sotm ne realitetin shqiptar
ndërmjetësuesit.
Fjale kyçe: Ndërmjetësuesi, ndërmjetësim, zgjidhje konflikti, ligji i ndërmjetësimit, ndërmjetësi
familjar, civil, tregtar dhe penal.

Hyrje

Mosmarrëveshjet e shumta që vihen re në jetën e përditshme, kanë kohë që i vënë
institucionet e drejtësisë përballë shumë vështirësive. Si shkak i rritjes së numrit të
çështjeve dhe pamundësisë së zgjidhjes në kohë të tyre, institucionet e drejtësisë dhe
shoqërisë civile janë vënë në lëvizje për të gjetur zgjidhje alternative. Ritmi i shpejtë i
ndryshimeve shoqërore dhe ekonomike në vendin tonë në këto vitet e fundit është
karakterizuar përgjithësisht nga rritja e numrit të konflikteve, të cilët janë një realitet
pothuajse i përditshëm dhe ndërmjetësimi i tyre nuk është vetëm një sfidë gjyqësore, por
edhe shoqërore. Në konfliktet me natyrë civile, familjare ose tregtare, zgjidhja gjyqësore,
e cila konsiderohej si e vetmja formë e mundshme e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve,
i ka lënë në disa raste vendin disa rregullave të tjera ligjore për zgjidhje. Një nga këto
është dhe ndërmjetësimi, veprimtari jashtëgjyqësore në të cilën palët kërkojnë zgjidhjen
e një mosmarrëveshjeje me anë të një personi të tretë asnjanës (ndërmjetësit) për të
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arritur një zgjidhje të pranueshme të mosmarrëveshjes. Ndërmjetësimi është veprimtari
jashtëgjyqësore, në të cilën palët kërkojnë zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje me anë të
një personi të tretë asnjanës, ndërmjetësit, për të arritur një zgjidhje të pranueshme të
mosmarrëveshjes dhe që nuk bie në kundërshtim me ligjin. Si zgjidhje jashtë gjyqësore
e çështjeve, alternativa e ndërmjetësimit paraqet shumë interes jo vetëm në konfliktet
me natyre familjare dhe civile, por në këto vitet e fundit edhe në ato me natyrë tregtare.
Ndërmjetësimi u ofron palëve një mekanizëm më të shpejtë, më pak të kushtueshëm
dhe më transparent për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis tyre. Ndërmjetësimi ka
qenë përherë prezent në shoqërinë shqiptare si në të drejtën zakonore, fetare apo atë
pozitive, ku gjejmë shembuj të shumtë tradicionalë të zbatimit të metodave pajtuese e
ndërmjetësuese. Avantazhet që ofron kjo alternativë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
në rrugë jashtë gjyqësore, kalvari i gjatë i pritjeve nëpër dyert e gjykatave dhe zvarritjet
e shumta të seancave gjyqësore, ka bërë që palët në konflikt t’i drejtohen sot institutit
të ndërmjetësimit (Andoni, 2012). Alternativa e ndërmjetësimit paraqet interes në ditët
e sotme në konfliktet me natyrë familjare, civile, tregtare dhe penale dhe pikërisht kjo
është arsyeja që roli i ndërmjetësit të studiohet, të sillet në vëmendjen e lexuesit si dhe të
rivlerësohet me qëllim aplikimin e suksesshëm të tij.
Rëndësia e studimit të institutit të ndërmjetësimit dhe figurës së ndërmjetësit. Baza
ligjore
Në historinë e vendit tonë ndërmjetësimi si mënyrë për zgjidhjen e konflikteve nuk është
një institut i ri. Ndërmjetësimi ka qenë përherë prezent në shoqërinë shqiptare. Në të
drejtën zakonore, fetare apo pozitive, gjejmë modele e shembuj të shumtë tradicionalë
të zbatimit të metodave pajtuese e ndërmjetësuese. Në kontekstin shqiptar, instituti i
ndërmjetësimit e gjen zanafillën tek e drejta zakonore shqiptare, e cila është pjesë e një
sistemi juridik të pashkruar. Ky sistem i përcaktonte ndërmjetësit të drejta dhe detyrime
të cilat janë të sanksionuara sipas kësaj të drejte. Në të drejtën zakonore ndërmjetësimin e
gjejmë të sanksionuar në Kanunin e Lekë Dukagjinit. Mund të përmendim gjithashtu rolin
e veçantë që kanë luajtur pleqtë dhe gjyqi i pleqve, por edhe kuvendi që gjykonte në raste
të veçanta, të cilët përpara se të gjykonin çështjen e paraqitur bënin të gjitha përpjekjet për
pajtim. Këtë rol të këtyre institucioneve zakonore e ka huazuar herë pas here edhe e drejta
shtetërore deri në ditët tona. Gjykatat e fshatit dhe të lagjeve, të njohura edhe si gjykata
shoqërore të krijuara qysh më 1968, e madje të njohura si hallka përbërëse të sistemit
gjyqësor, gjykonin çështje të një rëndësie të vogël, të cilët me të marrë kërkesën duhet të
bënin të gjitha përpjekjet për pajtim të palëve në konflikt (Mandro, 2008). Në dhjetor të
vitit 1995, me iniciativën e një grupi specialistësh të drejtësisë, sociologjisë dhe kulturës,
për herë të parë në Shqipëri është ngritur dhe institucionalizuar “Fondacioni i Pajtimit
të Mosmarrëveshjeve”1. Përpjekjet e këtij fondacioni si edhe klima e re legjislative e pas
viteve ‘90 në Shqipëri, kanë bërë që ndërmjetësimi si alternativë e zgjidhjes së konflikteve
të jetë i përfshirë në kodet dhe akte ligjore. Eksperienca e parë me një ligj të posaçëm
të ndërmjetësimit përkon me Ligjin nr. 8465, datë 11.3.1999, “Për ndërmjetësimin për
zgjidhjen me pajtim të mosmarrëveshjeve”, i cili, në fakt, nuk parashikonte ndërmjetësimin
Shih: http://www.mediationalb.org/.
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si alternativë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve tregtare. Ky problem u zgjidh me ligjin
nr. 9090, datë 26.06.2003, “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, i cili
shfuqizoi të mëparshmin dhe me të cilin është përfshirë ndërmjetësimi si alternativë
e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve tregtare. Por, ky ligj nuk zgjidhte të tërë hallkën e këtij
institucioni dhe pikërisht mbi këtë bazë dhe në kuadër të planit kombëtar për zbatimin
e MSA-së (2007 - 2012), më 24.2.2011, Ligji nr. 10835 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen
e mosmarrëveshjeve” e shfuqizoi këtë të fundit,2 pasi nuk ka qenë efektiv në përdorimin
e tij shtatë vjeçar. Ligji në fuqi Nr.10835 i vitit 2011 është pjesë përbërëse e reformave
në kuadër të përafrimit të legjislacionit të Shqipërisë me atë të BE-së dhe erdhi edhe si
pasojë e kërkesës së vazhdueshme të shoqërisë civile, por edhe të vetë ekspertëve të huaj
që të rregullojë si duhet veprimtarinë e ndërmjetësimit. Ky ligj, i hartuar në përputhje me
direktivën 2008/52/KE të BE-së3 dhe Kodin Etik Europian i Ndërmjetësit, e sanksionon
ndërmjetësimin si një veprimtari të pavarur jashtëgjyqësore, që ndërmerret vullnetarisht
nga palët për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të tyre. Mosmarrëveshjet mes palëve me
natyre tregtare dhe civile me ligjin aktual Nr.10385, mund të zgjidhen pa shkuar në
gjykatë. Në këtë ligj është parashikuar që një ndërmjetësues i licencuar mund të mbyllë
pretendimet mes palëve në konflikt, si dhe të gjithë veprimtarinë e ndërmjetësimit dhe
procedurat për kryerjen e procesit.
Qëllimi i ligjvënësit në ligjin Nr.10385 për ndërmjetësimin, është që të shkarkojë gjykatat
civile nga një mbingarkesë e çështjeve të këtij lloji me anë të procesit të ndërmjetësimit
të detyruar duke siguruar zgjidhje të shpejtë, fleksibilitet të procedimit, konfidencialitet,
kursim dhe transparencë të tarifave, stimulime fiskale, profesionalizëm dhe seriozitet të
agjencive dhe të ndërmjetësve. Kjo ka vlerë të veçantë sidomos në mosmarrëveshjet me
natyrë tregtare, ku kërkohet një zgjidhje e shpejtë, fleksibilitet në procedim, konfidencialitet
dhe mbi të gjitha një klimë besimi dhe vazhdimësie të marrëdhënieve të palëve në proces.
Ndërmjetësimi ka qenë edhe përpara se ligji ta bënte të detyrueshme për rastet që
përfshijnë çështje të caktuara, por në vendin tonë nuk ka pasur sukses të madh për shkak
të një njohjeje të dobët të institutit nga ana e palëve ndërgjyqëse, dhe nga mungesa e
besimit që i linte në dorë një pale tjetër zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.
Ligjvënësi me reformën e ndërmjetësimit ka vendosur një pale të tretë, të paanshëm dhe
pa ndonjë fuqi vendimmarrëse dhe gjykuese, me detyrën që t’i vendosë palët përballë
njëri-tjetrit dhe do të jenë vetë ata që do të gjejnë zgjidhjen e mosmarrëveshjes së tyre
(ndërmjetësimi lehtësues), ose të pranojnë propozimin e ndërmjetësit për një marrëveshje
(ndërmjetësimi vlerësues): padyshim që njëra zgjidhje ose tjetra duhet të ketë pëlqimin e
të dyja palëve që të jetë efektive dhe detyruese.
Roli, rëndësia dhe profili i ndërmjetësit. Sfidat (e kapërcyeshme) te realitetit shqiptar
Roli kryesor i të tretit të paanshëm është t’i nxisë palët të arrijnë në një diskutim
konstruktiv mbi komponentët e ndryshëm të mosmarrëveshjes, duke krijuar kushte
Ligji Nr.9090, datë 26.6.2003, “Për ndërmjetësimin për zgjidhjen me pajtim të mosmarrëveshjeve”.
Direktiva 2008/52/KE, “Mbi disa aspekte të ndërmjetësimit në çështjet civile dhe tregtare”, CELEX
32008l0052, Gazeta Zyrtare e Bashkimit Europian (2008). Nr.L136. fq. 3–8.
2
3
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optimale për trajtimin e konfliktit nga një këndvështrim tjetër. Në qoftë se në përfundim
të kësaj, palët arrijnë një marrëveshje, rezultati me siguri do të jetë ai më optimali, por në
çdo rast, para se të marrin pjesë në proces, si ndërmjetësi ashtu edhe palët, duhet të jenë
plotësisht të vetëdijshëm për mundësinë që mund t’i japin fund edhe pa marrëveshje.
Edhe pse shumë ndërmjetësime përfundojnë pa marrëveshje, arrijnë të hapin dritare të
reja nëpërmjet të cilave palët rinisin dialogun, kjo sepse ndërhyrja e palës së tretë neutrale
favorizon një kuptim më të mirë të aspekteve të vërteta të mosmarrëveshjes. Përpjekja për
ndërmjetësim përbën një angazhim të mënyrave dhe nuk mund të garantojë rezultate të
veçanta, prandaj, parametrat e vlerësimit duhet të përqendrohen në mënyrën se si është
kryer procedura.
Ndërmjetësi nuk është një palë e tretë gjykuese; ai nuk ofron këshilla dhe teknika ligjore,
e as nuk vendos mosmarrëveshje në bazë të meritave, si rrjedhojë, ndërmjetësi nuk mund
të garantojë arritjen e një marrëveshje. Ai ka një detyrim metodologjie edhe jo rezultati.
Kjo do të thotë që ai ka një funksion udhëheqës në procedurë, duke identifikuar pikat që
formojnë të ashtuquajturën “harta e konfliktit”, lehtëson komunikimin dhe negocimin
mes palëve, aplikon teknikat e tij të procedurës së zgjidhjes, inkurajon pjesëmarrjen e
palëve në mënyrë të drejtë dhe lejon që secili prej tyre të shprehet lirshëm, në mbrojtje të
interesave të tyre, pa cenuar ato të të tjerëve. Gjithçka është e realizueshme, vetëm nëse
krijohet një klimë respekti reciprok dhe një urë lidhjeje komunikimi efektiv ndërmjet
palëve dhe mes tyre e ndërmjetësit.
Angazhimi i ndërmjetësit konsiston në një ndërveprim të vazhdueshëm me palët, që nga
momenti i parë i ndërhyrjes së tij e deri në përfundim të procedurës. Objektivi i tij kryesor
është ajo që të ndihmojë palët për t’u përballur me konfliktin nga një perspektivë tjetër,
përmes analizës së komponentëve të tij të ndryshme.
Kushtet që duhet të plotësojë një person për të ushtruar profesionin si ndërmjetës janë
parashikuar në Ligjin Nr.10385. Ky ligj, si në parim ashtu edhe në përmbajtje, është
në përputhje të plotë me legjislacionin Europian si dhe me Kodin Etik Europian të
Ndërmjetësit. Me këtë ligj, shtetasi shqiptar ose i huaj, që dëshiron të ushtrojë profesionin
e ndërmjetësit, duhet të përmbushë njëkohësisht disa kushte te sanksionuara shprehimisht
në nenin 2 të ligjit në fjalë: të ketë kryer programe të studimeve të ciklit të parë; të ketë
mbushur moshën 25 vjeç; të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për
kryerjen me dashje të veprave penale; të ketë përfunduar programin e trajnimit dhe të
formimit profesional të ndërmjetësve, të miratuar nga Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve
(DKN), si dhe të jetë i licencuar dhe i regjistruar në Regjistrin e Ndërmjetësve. Aktualisht,
janë mbi 70 ndërmjetësit e regjistruar në DNK4. Ndryshe nga ligji i mëparshëm i viti
Neni 4 i ligjit në fjalë sanksionon shprehimisht: “1. Ndërmjetësi e ushtron veprimtarinë, si person
fizik ose juridik, nëpërmjet zyrës a qendrës së tij, pas licencimit dhe regjistrimit të tij në Regjistrin
e Ndërmjetësve, sipas këtij ligji.2. Pranë Ministrisë së Drejtësisë ngrihet Komisioni i Licencimit
të Ndërmjetësve, i cili përbëhet nga dy përfaqësues të Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësimit dhe
tre përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë. Rregulla më të hollësishme për krijimin dhe mënyrën
e organizimit e të funksionimit të Komisionit të Licencimit të Ndërmjetësve përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 3. Komisioni i Licencimit të Ndërmjetësve licencon subjektet e interesuara për ushtrimin e veprimtarisë së ndërmjetësimit, të cilat regjistrohen, si persona fizikë ose
juridikë, në organet kompetente dhe në organet tatimore, në përputhje me aktet ligjore në fuqi...”.
4
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2003, ligji aktual parashikon gjithë procedurën për ngritjen e Komisionit të Licencimit
të Ndërmjetësve (KLN), mënyrën e marrjes së licencës, regjistrimin e personit që kryen
një aktivitet të tillë, kushtet që duhet të plotësojë një person për të punuar ndërmjetës,
rastet kur i hiqet licenca e personit që bën ndërmjetësimin si dhe ngritjen e DKN-së. Po
ashtu, në ligjin e ri të 2011-ës ndërmjetësit që e ushtrojnë këtë veprimtari si profesion,
kanë të drejtë të kërkojnë dhe të shpërblehen për punën si dhe për shpenzimet e kryera
në procedurën e ndërmjetësimit, sipas marrëveshjes për ndërmjetësim të nënshkruar me
palët.
Teknikat të cilave duhet t’i referohet ndërmjetësi mund të grupohen në tri kategori:
Teknikat procedurale, që kanë të bëjnë me çështje të tilla si, përcaktimi i agjendës për
trajtimin e çështjeve,5 përcaktimi i mënyrës më të përshtatshme për ndërmjetësim,
përcaktimi i kohës së seancave individuale dhe të përbashkëta. Ndërmjetësi duhet t’i
shpjegojë palëve që nga momenti i parë se nuk do të marrë asnjë vendim në lidhje me
mënyrën me të cilën do të zgjidhet mosmarrëveshja dhe se i takon atij të përcaktojë dhe të
kujdeset për aspektet procedurale dhe rregullat.
Teknikat komunikuese: i përmbahen procedurave të hartuara për të mbajtur kanalet e
komunikimit të hapura, duke i ndihmuar palët në sqarimin e çështjeve dhe t’i lejojë që të
mund të dëgjojnë njëri-tjetrin për të kuptuar interesat e tyre, duke siguruar në të njëjtën
kohë, një hapësirë në të cilën secili ka të drejtë të shpreh ndjenjat e tij, të gjenerojë empati
dhe të krijoj klimën e besimit të nevojshëm për negociata bashkëpunuese.
Teknikat e konsiderueshme: kanë të bëjnë me qartësimin e çështjeve dhe të interesave të
palëve mbi bazën e kritereve objektive, për t’i ndihmuar në gjenerimin e alternativave të
ndryshme, bazë mbi të cilën do të strukturohet marrëveshja. Për këtë motiv, kompetencat
e kërkuara nga ndërmjetësi janë të përfaqësuar nga njohjet teorike dhe aftësitë ose
kapaciteti (Bush & Folger, 1994).
Ndërmjetësi duhet t’i shpjegojë palëve që në fillim qëllimin e ndërmjetësimit në mënyrë
të qartë, sepse në qoftë se nuk e bën, palët mund të konsiderojnë se qëllimi i vetëm i
ndërmjetësimit është ai që të arrijnë një marrëveshje, ndoshta edhe me frikën që mund t’i
serviret një zgjidhje e padobishme për ta. Pasi nuk ekzistojnë dy ndërmjetësime të njëjta,
ndërmjetësi duhet të jetë në gjendje që të përshtatë çdo herë skemën dhe procedurën
pajtuese me veçantinë e mosmarrëveshjes dhe llojin e konfliktit, duke planifikuar që
nga fillimi dhe gjatë gjithë ecurisë së ndërmjetësimit veprimin më të përshtatshëm për
menaxhimin e situatave konkrete.6
Përveç teknikave dhe metodave të përdorura, ndërmjetësimi sjell një mënyrë të ndryshme
të të menduarit, një përqasje krijuese që lejon pjesëmarrjen aktive të palëve në bashkëndërtimin e zgjidhjes. Ky sistem i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sjell me vete një respekt
të thellë për njerëzit, bazuar në etikën ndaj së cilës duhet të frymëzohen veprimet e
ndërmjetësit dhe avokatëve që ndihmojnë palët (Acland Floyer, 1993).
Ndërmjetësit në ushtrimin e kësaj veprimtarie kanë të drejtë të shpërblehen për punën dhe
për shpenzimet e kryera, sipas marrëveshjes për ndërmjetësim të nënshkruar me palët,
si dhe duhet të ruajnë konfidencialitetin dhe sekretin profesional. Personi i licencuar
nuk ofron këshillim ligjor, dhe nuk ka përgjegjësi nëse ndërmjet palëve për zgjidhjen e
Identifikimi i prioritetit të interesave dhe strategjive.
Bazuar mbi Pikën 1 të Kodit Etik Europian për Ndërmjetësit.
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konfliktit me ndërmjetësim nuk arrihet marrëveshje, si dhe në ato raste kur arrijnë një
marrëveshje ai nuk mban përgjegjësi për moszbatimin e kësaj marrëveshjeje. Në mbyllje të
procedurës së ndërmjetësimit, ndërmjetësi njofton gjykatën, prokurorinë ose arbitrazhin
me qëllim fillimin e procedurave të pezulluara për efekt të ndërmjetësimit.
Konkluzione
Zgjidhja gjyqësore, e cila konsiderohej si e vetmja formë e mundshme e zgjidhjes së
mosmarrëveshjeve, sot i ka lënë vendin rregullave të reja dhe bashkëkohore për zgjidhjen
e konflikteve, të cilat janë gjithashtu ligjore. Në vendet më të zhvilluara, kjo ka ardhur
si pasojë e dobësisë së shtetit në zbatimin e ligjit, rritjes së korrupsionit në organet e
drejtësisë dhe humbja e besimit në to, aktet e vetëgjyqësisë, etj. Lidhur me fushat rreth
mosmarrëveshjeve ku mund të ndërmjetësohej mund të thuhet se ato janë shumë dhe
vetë neni 2 i ligjit për ndërmjetësimit përcakton përveçse parimet, ashtu edhe fushat ku
mund të zbatohet ndërmjetësimi. Siç e përmendëm më sipër, ndërmjetësimi ka një fushë
gjithëpërfshirëse për konfliktet me natyrë familjare, civile dhe tregtare, penale dhe jo
vetëm, pasi gjen zbatim edhe në fushën pronësore, të punës dhe të çështjeve me natyrë
pasurore. E thënë më thjesht, ndërmjetësimi është gjithëpërfshirës. Kjo do të thotë se palët
janë të hapura ta përqafojnë alternativën ndërmjetësuese si rregull, në çdo rast. Themi
si rregull, sepse këtu bëjnë përjashtim vetëm ato mosmarrëveshje, që janë detyrimisht
kompetencë e një organi tjetër, siç është rasti i zgjidhjes së martesës, që mund të bëhet
vetëm përmes gjykatës me vendimin e saj. Kjo, nuk do të thotë, që ndërmjetësimi nuk
mund të zbatohet në fazën e zgjidhjes së martesës, për të provuar pajtimin e palëve dhe
vazhdimin e martesës, duke u tërhequr nga zgjidhja e saj.
Në Shqipëri, konteksti aktual bën të nevojshëm zëvendësimin e ndërmjetësimit gjyqësor me
forma më të zbutura, komunitare dhe sociale, megjithëse sërish ligjore të ndërmjetësimit.
Tradita e ndërmjetësimit ka mbetur aktuale deri në ditët e sotme për disa arsye: për shkak
të mosbesimit përballë sistemit gjyqësor; prezencës së korrupsionit në gjykata; për shkak
se paraqitja në gjykatë e një konflikti ka mundësi të nxisë urrejtje edhe më të mëdha mes
palëve; shpesh vendimet e gjykatave në aspektin juridik edhe pse kanë dhënë vendimin
sipas ligjit, kanë nxitur edhe më shumë konfliktin.
Ndërmjetësimi paraqet disa avantazhe në raport me procedurat e tjera, si një proces i
shpejtë, konfidencial, avantazh për të mbajtur nën kontroll kostot dhe lëshimet reciproke,
premisa që palët të vazhdojnë marrëdhëniet në të ardhmen, karakteri i detyrueshëm i
akt-marrëveshjes. Palët konsiderohen dhe emërtohen “palë në proces” dhe jo me termat
paditës, i paditur, keqbërës, dëmtues, i pandehur, të cilat krijojnë gjendje të rëndë
psikologjike për palët dhe përkatësi të fajit edhe pa ekzistuar ai. Praktika ka treguar se
aplikimi i këtyre formave të zgjidhjes së çështjeve me marrëveshje ka përparësitë dhe
mangësitë e saj. Ndër përparësitë që vlejnë të përmenden janë reduktimi i shpenzimeve
dhe kohës së nevojshme për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, si dhe ekzistenca e një vullneti
të lirë të palëve në konflikt, që vetë ata i zgjedhin mënyrat e zgjidhjes së kontekstit dhe
luajnë rol aktiv në proces në mënyrë që ato vetë të mundohen të gjejnë zgjidhjen më të
mirë për ta. Pala e tretë vetëm i udhëzon palët drejt zgjidhjes, por nuk ua dikton atë. Qasja
konsensuale vetëm se shton gjasat se palët do t’i ruajnë marrëdhëniet e tyre pasi ta gjejnë
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zgjidhjen, qoftë personale, qoftë ekonomike dhe kjo nënkupton mirëkuptim(Keka, 2005).
Në këto vitet e fundit, edhe pse rezultatet nuk janë shumë të kënaqshme, ato tregojnë për
një proces në rritje dhe në konsolidim të këtij instituti.
Për të ushtruar ndërmjetësimin nevojitet aftësim profesional dhe njohja e procedurës.
Në rolin e ndërmjetësit mund ta shohin veten edhe të rinjtë, të cilët duhet të kenë kryer
programe të studimeve të ciklit të parë dhe pasi të kenë mbushur moshën 25 vjeç, ta
shohim këtë si një mundësi të ushtrimit të një profesionit të lirë: ndërmjetës.
Nga ana tjetër njohja dhe zbatimi në praktikë i ndërmjetësimit duhet të konsiderohet
akoma më shumë nga njohësit e ligjit, nga gjyqtarët, avokatët, institucionet e ndryshme
të arsimit, pedagogët, sociologët, psikologët e të gjithë ata persona që kanë interes ta
ushtrojnë këtë veprimtari interesante.
Edhe pse ndërmjetësimi është një veprimtari e pavarur që realizohet nga persona të
licencuar dhe të regjistruar në Regjistrin e Ndërmjetësve pranë Ministrisë së Drejtësisë,
të cilët garantojnë zgjidhje të pranueshme për palët dhe që nuk bien në kundërshtim
me ligjin, një vëmendje e veçantë në realitet duhet t’i kushtohet vlerësimit nga ana e
shoqërisë rolit të ndërmjetësit dhe zbatimit në praktikë të këtij instituti në zgjidhjen e
mosmarrëveshjeje tregtare.
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Abstrakt
Agjencionet e BE-së janë persona të pavarur juridik të cilat janë themeluar me qëllim që të
ushtrojnë kompetenca të caktuar në kuadër të së drejtës evropiane. Ato kanë detyra specifike
teknike, shkencore dhe administrative në fusha të caktuara. Në përgjithësi ekzistojnë mbi 40
agjencione të ndryshme të BE-së të cilat ndahen në katër kategori të ndryshme: agjencionet e
decentralizuara, agjencionet ekzekutive, agjencionet e Euroatomit dhe Instituti evropian për
inovacion për teknologji. Agjencionet e BE-së, varësisht se cilës kategori i takojnë, i nënshtrohen
një kontrolli administrativ nga organet përkatëse si: Komisioni Evropian, Auditori brendshëm,
Office Européen de Lutte Anti-Fraude (OLAF) dhe Auditori i Përgjithshëm.
Fjalët kyçe: E drejtë evropiane, agjencionet, kategoritë, kontrolli, organet.

Hyrje
Agjencionet e BE-së janë juridikisht institucione te pavarura te cilat janë themeluar me
qëllim që në kuadër te drejtës evropiane të ushtrojnë kompetenca të caktuara për BEnë dhe shtetet anëtare në fushëlëmitë e ndryshme. Detyrat e agjensioneve të BE-së kanë
të bëjnë me çështjet ligjore, teknike dhe shkencore. Veprimtaria e agjensioneve të BEsë shtrihet nga vëzhgimi e konsulenca deri tek vendimmarrja dhe kontrolli në fusha të
caktuara. Fillet e themelimit të agjencioneve të BE-së i gjejmë në vitet e 60-ta ndërsa një
hovë të themelimit të tyre mbas vitit 2000.
Baza ligjore
Fillimisht duhet të theksohet se për dallim nga Organet themelore të BE-së të cilat janë të
themeluara në bazë të burimeve primare të së drejtës evropiane, respektivisht traktateve
themeluese, agjencionet e BE-së themelohen në bazë të akteve juridike të vetë organeve
themelore te BE-së, pra në bazë të burimeve sekondare. Me burimet sekondare të së drejtës
evropiane janë për t’u nënkuptuar të gjitha ato akte juridike të organeve të Bashkimit
Evropian që miratohen në bazë të kontratave themeluese. Burimet sekondare kanë një
rang në të ultë (forcë juridike më të vogël) se burimet primare të së drejtës evropiane.
Nga kjo rrjedh se ato gjithmonë duhet të jenë në harmoni të plotë me burimet primare
të drejtës evropiane (Zahiti, 2013, 21). Në bazë të dispozitës të nenit 288 të „TMPBE”
(Traktatit mbi Mënyrën e Punës të Bashkimit Evropian) aktet e organeve të Bashkimit
Evropian sipas natyrës dhe karakterit juridik që kanë ndahen në: rregullore, direktiva,
vendime, rekomandime dhe mendime.
Autori është Profesor i Fakultetit Juridik dhe anëtar i Këshillit Drejtues të Universitetit Publik të
Prizrenit „Ukshin Hoti“.
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- Rregulloret janë faktikisht ligjet e Bashkimit Evropian. Sipas definicionit legal të nenit
288 paragrafi 2 të „TMPBE“, rregulloret e Bashkimit Evropian kanë efekt të përgjithshëm
dhe i detyrojnë në tërësi dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë shtetet anëtare.
- Direktivat janë akte juridike të cilat në bazë të nenit 288 paragrafi 2 të „TMPBE“ i
detyrojnë ato shtete anëtare të cilave ju drejtohen lidhur me objektivat që duhet t’i
realizojnë adresatët (pra personat juridikë dhe fizikë të cilëve ju drejtohet direktiva), duke
iu lënë hapësirë shteteve anëtare lidhur me formën dhe mjetet për zbatimin e direktivës.
Direktivat i detyrojnë vetëm ato shtete anëtare të cilave ju adresohen dhe vetëm në atë masë
sa është qëllimi i tyre. Masat juridike të përcaktuara në direktivë në përgjithësi nuk vlejnë
automatikisht në vend të normave nacionale, por shtetet anëtare obligohen që këto masa
juridike të përcaktuara në direktivë t’i transformojnë, shndërrojnë në ligje gjegjësisht në
norma juridike nacionale që në këtë mënyrë të bëhet i mundshëm harmonizimi anasjelltas
i legjislacionit nacional me të drejtën e Bashkimit Evropian (Bleckmann, 1997, 75).
- Vendimet në bazë të dispozitës të nenit 288, paragrafi 4 të „TMPBE“, janë akte juridike
të cilat janë të detyrueshme për të gjithë ata adresatë të cilëve ato ju drejtohen. Vendimet
janë gjithashtu të detyrueshme në të gjitha elementet e tyre.
- Rekomandimet dhe deklarimet janë akte tjera juridike të përcaktuara në nenin 288 të
„TMPBE“ të cilat nuk kanë efekt juridik detyrues.
Kategoritë
Agjencionet e BE-së ndahen në katër kategori:
- Agjencionet e decentralizuara të BE-së;
- Agjencionet ekzekutive të BE-së;
- Agjencionet e EUROATOM-it dhe
- Instituti Evropian i Inovacionit dhe Teknologjisë
Agjencionet e decentralizuar të BE-së
Grupin më të madh të agjencioneve të BE-së e përbëjnë agjencionet e decentralizuara të
BE-së:
Agjencionet e decentralizuar të BE-së
01
02
03
04
05
06

Emërtimi

Akronimi

Selia

Viti i them.

European Centre for the Development
of Vocational Training
European
Foundation
for
the
Improvement of Living and Working
Conditions
European Agency for Safety and Health
at Work
European Environment Agency

Cedefop

Selanik

1975

EURO
FOUND

Dablin

1975

EU-OSHA

Bilbao

1994

EEA

Kopenhagë

1994

European Institute of Innovation and
Technology
European Training Foundation

EIT

Budapest

2010

ETF

Torino

1994
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EMCDDA

Lisabonë

1993

EMA

Londër

1995

Office for Harmonization in the
Internal Market
Community Plant Variety Office

OHIM

Alikante

1999

CPVO

Angers

1994

CdT

Luksemburg

1994

12

Translation Centre for the Bodies of
the European Union
European Food Safety Authority

EFSA

Parma

2002

13

European Maritime Safety Agency

EMSA

Lisabonë

2002

14

European Aviation Safety Agency

EASA

Këln

2003

15

European Network and Information
Security Agency
European
Centre
for
Disease
Prevention and Control

ENISA

Heraklion

2005

ECDC

Stokholm

2005

Pragë

2004

08
09
10
11

16
17
18

European Monitoring Centre
Drugs and Drug Addiction
European Medicines Agency

for

European
Global
Navigation GSA
Satellite Systems Agency
European Railway Agency
ERA
Frontex

20

European Agency for the Management
of Operational Cooperation at the
External Borders of the Member States
of the EU
European Fisheries Control Agency

Valenci & 2004
Lil
Varshavë
2005

EFCA

Vigo

2005

21

European Chemicals Agency

ECHA

Helsinki

2007

22

European Institute for Gender Equality

EIGE

Vilnius

2007

23

European Defence Agency

EDA

Bruksel

2004

24

European Institute for Security Studies

ISS

Paris

2001

25

European Union Satellite Centre

EUSC

26

European Police College

CEPOL

Torrejón
Ardoz

27

European Police Office

28

19

29
30
31
32
33

de

2002

Budapest

2005

Europol

Hagë

1999

European body for the enhancement of
judicial co-operation
Fundamental Rights Agency

Eurojust

Hagë

2002

FRA

Vjenë

2007

Body of European Regulators of
Electronic Communications
European Systemic Risk Board

BEREC

Rigë

2010

ESRB

Frankfurt

2010

Agency for the Cooperation of Energy
Regulators
European Banking Authority

ACER

Lubljanë

2011

EBA

Londër

2011
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European Securities and Markets
Authority
European Insurance and Occupational
Pensions Authority
European Asylum Support Office

ESMA

Paris

2011

EIOPA

Frankfurt

2011

EASO

Valleta

2011

European Agency for the operational
management of large-scale IT systems
in the area of freedom, security and
justice

eu-LISA

Talin

2012

Agjencionet e decentralizuara të BE-së ushtrojnë kompetencat e tyre në fushën e
teknikës, shkencës dhe administratës duke përkrahur kështu Institucionet e BE-së me
rastin e implementimit të masave të ndryshme politike. Njëkohësisht ato përkrahin
bashkëpunimin në mes të Institucioneve të BE-së dhe Qeverive të shteteve anëtare
nëpërmjet të dhënies të njohurive kompetente sektoriale. Agjencionet e decentralizuara
të BE-së themelohen kryesisht për një kohë të pacaktuar në shtete të ndryshme anëtare
të BE-së. Qëllimi i përbashkët i agjencioneve të BE-së është për të futur një shkallë të
decentralizimit dhe të shpërndarjes hapësinore të aktiviteteve të BE-së. Disa agjenci
të zhvillojnë njohuri teknike dhe shkencore, ndërsa disa të tjera mbledhin së bashku
grupe të interesit për të lehtësuar dialogun në nivel evropian dhe nacional. Edhepse
agjencionet e ndryshme të decentralizuara të BE-së ndryshojnë në madhësi dhe mision,
ato të gjithë kanë një strukturë të përbashkët themelore dhe funksione të ngjashme. Në
krye të çdo agjencioni të decentralizuar qëndron një Këshill Drejtues. Anëtarët e tij janë
gjithmonë përfaqësues nga administratat e shteteve anëtare dhe Komisionit Evropian, dhe
eventualisht ndonjë i emëruar nga anëtarët e Parlamentit Evropian ose përfaqësuesit e
punëtorëve dhe punëdhënësve. Këshilli Drejtues përcakton udhëzimet e përgjithshme,
miraton programet e punës dhe përdor burimet në dispozicion sipas qëllimit bazë të
agjencionit. Drejtori i agjencionit është përfaqësues ligjor i institucionit i cili emërohet
ose nga Këshilli Drejtues ose Këshilli i BE-së. Ai është përgjegjës për tërë veprimtaritë
e institucionit dhe zbatimin korrekt të programeve të punës. Komisionet teknike dhe
shkencore ushtrojnë veprimtarinë e tyre si trupa këshillëdhënës për Këshillin Drejtues
dhe Drejtorin e agjencionit. Gjykata e Revizorëve (Auditori i Përgjithshëm) kontrollon
agjencionet që financohen nga fondet e BE-së, të cilat janë të parashikuara në buxhetin e
përgjithshëm të Bashkimit Evropian.
Agjencionet ekzekutive të BE-së
Agjencionet ekzekutive të BE-së ndihmojnë Komisionin Evropian në administrimin e
programeve të ndryshe të BE-së. Agjencionet ekzekutive të BE-së janë:
Agjencionet ekzekutive të BE-së
Emërtimi

Akronimi
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EACEA

Bruksel

2005

ERCEA

Bruksel

2007

EACI

Bruksel

2003

EAHC

Luksemburg

2005

REA

Bruksel

2007

Bruksel

2006

Innovation and Networks Executive INEA
Agency

Agjencionet ekzekutive të BE-së themelohen për një kohë të caktuar dhe duhet të kenë
selinë e tyre në selitë shërbyese të Komisionit Evropian ( Bruksel dhe Luksemburg).
Rregullorja 58/2003 (Council Regulation (EC) No 58/2003 of 19 December 2002) definon
statutin e Agjencioneve ekzekutive te BE(BE), te cilat janë përgjegjëse për administrimin
e Programeve te BE-së. Në veçanti Rregullorja 58/2003 definon çështjet kryesore sa i
përket organizimit, detyrave, mënyrës së punës, financave, personelit, kontrollit dhe
kompetencave. Parimisht zbatimi i programeve të BE-së është kompetencë e Komisionit
Evropian. Me qëllim që Komisioni të përqendrohet në çështjet institucionale (politikbërje),
është marre vendimi që çështje të caktuara lidhur me administrimin e Programeve të BEsë t`ia delegoj institucioneve te treta siç janë agjencionet ekzekutive të BE-së. Si organ
përgjegjës Komisioni Evropian duhet që të kontrolloj punën e Agjencioneve ekzekutive.
Në bazë të nenit 3 të Rregullores 58/2003 Komisioni Evropian vendos mbas një (ri)shikimi
të buxhetit, se a duhet që një agjencion ekzekutiv të perdoret, t`i zgjatet mandati apo edhe
të shuhet! Detyra kryesore të agjencioneve ekzekutive të BE-së janë:
- Administrimi dhe kontrollimi i te gjitha fazave te projektit;
- Nxjerrja e akteve juridike rregullative lidhur me shpenzimet e buxhetit dhe prokurorimit;
- Statistikat dhe analizat e nevojshme për zbatimin e projektit dhe njoftimi i Këshillit
Evropian;
- Agjencioni ekzekutiv nuk mundet te marre përsipër një detyre implementimi i të cilës
implikon një vendimmarrje politike;
- Komisioni Evropian përcakton në aktin e delegimit, kushtet, parametrat, modalitetet për
detyrat e Agjencionit ekzekutiv.
Sipas nenit 7 të Rregullores 58/2003 agjencionet ekzekutive të BE-së udhëhiqen nga një
Këshill Drejtues dhe një Drejtor. Këshilli Drejtues përbëhet nga pesë anëtarë, të emëruar
nga Komisioni Evropian. Mandati i tyre mund të rinovohet. Këshilli Drejtues miraton
programin vjetor të punës dhe buxhetin administrativ të, përgaditë një raport vjetor mbi
aktivitetet e agjencisë ekzekutive dhe miraton masa për të parandaluar mashtrimet dhe
parregullsitë. Komisioni Evropian emëron një zyrtarë të BE-së për Drejtor të agjencionit
për katër vjet. Mandati mundet te zgjatet. Drejtori është përgjegjës sipas nenit 11 të
Rregullores 58/2003 për përfaqësim, kontroll dhe menaxhim të agjencionit ekzekutiv të
BE-së, veçanërisht për menaxhimin e burimeve njerëzor, e përgatitjen e punës së Këshillit
Drejtues, zbatimi i programit të punës të agjencionit, menaxhimi financiar të programeve
të BE-së, zbatimin e buxhetit administrativ të agjencionit ekzekutiv të BE-së etj. Buxheti
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i agjencioneve Ekzekutive financohet nga përvetësimet nga buxheti i përgjithshëm
të Bashkimit Evropian, shuma e të cilit përcaktohet nga Komisioni Evropian. Zbatimi
i buxhetit është i licencuar sipas një rregulloreje standarde financiare të miratuar nga
Komisioni. Drejtori i paraqet çdo vit Komitetit Drejtues llogaritë e përkohshme të
realizuara dhe të gjitha faturat dhe shpenzimet e vitit të kaluar financiar për aprovim;
Komitetit Drejtues këto transaksione ja dërgon Auditorit te Përgjithshëm dhe zyrtarit të
kontabilitetit të Komisionit Evropian. Parlamenti Evropian në fund me rekomandimin e
Këshillit, miraton shpenzimin e buxhetit të agjencionit ekzekutiv. Kontrollin e agjencioneve
ekzekutive të BE-së e bënë Komisionit Evropian, veçanërisht auditori i brendshëm, Zyra
Evropiane kundër Mashtrimit (OLAF) dhe Gjykata Revizorit (Auditori i Përgjithëshëm).
Agjencionet e EUROATOM-it
Agjencionet e EUROATOM-it janë themeluar për arsye që të jetësohen qëllimet e Traktatit
të Bashkësinë Evropiane për Energjinë Bërthamore. Qëllimi i krijimit të kësaj bashkësie
apo organizate evropiane është që në këtë mënyrë të mundësohet krijimi i premisave
të nevojshme për lindjen dhe rritjen e shpejtë të industrisë bërthamore, për rritjen e
standardit jetësor në shtetet anëtare, si dhe zhvillimin e shkëmbimeve në këtë drejtim me
vendet tjera (Zahiti, 2013, 31). Për arritjen e këtyre qëllimeve, në bazë të dispozitës të nenit
2 të kontratës themeluese Bashkësia Evropiane për Energjinë Bërthamore është e obliguar
që të zhvillojë hulumtimin shkencorë, që të kontribuojë në përhapjen e njohurive teknike,
që të krijojë norma unike ligjore për mbrojtjen e shëndetit të popullsisë dhe punëtorëve,
si dhe të garantojë zbatimin e tyre (Streinz, 2012, 57). Më pastaj, që të ndihmoj investimet
lidhur me zhvillimin e energjisë bërthamore, që të sigurojë furnizimin e rregullt të
shfrytëzuesve të bashkësisë me lëndë të para apo me lëndë shpërbërëse të caktuara, që të
sigurojë një mbikëqyrje të efektshme se a po shpenzohet energjia bërthamore për qëllimin
e destinuar etj.
Agjencionet e EUROATOM-it
Emërtimi

Akronimi

Selia

Viti i them.

01

Euratom Supply Agency

ESA

Luksemburg

1960

02

International Thermonuclear ITER
Experimental Reactor

Saint-Paul-lez- 2007
Durance

Instituti Evropian i Inovacionit dhe Teknologjisë
Në kategorinë e katërt të agjencioneve të BE-së bënë pjesë Instituti Evropian i Inovacionit
dhe Teknologjisë (EIT) me seli në Budapest të Hungarisë i cili është një agjencion i pavarur
i BE-së që ka për qëllim që nëpërmjet të bashkimit të burimeve më të mira evropiane
të fushat e shkencës, biznesit dhe edukimit të krijoj aftësinë e Evropës për të zhvilluar
teknologji të reja.
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Konkluzioni
Zhvillimi dhe implementimi i politikave të ndryshme sektoriale të Institucioneve të
Bashkimit Evropian pa përkrahjen e Agjencioneve të BE-së nuk do të mund të arrinte
përformancën e nevojshme që të avancoj edhe më tuje të ashtuquajturën „Ide Evropiane”.
Parimisht është për tu konkluduar se të arriturat e gjertanishme të Agjencioneve të BE-së
janë multidimensionale. Megjithatë një reformë e kësaj fushëlëmie të drejtës evropiane me
qëllim të rritjes së efikasitetit të agjencioneve nëpërmjet të harmonizimit gjithëpërfshirës
të rregullimit dhe organizimit të funksioneve të tyre si dhe ndërlidhjes më të ngjeshur
të krijimit dhe implementimit të projekteve të ndryshme do të kishte një koherencë me
zhvillimin e integrimit evropian të cilin është duke e përjetuar BE-ja viteve të fundit.
Bibliografia:
Bleckmann, Albert: Europarecht, das Recht der Europäischen Union und der Europäischen
Gemeinschafen, 6., neubearbeitete und erweiterte Auflage, Köln-Berlin-Bonn-München 1997.
Oppermann/Classen/Nettesheim: Europarecht, 5. Auflage, München 2011
Lenz/Borchardt: EU-Verträge Kommentar, 6., Auflage, München 2012
Streinz, Rudolf: Europarecht, 9., Auflage, Heidelberg-München-Landsberg- -Hamburg 2012
Zahiti, Bashkim: E Drejta Evropiane, Botimi i tretë, Prishtinë 2013
Ziegenhofer-Prettenthalter, Anita: Europäische Integrationsgeschichte. Unter Berücksichtigung des
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Kultura strategjike e BE-së, si instrument integrimi i vendeve të Ballkanit
Perendimor në Bashkimin Evropian
Ardian Elezi
Abstrakt
Kultura strategjike e BE-së si një koncept gjithpërfshirës i vlerave, normave e parimeve të
funksionimet të saj është certifikuar dhe legjitimuar pë rmes bashkëpunimit ndërkombetar, qoftë
kjo në qasjen e saj perballjen me sfidat e sigurisë rajonale e globale. Kjo nënkupton përdorimin
sa të instrumentave të saj ushtarak po aq edhe civil, e testuar përmes eksperiencave të misioneve
të ndërmarra anembanë .
Përmes një analize të natyrës së kultures stategjike si koncept si dhe vecanerisht të BE-se ku ne
synojmë të integrohemi, kuptojmë që ky organizem, natyrën e tij suis generis e ka formatuar
falë edhe kësaj kulture strategjike, e cila është konturuar përgjatë gjithë historisë së integrimit
evropian, përballjeve e rivaliteteve mes fuqive të mëdha gjate bipolaritetit global, si dhe sfidave
rajonale, e vecanerisht gjatë konflikteve në Ballkan. Politika e përbashkët e Sigurisë dhe e Mbrojtjes
Evropiane shihet si një instrument efektiv i përshpejtimit të integrimit të vendeve aspirante të BEsë e veçanerisht të Ballkanit Perendimor në Bashkimin Evropian. Kjo edhe për shkak të ndikimit
të kulturës strategjike që BE në të rë si shfaq, por edhe kësaj politike të përbashket, e cila përmes
instrumentave e misioneve të saj prezente në këto vende ka kontribuar në zgjidhjen e konflikteve,
stabilizimin e paqtimin e rajonit, e krijimin e kushteve me të mira integruese drejt BE-së .
Vendet e Ballkanit Perendimor si Maqedonia, BH, Shqiperia janë të prekura nga dimensione
dhe kultura strategjike evropiane, e cila ka ndikuar së tepërmi në afrimin e këtyre vendeve me
familjen evropiane.
Fjale Kyce: Kultura Strategjike, soft power, hard power, CSDP, OKB.

Hyrje
Kultura është një sistem konceptesh të trashëguara e të shprehura në forma simbolike me
të cilat njerëzit komunikojnë, përjetësojnë dhe zhvillojnë njohuritë e tyre në lidhje me
qëndrimet e tyre. Kultura mund të ndikojë në sjelljen në një mënyrë që njerëzit të ndajnë
vlerat dhe pikëpamjet botërore, dhe nëse ata e kanë këtë kulturë të përbashkët të bazuar
në besimet dhe vlerat, ata kanë më shumë gjasa për të bashkëpunuar.
Kultura gjithashtu përbëhet prej supozimeve të përbashkëta të cilat nga ana tyre krijojnë
një urdhër që formësohet e demostrohet (Colin S. Gray, 2013, 84) ne një kontekst
maredhëniesh mes individëve apo grupeve në mjedisin social, organizativ apo politik.
Autore të ndryshëm paraqesin këndvështrimet e tyre mbi kulturën duke e lidhur atë me
politiken e strategjinë, si dicka që përbëhet nga “kode interpretuese” që përfshijnë gjuhën
, vlerat e besimet e mirefillta., si model i trashëguar historikisht me kuptime të misheruara
në simbole (Colin S. Gray, 2013, 84) ku njerzit komunikojnë, përjetësojnë dhe zhvillojnë
dijen dhe qëndrimet e tyre në jetë ”.
Ajo në menyrë dinamike mban gjallë kujtesën e përbashkë të njerezve, duke u dhënë jetë
traditave”. Megjithatë, kultura është krijuar nga burime të ndryshme. Sipas dijetarit të
kulturës strategjike Kolin S. Gray, janë tre urdhrat e kulturës dhe të strategjisë - rrënjët,
format dhe manifestimet. Kultura strategjike është një numër i besimeve të përbashkëta,
normat dhe (Colin S. Gray, 2013, 112) idetë brenda një shoqërie të dhënë që gjenerojnë
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pritjet specifike rreth preferencave përkatëse dhe veprimet e angazhimet në politikën e
sigurisë dhe mbrojtjes.
Në këtë kontekst, indentiteti i sigurisë dhe mbrojtjes së një komuniteti , që buron nga
përvojat e përbashkëta, i shprehur përmes preferencave dhe modeleve të sjelljes së vet
afekton edhe identitetin e një shteti a aktori të caktuar duke u bërë i pranueshëm prej tij.
Në dekadën e fundit, koncepti i kulturës strategjike, i përdorur si një qasje për të shpjeguar
dhe analizuar politikë ne sigurinë dhe të mbrojtjen e një aktori te veçantë, është bërë
gjithnjë e më popullor.
Me origjinë në vitet 1970 , koncepti është menduar për të kuptuar identitetin e një aktori
në çështjet e sigurisë dhe të mbrojtjes. Ishte Jack Snyder, i cili e lancoi së pari atë në
1977, duke zhvilluar një teori të kultures stratregjike për të interpretuar doktrinën
bërthamore sovjetike, si dhe dallimet në mes strategjive bërthamore sovjetike dhe asaj
amerikane. Ai e percaktoi kulturën strategjike (Baylis J, James J,Wirtz E ,Colin S, Gray
& Eliot Cohen, 2013, 113) si “shuma e ideve, qëndrimeve, dhe modeleve të sjelljes së
përhershme që anëtarët e një komuniteti kombëtar kanë fituar duke arritur një stad gjysëm
permanence, që i vendoste në një nivel“kulturor”, dhe jo thjesht politik”.
Në pikëpamjen e Snyder-it, proceset historike që janë të veçanta në një vend të caktuar
, ku çështjet strategjike janë të përpunuara në atë mënyrë që të ndikojë në zgjedhjet
e politikave të tyre. Për Longhurst (Longhurst, 2000, 302), futja e një perspektive
kulturore në analizën e politikave te sigurisë dhe të mbrojtjes kishte për qëllim të sfidojnë
teoritë mbizotëruese të asaj kohe, të cilat në masën më të madhe të tyre ndaleshin e
fokusoheshin në supozimin se aktorët sillen e veprojnë në menyrë racionale dhe në
ndjekje të preferencave të tyrë kryesisht të përcaktuar nga faktorë materiale. Ndërsa për
disa autorë, kultura strategjike e qasjet kulturore theksojnë se preferencat dhe interesat
kombëtare nuk janë gjithmonë objektivisht të përcaktuara, por në shumë aspekte janë
krijuar në një mjedis kompleks.
Kultura strategjike shihet si: “mënyrë mendimi dhe veprimi në lidhje me përdorimin
e forcës, e cila rrjedh nga preceptimi i eksperiencës historike kombëtare, nga aspiratat
për sjellje të përgjegjshme në termat kombëtar, madje nga kultura qytetare edhe mënyra
e jetesës“(Baylis J, James J,Wirtz E ,Colin S, Gray & Eliot Cohen, 2013, 113). Gjenerata
e dytë e sheh kulturën strategjike duke u fokusuar në ndryshimet që kanë shtetet ,
komunitetet pë r ceshtjet e sigurisë , duke dhënë dhe motive e qëllimet “të vërteta” të
politikës zyrtare. Së fundi, i treti brez i hulumtimit të kulturës strategjike, duke përfshirë
edhe studiues të tillë si Alastair Johnston, e kanë konceptuar kulturën strategjike , si
variabël i pavarur që përcakton sjelljen e jashtme dhe të sigurisë së një aktori specifik.
Për autorin , mjedisi shoqëror kufizon zgjdhjet e sjelljes, nga ku më pas mund të nxirren
parashikime specifike për zgjedhjen e strategjisë.
Për shembull, Johnston, e përshkruan kulturën strategjik si një “dicka të kufizuar, të
vendosur prej preferencave të mëdha strategjike e mbi veprimet që janë objekte të
analizave . . “(Johnston 1988, 38). Çdo brez ishte duke u përpjekur për të përmirësuar
konceptin, i cili ndryshon me kalimin e kohës, megjithatë besimet kryesore janë të njëjta.
Për shembull, për Kerry Longhurst, kultura strategjik përbëhet nga tre komponentë:
“elementet themelore”, “praktikat rregullatore” të vëzhgueshme, dhe “qëndrimet e
politikës së sigurisë” që qeverisin.
Megjithëse, deri më sot, nuk ka një përkufizim unitar të asaj që kultura strategjike është,
si ajo është menduar të jetë e të kualifikohet si një model teorik, në thelbin e vet, kultura
strategjik përfshin besimet e një aktori specifik dhe supozimet që u japin formë zgjedhjeve
për sjelljen ushtarake ndërkombëtare të tij, si dhë zgjedhjen e vet për ceshtjet e sigurisë
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dhe të mbrojtjes (Baylis J, James J,Wirtz E ,Colin S, Gray & Eliot Cohen, 2013, 114).
Jane identifikuar 3 fenomene, tipa ideale qe kane influencuar ne zhvillimin e kultures
politike evropiane: Anarkia e Tomas Hobes, rivaliteti i Jon Locke, si dhe bashkepunimi
i Imanuel Kantit, te cilat nga ana e tyre krijojne premisa per kater menyrat e ndertimit
të marredhenieve te sigurise mes aktoreve nderkombetare si dhe angazhimin e tyre ne
sistemin nderkombetar.
ESS dhe efekti i saj pozitiv në Kulturë n Strategjike Evropiane
Kur flasim për kulturën strategjike në BE, ajo kryesisht i referohet strategjisë
gjithëpërfshirëse të BE-së për politikë të jashtme e cila është shpjeguar në Strategjinë
e Sigurisë Evropiane (ESS)1, e prezantuar nga Solana ne 2003. Kjo e fundit na jep nje
permbledhje te ideve dhe besimeve sesi BE perdor instrumentat politike, ushtarake e
ekonomike.
ESS shënon krijimin e një kulturë të perbashkët europiane të sigurisë , ku sipas optimistëve
si Paul Cornish dhe Geofrey Edwards, kjo kulturë përcaktohet si “besimi institucional dhe
procesi për të menaxhuar dhe dislokuar forcat ushtarake si pjesë e instrumenteve legjitime
dhe efektive të politikave”, së bashku me pranimin e përgjithshëm te legjitimitetit të BE-së
si aktor ndërkombëtar dhe se ka shenja që kjo strategji është në një process shoqërizimi
(Baylis J, James J,Wirtz E ,Colin S, Gray & Eliot Cohen, 2013, 126).
ESDP permes misioneve te saj te suksesshme ka kontribuar ne konsolidimin e idese se BE
si nje aktor e vlerë e shtuar në menaxhimin e ceshtjeve të sigurise. Edhe implementimi
i misioneve te ESDP –se ka kontribuar ne nje mentalitet proaktiv mes zyrtareve te ESDP
qe inkurajojne nje nderveprim ne ceshtjet e sigurise.
Strutkturat strategjike te ESDP si PSC, CIVICOM, EUMS, EUMC me qasjet e tyre
ndihmojne ne lehtesimin e nje dialogu te perhershem si dhe nderveprimi ne praktikat e
sigurise si dhe planifikimit te misioneve politike e ushtarake e modelimit te ESDP.
Vendosja e dimensioneve te perhershme insitucionale ka nje ndikim te konsiderueshem
ne zhvillimin e elementeve te sjelljeve te ndryshme qe lehtesojne nje mirekuptim mes
zyrtareve baze te ESDP. Keto elemente sjelljeje jane te rendesishme ne modelimin e
kulures se pare strategjike. Politikat koordinuese si dhe harmonizuese ne kete kuader
(ESDP) megjithe prioritetet e vecanta nacionale mes shteteve antare shihen si mekanizma
te rendesishem ne modelimin e nje kulure te perbashket strategjike, qe kontribojne ne
zhvillimin e ESDP si dhe ne arritjen e konvergjences se ideve ne fushen e sigurise.
Institucionet e ESDP kane nje impakt konvergjent rreth idese e perdorimit te forces.
Strategjia e Sigurise Evropiane (ESS) eshte nje dokument kyc i BE ne ceshtjet e sigurise dhe
shihet si nje baze ideale e kultures strategjike ne BE. Ajo permend rendesine e respektimit
te drejtave te njeriut, multilaterizmin, dialogun rreth sigurise, respektimin e normave
demokratike , te cilat ne te vertete jane nje pike e baze konvergjente e kultures strategjike
te BE-se.
Detyrat e Petersbergut qe perfshijne operacionet e perbashkete te carmatimit, ato
humanitare dhe te shpetimit, te forcave luftarake ne menaxhimin e krizave perfshire
paqeberjen dhe stabilizimin pas konfliktit dhe i japin forme modelit te kultures strategjike
te BE-se.
Pergjate implementimit te misioneve te saj , BE kujdeset ne qasjen dhe stilin e saj, qe te mos
A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy, Brussels, 12 December 2003,http://
ue.eu.in t/uedo s/cmsUpload/78367.pdf..po.
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shfaqet si nje aktor pushtues me arme te renda, por te lehta, ku ajo ka nje rol konsultativ
ne strukturat e ceshtjet e policise. Kultura strategjike e BE-se me pikat konvergjente te
saj shihet si nje element i rendesishem ne krijimin e nje identiteti evropian te sigurise
i cili duhet te forcohet ne te ardhmen. Megjithate per fat te keq, kultura strategjike e
BE karakterizohet edhe nga divergjenca te brendshme qe e bejne te paafte te prezantoje
nje kulture koheziv si dhe e kufizojne veprimin e prezencen e saj dinamike ne ceshtjet
strategjike. Efekti i përgjithshëm i kësaj kulture është ti bëjë mbartësit e kësaj kulture,
shoqëritë , në përgjithësi, institucionet e elitat politike në vecanti, të priren drejt disa
veprimeve apo politikave të parbashkëta sidomos për vendet aspirante te Ballkanit
Perendimor ne kuader te integrimit ne BE.
Implikimet e kultures strategjike ne CSDP dhe roli i saj ne integrimin e vendeve te
BP ne BE
Vendet e Ballkanit Perendimor janë orientuar drejt integrimit në strukturave euroatlantike
, në themel të të cilaveë qëndrojnë vlerat euroatlantike si: demokracia, ekonomia e
tregut, sundimi i ligjit dhe angazhimi për të drejtat e njeriut. Promovimi i këtyre vlerave
është edhe një qëllim në vetevete përmes së cilit rritet profili ndërkombëtar i tyre si
aktor dhe faktor stabiliteti, sikundër ndikon pozitivisht në legjitimitetin e brendshëm për
të promovuar dhe forcuar. Duke marrë pjesë në misionet e udhëhequra nga NATO dhe
BE (ISAF dhe ALTHEA etj) që kanë të bëjnë me një spektër të gjerë te detyrave të
Persbergut, nga ana a vendeve te BP, është përvetësuar përvoja e nevojshme në operacionet
e menaxhimit të krizave që do të jetë përgjegjësia e tyre si anëtare te ardhshëm te NATO-s
dhe BE-së.
Maqedonia , Bosnja dhe Hercegovina, janë vende ku aktorët globale të skenës
ndërkombëtare si NATO, BE, OKB, OSBE, kane testuar kapacitetet e tyre për diplomacinë
parandaluese dhe të menaxhimit të krizës. Me performancën e sukseset e arrituara
në reformat intitucionale, sektorin e sigurisë, të stabilizimit e bashkëpunimit rajonal,
menaxhimit kufitar, luftës kundër krimit të organizuar, terrorizimit, janë bërë pjesë e
kulturës strategjike evropiane, si dhe kanë dëshmuar se nuk janë konsumatore te sigurisë,
por prodhues e ofrues të saj. Në vendet e BP është shtuar eficienca e intrumentave e
mekanizmave që përdor BE ne qasjen e saj ndaj tyre, në paqen, stabilizimin e përshpejtimin
e integrimit të tyre në familjen europiane, ku kultura strategjike europiane, ka pjësën e
saj të kontributit. Kultura e tyre strategjike është transformuar nga “kulturë varësie” ne
“kulturë aktive për të luajtur”.
Përfundime
Koncepti i kulturës strategjike shpjegon rolin e ndikimeve kulturore, konceptuale dhe
normative në motivet vendimarrëse të shteteve dhe udhëheqësve të tyre, të cilët në
sjelljen e tyre janë ndikuar fuqimisht nga përvojat e kaluara.
Fuqia e këtyre elementeve - kulturës, normave, besimeve etj, nuk duhet të nënvlerësohet
pasi ata kanë luajtur një rol të rëndësishëm në krijimin e identiteteve dhe ndertimin e
historisë. Nga perspektiva e sigurisë, kultura strategjike gjithashtu fokusohet në dinamikën
e sjelljes së aktorëve të ndryshëm në spektrin e politikës së jashtme për sa kohe qe lidhet
me qasjen e tyre në përballimin e sfidave e kërcënimeve ndaj ceshtjeve të sigurisë e
mbrotjes kombëtare, rajonale e globale.
Kriza financiare, natyra komplekse e kercenimeve dhe sfidave me te cilat po perballet
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së fundi globi e vecanërisht edhe BE, kanë zbuluar dhe ndoshta kanë përforcuar edhe
dallimet e thella në strategjitë e preferencat mes shteteve antare të BE-se. Për të qenë
më te sigurt, BE duhet të flasë me një zë në këte drejtim. Kjo ka bërë që bashkepunimi
ne fushën e sigurise e mbrotjes mes shteteve anetare të jetë më i domosdoshë se kurrë.
CSDP sot përben një sfidë në kuadër të bashkëpunimit mes shteteve anetare si dhe
partneriteteve me organizatat globale e rajonale të sigurisë qofshin ato kolektive e
bashkëpunuese si NATO, OSBE, OKB etj.
Për shtetet antare të BE-se integrimi e bashkëpunimi në fushën e sigurisë dhe të
mbrotjes megjithë përpjekjet e progresin e arritur, ka ende rrugë për të bërë e sfida
për të kapërcyer, për aq kohë sa ende këto dy fusha mbeten domene e prerogative e
pandryshueshme kombëtare e shteteve anetare. Kultura strategjike është nje koncept
e instrument i rëndësishëm që ofron njohuri e argumenta të shumtë rreth sjelljes e
standarteve që kane te bejne me përdorimin apo jo të forcës. Ajo është e ndryshueshme
dhe kontekstuale, duke u ndikuar nga faktor gjeografik, ekonomik, politik, ushtarak, etj.
Perfundimisht, vendet e Ballkanit Perendimor jane ndikuar nga kultura strategjika,
ku si rrjedhojë e saj janë shënuar arritje në drejtim të shtetit të se drejtës, reformave
institucioinale, mbrojtjes së te drejtave të njeriut, stabilizimit e bashkëpunimit rajonal etj.
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Teacher’s role model in gender education of students
Dr. Elvira Dode
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Abstract
Gender education as an important part of education, affects by the role and attitudes of
teachers. Including gender perspective in schools is a prerequisite in alienable of human
development, instead insuring gender equality it is considered as respecting human rights.
Elimination of the gender stereotypes has a two-fold significance since item surest gender equality
not only in the school system but even in the society as a whole.
Gender stereotype messages, regardless by hidden or displayed form, unilaterally influence
the development of the personality in its appearance as well as the formation of the individual.
Children learn about gender identity simply by observing what happens in different circumstances
around. In education exist gender disparities, which can be assessed by means of

measurable indicators. So, the content of the curricula and instructive texts, the interactive
relationships teacher-students, the institutional ambiance, etc. play an important role
into the preservation and transmission of the gender disparity stereotypes through the
messages they convey.

The purpose of the study is to perform a systematic research in order to show the scale and shape
in which gender stereotypes are portrayed and shown in social life, even through the role model of
teacher and their affecting the education for a democratic society.
To achieve this goal, we use the method of studying the existing literature; a detailed analysis of
the questionnaires and interviews content with school directors and teachers of pre-university
education in city: Shkodër, Tiranë, Elbasan, Pogradec, Korçë.
Parents and teachers attitudes, seems to be a role model and affect the education of students.
Therefore it is necessary before to teach students about gender equality, teachers need to be careful
in their behavior about gender equality as an integral part of thinking.
Need to have successful teacher, to get successful students otherwise should be successful students
to get the advantage of a successful society (Fullan, 2002, p. 53).
Keywords: Gender education, role model, stereotypes, attitudes, institutional area.

Goal of the Study
The scope of the study is to emphasize the profile and the level of presentation in which
gender stereotypes are portrayed in school social life, through teacher’s role model.
Evidentely we could see the role of teachers in gender education. The study emphasizes
the need for interaction as well as the continuously efforts between the stakeholders in
education to create models for avoiding gender stereotypes.
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Methodology
The study of literature of the total interdependent factors have been used in purpose
of comparing trends, to collect arguments which support and help the identification of
teacher’s role-model. Those who directly and indirectly affects on gender education of
students.
To carry out the study, had been used qualitative analysis based on data obtained from
semi-structured questionnaires and interviews with teachers and heads of schools
included in the study.
Sampling and population of the study
Sampling is so important in qualitative studies, particularly for sensitive ones in gender
education. In these cases, the study must be careful and aware of the number of participants
with the scope to select a group of respondents which seems to be more representative in
the study population (Gerson, 2002, p. 33). In general, sampling in qualitative research is
smaller than in quantitative research (Cohen, Manion, & Morrison, 2007, p. 469).
The sample on which gathered data has a wide geographic spread, including Shkodra,
Tirana, Elbasan, Pogradec, Korce, in order to compare precisely the trends in this study.
Intentional sampling, selected for this study related to such requirements as:
a. To maintain the numerical equality of teachers participants including three levels of
education: primary, secondary as well as high education. Maintaining gender equality
among teachers is difficult because the teaching profession is dominated by girls/ women.
b. For executives, managerial staff including: directors and ass/directors of participating
schools, regardless by level of education which they teach. It was analyzed teacher’s
opinion about the integration of gender education in the educational process. The types
and number of stakeholders contacted, 350 teachers and 25 headmasters.
Methods of data collection
To accomplish the purpose of the study have been used a combined methodology of
content analysis, quantitative and qualitative analysis of questionnaires and interviews
with teachers. Collecting data was held in the school’s premises: for questionnaires, without
the presence of the researcher and face to face interview with the teachers. Quantitative
data collected through questionnaires. They are processed with statistical program SPSS
version 20, which allows comparability of data.
Coding: The coding was used to preserve anonymity, grouping the teachers by education
level where they teach.
Introduction
Through educational process we can pass and minimize the issues on the gender
imbalance as well as other social groups (UNDP, 2005).
Gender’s stereotypes issues in the educational system constitutes a major concern because
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of the potential negative effects on students. To assess the integration of students in
gender education, besides studying the curricula and textbooks, it seems to be necessary
observation of the teacher’s role in educational process. The role of teachers is especially
important for young students, for how they establish standards of thinking about right
or wrong issues. The teacher’s attitudes and behaviors, can exchange the most normal
situations in the textbook in a sexist text and vice versa. On the other hand, teachers
improve in students, problem solving capacity in these types of situations.
Theoretical aspect
The goals of the educational system reflect community values (Pratt, 1984). There is bound
to take shape stereotype of preaching.
The creation of gender identity is not only part of the official program, but it is attained
indirectly through the hidden curriculum. The way how teachers and schools transmit
gender stereotypes, is wellknown as the “hidden curriculum”. In fact, school teachers tend
to promote “feminine” features, rather “male” ones because of disciplinary issues (Fagot,
1984). Generally the teachers expect bad behavior from boys more than girls. But they
also expect that boys have more academic achievement than girls. In general, boys get
more attention from teachers than girls (Golombok, 1994).
Teachers can conduct gender breakdown while performing some tasks separately for
boys and girls. Boys efforts often include more physical strength or mechanical skills. It is
not yet proven whether boys are actually more creative than girls, but the hidden message
given by the teacher is clear: there are activities that boys can do, while girls can’t (Burns,
1994).
Young students are looking for gender identity models: Who makes this kind of activity?
Who plays with whom, as well as the differences between girls and boys (Martin, Ruble, &
Szkrybalo, 2004, p. 69). Children can easily noticed that most of the teachers, especially in
primary are women, while most of the managers are men (Berk, 2003, p. 569).
In the upper years of education, girls are more likely to be imposed in their identity
status for professional and family choice, and the guys on the status of confusion (Karaj,
2005, p. 314). Besides curriculum, teacher plays an important role. In fact, teachers are
the ones who interpret the curriculum and knowledges, filtered through their own lens.
They encourage students to see the world as they do. Experience shows that each teacher
applies its own way, how he/ she interprets the intentions of the text authors by his/ her
model. As well as they do regarding relationships and gender identities. A nonsexist text
can be sexist in the focus of a teacher with sexist attitudes (Sunderland, 2006, p. 151).
Treating children by equal approach, can reduce and at the same time made them critical
of gender bias in textbooks.
In the perspective of creating knowledge and attitudes about gender stereotypes, the
teachers should highlight the exceptions in stereotype models in society, discussing about
the unrealistic stereotypes about girls and boys in the media. He/ she can explain to
students that gender stereotypes lead to gender inequality, as well as other consequences
of stereotypes. The chance to be open minded about gender, enabling the students to be
agents of change towards a world without gender differences (Berk, 2003, p. 532).
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Researchers point out gender bias as various forms of discrimination in educational
system, as manifestation of the hidden curriculum, including: systematic bias against
girls; dominating attitude toward women; a potential limitation of responsability on girls;
continued stereotypes (Kabira & Masinjila, 1987) and (Sadker & Zittlrman, 2008).
Results of the study
Statistical data obtained from questionnaires conducted teachers in pre-graduating
education at all three levels are shown graphically as follows:

Chart 1: Seniority of teacher in education
The graphic represent the dominance of girls/ women according to age group. Percentage
of age in work for girls/ women is 11-15 years and boys/ men 26-30 years. Increasing the
age for boys/ men shows that teaching is not a common profession by the last two decades.

Chart 2: The relations of teacher gender according to the levels of educations
According to the levels of education it seems a decrease trend in the number of girls/
women teachers who teach in primary, secondary education and higher education, while
the number of boys/ men is incremental. The largest percentage as a teacher in primary
education consists of girls/ women, boys/ men do not prefer to work on students’ groupages 6 to 12 years, coincides with the age of children in primary education. Therefore,
often in our own imagination, figure of primary teacher is a girl/ woman.

Chart 3: The teachers’ preferences according students’ number per gender
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Teachers’ exhibit similar preferences for the number of students by gender, prefer to have
an equal number of students about sex. Girls/ women teachers with 7:00% more than
boys/ men teacher stated that no matter the sex of the student. Men teachers almost prefer
girls in their class, because of the quietness and their self-control, much more than boys,
creating in this meaning no disciplinary problems. For the same reason, girls/ women
teachers compared to boys/ men teacher prefer smaller number of boys in class.

Chart 4: Teacher’s knowledge about gender role during the years of education.
During the years of education 59.17% of the teachers have not received complete
information about gender education. Girls/ women tend to be 1.4 times more than boys/
men informed on gender education. Unfortunately this doesn’t affect women teachers
increasing their role in the elimination of gender stereotypes. They seems to be more
affected by the stock that society provides.

Chart 5: Training relations in gender education
Training plays an important role in enhancing professionalism regarding teachers.
Thinking about training by gender perspective according to leaders women/ men
consequently brings gender division. 2/3 of women leaders declares they are committed
training in their schools, while 1/3 of leading men share the same opinion. 51.00% of
teachers women say that they get trained. Completely different men teacher 70.00%
declares they didn’t get trained in gender education.

Chart 6: Gender relations according difficulties faced by teachers in gender approaching
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A difficulty in approaching gender education according to teachers seems to appear in a
ratio of 1 to 3. So 1/3 of the teachers claimed to get difficulties. It seems to have gender
division among teachers: teachers’ men claim themselves in difficulties approaching
gender education 1.7 times more than women teachers. The lack of information during
the years of education and gender role models offered by society consequently leads in
difficulties much more teachers men.

Chart 7: Ratio regarding specific goals in gender education by headmasters and teachers
Educational policies suggest that schools should have specific goal regarding the
approaches in gender education. By the opinions of headmasters and teachers indicate
deficiency regarding the problem. 3/5 of them declare schools to have a specific goal, and
1/3 express the opposite. Leaders men, more than women leaders, declares themselves
positively way, it means have specific goals for gender education in their schools. Teachers
share ideas by corresponding gender: women claims positive attitudes with 17.00%
more than men, 9.00% of them have no information. And 50.00% of men claim negative
attitudes and 10% say they have no information.

Chart 8: The ratio regarding approaching in gender education according teachers and
headmasters
Approaching in gender education accepted as the best way of 2/3 of teachers and school
leaders, 1/3 of them declare to fulfill the goal in separated subjects, mainly in social studies.
More women than men say that approaching in a focus is the best way. Teacher men share
50% to 50% of opinion between the two ways of achieving the approach and only 14.00%
declares the approaching gender education as the best way to fulfill the purpose.
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Chart 9: The subjects a approach to the gender education
Teachers and headmasters declare different opinions according the subjects which
provide opportunities for approaching in gender education. At the other hand regardless
their gender, leaders declares for such subjects as: social studies, citizenship and sociology
offers a lot of opportunities for mainstreaming. Women teachers and principals declare
that Social Education provides more opportunities approaching gender education. A men
teacher in high level declares the Citizenship, sociology and education provides more
opportunities in career.
Discussion
Different theoretical approaches (Michel, 1986) claim that the first sign of sexism is the
presence of stereotypes, and the second one seems to be uncritical attitudes toward gender
stereotypes. It appears that these two characters are present in both factors: textbooks as
well as teachers as active actors in implementation of gender education. Students under
the guidance of teachers develop their behaviors and at the same time reflect their attitudes
to gender issues presented in texts and specific situations in school area.
Questionnaires and semi-structured interviews helped in interpreting the findings
according preferences and trends that teachers highlighted during teaching process. Data
about seniority of the teachers participating in the study indicate that teaching is a favorite
profession mostly by girls/ women, especially in primary education, where boys/ men
generally do not choose. They declare: “Dealing with young students is not easy”, “Work
with young students requires patience, takes time ...”, “Payment in education is low”.
Therefore, our images as teachers of primary education are the statue of the girl/ woman.
At secondary level of education boys/ men teachers are fewer in number especially in such
subjects as physical education, physics, music education. Increasing the age of seniority
for boys/ men shows that education is not the profession they would like to exercise by at
least two decades. Prominently displayed gendering profession during the interpretation
of data at all levels of education where they teach. Therefore we say that teaching is a
gendering profession, dominated by girls/ women. A teacher, regardless of their gender,
seems to appear the same preference and argue the same expressing the opinions regarding
the number of students by gender. The preferences for equal number of students are not
so important as well as gender of the students. Opinions shared that: Girls seems to be
quiet, show self-control more than boys and bring fewer disciplinary problems in schools.
The lack of information during the years of education, as well as the lack of training on
specific purpose about stereotyped patterns offered by society make possible that men
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teachers, shows much more difficulties than women teachers in gender mainstreaming
in teaching and learning process. Students seem to be much more influenced by models
that offer society regarding gender education. Besides improving the use of textbooks
and teaching strategies approaching gender education, interpretative skills required by
teachers in this process. These skills requires knowledge and attitudes, which bring the
necessity of education and training of teachers on gender education At the other hand
to assess the impact of curricula, as well as a better understanding of gender inequality
we interpret data through situations and illustrations in textbooks and their effect on the
education.
The lack of specific goal in gender education, identified as well by reports, engender
the issue of controversy about the implementation of the millennium third objective,
promotion of gender equality (MFA, 2015, p. 1). Approaching gender education including
such subjects: Social Education, Citizenship, Psychology and Career improve the specific
goal we are looking for.
Teachers as part of society where gender stereotypes are shaped as well do not have an
easy way in changing their attitudes. Need help to eliminate gender stereotypes and
improving gender equality. Indeed it brings benefits for themselves and their students as
well. Maintaining gender equality in education, need to fulfill the goals of comprehensive
education as well as rear the efforts for gender equality. This should be clearly identified
through strategies of educational policy in our country (MAS, 2015).
Findings
- Gendering the profession and the role model of teachers in schools, impacts as well
improving gender education, especially for girls.
- Lack of knowledge about gender education in curriculum of teacher training faculties.
- Specific training on the education regarding treatment of gender issues for teachers at
all levels of education.
- Lack of specific goal according gender education in schools.
Recommendations
Increasing responsibility in gender education seems to have more specific purpose:
- Increasing awareness in promoting gender equality in the educational process.
- Approaching the topic of gender education in a wide range by curriculum including all
subjects as part of this aim.
- Training teachers to identify and critically assess the gender stereotypes shown or hiding
in the social school environment and beyond.
- Giving clear guidance on the methodology in treating gender stereotypes by promoting
gender equality should be the aim of training.
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Abstrakt
Dy drama tërësisht të ndryshme, nga dy autorë të ndryshëm të letërsisë dramaturgjike botërore për
kryepersonazhe të tyre kanë dy gra: “Shtëpi kukulle” e H. Ibsen ka Norën, përderisa ”Profesioni i
Zonjës Uoren” e B. Shaw ka Zonjën Ouren. Të dy dramat trajtonë fatin e gruas dhe pozitën e saj në
shoqërinë njerëzore. Fati jetësor janë unazat, pozita në shoqëri është shtylla kurrizore e këtyre dy
dramave, të këtyre dy grave. Nora dhe Zonja Uoren janë viktima të kodeve të shoqërisë njerëzore:
Nora është gruaja e “moralit”, znj. Uoren është gruaja e “prostitucionit”. Nora braktis pjellën e saj,
znj. Uoren baktiset nga pjella e saj. Po cfarë kanë të përbashkëta të tjera këto dy gra-krypersonazhe
dhe cfarë i dallon ato diametralisht nga njëra-tjera si gra-krypersonazhe?
Studimi krahasues për Norën dhe Znj. Uoren është metoda e gjetjes së elementeve analoge dhe
diferenciale të tyre si krypersonazhe dramatike. Është hedhur dritë, sidomos në psikologjinë e
personalitetit, gjithnjë duke ndjekur kurben e veprimeve të tyre, sipas tiadës motiv-veprimqëllim. Janë analizuar dhe krahasuar veprimet racionale dhe iracionale, gjendjet emocionale dhe
mendimore. Ndryshimi kardinal në mes të Norës dhe Zonjës Uoren qëndron pikërisht në procesin
e depërtimit në subkoshiencë për të vetëzbuluar reagimin adekuat që kanalizon veprimet me të
cilat e realizojnë, përkatësisht e vetaktualizojnë qenjen e tyre si individume njerëzore dhe si pjesë
e shoqërisë njerëzore.
Dhe, vetaktualizimi si qëlllim i dy personazheve, Norës dhe Zonjës Uoren, nuk ka të bëj vetëm
me biologjinë njerëzore, por ka të bëj më shumë me ndikimet sociale e kulturore në formimin
e personalitetit të tyre si personazhe. Studimi vjen te gjetja se, Nora si karakter i shtypur pranon
dhe regjistron në qenjën e saj ngacmues të shumtë të jashtëm, të cilët e orjetojnë kah hedonizimi i
personazhit, përderisa Zonja Uoren me modelin e saj të të menduarit dhe të sjellurit ka tendencë
superioriteti ndaj të tjerëve, si dëshirë për të ushtruar kontroll dhe për të ushtruar ndikim (pushtet).
Fjalët kyçe: Nora dhe Zonja Uoren, analogjitë dhe dallimet e personazheve, karakteret, veprimet.

Hyrja
Është i njohur në historinë e dramës dhe teatrit botëror kompromisi i H. Ibsen me teatrin
gjerman për të ndryshuar fundin e dramës “Shtëpi kukulle” si kusht për inskenimin e saj.
Në të vërtet, dramaturgu i madh norvegjez, bën kompromisin për ndryshimin e rrugës
jetësore të kryepersonazhit të dramës, Norës. Ajo në variantin origjinal, pas iluminimit,
përcaktohet për zgjedhjen e saj, për rrugën jetësore të mëtejshme, ajo vendos të braktisë
burrin, Helmerin, dhe bashkë me të, të braktisë edhe pjellën e saj. Pra, të braktisë jetën
e deriatyshme të saj, me idenë për të rinisur një kaputull tjetërfare të jetës. Ndërsa, në
variantin e “Shtëpisë...” së teatrit gjerman, Nora nuk e braktisë familjen.
Pse ky kompromis? Sepse, drama “Shtëpi kukulle”, sikundër çdo dramë, shkruhet për të
bërë jetën e saj në skenë dhe ky konstatim nuk thotë ndonjë gjë të re. Por, pse është kërkuar
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kompromisi nga skena gjermane për ndryshimin e fundit të dramës ibseniane? Sepse, ajo
dramë, me një fund të tillë, për shoqërinë e asaj kohe, ishte dramë e jashtëkohëshme,
dramë që godiste në themel moralin gjerman. Nora u konsiderua gruaja rrebele, e cila
mund të shërbente si model jo i mirë për gratë dhe pozitën e tyre në shoqërinë gjermane.
Ndërsa vite më vonë, një autor tjetër iralndez, Bernard Shaw, i cili e pranon të ketë qenë
i ndikuar nga dramturgu Heknrik Ibsenin, jo vetëm për temat e dramave të tij, por edhe
për metodën krijuese, shkon edhe më tej me dramën “Profesioni i zonjës Uoren”, duke e
vendosur në qendër të saj, kryepersonazhin omonim, e cila me veprimet e saj nxejrr nga
thellësitë e skëterrës së moralit anglez, pozitën e gruas në shoqëri. Dhe, me këtë vepër,
përmes “heroinës” së quajtur Kiti Uoren, ai godet në zemrën e gëshnjeshtrës së moralit
të shpifur të shoqërisë angleze. Edhe kjo dramë, pas premierës së mbyllur, nuk u lejua të
kishte asnjë reprizë dhe për 30 vite u ndalua të inskeohet jo vetëm në Londër, por edhe në
mbarë Anglinë.
Pra, personazhi i Norës së Ibsenit dhe Zonjës Uoren të Shaw janë determinueset e fatit
artistik e skenik të dramës “Shtëpi kukulle”, përkatësisht të dramës “Profesioni i Zonjës
Uoren”. Kjo është e përbashkëta e parë e këtyre perzonazheve në kontkstin e historisë së
teatrit botëror. Në të vërtetë, ky fat i jetës artistike –skenike të këtyre personazheve fshihet
në veprimet e tyre, sepse drama si gjini krijuese, “imiton jo njerëz, po veprimet” (Aristoteli,
2003, 64). Nora lufton me tërë qenjën e saj për të ndryshuar “fatin” jetësor, për të dalur nga
paketimi i kutisë së kukullës dhe kështu kërkon ndryshimin e pozitës së saj denigruese,
këkon të drejtat e saj njerëzore, kërkon të ndjehet qenje njerëzore e barabartë me burrin,
kërkon të ndjehet njeri. Ndërsa, Zonja Uoren, po ashtu, e detyruar nga shoqëria, shkaku
i statusit jo të barabartë me burrat, merret me cështje të ekzistëncës vetanake e familjare,
qoftë edhe duke u marr me çështje amorale, me prostitucionin si profesion vetanak qoftë
dhe me prostitucionin si bisnes për të siguruar mirëqenjen dhe statusin shoqëror. Në këto
konteste, Nora e Ibsenit është drama e parë dhe më e fuqishme për emancipimin e gruas
dhe pse jo edhe të shoqërisë njerërore, ndërsa Zonja Uoren e Shaw është drama që “merret
kryesisht me pozitën jo të favorshme, të femrës në shoqëri dhe në jetë, me emancipimin
e saj prore të penguar” (Mekuli, 20013, 92) dhe kjo, mbase është karakteristika e dytë e
përbashkët e tyre si personazhe, përkatësisht si kryepersonazhe të letërsisë dramatike dhe
si kryersonazhe skenike-teatrore.
Fatet jetësore të dy protagonisteve femra
Pra, të dy dramat trajotjnë fatet jetësore të dy protagosteve femra, të cilat, në mënyrën e
vet dhe plotësisht të ndryshme i qasen jetës personale, familjare dhe asaj shoqërore. Nora
e Ibsenit është një personazh, e cila që në fëmijërinë e saj është trajtuar nga i ati si kukull
e vogël, ndërsa te burri, nga Helmer Torvald, si kukull e madhe, citat:
Nora: Në shtëpinë time, te babi, mua më kanë trajtuar si kukull të vogël. Këtu, te ti, si një
kukull të madhe, (Ibsen, 2006, 116),
ndaj kjo grua, pasi kalon nëpër procesin e peripetisë dhe rinjohjes aristoteliane,
gradualisht, për vite të tëra, ajo, zhvillohet dhe tranformohet deri në një qenje njerëzore,
prej mishi e gjaku, siç edhe ishte në të vertëtë nga bilogjia, por që njerëzoren dhe njeriun
e saj, ia kishin ngulfatur deri në tëhuajsim i ati dhe më pastaj bashkëshorti i saj. Nora deri
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në çastin e iluminimit të saj, kishte qenë një fëmijë-femër, e më pastaj një grua-femër, e
cila për fajin e të et e më pas për fajin e burrit, kishte bërë siç ata kishin kërkuar prej saj,
madje, ajo deklaron për veten se, citat:’’
Nora: Te babai, ai më nguliste në kokë të gjitha idetë e tij e kështu unë mendoja ashtu si
mendonte ai (Ibsen, 2006, 116), përkatësisht, te burri, të cilit i deklaron, citat:
Nora: Ti çdo gjë e rregullove sipas shijes sate, e kësisoj unë nuk pata shije tjetër përveç sates.
(Ibsen, 2006, 115).
Mbytja e mendimit dhe e emocionit janë dy vrasjet më të mëdhaja dhe më të tmerrshme
të qenjës njerëzore dhe ketë akt dhune e krimi nga burrat (i ati dhe bashkëshorti) e kishte
përjetuar në lëkurën, në psikën dhe shpirtin e saj, e brishta, Nora e Ibsenit. Por, kjo
protagoniste, ia del të kapërcejë veten dhe moralin e rrejshëm të shoqërisë dhe kështu
e hap shtegun për të kërkuar rrugën e saj jetësore, e cila do ta shpinte drejt lumturisë
njerëzoe, të cilën nuk e kishte pasur kurrë, deri në çastet e përcaktimit të saj për një jetë
tjterër, sepse, citat:
Nora: Kam menduar se kam qenë e lumtur, por në të vërtetë nuk kam qenë kurrë! (Ibsen,
2006, 116).
E, kjo lumturi, natyrisht kërkon çmimin e saj, kërkon sakrificën dhe vetësakrificën e
skajshme të Norës. Dhe, Nora, pavarësisht, është në gjendje të paguaj dhe të jap gjithçka,
madje, të hjek dorë, jo vetëm nga burri, por edhe nga tre fëmijët e saj, si çmim, si këmbim
për të fituar dinjitetin dhe lirinë njerëzore, për të fituar statusin e saj të denjë dhe meritor
në shoqëri.
Ndërsa, zonja Uoren e Shaw, te drama “Zeja e Zonjës Uoren”, po ashtu ishte rritur në një
ambient të egër e shtypës për gjininë femër, ndaj si femër që ishte, ishte e predisponuar
të paguante haraçin, o duke përfunduar në punë tejet të rënda e me pagë minimale, o të
bëhej viktimë e shoqërisë, si mish e mjet për shfrim epsheh seksuale nga burrat, pikërisht
siç edhe i thotë vetë z. Uoren, të bijës së saj, Vivit, citat:
Zonja Uoren: A kujton ti se duhej të ishim të rrokatura e t’ua lejonim të tjerëve që të
përfitonin nga bukuria jonë duke na shfrytëzuar (Sho, 1983, 48).
Pra, fati jetësor i predispozuar nga shoqëria maskuliniste dhe mbi të gjitha viktimizimi i
gruas nga sistemi politik, ekonomik, social e kulturor që udhëhiqej nga pushteti i burrave,
qoftë në Angli (Profesioni i zonjës Uoren – Shaw), qoftë në Norvegji (Shtëpi kukulle –
Ibsen), është karaktertistika tjetër e përbashkët e këtyre dy protogonisteve femra. Prandaj,
edhe Nora, edhe Zonja Uoren, natyrisht për qëllime skajshmërisht të ndryshme, e para për
të shëruar burrin e saj, Helmerin, e dyta për të fituar ekzistencën e saj, të familjes dhe për të
siguruar statusin e merituar në shoqëri, kryejnë veprime (të konsideruara) të paligjshme.
Nora huazon mjete finaciare për të shpëtuar burrin e saj, avokatin Torvald Helmer, ndërsa,
zonja Uoren, për të fituar kafshatën e gojës dhe mirëqenjën e familjes, fillimisht merret
jashtëligjshëm me profesionin e prostitutës, duke kryer gjestin e imitimit, “i cili është
reaksion, përmes së cilit njeriu përpiqet të kopijojë sjelljet e njeriut tjetrër” (Vojvodić,
2006, 29)1, e më pastaj me prostitucionin si bisnes duke qenë pronare dhe bashkëpronare
e disa shtëpive publike jo vetëm në Angli, por edhe gjithandej nëpër Europë.

Citati ështwë përkthim i autorit nga origjinali

1
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Fatura: Braktisja e Norës dhe e braktisura Zonja Uoren
Por, pavarësisht qëllimit human të Norës, apo qëllimit ekzistencialist të Zonjës Uoren,
këto dy kryepersonazhe kryejnë veprime që dalin të jenë jashtë kodeve morale, edhe
pse që të dyja janë viktima të këtyre kodeve. Thyerja e kodeve morale, qoftë edhe nëse
ato bëhen në emër të thyerjes së kodeve antimorale, janë veprime, natyrisht që këkojnë
faturën e tyre. Nora braktis fëmijët, ndërsa Zonja Uoren braktiset nga e bija, nga Vivi.
Pra, pagesa e faturës është edhe një element tjetër i përbashkët i këtyre dy protagosteve të
letërsisë dramatike, citat:
Nora: Lamtumirë, Torvald, Torvald. Fëmijët nuk dua t’i shoh. (Ibsen, 2006, 122) dhe
Vivi: Po: më mirë e ke ngaqë e ke zgjedhur rrugën tënde, më mirë të shkosh asaj rruge deri
në fund. Po të isha në vendin tënd, nëno, ndoshta edhe unë do të veproja njëlloj. Mirëpo, unë
s’do të shkoja një lloj jete e të besoja në një jetë tjerër. Në thellësi të shpirtit ti, megjithatë, je
grua konvencionale. Prandaj, tani të them lamtumirë...(Sho, 1983, 91, 92)
Ndërsa, nëse e kërkojmë emëruesin e përbashkët e kësaj fature dramatike-tragjike duke
zbërthyer veprimet, përkatësisht gjestet dhe duke hulumtuar gjenezën e këtyre gjesteve
sipas triadës motiv-veprim qëllim, atëherë, konstatojmë dallimin më esencial të këtyre dy
personazheve, pra të Norës së Ibsenit dhe të Zonjës Uoren të Shaw, sepse:
Nora paguan faturën si veprim në kuptimin e vetëbraktisjes së pjellës së saj, përkatësisht
kryen veprimin si gjest me motivin biologjik për të qenë qenje e barabartë sociale dhe me
qëllimin fundamental biologjik-social për t’u ndjerë qenje njerëzore, sepse, citat:
Nora: Tani besoj se, para se gjithash, une jam një qenje njerëzore, ashtu si je ti, as më pak,
as më shumë, (Ibsen, 2006, 122); ndërsa,
Zonja Uoren paguan faturën si pasojë e veprimeve të saja duke u vendosur në pozitën
e të braktisurës nga pjella e vet, veprim ky që kryhet në formë gjesti nga e bija e saj,
Vivi, me motivin e neverisë si emocion ndaj nënës (Zonjës Uoren) dhe me qëllimin e
mospërfshirjes dhe dënimit të veprimeve të kundërligjshme, amorale në aspketin sociofilozofik, etik e shoqëror, citat:
Vivi: Jo: po të kem të drejtë të të shporrem ty. Do të isha e krisur po të mos bëja ashtu. (Sho,
1983, 91, 92).
Por, pse ndodh, që kryeprotagonistja e dramës “Shtëpi kukulle” e H. Ibsen të vendos
për të braktisur burrin, madje edhe fëmijët dhe, tek e fundit, si ndodh që ky proces të
realizohet si produkt fianl në formë gjesti nga Nora? Në këtë rast, edhe pa analizimin e
mekanizmit shumëkonotativ shkak-pasojë, kujtoj, është vetë procesi dhe vetë akti veprues
si momentum i Norës, të cilët më së miri trajtohen dhe evaluohen sipas, “kundërthënjeve
dhe kaheve të veprimeve të karaktereve të ndryshme” (Fergason, 1983, 141) nga, të cilët,
pra, edhe buron gjesti – rezultati (fatura), si dhe nëse provojmë që “të stimulohet një
proces vetëzbulimi që duhet të shkojë deri në subkoshiencë, por që të përfitohet reagimi
i duhur, ky stimul duhet kanalizuar” (Grotovski, 2010, 96), atëherë portreti i Norës në
totalitetin e tij dhe veprimi-gjest i saj na vjen vetiu si para pasqyrës.
Pra, Nora, gjatë gjithë jetës së saj është përballur me një proces trysnues që ka shtresuar
e shtresëzuar në të pavetëdijshmën e saj si personazh mohimin më ekstrem të të drejtave
të saj si qenje njerëzore, ani pse, ky mohim, në të shumtën e rasteve ka ardhur si produkt
i kujdesit dhe i dhurimit të dashurisë ndaj saj (i ati dhe bashkëshorti), duke pasur a pa
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pasur si qëlllim përfitimin e Norës si kundërshpërblim, jo më si një vajzë (fëmijëria të i
ati), apo si një grua, (bashkëshortja e Helmerit), por Norën si një lodër për zbavitje, citat:
Nora: Mua më jepnin për të ngrënë, për të pirë, më vishnin, kurse detyra ime ishte që të
zbavitja, të ... kënaqja. Ti dhe babi im jeni shumë fajtorë përpara meje... (Ibsen, 2006, 116).
Trajtimi i njeriut dhe femrës në formën e një kukulle, ka zgjuar procesin depërtimit të Norës
deri në subkosiencën e saj si personazh, si nevojë për të dalur nga gjendja emocionale,
shpirtërore e psikike në të cilën ndodhej dhe, pas zbulimit të së vertetës njerëzore, se
njeriu është qenje që ka nevojë dhe duhet të ndjehet njeri dhe i/e barbartë me të gjtha
qenjet njerëzore, ajo kanalizon veprimin-gjest të saj si refleksion me të cilin kapërcen
pozicionin individual dhe statusin shoqëror, pavarësësisht çmimit.
Edhe zonja Uoren e Shaw, është personazh që vjen si produkt i fenotipit, si produkt i
socilogjisë dhe i ndikimeve nga më të ndyshme të sistemit dhe filozofisë jetësore të
shoqërisë së atëherëshme angleze, të cilat ndërhyjnë brutalisht në qenjën e saj së pari
si njeri, pastaj si femër, në fillim si një vajzë së cilës i thyhen ëndërrat e një zonjeje të
ardhshme, e më pastaj si një gua dhe një nënë që duhet të përballet me të gjitha sfidat e
jetës, citat:
Zonja Uoren: Gjithmonë ka dashur të bëhem grua e mirë. Jam orvatur të punoj me nder;
prandaj, thuaja skllavërisht kam punuar dhe jam robtuar derisa e mallova ditën kur dëgjova
për punë të ndershme. (Sho, 1983, 91).
Është, pra mbizotëruese në jetën e Zonjës Uoren “ideja e konfliktit të përhershëm dhe e
ankthit” (Hysaj, 2006, 396) për jetën e saj si dhe domosdoja e luftës për mbajtjen e familjes
(vajzës), “ku njeriut nuk i mbetet vetëm që sërish të zërë vendin e vet midis ëndrrës dhe
ngjarjes” (Hysaj, 2006, 396). Pra, zonja Uoren gjithë jetën ka qëndruar pezull në rrugën e
saj të prerë në mes të ëndrrës (së nisur qysh se kur ishte fëmijë-adoleshente) dhe ngjarjes
brutale – realitetit jetësor me të cilin i duhej të përballej cdo ditë.
Ndryshimi kardinal në mes të Norës dhe Zonjës Uoren qëndron pikërisht në procesin e
depërtimit në subkoshiencë për të vetëzbuluar reagimin adekuat që kanalizon veprimet
me të cilat e realizojnë, përkatësisht e vetaktualizojnë qenjen e tyre si individume njerëzore
dhe si pjesë e shoqërisë njerëzore.
E pavetëdijshmja indivudale (Frojdi) e të dy kryepersonazheve në raport me kërkesën si
nevojë për vetërealizim ndodh në kohë, vende, rrethana dhe me instensitete krejtësisht të
ndryshme. Nora bëhet e vetëdijshme në shthurje të veprimit, (të veprimit si njësi) dhe ky
proces madje e mbyll dramën e Ibsenit, ndërsa Zonja Uoren është personazh që e ka të
tejkaluar procesin e kalimit prej subkoshiencës në koshiencë për veprimet e saja dhe si e
tillë në dramë na vjen si personazh-pasojë, si produkt final koshient, karakteri i së cilës
ndërtohet e zhvillohet, ciklohet e riciklohet brenda kornizave të veprimeve që kanë për
qëllim vetëaktualizimin (Teoria humaniste e Rogers dhe Maslow).
Konkluzione
Vetëaktualizimi si qëlllim i dy personazheve, Norës dhe Zonjës Uoren, nuk ka të bëj vetëm
me biologjinë njerëzore, edhe pse Maslow “i mendon njerëzit si të lindur me një hierarki
nevojash” (Pettijohn, 1996, 405), por ka të bëj më shumë me ndikimet sociale e kulturore
(Horni) në formimin e personalitetit të tyre. Nëse vetëaktualizimi si qëllim, përkatësisht
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si motovacion është karakteristikë e përbashkët e Norës dhe e Zonjës Uoren, dallimi më
fundamenatal në mes tyre është se Nora si karakter i shtypur pranon dhe regjistron në
qenjën e saj ngacmues të shumtë të jashtëm, të cilët e orjetojnë atë kah hedonizmi, i cili
në thelb është “kërkim i kënaqësisë dhe shmangie e dhimbjes” (Pettijohn, 1996, 323),
gjë të cilën e deklaron vetë Nora gjatë debatit – diskutimit konfliktuoz me burrin e saj, z.
Torvald Helmer, citat:
Nora: Kam menduar se kam qenë e lumtur, por në të vërtetë nuk kam qenë kurrë (Ibsen,
2006, 116) si dhe, citat:
Nora: Ti dhe babai jeni shumë fajtorë përpara meje. Në qoftë se unë nuk jam e zonja për
asgjë, fajin e keni ju (Ibsen, 2006, 116).
Për dallim prej Norës së Ibsenit, Zonja Uoren e Shaw, te e cila, po ashtu, si edhe te Nora,
(apo si edhe te çdo individualitet tjetër, madje) kanë ndikuar ngacmuesit e jashtëm sociokulturor, znj. Uoren, megjthatë, ka ndërtuar një personalitet krejtësisht të ndryshëm,
gjenezën e së cilit mund ta kërkojmë në të ashtuquajturat ankthe bazë (Psikologjia kulturore
e Horni), përkatësisht në “nevojat neurotike që janë zgjidhje jo racionale për ankthin bazë
si: dashuria, pushteti, shfrytëzimi, prestigji, arritja, perfeksioni dhe mbështetja në vetvete”
(Pettijohn, 1996, 398). Këto tipare të personalitetit të Zonjës Uoren të Shaw janë veçoritë
më të dallueshme të saj nëse ato i krahasojmë me tiparet e karakterit të Norës së Ibsenit.
Zonja Uoren ka tendencë superioriteti ndaj të tjerëve, e cila gjatë rrugës së saj jetësore
individuale ka krijuar modelin e saj të të menduarit dhe të sjellurit. Ky model, Zonjën
Uoren e orientohon dhe e klasifikon në galerinë e personazsheve që janë tipa domunues
dhe që nxiten nga “nevoja për pushtet si dëshirë për të ushtruar kontroll dhe për të
ushtruar ndikim” (Pettijohn, 1996, 342), sepse, në të kundërtën, këta tipa pesonalitetesh,
duke mos u ndjerë të gatshëm për rishyqrtimin e raporteve dhe mardhënjeve që vendosin
me të tjetët, janë të bindur se vetëm nëse kanë pushtet (para, siguri dhe ndikim te të tjerët)
janë vetëvetja dhe se këtë e arrijnë falë mënyrës së sjelljes (punës) së tyre, citat:
Zonja Uoren: Unë kam nevojë të punoj dhe të tronditem, përndryshe do të lozja mendësh.
Ç’mund të bëj tjetër? Një jetë e tillë më bën mirë; unë jam si e krijuar për të mos bër asgjë
tjetër. Po të mos merresha unë me atë punë, dikush tjetër do të merrej me të; prandaj unë
nuk po bëj kurrëfarë të keqe, pos kësaj, një gjë e tillë të sjell të holla, kurse unë i dua paratë.
Jo, kot e ke, punën time s’e lë – nuk do ta lija për hir të askujt! (Sho, 1983, 89).
Zonja Uoren e Shaw është personazhi që udhëhiqet nga motive, parime e qëllime të
menduara dhe të planifikuar mirë dhe se, si e tillë, ajo, kryen veprime, (në kuptimin e
unitetit veprues), që burojnë nga racionalja, përkundër Norës së Ibsenit, e cila kryesisht
udhëhiqet nga subkoshienca, ndaj dhe, veprimet e saj janë joracionale në raport me
nevojat, motivet dhe qëllimin e saj si personazh.
Përkundër këtij dallimi bazik të këtyre dy personzheve, ato kanë një tipar analogjik të
përbashkët: guximin për të ballafuquar me skenën e shoqërisë njerëzore, ashtu siç ajo u
paraqitet në realitet e tyre të ndryshme jetësore.
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Roli i arsimtarit në menaxhimin e punës në grupe
Ma. Arjana Zhubi

Mësimdhënëse në shkollën fillore ``Yll Morina``
Gjakovë

Abstrakt
Shumë studime tregojnë se puna në grupe ka efekte pozitive në procesin mësimor, ka frymën
bashkëpunuese mes nxënësve, socializim dhe motivim më të lartë gjatë mësimnxënies, por në të
kundërtën bazuar në opinionet e mësimdhënësve dhe nga praktika e tyre e drejtpërdrejtë shkollore,
shumë arsimtarë nuk e aplikojnë fare punën në grupe e as të nxënit bashkëveprues, edhe pse mbi
70% e mësimdhënësve në mbarë Kosovën kanë kryer trajnime të shumta që kanë nxënësin në
qendër. Situatat e tilla jo vetëm që sjellin paqartësi të shumta tek nxënësit por në anën tjetër edhe
vet arsimtari nuk e njeh rolin e tij si vendimmarrës në arritjen e synimeve dhe rezultateve të nxënit.
Pse nuk e aplikojnë ? Ku janë problemet që hasin gjatë punës në grupe ? Sa zbatohet kjo formë
e punës sot nëpër shkollat tona ? Kush e formon grupin ? Cilat janë disa cilësi të arsimtarit që
ndikojnë në menaxhimin e punës në grupe ? A mund të vlerësojmë në grup dhe sa është objektiv
ai vlerësim ?
Janë vetëm disa çështje që kam reaguar në formë kritike duke ndier obligim profesional që përmes
këtij punimi të orientoi shumë arsimtarë rreth organizimit dhe zbatimit të grupeve të nxënësve në
klasë, caktimit të roleve, kritereve, rregullave dhe anëtarëve përgjegjës brenda grupit.
Fjalët kyçe : Puna në grupe, roli i arsimtarit, mangësitë, përparësitë, menaxhim.

The role of the teacher in the management of group work
Abstract
Many studies show that working in groups has positive effects on the learning process, is the
cooperative spirit among students, socialization and high motivation in learning, but on the
contrary is based on the opinions of teachers and their direct school practice. Many teachers do not
apply groups work or interactive learning. Though over 70% of teachers throughout Kosovo have
conducted numerous trainings that has learner-centered. These situations not only brings many
uncertainties to students but on the other hand, the teacher does not know his role as a decisionmaker in achieving the goals and learning outcomes.
Why we do not apply? Where are the problems faced while working in groups? Is this form of work
implemented today in our schools? Who forms the group? What are some teacher qualities that
affects in management of groups work? Can you estimate the group and is that assessment real?
There are only a few issues that I reacted critically, by feeling a professional obligation, through
this paper to guide many teachers about the organization and implementation of student groups in
class, assignment of roles, criteria, rules and responsible members within the group.
Keywords: Working in groups, the teacher’s role, weaknesses, strengths, management.

Hyrje
Menaxhimi i suksesshëm i mësimit kërkon prej arsimtarit që të jetë vazhdimisht i
vëmendshëm edhe në veprim, për t`u siguruar se nxënësit mësojnë normalisht.
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Problemi kryesor me të cilin ndeshën arsimtarët është që të mbajnë të përfshirë nxënësit
gjatë tërë procesit mësimor për të realizuar në mënyrë sa më të suksesshme qëllimin dhe
kriteret e suksesit.
Në çdo kohë përballemi me kërkesa e bashkëveprime të shumta, ku situatat mund të
shfaqen nga më të ndryshmet. Nëse çdo nxënës do të ishte aktiv gjithmonë në klasë
atëherë do të kemi një rrëmujë të pa përballueshme. Për këtë arsye klasa organizohet në
grupe të vogla, ku nxënësit duhet të punojnë në harmoni së bashku, të zgjerojnë mënyrat
e të nxënit dhe të krijojnë një atmosferë që karakterizohet nga shkëmbimi i informacionit.
Ka kritika të shumta rreth konceptit të grumbullimit në një vend të nxënësve me
inteligjenca të ndryshme, se grupimet heterogjene mund të ndikojnë në mbetjen mbrapa
të atyre nxënësve me talent më të madh. Ekzistojnë një numër i vogël i hulumtimeve
në këtë drejtim, që do të na ofronin të dhëna për rolin e arsimtarit në menaxhimin e
punës në grupe, qëndrimet dhe konkluzionet e prindërve për fëmijët e tyre në procesin e
mësimnxënies rreth punës në grupe, nivelin e përfshirjes së mësimdhënësve që zbatojnë
këtë formë.
Qëllimi i hulumtimit
Qëllimi i hulumtimit është i orientuar në vënien në pah të rëndësisë së organizimit të
punës në grupe-lidhjet reciproke mes arsimtarit, nxënësit dhe grupit.
Vetëdijesimin e arsimtarëve, nxënësve dhe prindërve rreth menaxhimit të punës në grupe.
Vlerësimi në çdo diskutim përmirëson shprehitë në proceset tjera.
Objekti i hulumtimit
Gatishmëria e arsimtarëve për zbatimin e punës në grupe.
Cilësitë e arsimtarit në menaxhimin e punës në grupe.
Krahasimi i punës në grupe mes shkollës së qytetit dhe shkollës së fshatit.
Hipoteza e hulumtimit
Aftësitë menaxheriale të arsimtarit kushtëzojnë funksionimin e punës në grupe.
Menaxhimi i grupit do të jetë më i suksesshëm nëse planifikohen aktivitete të duhura nga
arsimtari.
Metodologjia
Gjatë punës hulumtuese jam orientuar në kombinimin e metodave të hulumtimit kualitativ
dhe metodat e hulumtimit kuantitativ.
Metoda e analizës teorike, metoda statistikore, metoda deskriptive (përshkruese), metoda
e vëzhgimit, metoda komparative. Si teknikë të hulumtimit kam përdorë teknikën e
anketimit përmes pyetësorëve.
Pjesëmarrësit në hulumtim
Në hulumtim kam përfshirë dy shkolla fillore të mesme të ulët në Komunën e Gjakovës
dhe rrethinë. Shkollën fillore``Yll Morina``(ku punoj) dhe shkollën``Ukshin Miftari``482
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Skivjan (fshat), me nxënës nga niveli VI- IX. Kam përfshirë 530 pjesëmarrës, prej tyre
240 anketa me nxënës nga dy shkollat e lartpërmendura të nivelit VI - IX dhe 240 anketa
me prindër po të njëjtëve nxënës. Njëkohësisht edhe 50 anketa me mësimdhënës të dy
shkollave (20 mësimdhënës të shkollës``Ukshin Miftari`` dhe 30 mësimdhënës të shkollës
``Y. Morina``).
Organizimi i grupeve të nxënësve në klasë
Ndër faktorët me rëndësi në organizimin me sukses të formës mësimore në grupe janë :
Përgatitjet paraprake që duhet bërë (planifikimi) i arsimtarit, angazhimi i nxënësit është
i domosdoshëm, vlerësimi është jetësor, vëzhgimi i vazhdueshëm i nxënësve, vendosja e
kërkesave për kohën e nevojshme, përkrahja e frymës së besimit, unitetit dhe përgjegjësisë.
Nga përcaktimi i përmbajtjes dhe njësisë mësimore, përkatësisht të veprimtarisë që do
t`a bëjmë, varet kryesisht mënyra e përgatitjes organizative dhe operative. Përmbajtjet
e ndryshme, kërkojnë edhe angazhime të ndryshme jo vetëm të formave të organizimit,
por edhe të bazës materiale mësimore dhe të kushteve tjera të zhvillimit të veprimtarisë
mësimore (Zylfiu, 2010, 260).
Organizimi i punës në grupe kërkon plotësimin e disa parakushteve si : klasa si grup
nuk mund të ketë më shumë se 25 nxënës, hapësira e klasës mos të jetë më e vogël se
9 x 12 m, karriget dhe tavolinat duhet të jenë lëvizëse, të lehta për bartje e renditje për
punë në grupe, të ketë këndin e bibliotekës me libra që iu përgjigjen lëndëve mësimore,
grupet qëndrojnë bashkë nga 2-6 javë, anëtarësimi i grupit ndryshon ashtu që nxënësit
të përkujdesen për njëri-tjetrin, koha e qëndrimit në një grup varet nga karakteristikat e
nxënësve, nga detyrat që janë duke punuar. Grupet brenda klasës duhet të formohen në
bazë të nivelit të njësive mësimore, interesave, shprehive shoqërore, karakteristikave të
personalitetit por edhe sipas një kombinimi të këtyre faktorëve. Grupet përmbajnë nxënës
me nivele të ndryshme të cilët mbështesin njëri-tjetrin në shumë mënyra. Në shumë
klasa, grupet janë të ndërtuara prej një nxënësi me nivel mbi mestar, dy me nivel mesatar
dhe një nxënës-nën nivelin mesatar. Por, kjo formë kategorizon nxënësit, në një kohë
të gjithë nxënësit kanë fusha me aftësi më të mëdha apo më të vogla, injoron rëndësinë
e personalitetit të nxënësit në përgjithësi, se aftësitë kopjuese dhe sociale ndikojnë në
veprimtarinë mësimore e cila mund të ndryshojë nga dita në ditë, në bazë të faktorëve
emocionalë. Por, arsimtari mund të formojë grupe dhe t`i bëjë ato të ndjekin veprimtari të
ndryshme, të bazuara në interesat e nxënësve, sipas inteligjencave të shumëfishta brenda
grupit të vogël- duke u përfshirë në një grup të madh nxënës nga të gjitha inteligjencat,
ku çdo nxënës do të ndihet i vlerësuar dhe jep kontributin e tij maksimal në grup (Brada,
2010, 383).
Është me rëndësi që grupet të formohen në fillim të vitit shkollor në mënyrë që përvoja e
tyre të jetë pozitive dhe e përforcuar ashtu që në fillim mësohen të punojnë së bashku. Të
qenët anëtarë grupi nuk përbën ndonjë faktorë të rëndësishëm për sukses. Por, janë me
rëndësi edhe rolet që u caktohen brenda grupit, por që shumë arsimtarë nuk i njohin as
nuk i zbatojnë fare.
Secili anëtarë duhet të ketë role individuale, që janë specifike për punën në grupe. Rolin
kryesor në këtë drejtim ka udhëheqësi i grupit – kryetari, roli i lexuesit të tekstit, roli
i shkruesit, roli i motivuesit, roli i menaxhuesit të kohës, roli i vëzhguesit, kujdestari i
materialeve, regjistruesi dhe raportuesi (Deva & Krasniqi, 2012, 243).
Rolet përcaktohen ose mbi bazën e paraqitjes individuale të nxënësve, apo me propozimin
e grupit e me pajtueshmërinë e individit. Në rrethana të veçanta, arsimtari jep rolet
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individuale nxënësve me qëllim të efekteve edukative p.sh. nxënësit të padisiplinuar i
caktohet roli i vrojtuesit të angazhimit të anëtarëve të grupit dhe disiplinës, nxënësit që ka
frikë nga paraqitja publike i jepet detyra e kryetarit të grupit që të sfidohet me situatën që
i shkakton ankth. Përcaktimi i roleve të nxënësit i lejon arsimtarit të ndikojë mbi punimet
e grupit, të llogaritë mundësitë e nxënësit dhe të nxitë nxënësit të rrezikojnë duke marrë
role të reja.
Puna në grupe shpesh për shkak të mungesës së profesionalizimit të arsimtarit apo mos
dijes dhe aftësive të pamjaftueshme për punë mësimore në grupe, mund të shndërrohet në
një burim të dhunës midis nxënësve në klasë apo edhe më gjerë. Do t`i shënojmë situatat
që rezultojnë me dhunë gjatë punës së nxënësve në grupe :
 Arsimtari e detyron nxënësin të punojë në grupin, edhe pse nxënësi reziston.
 Nxënësi qortohet, ndëshkohet apo edhe vlerësohet me notë të ulët për shkak të nivelit
të pakënaqshëm të bashkëpunimit me grupin.
 Nxënësit dominues bëjnë presion ndaj nxënësve tjerë.
 Mendimet e gabuara apo ndryshe nga të tjerët në grup përqeshen.
 Neglizhohet e drejta e secilit ta shpreh mendimin, t`i kundërshtoj idetë, të mos pajtohet,
të braktisë idetë paraprake etj.
 Nxënësit dominues të grupit me këmbëngulësi i mbrojnë idetë e tyre edhe pse të tjerët
kanë argumente bindëse kundërshtuese.
 Arsimtari favorizon njërin nga nxënësit apo një nëngrup nxënësish .
Këshilla për arsimtarët :
 Të thellohen në njohjen e vlerës psike-pedagogjike të punës në grup për nxënësin.
 Të vetëdijesojnë nxënësin për vlerë personale dhe sociale të punës në grup.
 T`i përkrahin nxënësit për t`u angazhuar në punë të përbashkët.
 Të shkathtësojnë nxënësit për t`i respektuar rregullat e punës në grup.
 Të monitorojnë përgjegjësinë e nxënësit për respektimin e rregullave të punës në
grup.
 Të nxisin vetëkritikën e nxënësit për rregullat e punës në grup.
 Të ofrojnë shanse për diskutim përkitazi me vlerë apo qëndrueshmërinë e rregullave
të punës në grup, gjithnjë me mundësi të ndryshimit të tyre të arsyeshëm. Kjo qasje do t`u
ndihmojë nxënësve që me sukses ta aplikojnë formën e punës në grup, të arrihen efektet
e duhura në aspektin e edukimit për punë ekipore dhe në zhvillimin socio-emocional të
tyre.
Pra, puna në grup kërkon profesionalizëm të arsimtarit, përkatësisht informacione të
bollshme të tij për organizimin dhe jetësimin e saj, shkathtësi për menaxhimin e secilit
grup veç e veç, por edhe grupeve si tersi të klasës, durim, përqendrim, kondicion fizik e
intelektual, pozitivistet, objektivitet, qasje optimiste por edhe zotësi e kompetencë për
vlerësim real, aplikim të mjeteve nxitëse, orientuese por edhe ndalesave, në momentin
dhe kohën e duhur. (Deva & Krasniqi, 2012, 244).
Vëzhgimi dhe vlerësimi i punës në grupe -filozofi personale nga klasa
Përmes grupeve, mund të realizohen shumë tipare të nxënit. Ne vendosim, nëse
nxënësit mësojnë më mirë kur janë në grupe apo në mënyrë individuale. Para luftës, kur
zëvendësoja me punë të përkohshme si mësimdhënëse ( në fshat) nuk kam pasur rastin të
shihja asnjë klasë që punonte në grupe. Të gjithë punonin në rreshta. Kurse nëpër qytete
filloi të lëviz ngadalë aplikimi i punës në grupe. Por, hovin më të madh e arriti pas luftës,
kur filluan trajnimet e shumta ku në qendër kanë nxënësin. Tani nuk kam vërejtur aspak
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ndryshime rreth aplikimit të grupeve në fshat dhe qytet. Ka klasa të formuara në grupe
prej fillimit të vitit, por ka edhe klasa që punojnë ende në formë frontale. Shumë arsimtarë
e aplikojnë punën frontale dhe grupore njëkohësisht p.sh. derisa nxënësit lexojnë një
tekst (paragraf) në formë individuale, pastaj mblidhen në grupe të vogla ose çifte për të
përsëritur materialin e dhënë, diskutojnë në grup dhe pastaj i shpërndajnë në tërë klasën
përfundimet, ashtu që të hartohet një listë e shkaqeve.
Po ashtu është me rëndësi vëzhgimi dhe vlerësimi i punës në grupe të vogla dhe grupit në
tërësi. Duhet vlerësuar përparimin lëndor, funksionimin social dhe gjendjen emocionale
të nxënësve, si dhe produktivitetin e funksionimin social të grupeve të punës. Përparimi
individual lëndor mund të matet duke vlerësuar sasinë dhe cilësinë e detyrës së grupit të
përfunduar nga një nxënës i caktuar, ose duke dhënë vlerësimin individual të nxënësve,
krahas punës së tyre në grup. Funksionimi social individual dhe gjendja emocionale mund
të vlerësohet përmes vëzhgimit që e bëjmë, konsultimeve mes grupit apo vetëvlerësimeve,
të cilat japin informacion rreth mënyrës se si funksionojnë anëtarët brenda grupit.
Vlerësimi i grupit mund të bëhet përmes matjes së kohës, raporteve mbi përparimin dhe
rezultatet përfundimtare të grupit. Tani pasi jam edhe si bashkëpunëtore e programit të
BEP-it (Basic Education Program), si fasilitatore në fushën e vlerësimit formativ, kam
arritur që të aplikoj shumë strategji dhe teknika frytdhënëse rreth procesit të vlerësimit,
ku puna në grupe paraqitet edhe më atraktive për nxënës. Mënyra si të vlerësohet një
grup është që si nxënësit të dinë të bëjnë pyetje. A janë në gjendje të bëjnë pyetje të një
niveli të lartë, që mund të çojnë në arritjen e rezultateve të pritura, nëse kanë përvetësuar
konceptin që është diskutuar.
Analiza e hulumtimit empirik
Mendimet e nxënësve në pyetjet e hapura :
1. Në pyetjen se : Në cilat lëndë më tepër formoni grupe ?
Kemi opinione se formohen grupe në shumicën e lëndëve, por më shumë formojnë grupe
në gjuhë shqipe, teknologji, biologji dhe matematikë duke u pasuar edhe nga lëndët tjera
nganjëherë.
2. Në pyetjen e hapur për nxënësit për të shpjeguar se : Si e ka menaxhuar arsimtari një
situatë konflikti brenda grupit ?
Nxënësit janë deklaruar : duke pyetur arsimtari për arsyen e konfliktit, duke shënuar
vërejtje në ditar, duke lajmëruar drejtorin apo zëvendës drejtorin, duke na ndërruar
vendet, pastaj përmes qortimit, këshillimit, bisedimit, ka edhe raste kur ai na bërtet, ulet,
ndalon punën, na vlerëson me notë të dobët, na ndërron vendet, na dënon te tabela në
këmbë ose na largon jashtë klasës .
3. Në pyetjen e hapur për arsimtarë : Përshkruani si e keni menaxhuar ndonjë konflikt
apo situatë të vështirë gjatë punës së nxënësve në grup - kemi përfituar nga rezultatet këto
rrugë: kërkon arsyen e nxënësve, kërkon problemin, bashkëbisedon, kërkon pajtueshmëri
mes grupit, kërkim falje, ndërrim grupi, lëvizi nëpër grupe që mos të vjen deri te konfliktet,
ndërroj teknikat mësimore, ndërprerje e punës për një kohë të shkurtër, largoj nga grupi
nxënësin që krijon probleme.
Rekomandimet e prindërve për përmirësimin e punës në grupe tek arsimtarët : që të
krijohet disiplinë më e rreptë brenda klasës, të vlerësohen punimet në grupe, të motivohen
për punë tjera shtesë, jo shumë nxënës në grupe, të caktohet udhëheqësi i grupit, jo ndarje
me nxënës nga më të mirët në grupe, të ketë bashkëpunim mes arsimtarëve dhe mes
shkollave, detyra e rregulla për secilin, t`i kuptoj fëmijë, nëse nuk do fëmija të rrijë në
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grup të merret parasysh dëshira e tij dhe t`i plotësohet, të ketë gara në mes grupeve, të
përdoren metoda profesionale për zgjimin e kureshtjes së nxënësve, të mbahen trajnime
të arsimtarëve në punën avancuese.
Sa u përket dallimeve mes shkollave ``Yll Morina``-Gjakovë dhe ``Ukshin Miftari``Skivjan janë në një përqindje të vogël, me përjashtim kur është rasti tek vlerësimi, ku
në shkollën ``Ukshin Miftari``- Skivjan arsimtarët nuk vlerësojnë grupet si duhet, duke
vlerësuar vetëm udhëheqësin e grupit dhe nuk caktojnë rolet në grup.
Përfundime dhe rekomandime
Menaxhimin e punës në grupe nga ana e arsimtarit e bën më të suksesshëm planifikimi
i duhur i aktiviteteve mes grupeve, ashtu që të jemi në gjendje të përballojmë rutinën e
klasës, duke mbajtur të përfshirë të gjitha grupet edhe atëherë kur jemi duke u marrë
me një grup të veçantë. Disa arsimtarë angazhojnë disa nxënës brenda grupit, kurse
pjesa tjetër mbetet pasiv dhe me kalimin e disa minutave mërziten, krijojnë zhurmë të
panevojshme nëse nuk aktivizohen brenda grupit.
Në të njëjtën kohë të merremi me shumë gjëra, të ruajmë ritmin e punës në grupe, sepse
disa arsimtarë janë të prirë të merren vetëm me një gjë, në një kohë të caktuar dhe kjo
mund të shkaktoj ndërprerje frekuence në klasë p.sh. derisa arsimtari merret me një grup
nxënësish, vë re se dy nxënës tjerë qeshin në krahun tjetër. Duhet ndërprerë punën me
grupin e parë dhe menjëherë drejtohet tek dy nxënësit, që janë duke qeshur, u flet atyre
dhe përsëri kthehet te grupi i parë- të cilët tani kanë ndërprerë punën. Pra, të qenit në
rrjedha të asaj që është duke ndodhur në klasë dhe aftësia për t`u marrë me disa situata
që lindin përnjëherësh, janë të lidhura ngushtë mes vete sepse pa u shkëputur nga puna
me grupin e parë, u japim shenjë dy nxënësve tjerë, por që mos të tërheqim vëmendjen e
të tjerëve.
Të ruhet ritmi i aktiviteteve brenda klasës dhe grupit sepse shumë arsimtarë nxjerrin
probleme duke ndërprerë mësimin kohë pas kohe, pa menduar se çfarë janë duke bërë.
Duhet marrë parasysh ritmi i punës së nxënësve -sa të vëmendshëm dhe të paqetë janë
ata. Këto nuk merren parasysh nga arsimtari, por ai vazhdon dhe kalon në çështje të tjera,
pothuaj në formë mekanike. Disa tjerët ndërpresin një aktivitet mësimor për të diskutuar
diçka tjetër që nuk ka lidhje me punën që bëhet në klasë, disa tjerë kalojnë nga një aktivitet
në tjetrin apo arsimtari nuk u siguron nxënësve ndihmën e mjaftueshme për fillimin e një
aktiviteti të ri. Të gjitha këto sjellje ndërprerës të mësuarit ndikojnë në rrjedhën e procesit
mësimor dhe nxënësve u tërhiqet vëmendja duke u çorientuar tërësisht.
Të ruhet individualiteti i nxënësit – sepse në klasë mund të kemi nxënës kundërshtues
apo të vetmuar, të cilët preferojnë të punojnë vetëm dhe nuk mund ose nuk duan të futen
në aktivitetet e grupit. Këta nxënës mund të jenë agresiv apo dominues duke shprehur
dëshirën e tyre mbi tjerët. Por, krahas tyre ka nxënës që janë të tërhequr, të rezervuar,
të gatshëm të bëjnë atë që u kërkohet, por që nuk u pëlqen të shfaqin iniciativë apo të
duken se kanë imagjinatë. Një pjesë tjetër janë nxënësit, aftësitë e të cilëve janë në nivel
më të ulët, ku çdoherë kërkojnë ndihmë nga arsimtari apo grupi. Arsimtari është ai i cili
këto grupe i udhëheqë dhe përfshinë në mënyrë sa më efektive drejt qëllimit të orës dhe
plotësimit të rezultateve të nxënit duke zbatuar teknika të ndryshme bashkëveprimi.
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Rekomandime
• Të bëhet organizimi i punës në fillim të orës mësimore, gjatë orës mësimore, por ndodh
edhe në fund të orës mësimore, pasi që shumë teknika aplikohen në evokim, realizim apo
reflektim të orës mësimore.
• Arsimtari është ai i cili duhet t`i formoj grupet që të funksionoj si duhet sepse në klasë
ka nxënës me nivele dhe inteligjenca të shprehura në fusha të ndryshme të nxënit.
• Të caktohen kriteret mbi të cilat arsimtari duhet të ketë në mendje në fillim të orës.
Aftësitë personale të nxënësve, interesat e nxënësve dhe përmbajtja e njësisë mësimore,
janë kritere ku fokusohet puna e grupit. Shumë grupe formohen prej një nxënësi me nivel
mbi mesatar, dy- me nivel mesatar dhe një – nën nivelin mesatar, duke e kategorizuar dhe
injoruar nxënësin sepse të gjithë kanë aftësi të zhvilluara në ndonjë fushë.
• Të zbatohet me përpikëri ndarja e rregullave brenda grupit bashkë me nxënësit që do t`i
vetëdijesoi ata për pasojat nëse ato rregulla nuk zbatohen duke shfaqur komplikime të pa
nevojshme. Rregullat duhet të jenë të qarta, specifike, të arsyeshme, pak për nga numri,
efektive, të shkruhen në veten e parë ashtu që të rritet ndërgjegjja personale e nxënësit për
sjelljet dhe veprimet e tij.
• Po ashtu edhe rolet brenda grupit duhet të caktohen bashkërisht me nxënës sepse për të
qenë anëtarë grupi nuk përbën ndonjë faktorë të rëndësishëm për sukses, por me rëndësi
është përcaktimi i sa më shumë roleve tek nxënësi, që të përballet mendo rol përcaktues.
Pikërisht në këto dy karakteristika duhet të fokusohet roli i arsimtarit sepse nga rezultatet
e hulumtimit del në pah se nuk caktohen as role, as rregulla në grup.
• Vlerësimi të bëhet i njëjtë për tërë grupin ose për të gjithë anëtarët e grupit për të
vërejtur nxënësit se në çfarë mase i kanë arritur qëllimet e tyre apo çfarë veprimesh do
ta ndihmojnë grupin për të arritur sukses më shumë. Pikërisht në këtë drejtim duhen
trajnime në shkollat tona rreth VpN dhe ViN.
• Për ngritjen e cilësisë së punës në grupe, arsimtarët të kryejnë trajnime në vazhdim ku
fokusohet dhe vlerësohet nxënësi.
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Mbi hartimin e fjalorёve tё shkrimtarёve tё njohur-Sfida e leksikologjisё
shqiptare sot
MA. Esmeralda Patoshi Sefa
Universiteti Tiranës

Abstrakt
Një nga sfidat e leksikologjisë shqiptare sot është pikërisht hartimi i fjalorëve i shkrimtarëve
të njohur të letërsisë shqiptare.Ç’është një fjalorë?Ç’rëndësi ka hartimi i tyre?Pse nevojiten këta
fjalorë? Ç’është individualiteti i një shkrimtari?Këto janë vetëm disa pyetje që kanë nevojë për
përgjigje,përgjigje që japin vlerën inovative të semantikës sonë. Fjalori në tërësinë e tij është një
rezultat akumulues i biografive të ndryshme gjuhësore ,të cilat në radhë murosen në proçesin
historik-gjuhësor.Nëse duam të shohim zhvillimin e gjuhës duhet patjetër të ndalemi në veprat
letrare ,pasi aty gjuha rrjedh në përgjithësi nga të gjitha varietet e guhës dhe nga regjistrat leksikor
të alternuar në kombinimet kryesore të tyre.Gjuha letrare e shkrimtarëve është e shumëanshme
jo vetëm në ndryshueshmërinë që i përket subjektit dhe formës,por gjithashtu në profilin historik
individual të tyre.Pra për të dhënë thelbin e revolucioneve letrare në periudha të ndryshme
duhen parë pikëpamjet e reja gjuhësore.Ç’do shkrimtarë ka individualitetin e vet ,ky individualitet
semantik i referohet ngarkesave emocionale dhe tematike të fjalëve të caktuara,në këtë mënyrë
ato fitojnë vlerë specifike.Kjo përfshin krijimin e kuptimit të semantikës inovative.Sot për të parë
vargun e gjerdanit gjuhësor të shqipes na nevojiten fjalorë të autorëve të tillë si:Dritëro Agolli,Ismail
Kadare,Gjergj Fishta,Martin Camaj,Lasgush Poradeci etj.Qofshin këta fjalorë rimor apo fjalorë të
prozës së këtyre shkrimtarëve të mëdhenj të letërsisë sonë.”I pari që ka nisur hartimin e fjalorëve
për një shkrimtarë është Kolë Ashta “Fjalori i veprave të Ndre Mjedës”1 , gjithashtu Mina Gero së
fundmi ka nxjerrë në botim “Fjalori rimor i Dritëro Agollit”2 .Mbi këtë rrugë të shkelur më parë
nga këta studiuese të gjuhës sonë po vazhdoj të eci edhe unë ,duke punuar mbi hartimin e “Fjalësit
në prozën e Dritëro Agollit”.Kështu studimi mbi gjuhën e këtij shkrimtari do të vij më e plotë ,duke
nxjerrë përfundime mbi individualitetin gjuhësor të tij.Sa për Dritëro Agollin do të thosha që është
artist i madh i fjalës shqipe dhe i pashtershëm i saj,arti i tij është i pavdekshëm.Leksiku në veprën
e Agollit përfshin njësi të njohura ,pak të njohura a të panjohura dhe mund të vështrohet nga disa
ana.Autori shquhet për njohjen e thellë leksikore e semantike të shqipes dhe ai jo vetëm i përdor
fjalët shqipe zotësisht,por edhe ripërtërin pasurinë e madhe që ka gjuha shqipe.Ai shquhet për
njohje të thellë të mundësive dhe aftësive të mëdha të shqipes për krijimin e njësive të reja dhe vetë
krijon me qindra e qindra. Në veprën e Agollit fjala ,si për nga kuptimi ashtu edhe nga përbërja
e saj tingullore,përmban në vetvete një copëz historie të folësve që e përdorin atë.Për këtë arsye
,shkrimtari kërkon me kujdes atë trajtë që i përshtatet më shumë temës dhe idesë së tij,vendit e
kohës për të cilën bëhet fjalë.
Fjalë kyçe: Leksikologjisë, historike-gjuhësore, regjistrat leksikore, semantikë, fjalor.

Hyrje
Një nga sfidat e leksikologjisë shqiptare sot është pikërisht hartimi i fjalorëve i
shkrimtarëve të njohur të letërsisë shqiptare. Fjalori në tërësinë e tij është një rezultat
akumulues i biografive të ndryshme gjuhësore ,të cilat në radhë murosen në proçesin
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historik-gjuhësor.Nëse duam të shohim zhvillimin e gjuhës duhet patjetër të ndalemi
në veprat letrare ,pasi aty gjuha rrjedh në përgjithësi nga të gjitha varietet e guhës dhe
nga regjistrat leksikor të alternuar në kombinimet kryesore të tyre.Gjuha letrare e
shkrimtarëve është e shumëanshme jo vetëm në ndryshueshmërinë që i përket subjektit
dhe formës,por gjithashtu në profilin historik individual të tyre.Pra për të dhënë
thelbin e revolucioneve letrare në periudha të ndryshme duhen parë pikëpamjet e reja
gjuhësore.Ç’do shkrimtarë ka individualitetin e vet ,ky individualitet semantik i referohet
ngarkesave emocionale dhe tematike të fjalëve të caktuara,në këtë mënyrë ato fitojnë vlerë
specifike.Kjo përfshin krijimin e kuptimit të semantikës inovative.Sot për të parë vargun e
gjerdanit gjuhësor të shqipes na nevojiten fjalor të autorëve të tillë si:Dritëro Agolli,Ismail
Kadare,Gjergj Fishta,Martin Camaj,Lasgush Poradeci etj.Qofshin këta fjalorë rimor apo
fjalorë të prozës së këtyre shkrimtarëve të mëdhenj të letërsisë sonë.”I pari që ka nisur
hartimin e fjalorëve për një shkritarë është Kolë Ashta “Fjalori i veprave të Ndre Mjedës”1
(Ashta,1995,dorëshkrim) gjithashtu Mina Gero së fundmi ka nxjerrë në botim “Fjalori
rimor i Dritëro Agollit”2 (Gero,2013,740) .
Zhvillimi
Mbi këtë rrugë të shkelur më parë nga këta studiuese të gjuhës sonë po vazhdoj të eci
edhe unë ,duke punuar mbi hartimin e “Fjalësit në prozën e D.Agollit.Kështu studimi
mbi gjuhën e këtij shkrimtari do të vij më e plotë ,duke nxjerrë përfundime mbi
individualitetin gjuhësor të tij.Sa për Dritëro Agollin do të thosha që është artist i madh
i fjalës shqipe dhe i pashtershëm i saj,arti është i pavdekshëm.Leksiku në veprën e Agollit
përfshin njësi të njohura ,pak të njohura a të panjohura dhe mund të vështrohet nga
disa ana.Autori shquhet për njohjen e thellë leksikore e semantike të shqipes dhe ai jo
vetëm i përdor fjalët shqipe zotësisht,por edhe ripërtërin pasurinë e madhe që ka gjuha
shqipe.Ai shquhet për njohje të thellë të mundësive dhe aftësive të mëdha të shqipes për
krijimin e njësive të reja dhe vetë krijon me qindra e qindra. Në veprën e Agollit fjala ,si
për nga kuptimi ashtu edhe nga përbërja e saj tingullore,përmban në vetvete një copëz
historie të folësve që e përdorin atë.Për këtë arsye ,shkrimtari kërkon me kujdes atë trajtë
që i përshtatet më shumë temës dhe idesë së tij,vendit e kohës për të cilën bëhet fjalë.
Ai herë e nxjerr atë nga harresa duke e risjellë në jetë ashtu siç është ose duke i dhënë
një ngjyrim të ri kuptimor a stilistikor, dhe herë nga dialektet për ta futur në gjuhën e
letërsisë artistike.Një nga burimet shprehëse në letërsinë artistike është krijimi i fjalëve
dhe kuptimeve të reja,kjo dukuri haset edhe në veprën e Dritëro Agollit.Me anë të
fjalëkrijimit ai emërton nocione të reja ose nocione të njohura, por në mënyrë të re.Kështu
p.sh.shkrimtari formon fjalë me prapashtesat –kë,ka,(ë)z,jo vetëm me kuptim zvogëlues
ose përkëdhelës, por edhe me nënkuptim tallës ose nënvleftësues.Mund të përmendim
fjalë të tilla si:amazonka, konkë, vulkën, guvernandka etj.Gjithashtu, fjalët me kuptim
keqësues si:mynafikllëk, akraballëk, matrapazllëk etj, që shkrimtari i krijon me ndihmën
e prapashtesës turke-llëk ,këto shprehin një qëndrim të shkrimtarit a të personazheve të
tij,janë një mënyrë mjaft e njohur e dhe karakteristike për ligjërimin bisedor të shqipes,të
cilën Agolli e fut me mjeshtëri në ligjërimin e tij artistik. Për të shprehur vështrimin e tij
mbi realitetin ,shkrimtari krijon fjalë të reja duke ndërthurur nocione .Kështu p.sh.për
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të shprehur atdhedashurinë apo qëndresën ai formon fjakë të tilla si:mëmëdhetari,për
të shprehur qëndresën formon fjalë si:kështjellar;për të shprehur një periudhë të largët
formon fjalë si:qëmotshëm etj.Fjalë të reja Dritëroi krijon edhe për të shprehur nocione të
hapësirës si:tejembanë;apo krijon fjalë kompozita të formuara nga dy a më shumë nocione
të ndryshme si :qëllimlig;apo fjalë me nocione të kundërta, çka nuk është e zakonshme për
gjuhën shqipe si:dritëshkurtër, mustaqemisër, filoshqiptar, pseudoshkencëtarë,qejfprishur
apo fjalë për të shprehur nocione krejtësisht irreale,si :qoftëlargu etj.Autori krijon edhe
fjalë të tilla si:autorizmin,narcisizmin që është formuar mbi bazën e proceseve dhe fjalëve
të njohura :romanizim,osmanizim etj.Ka raste kur autori përdor jo pak turqizma që t’i japë
lexuesit ngjyrat e mjedisit të kohës së Perandorisë Osmane. Me këto fjalë autori tregon dhe
rrezikun që e kërcënonte me zhdukje gjuhën shqipe për këtë arsye Agolli përdor huazime
turke nga fusha të ndryshme si:allajbe, araba, yzmetçi aksham, haber, sabah, dynja, xhezve,
Zylo,etj.Shqyrtimi i turqizmave në veprën e Dritëro Agollit nxjerrë në pah se shumica e
tyre kanë vend vetëm në gjuhën e shkruar të letërsisë artistike.Përzgjedhja dhe përdorimi
i tyre është bërë në mënyrë të tillë që këtë ta ndjejë e ta kuptojë lehtë edhe lexuesi. Pra,në
veprën e Agollit ato kryejnë një punë të dyfishtë:nga njëra anë ndihmojnë shkrimtarin,që
të shprehë idenë e tij me ngjyra të holla e të gjalla dhe nga ana tjetër japin ndihmesë në
zhvlerësimin e turqizmave.Në veprën e shkrimtarit,bota jo e gjallë vepron me ndiesitë e
ndjenjat e qënies së gjallë njerëzore.Nga ana gjuhësore kjo arrihet duke krijuar lidhje të
reja midis fjalëve,pra lidhje të reja shoqërimore psh:Shfryn përroi i jetës dhe shkëputet nga
shpirti thirrje,dhimbje,ulërima,qeshje e mendime të trazuara.Këmisha i valëvitej si flakë e
bardhë tek rrinte krenare mbi kalë etj.Në veprën e Agollit shohim prirjen për përdorimin e
leksikut dialektor ,i cili përbën një nga tiparet e gjuhës së shkrimtarit,gjithashtu këto fjalë
shprehin edhe përpjekjet për pasurimin e njësimin e mëtejshëm të gjuhës letrare shqipe.
Nga kategoria e krijimeve gjuhësore të Dritëroit ,po veçojmë formimet me prapashtesën
–shëm-.Kjo prapashtesë është e gegërishtes veriore,por ato fjalë tërheqin vëmendjen jo
vetëm për nga denduria, por edhe për nga mënyra e formimit dhe e evolucionit të tyre
semantik si psh:qëmotshëm, papërsëritshëm, etj. Shkrimtari kujdeset të kumtojë ashtu
siç duhet fjalët,duke zgjedhur sinonimin e duhur dhe kuptimin stilistikor e emocional
të fjalëve.Të gjitha këto i japin gjuhës , sidomos asaj të shkruar ,një shprehësi të lartë.
Shkrimtari nuk lë menjanë frazeologjinë si njësi gjuhësore me shprehësi të lartë,që spikat
më shumë në gjuhën popullore:Gjuha kocka s’ka dhe kocka thyen3(Agolli, 1997,246),kush
tallet me pleqtë,tall të ardhmen e vet,fleta është e lehtë,po mban lisin,nga avllia duket
shtëpia,mishi flet gjuhën e barit 4(Agolli, 1997,328),oxhaku djeg drutë,goja djeg fjalët
5
, (Agolli, 1997,331)gjuha zbulon dhe e mbulon njerinë 6(Agolli, 1997,331),poeti sheh
ëndërra në diell dhe shkruan për shiun 7(Agolli, 1997,331)etj.Një veçori e gjuhës shqipe
është edhe mënyra dëshirore ,lexuesi njihet me këtë mënyrë të foljes në raste të tilla si:Po
ku e fute makinën, thefsh qafën,e më qafsh ,do ta therësh;të rrofshin fëmijët dhe gruaja;m’u
shoftë shtëpia që heq dorë nga letrat;të hëngërt flama;në u ç’mendsha në Tiranë dhe në më
shpënshin në çmendinë në Elbasan…;edhe unë sonte jam një indus që falet para teje dhe në
shkofsha ndonjëherë në Indi ….;mirë bën,edhe në e bëftë…..;dhe tani mbeçi me shëndet;paç
shëndet të përhershëm;më rrofsh moj xhane 8(Agolli, 1997,30-126)etj.
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Përfundime
Gjuha letrare e shkrimtarëve është e shumëanshme jo vetëm në ndryshueshmërinë që i
përket subjektit dhe formës,por gjithashtu në profilin historik individual të tyre.Pra për
të dhënë thelbin e revolucioneve letrare në periudha të ndryshme duhen parë pikëpamjet
e reja gjuhësore.Ç’do shkrimtarë ka individualitetin e vet ,ky individualitet semantik i
referohet ngarkesave emocionale dhe tematike të fjalëve të caktuara,në këtë mënyrë ato
fitojnë vlerë specifike.Kjo përfshin krijimin e kuptimit të semantikës inovative.Ashtu sic
e përmenda edhe më lartë leksiku në veprën e Agollit është tepër i pasur e për këtë arsye
ajo ka një vend të veçantë në gjerdanin gjuhësor të shqipes .Në veprën e Agollit kemi
një larmishmëri fjalësh,një leksik aq të pasur sa të duket sikur po lexon një autor tjetër.
Brenda të njëjtës vepër kemi fjalë tepër të vjetra,dialektizma(si të dialektit geg ashtu dhe
atij tosk),fjalë krejt të reja( neologjizma) ,fljalë të huazuara nga fjalori i gjuhës italiane
apo angleze, të cilat i janë nënshtruar rregullit morfo-sintaksor të gjuhës shqipe.Të gjitha
këto të japin përshtypjen sikur kemi një shkrirje autorësh brenda një vepre të vetme,të
duket njëherë sikur po lexon një autor të viteve 60 e menjëherë,brenda pak faqesh sikur
po lexon një shkrimtar të viteve të fundit.Pra ,edhe pse vepra e Agollit i përket letërsisë
së viteve 60 në të hasen fjalë që kanë hyrë shumë vonë në Fjalorin e Gjuhës Shqipe .Fjala
në penën e Agollit merr jetë dhe transformohet duke na falur emocione,por duke dhënë
edhe një vlerë të madhe në gjuhësinë tonë,duke krijuar fjalë të reja,kuptime të reja dhe
duke nxjerrë në pah fjalën dhe përkatësinë e saj dialektore,se çfarë është e mbarë gjuhës
sonë ,pra gjuha në veprën e Agollit është shumë e pasur,për të demostruar këtë po japim
disa shembuj nga vepra.
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ESMERALDA PATOSHI (SEFA)
abazhur

aforizëm

abazhur~i.m.sh.~ë.~ë
t.

admirim~i.m.

Mjet ndriçimi me një
mbështetëse për llambën
elektrike e me mbulesë
qelqi,metali etj.,që e mbledh
dritën në një drejtim;mbulesa e
këtij mjeti:……,ky nipi juaj
Forja vështroi tre turq me
mustaqe më të gjata sesa ai
bastuni që mbani në dorë,aq të
gjatë sa mund t'u shkonin
kokat mbi këtë abazhur të
kristaltë.(Arka e Djallit f.415).

afarist~i.m.sh.~ë.~ët.

Sipërmarrës i madh
privat,që nxjerr fitime
me tregti,me investime
etj.:….,me gjeneralë
buzëqeshës më
vrasës,me afaristë më
dorështrënguar,me
varfanjakë më
llamburitës,….(Arka e
Djallit f.195).

abon/oj~kal.~ova~ua
r.

Bëj pajtim për në një organ
shtypi,për në një linjë
udhëtimi etj.:Madje ,edhe nëse
ambasadave u shpëton ndonjë
gjë,vjen në ndihmë ATSHja,që është abonuar jo vetëm
në gazetat dhe revistat më të
mëdha botërore…(Arka e
Djallit f.166 ).
abrash-i.m.sh.~a.~at.

Njerëz me tipare tërësisht të
bardha:A të vjen në mend kur
të thërrisnim me llagapin
abrash. (Njerëz të
krisur.f.315).

afendiko~i.m.sh.~nj.~
njtë.

aferim~pasth.

absten/oj~kal.~ova.~u
ar.

Ndjenja e këndshme që
na lind kur admirojmë
diçka;vlerësim i lartë e
mirëdashës i
diçkaje:Ah!-bëri përsëri
Xhibilet Xhibiletovi dhe
e vështroi me admirim
Cuten.(Arka e Djallit
f.201).

aforiz/ëm~mi.m.sh.~
ma.~mat.

Nuk marr pjesë në votim,nuk
shprehem as"po"as "jo"për një
vendim që merret me
votim;nuk marr pjesë në një
punë,shmangem:Tani për tani
,unë vetëm abstenoj,-i thashëpor zogu ka filluar të çukitë me
sqep guackën e vezës.(Njerëz
të krisur f.99).
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bised.vjet.Zotëri
;pasanik(zakonisht si
titull për të pasurit
ortodoks):Po sa jep
afendikoji?-bëri Pazar
greku.(Arka e Djallit
f.420).
thjeshtligj.Të
lumtë:"Çok gjyzel
mustake, aferim, çok
gjyzel!"(Arka e Djallit
f.176).
libr. Thënie e shkurtër ,e
goditur e me fuqi
shprehëse,që përmban
një mendim të
përgjithësuar a një
mësim të nxjerrë nga
jeta:Duartrokitjet
shpërthenin veçanërisht
në sentencat koncize
dhe në aforizmat e
Cute Babules.(Arka e
Djallit f.229).
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Emrat familjarë apo patronimet në qytetin e Gjakovës me rrethinë
Mr.sc. PhD.c Zeki Morina

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”
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Abstrakt
Ky punim paraqet një përmbledhje nga onomastika që përbëhet nga dy grupe të mëdha emrash:
a/ emrat e njerëzve apo emrat vetjakë (antroponimet) dhe emrat familjarë përkatës të tyre
(patronimet) dhe b/ emrat e vendeve (toponimet), të cilat, duke qenë të shumta dhe të ndryshme,
mund të grupohen edhe sipas ndarjeve të tjera. Në këtë punim, gjithsesi, do të ndalemi te emrat
familjarë apo patronimet që është e një rëndësie të vaçantë të studiohen e të paraqitet kjo kategori
emrash. Saktësisht, së pari duhet të përmendim rrethanën që në traditën e hershme shqiptare në
pasurinë e përgjithshme të patronimeve , emrat e formuar në Gjakovë dhe rrethinë të saj, përbëjnë
një pasuri të pakontestueshme në këtë trevë të pa shfrytëzuar në drejtim të onomastikës si një
disiplinë e re shkencore, një shkencë sa interesante aq edhe e rendësishme, në drejtim kërkimesh që
ngërthen mundësi për shqyrtime të ndërlidhura e ndërdisiplinare, që të shpien në përfundime me
vlerë e në veçanti në rastin e gjuhëve me dëshmi të vona shkrimore siç është gjuha shqipe.Shiquar
nga një këndvështrim dhe marrë në tërësi kuptojmë se emrat familjarë apo patronomet kanë vajtjeardhje të pandërprerë e që si rrjedhojë kanë emrat vetjakë (antroponimet), me traditë të hershme
shqiptare.P.sh.: Emri vetjak i atit ka shërbyer si emër familjarë, se në krye të herës patronimi ishte
në rasën gjinore (Marku i Gjonit, Anxhelina e Tomës, Vilsoni i Ndrecës, Filja e Dedës), apo edhe
në trajtë trigjymtyrëshe (Marku i Gjon Gjergjit, Marta e Zef Lleshit, Anxhelina e Tomë Dedës etj).
Fjalë çelës: Onomastika, patronimet, antroponimet, toponomet.

Hyrje
Është e një rëndësie të veçantë të studiohen e të parqiten edhe emrat familjarë (patronimet)
që kanë një vajtje –ardhje të pandërprerë e që si rrjedhojë kanë emrat vetjakë (antroponimet).
Saktësisht, së pari , duhet të përmendim rrethanën që në traditën e hershme shqiptare.
Emri vetjak i atit ka shërbyer si një emër familjar
S’do mend se në krye të herës patronimi ishte në: rasën gjinore (Marku i Gjonit, Marta e
Zefit, Anxhelina e Tomës, Vilsoni i Ndrecës, Filja e Dedës, Muhameti i Gjeladinagës,Sadiki i
Sadikagës etj.) apo edhe në trajtë trigjymtyrëshe (Marku i Gjon Gjergjit, Marta e Zef Lleshit,
Anxhelina e Tomë Dedës, Vilsoni i Ndrecë Marjanit, Filja e Dedë Ndout, Lili i Prenkë Tahirit,
Malushi i Xajës Halilagës etj). Me kalimin e kohës patronimet filluan të përdorën në:
Rasën emërore (Mark Gjoni, Marte Zefi, Anxhelin Toma, Vilson Ndreca, File Deda, Pal
Bajraktari, Istref Alija , Shkrel Pranushi, Hasan Prishtina, Mehmet Zajmi, Bedri Pejani Bibë
Doda, Bajram Daklani, Bajram Curri, Eshref Frashëri, Beqir Vokshi etj), (Shpuza, 1998, 67
& Mehmeti, 1984, 98) apo në :
Tri gjymtyrë: emri, emri i atit dhe i gjyshit (Prenkë Bibë Doda, Shaban Mehmet Zajmi,
Asllan Ymer Curri, Haxhi Adem Babai, Zef Kolë Ndoja, Sulejman Agë Vokshi,Dodë
Nikollë Alija, Simon Gjokë Alija, Qun Dedë Tunaj, Franë Ndrecë Tunaj, Ndrecë Nikollë
Marku, Zef Tuc Domxhoni,Sylë Ukë Lekëbibaj,Mark Qun Hila, Mon Prekë Tahiri, Dedë
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Cufë Hoshi, Gjokë Nikollë Leka, Mehmet Agë Rashkoci, Gjin Bua Shpata,Tanush Muzak
Topia, Malush Ahmet Stublla, Besim Minip Bokshi, Yll Avdulla Morina).
Ndonjëherë emrat kishin edhe katër gjymtyrë: emri,emri i atit,i gjyshit dhe i stërgjyshit:Gjon
Gjin Mark Gjoni (Ujëz - Gjakovë), Muhamet Fahri Efendi Iljazi (Gjakovë) Avdullah Tafil
Avdullah Morina (Gjakovë), madje ,në disa krahina të Veriut nuk kanë munguar edhe
emra njerëzish familjarë me:
Pesë gjymtyrë (Gjin Kola i Per Kol Gjinajve, dhe në rrethinën e Gjakovës Zoja Lasku e
Pjetër Mark Lleshve).Përveç tyre,sidomos,në Gjakovë e rrethinën e saj (Kosovë) janë edhe
emrat familjarë patronimet,që përdoren si mbiemra të familjeve të formuar me anë të
përngjitjes veçanërisht në Gjakovë si: V. Damonaga, B. Aliaga, E. Nuzamala, Gj. Ukgjini,
N. Mullahafizi, B. Haxhiisufi, B. Tahirfejza, L. Mullazenuni, S. Nurihafizi, E. Nelrexhepi, F.
Haxhikadrija, B. Mullaademi, M. Gjeladinaga, Z. Haxhiosmani, M. Shehrama, A. Mullaxhela,
B. Haxhihoxha, N. Halilabazi, F.Salicana B. Muscenaj, E. Nexhmidinymeri, Q. Hafizguta,
D. Shaniymeri, Sh. Halihima, Xh.Hajdarhoxha, F. Haxhijaha, G. Mullahasani, Nesemi
Dervishdana, Q. Hajdaraga, B. Haxhibeqiri, I.Haxhiymeri, N.Mullatahiri, F.Haxhidauti,
S.Abazaga S.Januzrexhepi, M.Haxhishabani, A.Haxhiisufi, E.Mullaisufi, N.Shabaquka,
N.Kadriçeli Markallesht, Prekpërllesht, Gjomarkt, Shabaseferajt, Iberhysajt, Osdautajt,
Rexhademajt, Gjondedajt, Shabaseferajt, Markaprekaj, Biblekaj, Prentint, Smajlrexhept,
Mullatahirt. Gjidoda(Plançor), Osmanajt (Ponoshec), Dodlleshet, Jakgjont (Raça),
Demrexhët (Radoniqi), Nelmehmetët, Salirexhepët, Halilsylët, Musukshinët (Rashkoc),
Shabamusve, Elezdemëve, Brahimramëve (Rogovë), Haxhisalitë, Ukshinmiftarët (Skivjan)
Haxhitafa (Smaç), Selimramët (Stubëll), Tunëprenkaj, Nikollëprenkaj, (Shënteza-Novoslla
e Epërme), Ademhasanët, Tahirsmajlt, Ahmezelt (Shqiponja-Jabllanicë), Hasallakt
(Zhabeli Plak, sepse Zhabeli ndahet në dy lagje kryesore me dy grupe të shtëpive: Zhabeli
Plak dhe Zhabeli i Ri, Lekpapaj (Babaj Bokës), Halilibisht, Rexhepferiztë, Demushimertë
Tahirfazlijtë (Bardhaniq), Domgjont (Bordosanë), Biblekët, Ukërrustemët, Gjonpalusht
(Bec), Juphajdart, Asllanhajdart, Monhaliltë, Nikmartinët, Delikolet, Sadikazemët,
(Beci i Epërm), Qeleshbanëve, Aliramëve, Isufmusëve, Ukrrustemtë, Palqerimtë,
Markhalilët (Beci i Poshtëm), Prendrecaj (Bishtazhin), Kelmehshit (Blinisht-Lipovec),
Ukëlushaj, Hamzëmates (Bitesh), Nikollbibët (Brekoc), Prenkocaj (Dallashaj), Sefsalihtë
( Damjan), Markgegajt (Dol), Salifetajt (Dushnja), Sylmetaj (Gërçina), Bajramshabanajt,
Ramnimanajt (Gërgoc), Gjomarkët, Hajdarlekët, Dardhqorrët (Guskë),Ukëcubi,
Ukëpula (Hereç), Bajramtahirët, Jakupibrajt, Bahtirzogët, Beqirrexhët, Isufcubeltë,
Hysendervishtë, Nukfrrokët, Avdylkeqonët (Hylaj-OsekHylaj), Shabanzekëve, Aliferizëve,
Hysenselmanëve, Brahimzenëve (Kralan), Prenndrekaj (Kushavec), Kolhasanët, Koldelitë
(Meja), Hysenmarkët (Meqa), Bajrammetët, Ramsmajlët, Selmanramët, Selimrexhepët,
Ramzeqirët ( Molliq ), Numarkaj, Prengjokaj, Simonmhillët, (Pashaj-Osk Pasha),
Marvukaj (Shkrel), Vukpala, (Kastrat), Permala (Hot), Lulashpepaj, (TraboinHot ),
Buçpapaj ( Tropojë ), Ukgjini ( Mirditë ) Musëcenaj, Prendrekaj, Prendedaj, Prenrecaj, etj.
Si përfundim përdorimi i emrave familjarë apo patronimet të përdorura me trajta tri,
katër e pesëgjymtyrëshe, sot thuajse kanë dale nga përdorimi me përjashtim të atyre
dygjymtyrëshe që vazhdojnë të përdoren edhe sot, mendoj që është mjaft pozitive për
trevën tone, duke ruajtur autoktoninë. Vlen të përmendet si në qytet ashtu edhe në zonat
rurale janë prezentë emrat dygjymtyrësh që tregojnë një fisnikëri familjare.
Në qytet janë të theksuar këta emra si : Abazaga, Mullazenuni, Haxhiisufi, Nurihafizi,
Haxhihoxha etj. Ndërsa në zonat rurale janë të theksuar këta emra: Tahirfazlijtë, Domgjont,
Demushimert, Hasallakt etj. Në krahasim me emrin, mbiemri ka një domethënie më të
gjerë në jetën praktike,sepse ndërsa i pari përcakton e identifikon në shoqëri një njeri, një
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individ, ky i dyti kryen këtë funksion për një grup njerëzish, për një grup njerëzish, për një
ose shumë familje, madje edhe për një kolektiv më të madh. Nga aspekti etnografik mbiemri
është një problem me interes për shqyrtime të gjithanshme, sepse ai paraqitet shpeshherë
me forma e përmbajtje të ndryshme, ana e tij kuptimore është indikative, kështu që hapë
rrugë drejt zbulimit të fenomeneve të shumtë e të rëndësishëm socio-etnografikë. Me
rastin e trajtimit të emrave vetjakë dimë se antroponomia ka shumë gjëra të përbashkëta në
suazat kombëtare, kështu që nuk mund të trajtohet ky problem vetëm brenda një krahine
ose një regjioni, sepse emrat janë një pjesë e kulturës së përbashkët të një populli, ndërsa
veçoritë krahinore janë të vogla dhe formojnë pjesë të nuancave të ndryshme në mozaikun
e tërësishëm të kësaj kulture. Megjithatë, mbiemrat në Kosovë paraqiten në më shumë raste
me ngjyrë specifike se sa emrat. Kjo para së gjithash sepse mbiemrat shpeshherë tregojnë
viset e ndryshme të kësaj treve prej nga kanë ardhur familjet ose njerëzit përkatës, dhe për
arsye se në të kaluarën e afërt, para Luftës së Dytë Botërore, kanë pasur ndryshime të mëdha
në kushtet e atëhershme të rënda shoqërore –politike të regjimit serbomadh. Patronimet
nuk janë një veçori e Kosovës , sepse raste dhe shembuj të shumtë kësisoj ekzistojnë që nga
mesjeta ( Gjin Bua Shpata, Tanush Muzak Topia etj.) e më vonë, madje deri në ditët tonanë vise të ndryshme shqiptare- në Labëri (Rrustem Gjonlekaj, Beslim Gjondedaj), në Malësi
e gjetiu ( Nikë Perkolajt, Dedë Gjo Luli etj.) Me kohë emrat e dy të parëve janë bashkuar
dhe kështu është formuar një emër i vetëm, gjegjësisht një llagap, një mbiemër i familjes.
Në emërtim i këtillë shpjegohet me ekzistimin e vëllazërive në kuadrin e fiseve si në veri të
Shqipërisë ashtu edhe në Kosovë (Mansaku, 1999, 44).
Në Kosovë shumë njerëz tani quhen sipas fisit të cilit i përkasin (Gashi, Berisha, Krasniqi
Shala, Thaçi etj.) Këto fise, dhe shumë të tjera, janë të shpërndara në katër anët e kësaj
treve. Këtu fiset nuk përbëjnë një tërësi territorial prandaj emërtohen në këtë mënyrë. Ka
katunde ku të gjithë banorët i takojnë një fisi. Ngase në patronimet e Kosovës ekzistonte një
larmi shumë e madhe me emërtimin e familjeve sipas emrit të babait, ose të gjyshit, kështu
që ndodhnin mosmarrëveshje e gabime të ndryshme në ngatërrimin e emrave (sepse në
një katund mund të kishte më shumë persona me emër a mbiemër të njëjtë), pas Luftës së
Dytë Botërore çdo familje ka qenë e detyruar ta zgjedh vetë një emër familjarë (llagapin),
i cili pastaj ka marrë formën zyrtare duke ia lëshuar organet gjyqësore vendimin përkatës.
Rekomandime
1. Hulumtimet etnolinguistike, edhe më tutje janë pjesë e një rendësie të vacantë që të
studiohen e të paraqiten edhe emrat familjarë ( patronimet ) që kanë një vajtje – ardhje
të pandërprerë e që si rrjedhojë kanë emrat vetjakë ( antroponimet ). Saktësisht, së pari,
duhet të përmendim rrethanën që në traditën e hershme shqiptare.
2.Përdorimi i emrave familjarë apo patronimet të përdorura me trajta tri,katër e
pesëgjymtyrëshe,sot thujse kanë dale nga përdorimi me përjashtim të atyre dygjumtyrësh
që vazhdojnë të përdoren edhe sot, mendoj që është mjaft positive për trevën tone, duke
e ruajtur autoktoninë.
3. Këta emra si në qytet ashtu edhe në zonat rurale janë prezentë emrat dygjymtyrësh që
tregojnë një fisnikëri familjare.
Literatura
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Abstract
Spatial planning and hydraulic risk management are a worldwide necessity which is best achieved
when natural and artificial elements located closely to watercourses are known in great detail. A
geodatabase is a practical tool to store and manage such information. Land use and land cover
changes have negative consequences on watershed management in Buna River Basin. They increase
impervious ground surfaces, decrease infiltration rate and increase runoff rate, hence causing flood
during the dry seasons. This study was undertaken to achieve the natural and artificial elements
connected to hydraulic risk and fluvial dynamics in Buna River. Through a GIS overlay and GPS
measurements where mapped elements include buildings, hydraulic works, weirs, drainage outlets,
riverbanks, structural damages, fluvial bars and eroding banks. Consequently a GIS geo database
was built to visualize the spatial distribution of the mapped elements and to store a series of
technical data, including the present preservation condition for man-made objects. GPS data was
integrated in GIS to examine the extent of land use and cover change in the sub catchment of Buna
River. Both quantitative and qualitative data were used for this study. The geo database provides
an overview of the territories connected with the fluvial dynamics, highlighting that in the studied
territory; the more is urbanized, the more it is exposed to hydraulic risk.
Key words: Spatial planning, Flood risk, Buna River.

Introduction
Spatial planning is an important part of integrated river basin management because so
much of what happens to water concerns development on land. It is important that landuse is managed in such a way that water supply can be assured and that hydrological
processes are not interrupted. The effects of urban planning and land cover changes on
the hydrological system are considerable and deserve necessary pro-active planning for
compensation of the negative effects. The natural dynamic evolution of a river and the
adjacent morphological environment are particularly important for the communities that
concentrate in these areas their socio-economic activities. In addition the anthropogenic
pressure plays a fundamental role in influencing the rate of the fluvial processes. The
combination of both factors involves all the major rivers, so that today it is not easy to
find long fluvial reaches free of human intervention (Rinaldi, 1995). Integrating spatial
planning and flood risk management is a sustainable approach to deal with flood
issue (Howe and White, 2004, White and Richards, 2007). Spatial planning influences
the critical factors of flood risk such as location of activities, type of land use, scale of
development and design of physical structures (White and Richards, 2007, Neuvel and
Van Der Knaap, 2010). Spatial planning can influence those critical factors on different
spatial scales, from local plans to national or even international strategic plans (White and
Richards, 2007, Wynn, 2005). Integration of spatial planning and flood risk management
has three dimensions: territorial, policy and institutional integration. This integration
496

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

could be facilitated by providing the geographic information and technologies assistance.
This infrastructure should encompass three elements: data and information, decision
support and analysis tools, and tools for access and protocols. Spatial planning is central
to this new “risk-based” approach to flooding. As White and Richard (2007:513) insist,
planning is “the most sustainable method to manage flood risk in that not only can it
provide for risk management, it can also avoid or even reduce risk by influencing factors
such as the location, type, design, and function, of development”.
Study area
Geographical setting
The River Buna runs in the last south-west segment of the Albanian-Montenegrin border.
This river springs from Lake of Shkoder, quite close to the city of Shkoder, between the
hill of “Rozafa” Castle and Taraboshi Mountain. Buna is the only emissary of the Shkoder
Lake. First, Buna runs to the south, alongside Taraboshi, further it snakes toward west
and then it takes again the south direction, up to its mouth in Adriatic Sea. The AlbanianMontenegrin border traverses the River Buna from village Samrisht in Albania and
Gorica in Montenegro, continuing up to the river mouth. The river has a length of 44 km
and flows along the fields of Bregu i Bunës, including the Field of Anamali on the right
side of the river and both Field of Trushi and Field of Velipoja on the left. The fields of
Bregu i Bunës have a field Mediterranean climate, of 1600- 1800 mm rainfall during the
year and an average temperature of the air of 16-18 ºC, with the minimal absolute extreme
of 0 ºC up to – 4 ºC. Buna is the only river with a real natural delta in Albania. In its delta
is created Ada Island, which divides the river in two branches flowing to the sea. Ada
and the right branch belong to Montenegro. Franz Joseph Island and Unnamed Island,
quite close to Ada, belong to Albania. The water of River Buna in its beginning comes
from the Shkoder Lake, whose water is mostly provided from Moraça River, running
from Montenegro, but with a branch called Cemi River, in Albania. Obviously, the River
Buna takes water from a hydrographic net very complex, which lies almost in the 1/5 of
Balkan Peninsula, in Albania, Montenegro, Kosovo, Macedonia and Greece. Although
Buna is a typical field river, known as a partially navigable river, it gathers waters from a
very mountainous territory. A high number of streams runs from Anamali side to Buna,
whose the longest is the Stream of Milla, at a length of 25 km, and the second is the
Stream of Megjureç at a length of 21,6 km. In Buna flows also the water from Lake of Shas
in Montenegro, through Vija e Shëngjergjit. The water regime of Buna River is defined
from water regime of Shkoder Lake, River Drin and Delta of Buna. The water regime of
Shkoder Lake is related to the water balance of this lake and the changes of regime of Buna
itself in the joint place with Drin. The average depth of Shkoder Lake varies from 4,39 m
to 9,40 m. Buna takes water from the lake at an average of 320 m3/sec., but after joining
with Drin the water capacity becomes 680 m3/sec. When the water capacity is high, the
water flowing from the lake is blocked. In such cases, the lake reaches its maximal water
capacity, meanwhile Buna get out of its bed and floods the fields. The morphology of the
Buna deltaic complex is believed to be affected by a combination of factors:
-Alteration of the water flow regime in the Drin–Shkoder– Buna system due to the
construction of the cascade of dams on Drin;
-Entrapment of sediment in the upper part of the watershed by the dams;
-Reduction of the sediment transport capacity of the Drin in combination with the natural
low gradient of the channel of Buna River resulting in the deposition of alluvium (coming
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from erosion in the tributaries of Buna and Drin) preventing this from reaching the Buna
mouth at the Adriatic Sea. The sediment deposition in Buna River causes reduction of the
speed of water further resulting to additional deposition of sediment;
-Variability of the wave activity and sea level in combination with short-term events
(storm waves and tides) and long-term processes (sea transgressions).

Figure 1. Location map of the study area. (a) Areal extension of the Buna-Drin drainage
basin (in light blue) and position of the dams (in red) interrupting the Drin River course
(Pazzi et al. 2015). (b) Topographic map of the study area (Krymbi, 2010).
Geological and Geomorphologic setting
From a geological point of view the Shkoder area is undoubtedly one of the most complex
of the whole country. This area is crossed by the Shkoder-Peja fault, which separates the
Dinarides to the north from the Hellenides, to the south. These two chains, representing
the southernmost branch of the Alpine orogeny, consist of continental thrust sheets
and previously obducted ophiolites piled up during Late Cretaceous to Cenozoic time
(Schmidt et al. 2008). The Shkoder-Peja structural lineament is an active seismogenic
transverse fault responsible for many of the earthquakes that affected the area in the
recent past. In the surroundings of Shkoder this fault juxtaposes the calcareous rocks of
the Albanian Alps to the north with terrigenous ones to the south. In the study area the
latter consist of alternating sandstones and mudstones of turbiditic origin and Maastricht
an-Eocene age. These sedimentary rocks are involved in SW verging folds parallel to the
main chain and represent the rocky substrate, only locally exposed, of the Buna River
alluvial plain sediments between Shkoder and the westernmost carbonatic reliefs. Within
the study area these rocks crop out close to the villages of Belaj, Samrish and Suka-Dajç,
where they form an anticline. These deposits rest conformably on a thick calcareous498
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dolomite Cretaceous succession, widely exposed in the reliefs close to the coast and in
the surroundings of the Pentar village. The Buna River Quaternary alluvial sediments
unconformable cover the Cretaceous–Eocenic rocks. The alluvial succession, 20-50 m
thick, consists of unconsolidated deposits and is composed of a basal interval of sandy
gravel (5-30 m thick) overlaid by a salty sand interval (10-20 m thick).

Figure 2. The Dajç administrative unit, Shkoder municipality (a) Geological sketch map
(modified after Zaçaj et al. 2010). (b) Geomorphologic sketch map (modified after Zaçaj
et al. 2010).
The Buna River, flowing with a sinuous trend from the south-eastern reach of the lake in
a NE-SW direction, comes to the Adriatic Sea in correspondence of the administrative
unit of Velipoje. About 2 km south-west of Shkoder, the Buna River receives the water
of the Drin River, which flows from the mountainous regions in the eastern part of the
country. This river encompasses a drainage basin of about 14,200 km2 including Albania,
Macedonia and Kosovo. As a consequence, the drainage basin of the Buna-Drin river
system extends for about 20,000 km2, almost half of the total hydrographic surface of
Albania. The Buna River alluvial plain is generally wide, but locally interrupted by NW-SE
oriented and up to 1,600 m high ridges that represent anticlinal folds involving the rocky
substrate. The river has a meandering trend and it is characterized by one single channel
for most of its course. The alluvial plain is poorly drained and during the wet season
(November-January) it is typically waterlogged. Terrains are widely used for agricultural
aims and houses are concentrated in small villages dispersed along the riverbeds or not
far from them. The balance among/combined effect of the accumulation of sediments,
the water flows in the Shkoder-Drin-Buna system, the variability of the wave activity
and sea level, short-term events (storm waves and tides) and long-term processes (sea
transgressions), defines the morphology, the hydrography and the related characteristics
of the whole Drin-Buna deltaic complex. Coastal erosion in the delta of the river Buna is
believed to be mainly the result of the altered physical characteristics of the Drin and the
entrapment of sediment of the upper part of the watershed in Albania by the dams. The
quantity of alluvium that results from erosion in the tributaries of Buna and Drin as well
as in the downstream part of the latter is not enough to invert the coastal erosion process.
In addition, the reduction of the sediment transport capacity of the Drin in combination
with the natural low gradient of the channel of Buna River result in the accumulation of
alluvium from erosion in the bed of Drin and Buna preventing this from reaching the
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Buna mouth at the Adriatic Sea. The progression of the sea along the Buna mouth has
been about 500 m since 1936 and about 50 m the past 20 years.
Methodology
Field survey, Hydraulic and flood modeling
The studied area is very prone to flooding, due to a combination of natural
(geomorphological, hydraulic) and anthropogenic (dams management, dykes location
and morphology) causes. In the last ten years at least three main flood events occurred
in the area, dramatically affecting the population: (i) many businesses were closed and
many people were out of work; (ii) surface waters were polluted due to the uncontrolled
circulation of waste water; (iii) schools remained closed for a few weeks; (iv) agriculture
was strongly damaged often with the loss of the entire annual production (Ziu and
Krymbi, 2010).
Data used for this study were collected mainly from two sources, official and primary
sources. Data from official sources were obtained from published information on flood
generation factors, such as rainfall, discharge of the various rivers and human activities
within the study area compiled and used by specialized organizations such as Water
Research Institute, Meteorological Services. The data collected from primary source
included vegetation characteristics, land use pattern, channel characteristics (cross section
area) and soil characteristics. The methods used to collect these information included,
field observations, field measurements and satellite/photographic and topographic map
interpretations (Morelli, 2012).

Figure 3. Analysis of the existing data in Dajç administrative unit; Topographic map of
Buna River; Buna River level from 1965 to 1967 and from 2002 to 2004.
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The mapping of the morphologic and man-made elements located in such a wide study
area requires the adoption of a methodology with the following characteristics: a) fast
acquisition of the position (i.e. absolute coordinates) of the elements; b) possibility of a
full integration of the schematic representation of such elements in a GIS; c) unambiguous
recognition of all the elements of interest and definition of their main characteristic and
present use. The survey procedures that currently best satisfy all the aforementioned
requisites in fluvial environment are those related to geodetic GPS instruments in Real
Time Kinematic (RTK) mode (Campana, 2006; Higgitt & Warburton, 1999; Kinzel, 2008;
Peyret, Betaille, & Hintzy, 2000; Xiao, Wan, Wu, & Zhang, 2006) and terrestrial 3D laser
scanner devices (Heritage & Hetherington, 2005; Milan, Heritage, & Hetherington, 2007;
Nasermoaddeli & Pasche, 2008; Seed et al., 2005). In order to find which methodology
better minimizes time and costs of operation a pilot site was investigated using both
instrumentations. In particular these were employed in a rectilinear trait of the right
riverbank of the Buna River. A direct survey was anyhow necessary to recognize and select
the elements of interest in correlation with the river dynamics and, above all, to retrieve
qualitative information to store in the geo-database (e.g. material of construction or need
for maintenance works). In addition, we have to consider that a single scanned scene is
of little help in our application, and the representation of the whole Buna River course
would require the positioning of several hundred scenes with higher spatial accuracy.
That required the acquisition of precise coordinates for a great number of target points,
so some accurate GPS measuring was needed anyhow. Furthermore, the cloud of points
representing the whole Buna river course would result quite clumsy to manage in a GIS
and, provided that the detail supplied is in the most cases unnecessary, it would result
more handy to simplify the geometry of every object just with a shape file of polygons,
lines or points. For this purpose the basic cartographic data, available at the offices of the
Shkoder district and at the Geography Department of University “Luigj Gurakuqi” of
Shkoder, were integrated with a DGPS survey (measurement based on Differential Global
Positioning System) in collaboration with the Department of Earth Sciences, University
of Firenze, along the riverbanks of the Buna River and a bathymetric measurement of the
riverbed using a single beam echo sounder altimeter (Pazzi et al. 2015).
For the application of the proposed methodology are necessary many information and
data sets to have a good characterization of the problem. The input data required are: the
geo‐referred orthophoto of the case study area, the layer of the footprints of the buildings,
the flooding height/velocity profiles for prescribed return periods and the uncertainties
in structural modeling parameters related to both material mechanical properties and
construction details and geometry. Application of HEC-RAS to obtain flood extent and
depth is very important. HEC-Geo RAS is specifically designed to process geospatial data
for use with the Hydrologic Engineering Center’s River Analysis System (HEC-RAS). The
tools allow users to pre and post process the data for HEC-RAS. It creates an input file for
HEC-RAS containing geometric attribute data from an existing DTM and complementary
data sets. HEC-RAS is a 1D flow model in which the stream morphology is represented by
a series of cross sections indexed by river station. Each cross section is defined by a series
of lateral and elevation coordinates that are typically obtained from DTM.
The hydraulic and flood model can be summarized in seven steps. Initially, 39 cross
sections were accurately extracted from the collected topographical data of the studied
river reach. The roughness coefficients of each cross section, which represent the surface’s
resistance to flow and are integral parameters for calculating water depth, were estimated
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by comparing the actual land use with the tabulated Manning’s n values. The land use was
obtained by aerial photo interpretation and field observations, so that each section was
portioned into several segments (min=3; MAX=8) with homogeneous roughness.
As concerns the steady simulation the water surface profiles were calculated for the mean
annual and monthly flows (Pano & Avdyli 2009; Zaçaj et al. 2010) and for a 3,500 m3/s
flow, like the one estimated for the December 2010 flood peak by the local administrations.
For the latter analysis a mixed flow regime was defined, while for the mean flow analysis
a subcritical one was used. The normal depth, given as the river stretch slope (1.25E-04)
and calculated basing on the GPS survey of the water free surface, was established as
boundary condition, for all the analyses. On the other hand, the stage hydrograph of the
Dajç hydrometric station (N:19˚25’, E: 41˚59’, figure 4 (a),(b),(c) covering flow simulation
results in terms of water height; (b) the unsteady flow simulation results in terms of water
height on December 6, 2010, 12:00 PM. In this case a mixed flow regime was defined;
the upper stream boundary condition was the stage hydrograph, while the downstream
one was the river stretch slope. The computational interval was set at one hour, while the
hydrograph output interval was set at eight hours.
A
B

C

D

Figure 4. Maps showing: (a) the 3,500 m3/s steady flow simulation results in terms of water
height; (b) the unsteady flow simulation results in terms of water height on December 6,
2010, 12:00 PM; (c) the December 6, 2010 Terra SAR-X satellite flood maps (produced
by ZKI, the Center for Satellite Based Crisis Information). The software generates a 1D
output (locations of dykes overflowing) and it does not model the distribution of water in
the floodplain: this is why the real scenario is locally differing from the modeling results
(d) full flooded area of Dajç administrative unit (Pazzi et al. 2015).
The steady and unsteady hydraulic and flood analyses confirm that the right bank is
more prone to flooding, being not protected by dykes. On the left bank dykes are firstly
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overflowed near Samrishti (figure 5), where their height is the lowest (h=6 m a.s.l.), then
near Dajc (h=7 m a.s.l.) and finally near Mushani (h=7 m a.s.l.), where river terraces
completely lack (figure 5). As expected, the lowered areas are those that are firstly drowned.
Moreover the flood peak characteristics considerably affect the height of overflowing. The
hydraulic and flood analysis results agree with the real data: wet surfaces correspond to
those reported in literature (Zaçaj et al. 2010) and by the local administrations. The results
of the steady flow analysis, carried out with a 3,500 m3/s flow, and the unsteady flow
analysis results of the December 6, 2010 event, when the water height was the highest
recorded (7.68 m), are also comparable.
A

B

C

D
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Figure 5. Maps showing unsteady flow simulation results in terms of water height on:
(a)November 29, 2010, 12:00 PM; (b) November 30, 2010, 08:00 AM; (c) November 30,
2010,12:00 PM; (d) December 1, 2010, 08:00 AM. (e) Stage hydrograph of the Buna River
for the computed period (water heights were measured at the Dajç hydrographic station)
(Pazzi et al. 2015).
Conclusions
Urban planning and hydraulic risk management are a worldwide necessity which is best
achieved when natural and artificial elements located closely to watercourses are known
in great detail. A geo database is a practical tool to store and manage such information.
When working at small scales, however, no well established methodology exists to map
the position and the height of the
various elements with cent metric accuracy. For this purpose, we propose a methodology
and we tested it on the Buna River and its most urbanized tributaries, a demonstrative case
of hydrological risk around large fluvial systems. The flood-related vulnerability of the
area has been estimated computing the 2009-2011 flood episodes hydraulic data by means
of the HEC-RAS open source software and plotting the results on an Arc GIS platform.
The effectiveness of the methodology has been tested comparing the results with the
real scenarios. Steady flow simulations, using the expected river discharge value as input
datum, demonstrated their validity in reproducing the locations of dykes overflowing due
to surge events like the opening of a dam. All the results of the unsteady flow simulations,
computing the 2009-2011 event flood hydrograph, accurately reproduced the inundated
areas as occurred in the analyzed days. The selected approach for the hydraulic vulnerability
evaluation is really cost effective, since it is based on an open source software (HEC-RAS)
integrated with a common Arc GIS platform. The required input data (hydrological data,
river bathymetry, banks morphology and land use) are already owned or easily achievable
for the local authorities. Therefore, the proposed methodologies can be used by the Dajç
local community to enhance societal coping abilities since they are a good compromise
between the required costs (in terms of time, materials, money and instruments), the
relative simplicity of use and the achievable results. Further developments of this procedure
could take into account a statistical approach, evaluating the intensity and density of the
considered risk and generalizing the results for other infrastructure.
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Challenges of Religion and Terrorism
Gurakuç Kuçi

University of Pristina

Abstract
The end of the Cold War, ended the segregation into two ideological camps, but opened the way to
new problems. Once the West had not an enemy to be a risk and push to be unified, they should
find other ways to keep the united. Imposition of secular state and religion embodied regions,
sparked reactions against the secular state, thus creating Occidentalism enemies. We have a clash
of cultures or civilizations, that Huntington draw attention to the revival of religion in most of
the World, is reinforces cultural differences. Freedom action, has raised and created religious
fundamentalisms reclaiming to certain religious roots, and try to disseminate as much in the World
to their religion, and their faith radical, potentially could collided religions that we have review
and concluded as extreme (Pentecostal, Protestant Evangelicals, Orthodox, Takfir and Salafiyyah
Islam). Secular nationalism went wrong, by the categorical religion completely from traditional
cultures, and the tendency to create “parochial identities” submit to “the march of history” that
fundamentalist groups claim, or even self-funded Orthodox Russia. And the tendency to realize its
goals, leads to religious terrorism.
Keywords: Terrorism, Fundamentalism, religion, world with religiously, the clash of religions.

Introduction
The end of the Cold War did not bring the end of history of Fukuyama, nor permanent
peace of Kant, but perhaps “the clash of civilizations” of Huntington. Even Globalization,
freedom of movement, interdependence, did not bring any stable peace, except that
sparked clashes between civilizations and growth of religion in the World. Establishment
of religious groups seeking restitution in the foundation of certain faiths are justifying
the instrument to achieve the goal, so the part of our research, is to find extreme groups,
the main fundamentalist groups, which are ready, that for achieve their goals as well use
terrorism instrument, but only to those of monotheistic. Globalization has brought a clash
between different religions of the World, but mostly from the main ones, and so is sharing
pole create crops that require protection by returning to the foundations of religion, and
thus are created separation pole, which require protection, thus becoming the foundation
of religion. As such, we will aim to explain how the World is divided into spheres of
influence, and whether it is going and if it has a tendency to increase or confrontational
dividing line between religions in the World, using terrorism, or fundamentalist religious
terrorism, which will bring together the countries of the World, but also different cultures
and peaceful liberals, to defend its values and achievements by joining in the fight against
religious extremists. Our study will be directed only to the differences, hikes and religious
clashes, and leaving out the study of differences and other clashes could be a handicap for
our study.
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Defining Religious fundamentalism and terrorism
Fundamentalism is as “a largely urban movement directed against the dissolution of
personality, patriarchal notion and social connections and their replacement by nonindividualistic principles. (Emerson & Hartman, 2006)
Religious terrorism is a kind of politically motivated violence by an absolute trust. Actions
taken in the name of faith that the power of otherworldly rewards in the world beyond.
(Hoffman, 1998, p. 130)
Profile acttions of the terrorism (Hoffman, 1998, pp. 94-95)
Environment

The practice of
violence

The scope of
violence

Religious

Unconstained
scale of terrorist
violence
Result:
uncontrollable
choices weapons
and tactics

Defining the
extent of goals
Result: the use of
indiscriminate
violence

Component
profile

Relationes with
the existing
system

The maximum
un-limited, and
the non-isolated
Result: no call
for external
audience1

Alienation of “true
faith”
Result: a fully
reformed social
order

Religiosity of the global population
“Pew Research Center” in a report, showing growth of monotheistic religion in the world,
changes in population between the religions of fertility, migration and conversions. Here
we went to work, that the World religions are growing more and more every time.

Population growth in developing countries will mainly shift towards larger metropolises.
(Thomas, 2010, pp. 93-101) Secularism became inevitable part of modernization with
the spread of education, science, technology, and prosperity, and these new large cities,
are havens for religious revival after Christianity was established as a religious movement
in urban cities of the Roman Empire, also the Franciscans are formed as urban reform
(Minimal, limited and isolated Result: no call for an external audience) was column (Component
profiles), but for the purposes of this research is changing, adapting to time.
1
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movement in medieval Europe as counter-response to poverty and inequality that
accompanied the growth of the market economy. (Thomas, 2010, pp. 93-101) Also
Islam had followed, and is following the same path, expanding urban environments.
Although urbanization can lead to civil unrest, and cities can be good cover for criminal
and terrorist networks, urbanization provides understanding about the possibilities of
religious institutions to prevent such threats in the first place. (Thomas, 2010, pp. 93-101)
Therefore, the religion will continue to be concentrated in cities to fulfilled the notion of
fundamentalism mentioned above. Why such an impact in urban areas rather than rural
ones? “The classical theory of crowds”, the influence of propaganda, Communist, Nazi,
etc., came as a result of the loss of hierarchy, family, church, disappointment, etc., And
by this anarchy, the people were used to change the social order. (Reicher, 2001, p. 200)
Now this frustration is changing approach seeking spiritual tranquility of the dynamics
of capitalism, not social equality, failed states and the crisis of identity and so the crowds
today is not difficult to organize, and Claire will continue imposition of fundamentalism
to restore once power had papacy, caliphate, etc. And religious propaganda against the
secular state (in) directly, inspires groups fighting for their purpose, or even groups with
political goals, will use religion to come to power.
Revival of Christianity
Fundamentalisms
Evangelical Protestantism
Pentecostal and
Charsimatic
Independent Charismatic

1970
126,251,000
18,809,600

2010
545,887,000
326,047,000

2020
653,682,000
397,124,000

43,875,400

257,161,000

312,704,000

The largest outbreak religious in the World nowadays, is going from Pentecostialism
and Evangelical Protestantism. Both require the return to the roots of faith, because
Christianity has deviated from its foundations. Center for the Study of Global Christianity
(CSGC), in 2013, issued a report on Christianity in the World. These data were collected
from 1970-2010. Measurements that are shown in the table with digits, showing that
Evangelical Protestantism has been constantly growing. (CSGC, 2013) Pentecostal,
include a new tradition, charismatic, Pentecostal stream accept conservatism, but by
practicing the traditions of churches (Anglican, Roman, Orthodox, Protestant, etc.), and
recognized as the second kind charismatic and independent charismatic, the third type.
The first two trends, insist on the return of the “holy spirit” to the roots of Christianity
and shown to have continuous growth trend, while the third trend is not expected to
have new accessions or additions towards the growing number of population based
on the above table. Compared generally, Christian religion in general, and its sects in
particular, have been steadily increasing, but also redistribution in the World. By 1910
Africa possessed only 9% of the Christian population, in 1970 reached 38.7%, 48.3% with
2010, the tendency is that with 2020 to reach the 49.3%. (CSGC, 2013) Asia in 1970 was
only 4.5% Christian, by 2020 it is expected to have 9.2% Christian. (CSGC, 2013) If we
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examine more in depth PEW reports, note that these currents are distributed in parts of
the World, where Christianity as a whole has been significantly smaller in number.
Revival of Islam
PEW in another report, begins with the question: “Why Muslims are growing fast and
unaffiliated are shrinking by the percentage of population in the World”. (PEW, 2015)
Muslims have, and will continue to have the highest fertility in the World, with 3.1
children per woman, the world average of 2.5, as well as the youngest average age.(PEW,
2015, p. 10)
Population Estimates
%
2010
2020
2030
2040
2050

1,559,700,000
1,907,110,000
2,209,270,000
2,497,830,000
2,761,480,000

23.2
24.9
26.5
28.1
29.1

Unlike Christianity that conversion will be negative, converting to Islam will be positive
(PEW, p. 11), although there is no fixed line negativity and positivity to any of the religions.
Islam will spread across the World also from its migration, as well as Christianity will
continue its expansion to countries that have not been so popular. (PEW, 2015, p. 47) This
report does not provide data on the number of Muslim population before 2010, but it
provides data up to 2050, which are given in the table. Takferism and Salafism, although
extreme currents, both of these are mutually exclusive, and takfirism remains the source of
extremism, Salafism remains as a radical conservative, extreme potential. Unfortunately
we were unable to identify, the number of supporters of these two currents.
Renewal of monotheistic religions in Asia
Population
Muslim
Christian

2010
986,420,000
287,100,000

2010
24.3%
7.1%

2050
1,457,720,000
381,200,000

2050
29,5%
7,7%

The former concerns China’s economic development, allowed tactically action Christianity
and neo-Confucianism, mainly act freely, believing that they could promote social
harmony and issues for many social changes. (Thomas, 2010, pp. 93-101) How will it
continue domestic tranquility of China, if Christianity continues to grow, and penetrates
the culture of China from South Korea, where the latter has reached more than a quarter
of the population, it could fundamentally change the structure of China policy. (Thomas,
2010, pp. 93-101).
Pacific countries, from the data, see that every day more and more populated and
converted monotheistic religions such as Christianity and Islam. (Thomas, 2010, pp. 93509
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101) Since there are Takfirism and Salafism in China (Al-Sudairi, 2014), this is known, but
unfortunately there is no statistical data. Also two fundamentals Christian operating in
China. (PEW, 2006) If we would like a reply to an earlier question, “clash of civilizations”
is a base which gives us to understand that the war between civilizations potential is likely
to happen within countries.
Russia, Orthodoxy and Islam

Orthodox Christians account for 260 million of the World, or 12% of the Christian
population in the World. (PEW, 2011, p. 31) Orthodoxy believes that only they are on
the right path to Christianity, greater extent there had in Europe, and its historic place
that keeps the bigotry is Russia. If we look at the ten countries that Orthodoxy leads, we
observe that there is great scope in the East of Europe, especially the former
Communist Bloc countries, but also allied countries, such as Egypt. Russia to 2010
carrying within himself 13,634,000 Muslim or 9.2%, of which by 2030 may reach the
digits at 16,379,000, or 11.7% of the population of Russia. (PEW, 2011)
Orthodoxy
Europe
Sub-Saharian Africa
Asia-Pacific
Mid. East-North Africa

76.09%
15.4%
4.6%
2.10%

The growing influence of religion and globalization
In this new World, local politics is the politics of ethnicity; Global politics is politics of
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civilizations (Huntington, 2004, p. 18), expressed Huntington in “Clash of Civilizations
and the Remake of World Order”. This book as controversial response to the book “The
End of History and the Last Man” of Francis Fukuyama, sparked much controversy, even
today is quite current in academic debates, dividing authors into two camps.
Neither Huntington, had not tend that his book, to make “academic book”, and the book is
“presented in the form of the hypothesis”. (Huntington, 2004, f. 10). However, Huntington,
in principle entitled to some clarifications, the collapse of the Communist bloc, more
rightly emphasises that the dividing lines are not ideological, but cultural and revival of
religion in most of the World, reinforces these cultural differences. (Huntington, 2004,
p. 22) If anyone still doubts that Huntington is incorrect in its assumptions, I propose
to read the part where he talks about the confrontation between Russia and Ukraine.
(Huntington, 2004, f. 39) Westernisation is not a phenomenon that has won the Cold War
adversaries, zeal against her appeared in attacks on Pearl Harbor and in previous events,
but the most recent terrorist attacks. When China was humiliated during the Opium War
in the nineteenth century, educated Japanese had understand that their country’s survival
depended on careful study and imitation of ideas and technology to give priority to the
Western colonial powers. (Buruma & Margalit, 2004, f. 9) Such imitations, occurring even
in our time, and imitations are occurring only in combating the West, and with the West
means, with the technology and ideas that the West itself created. All are witnessing for
fanaticism holding Asians to culture, however, the West there insisted some roots and
developed a religion, not previously belonged to them and are becoming part of their
culture and civilization. Given that mentality, for example Japan or China, is preserving
the death of their possessions, they certainly would create such a tendency of spreading
and preserving their religion, even if against the government. But the trend for rooting of
culturs and non-folk religions in Asia can be protected by locals with facing up to fight
cross-cultural or inter-religious.
Christian fundamentalism (Pentecostial and Protestant Evangelical)
On February 19, 2015, the world’s Pentecostal leaders of “The General Council of
the Assemblies of God”, gathered in Los Angeles, where they presented the 90 million
new members. They also expressed concern about the persecution, discrimination,
marginalization to the death of the Christians in the World and put attention to the
killings of Christians in Egypt. (Wood, 2015) However, Pentecostal and their churches
are not intangible, cases of violence against them posed in India’s Karnataka. (DeCaro,
2011) Steve Bruce, Evangelical Protestants fundamentalism, compares with the notion
of Islamic fundamentalists of “jihad”. (Bruce, 2015) The Department of Defense of the
United States, with 2013, Evangelical Protestants categorized as “extremist” near Al-Qaida
and the Ku Klux Klan. (Markay, 2013)
Orthodox fundamentalism
Putin is a declared believer who always wears a cross of baptism and is inspired by the
old oppression of the Orthodox Church (Galelotti & Bowen, 2014), and in his speech of
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the national with 2012, Putin demanded the return to the roots of Eastern Orthodoxy in
Russia, which became a stronghold immediately after the fall of Constantinople (Putin,
2012), and the role of the Orthodox Church is the protection of the Russian soul and ideals.
(Galelotti & Bowen, 2014) The Orthodox Church has had for a long time after the fall of
communism internal debates of liberal and conservative currents, for any relation with
Jews, but has managed to find its unity for the distribution of their culture and religion
and that even with help the Russian state itself. (Knox, 2005) The Russian Orthodox
Church Outside Abroad (ROCA, a.d.) and The Russian Orthodox Church Outside of Russia
(ROCOR, a.d.), are very active in the outside World, extending influence, Orthodox
religion and Orthodox Russian culture. Intolerance, inequality, only four mosques in
Moscow, with 650 churchs, and also had planned to build the 200 other, Moscow is forcing
Muslims to fester, radicalized and cling to radical groups. (Shuster, 2013)
Islamic fundamentalism
Recent wars in the Middle East and the emergence of various groups that call in the name
of jihad for Islam, brought the Islamic World, and the World as a whole obvious problems,
and has sparked debate within Islam itself on the interpretation of the Quran’s and hadiths
of Prophet Muhammad SAW.
Two extreme currents were identified as Takfirism1 and Salafism, takfirist currents
explained in footnote, labelled as a terrorist line which continues to recruit people from
around the World. Salafism/Wahhabism that is involved in the creation, financing and
supplying weapons to terrorist groups, with clearly informs us that a study by Claude
Monique, requested and financed by the European Parliament. (Moniquet, 2013)
The study shows that groups, individuals, businessmen, and others from the ranks of
Salafism/ Wahhabism, are the main financiers of terrorist groups that fought and fight
the war throughout the Middle East and beyond. (Moniquet, 2013) Notice to Salafism/
Wahhabism also drawn the German intelligence service. (Deutsche Welle, 2014) Salafism
has even managed to have supporters within Shi’ite Iran, because young people are
disappointed by the Shi’a and shi’as own power. (Khalaji, 2013)
Religious clashes and terrorism
Terrorism is not only a product of a sick world, crack, crazy, desperate and without any
chance and cure. It is the product of aggressiveness of the World, of her soul hidden and
vindictive. (Mureşan, 2008, pp. 16-20) The loss of power of the church, birth of reason d’etas,
The basic tenets of the Takfir radical extremist ideology, which has its roots from the time of the
Kharijites’ (the earliest violent deviated group in Islam) ideology, which the Takfirs have adjusted
for the modern period of the 20th and 21st century. This is the ideology embraced by ISIS and other previous violent extremist groups including Al-Qaida and others. Those that embrace the Takfir
ideology are part of a radical exclusivist group which misinterprets religious readings, and in many
cases base their arguments in Quranic verses dealing with ‘punishment’ while ignoring references
to ‘mercy’ and ‘rewards’. They are hasty in their decision to tag and frame someone as an unbeliever
or a hypocrite, as exemplified by the embrace of this ideology by ISIS. (Kursani, 2015, f. 10)
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the decline of the caliphate, secular state and Globalisme pressure towards culture and
religions, the pressure of taking power by some uncontrollable external factors religions,
all these together have a World, that if he began to lose the sovereignty of states to a global
interdependence, now is losing sovereignty to larger countries such as the EU, to other
new security that comes from injury of feelings and loss of the Patriarchs and Clergy, but
also the loss of a sense of community leads to a clash once against globalization, and then,
the religions calshes with each other to occupy secular globalization.
If we look at the attention the figure
below, note that monotheistic
religions in general, and the
fundamental trends in particular, are
being distributed around the World,
and can bring us to a clash between
religions, the religion itself, is not
that they don’t love this, since claim
to the fulfillment of the prophecies,
on a fast arrival of “Apocalypse”
(Gregg, 2014, pp. 36-51), and fight
against another religion, or nonbelievers as they call each other.
Terrorist creatures until now almost more dangerous, ISIS, wants to have 80 states on her
to fulfill prophecy (SkyNews, 2015), then is creating a Christian organization to fight ISIS,
which is the “Sons of Liberty International (SOLI)” (VanDyke, 2015)
In the World exist a number of organizations with extreme religious ideas (Juergensmeyer,
2007) that are attacking the secular states, the soon to issue its own interests and may
clash with each other. While we have continued provocations on all sides to each other,
remember the burning of holy books, cartoons, and similar things, that continue even now,
and provocations are reaching even to the point such as the killings at the headquarters
of Charlie Hebdo. Aggressiveness and search for return to religious foundations, but
quickened by the growth of the LGBT community, and gaining legal rights to, and even
war and secular states conditions for equal rights, also atheism increasing, both of these
are spark clashes and calls for combating these phenomena, and with them also their
supporters, until to liquidation. Cultures and religions by not accepting changes that
globalization brings, and the inability to stop this process by peaceful means, then go to
terrorism, that is profiled in the table earlier in this paper.
The above figure shows that how in the future there is a tendency currents identified as
extremes will create hotbeds for the spread and influence, although Christian fundamentals
that are doing more peacefully through “soft power,” but tendency that these cultures and
religions fighting globalization, will come to a point that would also fight each other.
ISIS as takfir most dangerous group, it has published a paper on “How to survive in the
West” (ISIS, 2015) and some authors address these terrorist groups that “are neither
soldiers nor criminals” (Etzioni, 2007). Then, perhaps this new approach to these extreme
groups, like giving signals that the more serious they become and winning the support
site, the more is legitimated and are forcing the World to accept, as the only way to combat
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with the Human Rights, after frontal battle can be won, but not the war on terrorism.
Conclusions
The end of the Cold War, ideological raiment stripped of many civilizations in different
parts had also banned religion, and freedom of action may lead to conflict, new war to
World completely showdown between religions. After a period when these terrorist groups
acquire terrains, then it can escalate into a front war, and the tendency to have weapons
of mass destruction or capture states, could lead to greater disasters. Wars today are not
only between countries, but also within the state, and they are expanded by including
also other countries, the wars to extent the culture or religion. Globalization today is not
only Americanization, but also of other cultures and religions. And these religions have
produced among them extreme groups, which have emerged as a result of the repression
of their culture or religion from the secular state. Christianity, Islam and monotheistic
religions that are part of our research, are stripped of their power, transformations have
occurred within them, so as such, now require old power, and the only way for them is
terrorist. Globalization brought a lot of things that are intolerable for religions, and now
own religions are fighting globalization, by means of Globalzmit. Secular state arrived to
impose itself in the West, but the tendency to spread in other parts of the World, has stalled
in the resistance of local cultures and religions, and attacks on them, has exacerbated the
locals to make resistance to foreigners, while not having the strength of the front resistance,
the locals have acted as guerrillas to terrorism, and have expanded their transnational
reach, becoming a global problem. And the creation of such groups has continued like a
pendulum who have considered as demon, secular states, but also from secular countries
have established extremist groups. Religious structural changes, bring also changes relations
and approaches, on religion, power, World, and humanity. Terrorism has a tendency to
understand also as a new fight, that organized by the powerful of the World, for avoiding
the international law, and to creating asymmetrical wars to achieve their goals planned.
However, not everything can go according to the plan, as they can return to real wars and
become uncontrollable, after reaching certain support measures.
Politics, is what rejects also the most logical studies, the interests of the great powers, and
their power, can change greatly flow of history. But it should be remembered that, we
must to be difference betwen religions and terrorist religion groups, because the attack of
religions as a whole, can cause great excitement in the community. Should not trust any
community faith, for not to provoke any prophetic conflict flow, because extremists are
being dreamed it.
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Filialet e shkollës së lartë – a janë të dobishme?
Rast studimor: Filiali i Universitetit të Tiranës në qytetin e Kukësit
Mexhit Hajdari

Universiteti i Tiranës, Filiali Kukës

Flutura Muja

Universiteti i Tiranës, Filiali Kukës

Abstrakt
Vitet e fundit, si në institucionet e shkollës së lartë publike dhe në ato private, dukuria e hapjes dhe
e funksionimit të filialeve është bërë një dukuri e zakonshme. Në fillim të vitit akademik 2013-2014,
Ministria e Arsimit dhe e Sportit ndërmori një kontroll për ligjshmërinë e filialeve dhe qeveria
konkludoi me një vendim për të mbyllur shumicën e tyre dhe për të mos miratuar kuota për vitin
e parë në filialet e Universitetit të Tiranës në qytetet Kukës dhe Sarandë. A kanë nevojë rajone të
caktuara të vendit për filiale që do të ndikonin pozitivisht për zhvillimin e tyre ekonomik e social,
si po zbatohen kriteret e hapjes e funksionimit të tyre dhe si e nga kush duhet të mbështeten këto
filiale për të garantuar cilësinë e produktit të tyre? Përgjigjet e këtyre pyetjeve mund të ndikojnë te
vendimmarrësit lidhur me vlerësimin e mundësive reale dhe të perspektivës, që filialet e shkollës
së lartë të ofrojnë shërbim cilësor në zonat që kanë më shumë nevojë për specialistë të fushave të
ndryshme të ekonomisë e të kulturës.
Lënda e studimit përbëhet nga Hyrja, Legjislacioni shqiptar për institucionet e arsimit të lartë,
përvoja e hapjes dhe e funksionimit të Filialit të UT në Kukës: regjistrimet, procesi akademik,
vlerësimi i njohurive të studentëve, diplomimi dhe punësimi i studentëve të Kukësit, marrëdhëniet
me njësitë kryesore si rektoratet e fakultetet e linjës; impakti i filialit në zhvillimin e jetës ekonomike,
sociale e kulturore të rajonit si dhe ide për të ardhmen e filialit.
Studimi është kryer duke u mbështetur në shqyrtimin e dokumentacionit zyrtar të filialit të
Kukësit, në plotësimin e pyetësorëve dhe të intervistave me studentë e institucione vendore si dhe
në kontributin e fokus-grupeve të interesuara për problemin.
Studimi evidenton se filozofia e hapjes dhe funksionimit të filialeve të shkollës së lartë është e
dobishme për të transferuar shërbimin përkatës në zona në nevojë për kapacitete të rritura të
burimeve njerëzorë që do të implementojnë programe zhvillimi në rajonet përkatëse.
Gjithashtu, në studim argumentohet se Filiali i UT në Kukës është bërë pjesë e rëndësishme e jetës
së qytetit dhe po jep impakte të dobishme në jetën ekonomike e kulturore të rajonit dhe, si i tillë,
ka nevojë të fuqizohet me mbështetjen e qeverisë qendrore e vendore për të përmbushur kriteret
dhe për të realizuar një produkt cilësor.
Fjalë kyçe: Institucione të arsimit të lartë, filiale të institucioneve të arsimit të lartë, legjislacioni për
arsimin e lartë, standardet e një institucioni të arsimit të lartë, impakte rajonale të filialeve.

Hyrje
Qarku i Kukësit
Qarku i Kukësit shtrihet në pjesën verilindore të Shqipërisë dhe përgjatë kufirit me
Kosovën e, pjesërisht, me Maqedoninë.
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Krahasuar me rajonet e tjera të vendit, mundësitë e jetesës për banorët janë në nivel të
ulët, për shkak të kushteve të pafavorshme bujqësore. Bujqësia nuk është burimi kryesor i
të ardhurave për të siguruar mjetet e jetesës së banorëve. Në zonat rurale banorët merren,
më së shumti, me blegtori, duke krijuar mundësi me rritjen e bagëtive për të shitur mishin
e produktet e tjera blegtorale, për shkak të kushteve të favorshme për këtë veprimtari.
Por mungesa e infrastrukturës rrugore, largësia nga tregu, mungesa e organizimit në
bashkësi moderne prodhuese, përpunuese e tregtuese si dhe masat e pamjaftueshme për
përkrahjen e prodhimit vendas, bëjnë që edhe këto prodhime të shiten lirë, duke rënduar
bilancin ekonomik të banorëve të qarkut.
Gjithashtu, hapësirat urbane vuajnë nga mungesa e zhvillimit ekonomik, ngaqë sektorët e
punësimit privat jobujqësor janë të pakët. Aktiviteti kryesor në këtë vështrim përbëhet nga
tregtia dhe shërbimet. Për këtë arsye niveli i papunësisë dhe i trajtimit të banorëve me asistencë
sociale janë më të lartat në vend. Rreth 30 % e banorëve të aftë për punë në qark janë të
papunë. Ndërkaq, trajtohen me ndihmë ekonomike rreth 40 % e familjeve të qarkut. Emigrimi
i familjeve brenda vendit dhe jashtë tij është konsideruar si një burim i rëndësishëm për jetesë.
Studimet e organizmave ndërkombëtare (UNDP), nëpërmjet Treguesit të Zhvillimit
Njerëzor, e klasifikojnë qarkun e Kukësit si më të varfërin në vend, mbështetur në treguesit
e jetëgjatësisë, arsimit dhe Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB). Në vitin 2001 ky tregues
i zhvillimit njerëzor për qarkun e Kukësit ishte 0,726 (në vend të parë Tirana me 0,822 dhe
në vend të parafundit qarku i Dibrës me 0,734).
Pavarësisht kësaj tabloje të zymtë, studimet e fundit kanë nxjerrë në pah disa faktorë që
mund të ndikojnë cilësisht zhvillimin e gjithanshëm të qarkut të Kukësit.
Natyra e jashtëzakonshme (Valbona në Tropojë, Pllaja e Shishtavecit në Kukës) është e
përshtatshme për zhvillimin e turizmit malor veror e dimëror.
Traditat në zhvillimin e bujqësisë (patatja) e të blegtorisë (delja rudë), burimet për
zhvillimin e peshkimit dhe ato minerare krijojnë optimizmin që qarku i Kukësit ka gjasa
të njohë një zhvillim të vrullshëm ekonomik e social për të përmirësuar jetesën e banorëve
dhe për t`u integruar në zhvillimet brenda vendit dhe në ato rajonale.
Qyteti i Kukësit është pranë një prej doganave kryesore të vendit, ka aeroport, ka liqen,
është në elitën e futbollit shqiptar.
Prioritetet e zhvillimit të qarkut
Mbështetur në resurset ekzistuese, në Strategjinë e zhvillimit të qarkut Kukës përvijohen
tri prioritete të zhvillimit të ardhshëm ekonomik:
Zhvillimi i sektorit të turizmit malor e liqenor
Zhvillimi i bujqësisë dhe i blegtorisë si edhe i industrisë përkatëse përpunuese
Zhvillimi i sektorit minerar dhe i industrisë përkatëse përpunuese
(Strategjia e zhvillimit rajonal të qarkut Kukës, 2012, 18, 19, 21 )
Ndërkaq, nevoja të ndjeshme ka qarku për zhvillimin e sektorëve të arsimit dhe të
shëndetësisë, gjendja e të cilëve nuk po kënaq interesat e banorëve.
Është e kuptueshme se plotësimi i këtyre prioriteteve ka nevoja të konsiderueshme për
fonde, por, mbi të gjitha për ide. Burimet njerëzore që duhet të mbështesin zhvillimin e
qendrueshëm ekonomik e social të qarkut kanë kapacitete të pamjaftueshme, pothuajse, në
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të gjithë sektorët. Niveli i kulturës së prodhimit dhe të shërbimit është i ulët, duke bërë që
ritmet e rritjes së mirëqënies ekonomike e sociale të jetë larg pritshmërive të komunitetit.
Nga mendimet e tërhequra nga autoritetet vendore të biznesit, të arsimit dhe të
shëndetësisë, del se niveli i këtyre kapaciteteve ka nevojë të përmirësohet.
Në sektorin e biznesit dhe të administratës nuk ka të dhëna zyrtare lidhur me nevojat për
menaxherë, por perceptohet se është e domosdoshme të përgatiten specialistë të lartë për
menaxhim biznesi, financierë, kontabilistë, në kushtet kur pritet që Kukësi të hyjë më me
vrull në rrugën e zhvillimit ekonomik.
Në sektorin e shëndetësisë ndjehet nevoja për infermierë të lartë. Aktualisht, 20% e infermierëve
në rrethin e Kukësit janë me arsim të mesëm. Ndërkaq, nevojat për këtë shërbim kërkojnë
rritjen e numrit të infermierëve, duke marrë në konsideratë edhe faktin se kushtet gjeografike
dhe terreni i vështirë kërkojnë më shumë punonjës shëndetësie në shërbim të komunitetit.
Në sektorin e arsimit më të rënduar me mësues të pakualifikuar janë edukimi parashkollor
(25%), arsimi fillor (20%), profili i gjuhës angleze (30%), Matematikë-Fizikë (20%) etj.
Filialet e shkollës së lartë, baza ligjore
Vitet e fundit, nisur nga filozofia për të transferuar shërbimin e arsimit të lartë në zonat më
në nevojë, u hapën dhe funksionuan filiale të institucioneve të arsimit të lartë private, dhe
publike. Vetëm në qytetin e Kukësit kanë funksionuar tre filiale, dy private dhe një publik.
Edhe më herët në Kukës ka qenë e njohur praktika e filialeve. Në vitet `70 të shekullit të kaluar
në Kukës ka funksionuar një filial i Institutit pedagogjik të Shkodrës, i cili dha kontribut të
vlefshëm për përgatitjen e mësuesve të profileve Gjuhë shqipe, Letërsi, Histori dhe Gjeografi.
Filiali i Kukësit është hapur me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 726, datë 13.11.2007
si filial i Universitetit të Tiranës me programin e studimit Administrim biznesi. Një vit
më vonë, po me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 1247, datë 10.09.2008, janë hapur
programet e studimit Gjuhë angleze dhe Infermieri e përgjithshme.
Hapja e Filialit të Kukësit u mbështet në nenin 32 të Ligjit për arsimin e lartë, pika 1,
sipas së cilës “Një institucion i arsimit të lartë ka të drejtë të hapë filiale, jashtë selisë, për
të ofruar programe studimi”, duke u dhënë statusin e njësive të veçanta në strukturën e
institucionit të arsimit të lartë si njësi kryesore.
Hapja e Filialit te Kukesit mori përsipër, pikërisht, të përmirësojë kapacitetet njerëzore në
funksion të zhvillimit ekonomik e kulturor të rajonit, të gjallërojë e të bëjë më aktive jetën
sociale të komunitetit, të mbështesë zhvillimin e biznesit vendor, të përmirësojë shërbimet
bazë për popullatën dhe të ndihmojë në krijimin e standardeve për integrimin e qarkut të
Kukësit në nivel vendi dhe në nivel rajonal ndërkombëtar.
Në Raportin e Komisionit për reformën në arsimin e lartë, ku analizohet gjendja e arsimit të lartë,
vihet në dukje se “Ka filiale të hapura pa kriter dhe jashtë logjikës ekonomike e institucionale që
krijojnë konkurencë të padobishme, madje brenda vetë IAL-ve publike” (Gjonçaj etj. 2014, 17)
Mbështetur në këtë konstatim, Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe qeveria shqiptare, në
fillim të vitit akademik 2014-2015 morën vendimin për të mbyllur, midis të tjerash, edhe
disa filiale publike. Për Filialin e Kukësit dhe të Sarandës nuk u dhanë kuota për vitin
akademik 2014-2015, gjë që pritet të korigjohet për vitin e ardhshëm akademik.
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Ecuria e Filialit të Kukësit

Regjistrimet
Sipas programeve të studimit në vitin akademik 2013-2014 janë regjistruar dhe kanë
vijuar studentë si më poshtë:
Nr
I
1
2
3
II
1
2
3
III
1
2
3

Programi i studimit
Administrim biznesi
Viti I
Viti II
Viti III
Gjuhë angleze
Viti I
Viti II
Viti III
Infermieri e përgjithshme
Viti I
Viti II
Viti III
Filiali, Totali

Kuotat
300
100
100
100
130
50
50
30
300
100
100
100
730

Regjistruar
247
103
80
64
116
51
41
24
302
105
104
93
665

%
0.82
1.03
0.80
0.64
0.89
1.02
0.82
0.80
1.00
1.05
1.04
0.93
0.91

Vijuan
218
89
71
58
105
41
40
24
287
97
101
89
610

%
0.88
0.86
0.88
0.90
0.90
0.80
0.97
100
0.95
0.92
0.97
0.95
0.91

Komente
Regjistrimet e studentëve janë kryer mbi bazën e udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit dhe të
Sportit. Nga të dhënat e mësipërme del se gjendja është pozitive si në aspektin e regjistrimit
të studentëve, ashtu edhe të vijimit të tyre. Kuotat në vitin e parë janë tejkaluar me 1.04 %.
Kjo tregon se programet e studimit të Filialit kanë qenë të kërkuara nga studentët. Për vitet
e tjera përqindjet e regjistrimet janë nxjerrë mbi bazën e kuotave të vitit të parë. Rezulton
se mbi 90% e studentëve janë të regjistruar në fillim të vitit akademik. Edhe vijueshmëria
e studentëve është e kënaqshme: mbi 90% e studentëve të regjistruar kanë vijuar mësimet.
Mbi 300 studentë kanë përfunduar vitin e tretë, por kanë për të shlyer provime te mbartura.
Kështu, në Filialin e Kukësit marrin shërbim mbi 1000 studentë.
Veçoritë e prurjeve të studentëve
Pikët minimale nga Matura Shtetërore
Sipas të dhënave të MAS, në vitin 2013-2014 pikët minimale të pranimit në Filialin
Kukësit kanë qenë mesatarisht, për të tri programet e studimit, rreth 4000, në një kohë që
mesatarja në shkollat publike është rreth 3500. Mbi Kukësin janë Universiteti i Mjekësisë,
Universiteti i Tiranës dhe Universiteti Politeknik.. Të krahasueshëm me Kukësin janë
Universiteti Bujqësor, Universiteti i Shkodrës dhe Universiteti i Durrësit. Më poshtë se
Kukësi janë Universiteti i Korçës, Universiteti i Elbasanit, Universiteti i Gjirokastrës dhe
Universiteti i Vlorës. Filiali i Kukësit, në pikët minimale të studentëve të pranuar, ka epërsi
mbi të gjitha filialet publike.
Komente
Studentët me pikë më shumë synojnë të ndjekin studimet në universitetet e Tiranës,
pavarëisht nga programet e njëjta të studimit. Kjo vjen për arsye të nevojave të studentëve
të Kukësit për t`u socializuar në një mjedis metropolitan.
Niveli akademik i studentëve të ardhur
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Nga krahasimi i rezultateve të studentëve në shkollën e mesme dhe në shkollën e lartë për
lëndët që kanë vijimësi si Letërsi, Matematikë, Biologji - Kimi janë të dhënat e mëposhtme.
Rezultatet, nota mesatare
Nr Lënda
Në shkollën e mesme Në shkollën e lartë, Viti I Diferenca
1
Letërsi
6.61
5.51
1.10
2
Matematikë
6.89
4.28
2.61
3
Biologji/Kimi 6.76
4,70
2.06
Komente
Nga tabela duket se studentët nuk kanë mundur të mbajnë notën e shkollës së mesme në
shkollën e lartë, me diferencë rreth 2 nota, problem që duhet adresuar në drejtoritë dhe
stafet pedagogjike të shkollave të mesme për të përmirësuar punën.
Gjendja social ekonomike e studentëve të pranuar:
Me ndihmë ekonomike 70%
Invalidë dhe me prindër invalidë - 15%
Jetimë – 6%
Komente
Të dhënat tregojnë se hapja e filialit ka ndikuar pozitivisht në mundësitë që ka krijuar
për studentët me probleme ekonomike e sociale lidhur me arsimimin universitar të tyre.
Në rast të kundërt, mbi 50% e tyre nuk do të arrinin të shkolloheshin në institucionet e
arsimit të lartë
Gjeografia e pranimeve të studentëve:
Nga qarku i Kukësit -70%
Nga rrethe të tjera të Shqipërisë – 30%.
Më shumë studentë janë nga Tirana, Kamza, Hasi, Mirdita, Tropoja, Puka, Durrësi, Mati,
Kurbini etj. Kjo gjeografi përfshin pothuajse të gjitha qarqet e Shqipërisë.
Programet e studimit dhe stafi akademik
Në Filialin e Kukësit funksionojnë tri programe studimi: Administrim biznesi, Gjuhë
angleze, Infermieri e përgjithshme. Në të tri programet e studimit në Filialin e Kukësit
janë zhvilluar planet mësimore dhe programet mësimore (silabuse) njësoj si në fakultetet
e linjës të UT dhe UM.
Në programin e studimit Administrim biznesi 70% e lëndëve janë mbuluar nga pedagogët
e Fakultetit të Ekonomisë të UT; në programin e studimit Infermieri e përgjithshme 40% e
lëndëve janë mbuluar nga pedagogët e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike të UM.
Në programin e studimit Gjuhë angleze, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja i UT ka mbuluar
mbi 50% të mësimdhënies në lëndët e planit mësimor.
Krahas pedagogëve nga Tirana, në filial punojnë edhe asistentë - pedagogë vendas, të cilët
përmbushin kriteret e kualifikimit për të qenë pedagogë. 40% e pedagogëve vendas janë
në procesin e mbrojtjes së doktoraturës.
Rezultatet e studentëve në procesin mësimor (2013-2014)
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Administrim biznesi
Nr
1
2
3

Viti
I
II
III
Gjithësej

Gjuhë angleze
Nr
1
2
3

Viti
I
II
III
Gjithësej

Morën pjesë në provime
873
685
554
2112
Morën pjesë në provim
505
559
306
1370

Infermieri e përgjithshme
Nr
1
2
3

Viti
I
II
III
Gjithësej

Morën pjesë në provim
1904
2180
1796
5880

Totali si Filial
Morën pjesë në provim
9362

Kaluan
4981

Kaluan
304
234
229
767
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Përqindja
35
34
41
36

Kaluan
251
273
211
735

Përqindja
50
49
69
54

Kaluan
1027
1182
1270
3479

Përqindja
54
54
71
59

Përqindja
53

Komente
Nga viti i parë në vitin e tretë, sipas krediteve të fituara, studentët kalojnë si më poshtë:
Administrim biznesi – 60%
Gjuhë angleze – 70%
Infermieri e përgjithshme _ 80%.
Duke marrë në konsideratë faktin se zbatohen standardet e Universiteteve të Tiranës në
vlerësim, këto rezultate konsiderohen mesatare.
Në provimin e shtetit në profilin Infermier studentët e Filialit të Kukësit kanë rezultat
rreth 40%, afër rezultatit në nivel vendi.
Cilësia: Diplomimi dhe punësimi
Mbrojtja e diplomave është zhvilluar me komisione të fakulteteve të linjës, duke zbatuar të
njëjtat standarde për hartimin e tezave, administrimin dhe vlerësimin e punimeve të studentëve.
Që nga viti 2008 janë diplomuar studentë si më poshtë:
Administrim biznesi – 44
Gjuhë angleze – 46
Infermieri – 179
Gjithësej: 269, ose 25% e të gjithë studentëve të pranuar që nga hapja e filialit.
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Studentë të punësuar

%

Administrim biznesi
32
73
Gjuhë angleze
32
70
Infermieri
të 70
65
e përgjithshme
Filiali
134
68
Komente për cilësinë
Numri i studentëve të diplomuar është më i lartë për Infermierinë dhe më i ulët për
Administrim biznesin. Studentët e diplomuar për infermierë kanë kaluar procedurën e
provimit të shtetit për të patur të drejtë të punësohen, në të cilin janë shpallur fitues 107.
Dobësitë e studentëve të programit të studimit Administrim biznesi, që nuk arrijnë të
diplomohen, janë në lëndët Matematikë, Kontabilitet dhe Mikroekonomi, të cilat kanë
shkallë të lartë vështirësie. Ne sugjerojmë që këto lëndë të zhvillohen në një kohë vjetore
e jo semestrale, për t`u krijuar mundësi studentëve të përvetësojnë më mirë programin.
Për sa i përket punësimit, mendojmë se shifrat janë inkurajuese, po të marrim parasysh
informalitetin e konsiderueshëm të sipërmarrjeve të biznesit dhe ndikimin politik e
partiak në punësimin e specialistëve të sapodiplomuar në arsim e shëndetësi.
Mendimet e studentëve për ecurinë e Filialit
Studentët kanë vlerësuar disa aspekte kryesore të veprimtarisë së Filialit për vitin akademik
2013-2014 nga 1-5, me notë të përgjithshme 3.53
Përfundimet janë si më poshtë:
Nr
Aspekti i vlerësuar
Vlerësimi
1
Kushtet e mësimit
3.36
2
Zbatimi i rregullave
3.45
3
Mësimdhënia/leksionet
3.58
4
Mësimdhënia/seminaret
4.13
5
Vlerësimi i studentëve
3.52
6
Puna individuale e studentëve
3.50
7
Komunikimi pedagogë-studentë
3.59
8
Komunikimi administratë-studentë
3.12
Komente
Me notë më të lartë janë vlerësuar mësimdhënia, përfshirë leksionet e seminaret dhe
komunikimi i pedagogëve me studentët, përkatësisht 3,58, 4.13 dhe 3.59. Mendojmë që
ky është një tregues i rëndësishëm, pasi ka të bëjë me misionin e filialit, të studentëve dhe
të pedagogëve.
Me notë më të ulët janë vlerësuar kushtet e mësimit (mësimi zhvillohet në godina të
adaptuara) dhe komunikimi i administratës me studentët, përkatësisht, 3.36 dhe 3.12. Kjo
mendojmë se lidhet me kushtet e papërshtatshme (godina nuk ka ngrohje qendrore) si
dhe me nevojën për të përmirësuar shërbimin e përditshëm ndaj studentëve.
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Veprimtari specifike me studentët
Tre vitet e fundit janë zhvilluar veprimtari interesante shkencore nga studentët, nën
drejtimin e pedagogëve.
Me studentët e Administrim biznesit janë zhvilluar konkurse për Plan biznesin më të
mirë. Nga 27 plan biznese të prezantuara, 4 prej tyre kanë fituar financim nga projekti i
ILO-s dhe Këshillit të Qarkut Kukës për të hapur biznesin e tyre.
Me studentët e Gjuhës angleze është zhvilluar konkursi për Esenë më të bukur dhe
prezantim nga vetë studentët i mësimdhënies bashkëkohore të gjuhës angleze.
Studentët e Infermierisë kanë zhvilluar sesion shkencor për problematikën e Spitalit të Kukësit
për probleme të shëndetit publik në rajon si dhe për aspekte vendore të infermierologjisë.
Veprimtari të tilla, sipas vlerësimit të pjesëmarrësve, janë të dobishme, sepse adresojnë
problemet rajonale dhe jepen sugjerime të vlefshme për zgjidhjen e tyre.
Ide për dobinë dhe të ardhmen e filialeve
Dobia
Duke u nisur nga rezultatet e Filialit të Kukësit dhe nga ndikimi i tij në komunitet, mund
të themi se, në kushtet e Shqipërisë, filialet e shkollës së lartë janë të dobishme.
Filialet e shkollës së lartë kontribuojnë në masivizimin e arsimit të lartë në Shqipëri. Në
Raportin përfundimtar për reformimin e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor vihet
në dukje se “Referuar standardeve sasiore ndërkombëtare, Shqipëria është ende larg
treguesve të numrit të studentëve për grupmoshën dhe të numrit të studentëve për 1000
banorë” (Gjonçaj etj, 2014, 18).
Filialet e shkollës së lartë krijojnë mundësi që të realizojnë të drejtën e arsimimit në arsimin
e lartë edhe studentët, familjet e të cilëve janë me probleme ekonomike e sociale dhe, për
këtë arsye, e kanë të pamundur të vijojnë studimet larg vendbanimit. Një familjeje kuksiane,
një vit studimi larg shtëpisë, i kushton rreth 4000 $, duke marrë në konsideratë vetëm
shërbimet më të domosdoshme si akomodimi, ushqimi, tarifa shkollore, tekstet, fotokopjet
e interneti. Ndërkohë, një familje me ndihmë ekonomike merr për një vit më pak se 1000 $.
Qyteti i Kukësit ka rreth 25 000 banorë. Prania e 1000 studentëve në qytet i jep jetës së tij
më shumë gjallëri dhe veprimtari. Rreth 40% e studentëve akomodohen në shtëpi me qera
për 10 muaj, duke sjellë për familjet që ofrojnë këtë shërbim të ardhura të konsiderueshme.
Zhvillim ka patur edhe biznesi i ushqimeve, i bar-kafeve, i kancelarive dhe i internetit.
Debatet publike në media, në konferenca dhe në veprimtari shkencore, kulturore e
mjedisore, me pjesëmarrjen e studentëve, kanë patur më shumë thellësi mendimi dhe
alternativa më të argumentuara për zgjidhjen e problemeve.
Prezenca e një shkolle të lartë ka rëndësi edhe për përmirësimin e punës në arsimin
parauniversitar, posaçërisht , në shkollat e mesme. Për këtë arsye, në Strategjinë e Arsimit
Për të Gjithë të qarkut të Kukësit (UNICEF, 2007, 20) argumentohet dhe përfshihet në
Planin e veprimit hapja e një shkolle të lartë në Kukës, si faktor me peshë për ngritjen e
cilësisë së arsimit në nivelin parauniversitar, përmes bashkëpunimit me shkollat e mesme
për të adresuar në punën e tyre problemet që kanë nxënësit në formimin e tyre akademik.
Për të ardhmen
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Duke u nisur nga përvoja e funksionimit të Filialit të Kukësit, në të adhmen, ka nevojë të
përmirësohen disa aspekte të procesit akademik dhe të menaxhimit të filialeve.
Në rastet kur filiali funksionon me programe studimi të universiteteve të ndryshme, të
cilët operojnë me rregullore të ndryshme, mendojmë se është me vend të unifikohen
mekanizmat e kërkesave dhe të vlerësimeve, për të bërë të mundur që filiali, si njësi
kryesore, të ketë standarde të njëjta për të gjithë studentët, pavarësisht universitetit të cilit
i takon. Kjo mund të zgjidhet me akte nënligjore të Ministrisë së Arsimit dhe të Sportit.
Në këto akte mund të merren në konsideratë këto aspekte:
Përcaktimi më i saktë i përgjegjësive të universiteteve ndaj filialeve (programeve përkatëse
të studimit), jo vetëm ato akademike, që kanë funksionuar, por edhe menaxheriale e
financiare, të cilat, aktualisht, mungojnë dhe kanë krijuar probleme për pagesën e
pedagogëve dhe për bursat e studentëve.
Rregullimi i ngarkesës dhe i motivimit financiar të pedagogëve të fakulteteve të linjës që
japin mësim në filiale, që ka rëndësi për të realizuar një mësimdhënie normale, pa ngjeshje
të temave dhe për të marrë në konsideratë problemet e studentëve në vlerësimin e njohurive.
Universitetet, nga ana e tyre, kanë nevojë të ndërgjegjësohen më shumë për dobinë e
filialeve dhe t`i mbështesin ata për të rritur cilësinë e punës akademike.
Kështu, mund të bëhet një punë më e organizuar për rritjen e shkallës së kualifikimit të
pedagogëve vendas, nëpërmjet miratimit të kuotave për doktoraturë, angazhimit të tyre
në projekte për punë kërkimore, përfshirjes së pedagogëve në veprimtaritë binjakëzuese
me universitetet e huaja etj.
Përmirësimi i infrastrukturës dhe i kushteve të mësimit e të jetës sociale e kulturore të
studentëve e të pedagogëve në filiale kërkon alokimin e fondeve të nevojshme, të cilat, deri
tani, kanë qenë minimale.
Pjesëmarrja e drejtuesve të filialeve dhe e përgjegjësve të grupeve mësimore të pedagogëve
në veprimtaritë e rektorateve dhe të departamenteve të fakulteteve të linjës do të ishte një
mundësi e mirë për të diskutuar e zgjidhur më mirë problemet e cilësisë së filialeve.
Falenderime
Në hartimin e këtij punimi kanë dhënë kontribut të vlefshëm dhe meritojnë falenderime:
Studentë dhe pedagogë të Filialit të Kukësit, Drejtoria Arsimore Rajonale Kukës, Drejtoria
Rajonale e Shëndetësisë Kukës.
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Aspects of education in the Prefecture of Elbasan 1944-1945
PhD candidate, Elvin Elezi

“Sami Frashëri” High school

Abstract
The school year 1944-1945 must have been the most difficult school year after the liberation of the
country from the invaders, not only in the Prefecture of Elbasan but in the whole country. This
school year in the Prefecture of Elbasan inherited a difficult situation in many educational aspects.
During the overcome of the years 1944-1945, schools were opened behindhand and this affected
the whole school year, especially in those places where schools were opened for the first time,
which happened in most of villages.
A few pre-existing schools in cities during the years of invasion had done only few weeks of lessons,
which meant that students had to go in school with large gaps in the field of knowledge. Other
factors which have obstructed the progress in educational institutions were: the lack of school
facilities, equipment, furniture and especially school books.
Moreover, the school year 1944-1945 in the Prefecture of Elbasan was involved in a violent winter,
which enforced schools to be closed for some time. On the other hand, student’s progress in school
was not in the expected level and many parents don’t ’end their children in school due to the bad
economic situation.
Teachers, in the begging of the first school year after war, work with no salary or with a minor
reward, which affects their work. Even some of them decide to abandon their profession for a
better one.
Key words: School year, school facilities, teachers, students, school books.

Introduction
Education is one of the basic human rights in the whole civilized world. As a consequence,
it is the duty of the state, educational institutions and the whole society to make knowledge
accessible through education for every person. Especially when it comes to pre-elementary
and elementary education which has to do with the beggining of the proccess of learning
and it is the first link of a long and endless way in the field of knowledge.
Moreover, through education every person becomes capable of improving his life and
contributes for the whole society. This means that during the school year 1944-1945 it
was necessary to open institutions of education in Elbasan Prefecture as well as in the
whole country, even though the country had been just liberated, even though there were
no school environment, school buildings, because those which existed were destroyed
from war. They had no furniture and no equipment. But with the work and the sacrifice of
teachers, with the overwhelming desire of children for education and with the support of
local educational institutions, state and the whole community, the school year 1944-1945
exceeded all the difficulties and made the first step in the field of education after World
War II in the Prefecture of Elbasan.
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Pre-elementary education
As in every state where education is a priority and based in a clear developing vision, the
educational system starts with the pre-elementary education.
During the school year 1944-1945 in the Prefecture of Elbasan there were three classes of
pre-elementary education and all of them were in the city of Elbasan, which due to the
lack of a convenient place, were incorporated in elementary schools of the city.
Specifically a pre-elementary lass was set in the school “Ushtrimore”, with the teacher
Violeta Paprista, the other class was in the school “Naim Frasheri” with the teacher Agni
Todhri and the last pre-elementary school was set near the school “Muç Shqiptari”, with
the teacher Julia Papa (papa-mihali), who is highly estimated for her good job (ASHVE,
The fund (The executive Committee, Section of Education), 1944-1945, File.5, 98).
But, the difficulties during the school year 1944-1945 were really huge even for the preelementary education. This fact is clearly evidenced with all the three pre-elementary
classes of the city of Elbasan, because in the classes opened near the schools “Ushtrimore”
and “Naim Frasheri”, apart from the empty classroom there was nothing else.
It was necessary to complete the classrooms with the most basic furniture, such as chairs
or desks, because those which existed were completely destroyed during the years of war
by the invaders (ASHVE, The fund (The Executive Committee, Section of Education),
1944-1945, File. 5, 98).
In addition to this, the didactic base was inexistent. Teachers of these classes had to
organize and do as much as they could in order to create the didactic base. Apart from the
difficulties that we mentioned above, another problem was the lack of qualified teachers
for the pre-elementary education. This fact became a problem for the growth of the
number of pre-elementary classes in the city.
However, for the following school year it was planned the opening of two other classes in
the city of Elbasan. While in the whole Prefecture it was planned the opening the opening
of a pre-elementary class in the city of Peqin, in the elementary school, due to the fact that
this kind of class used to exist in this school and it used to have high results and a high
participation of children.
In other areas of the Prefecture, pre-elementary classes didn’t use to exist and there are no
plans to open such classes in the following year, because the population in spread in wide
distances and this makes the creation of a pre-elementary class impossible (ASHVE, The
fund (The Executive Committee, Section of Education), 1944-1945, File.5, 99).
Elementary education
a-School buildings
In the city of Elbasan, during the school year 1944-1945 there used to be eight school
buildings. But their condition after the end of the war was miserable; they had no doors,
windows, etc. While in the villages of the Prefecture of Elbasan, in the schools, which were
opened for the first time, the condition of buildings was really bad. They had small classes,
one floor buildings, no lightening, no ceiling and damaged walls.
The Prefecture of Elbasan apart from the city’s district, had four other districts, which were:
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the District of Peqin, Gostimë, Gramsh, and Librazhd. In the villages of these districts,
schools, which were opened for the first time, had buildings in the same condition with
those of Elbasan’s villages. To make the matter worse, due to the lack of buildings, some
schools were set near religious buildings, like mosques and churches, or even worse
some schools were set in buildings constructed to keep animals (ASHVE, The fund (The
Executive Committee, Section of Education), 1944-1945, File.5, 99).
For the repair of these buildings, which were damaged and inappropriate for the progress
of teaching, local institutions gave their support. This support was necessary, because the
government aimed to increase the number of schools in the whole Prefecture, even in
those conditions when there were no school buildings. This goal was considered reached,
even though they had to face many obstacles. It was reached due to the strong will of the
local educational institutions as well as the hard work. The leaders of the local institutions
are optimistic even for the following school year. They intent to repair as many building as
they can and where this is impossible to find other alternative building (ASHVE, The fund
(The Executive Committee, Section of Education), 1944-1945, File.5, 100).
Although it could be easily understood that the condition of the teaching process was bad
for students as well as teachers, we must highly estimate the results of the work, which
was done in such circumstances (ASHVE, The fund (The Executive Committee, Section
of Education), 1944-1945, File.5, 99) that nowadays cannot be imagined.
b-School furniture and teaching equipment.
During the years of war, especially during the German invasion, almost all the equipment
in schools had been burnt and damaged, while the part which hadn’t been destroyed
was lost. Moreover, many files in schools had been burnt. This means that the general
condition in educational institutions wasn’t appropriate to start the learning process for
the new school year 1944-1945. In a list of the damages made in schools, it was found the
school equipment such as: maps, tables, Physics’ equipment and blackboards had been
damaged. In addition to this, school furniture, such as: desks, tables and chairs were
unusable, so the lack of the most basic furniture made schools almost inconvenient for
a normal learning process. (ASHVE, The fund (The Executive Committee, Section of
Education), 1944-1945, File.5, 100).
As a consequence of this hard conditions in educational institutions, the leaders of local
educational institutions, teachers and govern institutions had the immediate duty to
create the material base in schools.
The result of this general effort was the construction of around 400 desks and tables,
around 50 blackboards and a considerable number of counters. While other school
equipment had been provided in this way: a small part were saved from those which
existed in the houses of community and the rest were sent from the Ministry of Education,
but their number was so limited that we can say that schools work in lack of educational
equipment.
In the city of Elbasan, the Section of Education has done around 700 boxes with removable
letters, which will serve to children, after they have learnt the alphabet and be able to
create short sentences with them.
The situation in the schools of the villages of other Districts was even worse, where
schools even before 1944 had had almost no school equipment, and with arrival of war
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even these few pieces of equipment were damaged and disappeared. However, there are
Districts, like the one of Peqin which has done a new material base. While in many
villages teachers started the work to “posed through the mat and later they seized two
pieces of timber battens to create with them a kind of layer” (ASHVE, The fund (The
Executive Committee, Section of Education), 1944-1945, File. 5, 100).
c-The performance of the school year.
In the city of Elbasan the performance of the school year was good, but the gaps from the
past years had affected a lot in the results of students. During the years of invasion, the
schools of the Prefecture of Elbasan had not hold the process of learning for an entire year.
Especially in the city of Elbasan, where used to be a large number of first classes, and in
the school year 1943-1944 the teaching process lasted only three months (ASHVE, The
fund (The Executive Committee, Section of Education), 1944-1945, File.5, 97). Moreover,
in the performance of the school year had a bad effect even the fact that in the school year
1944-1945, schools were opened late, around the time of New Year. The biggest problems
were found in schools, which were opened for the first time, especially in the schools of
the villages, like the school in the village of Baltës (ASHVE, The fund (The Executive
Committee, Section of Education), 1944-1945, File.5, 97). The process of the school year
was even worse in the Districts of Gramsh, Gostimë, Peqinit and Librazhd, where apart
from the gaps, a big problem is even the lack of books, such as the primer. (ASHVE, The
fund (The Executive Committee, Section of Education), 1944-1945, File.5, 98). The major
parts of schools were opened in the season of winter. This season was really harsh, with
heavy storms of snow, that’s why although the schools were opened late, they had to be
closed for a relatively long time, (ASHVE, The fund (The Executive Committee, Section of
Education), 1944-1945, File.5, 98) until the weather conditions would improve.
The economic condition of this state, which had just been liberated from a long invasion,
was really bad. This is evidenced by the nonpayment of all the teachers in the begging of
work after the invasion, who belong to the poor class of the society “The poor teachers
in the beginning of work with no payment or with a minimal award” (ASHVE, The fund
(The Executive Committee, Section of Education), 1944-1945, File.5, 98).
The lack of payment is a factor, which has affected the quality of teacher’s work and the
whole education system. This means that a small number of teachers avoided their duty.
A part of them because they were used to this way, a part of them because they were
unsatisfied from work in villages and the largest part of them because of negligence
(ASHVE, The fund (The Executive Committee, Section of Education), 1944-1945, File.5,
97).
Meanwhile, a large part of teachers, who had been highly estimated for their abilities and
their performance in work, are currently not working, because they have chosen to work
in other professions. This has caused a large gap in this section (ASHVE, The fund (The
Executive Committee, Section of Education), 1944-1945, File.5, 102).
Understandably, this abandonment of the profession of teacher is done in order to find a
better place of work, because work as a teacher is not a coveted profession. This fact has
had a bad effect in the performance of the school year.
The bad economic condition in the first year after war was evident in the major part of
families. This situation affected the performance of the school year. This is reflected in the
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no registering of children in schools and as a consequence in the non attendance. This
happened in poor families, because parents would keep their children home in order to
help them in work. While the attendance of students in low classes was more regular in
the city (ASHVE, The fund (The Executive Committee, Section of Education), 1944-1945,
File.5, 100).
Meanwhile, in villages where local institutions were correct and teachers aware for the
importance of school, the attendance from students was in good levels. In other villages
happened the opposite, due to the lack of responsibility from local institutions and
teachers. Another problem was the necessity for workers in the section of agriculture
and farming, because the military mobilization had affected the population (ASHVE, The
fund (The Executive Committee, Section of Education), 1944-1945, File.5, 100).
Another problem which has affected the performance of the school year and the
attendance is the conservative mentality of parents, who wouldn’t let their daughters go
in schools. This happened more in the villages of the prefecture of Elbasan “The major
part of villages, especially those of the District of Peqin, are very conservative, and do
not estimate the role of women in society, that’s why they don’t give importance to her
education, and don’t let their daughters go in schools” (ASHVE, The fund (The Executive
Committee, Section of Education), 1944-1945, File.5, 101).
Conclusions
“During the past years of invasion schools didn’t do a full year of teaching, and as a
consequence we didn’t manage to reach the wanted results. The educative activity of this
prefecture during the past year was more quantitative than qualitative” (ASHVE, The
fund (The Executive Committee, Section of Education), 1944-1945, File.5, 97).
The school year 1944-1945 was the first school year in Albania, which had just been
liberated by the invaders of World War II. During war, it wasn’t done a full school year,
so students had wide gaps in the field of knowledge. Their attendance in schools wasn’t in
the wanted level, especially in high classes and especially girls, who in the major part of
villages weren’t sent in schools.
In addition to this, war had left its consequences. School buildings, furniture and equipment
were destroyed. The opening of new schools was really necessary, because the number of
inherited schools was really low. In the same situation to elementary education, was even
pre-elementary education, even though only in a low number of children in the city.
To sum up, we can say the school year 1944-1945 was more quantitative than qualitative,
but time showed that it was in the right direction.
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Abstract
The paper tends to bring out the relationship of the Committee of Kosovo in the period 1925-1933
(third phase), with the National Movements in the Balkans. Kosovo Committee found in almost the
same position national strategic, came at the beginning in close cooperation with KONARE headed
by former Albanian Prime Noli, and together they were already a member of the Revolutionary
National Committee Balkan Organizations (KNRB), Composed by various Balkan National
Organizations such as: Internal organizations Macedonian-Federal (ORIM), Revolutionary
Committee of Western Thrace, Dobruxhiane Revolutionary Organisation (ORD), etc. It was this
period when this Committee to achieve national and civic rights of the Albanians in Kosovo and
Macedonia in Yugoslavia, began a serious commitment, achieving undisputed enforced political
authority in communication with European officials and not only informing relevant stakeholders
and politics of the time for the situation created by the Albanian lands remained outside the
country of origin of international conferences. This commitment, the Kosovo Committee of the
state of emergency imposed by the Albanian population in Kosovo and Macedonia. Since the
realization of the purpose of this Committee made efforts for the realization of national and civic
rights, in direct contact with articles published in various newspapers, with letters, petitions and
memoranda informing governments, politicians, legal and physical individuals, international
organizations, various embassies, diplomatic headquarters, but mostly the League of Nations and
its main mechanisms.
Keywords: Committee Kosovo, Balkan National movements, relationships, the League of Nations,
KNRB, etc.

Introduction
Kosovo Committee’s activities in the period 1925-1933 (the third stage), and National
Movements in the Balkans, with as we are aware, has not made any special treatment, and
not become the subject of a special study or a special monograph. However in terms of
study for the period of Committee “National defense of Kosovo” and collaborations with
various national movements in the Balkans until the end of 1924 are a few types of studies
conducted by national and international authors. However still in the years 1925-1933 of
further inter-Balkan activity is not well studied, for many factors, both from within and
outside the country, they are seen superficially, also these multiple sources are not even
focused. In these circumstances arise the press, which nevertheless provide important
information. Mainly from magazines like “Balkan Federation” (La Federation Balkanique)
in Vienna during 1924-1932, then the National Freedom newspaper, in Geneva from
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1925 to 1935, the newspaper “Kosovo” published in Romania’s Constanta 1932-1933, etc.
Which provide information a little bit about the activities of the Committee of Kosovo in
relation to the Balkan national movements.
Committee Kosovo and the Balkan National Movements
After the events of 1924, the failure of the June Revolution, most of the leaders and
members of the committee “National defense of Kosovo” left the country to continue
its work in the Western world with the new name of the Kosovo Liberation Committee
or Committee Kosovo, The most active participants in this movement. The most active
participants in the movement, Hasan Prishtina, Bedri Pejani Ibrahim Jakova and many
others will focus first in Bar and Brindisi of Italy, and very soon in January 1925, mainly
in Vienna and one part also in Geneva. 					
In Vienna would remain various Albanian political immigrant group with right position
as well as the left, In Vienna also remained former president of democratic government
Fan S. Noli. Vienna was one of the world communist centers where many activists found
the Communist International (Bajrami, 2000, 59), but there were a lot of national political
groups, mostly made up of people from different minorities in Yugoslavia, but also from
other Balkan countries and beyond. A characteristic of Kosovo Committee is that, although
not officially, since early 1925, in contacts and conversations carried out by the Albanian
political groups and at the beginning of the Balkan political groupings, This Committee
was presented as a continuation of the Committee “National Kosovo Protection” as a
representative of the Albanian population in Kosovo, Macedonia and Montenegro (Rama,
2004, 130). With the reshaping of the Kosovo Committee March 21, 1925, in Vienna, and
the formation of KONARE’s, (*KONARE, it was founded by a special conference on March
25, 1925 in Vienna on the name “National Revolutionary Committee” more familiar with
abbreviations KONARE. Fan Noli was elected president. Since its beginning, KONARE was
an organization that did not have proper unity. It included contradictory currents. Participate
took part in the establishment of the organization located together with migrants anti-Zog,
as Fan Noli, Kol Tromara, Qazim Koculi, Omer Nishani, Riza Cerova and elements of
radical left-leaning, as Halim Xhelo, Sejfulla Malëshova, Llazar Fundo, Qamil Çelo, etc. Even
personality of right-leaning did not miss, as Mustafa Kruja, Xhevat Korça, Xhemal Bushati,
etc. KONARE held financially from the Russian Embassy in Vienna. KONARE’s organization,
on special assignment, from Moscow came a politician who assisted the Albanians in all
aspects of the organization of the event, in the Diaspora and within ethnic Albanian areas. In
reality, through this organization for the first time Albanians were entered into strategic focus
of Russian political orientation, which aimed to solve the Albanian question in the Balkans in
their favor. However KONARE developed extensive evolutionary activity to resolve Albania’s
economic issues, and to resolve the issue of Kosovo. In Vienna, KONARE worked as national
institution of state, and for this reason there was a primate of Kosovo Committee, which in
general supported Nosi’s work and orientation. But as time passed, KONARE is coming being
introduced in many of the troublesome factions disruption. In these circumstances, until the
Kosovo Committee was relatively monolithic, KONARE was divided into three factions. The
first faction consisted of Fan Noli, Konstantin Boshnjaku, Halim Xhelo and others. Western
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group consisted of: Sotir Peci, Ali Kërcyra, Xhemil Brushati dhe Anxheli Suma. This faction, in
time, took the name “Bashkimi i Kombit” (Union of the Nation) and published the newspaper
“Bashkimi” (Union). Another faction, was concentrated in Zare and led by Musfata Kruje
and Dervish Mitrovica. To avoid the first name and to amortized factions April 24, 1927,
Fan Noli reformed KONARE in KCN (National Liberation Committee), which he had in
the program criticism against England and Italy, Albanian issue), on March 25, 1925,
headed by Fan Noli, (Puto, 2009, 421. * Fan Noli, according to Prof. Dr. Arben Puto, in this
period, immigration was the main figure at least the first of two and three years. His name
dominates in events. However, during the engagement in exile, Noli shows more clearly than
ever that as much as it was visionary on the ideas, as was, without shaft in political activity.
There was no complex against tubes. His challenges follow one after the other deepens ties
with Moscow and the Comintern and as the only support for the operation and financial
sourc), the two committees were found in the same position national strategic. Kosovo
Committee program is known that fought for an ethnic Albania where as the pillar was
Kosovo with remaining countries outside Albania by the treaty of London, and KONARE
fight, politically, “the recovery of the ethnic borders of Albania”(fourth item of the joint
program between the two Committees) They began to cooperate. 			
The two committees until April 5, 1925 reviewed the strategic issues and came to the
conclusion that we should come out with the same strategic program, divided into
four points, which were, rescue Albania from Ahmet Zogu and his associates feudal,
paraphernalia imperialist foreign countries; the establishment of a republican regime;
implementation of agrarian reform in the interests of the working masses, and the recovery
of the ethnic borders of Albania. Where this program in the fourth point concerned
the guidelines of the Committee of Kosovo, who fought for the union of Kosovo with
ethnic Albania (Rama, 2004, 131). Vienna in this period also characterized by a situation
more electrified of Balkan controversies. Also it was also one of the centers of the world
communist movement, in this place there were many activities of the Communist
International, along with many political groups, national character and led by people from
different minorities the Kingdom of Yugoslavia, as well as other Balkan countries.
Where exactly in the Austrian capital were established in early 1924, (Rama, 2004, 131)
Revolutionary Committee of the Balkan National Organizations (KNRB), which were part
of the Macedonian Interior organizations-Federal (ORIM), Revolutionary Committee of
Western Thrace, Dobruxhiane Revolutionary Organisation (ORD) and since the spring of
1925 participated Albanian National Emancipation Committee and Kosovo Committee
(Rama, 2004, 132). Committee Kosovo had entered in relation to these regions in
December 1924 in Italy and then in January 1925 in Vienna. According to Bedri Pejani,
“That in June 1924, when they were thrown KNRB’s bases, It was embraced platform on
Kosovo uniting with Albania, as a state within a Balkan federation in the future” (Bajrami,
1994, 63). Also it is a stand in support of national movements of oppressed peoples, own
Albanian issue, the main factor that determined the participation of Kosovo in KNRB
Committee (Bajrami, 1994, 63-64). 						
On July 29, 1925, with the help of KONARE’s and Kosovo Committee in Geneva, it was
published body, “National Liberation”. About this institution gathered more Albanian
distinguished personalities (Bajrami, 2000, 61). Also as KNRB’s body began to publish
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in Vienna, once a week magazine “Balkan Federation” (June 1924-1932), in eight
languages, among those in Albanian (Rama, 2004, 132). This magazine was presented
as an independent publication, fighting for self-determination of the Balkan peoples and
their federation.		
In these circumstances, this cooperation between KONARE s and Kosovo Committee,
“had a price”. Balkan policies Comintern section He was trying to pull off yourself
representatives of political character as stated to “print nations”, on the objectives of a
common war against capitalism, and support the proletarian revolution, the growing
influence of the Soviet Union and, among others, with their sides to give assistance to
its anti block isolation”(Eid, 2000, 63). . Where in Vienna in September 1925, it ran fifth
Congress of the Communist International (Bajrami, 2000, 63-64). It is also interesting
that in Vienna, since early 1925, before KONARE created and the announcement of
Kosovo Committee, organization continue to be recognized “United Committees Irredent
Albanians” (or non Liberation), Established in Albania with 26 September 1924, and
supported by the government of that time of Fan Noli, which indicates the continuation
of the alliance between them, from here some members joined the Kosovo Committee
Pejani Bedri, (Bajrami, 1995, 73) etc.			
Kosovo Committee, in the years 1925-1926, Kosovo Committee, in the years 1925-1926,
later, aware that unification with Albania and the creation of the Balkan Federation were
remote, if not a dream, tried to form relationships in Kosovo and the Albanian state, as
well as numerous groups of Kosovar in diaspora, to receive as much information about
situation in the country etc. Along with KONARE supported by KNRB and Balkan
revolutionary committees within it, It was used every opportunity to sensitize the
international community to be cushioned as possible serbian chauvinistic terror of the
kosovar population, expropriation and forced the evacuation of its mass, etc. “(Rama, 2004,
131* During this period, magazine “Balkan Federation” and magazine “Liria Kombëtare”
(National Liberation) was published also many articles, analysis, concrete factual data,
chauvinist policy for continuing not only Serbs, but also Greek Albanian population in
Albanian lands outside their motherland).
						
		
Kosovo Committee, together with KEPSH-in (Committee Emancipation of the Albanian
People), and other Balkan committees have also expressed their protest and solidarity
to difficult situations of oppression of people and other minorities in Yugoslavia. Where
in October 1928 these committees, United Macedonian Revolutionary Organization,
Revolutionary Committee of Western Thrace and the Dobruxhiane Revolutionary
Organizations issued an appeal the Croatian people and oppressed masses of Preçaneve in
the case of murder Parliament of the Kingdom “SKS” Stefan Radic, President of the Croatian
Peasant Party, Serbian opponent of repressive policy. Among others, there was an open call for
cooperation and unity of the revolutionary organizations in the Balkans (Liria Kombëtare”,
20 dhjetor 1928, Thirrjet e Organizatave Nacionale Ballkanike, tetor 1928).
In the period of the early 30’s, many data show that Ali Kelmendi and some members of the
Kosovo Committee held continuous relations with each other, with many young refugees
in Albania, with many young kosovar refugees in Albania, Kosovar origin segments of
the diaspora, as in Bulgaria, Romania and Turkey, and not only. Had thought by some
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historians that same period, it was a secret alliance for cooperation between Kosovo
and Government Committee and Zogite government, although the fluid and not well
documented, (* Thoughts from Dr. Fatmire Rama). But as evidence to argue this opinion
is the role of the government of Zog to publish the newspaper “Kosova” in Constance,
Romania, in May 1932 - June 1933 (*Newspaper “Kosovo” was the fruit of cooperation
Kosovo patriots immigrants, Cam and others, and will play the role of a central organization,
when it lacked, but archival records speak about the special role of the Tirana government in
taking this body and in his support until the end).
				
This cooperation with the government of Tirana found reflection in the daily program
“Kosovo”, which basically think that constitute the new program and the Kosovar movement
to reorganize the Kosovo Committee, where under this program, demanded the right of
self-determination for the occupied territories, Kosovo, Çameria, the consolidation of the
independence of the Albanian state and radicalization of social reforms, An Autonomous
Macedonia, cantonal, with all political forms, such as Switzerland, and approach as close
cooperation between the three blocks, which “represented our nation” “Between free
Albania” Albania enslaved and and Albanians colonies “(Rama, 2004, 145). However,
it is an uneasy period for the activities of the Committee of Kosovo, for its leaders, for
bilateral relations with the government, its cooperation with the Balkan Revolutionary
movements, with other political groups in Kosovo in emigration etc. These are all crosscutting issues and raised many questions, as well as great curiosity, which are also difficult
right now to answer very accurate and well argued.
Kosovo Committee and Albanian State
Albanian state due to geopolitical and geostrategic position, not very stable and because of
internal policies for national and civil rights of the Albanian people of Kosovo , However, the
Albanian government was committed little bit in that direction (See more broadly: “Komiteti
“Mbrojtja Kombëtare e Kosovës (përmbledhje kumtesash)”, Akademia e Shkencave e
Shqipërisë, Instituti i Historisë – Tiranë, Instituti i Historisë – Prishtinë, Tiranë, 2004), where
the first steps that he was housing and ensuring the existence of a part of Albanian refugees,
who settled in Albania. But this care was extended throughout the period under review,
which at times was more directly and sometimes more pale, depending on the circumstances
and the political situation (AQSH of RSH, the fund: 846, dos. 1, p. 1 ).		
Some members of the Kosovo Committee, was also supportive of the Government of
Noli, was also supportive of the Government of Noli, but the failure of this government
things changed and from that moment some of them were the opponent of Ahmet Zogu,
, Which led often in the “war” Albanian doing well among regional divisions such as the
population of Kosovo, which remained at the mercy of time in the hands of bloodthirsty
invaders of Serbian people. By killing Bajram Curri in March 1925 in Dragobia cave,
according to some historians described as murder by the power of Zogu, (*There are a
number of historians who defend this thesis, worth to mention Paskal Milo, Hakif Bajrami,
Muhamet Pirraku, Gazmend Shpuza, etc).					
Kosovo Committee leaders would think that the moment had come again to return power
of Fan Noli but he did not choose this path, choosing the path of exile and literature
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(Bajrami, 2008, 68). But, the rest of the members of the Committee “MCR” that had
remained were removed by the Albanian state to act in the Western world. Kosovo
Committee in its program for Albania united and independent, but also the exact sum,
reflecting the main directions of further scope of the organization to plan their internal
and external. The main purpose of this committee program was: efforts for the realization
of the rights of Albanians in the Kingdom of SCS, for the ethnic Albania seeking
unification of the provinces of Kosovo (Skopje, Kumanovo, Presevo, Tetovo, Gostivar,
Kacanik, Gjilan, Ferizaj, Mitrovica, Vushtrri, Pristina, Jeni Pazar, Rozhajen , Plava of
Gucia, Gjakova, Peja and Prizren, etc.), free Albaniaand self-ordering, with a more active
politics foreign-national (Pirraku, 2013, 293).
Committee Kosovo, among others see the recovery of an independent Albanian state,
representing the Albanians not only the symbol of independence, but also their national
unity, the core around which to unite the Albanian territories annexed by neighboring states,
Kosovo Committee saw as a necessary condition which could not be said either for the
liberation of Kosovo, nor for solving the Albanian national issue, all in all (Pirraku, 2013, 294).
In these conditions, when the Albanian National Movement lacked a single organization,
capable of coordinating the activities of the committees of societies within and outside the
country towards a single goal, coping with joint forces of aggression of foreign states, was
Kosovo Committee, which represented the interests of the Albanian people.
In the period of the Kingdom of Albania, “Kosovo issue” (*When talking about, “Kosovo
issue” must understand the Albanian population remaining outside the country of origin
of various European Conference), was treated in many institutional aspects, where the
reports of Albanian consulates in Belgrade, Skopje, they were reported as very essential
problems of those on agrarian reform, the expropriation of land, the colonization and
the economic situation of the Albanian local population. where in these reports shows
how great injustice in relation to local people (Puto, 2009, 257 &; Milo, 1992, 358).
For these reasons and many others, in 1931, the Albanian Kingdom, was approved by its
King Ahmet Zog, Albania’s royal Decree on “Deployment of Albanian emigrants in the
Kingdom.” That a decree had 26 articles, all these articles talk about the “repatriating” of
the Albanian population of Kosovo Albanian Kingdom, among others, in the decree, it said,
“All those people who born outside the borders of Albania, that they are Albanians of blood
and language, without changes religion and sex,who moved from thir country of origin, they
come in free Albania for the purpose placement and notcoming back to their countries, they
have the right of immigrant in Albania in conforming with the provisions of the laws ”(AQSH
i RSH, The Fund: Ministria e Punëve të Jashtme, viti 1932, dos. 538, dok. 202-205).
In Kosovo, expropriation, displacement and economic and social situation in the years of
the century 30’s. XIX, it took previously unknown proportions. . Where besides Albanian
kingdom reports, the situation was reported by European reporters as well as data from
the field reports of the Committee of Kosovo, or memoranda that addressed the Great
Powers and the League of Nations of this committee and various members such as Bajram
Curri, Hasan Prishtina, Bedri Pejani, perlates Gjon Bisaku, Shtjefën Kurti, Luigj Gashi,
etc. (ASHA SC, the Fund: Ministria e Punëve të Jashtme, Njësia Organ: Shoqata e Kombeve
në Gjenevë, viti: 1927-1937).
Note: In signs (*)we are dealing with explanatory footnote!
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Conclusion
By treating according to historian prism this topic which entails a thematic as important
as complicated for the history of the Albanian people, This paper will affect the fulfillment
little bit in the “historical illumination” of this period. Such as it would be scientific
interest because we are dealing with important events in the contemporary history of
the Albanian people the events show relation of the Kosovo Committee Balkan National
Movements and the Albanian State. However, the submission of the above We do not
claim a complete treatment and completely accurate to to argue conclusively. But our
goal was more to build a framework of the matter, which in time will be filled and will be
completed gradually, as accurately and more productively.
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Natural Assets of Pogradec District
Msc. Kimete Jolla

Middle School Rodokal

Abstract
Study on natural resources of Pogradec intended to identify these potential, advantages and problems
faced by them, make a geographic analysis of natural components and spatial transformations,
environmental and landscape that have occurred under the influence of the human factor. Also
the study aims to make an assessment of the possibilities they offer, select and propose ways for
renewal in economic and social development of the district, which although relatively rich in
natural resources, such assets are not used in the interest of development of the district.
Pogradec district lies in South East region of Albania, in the northern geographical latitudes 40°
53’26 “ and east longitude 20 ° 39’55”. There are many natural resources, which directly related to
physical and geographical features of it such as: forests, mineral resources of steel- nickel, chrome,
coal, upper valley Shkumbin with a scenic view and very clean waters, Kamja stone, canyon of Llenga,
plane of Radokal and Selca, caves of Barbardha and Radokal. In water resources separated Ohrid
lake, the country’s largest lake after that of Shkodra, declared a natural monument by UNESCO
in 1980 for the unique flora and fauna. In these assets included also karst springs Drilon and St.
Naum that spill into the lake, waterfalls in Homezh etc. The sensibility of the community and local
government should be in a higher level to avoid natural and human degradation and simultaneously
to increase the rate of exploitation of these resources in view of sustainable development.
Keywords: Natural resources, sustainable, development, degradation.

Introducion
Pogradec district lies in the northern geographical latitudes 40 ° 53’26 “ and east longitude
20 ° 39’55” in South East region of Albania and included in Korca district, in the northern
part of it. Bounded on the north and northwest of Librazhd, on the west by Gramsci,
having as a natural border west and northwest highlands of Mokra. In the south it borders
the district of Korca, starting from Valamara mount west to Dry mount east. With
Macedonia, border passes Ohrid lake, from Tushemisht south to Thana Neck north.
The period of democratic developments found Pogradec as one of the “protected” and
maintained districts in terms of protecting the environment, natural resources and with
less impact on them. The demographic movement of the population, which in general
has not been controlled and administered properly due to capacity but also because of
the commitment of scarce government, brought significant consequences in natural
resources. Inappropriate multiple buildings, population growth and consumption, lack
of standards and environmental institutions, the lack of environmental knowledge and
other factors related directly or indirectly to the environment and natural resources, have
caused significant damage in consequence of environmental factors, already worrying not
only for management structures, but also for the population. Of a special importance is
the preservation and rational use of these resources, creating conditions for their renewal.
Therefore, studies consistently sought to discover new reserves of natural resources,
defining ways for a sustainable management, although today is a positive spirit and an
increased awareness for the environment and natural resources. Local governments are
working to secure the required investment and ways to protect these assets.
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Underground resources and their extraction
Geological and metallogenic characteristics have contributed to the presence of some
useful minerals. Metallic minerals such as: chromium, copper, iron, iron-nickel and silica,
non-metalliferous such as: raw materials from the building, limestone, marble, sand and
gravel, combustibles such as: coal (Dede, 1966.63). Some minerals found in considerable
degree and have great importance, while others only in small quantities which do not
include reserves for exploitation. For their use have been raised and a number of mines, but
it is important these to be used in the economic sustainable development of this district,
because until now there has been no such thing. Thus, in the village of Upper Debrova
extracted iron of a very good quality and rich with gold. The firm issued the mineral
without great expensive because it is on the surface, pays a fee to the local government for
the use of inerts and they provided a ridiculous assistance for the villagers, for damages
that they bring in the use of explosives in the extraction of iron ore.
Mine of Memlisht, Pojska and Red Rock are in the most southern ultrabasic massif in
Red Stone mountain ridge with an average height 805 m. Mining works are carried out
by geology years ago. Mining activity in Pojska and Red Stone has over 35 years that are
being exercised. Underground infrastructure is in good condition, the area where they lie
is in the hillside while the gorges of the galleries, which is projected to be reactivated, are
far from watercourses and surface around them is stripped of timber plants.
Since the beginning of mining activity until the cessation of production have been issued
about 3,500 tons of chrome ore with 36-38% Cr2O3. For the opening, preparation and
exploitation of this source are carried out capital works, which have followed the continuity
in the chrome ore extension. Of the total geological reserves of 22546.26 tons, resulting
extractable reserves 17938.6 tons, (For the purpose of calculation are taken losses 10%
and 10% impoverishment. It is anticipated to produce approximately 17938.6 tons of
chrome ore of 36-38% Cr2O3 group. Given the physical indicators of rock mechanics, the
experience of exploitation in the mine as well as the current state mining in this area, it can
be said that the works are relatively stable. However, repairs are required at the entrances
of the galleries, their length inside should in general be smaller and sloping no more than
15% of their length, and mainly at the junction of tectonic. Dynamics of mining processes
causes the release of harmful gases such as CO2, NO2, SiO2, H2 etc, creating numerous
powder and fumes and lead to immense pollution of air and the atmosphere in general.
Underground mining development brings the degradation of agricultural land, forests
and pastures, associated with reduced fertility and reducing the area of agricultural land.
Throwing mining tailing, often creates landscapes of mining dumps (Hoxha, 2005.51),
which lower the quality of the landscape in the development of tourism.
Lands and their utilization
Pogradec district has a total area of 71,541 ha, of which 24.5% is agricultural land,
while the arable land area is 16,648 ha and 95.1% of the land of work (Department of
Agriculture, 2014.15), which in general is lying on the slopes. Suffice it to mention that
approximately 39% of the worked land is located in the slopes with inclines of over 25%,
therefore the territories with more agriculture developed are the surfaces of Buçimas field
on the southern edge of Ohrid lake. For the above reasons, adding height above sea level,
the lack of financial resources and the migration of the population etc, have led to about
19.8% of the surface of this land is not used, while 14,867 ha or 18.1% is abandoned, these
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negative phenomena left uncultivated a considerable area of arable land. For irrigation
mainly used surface water, although recently they have started to use the groundwater.
Before 1990 approximately 50% of the land area of work had possibilities for irrigation,
and after destruction in the early 1990s irrigation capacity fell by 13.6%. The irrigation
system is presented with marked differences between municipalities, constituting a
serious obstacle in the production of crops. From measurements made at the district
level, forests surfaces reach 27 330 ha, meadows and pastures account for 5.364 ha or
7.4% of total land area. Must be said that there is not a clear definition between meadows,
pastures and unused land and therefore these values can be temporary. By definitions
of today, pastures classified almost entirely summer. They play an important role in the
development of livestock, where the most important massif are those of Dry mount
and highland of Mokra. We note that, after 1990are significantly reduced investments
for the improvement of pastures and do not apply recognized criteria to their rational
use, leading to the impoverishment and reducing capacity of these pastures. Soils have
received little fertilization from 1991, leading to the decline of organic content nitrogen
and potassium, compared to 25 years ago, inappropriate planting, inefficient farming
practices and poor conservation practices have contributed to land degradation thereof.
Besides declining fertility, soil is losing the ability of aquifer and is become more exposed
of weeds and plant diseases. In these conditions, it is grown also the rate of soil erosion,
particularly in less fertile soils, hilly and mountainous, appearing as surface erosion in
the transportation of gravel and soil fertility decline. The main factors that cause erosion
associated with a broad scope of terrigenous rocks, uncontrolled human activity etc.
The loss of the earth’s surface caused by erosion is from 20 to 70 t / ha / year and in
some cases even 100 t / ha / year. Twenty percent of the land is submissive corrosion in
a mass over 5t / ha / year, 70% of the territory eroded at 20 t / ha / year and only 10%
of the land area is subject to this phenomenon, which means it loses more less than 15t
/ ha / year. Land degradation and destruction are quite worrying, because agricultural
land is currently in the process of conversion to uncultivated ground, which is caused by
low fertility and lack of owners. Forest degradation also is happening rapidly, especially
oak forests, which are mainly being degrade from indiscriminate logging for heating,
overexploitation of grazing and irrational use of vegetation for winter food reserves for
livestock, which has come as a result of the increasing number of domestic animals.
Forests with higher productivity suffer from an illegal use of trade motives, coupled with
a significant decline in the quality of the wood, especially from the beginning 90s. During
the 60s were doing more deforestation for the benefit of agricultural land, most of which
is now out of production. The situation today is characterized by rapid deforestation rates
of timber quality and degradation of forest production potential and pasture ecosystems.
Forest resources have decreased significantly in recent years as a result of the transition
to a market economy, and in some sectors of the district total area of forest is reduced
to an average of 15% over a period of five years depending on the species trees. This
degradation of natural resources, which includes uncontrolled forest cutting, the use of
medicinal plants especially the mountain tea (Qosaj. Paparisto. Vangjeli & Ruci, 1996, 124)
and irrational use for grazing, is particularly present in the territories nearby villages and
communities, making people pressure to forests main cause of their deterioration. Parallel
to the degradation of forests and pastures has occurred significantly reducing investment
in terms of forest management after mid-80s, to virtually ceased in the 90s as a result of
the reduction of resources allocated to administration forest. Non-wood forest products
are known for their high quality, therefore contracts with pharmaceutical industries offer
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considerable income sources. Since the early years of transition considerable amount of
wood are cut illegally, therefore such illegal activities have caused and continue to bring
serious economic and environmental damage. In economic value illegal activity has led
to a direct loss of revenue, market distortion as the timber illegally sold below the price
floor, as well as indirect loss of revenue, because a part of the timber put up for sale in
uncontrolled order. Based on the estimated level of consumption of timber it is about
4.3 m per family per year, whereas the calculations made out that nearly 12% of rural
households provide timber without paying. Despite improvements over the past five
years the situation remains serious, as a considerable amount of wood obtained more
illegally, so losses are great for the economy and earnings provided are unable to cover the
costs for storage, maintenance and enhancement of forest . In these conditions it requires
taking urgent legal measures to protect the territories where are added illegal logging, and
targeted their renewal.
Natural Heritage
Heritage forms of nature this country are; waterfalls in Homezh, upper valley of Shkumbin,
with a scenic view, very clean waters and some species of fish where the most known fish
is fountains. Beside them are well known plane of Selca and Radokal, cave of Radokal
and Barbardha, which for their characteristics and values, have taken the status of natural
monument. Caves of Radokal located on the hill to the village with the same name and
have a curved appearance, which lies generally in longitudinal shaped and extended in
order to slant across the hill to the top of it, made a special natural ecosystem. The plane
of Selca and Radokal are in the middle of the villages with the same names, which are
characterized by a secular age and are monuments of living nature. Natural monuments
distinguished also Kamja stone about 15 km from the city, which has a length of 100 m,
width 80 m, relative height 70 m, while it absolute height is 1461m, located near Osnat
and Dardhas villages it has historical, ecological and science value. It is formed in the
neogene sands of selective erosion, comprising a rare natural potential for agro-tourism
value and family tourism.
Llenga canyon is 40 km from the town and near the village with the same name, in the
mountains of Mokra, which is formed by the activity of mesozoic limestone karst, with
length 1.5km, 60-100m depth and width from 15 to 40 m.
Photo. Llenga Canyon and Kamja stone

Ohrid lake park creates a rare appearance before different visitors, which together with the
flora and fauna of Ohrid lake are very rich and make this lake with a unique biodiversity
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in Balkan and Europe with 17 types of species, of which 70% are endemic, where the wellknown distinguished the fish named “koran”.
Ohrid lake is known in particular for greater purity and transparency of water to 30 m
depth, that have blue color. Characteristic of Ohrid lake is pure water, but human activities
in the watershed, only for the last few decades have changed this situation. Factors that
have led to the current situation are: i) increasing population and development, which have
influenced the lake, including strong pressure that carries fishing, destruction of reed beds
and natural habitats around the lake as well as increasing the concentration of phosphates
and other polluting materials; ii) 30% of the waste water channeled Pogradec and then
empty into the lake near the village Tushemisht; iii) sources of pollution are agricultural
lands. Ohrid lake water for our part, until recently, has been spotted at a greatly to the
parts close to the coast due to massive discharges of wastewater from the urban near the
lake. In recent years under a project it was built a mesh drainage and cleaning wastewater
of Pogradec and villages in the municipalities of Buçimas and Hudenisht, leading to a
significant increase in its water quality. Fertilizers, pesticides and soil particles diffuse
from streams and rivers flow into the lake, however the pollution continues, because in
Pogradec metal parts factory and that of detergents that contain phosphates, discharge
water into the lake. Another source of pollution of the lake are also mines that previously
operated in this district have ore amounts beside them with exposure to precipitation
which rinse and pour pollutants into the lake. Important types of fish fauna in Ohrid lake,
especially “koran” were shot at devastating levels in recent years and spotted trout is in
danger of extinction. Human activities on the shore of the lake are a danger to fish eggs,
especially trout and carp, while the watersheds of Ohrid lake constitute an important
habitat for many species of wild animals and birds, ducks and gray, spotted eagle and the
royal eagle. Loss and fragmentation of habitat by uncontrolled human activities are the
biggest threat to the continuation of these animals, some of which threaten to disappear.
According to the latest indicators show that Ohrid lake, according to nutrient content,
termed as oligotrohic (percentage of total phosphorus 7 mg / m3), which is a typical
feature of the lake with low content of dissolved salts. Preliminary estimates indicate that
phosphorus content it is 3-4 times higher than what it should be to qualify as a lake with
pure water. St.Naum springs that bring water from Prespa lake and flowing to Ohrid lake,
constitute an important source of water phosphorus supply. High transparency of the
waters of the lake and the beaches around it are the most prominent natural beauties of the
country, which lie on a lake line of 24 km between Lin village to Tushemisht. Among these
beaches worth mentioning Lin rock which opens to the peninsula of Lin village situated
at the foot of cord horstik hill of the same name and continues to Piskupat, Memelisht,
Hudenisht with three consecutive beaches.
Of course, the most severe and typical lake coast depositor is old beach, between Pogradec
and Drilon about 7 km in length and width 80-120m accompanied by a park of 20 hectares,
which gives a rare and highly attractive.
With the completion of the sewage collector this popular beach, which was very crowded
due to its proximity to the city and the quality of the sand, it shall return prior attendance.
Conclusions
Natural resources that have the status natural monument and those who do not have
this status, but kept untouched by human hand, most have unique values. They are an
irreplaceable source of scientific information and a significant amount of revenue for
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families in this district. So many underground resources in iron, chrome and coal are a
good opportunity for the development of the mining industry. Combination of different
forms of relief, plant and animal diversity are also a significant potential for development
of tourism in Pogradec . These assets inherited from the past, whiches people live today
with all aspects of socio-economic development, should also think about their legacy to
other generations of the future. Their important role in economic and social development
of the district today and in the future require a rational use, comprehensive storage and
ongoing protection.
Environmental protection is a prerequisite for sustainable development of society.
Important elements of the strategy are to prevent and reduce pollution, preservation
of biodiversity, rational management of natural resources and the avoidance of overexploitation, rehabilitation of areas damaged by human interference and natural disasters,
maintaining ecological balances and improvement of standard of living. Albania has about
15 environmental NGOs, all created after ‘90, their primary role is to promote public
awareness and participation in protecting nature and biodiversity, but in fact they have
been adding their activities mainly supported by foreign donors and a number of local
donors. The sensibility of the community and local government should be in a higher
level to avoid natural and human hazards and simultaneously to increase the rate of their
exploitation.
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Sistemi Bonus – Malus,
mekanizmi dhe implementimi i mundshёm nё Shqipёri
Enkeleda SHEHI

Autoriteti i Mbikёqyrjes Financiare

Aranit MUJA

Fakulteti i Ekonomisё, Universiteti i Tiranёs

Abstrakt
Karakteristikё e industrisё sё sigurimeve ёshtё pёrkёmbimi i fazave tё ciklit tё prodhimit, ku tё
ardhurat, tё cilat pёrfaqesohen nga primet, realizohen para se tё kryhen kostot, tё pёrfaqёsuara nga
shpenzimet pёr pagesat e dёmeve nё rast tё ndodhjes sё ngjarjes sё siguruar. Prandaj, shoqёritё e
sigurimit, kur ofrojnё shёrbimin nё treg, nuk e dinё me siguri tё plotё sa do tё jetё pagesa pёr dёmet
e ndodhura, sepse shёrbimi ёshtё, nё natyrёn e tij, i ardhshёm dhe i pasigurtё. Pёr tё parashikuar
koston e dёmeve qё mund tё ndodhin nё tё ardhmen pёr njё produkt sigurimi, si dhe primin e
cdo produkti, shoqёrite e sigurimit pёrdorin teknika aktuariale, ku baza nё tё cilat mbёshteten
pёrbёhet nga statistikat nё lidhje me numrin e dёmeve tё ndodhura dhe kostot e tyre pёr njё
portofol tё caktuar qё ka nё pёrbёrje risqe tё siguruara me karakteristika tё ngjashme.
Referuar portofolit tё sigurimit tё detyrueshёm motorik, studime empirike tё fushёs kanё treguar
qё nёse shoqёrive tё sigurimit i lejohet tё pёrdorin vetёm njё variabёl klasifikimi pёr tё parashikuar
numrin e dёmeve qё mund tё ndodhin nё tё ardhmen nga njё drejtues automjeti, nuk mund tё
jetё mosha, qarku i banimit apo tipi i automjetit por historiku i dёmeve tё raportuara nё periudhat
e mёparshme. Nё shumё vende tё ndryshme, siguruesit pёrdorin sistemin Bonus-Malus i cili
është mekanizmi i tarifimit në sigurimin e detyrueshëm MTPL, ku primi i zbatuar është i varur
nga eksperienca e drejtimit të automjetit nga ana e të siguruarit. Praktikisht, njё sistem BonusMalus, konsiston nё njё numёr tё pёrcaktuar klasash, ku cdo klasё ka njё prim tё vecantё, dhe
tё siguruarit e rinj kanё akses nё njё klasё specifike. Pas cdo viti, klasa dhe primi tё cilin duhet
tё paguajё i siguruari, ndryshon nё bazё tё rregullave tё tranzicionit si dhe numrit tё dёmeve tё
raportuara lidhur me tё siguruarin.
Qёllimi i kёtij shkrimi, ёshtё tё paraqesё njё panoramё tё sistemit Bonus-Malus, si dhe
impementimin e mundshёm nё Shqipёri.
Fjalёt kyce: Bonus-Malus, Prim sigurimi, MTPL e brendshme

Hyrje
Në Shqipëri klasa e sigurimit të detyrueshëm motorik1 vazhdon të zejë peshën kryesore të
tregut të sigurimeve. Sigurimi motorik gjatë vitit 2014, shënoi rritje të primeve të shkruara
bruto me rreth 68.77% krahasuar me vitin 2013, ku vihet re që MTPL e brendshme, me
një rritje prej 88.85% ka qenë përcaktues në këtë trend.
Klasa e sigurimit tё detyrueshёm motorik pёrbёhet nga produktet: MTPL e brendshme, Karton
Jeshil dhe Kufitare.
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Me dekretin Nr. 295, datë 15.09.1992, konvertuar më pas në ligj2, u vendos në Shqipëri
sigurimi i detyrueshëm i mjetëve motorike për përgjegjësinë ndaj personave të tretë, me
qëllimin për të garantuar shpërblimin e dëmeve të shkaktuara nga automjetet motorike.
Interesi publik i një rëndësie të vecantë për sigurimin e detyrueshëm bënë që t’i lihet
Ministrisë së Financace e drejta e përcaktimit të kushteve të përgjithshme të kontratës si
dhe të primit të produktit të sigurimit.
Me hyrjen në fuqi të ligjit Nr. 10076, datë 12.02.2009 e drejta e miratimit të tabelava të
primit të rrezikut dhe primit të sigurimit3 i kaloi Autoritetit të Mbikeqyrjes Financiare.
Në hartimin e tabelave të primeve të rrezikut, duhet të marrej parasysh një bazë e gjerë
të dhënash statistikore të tregut për një periudhë që përfshin të paktën 5 vitet e fundit.
Baza e të dhënave duhet të përfshinte edhe të dhënat për dëmet e regjistruara për llogari
të fondit të kompensimit në periudhën që merret në shqyrtim.
Tarifat e primit të sigurimit, deri në korrik të 2011 ishin pothuajse të njëjta nga të gjitha
shoqëritë e sigurimeve. Me 21.07.2011 kemi ndryshim të ligjit 10076, datë 12.02.2009, dhe
shoqërive të sigurimit u jepet e drejta të përcaktojnë vetë tarifat e primit të sigurimit, sipas
kushteve të tregut. Në periudhën menjëherë pas liberalizimit, kemi një nënvlerësim te primit
të sigurimit, i cili ka arritur deri në 50% krahasuar me periudhën e mëparshme, i pasuar nga
një periudhë 10-mujore stabilizimi, e cila u shoqërua nga një tjetër periudhë luhatjesh, në
muajt mars – prill 2013, gjatë të cilës kostatohet që nënvlerësimi arriti deri në 60%.
Tarifimi i vazhdueshem nën nivelin e primit te riskut cënoi ndjeshëm shëndetin financiar të
shoqërive të sigurimit, duke vëne në rrezik ushtrimin e veprimtarise së tyre si dhe cilësinë
e procesit të shlyerjes së detyrimeve ndaj të siguruarve. Duke konsideruar dhe detyrimet
për pagesat e dëmeve të papaguara, Autoriteti i Mbikeqyrjes Financiare në bashkëpunim
dhe me ekspertët e Bankës Botërore përforcoi kërkesat rregullatore për provigjonim e
kontratave të sigurimit të detyrueshëm motorik, duke përcaktuar si vlerë minimale vlerat
e primit të rrezikut të përllogaritura nga Autoriteti në nivel tregu, pavarësisht çmimit të
shitjes nga siguruesit.
Përllogaritja e primit është bazuar në hipotezën që risqet brenda klasave janë cilësisht
homogjenë, e thënë ndryshe, shoqeritë e sigurimeve aplikojnë të njëjtin prim sigurimi
për të gjithë të siguruarit brenda një klase, pa bërë asnjë dallim mes tyre. Por, në të
vërtetë risqet brenda një klase edhe pse janë të ngjashëm, mund të diferencohen për disa
karakteristika që mund ta cojnë siguruesin të miratojë nivele të ndryshme të primit të
sigurimit dhe referuar portofolit tё sigurimit tё detyrueshёm motorik, studime empirike
tё fushёs kanё treguar që historiku i dёmeve tё raportuara nё periudhat e mёparshme
është faktori më i rëndësishëm diferencues i parashikimit të dëmeve që mund të ndodhin
në të ardhmen. Pra, bazuar në eksperiencën në drejtimin e automjetit të siguruarit, mund
të kalohet nga një prim i njëjtë për të gjithë në një klasë sigurimi4 në një prim individual
për secilin të siguruar.
Ligji Nr.7641, datë 1.12.1992 “PËR SIGURIMIN E DETYRUESHËM TË MJETEVE MOTORIKE PËR PËRGJEGJËSINË NDAJ PERSONAVE TË TRETË”
3
Niveli i ngarkesës mbi primin e rrezikut nuk duhet të kalonte masën 25% të primit të sigurimit.
4
Motorcikletat dhe autoveturat janë të grupuara në klasa në bazë të kapacitetit motorik, ndërsa
tipet e tjera të mjeteve motorike në bazë të numrit të vendeve (furgona/autobuzë) dhe peshës
mbajtesë (kamionat).
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Sistemi Bonus-Malus
i, (1  i  m)
X., Pitrebois,
-Bazuar në (Pitacco, 2001, 120) dhe (Denuit,
R M.,
cr ,Marėchal,
cr ,s S., Walhin, J.
s
F. 2007, 165) sistemi Bonus-Malus ështe sistemi më i përdorur për personalizimin e
primit në bazë të eksperiencës5 së drejtimit të automjetit nga ana e të siguruarit. Ky sistem
penalizon ekonomikisht, me rritjen e primit (Malus), të siguruarin përgjegjës për një ose
më shumë aksidente të shkaktuara/raportuara gjatë periudhës së sigurimit dhe e favorizon
atë (Bonus) nëse gjatë periudhës së konsideruar nuk ka shkaktuar asnjë dëm.
Përcaktimi i primit me anë të mekanizmit të Bonus-Malus-it konsiston në aplikimin e
një modeli matematik që projekton në periudhën e zbatimit të tarifimit disa të dhëna
të vërejtura në të kaluarën, si kostoja mesatare dhe frekuenca e dëmeve, si dhe duke
konsideruar korrektime të natyrës ekonomike. Për të arritur në primin mesatar të tarifës
c
duhet të shtohet edhe një kuotë për fondin e kompensimitr6.,s
Konkretisht, sic sugjeron literatura e fushës, sistemi Bonus-Malus është i përkufizuar si vijon:
- një numër klasash merite që shkon nga 1 ne m (ku m numër Natyror > 1)
- një numër m koeficient primesh, , secili i lidhur me një klasë merite
*
+
- një klasë
të cilën caktohen* të siguruarit
*
( për )herë të parë + +
{ hyrëse, i, (1 <i, (i1<mi )në
*
+ m)
i, (1evolutive
 i  m) R = Rc r
- nje matrice me rregulla
, ku elementi c r , s , përfaqëson
klasën, të
,s c
cr ,s 7
r ,s
cilës
i
është
caktuar
një
risk,
që
në
vitin
e
mëparshëm
i
perkiste
klasës
r
dhe
në
atë vit ka
R  cr ,s 
cr ,s
{
raportuar s dëme.
8
Koeficientët e primeve,
, i aplikohen primit të referencës (i cili mund të jetë
primi mesatar i riskut). Në mënyrë konvencionale, klasat me indeks të ulët janë klasat më
të mira për të cilat paguhet prim më i ulët dhe klasat (..., m-1, m), janë klasat në të cilat
ndodhen të siguruarit të cilët, në bazë të eksperiencës së drejtimit të automjetit, paguajne
*
*
+ +
prim më të lartë.
Rregulat e tranzicionit të sistemit Bonus-Malus mund të shprehen në formë algoritmi.
Nëse shënojmë me: r klasën e prejardhjes, klasa në te cilën gjendej i siguruari vitin e
cr,s cr ,s
mëparshëm (t-1,t), s numrin e dëmeve të raportuara gjatë vitit (t-1,t), c r , s klasën të cilës i
përket i siguruari si dhe nëse shënojmë me pen, penalizimin ekonomik si rrjedhim i cdo
dëmi të raportuar nga i siguruari, atëherë do të kemi:

 

-

{ } 

{

{

*

**
*

+

+

+

+

*
{

*

{

*

*

(

(

)

)

+ +

+ +

Duke i referuar metodologjive që bazohen vetëm në numrin e dëmeve primi në bazë të eksperiencës mund të perllogaritet edhe me metodën Bayesiane.
6
Fondi i kompensimit administrohet nga Byroja Shqiptare e Sigurimit dhe ka për qëllim pagesën
e dëmeve, të ndodhura në territorin e Republikës
së Shqipërisë, te
nga përdorimi i një
*
*
+ shkaktuar
+
mjeti motorik të pasiguruar, pa identifikuar dhe në rast falementimi të shoqërisë së sigurimit.
*
*
+ +
7
Ku r merr vlera nga 1 në m ndërsa s që përfaqëson numrin e dëmeve të raportuara nga një i siguruar gjatë vitit, konvencionalisht merr vlera nga 1 në 4.
8
, koeficientët janë radhitur në rend rrites dhe ekziston një klasë j, për të
cilën, dhe zakonisht klasat r për të cilat gr < 1 quhen klasa Bonus dhe klasat gr > 1 quhen klasa Malus.
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Ekuacioni (1), supozon që Bonus humbet në rast se është raportuar të paktën një dëm
nga ana e të siguruarit, por në shumë vende të Botës si Belgjikë, Itali etj, Bonus-i është
i garantuar edhe në rastin e ndodhjes së dëmit (ngjarja e siguruar). Në rastin në fjalë
ekuacioni mund të paraqitet si:
*
*
+ +
që do të thotë që dëmi i parë është i penalizuar nga pen-1 klasa, ndërsa dëmet e tjera nga
pen klasa.
s=0

s=1

s=2

s=3

1

1

2

4

6

2

1

3

5

7

3

2

4

6

8

4

3

5

7

9

5

4

6

8

10

6

5

7

9

10

7

6

8

10

10

8

7

9

10

10

9

8

10

10

10

Klasa e prejardhjes/nr i dëmeve të raportuara

10
9
10
10
10
Tabela 1. Rregullat e tranzicionit për pen =2, në rastin kur njihet Bonus, ekuacioni (2).
Në tabelën 1, është paraqitur si shembull rasti kur kemi gjithsej 10 klasa merite/risku, ku supozohet
që klasa 1 është më e mira dhe klasa 10 më penalizuesja. Gjithashtu është supozuar që penalizimi
për cdo dëm te raportuar është i barabartë me 2. Për të përftuar të dhënat e tabelës është përdorur
algoritmi i paraqitur në ekuacionin (2). Kështu p.sh, në rastin 3e një të siguruari që në vitin e sapo
përfunduar gjendej në klasën 7 (klasa e prejardhjes) dhe gjatë atij viti ka shkaktuar dy dëme, ai do
të rezultonte në klasën 10.

Implementimi i mundshëm në Shqipëri

Elementët kryesorë, për përcaktimin e primit të riskut, i cili bën të mundur implementimin
e modelit, janë frekuenca9 (fr) dhe kostoja10 mesatare (km) e dëmeve. Rregullorja nr.110
datë 28.07.2011, e ndryshuar, “Për përcaktimin e nivelit të provigjoneve teknike të
sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit” parashikon që në hartimin e tabelave
të primit të rrezikut, duhet të merren parasysh një bazë të dhënash që përfshin të paktën
pesë vitet e fundit. Duke u nisur nga të dhënat e disponueshme nga rregullorja në fjalë,
baza teknike (fr, km) për implementimin e sistemit Bonus-Malus mund të përftohet nga
dëmet e raportuara në pesë vitet e fundit, dhe duke bërë aktualizimin për periudhën në
fjalë cdo dëm të raportuar e shprehim në vlerën e dëmit të periudhës t-1. Korrektuar
baza e të dhënave duke konsideruar inflacionin e periudhës mund të kalkulohet mesatarja
aritmetike e ponderuar e kostove mesatare të pesë viteve të fundit.
(

9(
10

)

)

(
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Dëmet për të cilat kalkulohet primi, do të ndodhin në periudhën t dhe t+1 dhe prandaj
është e nevojshme të përftohet një koeficient projektimi i kostove mesatare në vitin e
observimit. Në bazë të të dhënave të disponueshme duke konsideruar shpërndarjen
mujore të kontratave të nënshkruara, mund të parashikohen datat e ndodhjes së ngjarjes
së siguruar. Duke supozuar periudhën në të cilën ndodhin dëmet, mund të formulohet
hipoteza që X% e tyre mund të ndodhin në vitin t dhe Y% në vitin t+1, dhe të përllogaritet
koeficienti i projektimit11 bazuar në: inkrementimin mesatar vjetor të kostos mesatare
për periudhën e projektuar, periudha në të cilën do të ndodhin dëmet, si dhe përbërjen
e dëmeve ku X% supozohet që do ndodhin në periudhën t dhe Y% në periudhën
t+1. Kështu që kostos mesatare i shtohet dhe përqindja që përftohet për koeficientin e
projektimit për dëmet që do të ndodhin në periudhën t dhe t+1.
Në mënyrë analoge sic u veprua me koston mesatare, koeficientët e projektimin përdoren
edhe për frekuencën e dëmeve, ku objektivi kryesor është parashikimi i frekuencës efektive
për periudhën kur do të implementohet tarifa. Konkretisht konsiderohen korrektime për
dëmet e ndodhura por të paraportuara (I.B.N.R) dhe për dëmet e rihapura12. Natyrisht
që evolimi i frekuencës së dëmeve në periudhën nga viti i observimit(t-1) dhe asaj të
mbulimit të tarifës (t, t+1), varet edhe nga faktorë të jashtëm si konjuktura ekonomike,
cmimi i karburantit, patenta me pikë etj.
Në menyrë skematike, në tabelën e mëposhtme pasqyrohet përftimi i frekuencës dhe
kostos mesatere (të observuar).
Vitet Numri
i
automjeteve

Dëme

Dëme

të paguara

të provigjonuara
Nr

Nr

Totali i dëmeve

Vlerë

Nr

Ko s t o j a Frekuenca
mesatare e dëmeve

Vlerë

Vlerë

1

2

3

4

5

6 = 2+4

7 = 3+5

8 = 7/6

9 = 6/1

t-5

At-5

Ndt-5

Vdt-5

Npt-5

Vpt-5

Ntt-5

Vtt-5

Kmt-5

Frt-5

t-4

At-4

Ndt-4

Vdt-4

Npt-4

Vpt-4

Ntt-4

Vtt-4

Kmt-4

Frt-4

t-3

At-3

Ndt-3

Vdt-3

Npt-3

Vpt-3

Ntt-3

Vtt-3

Kmt-3

Frt-3

t-2

At-2

Ndt-2

Vdt-2

Npt-2

Vpt-2

Ntt-2

Vtt-2

Kmt-2

Frt-2

t-1

At-1

Ndt-1

Vdt-1

Npt-1

Vpt-1

Ntt-1

Vtt-1

Kmt-1

Frt-1

Tabela 2. Përcaktimi i kostos mesatare dhe frekuencës së dëmeve

Primi i referencës (primin e riskut), primi i njëjtë për të gjithë të siguruarit,, përftohet
duke
( )konsideruar, pervec kostos mesatare dhe frekuencës se dëmeve, edhe elementët e
(
mëposhtëm:
() )
(

11

)

(
)
(
)
(
)
(
)
Për disa dëme të raportuara të cilat janë mbyllur, për arsye të ndryshme si ngjarja e siguruar ka

12

4

qenë jashtë kushteve të kontratës etj, mund të ndodh
që të rihapen pas mbylljes vjetore të pasqy4
rave finaciare.
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-e kontributit për fondin e kompensimit
- përqindjen
- kthimin financiar
të aktivive në mbulim të provigjoneve teknike13
- efekti Bonus Malus14,
Primi i riskut (i referencës), mund të shprehet si:

ku me kemi treguar efektin e përbashkët të elementëve të mësipërm.
Me përftimin e primit të riskut, mund të përllogarisim primin individual që i përket cdo
të siguruari në klasat Bonus-Malus (BM). Kështu të siguruarit që në momentin e aplikimit
të tarifës (t) rezulton në klasën r, i është caktuari primi
Bazuar në sistemet e Bonus-Malus-it të disa vendeve të pasqyruara në tabelën 3, për
të pasur edhe një sistem krahasimi me vendet e rajonit, mendojmë që numri i klasave
Bonus-Malus të jetë 18 klasa dhe intervali i koeficientëve të primeve të varioje nga 0.5 ne
2, ku në mënyrë konvencionale, klasa 1 do jetë klasa më e mirë, klasa për të cilën paguhet
primi me i ulët dhe klasa 18 klasa për të cilën paguhet primi më i lartë. P.sh, duke u bazuar
në formulen (3), të siguruarit që ndodhen në klasën 18 do të paguajnë dyfishin e primit
të riskut.
Shteti
Nr. klasash
Intervali i koeficientëve (%)
Zvicra
22
[45;270]
Gjermania

22

Belgjika

23

Italia

18

Japonia

16

[30;200]
[54;200]
[50;200]
[40;150]
[50;250]

Kosova
18
Tabela 3. Sistemi Bonus-Malus, krahasim i vendeve te ndryshëm.
Natyrisht, vitin e parë të zbatimit të sistemit, klasës hyrëse 5duhet t’i aplikohet koeficienti
5 i njejti prim sigurimi, ndërsa në vitet
1, pra përsëri për të gjithë të siguruarit do të paguhet
në vijim, mendojme që është më e drejtë që klasës hyrëse, pra klasa në të cilën futen të
siguruarit që sigurohen për herë të parë15 , t’i aplikohet një koeficient primesh më i lartë
se 1, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të ruhet ekuilibri financiar i sitemit Bonus-Malus.
Përsa i përket algoritmit të përcaktimit të rregullave evolutive për kalimin nga një klasë në
Kthimi financiar i aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike ndikon në uljen e primit të referencës, pasi shihet si nje lloj skonto për të siguruarit për përfitimet që kanë rrjedhur prej tyre.
14
Me aplikimin e rregullava evolutive (algoritmit), nga viti në vit, kemi përqëndrimin e të siguruarve
në klasat më të mira, për të cilat paguhet prim më pak, kjo sjell ulje të primit të referencës. Natyrisht
masa e uljes varet nga shperndarja e portofolit të të siguruarve në klasat e riskut, nga koeficientët
e klasave dhe nga rregullat evolutive. Përcaktimi i rritjes së primit të referencës, që ka si qellim
bilancimin e efektit te Bonus Malusit, mund të kalkulohet si raport i numrit të risqeve të siguruar
në klasën r në momentin e aplikimit të tarifës dhe numrit të risqeve të siguruar në klasën r të periudhës së mëparshme, të ponderuar me koeficentët e klasave përkatëse. (r merr vlera nga 1 në m).
15
Në vendet e zhvilluara zakonisht në këtë klasë përqindjen më të madhe e zënë të siguruarit që
sapo kanë marrë lejen e drejtimit të automjetit.
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një tjetër mendojmë që është më e llogjikshme të përdoret ekuacioni (2)16,, ku të siguruarve
u njihet një vit Bonus. Përsa i përket penalizimit ekonomik17 në rast ,dëmi, mendojmë
të përdoret ai, që për dëmin e parë të raportuar gjatë vitit të kontratës
i siguruari
të
,
penalizohet me rritjen e dy klasave BM, ndërsa me tre klasa për cdo dëm ,tjeter te -raportuar
në vijim. Pra konkretisht, do të kemi uljen e klasës së riskut (BM) me një
, klasë në
- rastet e
të siguruarve që nuk raportojnë asnjë dëm gjatë vitit të kontratës; rritjen, e klasës- së riskut
me 2 (dy) klasë nëse i siguruari bën një dëm gjatë vitit të kontratës, me 5(pesë) klasë nëse
bën dy dëme etj.
Sistemi i propozuar bazohet kryesisht në sistemin: Italian, përsa i përket algoritmit dhe
koeficienteve, është propozuar qasje e ndryshme vetëm për klasën hyrëse, Belg, përsa i
përket algoritmit, ndryshon vetëm penalizimi, dhe limiti superior i vlerava që mund të
marrin koeficientët.
Në mënyrë skematike sistemi i mundshëm Bonus Malus mund të paraqitet si më poshtë:
Numri i klasave
18
Intervali i koeficientëve të primeve
[0.5;2]
Koeficienti i primit për klasën hyrëse
1 për vitin e parë, > 1 për vitet në vijim
cr,s=max{min{r-1+s∙3, 18},1}
Algoritmi i përcaktimit të rregullave evolutive
Natyrisht që analiza e historikut të dëmeve të raportuara, në të cilat bazohet sistemi BonusMalus, nuk i zgjidh të gjitha problemet që mund të jenë në sigurimin e detyrueshëm
motorik por, sic sugjeron edhe literatura, është elementi kryesorë i parashikimit të dëmeve
që mund të ndodhin në të ardhmen nga një i siguruar. Variabla të tjera, ndër më kryesoret,
që të lejojnë në diferencimin e primit te sigurimit, janë : objektive (të lidhura me mjetin
motorik), fuqia motorike, kilomentrazhi i përshkruar gjatë vitit, prezenca e aksesorëve
si ABS dhe AIR-BAG, qarku i banimit të pronarit të automjetit (vendi i qarkullimit të
automjetit); dhe subjektive (të lidhura me të siguruarin), mosha,
, vitet- e patentës dhe
profesioni i të siguruarit.
* të*përllogaritet korrelimi
+ +
Me anë të analizës multivariate, për portofolin Mtpl e brendshme, mund
ndërmjet variablës Bonus Malus dhe të gjitha variableve të tjera të përshkruara më sipër.
Si përfundim, duke konsideruar problematikën e tregut të sigurimit te detyrueshëm Mtpl,
mendojmë që, në drejtim të mbrojtjes konsumatore në kuadrin e një tregu të liberalizuar,
edhe në Shqipëri ka ardhur koha që primi i sigurimit të mos jetë i njëjtë për të gjithë të
siguruarit por i ndryshëm për secilin të siguruar bazuar të paktën në variablën më të
rëndësishme, që është eksperienca e drejtimit të automjetit nga ana e të siguruarit.
Përfundime
Në këtë shkrim u analizua sistemi Bonus Malus dhe implementimi i mudshëm në Shqipëri.
tregon numrin e klasave që ndryshon nga 1 deri në 18, dhe
s tregon numrin e dëmeve të raportuara gjatë vitit (për të cilët i siguruari ka qenë shkaktar).
17
Penalizimi në rast dëmi për shtetet e pasqyruara në tabelën 3 është: 4 klasa (Zvicra); nga 1 deri
9 (Gjermania); 4 klasa për dëmin e parë të raportuar dhe 5 klasa për dëmet në vijim (Belgjika); 2
klasa për dëmin e parë dhe 3 për ata ne vijim (Italia); 3 klasa për cdo dëm të raportuar (Japonia); 3
klasa për cdo dëm të raportuar (Kosova).
6
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Në vendet ku është në fuqi, është verifikuar që krahas impaktit të një vlerësimi të saktë,
matematikor dhe mbi baza individuale, aplikimi i sistemit jep edhe efekt në reduktimin
e numrit të aksidenteve dhe mbrojtjes së jetëve të qytetarëve. Pra, shërben si një masë
parandaluese, dhe frenuese për reduktimin e numrit të aksidenteve.
Nga ana sociale, me aplikimin e sistemit në Shqipëri, synohet ndërgjegjësimi i publikut për
një drejtim sa më të kujdesshëm të automjetit, rritje e cilësisë së shërbimit të sigurimeve
si dhe mbrojtja e konsumatoreve. Nga ana teknike procesi është më transparent dhe
perfshirja e formulave matematikore e bën një mekanizem të drejtë dhe sipas meritës ku
primi që paguhet për sigurimin e detyrueshëm të mjetëve motorike për përgjegjësinë ndaj
palëve të treta(Mtpl e brendshme) është i varur nga eksperienca e drejtimit të automjetit
nga ana e të siguruarit.
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Parametrat e Aspektit Zhvillimor Rajonal
Prof. Ass. Dr. Nerimane Bajraktari

Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” Prizren

Abstrakt
“Për t’u arritur begatia e një populli, duhet respektuar një princip të madh, dhe ato që krijojnë
duhet të shumtë, që punojnë në krijim, duhet të jenë më të shpeshtë, ata që shpenzojnë duhet të
jenë më të ngadalshëm. Vetëm atëhere, begatia do të jetë e mjaftueshme”.
Duke apstrahuar faktin se gjatë historisë janë paraqitur teori të ndryshme të zhvillimit ekonomik,
dhe janë të theksuar determinant të ndryshme të këtij zhvillimit (raca njerzore, kultura, zakonet,
mentaliteti, përvojat, etj.), mirëpo më e pranushme është sidoqoftë, se kur bëjmë fjalë për problemet
e zhvillimit seriozisht duhet të shqyrtojmë katër kategori themelore, ekonomike, si determinant te
zhvillimit ekonomik, e ato janë: popullata, begatitë natyrore, akumulimi i kapitalit dhe procesi
shkencoro-teknologjik.

Hyrje
Menjehere duhet pranuar mendimin se “rritja e thjeshte e numrit te banoreve nuk mund
të tregoje edhe zhvillimin “. Kete e ka vene re qekur i njohuri R.Malfus, duke theksuar
se, rritja e pakontrolluar e numrit te banoreve, me siguri, mund te kushtezoje veprimin e
Ligjit te renjes se te ardhurave, e me kete, edhe zvogelimin e standaridit jetesor per koke te
banorit, qka eshte ne kundershtim me qellimin themelor te zhvillimit ekonomik.
Popullata e nje vendi, si burim potencial te fuqise punetore njerëzore,
(si kategori subjective) eshte “condition sine quo non “e qdo zhvillimi te
suksesshëm ekonomik. Per kete, ajo, eshte nje kriter shume relevant i tempos
dhe intensitetit te zhvillimit ekonomik, jo vetem ne kuptimin kuantitativ.
Keshtu, pasi popullata eshte nje kategori ekonomike shume komplekse (numri i
pergjithshem i banoreve, kontigjenti i banoreve te afte per pune,raporti ne mes
te gjinive te banoreve, struktura kualifikuese, kvantumi i “papunesise se fshehur”,
vëllimi i papunesise reale, perqindja e mortalitetit dhe natalitetit, vendosja teritoriale
e kategorive te ndryshme, fluksi i banoreve te afte per pune, imigrimi dhe emigrimi
i tyre etj.), per kete eshte e nevojshme nje percjellje permanente dhe veshtrim
analitik i te gjitha aspekteve te tij, ne menyre qe projektimi i kesaj determinante te
rendesishme te zhvillimit ekonomik, te jete sa me objektiv dhe précis, me qellim
te realizimit me sukses te tij.Anashkalimi dhe lenja pas dore e kesaj determinante
subjective, kishte per te patur si pasoje te pashmangeshme jokozistenteshmerine
funksionale te procesit te zhvillimit, e me kete, disperzionin dhe diskontimitetitin e tij.
Konsiderohet se te gjitha vendet e zhvilluara gjenden, ne te shumten ne zonat gjeografike
me klimat te matura.Pasi te gjitha vendet tropikale kryesisht jane te varfura, eshte perhapur
mendimi se kjo eshte pasoje mu e ketij klimati.
Mirpo, nje mendim i tille i pergjithsuar, nuk u pergjigjet fakteve objective,
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per kete, me plot te drejte verejti P. Samuelson, kur thote: “Klimati
padyshim eshte factor i rendesishem, por nuk eshte dhe i plotefuqishem”2.
E vertete eshte, me tej, se shperndarja gjeografike e begative natyrore siq jane: pjesa
superiore e tokes, te reshurat, fuqia e ujit per ujitje dhe prodhim te hidroenergjise, xehroret
e pasura, nafta etj.) paraqet nje determinate shume te rendesishme te zhvillimit ekonomik
te vendeve te caktuara. Mirpo ne boten bashkekohore e cila perdor komunikimet efikase
tregtare dhe transportuese, mundesia per eliminimit e mangesive objective serioze ne
vete shperndarjen gjeografike te begative natyrore gjdo dite eshte më e madhe ( shembull
te theksuar kemi Danimarken, Japonine dhe Izraelin), Nga ana tjeter, jane degjuar dhe
mendime te disa ekonomisteve mbi rajonet ende te pazbuluara gjeografike te cilat jane
perplot me begati natyrore. Mirpo gjeografet ekonomiste, ne baze te hulumtimeve te tyre
me te reja kryesisht i kanë demantuar keto shpresa dhe kane konstatuar se njerzit i kane
zene pjeset me produktive te tokes. Njekohesisht duhet pranuar se gjeologet bashkohore,
gjithnje zbulojne begati natyrore te fshehura, te shpeshte jane dhe shembujt e aftesimit
te komplekseve te medha tokesore per eksploatimin bujqesor nepermjet te prerjes dhe
pastrimit me bashkekohor te gjunglave dhe tharjen e pjeseve moqalike te tokes. Gjithashtu,
gjeografet ekonomiste, theksojne se zhvillimi i tanishem ekonomik, ne mase te madhe
varet, nga shfrytezimi me i mire i resurseve natyrore, e ne perspektive, dhe me shume, nga
aksionet inventive dhe zbulimeve adekvate.
1) H.Richardson, “Rëgional Economiës “,Chicago-London,1998
2)Samuelson P.A.”Ekonomia, Savremena Administracija”, Beograd 1996

Sidoqofte, kvantumi dhe strukturat e begative natyrore ten je vendi jane determinate
objective te rendesishme te zhvilimit te tij ekonomike dhe te zgjedhjes se strategjise
dhe politikes se zhvillmit. Varesisht nga fakti, se me sa dhe me qfare begatishe natyrore
disponon ( siperfaqe te tokes se punes, lumenj, liqene, siperfaqe deti, komplekse
pyesh, xeherore dhe mundesia e eksploatimit te tyre, burimet e naftes dhe mundesia
e eksploatimit, flora dhe fauna dhe perhapshmeria e tyre rruget ujore, toksore dhe
ajrore etj.), zgjedhja e strategjise dhe politikes se zhvillimit ekonomik do te jete me
e lehte per te percaktuar dhe definuar objektivish e me kete edhe te gjenden metodat
zbatuese dhe instrumentet per realizimin e saj me te shpejte dhe me te suksesshme
, Mirpo duhet verejtur se “problemet e zhvillimit te begative ekonomike domesdo
perputhen me problematiken e teknologjise se permirsuar dhe rritjen kapitale te
aftesive te perdorimit te begative ekzistuese natyrore dhe te zbulimit te te rejave 3.
Perveq determinative te rendesishme te zhvillimit, siq jane :banoret (fuqia punetore) dhe
begatite natyrore, funksion te rendesishem te zhvillimit ekonomik, ka dhe akumulimi i
kapitalit qe paraqet permbajtjen e kuptimit te kapitalit. Kapitali eshte, para se gjithash
factor i domosdoshem i qdo prodhimtarie, pa te cilen nuk ka kushte per qfardo zhvillimi
ekonomik. Kapitali apo te mirat kapitale, ne kuptim te gjere te fjales, perbehem nga
sende te ndryshme maqina, te llojeve te ndryshme, ndertesave ekonomike, instalimeve,
invertarit te madh, veglave, lendeve te para, prodhimeve te gatshme dhe formave te tjera
te mjeteve prodhuese e afariste.
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Sipas disa kritereve shoqerore, mund te mblidhen vlerat e tregut te ketyre te mirave fizike
per te fituar begatine apo kapitalin e pergjithshëm. Dhe ne fund , kapitali paraqet vleren
ne te holla qe permban raportin shoqeror te eksploatimit te punetoreve me meditje nga
ana e kapitalistit e qe njekohesisht ne raporte prodhuese kapitaliste, sjell mbi vleren per
pronarin e kapitalit. Nga kjo ne nje menyre, kapitali eshte kategori historike sepse, per te
mundur nje vlere e caktuar te veproje si kapital, eshte e nevojshme qe ne ate mjedis (shtet)
te mbreterojne raportet kapitaliste shoqerore.
Pra , pronesia mbi mjetet e prodhimit dhe lidhja indirekte e kapitalistit me procesin
e prodhimit jane kushte themelore per krijimin e mbivleres ose te shendrrimit
te nje vlere te caktuar ne capital. Per t’u pasuruar edhe me shume kapitalisti ne
menyre permanente e ndan ni pjese te mbivleres dhe ate i ashton kapitalit te
investuar ne fillim, me qka krijon kushte per kryerjen reproduksionit te zgjeruar.
Kjo ndarje permanente e nje pjese te mbivleres ne kapitalin egzistues edhe rritja
sistematike e tij, paraqet ashtu te quajturin process te kapitalizimit apo akumulimit te
mbivleres, rrespektivisht akumulimin e kapitalit. Pa kete proces kontinuel te akumulimit
nuk ka as proces te reprodukcionit te zgjeruar (investimeve te reja ), e me kete, as para
kushte per rritjen e vleres, gjegjesisht mjeteve te shtuara te prodhimit. Ky akumulim i
kapitalit mund te behet ne mikrosferen ekonomike (ne nivelin e subjekteve ekonomike
individuale), mirpo ajo behet gjithashtu edhe ne nivelin makroekonomik kur nga
te ardhura e realizuara nacionale, ndahen mjetet per rritje e fondeve prodhuese dhe
reproductive. Nga kjo del se akumulimi i kapitalit ka nje rendesi te veqante ne realizimin
e strategjise dhe politikes se zhvillimit ekonomik te nje vendi te caktuar . me kete,
akumulimi i kapitali duhet te behet ne menyre racionale, e me shume nepermjet te tij,
duhet te kryhet orjentimi adekuat dhe shoqerisht i aresyeshem i zhvillimit ekonomik.
3)Samuelson P.A. “ Ekonomija Savremena Administracija “, Beograd 1996

Perveq determinanteve te zhvillimit ekonomike qe shpjeguam larte ( popullata, begatite
natyrore dhe akumulimi i kapitalit ), eshte e nevojshme te bejme nje shqyrtim te
tekonologjise, rrespektivisht te zbulimeve dhe inovacioneve ne proceset e prodhimit, te
cilat sipas shume shkencetareve, figurojne gjithashtu si determinante te rendesishme te
zhvillimit ekonomik efikas.
zbulimet teknologjike definohen si risi te cilat kursejne punen , kursejne kapitalin ose
sillen ne menyre neutrale, qka varet nga ajo se a zvogelojne pjesmarrjen reale te punes ne
prodhimin nacional (shoqeror), a zvogelojne pjesemarrjen relative te kapitalit ne prdhimin
shoqeror, apo ato pjesmarrje mbeten te pandryshueshme ne qdo rast, ketu fshihet supozimi
se zbulimet tekonologjike, pa dyshim pak a shume, ndikojn si determinante te zhvillimit
ekonomik. Kur bejme fjale per determinante e zhvillimit ekonomik nuk mund te anashkalojm
mbi mendimin dhe kontributin e profesorit te Harvardit nga Viena J.SHumpeter sipas tij
inovatori - zbuluesi eshte nje person i rendesishen i cili zhvillon dhe lanson procese te
reja, inicon dhe heton permirsime teknike dhe ate sukses qe ato te perdoren ne prakike.
Mirpo kur eshte fjala per vendet jo mjaft te zhvilluar ky proces tekniko-teknologjik, si
determinate e zhvillimit ekonomik sjell probleme te shumta. Sepse, akumulimi i kapitalit
ne njeren anë, dhe shfrytezimi i inovacioneve tekniko-teknologjike ne anen tjeter, gjenden
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ne varshmerine reciproke. Keshtu Samuelson parashtron nje dilem logjike: “eshte bukur
te thuhet se vendet jo mjafte te zhvilluara mund te kopjojne teknologjine e vendeve te
zhvilluara, mirpo duhet shikuar mos keni kapercyer diqka qe eshte shume e rendesishme,
a thu e se teknologjia perparimtare nuk eshte e inkorporuar ne te mirat e komplikuara
kapitale, sepse veq kemi para se vendet jo mjaft te zhvilluara kane munges te kapitalit,
atehere si mund te presim prej tyre qe te kene sukses te kopjojne tekonologjine superiore
“4. Mirpo disa autor perfaqesues te shfrytezimit te inovacioneve tekniko-teknologjike
edhe ne vendet jo mjaft te zhvilluar qendrojne ne mendimin se, insistimet ne perdorimin
e ketyre inovacioneve nuk “shpenzojne “ gjithehere kapitali, por per kundrazi, mund edhe
ta kursejne. Keshtu lidhur me kete problem, njekohesishte paraqiten rezonime pesimiste
edhe optimiste.
4) Shumpeter I.” Teoria e Zhvillimit Ekonomik” 1934.
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Kultura politike dhe ndikimi i saj në procesin e ndërtimit të shtetit në Kosovë
Prof. Dr. Ibrahim Gashi & Msc. Altin N. Ademi
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”
Abstrakt
Kultura politike është një emër i ri dhe pak i debatueshëm në ambientin socio-kulturor, politik dhe
akademik të Kosovës. Në diskursin mbi politikën si pjesë e shkencës, në ambientin e Kosovës në
përgjithësi kanë dominuar temat tjera siç janë nacionalizmi, kombi, pavarësia, shtet formimi, me ç
‘rast si rrjedhojë, natyra, përmbajtja dhe rëndësia e kulturës politike për të shpjeguar veprimtarinë
politike të akterëve përkatës, ende nuk shërben si një agjens i mirëfilltë. Në këtë rrafsh, përmasat
me anë të së cilave tentohet të shpjegohen asetet e politikës identitare dhe shtet formuese të
Kosovës shpeshherë mbesin të mangëta pikërisht si pasojë e mostrajtimit të aspekteve të kulturës
politike, e cila shërben si një shtyllë që i japë një kuptim real ngjarjeve dhe zhvillimeve politike të
një vendi.
Ideja e shtetit të pavarur të Kosovës tashmë është një realitet i matshëm. Por si vlerësohet shteti
dhe politika në Kosovë? Prej nga buron formimi i shtetit dhe politikës dhe sa autentike janë ato me
kulturën politike të vendit? A janë segmente të caktuara të shtetit, thjeshtë modele të transplantuara
dhe a mund të përformojnë të njëjtat sipas pritjeve dhe kërkesave qytetare?
Ky punim ka për qëllim të gjurmojë kulturën politike të Kosovës në raport me shtetin, përmes
historisë politike të saj, duke u orvatur të sjellë një debat të kësaj natyre, bazuar në karakteristikat
socio-politike dhe nga retrospektiva e afërt historike.
Key words: Political Culture, State, Political Elite, Independence, State-building.

Hyrje
Kosova është shtet i ri i një harte të vjetër. Të rralla janë vendet gjeografikisht të vogla e që
të kenë qenë në agjendat e politikës kontinentale e botërore të një shkalle dhe intensiteti të
lartë siç është në këtë rast Kosova. Historia e saj, tashmë më shumë se kurrë është e njohur
edhe nga perspektiva globale, sidomos pas luftës së vitit 1998-1999 dhe intervenimit të
NATO-s, si dhe shpalljes së pavarësisë në vitin 2008. Por, për ata që kanë durim më të
thellë, konflikti, intervenimi dhe pavarësia që e bënë Kosovën, një nocion “të njohur”
ndërkombëtarisht, nuk shënojnë pikën e fillimit dhe fundit të gjithçkaje. Ka një histori
së paku më shumë se 100 vjeçare që në mënyrë kronologjike i ka paraprirë zhvillimeve
historike dhe politike të cilat sollën datën e 24 Marsit 1999 dhe atë të 17 Shkurtit 2008.
Pa dashur të hyjmë në kronologjinë e historisë, duam t’i referohemi thjeshtë shtetit të
Kosovës dhe evoluimit të tij nga një formacion politik me kërkesa shtet formuese në një
shtet të pavarur bashkëkohor, duke gjurmuar natyrën e tij, sistemin politik dhe kulturën
politike që mishëron vetëdijesimin, pritjen dhe pjesëmarrjen e shtetasve të tij në ndërtimin
e politikave shtetërore. Pra, duam të shtrojmë për debat një pyetje të rëndësishme: Cili
është shteti i Kosovës, dhe cila është tradita politike e tij?
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Koncepti i kulturës politike në parim dhe siç është referuar në këtë punim, paraqet tërësinë
e qëndrimeve, bindjeve dhe vlerave në të cilat mbështetet veprimtaria e një sistemi politik
(Lean, 2001, f. 283). Këto qëndrime, bindje e vlera janë poaq të rëndësishme sa edhe
vetë ngjarjet politike të karakterit kombëtar të vendeve, dhe pa u adresuar të njëjtat,
është vështirë të kuptohet saktë edhe vetë historia dhe momentet e rëndësishme të saj.
Megjithatë, në rastin e Kosovës, tendenca për të shpjeguar kulturën politike është mjaft
komplekse për shkak të historisë politike dhe ndërlidhjes së saj me formacionet politike
në të cilat Kosova ishte përfshirë. Mbi këtë diskurs, është e nevojshme që deshifrimi i
kulturës politike të Kosovës, parë nga perspektiva e sotshme e një shteti të pavarur dhe
modern, të gjurmohet në mënyrë evolutive, pikërisht brenda dhe në raport me historinë
politike të këtyre sistemeve në të cilat ajo ka bërë pjesë. Në linje me këtë, një sistem
politik materializohet përmes organizatës së shtetit, i cili sipas kuptimit bashkëkohor
përbëhet nga: kontrolli efektiv mbi mjetet e dhunës, territori, popullsia, sovraniteti,
kushtetutshmëria, legjitimiteti etj. (Pierson, 2009, f. 19) Nocioni i shtetit për popullin e
Kosovës ka qenë një aspiratë e hershme ndonëse deri në bërjen e tij, u desh të refuzohej
pikërisht një tjetër shtet, legjitimiteti i të cilit u kontestua deri në luftën e armatosur
dhe zhbërjen përfundimtare të besimit në të. Kjo trajektore mund të duket provokative,
prandaj për t’i lënë vend shtruarjes së argumenteve, në këtë punim, nocionet siç janë:
sistemi politik, shteti, kombi etj., janë trajtuar mbi bazën e rëndësisë praktike të ngjarjeve
historike me të cilat janë të lidhura (si instrumente) dhe jo domosdoshmërish mbi sfondin
ideologjik e filozofik përmes së cilit do të mund të paraqiteshin (si botëkuptime).
Duhet theksuar po ashtu se kultura politike zakonisht nuk duhet parë si pararendëse e
shtetit dhe sistemit politik, por si një aset shtesë që shoqëron përmbajtjen e shtetit dhe
sistemit politik, pra pamjen se si perceptohet një shtet dhe çfarë janë marrëdhëniet e
qytetarëve me të. Në këtë drejtim, dilema se a është Republika e Kosovës një vazhdimësi
historike trualliste e shtetit shqiptar, apo është një shtet i ri natyrisht se paraqet një
nga aspektet që e sjellin kulturën politike në sfond të parë, si një mundësi për të ofruar
alternativa kuptimesh. Pra cili është në fakt “shteti i Kosovës” dhe çfarë përfaqëson ai për
vetëdijen kolektive të masës të cilës ai iu referohet?
Origjina e Institucioneve dhe Shtetit Bashkëkohor të Kosovës
Kosova si emërtim gjeografik daton nga mesjeta e vonshme dhe lidhet me betejën
e madhe të popujve të krishterë kundër depërtimit osman në Ballkan. (Lellio, 2009,
f. 6) Pas përfshirjes nën sovranitetin osman, Kosova ishte pjesë e Ejaletit të Rumelisë,
ndërkaq më vonë u organizua si Vilajet në vete (Rahimi, 1978). Ndërkaq Kosova si
entitet politik (shtetëror) është relativisht e re dhe ka si pikënisje periudhën pas Luftës
së Dytë Botërore, përkatësisht fillimin e viteve 1970. Në retrospektivë, në vitin 1913
Kosova kishte ngelur jashtë kufijve të shtetit autonom shqiptar të dalë nga vendimet e
Konferencës së Ambasadorëve në Londër. Pas Luftës së Parë Botërore, ajo u përfshi në
kuadrin e Mbretërisë Serbo-Kroate-Sllovene. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, ndonëse në
kushte të një rrëgjimi pushtues (fillimisht italian e më pas gjerman), Kosova dhe Shqipëria
u përfshinë nën një hartë të vetme territoriale. Megjithatë, përgjatë zhvillimeve politike të
kohës, nacionalistët shqiptarë nuk arritën të ndërtonin një organizatë të fuqishme politike
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(Fischer, 2012, f. 250), që do të avanconte agjendën e mëtejme të bashkimit përfundimtar
me ç‘rast pas përfundimit të luftës, Kosova u gjend sërish si pjesë e Republikës Socialiste
Federative të Jugosllavisë, më një status juridik që evoluoi disa herë. Në shtator të vitit 1945,
Kuvendi Popullor i Serbisë “krijoi” krahinën (oblast) autonome të Kosovës dhe Metohisë,
si pjesë konstituive të Serbisë (Weller, 2009, f. 79). Me gjithë vullnetin e kontestuar të
cilin Serbia nuk e mori parasysh, inkorporimi i Kosovës si pjesë përbërëse e saj, iu dha
fund përfundimisht ideve rreth një “vetëvendosje” të mundshme siç ishte proklamuar
nga mesi i LDB-së. (Reka, 2003, f. 42-44) Këto ide u shuan në dy rrafshe: atë politik, ku
Kosova ishte e papërfillshme nga autoritetet qendrorë jugosllave dhe ato serbe, dhe në
atë të formatit të shtetit-policor, ku Serbia dominonte të gjitha sferat publike të cilat i
mbronte nga “një armik fiktiv”, përmes aparatit të sigurimit të shtetit të cilin e udhëhiqte
Aleksandër Rankoviçi. (Schmitt, 2012, f. 176)
Fundi i viteve të 60-ta tregoi se përplasja e të dy “izmave”, përkatësisht nacionalizmit dhe
socializmit përbënte një kërcenim për Jugosllavinë, me ç’rast përplasjet midis pikëpamjeve
nacionaliste serbe dhe kroate e detyruan udhëheqjen federale në krye me Titon që të
krijonte balanca të reja, (Dannreuther, 2001, f. 16) duke goditur njëherë nacionalizmin
serb, (mënjanimi i A. Rankoviqit) e pastaj atë kroat (burgosja e komunisteve nacionalist
kroat të tubuar në lëvizjen Masovni Pokret-MASPOK). Situata e re e krijuar në kuadër
të këtij balanci ngriti nevojën e afirmimit të pozitës së Kosovës dhe popullsisë shumicë
brenda saj, që kishte përjetuar terror shtetëror nga Republika e Serbisë përmes shërbimit
sekret shtetëror, UDB-së. (Schwartz, 2006, f. 105)
Deri në këtë periudhë, shoqëria kosovare ende nuk kishte filluar mirëfilli tranzicionin nga
shoqëria agrare në atë industriale, dhe si rrjedhojë nuk kishte ende një elitë kulturore të
mirëfilltë që do t’i paraprinte zhvillimeve që në sfond kishin vullnetin e popullit shumicë.
Deri në këtë periudhë, konsiderojmë se ajo çfarë paraqiste “ideal” të popullit të Kosovës
për një shtet, ishte mbamëndja dhe reflektimi i heshtur drejt Shqipërisë si shtet kombëtar i
të gjithë shqiptarëve. Fillimi i viteve të 70, si kundër në tërë Jugosllavinë, edhe në Kosovë u
shoqërua me një proces të debateve kushtetuese dhe me amendamente përkatëse të cilat u
përmblodhën në ndryshimet e Kushtetutës së RSFJ-së në vitin 1974. Kjo ishte hera e parë
që ajo elitë ekzistuese, natyrisht edhe nën trysninë e masës, filloi të përdorte gjithmonë e
më dendur kërkesën që Kosova të njëjtësohet në aspektin e pozitës juridike-kushtetuese si
republikë. Kosova si një republikë brenda federatës Jugosllave, siç u dëshmua nga historia,
nuk do të arrihej asnjëherë, por megjithatë Titoja, iu përgjigj shqiptarëve më një rritje
të përfshirjes së tyre në qeverisjen rajonale dhe në strukturat drejtuese të partisë, duke
i dhënë Krahinës së Kosovës një subjektivitet të ndjeshëm juridik. Studiuesi Stephan
Schwartz, thekson se me rishikimet e Kushtetutës së vitit 1974, krahinat e Kosovës dhe
Vojvodinës gëzonin status gati të barabartë më atë të çdo republike, përveç emrit. Të dyja
kishin ulëset e tyre në mekanizmat e qeverisjes federale (veçse me numra më të vogël),
të dyja mund të shkruanin vet kushtetutën e tyre, ndonëse mbetën përbrenda Serbisë.
(Schwartz, 2006, f. 106)
Pozicioni i ri kushtetues i Kosovës mund të konsiderohet si fazë embrionale e fillimit
të shtetësisë së Kosovës dhe si origjina themeltare e institucioneve bashkëkohore që
përmbanin brenda tyre edhe konceptin e përfaqësimit të njëmend të qytetarëve. Reflektime
të kësaj bazë u vërejtën pothuajse në çdo sferë të jetës ekonomike-sociale dhe politike.
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Krijimi i qeverisë krahinore më përbërje shumicë nga “komunistët” shqiptar, përcaktimi i
shkallës së përfaqësimit në institucione politike dhe partiake proporcionalisht më numrin e
përgjithshëm të popullsisë, krijimi i Universitetit të Prishtinës, i cili shumë shpejt u rangua
i treti në Jugosllavi për nga numri i studentëve, fillimi i punës së ASHA të KSAK dhe më
pastaj, Institutit Albanologjik dhe Institutit të Historisë së Kosovës, si dhe të institucioneve
tjera arsimore dhe kulturore janë premisat themeltare të krijimit të elitave politike dhe
intelektuale shqiptare në Kosovës si pjesë autonome e sistemit institucional ekzistues.
E tërë kjo situatë e re e krijuar filloi gradualisht ta shkëpus Kosovën nga një mendësi e
varësisë dhe nënshtrimit, duke krijuar kështu një mendësi të re, më të pavarur politike
dhe identitare, madje edhe duke e theksuar identitetin shtetëror unik kundrejt një pjese
që mbamëndjen për Shqipërinë si shtet kombëtar të popullit të Kosovës e kishte ende
të freskët. Kjo fazë e zhvillimit të Kosovës si një entitet gjysmë autonom, në kuadër të
shtetit komunist jugosllav, më gjithë kufizimet sistemore dhe ideologjike, do të shërbej si
pikënisje e krijimit të kulturës politike dhe institucionale në vend. Për herë të parë përgjatë
historisë, populli i Kosovës arriti të dilte nga trashëgimia e traditës politike fisnore për t’i
lënë vend krijimit të një tradite të re, asaj të unifikimit nën institucionet publike të shtetit.
Krahas zhvillimeve në fushën e arsimit dhe kulturës, për herë të parë shoqëria agrare i la
vend shoqërisë së industrializuar, me ç’rast, një hov i madh ekonomik, infrastrukturor,
mediatik dhe teknologjik e rrjedhimisht edhe emancipues e përshkroi Kosovën sidomos
nga fundi i viteve të shtatëdhjeta. Shoqëria kosovare tashmë po synonte që për herë të
parë, të përfaqësohej përmes vlerave të veta identitare, jo vetëm politike, por ekonomike,
akademike, kulturore, sportive, etj. Siç thotë edhe Hobsbawm, zhvillimet e ngjashme i
zhdukën përherë e më shumë përparësitë kulturore të qyteteve ndaj fshatrave, (Hobsbawm,
1997, f. 20) dhe kjo u reflektua përherë e më shumë në Kosovën e atyre viteve, duke ndikuar
që perceptimet rreth idesë së një komuniteti politik të bashkuar të vijnë duke u forcuar
përherë e më shumë. Ky dinamizëm zhvillimor padyshim se pati impakt përcaktues në
ngritjen e vetëdijes së përgjithshme institucionale dhe kombëtare dhe rrjedhimisht edhe
të kulturës politike si vlerë sublime të kësaj vetëdije të avancuar.
Kur flasim për kulturën politike të Kosovës, tashmë na dalin në sipërfaqe të gjitha ato
atribute që elitat politike akademike apo kulturore filluan t’i manifestojnë në veprimtarinë
e tyre të përditshme, për t’i ngritur në vlera vetë identifikuese brenda një sistemi ku secili
entitet federal imponohej me të arriturat e tij, natyrisht duke i cilësuar si kontribute për
shtetin e përbashkët. Mirëpo siç është e njohur ky proces emancipues i Kosovës brenda
shtetit federal ishte jetëshkurtër. Shoku i parë i sistemit, siç do ta cilësoi Misha Glenny,
ndodhi në mars të vitit 1981, kur studentët shqiptar në Prishtinë kërkuan kushte më të
mira. (Glenny, 2000, f. 624) Ky shpërthim i studentëve shqiptarë nuk erdhi si rezultat
i represionit serb, por më tepër si shprehje e një vetëdijesimi kombëtar dhe të kulturës
politike të shprehur përmes të drejtës demokratike të protestës, që Kosova të realizonte
statusin e republikës brenda federatës, i cili i ishte pamundësuar më rrugë institucionale.
Demonstratat e studentëve shqiptar të vitit 1981, duhet parë si evoluim të natyrshëm që
erdhi në radhë të parë si rezultat i ngritjes së shkallës së emancipimit të përgjithshëm dhe
pjesëmarrjes shumë më të madhe të shqiptarëve në jetën institucionale dhe ekonomike
të vendit. Tashmë në Kosovë, ku vetëm dy-tre dekada më parë shkalla e analfabetizmit
ishte e lartë, nuk kishte familje, e cila nuk kishte së paku një student apo një të punësuar
558

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

në sektorin publik. Ky revolucion arsimor dhe industrial, sipas studiuesit të njohur Oliver
J. Schmitt, ndikoi në zëvendësimin e një elite (post) osmane më një elitë të re intelektuale,
e cila brenda sistemit jugosllav bëri shumë në afirmimin e vlerave identitare kombëtare.
(Schmitt, 2012, f. 189-195) Referuar këtij autori një pjesë e konsiderueshme e këtyre
ndryshimeve erdhën nga lartë, si pjesë të politikave të shtetit jugosllav, për forcimin edhe
të kombeve tjera në Jugosllavi. Zëvendësimi i emërtimit šiptari më emrin albanci me
ndryshimet kushtetuese të vitit 1974, pastaj krijimi i një gjuhe standarde shqipe, lejimi i
mobilitetit të profesorëve universitar nga Tirana dhe Prishtina, lejimi i përdorimit masiv
të teksteve dhe librave të botuara në Shqipëri, janë vetëm disa tregues të këtij konstatimi.
(Schmitt, 2012, f. 181-182)
Megjithatë, në lidhje me temën që është shtruar në këtë punim, konsiderojmë se
demonstratat e studentëve shqiptar të Kosovës duhet parë edhe nga një dimension tjetër,
pra si pikënisje të një lëvizje erozive për shpërbërjen e Jugosllavisë federale dhe të një
fryme nacionaliste për krijimin e shteteve të pavarura kombëtare. Apo, siç do ta konsideroj
akademik Rexhep Qosja, si “parathënie e ngjarjeve që do të sjellin ndryshime historike:
krizën e ideologjisë komuniste, dhe në fund, përmbysjen e saj, krizën e federalizmit
jugosllav dhe, në fund, shpërbërjen e saj, krizën ballkanike dhe, në fund, rindërtimin e tij
të ri politik e shtetëror”. (Qosja, 1998, f. 216)
Kjo trajektore historike, është treguesi më i mirë se sa dinamik dhe kompleks ishte procesi
i formësimit të kulturës politike në Kosovë, në vitet dramatike 1974-1989, kur shqiptarët
nuk u mjaftuan më atë që u ofroi sistemi jugosllav, madje nuk u benë asnjëherë pasues
të devotshëm të atij sistemi. Për më tepër elitat e reja intelektuale, pjesërisht edhe ato
politike vepruan në drejtim të krijimit të një identiteti të konsoliduar kombëtar dhe politik
(republikë) në kuadër të Federatës, të vetëdijshëm se në procesin e shpërbërjes së saj do ta
kishin të legjitimuar të drejtën e shkëputjes.
Lëkundjet e mëdha të sistemit bipolar ndikuan në ri daljen edhe të nacionalizmave tjerë.
Në radhë të parë nacionalizmi serb, i cili tashmë kishte krijuar pretekstin e ri daljes së tij.
Demonstratat e vitit 1981 shërbyen si uverturë e shpërfaqjes mjaftë të shfrenuar të këtij
nacionalizmi. Instrumentalizmi i lëvizjeve të serbëve të Kosovës, dënimet drakonike të
shqiptarëve pjesëmarrës në demonstratat e vitit 1981, hartimi i Memorandumit të ASHAS
(1986) dhe projekti i qeverisë serbe të Milosheviqit për rrënimin e autonomisë së Kosovës,
është dëshmi, siç konstaton M. Glenny, me 1989, nisur nga parullat e një grupi të protestuesve
serb në Vushtrri, “Srbija je ustala” se “Serbija është ngritur në këmbe”. (Glenny, 2000, f. 627)
Epilogu i kësaj rishfaqje të nacionalizmit më të fuqishëm në Jugosllavi na është i
njohur tashmë të gjithëve. Ai do të sjell fundin e ekzistimit të shtetit socialist federal të
Jugosllavisë dhe fillimin e një procesi të krijimit të shteteve të pavarura kombëtare. Në
këtë proces Kosova pati rrugëtimin më kompleks dhe më të vështirë padyshim. Viti 1989,
nga këndvështrimi i këtij punimi, paraqet vitin e kthesës së madhe, nga ku do të filloi një
epokë e testimit të pjekurisë kombëtare dhe politike të Kosovës e dëshmuar në të gjithë
fazat e procesit të shtet ndërtimit të saj.
Krijimi i një “shoqërie paralele” shqiptare dhe rezistenca paqësore përmes mospjesëmarrjes
në institucionet shtetërore serbe krahas organizimit të disa institucioneve paralele në
arsim, shëndetësi, kulturë etj., përmes një kapitali social të jashtëzakonshëm, janë testi
i parë tepër i rëndësishëm për shqiptarët e Kosovës, në rrugën e tyre më shumë pengesa
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drejtë pavarësisë dhe shtet nderimit. Me të drejtë disa autorë e shohin këtë si fazë të parë
të shtetësisë së Kosovës, më shumë virtuale dhe fiktive, por që në esencë ndihmoi në
formësimin e idesë së krijimit të shtetit të Kosovës. (Schmitt, 2012, f. 248-252); (Clark,
2000, f. 204-205); (Gashi, 2012, f. 12-23); Shkalla e lartë e pjekurisë kombëtare dhe shtet
formuese e popullsisë shqiptare të Kosovës, e shprehur përmes shpalljes së deklaratës
kushtetuese (2 korrik 1990), aprovimit të kushtetutës (shtator 1990), organizmit të
zgjedhjeve të lira për Kuvendin e Republikës së Kosovës, bojkotimit të vendeve të punës
në ndërmarrjet shtetërore, mbajtja e të cilave kushtëzohej me lojalitet ndaj Serbisë, si
dhe vetëfinancimi i institucioneve fiktive shtetërore të Kosovës janë dëshmia më e mirë e
ekzistimit tashme të një kulture politike dhe institucionale mjaftë të konsoliduar.
Me gjithë evoluimin pozitiv të shoqërisë kosovare dhe në lindjen e një shoqërie politike që
filloi të merrte tiparet e organizimit të mirëfilltë politik, situata politike u rëndua për shkak
të terrorit sistematik shtetëror nga ana e Serbisë, me çka masa filloi të braktiste gradualisht
infrastrukturën politike të ndërtuar në sistemin komunist dhe kërkoi një alternativë të
re, duke ndikuar kështu që përmes kapitalit social, të organizohej një lëvizje paqësore e
rezistencës, duke u akceptuar si alternativë më e mirë e momentit. Momenti i etablimit
të lëvizjes paqësore paraqet një pikë kthese edhe për vetë shkallën e pjekurisë politike të
popullit të Kosovës, për shkak se u krijua një ide e re, ajo e demokracisë si sistem politik
i dëshiruar, ndonëse ajo çka mendohej me “demokraci” ende ishte një ide dhe jo një
përfytyrim real se si do të dukej në realitet. Një nga meritat më të mëdha të periudhës së
lëvizjes paqësore ishte fakti se përmes saj, Kosova tashmë kishte një “zëdhënës autokton”
të problemeve politike me të cilat ballafaqohej shoqëria. Natyrisht kjo rezultoi e tillë
vetëm për një kohë. Fakti se LDK-ja arriti të konsolidojë idenë e shtetësisë, pa u përfshirë
në rrugët politike që kishin ndjekur republikat tjera të Jugosllavisë, u tregua jo shumë
frytdhënëse në realizimin e kësaj ideje. Kjo u provua gjatë Konferencës së Dejtonit, e cila
nuk u mor fare më çështjen e shqiptarëve të Kosovës. (Hudson, 2009, f. 136)
Pas Dejtonit, një fazë e re për të tejkaluar harresën e Evropës ndaj shtypjes sistematike, u shtrua
përmes alternativës ushtarake, rezistencës së armatosur nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës.
Epilogu provoi se në rrethanat e krijuara të brendshme dhe ndërkombëtare, lufta doli si veprimi
më strategjik drejtë shkëputjes nga sundimi serb. Pra lufta duhet parë si pjesa më e spikatur e
kulturës politike dhe e vizionit të një Kosove të re dhe tërësisht të lirë.
Një aspekt i rëndësishëm që lidhet me luftën e armatosur për pavarësi politike, është pikërisht
reflektimi i kulturës politike të popullit të Kosovës dhe traditës së tij që ka ndikim edhe sot në
mënyrën e perceptimit të shtetit të pavarur. Kjo për faktin se situata e re e krijuar pas luftës, shtroi
para popullit të lirë të Kosovës dhe elitës së tij politike, domosdoshmërinë për t’iu nënshtruar
një procesi të gjatë dhe të lodhshëm të shtet-ndërtimit, duke i sjellë ata në një teren të ri, të
vëzhguar në mënyrë strikte nga prezenca ndërkombëtare, me ç’rast, rrugëtimi drejt pavarësisë së
plotë duhej bërë brenda standardeve të imponuara për të cilat kultura politike vendase nuk ishte
gjithmonë e aftë për t’i pranuar. Përveç kësaj, shpejt u provua se “liria” e abstraktuar gjatë kohës
së sundimit serb, në realitet nuk zgjidhte në mënyrë automatike të gjitha problemet dhe kërkesat
shoqërore, qofshin ato politike apo ekonomike.
Përmbyllja e kapitullit të pavarësisë politike dhe hapja e kapitullit të shtet-ndërtimit paraqet një
aspekt të rëndësishëm që e sjell kulturën politike sërish në fokus të parë, për të na mundësuar
të kuptojmë atë se cili është shteti i pavarur i Kosovës sot, dhe si mund të duket e ardhmja e tij.
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Drejt një “demokracie të idealizuar”
Trajektorja e zhvillimeve politike të referuara më lartë kishte për qëllim të ritheksonte
rëndësinë e kulturës politike për funksionimin e mirëfilltë ose jo të sistemeve politike.
Siç u pa, në rastin e Kosovës, një i tillë nuk funksionoi pikërisht për shkak se nuk kishte
përfshirë vullnetin politik të masës, duke e vënë këtë të fundit në kërkimin e një sistemi
të ri. Por a është kultura politike e mjaftueshme për të organizuar politikisht një shoqëri?
Nëse i referohemi rastit të Kosovës, na bëhet e qartë se “ideja e një vullneti popullor pa
një strukturë të mirëfilltë konstitucionale dhe politikisht të fuqishme të shtetit siç ishte
periudha 1990-1998, nuk është e mjaftueshme për ta mbajtur atë në këmbë, poaq sa nëse i
referohemi Republikës së Vajmarit, nga e cila na bëhet e qartë se ideja e një shteti të pajisur
me asete juridike dhe konstitucionale nuk është e mjaftueshme për ta mbajtur atë në këmbë
përderisa nuk ka vullnet popullor për një gjë të tillë”. Nga kjo paralele e tërhequr mund të
kuptojmë se kultura politike është e ngjitur me idenë e shtetit si materializim i vullnetit
të masës. Prandaj, për të kuptuar “shtetin” aktual të Kosovës, duhet studiuar aspektet e
kulturës politike që i paraprinë këtij të fundit. Në këtë vazhdë, siç pamë në kronologjinë e
shkurtë, shoqëria politike e Kosovës që nga momenti i formësimit gradual të saj, asnjëherë
nuk kishte aspiruar një shtet politik të tipit komunist. Madje në kohën kur kërkesat për
një shtet u bënë të paevitueshme, ngjashëm si edhe shoqëritë tjera ish-socialiste, shoqëria
kosovare i hodhi sytë drejt një sistemi të ri politik, demokracisë kapitaliste, duke shpresuar
se e njëjta i përgjigjet nevojave reale të tyre dhe se përfaqëson atë lloj të shtetit të cilin
masa e ka kërkuar gjithmonë. Megjithatë, duhet sqaruar se shumë popuj, demokracinë e
kanë perceptuar të afërt me veten e tyre vetëm duke u bazuar në konotacionin e saj pozitiv
bashkëkohor, (Welzel & Inglehart, 2009, f. 129) dhe jo mbi aftësinë për të gjykuar se e njëjta
si sistem politik paraqet përputhshmërinë ideale të interesave të përgjithshme të tyre. Një
fat i tillë ka ngjarë edhe me shoqërinë kosovare. Para se të shtronte para vetës perspektivën
e demokracisë, shoqëria kosovare dhe përvoja e saj me shtetin dhe autoritetin politik ka
qenë gjithmonë e hidhur. Kjo shoqëri nuk i ka shtruar ndonjëherë në mënyrë cilësore
pyetjen vetë-vetës, se a duhet shteti dhe përse i njëjti është i mirë. Evoluimi i të menduarit
politik ka rrjedhur vetëm në periudhën kur nga një shoqëri përgjithësisht analfabete ka
dalë një shoqëri përgjithësisht e edukuar dhe një elitë politike e kulturore.
Ajo çfarë e karakterizon shtetin aktual të Kosovës, është ballafaqimi i kulturës politike mes
idealeve të demokracisë, traditës së fuqishme të organizimit në baza fisnore, dhe legacisë
socialiste. Të tre këto elemente janë të pranishme edhe sot e kësaj dite në mënyrën se si
qytetarët i qasën marrëdhënies me shtetin. Për më tepër, që nga paslufta, Kosova ndodhet
në të ashtuquajturën “fazë të tranzicionit” që teorikisht njihet të jetë duke vazhduar edhe në
momentin kur po shkruajmë, fazë e cila është treguar mjaft e vështirë në shumë drejtime,
dhe që ka sjellë në sipërfaqe këto elemente të kulturës politike. Një nga problemet më të
mëdha pas pavarësisë mbetet ekonomia, pasi që Kosova vazhdon të jetë një shtet me të
ardhura relativisht të ulta. (Montanaro, 2009, f. 6) Duhet theksuar se pikërisht për shkak të
mendësisë politike dhe kulturës politike që kërkonte bërjen e shtetit, populli i Kosovës në
një mënyrë ishte mësuar të legjitimojë varfërinë dhe gjendjen e rëndë ekonomike në emër
të kauzës politike kombëtare. Megjithatë, sot këto raporte janë përditë e më të pavlefshme.
Periudha e administrimit ndërkombëtar ishte e para që theu tabutë e idealeve. Siç thotë
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edhe Schmitt, “nën sundimin e Kombeve të Bashkuara u krijua një koniunkturë e rrejshme
ekonomike përmes vendeve të reja të punës në administratën e fryrë”. (Schmitt, 2012, f.
278) Në fazën pas pavarësisë, shteti i ri, u zhvesh shpejt nga atributet idealiste dhe u bë
një adresë e kritikave për gjendjen e përgjithshme ekonomike e sociale. Elita politike që
materializoi shtetin e pavarur nuk pati mundësi që të fshihet për shumë kohë pas atributeve
dhe nevojave shtet-ndërtuese, si përgjigjeje ndaj kërkesave ekonomike e sociale në rritje
e sipër. Mbamëndja nga ish sistemi socialist i organizimit të ekonomisë, i cili edhe pse
nuk kishte efikasitet, megjithatë siguronte vende pune, (Rexhepi & Ademi, 2012, f. 618)
paraqiste një nga sfidat e komplementit të masës me sistemin e ri liberal të ekonomisë së
lirë të tregut të bazuar kryesisht në sektorin privat. Është pikërisht kultura politike e tillë
që e pamundëson ndërtimin e një vizioni optimist në kapitalizmin liberal dhe si e tillë, ajo
vazhdon të provokojë kërkesat në emër të varësisë nga sfera publike.
Një aspekt tjetër i rëndësishëm që e sjell kulturën politike si forcë ndikuese mbi natyrën
e shtetit aktual të Kosovës, është edhe kalimi nga një vetëdije kolektive në një vetëdije
personale, të prirur nga interesat individuale. Në fazën e formimit të shoqërisë politike si
pasojë e rrethanave të dhëna më lartë, kultura politike e shoqërisë kosovare ishte kulturë e
masës, e drejtuar nga masa dhe e orientuar drejt qëllimeve të masës. Në një situatë të tillë,
çdo individ që dilte kundrejt vullnetit të masës lehtë do të ishte anatemuar. Kjo kulturë
u formua në frymën e përzier të traditës fisnore në njërën anë, ku tiparet elitare duhej të
korrespondonin me moralin dhe forcën, pastaj nën trysninë intelektuale, që synonte të
braktiste mendësinë e vjetër të organizimit patriarkal për t’i lënë hapësire ideve të reja
përparimtare, si dhe botëkuptimeve socialiste që siç thotë Delsol, synonin të unifikonin
mendimet e individëve për t’i nënshtruar ata ndaj një kërkese makro shoqërorë. (MillonDelsol, 2006, f. 49) Megjithatë, evoluimi politik solli edhe evoluimin shoqëror. Gjithmonë
e më shumë vërehen tendencat për të parë marrëdhënien në mes të sferës publike dhe
asaj private mbi bazën e ngushtë të interesit individual. Si rrjedhojë, parimet me të cilat
ka funksionuar kultura politike e masës, tashmë pothuajse janë të pavlefshme dhe po
zëvendësohen dita-ditës me parime të reja që në sfond kanë “identitetin dhe mirëqenien
personale” të individit Kosovar. Në këto rrethana, kultura politike dhe identitare në Kosovë
është duke ndryshuar nga ideja abstrakte e “një të ardhmeje të sigurte dhe të ndritur” në një
trajtë që korrespondon me maksimën e njohur të Popperit se “e ardhmja nuk ekziston ende
dhe se pikërisht këtu gjendët përgjegjësia jonë e madhe: që ne të ndikojmë mbi të ardhmen
dhe ta bëjmë atë më të mirë”. (Popper, 2001, f. 196) Por sa janë të gatshëm kosovarët të
kuptojnë rolet e reja për të cilat janë duke kontribuar edhe pavetëdijshëm në përditshmëri?
Natyrisht se në demokraci, ambiciet individuale dhe grupore më së miri realizohen përmes
pjesëmarrjes aktive në jetën politike, kryesisht përmes partive politike, që marrin, ndajnë
dhe ushtrojnë pushtetin shtetëror. Në rastin e Kosovës, partitë politike lirisht mund të
konsiderohen si përfitueset më të mëdha nga demokracia, për shkak se përmes kontrollimit
të levave të pushtetit, kanë shpërndarë dhe rishpërndarë poste qeveritare për përkrahësit
e tyre duke e ndërtuar një fizionomi politike të “shtetit të partive”. Kjo duket të ketë ngjarë
bazuar në traditën arkaike të popullit të Kosovës, ku ndarja në fise dhe mishërimi me
fisin si opozitë ndaj fiseve të tjera, ka ndikuar në krijimin e partive politike që operojnë jo
mbi bazën e ideologjisë por mbi bazën e pragmatizmit politik. Shteti i partive si strukturë
karakteristike e demokracisë, (Schmidt, 2012, f. 359) në rastin e Kosovës, pritet të evoluojë
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përgjatë proceseve integruese në Bashkimin Evropian, gjatë të cilave procese, edhe vetë
kultua politike do të subordinohet deri në atë shkallë që të marrë edhe trajtë të re.
Thënë në përgjithësi, kultura politike e Kosovës ka lindur dhe është shtresuar në momente
të krizave politike përgjatë historisë, kriza të cilat duke pasur për bazë frikën e shkatërrimit
të formave politike e shoqërore kanë qenë të orientuara drejt kërkimit të një shteti të fortë,
karakteristikë kjo e shoqërive paraindustriale evropiane në periudhën e absolutizmit.
(Goulemot, 2008, f. 17) Megjithatë, të qënurit pjesë e një “shteti të fortë” siç ishte Jugosllavia,
doli të jetë sfidë për shoqërinë kosovare, e cila përballë një shteti më të fortë se që mund ta
përballonte, u orientua drejt ngritjes së një sfere private, si një formë qëndrese.
Debati rreth ndikimit të kulturës politike të Kosovës në formatin e shtetit tashmë të
pavarur dhe demokratik të saj, duhet të bëhet pikërisht në mes të këtyre dy trajektoreve,
pra në njëren anë kërkesës për një shtet të fortë siç ishte idealizuar, dhe në anën tjetër,
tendencës për të kufizuar atë, siç është dëshmuar nga përvoja e hidhur. Megjithatë, ky
debat duhet të mbajë pozicionin siç është shtruar më lartë, se ka ende shumë sfera në
të cilat kultura politike e Kosovës duhet të evoluojë në mënyrë që të korrespondojë me
traditën demokratike, siç ishte pretenduar në fillet e formimit të kësaj kulture.
Përfundim
Individualizmi kundrejt kolektivizmit dhe hierarkia kundrejt barazisë janë dy pozicione që
përgjithësisht ndajnë natyrën e kombeve dhe shteteve nëpër botë. Në rastin e Kosovës, nuk ka
ende një format të mirëfilltë identifikimi përmes së cilit do të mund të vlerësohej nëse kultura
politike e vendit ka premisa kolektive apo individuale, dhe nëse e njëjta është kulturë e elitës apo
masës. Ideja mbrapa këtij punimi nuk ka pasur për qëllim paraqitjen e të arriturave shkencore
mbi temën në fjalë, aq sa ka pasur për qëllim të ftojë hapjen e një debati të tillë të nevojshëm.
Pas protestave të Marsit 2004, që u shndërruan në trazira, shumë kritikë të Bashkësisë
Ndërkombëtare e “akuzuan” atë se kishte dështuar të mbjellë shoqërinë multietnike në
Kosovë. Por këtyre kritikëve iu kishte ikur me shkas fakti se ngjarjet e 2004-tës, nuk mund
të përmblidhen në pyetjen e thjeshtë nëse ka dështuar apo jo BN-ja për të menaxhuar
shoqërinë multietnike. Ato, si edhe shumë ngjarje të tjera politike që karakterizuan këto
15 vitet e pasluftës, janë parasë gjithash refleksione të mendësisë politike të shtresuar nga
tradita historike dhe politike e popullit të Kosovës.
Kjo traditë dhe kjo kulturë politike, është e nevojshme që të shqyrtohet edhe më tej, në
formën e interpretimit të marrëdhënieve shoqërore në kushtet e një shteti tashmë të pavarur.
Nga kjo pikëpamje, kontributi ynë fillestar është konstatimi se kultura politike e Kosovës
është një kulturë që nuk mund të shpjegohet thjeshtë brenda tipologjive të Almond dhe
Verbas, Ljiphartit apo Elizarit, por se e njëjta është më komplekse dhe si e tillë duhet kërkuar
brenda nocioneve siç janë tradita, përsiatjet intelektuale dhe legacia e sistemit socialist.
Pikërisht në këtë sfond, ideja e “Republikës së Kosovës” si shtet i pavarur dhe demokratik,
paraqet më shumë një koncept të dëshiruar, që vazhdon të sfidohet ende nga një traditë
patriarkale fisnore, nga një e kaluar socialiste dhe nga përsiatjet intelektuale për vendosjen e saj
brenda linjave të duhura. Si rrjedhojë, shumë mekanizma institucional që janë transplantuar,
nuk pritet të funksionojnë mirëfilli pa një evoluim edhe të kulturës politike, bazë për të cilin,
padyshim se është arsimimi i vazhdueshëm me trende të reja, që në fokus ka ndërtimin e një
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shoqërie të emancipuar dhe me një profil të qartë për të ardhmen e saj politike.
Bibliografia
Clark, H. (2000). The Civil Resistance in Kosovo. London: Pluto Press.
Dannreuther, R. (2001). War in Kosovo: History, Development and Aftermath. In M. B.
Cummings, Kosovo: Perceptions of war and its aftermath (pp. 12-29). London: Continuum.
Fischer, B. (2012). Shqipëria 1943-1945: Një vështrim përmes dokumenteve perëndimore. (J.
Qirjako, Trans.) Tiranë: AIIS.
Gashi, I. (2012). Kosova-Rruga deri te pavarësia. Prishtinë: Brezi ‘81.
Glenny, M. (2000). The Balkans 1804-1999: Nationalism, War and Great Powers. London: Granta
Books.
Goulemot, J. M. (2008). Shekulli XVII: Apogjeu dhe Kriza e Absolutizmit. In P. O. Ed., Historia e
Re e Ideve Politike (K. Hajdini, Trans., pp. 17-24). Pejë: Dukagjini.
Hobsbawm, E. (1997). Epoka e Ekstremeve: I rrëmbyeri shekull i njëzetë 1914-1991. (D. Gumini,
Trans.) Tiranë: Cabej.
Hudson, K. A. (2009). Justice, Intervention and Force in International Relations: Reassessing just
war theory in the 21st century. Abington-Oxon: Routledge.
Lean, I. M. (2001). Fjalor Politik i Oxfordit. (Z. Simoni, Trans.) Tiranë: Shtëpia e Librit dhe
Komunikimit.
Lellio, A. D. (2009). The Battle of Kosovo 1389: An Albanian Epic. (R. Elsie, Trans.) New York,
United States of America.
Millon-Delsol, C. (2006). Idetë politike në shekullin XX. (E. Selita, Trans.) Tiranë: Onufri.
Montanaro, L. (2009). The Kosovo Statebuilding Conundrum: Adressing Fragility in a Contested
State. Madrid: FRIDE.
Pierson, C. (2009). Shteti Modern. (E. Shehi, Trans.) Tirane: AIIS.
Popper, K. R. (2001). Mendime për Historinë dhe Politikën. (G. Karakashi, Trans.) Tiranë: Plejad.
Putnam, R., & Leonardi, R. (1993). Making Democracy Work: Civic traditions in modern Italy.
Princeton,, N.J: Princeton University Press.
Qosja, R. (1998). *wshtja Shqiptare, Historia dhe Politika. Tiranw: Toena.
Rahimi, S. (1978). Vilajeti i Kosovës 1877-1912. Rilindja.
Reka, B. (2003). UNMIK as an international governance in post-war Kosova: NATO’s intervention,
UN administration and Kosovar aspirations. Skopje: Logos-A.
Rexhepi, S., & Ademi, A. N. (2012). Kumtesat: Konferenca Vjetore e Shkencës “Java e Shkencës
2012”. Prishtinë: MASHT.
Schmidt, M. G. (2012). Teoritë e Demokracisë. (S. Mici, Trans.) Tiranw: Botart.
Schmitt, O. J. (2012). Kosova-Histori e shkurtër e një treve qëndrore Ballkanike. (E. Robelli, Trans.)
Prishtinë: Koha.
Schwartz, S. (2006). Kosova-Prejardhja e një lufte. (G. Berlajolli, Trans.) Prishtinë: Rrokullia.
Weller, M. (2009). Shtetësia e Kontestuar. (F. Surroi, Trans.) Prishtinë: Koha.
Welzel, C., & Inglehart, R. (2009). Political Culture, Mass Beliefes and Value Change. Oxford:
Oxford University Press.

564

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

Public organizations and human resources management. (case of public
organizations in Albania)
Dr. Gentiana KRAJA

“Aleksandër Moisiu” University
Durrës, Albania

Abstract
One of the main resources of an organization is the individual so human resources and their
and their contribute, energy and commitment is very important to management. The aim of
this paper is to present a theoretical framework of the practices that are used in human resource
management of public organizations in Albania. We will present the main ideas of how we can
manage the employees in order to achieve high levels of their performance at work. Human
Resource Management combines individual performance and institutional capacities in public
administration environment. The aim of HRM is to create an open and flexible management style
in order to be motivated staff and support the mission of the department. Effective management
of the employment relationship requires a response to the needs of different forces working,
development of organizational structures, improve work performance, relationship of syndicates
and reducing conflict within the workplace.
Keywords: Human Resources, Management, Public Organization.

Introduction
Human resource management includes all the decisions and activities that affect the nature
of the relationship between the organization and employees (Beer, M, Spector, B, Lawrence,
P, Quinn Mills, D and Walton, R (1984). Recent years human resource management is
a strategic approach, integrated and coherent in relation to employment, development
and progress of individuals working in an organization. The role of human in the service
industry have a special importance for two reasons: First, the services generally offered
in contact with an individual representative of the organization and secondly services
have the characteristic of simultaneity in time that are produced and consumed (which
the service makes a delicate process because its quality is determined exactly when being
consumed by the client, because there is no time for corrections) (Vermeeren. B., Kuipers.
B., Steijn. B., 2009).. The public sector generally offers services that should benefit all the
public. So, public services have service element and “market” element so providing them
against the cost, quality, in time is a challenging process for public organizations, a process
in which the public administrator’s role is key. Public organizations have to manage the
chain of public service delivery, because often for publics the progress of public services
and administration that offers them is the important indicator of state and government.
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Structure of Public Administration in Albania and legal aspects
The meaning of public administration is closely related to the state administration which
is derived by the meaning and connection between the notion of public administration
with the administration and their close relationship with the state. The notion of public
administration is a relatively new concept, it has not been used before in Albania also
has not been defined in a good way, because of the centralization of the state and the
economy where the basic needs of citizens have been satisfied by state authorities. In
those conditions did not feel the need theoretical and practical to differentiate the “public
works” from state jobs, because in principle it was simultaneously public and state. The
reforms of pluralist system (political pluralism) and basic and fundamental changes
that are implemented in society, the economy and the Albanian legislation in 1992
spontaneously is used the term of public administration. Consequently there is a need
to define and identification of differences related with the notion and content of the term
“public administration” and their respective institutions. The state administration is the
organizational and professional apparatus that serves the public interest impartiality by
effective legislation, to perform public service to designed and to implement general state
policies (Law no. 90/2012). It is apparent that term “public administration” includes the
“public administration”, as a result, the district public administration included the state
administration institutions which are as below.
Public administration institutions are (Law no. 90/2012):
- Central government such as: the President, Prime Minister, ministers; executives
Constitutional independent institutions such as the Ombudsman, the President of the
Supreme Audit Office; leaders of other central institutions established by law as the
Inspector General of the High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets, State
Advocate, Procurement Advocate etc.
- Local government, mayors of municipalities and prefectures
- Armed Forces and any structure that holds military status
- Public entities
For the classification of public administration institutions are used different forms,
such as according to manner of their formation, according to terrestrial alignment of
their activities, according to their character and competence, according to structure,
according to funding sources and ways of disposing of these resources by them. In order
to understand the structure of Public administration in Albania, in this study reflects only
its classification under terrestrial alignment of activity, inasmuch as it is the form that
does not implicate many legal knowledge.
According to the classification of public administration institutions by terrestrial
alignment and the activity they are divided into central public administration institutions
and institutions where the activity is in the Republic of Albania. The central word in this
case is the fact that the institution of public administration are considered as the central
which is focused in administrative functions that may practice all over the country.
All central institutions have their headquarters in Tirana. On the other hand, again on
the basis of this classification by location and activity, are local authorities. Such are the
mayors of municipalities and prefectures. These institutions have the power dues more
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limited in space. For regular and normal functioning of the state apparatus of public
administration, except perfect organization, the people must be prepared and able to
work. These people who work in this institution called the civil service personnel of
public administration without which public administration can not fulfill its mission.
So, the civil service, as special type of public administration activity, understand activity
based on the Constitution and the laws of the employees of this administration that
have the quality of Civil Servant (Dobjani. E., 2007).. So, civil servants are a subcategory
of public administration, operating with a special status and may be employees as the
central public administration and local public administration. At this point in terms of
human resource management in the Albanian public administration as a set of practices
of human resource management derived from the laws and regulations by which legally
administered public administration, it is important to qualify the categories of public
administration and statutes by which they function. In Albania the status of public
employees classified as: civil servants, employees with special statuses based on specific
laws and contractual status is guaranteed by the Labor Code or by collective agreements.
In terms of the central public administration is understood that the flexibility in the
direction of human resources are defined by law and then in administrative practices of
public organization, but this also happens in the local administration, so having the same
flexibility, which is thought to be different, so there was a kind of dependency higher than
the central administration. Human resources departments of the local administration
have a specific role from employment of local officials under the law on Civil Service and
Labor Code, from organization of competitions and follow all procedures for hiring or
suspension of local public administrator. Local administration takes itself initiatives for
training or qualification programs (Association of Municipalities of Albania and Hans
Seidel Foundation 2010).
Main Theories of managing public administrator performance
There is a real relation between human resource practices and performance of public
administrator and performance of public organization. Many authors have done research
about the explanation or breakdown of this relationship in order to find a mechanism
that makes this relationship to work. Different authors have different views. Some say
that this box depends mostly on the organization, some say that despite the impact of the
organization, the way of perception of the employee is the key of success. According to
Boslie (2005) “Box” is personalized by employees, in this way should have boxes equal
to the number of employees. However, in the scientific literature provides a number
of conceptual models, which show a casual connection between human resource
practices and organizational performance. The scientific literature provides a number of
conceptual models, which show a casual connection between human resource practices
and organizational performance. The main purpose of these models is to show a logical
of human resources management and performance, which show intermediary variables
and their impact. Authors who contributed to these conceptual models are: Guest
(1997), Becker, Huselid, Pickus, Spratt, (1997), Purcell, Kinnie, Hutchinson, Rayton,
Swart (2003) and Wright and Nishii (2006). There are several models that try to analyze
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triangular mechanism of performance of public administrator, management practices and
performance of public organizations for example the model of Guest (1997). According
to this model the theory of expectations as motivation theory provides a base to develop
a coherent reasoning about the relationship between human resources management
and performance. The theory proposes that individual performance depends on high
motivation, skills, perception of role. These factors influence the results of conduct,
influence the behavior of the individual, which translates into performance results and
financial results.
Another model is the Becker et al. (1997) This model suggests that the integration of
organizational strategy and human resources strategy leads to the fact that organizational
strategies lead to the design of human resources system. The practice of human resources
management affect employee skills, employee motivation and job design, which constantly
influences the creativity of employees, productivity and discrete behavior. These variables
result in operational performance, profitable or success of the organization.
Individual-performance system (Purcell et al. 2003). This system, (it is called in the
original version framework), is built on two basic suppositions, 1. The Frame advances
the concept of discretionary behavior, and suggests that virtually all employees have the
capacity to have a discrete behavior. 2) the critical role of line managers, they should have
a discretion to apply human resource management and way against employees. The Model
of Individual-performance focuses on employee skills (they can do the work, because they
have the necessary skills), motivation (they will do the work, because they want to do)
and opportunities to participate (work environment provides the necessary support and
opportunities to speak) (Boselie, P. 2010).
Wright and Nishii model (2006). Wright and Nishii examined some of the mediating
processes that can occur in human resource management and performance, the study
of relationships at multiple levels of analysis. They present the model related to target
practices of human resources, current human resource practices, human resources
practice perception, employee responsiveness and performance. The process of perception
is a very important element in this model because news in this models are elements of the
perception of the role of employees and psychological contract. General lines of the model
starts with the relationship between employees, which are based on target practices of
human resources and the current human resource practices, these affect the psychological
contract and all affect in the performance of organization.
The practical aspect of human resource management of public organizations in
Albania
The structure of public administration in Albania and legitimacy with which it functions
reduces elasticity and flexibility, efficiency and effectiveness of the use of many instruments
of human resource management. To judge about the statuses required to justify regarding
the balancing of three interests (Ceni. A., 2011).:
- The need to manage competitive workforce and operations,
- The need to implement the rights for employees in their jobs,
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The interest of the government to provide social objectives through public policy.
Is not difficult to maintain balance between these three interests in terms of public
administration, work and whose treatment is administered through statuses? These
statuses are those that have a public official who does not allow the manager to achieve
efficient and effective direction of human resources. Instruments of human resource
management such as: reward, recruitment or dismissals are fixed with statuses and do
not allow the manager to use the function efficiency of use of these human resources.
Another argument against modernization of human resource management in the public
sector is the inability of policy implementation motivation. The existence of rules that
determine salary, bonuses, and other motivational factors, in some measure prohibits
human resources manager to make differentiations or individualize treatment methods
to their staff.
Principles of organization and functioning of the state administration (Law no. 90/2012).
1. The state administration is organized and operates under the principles of:
- unity and hierarchy;
- accountability;
- de-concentration;
- clarity in the definition and distribution of responsibilities;
- economy, efficiency and effectiveness;
- cooperation between institutions of state administration.
2. According to principle of unity and hierarchy, the state administration is organized in
such a way that any institution or administrative unit is in dependency and report in a
institution or superior administrative unit.
3. According to principle of accountability, any institution or administrative units subject
to the direction and supervision by the relevant supervisor, for his activity, as well as that
of the bodies, institutions or administrative units subordinated.
4. According to principle of de-concentration administrative functions related directly
to private persons organized to be closer to them, in order to facilitate their access to
information, public services and adequate participation in the administrative proceeding
of law.
5. According to principle of clarity in the definition and allocation of responsibilities,
division and allocation of administrative functions and tasks between institutions and
administrative units should be specific, to avoid superposition, be transparent and made
public in an appropriate way.
6. According to principle of economy, efficiency and effectiveness, allocation and
distribution of responsibilities and organization of state administration should ensure
effectiveness in carrying out the functions and duties, the efficiency in achieving policy
objectives adopted and the economy in the use of goods and funds public.
7. According to principle of cooperation, institutions, administrative units and public
servants at all levels of administration cooperate among themselves and with local
independent institutions to achieve legal objectives that are entrusted in accordance with
the law.
Each principle confirms once again the supreme importance that the public administrator
has in state institutions confirms the crucial role that the performance of public
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administrator is through the effectiveness and efficiency of public organizations. Each
principle estimates public administrator role with a special significance for the entire
system.
The state institutions working for performance the of public administration are:
Training Institute of Public Administration has mission to learn civil servants to increase
professional skills and improve the knowledge in order to each civil servant to contribute
optimally to the achievements and goals of the institution.
ITAP supports the reform and improvement of a stable civil service and professional
development through training and comprehensive quality(Report Training Institute of
Public Administration, 2011). Department of Public Administration has the mission of
developing and implementing civil service reform. In implementing its mission Department
of Public Administration performs the following functions: civil service manages all
the institutions of central administration; manages and implements the functional and
structural reform in public administration institutions; designs and implements reform
in wages; coordinates the implementation of information technologies in the field of
e-government (Department of Public Administration, Annual Report 2011).
Civil Service Commission which is aimed at monitoring the implementation of Law
No. 8549, dated 11.11.1999, “Civil Servant Status” First, in terms of the implementation
of common rules for the conditions and procedures for admission to the Civil Service;
way to start and end of the employment relationship; career development; guarantee the
rights and obligations definition of civil servants this is achieved through the process
of reviewing the appeals of civil servants and secondly in terms of providing the same
standards in law enforcement in the field of civil service management in all institutions
that operate under this law, which is achieved by monitoring the civil service management
(The Civil Service Commission, Annual Report 2011). The institutions mentioned in the
progress of the work function of public administration emit a variety of instruments
and follow closely the work of public administration. For example the Department of
Public Administration crosscutting strategy n in order to improve the performance of
public organizations; the strategic vision of public administration sets having a stable
public administration, professional, well organized and in public administration based
on decision-making processes transparent, inclusive and accountable to the public. All
these are priorities to achieve improved management of human resources, improving
the systems of organization and improve procedures (Crosscutting strategy of public
administration reform in the context of the national strategy for development and
integration. 2009-2013).
Analysis that are made by TIPA (TIPA. 2012) lacks many issues the current practice of
human resource management. There is not a solid connection between units of human
resources management (and employees) and the academic community. There is not a
consistent proactive policy towards youth.
Youth can engage in public service through scholarships that require them to work in
public administration for a number of years after graduation. A similar situation exists
and experienced persons.
Other disadvantages are:
- Disorganizing of media campaigns to attract the best people;
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- Do not emphasis enough of being motivated by service in the public interest;
- Efforts to change the organizational culture because are not stable;
- pay more attention to procedures of human resource management than results;
- Systems of promotion and reward do not pay attention more work results, expertise and
zeal of work.
The most recent project about Public Administration is the approval of the School of
Public Administration which will ensure the continued qualification of the administrative
staff. Public administration functions on the basis of status in Albania are classified into:
civil servants, employees with special status that based on specific laws and contractual
status guaranteed by labor law or by collective agreement.
Many authors argue that public official status does not allow the managers to achieve an
effective and efficient management of human resources, the management often focuses
more on administration than management, this is the problem for increase performance
of human resources. The variables such reward, recruitment, firing an employee are
determined by law and the managers don’t have more competence to change them, on
the other hand the impossibility of implementing the policies of motivation is barrier in
the public sector, the judgment is based on the existence of general rules of rewards. For
some of the practices of human resource management are defined in the statutes or legal
platform not only deadlines but also other issues which may become barrier to the use of
these practices as a tool to improve performance. If we refer to civil servant status (Law
No. 8549, dated 11/11/99) or Intersectional Strategy of Public Administration Reform
(2009-2013), we can understand a restructuring of some human resources practices.
Regarding to recruitment process defined conditions such as; deadlines, applicants
evaluation components and percentages for each applicant. Also defined condition for
promotion presentation of four internal or external candidates. In parallel movements
is decided probationary period after movement although the positions may be the same.
While the performance of the performance evaluation process remains problematic, lack
of connection of this process with any reward or career growth opportunities discourage
fulfillment a serious and objective assessment. Albanian public administration aims to
unify the salary and rewards, the main principle is “the same responsibilities and the
same salary” (Intersectional strategy of public administration reform in the context of the
national strategy for development and integration. 2009-2013). Lack of flexibility in the
management of human resources not allow the effective management and it refers mostly
legal platform and inflexible civil service regulations (Denhardt. R. B., Denhardt. J. V.,
2009).
Conclusions and Recommendations
• As analyzed is theoretically and practically known that management practices of human
resources affect the public organization performance
• Mainly the public organization performance is influenced by human resources
performance through the “mechanism” of public administrator performance. So the best
way to influence performance is that the practices of human resources should focus on
the individual inputs and characteristic as well as on the individual outputs and results.
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• Direction of talent is irrelevant in organizational performance, the management of talent
is not perceived as one of the practices that affect the performance of public organizations.
• The practices of human resource management are successful if initially tend to affect
and closely linked to the individual inputs and outputs only way to achieve the highest
level of their influential.
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Abstract
Through this work, we intend to show the way of the plural’s formation neutral names, at the work
of one of the old authors of Albanian Literature.
Neutral names used in works of old authors, form the plural names in different ways, as well as the
plural suffixes as the vowel change of theme, with zero suffixes etc. In some cases, the method of
plural’s formation of a name differs from today’s plural form of that name.
Through the right use of the theoretical material, collecting of the material from the Peter Bogdani’s
work, we have concluded that in this early work of the Albanian Literature, the way of the plural’s
formation neutral names with suffixes is not a very productive way for the formation of the plural,
by comparing it with the plural’s formation of male and female names. Also, some names that
show up with a plural form, differently from today’s Albanian, indicating linguistic evolution in
accordance with the time.
Keywords: Formation of the plural, productiveness, plural suffixes, neutral names.

Introduction
In Bogdani’s work “Band of the Prophets”, the formation of the plural neutral names
appears more diversified. In this work the neutral names, as opposed to the names of
female and male, although not numerous, in the best way they represent the diversity
of forms and the methods of forming the plural . Developments language, as well as
the historical evolution of the Albanian language, have made that names with neutral
originally depress their meaning. Nowadays disintegration of neutral gender, has made
the majority of these names with neutral source to integrate into two other genders.
Thus, at Bogdani’s work “Band of the Prophets”, the names with neutral origins, form the
plural in the following ways:
I. With plural suffixes (compare: sing. anë ~ pl. enë) etc.
II. With the same form as in singular and plural, with termination zero: (compare: sing.
drū ~ pl. drū; sing. muoj ~ pl. muoj) etc.
III. With changes of the theme’s vowel (compare: sing. anë ~ pl. enë) etc.
IV. With changes of vowel’s topic and with plural suffix - (ë)na. (Compare: sing. shtrat ~
pl. shtret-ë-na) etc.
Of course, to Bogdani the plural neutral forms of names with plural suffixes is the most
productive way for the formation of the plural, but not as productive as plural with suffixes
in two other genders.
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The suffixes of plural neutral names
Plural Suffix - ë
In Bogdani works, plural suffix -ë plays an important role in the formation of originally
plural neutral names (compare: vjet-ë, vesh-ë) etc. Also, we can say that the most gender
neutral names that in singular come with vowel -ë, form the plural with other suffixes,
unlike suffix -ë (compare: emënë- emën-a). Here, appears the trend of Albanian’s early,
for a differentiation of the plural forms of some neutral names, which have the same
termination plural -ë, even to the names of the feminine and masculine.
For a formal contrast with the names of two other genders, these names have plural
endings more expressive than the plural suffix -ë (compare: : ujë – ujë-na). Regarding
the origin of this plural suffix we can say: Although it is a plural suffix, which is used
for forming the plural of the three genders, to each of them is presented with a different
source. About the source of this plural suffix, linguists generally believe that the suffix of
the plural neutral names is inherited.
In the works of the different linguists as Pederseni, Çabej, Demiraj, Ajeti, Topalli, Likaj
we find the same unique opinion expressed in various phrases and interpretation forms.
Also, the linguists generally agree about the evolution of the Indo-European plural suffix
- ā : –ë in Albanian.
Thus, to gender neutral names, plural suffix –ë as inherited plural suffix, it thought that
has the source to Indo-European neutral plural suffix - ā. It seems that this opinion Idriz
Ajeti wanted to express in his work: “Historia e gjuhës shqipe (Morfologjia historike)”.
(Ajeti, 1969, 12).
When he talk about the plural suffix -ë source of male names he claims: “ Ajo (prapashtesa
-ë) duhet të ketë ardhë nga formanti –a i vjetër indoeuropian, që mund të afrohet te neutrat
e latinishtes: templum ~ templa”. The same opinion we find expressed before him even to
Mahir Domi’s work: “Morfologjia historike e shqipes; konspekt – leksione ( dispencë)”. (
Domi, 1961, 7 ).”
Both linguists, seems that wanted to express through their affirmations that plural suffix
–ë, who is used for the formation of plural male names is originally of neutral gender.
Also it is the reflex of Indo-European plural suffix -a, which is spread by analogous way
to the male names.
According Likaj, this plural suffix -ë, the oldest Albanian suffixes to plural form of neutral
names, has the source at plural suffix of Indo-European nominative case -a, of plural
neutral names. Compare. Lat. templum ~ templ- a. ( Likaj, 2006, 41).
Demiraj join with Pedersen’s opinion that the end sound of some neutral names like
ballë, ujë etc. is the reflex of Indo-European neutral plural suffix -a, or is an additional
analogical. It supports Çabej’s opinion that plural suffix –ë to plural of vesh-ë is the reflex
of the plural suffix ā << neutral plural themes with plural suffix –o of indoeuropian
>>.(Demiraj, SF. 2, 1968.)
Also, Demiraj emphasizes that even in neutral plural names of kren-ë / krer –ë, vjet- ë
plural suffix –ë, is the reflex of old plural suffix –ā of the neutral gender. (Demiraj, 1973,
52 ).
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According to Topalli, to gender neutral names the plural suffix –ë, has the source to the
plural nominal case of the plural that came with the vowel -a. ( Topalli, 2011, 238 ).
So, between two groups that form the plural nouns with plural suffix -ë and come up with
different terminal consonants.
- Neutral names that come with terminal consonant –sh: vesh-ë ,vjetë.
1. Për gjithë vjetë mue festëtë festoni (Bogdani, shkalla I, ligjërata III, 14)
2. Ata vjetë janë ma të mirëtë, e u thonë trimënia (Bogdani, shkalla I, ligjërata IV, 28)
3. Me të dy veshët (Bogdani, pjesa II, shkalla II, ligjërata IV, 63)
4. Ju çelnë veshëtë (Bogdani, pjesa II, shkalla II, ligjërata I, 69)
- Neutral names that come with terminal consonant –-nj: shenj-ë etc.
1- Ju dukunë çelë shenjëtë (Bogdani, pjesa II, shkalla I, ligjërata III, 15)
2- Ato shenje[shenja] (Bogdani, pjesa II, shkalla II, ligjërata VI, 90)
Plural Suffix - e
One other plural suffix for the formation’s plural names to “Band of the Prophets” is plural
suffix -e, which in comparison with the names of two other genders male and female, is
not very productive in the plural formation names originally neutral. It shows that the
plural suffix –e, as a plural suffix, to the origin, there hasn’t been a plural suffix neutral
names. This suffix must have the source to plural names of two other genders, which is
stretched with analogy way in the neutral plural names. Thus, linguist’s thoughts about
the source of this plural suffix are different.
Demiraj has given the respective arguments, opposes Pedersen’s opinion that plural suffix
–e is the reflex of indoeuropian - +ãs. (Demiraj, SF.2,1968).
He adds that –ā- in final position regularly has given -e, and -s has fallen since early
without leaving any trace. Regarding the source of neutral plural suffix -e, Demiraj thinks
that this plural suffix has the source to the plural form of female names to type nuse, that
has the same form in singular and plural. By plurality of feminine names, this plural suffix
fell in the plural of some neutral names and from here was extended also in the plural of
some impersonal male names as vend-e, gëzim-e etc.
Also, most of Albanian linguists rightly reject the two Mayer’s opinions, using plausible
excuses. Generally, regard to the source of this plural suffix, linguists support Bokshi’s
opinion. (Bokshi, 1980, 89).
We can say, that the neutral plural suffix, is developed within the Albanian and is not a
reflection of any Indo-European suffixes, but has been extended to neutral gender through
the plural names of gender feminine. The feminine character of this plural suffix is shown
by the fact that pronouns, adjectives or defining words that associated neutral names with
plural suffix -e, are in feminine gender (compare: këso fajesh, gjyqe të pādërejta ).
To Bogdani, these groups of names forms the neutral plural with the plural suffix -e:
- Names that come with terminal consonant –j: Faj-e
1- Faje ͂ të përindet (Bogdani, pjesa II, shkalla II, ligjërata V, 77)
2- Për fajet tona (Bogdani, shkalla III, ligjërata IX, 133)
3- Për faje ͂ të tyne (Bogdani, shkalla III, ligjërata VIII , 124)
- Names that come with terminal consonant –gj: gjyq-e
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Urdhënimetë jo të mira, e gjyqe (Bogdani, pjesa II, shkalla I, ligjërata V, 25)
- Names that come with terminal consonant –m:dëm-e
1- Dame të mëdhā (Bogdani, shkalla III, ligjërata X , 137)
2- Shumë duer së këqiash e damesh (Bogdani, shkalla III, ligjërata XIV, 144)
This names faje, gjyqe, dame came with the same form as in today’s Albanian.
Plural Suffix - a
Also this plural suffix is used for forming the plural of fairly neutral names originally
used in the work of Bogdani (compare: emën-a). As the plural suffix -e, also this plural
suffix has the source to feminine gender. The plural suffix -a, to gender neutral names,
it is not a reflection of any Indo-European plural suffix as foreign linguists claim, but
it is the internal development of Albanian. Meyer in the work: “Albanesische Studien.
Wien; I: Sun Pluralbildungen der albanesischen nomina” expresses the opinion that this
is the reflex of Indo-European plural suffix formanti –ās (the plural of feminine name with
theme in -ā). (Meyer,1883, 97).
From the other side another Albanian linguists and any foreign linguist, agree with thw
opinion that plural suffix -a, has emerged from the melting of terminal names –e with
plural suffix –e.
Pederseni thought that melting of terminal – ë, with plural suffix -e ,has happened to type
of the names burrë, and rightly, other Albanian linguists as Demiraj, Likaj, Topalli think
that plural suffix -a, has emerged from melting of terminal –ë to the feminine names of
type fushë with plural suffix –e (fush - ë +e > a ). So, plural suffix -a, as a clearer suffix
was extended also to originally names neutral (compare: petëk-a) and through the neutral
names was extended to male names that designate personal and impersonal. The feminine
origin of this plural suffix is showed by the fact that neutral names that take this plural
suffix, generally change gender by integrating in feminine gender.
To the work “Band of the Prophets” forms the plural with suffix –a, names originally
neutral, which in singular form emerge:
- With termial - ëk: Petëk-a
1- Nukë u tretnë petëkatë, as këpucatë (Bogdani, shkalla III, ligjërata I, 92)
2- Tue marrë petëkat mbë krahë (Bogdani, pjesa II, shkalla II, ligjërata II, 57)
3- Petëkat e Krishtit katër pjesësh (Bogdani, shkalla III, ligjërata III, 106)
- With termial - n: kren-a.
1- Kishte shtatë krena (Bogdani, shkalla I, ligjërata VII , 47)
2- Nji kafshë e shemptueme me pêsë krēna (Bogdani, pjesa II, shkalla IV, ligjërata I, 137)
In today’s Albanian kren-ë forms the plural with the plural suffix –ë (kren-ë), different
from Bogdani’s work who that names comes with plural suffix –a. The word petëk-a, came
with the same form as nowadays with the plural suffix –a (petëk-a).
Plural Suffix – (ë)na / - (ë)ra
In the work “Band of the Prophets” we have the formation of plural names originally
neutral with plural suffix –(ë)na (compare: ujë -na), along plural suffix -(ë)ra that is used
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in Tosc dialect and in today’s standard language. The vowel –ë, before the plural suffix
–na is added to ease pronunciation (compare: mish-ë-na). This plural suffix is not very
productive in the formation of neutral plural names. As a plural suffix is developed along
historical evolution of Albanian. Meyer’s, thought that Geg.-na, Tosk.-ra are analogical
formations according the plural names with –a, from names in theme with –n as emna/
emra. (Meyer,1883, 102-103).
This opinion of Meyer found support from almost all Albanian linguists and foreign
linguists. This opinion is supported by reservations, almost by all Albanian linguists like:
Domi, Demiraj, Likaj.
Demiraj and other linguists after him expresses the opinion that morpheme division to
plurals form: gja-na / gjë-ra, za-na / zë-ra in popular linguistic consciousness was more
likely than to em-na / em-ra. Other linguists as Demiraj, Likaj, Topalli have the opinion
that the plural suffix -na /-ra have the source to the expansion of the plural suffix -a, with
terminal of names - n / -r: gja-na / gjë-ra, za-na / zë-ra. Even this plural suffix has feminine
character, since the plural suffix –a, that is in compound of this plural suffix, is originally
acquired to feminine names.
In Bogdani’s work the plural is formed with this suffix:
- Names that come in the singular with a consonant:
1- Ndëpër rreshtëna ͂ të t’ vrāmet (Bogdani, shkalla I, ligjërata VII, 50)
2- Disa emëna të visevet (Bogdani, shkalla II, ligjërata III,74)
3- Ato emëna (Bogdani, shkalla II, ligjërata III, 75)
4- Na kallëzon ato emëna (Bogdani, shkalla I, ligjërata III,17)
5- Emënat’ e shenjëvet (Bogdani, shkalla I, ligjërata IV, 27)
6- Posi vetë shembëlltyrët së emënavet së patriarkëvet (Bogdani, shkalla II, ligjërata I,62)
- Names that come in the singular with a vowel:
1- Ato ujëna (Bogdani, shkalla I, ligjërata I, 5)
2- Përmbī ujënat (Bogdani, shkalla I, ligjërata IV,24)
3- Kjenë ujëna aqa të mëdhā (Bogdani, shkalla I, ligjërata VII, 51)
Neutral plural names with the same form in the singular and plural
To Peter Bogdani’s work “Band of the Prophets “, there are a small number of names
originally neutral, that form the plural of neutral names with the same form in singular
and in plural or with termination zero. (Compare: sing. drū ~ pl. drū, sing. muoj ~ pl.
muoj).
1- Se ndër mendt’ tona (Bogdani, shkalla I, ligjërata I, 5)
2- Ndër mend tona (Bogdani, shkalla I, ligjërata I, 6)
3- Gjithë drushit së Parrīsit (Bogdani, shkalla I, ligjërata VI, 45)
4- Djeg dru e gurë (Bogdani, shkalla IV, ligjërata VI,166)
There are some neutral names that form the plural in this way. The plural form of the
name dru in today’s Albanian came in the form dru-rë, different to Bogdani’s work, which
this name has the same form in singular and plural.
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Neutral plural names with changes of the vowel of theme. (metaphone phenomenon)
Also, the neutral plural names to Bogdanis work is formed with vowel changes of theme
names: (compare: sing. anë ~ pl. enë)
- Ruhetë ndë enë ͂ të ārta (Bogdani, shkalla II, ligjërata II, 68 )
- Të huanjë prej fqinjëshit e mijshit [miqshit] enë t’ ārta e të rgjanta (Bogdani, shkalla III,
ligjërata I, 91)
To Bogdani’s work only the name: sing. anë ~ pl. enë, forms the plural in this way. So, we
can say that this is the less productive way in forming of the plural to Bogdani’s work.
Neutral plural names with changes of the vowel of theme.
( metaphone phenomenon ) and with plural suffix -- (ë)na.
In Bogdanis work, we have another group of names originally neutral, probably negligible
in number, that form the plural with the theme vowel change and with plural suffix - (ë)
na. (Compare: sing. shtrat ~ pl. shtret-ë-na, eshtëna). Examples from Bogdani’s work:
1- Treqind eshtëna… (Bogdani, shkalla I, ligjërata VI, 40)
2- Ja thyenë eshtënatë…(Bogdani, pjesa II, shkalla III, ligjërata III, 123)
3- Gjithë eshtënatë……(Bogdani, shkalla I, ligjërata VI, 40 )
There are a few neutral names that form the plural in this way. We can say that it is not a
productive way in forming of the plural neutral names.
Conclusions
In conclusion we can say that:
- To Bogdanis work, more productive way for the formation of neutral plural names is
plural formation with plural suffixes.
- The neutral plural suffixes by productivity can be sorted in this way e, -ë, –(ë)na, -a.
So how more productive plural suffix is presented the plural suffix -e, while less productive
is presented the plural suffix –a. To Bogdanis work, the plural suffix - (ë) ra isn’t used
for the formation of the plural neutral names. It is used to form only the plural of the
neutral names in today’s Albanian. Comparing with the plural formation of male and
female names, formation of the plural of neutral names is not very productive, because
the number of the neutral names is not numerous.
- Other ways of forming the plural although are used for a limited number of neutral
gender names, play an essential role as witness the diversity ways of forming the plural, to
the work Bogdani.
- We saw that some neutral names form the plural form with the same form as in today’s
Albanian, but some others names had a different plural suffix from today’s Albanian.
- Also, through these grammar data, attested the linguistic evolution that comply with the
rules and laws of the time.
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Abstrakt
Turizmi është konsideruar si një nga sektorët më të rëndësishëm për zhvillimin dhe rritjen
ekonomike të një vendi. Shqipëria ka potencialin e duhur për zhvillimin e këtij sektori, në të
gjithë llojin e tij, si Turizmin bregdetar, malor, kulturor, historik, kurativ, etj. Qëllimi kryesor i
këtij punimi, është prezantimi i një pamjeje të përgjithshme të situatës së zhvillimit të Turizmit në
Shqipëri, përgjatë viteve të fundit, duke ofruar të dhëna statistikore që e vlerësojnë këtë zhvillim.
Analiza SWOT, e pikave të forta dhe të dobta me të cilat zhvillimi i Turizmit në Shqipëri paraqitet,
është gjitashtu pjesë e analizës sonë në këtë punim. Metodologjia që kemi përdorur në realizimin
e këtij punimi, bazohet në të dhëna sekondare të ofruara nga burime të ndryshme informacioni
sidomos, burimet zyrtare të INSTAT dhe WTTC. Treguesit statistikorë të paraqitur në punim,
japin një ide të qartë të rrugës që ka bërë sektori i Turizmit në Shqipëri gjatë këtyre viteve. Analiza
e faktorëve që ndikojnë pozitivisht dhe negativisht në sektorin e Turizmit për vendin tonë, ka
rëndësi për të nxjerrë konkluzionet e duhura dhe rekomandimet për të ardhmen.

Hyrje
Turizmi sot paraqet një aktivitet biznesi që përbën një nga degët më me rëndësi
ekonomike. Ky aktivitet privat u siguron vendeve në të cilat është i zhvilluar një
mundësi punësimi dhe të ardhurash të larta, në krahasim me vendet e tjera. Ashtu
sikurse shumë vende të Rajonit të cilat e kanë të zhvilluar sektorin e Turizmit,
edhe në Shqipëri vitet e fundit është venë re një një interes i vazhdueshëm për
zhvillimin e Turizmit, si Turizmin bregdetar, malor, kulturor, historik, kurativ,
etj. Duke qenë një vend me ekonomi në zhvillim, sektori i Turizmit është parë si
një nga aktivitetet kryesore për të siguruar vende të lira pune, të ardhura më të
mëdha, që do çonin më tej në rritjen e mirëqënies së popullsisë, dhe në zhvillimin
ekonomik të vendit në tërësi.
Gjatë periudhës së tranzicionit, u krijuan kushte të reja për zhvillimin e Turizmit si
pasojë e kalimit të ekonomisë nga ajo e centralizuar në ekonomi tregu, duke krijuar
mundësinë për nxitjen dhe zhvillimin e sektorit privat, rigjallërimi i sektorëve të
tjerë të ekonomisë të afërt me Turizmin, marrëdhënieve tregtare midis Shqipërisë
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dhe vendeve të tjera, etj.
Qëllimi kryesor i këtij punimi, është prezantimi i një pamjeje të përgjithshme
të situatës së zhvillimit të Turizmit në Shqipëri, përgjatë viteve të fundit, duke
ofruar të dhëna statistikore që e vlerësojnë këtë zhvillim si dhe realizimi i një
analize SWOT, për pikat e forta dhe të dobta me të cilat zhvillimi i Turizmit në
Shqipëri paraqitet. Punimi është strukturuar në disa pjesë kryesore. Pjesa e parë i
kushtohet një prezantimi të shkurtër të rrugës që ka bërë turizmi si aktivitet privat
në Shqipëri gjatë viteve të fundit. Pjesa e dytë i kushtohet rolit të rëndësishëm
që luan zhvillimi i Turizmit në ekonominë shqiptare, pjesa e tretë, nëpërmjet një
analize SWOT, bën të mundur vlerësimin e pikave të dobta dhe të forta që ky
aktivitet ka në Shqipëri, duke dhënë gjithashtu dhe sfidat për të ardhmen. Pjesa e
fundit e punimit i kushtohet konkluzioneve dhe rekomandimeve për të ardhmen.
Zhvillimi i Turizmit në Shqipëri gjatë tranzicionit dhe produktet që ai ofron
Deri në fillimet e viteve ‘90, sektori i Turizmit në Shqipëri, ishte ende në duart e
shtetit socialist, me karakteristikat e një sektori të komanduar dhe kontrolluar në të
gjitha drejtimet. Pas viteve ‹90, me zhvillimin ekonomisë së tregut në Shqipëri edhe
sektori i Turizmit pati ndryshime të dukshme pozitive, si në aspektin sasior ashtu
dhe në atë cilësor. Rolin kryesor në zhvillimin e tij, e ka dhenë biznësi turistik dhe
sipërmarrja private. Sektori privat nëpërmjet investimeve të mëdha në turizëm, ka
bërë të mundur zhvillimin e aktiviteteve turistike në Shqipëri, nëpermjet zgjerimit
të spektrit të produkteve dhe shërbimeve që ai ofron.
Në kete pjesë te punimit, vendin kryesor ia kemi kushtuar prezantimit të gjithe
spektrit të produkteve dhe shërbimeve turistike, që kanë marrë zhvillim gjatë
periudhës së tranzicionit në Shqipëri. Duke patur një informacin të qartë, në atë
se çfarë Shqipëria mund t›i ofrojë turisteve të huaj, bëhet e mundur dhe hartimi i
politikave konkrete zhvillimi për të ardhmen e këtij sektori të rëndësishëm.
Shqipëria paraqet potenciale të mjaftueshme për zhvillimin e aktiviteteve dhe
produkteve turistike të llojeve të ndryshme si: Turizmin bregdetar, kulturor, malor,
kurativ, lumor, etj.
Turizmi bregdetar në Shqipëri, ka arritur një zhvillim të konsiderueshëm vitet e
fundit. Bregdeti i Adriatikut dhe Jonit, janë potencialet e tij më të mëdha. Një
seri plazhesh me rërë të gjerë dhe ujërat e cekët mbizotërojnë në Adriatik. Plazhe
me rërë të vendosura përgjatë bregdetit Adriatik përfshijnë plazhin e Velipojës
në qarkut Shkodër, plazhi i Shëngjinit në rrethin e Lezhës, plazhi Patogut në
rrethin e Kurbinit, plazhi i Shen Pjetrit në gjirin e Lalzit në rrethin e Durrësit
dhe plazhi i Golemit, të cilët janë dhe plazhet më të vizituara. Gjithashtu mund
të përmendim Spillen dhe plazhin e Gjeneralit me rërë në rrethin e Kavajës, të
581

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

Divjakës, në rrethin e Lushnjës, të Semanit në rrethin e Fierit dhe plazhin e vjetër
të Vlorës. Aktivitetet kryesore mund të përfshijnë notin, velat, peshkimin, apo
udhëtimet me jaht. Bregdeti i Jonit dallohet për tipare të tjera, kryesisht shumë i
mirë për plazhe me ujë kristal. Plazhet e Jonit perfshijnë vije bregdetare të Palasës,
Dhërmiut, Jala, Himara, Qeparoi, Borshit, etj.
Duke qënë po aq e rëndësishme sa oferta gjeografike-natyrore, pasuria kulturore
ka avantazhin e të qenit josezonale, e përshtatshme për t’u vizituar gjatë gjithë vitit.
Turizmi kuluror në Shqipëri, është një aktivitet fitimprurës për periudha afatgjata,
duke u mbështëtur në shfrytezimin e monumenteve kulturore (Xhaja et al, 2013).
Burime të shumta te pasurise kulturore janë të një cilësie shumë të lartë dhe mund
të thithin një nivel të lartë vizitoresh, nëse i bëhet një publikim i gjerë në këtë grup
njërezish (Marku 2014).
Arkeologjia, trashëgimia dhe kultura identifikohen si pikat të forta kryesore
të Shqipërisë në studime të ndryshme të kryera me vizitorë dhe industrinë e
udhëtimeve nga tregjet e huaja. Potenciali i Turizmit kulturor shqiptar përfaqësohet
nga disa pika kryesore: Qëndra dhe objekte arkeologjike, të cilat dëshmojnë për
qëndra të vjetra banimi dhe zhvillimit të vendit tonë. Ndër to veçohen qëndra të
tilla, si: Butrinti, Apolonia, Dyrrahu, Antigonea, Bylisi, Amantia etj., si dhe mjaft
objekte të veçanta arkeologjike të gjendura kudo në vendin tonë. Nisur nga këto
vlera shumë prej tyre janë kthyer në qëndra monumentale nën mbrojtjen e shteti,
madje ka të tilla si Butrinti që ndodhet nën mbrojtjen e UNESKO-s, ndërkohë që
Butrinti dhe rrethinat e tij, për vlerat arkeologjike dhe natyrore, janë shpallur Park
Kombëtar. Kala dhe kështjella anëmbanë Shqipërisë, të cilat i përkasin kryesisht
periudhës mesjetare, shërbejnë si dëshmitare të qëndresës së popullit shqiptar
ndaj pushtimit të huaj. Objekte të tilla janë të shumta në Shqipëri, por midis
tyre vlen të veçohen kala të tilla, si ajo e Beratit, Gjirokastrës, Krujës, Shkodrës,
Petralbës, Stelushit, kalatë e Ali Pashë Tepelenës në Tepelenë, Libohovë, Porto
Palermo, kështjella e Petrelës etj., duke zënë një vend shumë të rëndësishëm në
itinerarin turistik në Shqipëri, nga turistë të ndryshëm që tregojnë interes të
veçantë për njohjen e historisë së tyre. Objekte të kultit, si: kisha, xhami, teqe
etj., përveç rëndësisë së tyre fetare, paraqesin interes për t’u vizituar nga turistë të
ndryshëm vendas dhe të huaj. Këto objekte kanë si bazë ekzistencën në Shqipëri
të tre besimeve kryesore fetare (islamizmit,ortodoksisë dhe katolicizmit) dhe janë
një tregues shumë i mirë se si mund të bashkëjetojnë në paqe besime të ndryshme
fetare. Turistët mund t’i vizitojnë pa probleme të gjitha objektet fetare në bazë të
këtyre besimeve fetare, duke u njohur si me arkitekturat e veçanta të tyre, ashtu
dhe me historinë e ndërtimit dhe të funksionimit. Objektet etnografike të kulturës,
banimit dhe jetesës, Në Shqipëri pothuaj çdo zonë, madje shpesh edhe çdo fshat
apo qytet, ofron veçantitë e tyre në objekte të ndryshme etnografike: të banimit,
veshjes, ushqimit etj. Të gjitha këto objekte përbëjnë njëkohësisht edhe motive të
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rëndësishme të lëvizjes turistike për njohjen, studimin dhe përjetimin e tyre.
Turizmi malor, është një tjetër pjesë e spektrit të larmishëm të Turizmit në Shqipëri.
Mbizotërimi i një relievi të jashtëzakonshme kodrinor dhe peisazhit malor,
përbën potencialin e nevojshem për zhvillimin e një game të gjerë aktivitetesh të
Turizmit malor, të cilat mund të ndodhin gjatë sezonit të ftohtë të dimrit (turizmi
i bardhë) dhe gjatë sezonit të ngrohtë (turizmi i gjelbër). Aktivitetet kryesore
turistike që mund të kryhen në territoret malore janë sportet dimërore, ngjitje,
ekskursione, eko-turizmi, peshkimi në lumenj dhe creeks, turizmi me tenda,
mountain biking, etj. Vende të mëdha malore në Shqipëri ofrojnë mundësi të mira
natyrore për ski. Vendet më të mira janë Voskopoja në rrethin e Korçës, Dardha,
Drenova dhe Boboshtica. Zhvillimi i sporteve dimërore kërkon investime jo
vetëm në infrastrukturën për sportin e skive, por edhe në ndërtimin e strukturave
akomoduese, që plotësojnë kushtet dhe standartet e duhura.
Turizmi kurativ është një dege e rëndësishme e turizmmit shqiptar, të cilit
gjithashtu i duhet dhënë përparësi në politikat qeverisëse. Në Shqipëri ka shumë
qëndra kurative të sëmundjeve të ndryshme si ato të reumatizmit, frymëmarrjes,
zemrës etj. Pranë këtyre qëndrave shërbejnë ekipe të specializuara mjekësh të cilët
janë në dispozicion të pushuesve, që zakonisht vuajnë nga sëmundje të ndryshme,
për rehabilitimin dhe kthimin e tyre në jetën normale. Më të përmendurat prej
tyre janë: burimet e Dobroves pranë qytetit të Peshkopisë, Bilaj pranë Fushë
Krujës, Llixhat e Elbasanit, Bënjë në rrethin e Përmetit dhe Vronomero pranë
Leskovikut, etj. Ka edhe struktura për akomodimin dhe trajtimin në secilen prej
tyre janë ngritur dhe strukturat përkatëse akomoduese, të cilat këkrojnë investime
të mëtejshme për të përmbushur sa më mirë kërkesat aktuale të tregut.
Turizmi i lumenjve, ende në Shqipëri nuk ka arritur shkallën e duhur të zhvillimit,
por mundësite që ky vend ofron për këtë lloj turizmi janë të shumta. Shqipëria është
e pasur me sipërfaqë të ujrave të rrjedhshëm dhe me një rrjet të konsiderueshëm
të lumenjve, përrenjve dhe burimeve nëntokësore. Ato dallohen për bukurite
e tyre, si dhe mundësitë që ofrojnë për kryerjen e disa aktiviteteve si kayaking,
notin, peshkimin, etj. Vlen të përmendet burimet nëntokësore te Syri i Kalter (Syri
i Kaltër), në Delvinë, Vioroi në Gjirokastër dhe Syri i Sheganit pranë liqenit të
Shkodrës, gjithashtu kanionet në Skrapar dhe Përmet.
Roli i Turizmit në ekonominë shqiptare
Zhvillimet e fundit në fushën e Turizmit në Shqipëri, shprehin qartë faktin se
Turizmi po shërben si një burim kryesor zhvillimi për ekonominë e vendit. Në
qoftë se Shqipëria do të mund të përdorë burimet e veta në interes të zhvillimit të
Turizmit, ajo mund të kishte qënë shumë më e zhvilluar ekonomikisht. Shqipëria
në ditet e sotme po perpiqet të fitojë pozitën e merituar si një destinacion turistik.
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Turizmi ka një potencial të shkëlqyer si një katalizator i rritjes ekonomike dhe
për këtë arsye është konsideruar si një sektor kyç në nivelin makro-ekonomik.
Për këtë arsye i duhen krijuar kushtet e përshtatshme investimeve të vendit dhe të
huaja që të zgjerojnë biznesin e tyre në sektorin e Turizmit në Shqipëri.
Një turizëm i zhvilluar nuk krijon vetëm mundësinë për pushim, argëtim dhe për
të kaluar sa më mirë kohën e lirë, por nga ana tjetër për kushtet e vendit tonë, është
sektori ekonomik i një rëndësie të veçantë. Turizmi në përgjithesi luan një rol shumë
të rendesishëm për vendet që janë në rrugën e zhvillimit siç është edhe Shqipëria.
Turizmi sot konsiderohet si degë kryesore dhe me përparësi, e cila do të sigurojë
zhvillimin ekonomik të vendit e rritjen e nivelit të jetesës së popullsisë shqiptare.
Për të bërë të mundur vlerësimin e zhvillimit në vlera të matshme të Turizmit
në Shqipëri, në këtë punim jemi bazuar në të dhëna sekondare, të siguruara nga
INSTAT dhe Travel & Tourism Economic Impact 2014 Albania. Informacioni që
ne kemi përdorur përputhet me objektivin e statistikave të Turizmit për të publikuar
informacion statistikor me cilësi mbi Turizmin dhe të harmonizuar me standartet
europiane sipas direktivës së Këshillit Nr. 95/57/EC mbi mbledhjen e informacionit
statistikor në fushën e Turizmit. Në këtë punim jemi bazuar në tregues të rëndësishëm
statistikor, nëpërmjet të cilëve të shprehet sa më qartë rruga që ka ndjekur zhvillimi
i sektorit të Turizmit në Shqipëri dhe roli në ekonominë shqiptare.
Statistikat e zhvillimit të Turizmit trajtohen në dy drejtime. Një drejtim është
kapaciteti dhe frekuentimi i njësive akomoduese dhe ana tjetër janë hyrjet-daljet e
shtetasve, të huaj apo shqiptarë sipas pikave kufitare dhe sipas mjetit të udhëtimit.
Nga të dhënat e paraqitura në Grafikun 1, shikohet qartë që kemi patur një trend
pozitiv të numrit të të mbërriturve në hotelet shqiptare. Për çdo vit kemi patur
një fluks më të madh të të huajve në hotelet shqiptare. Nëse do t›i referohashim të
dhenave të Grafikut 2, numri i të mbërriturve në Shqipëri, ka pësuar një rritje te
konsiderueshme nga 2000 në 2013. Analiza e mësipërme e të dhënave na çon në
konkluzionin se: kemi një rritje domethënëse të sektorit te Turizmit në Shqipëri,
përsa i takon periudhës 2000-2013.
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Përsa i përket efektit që ka zhvillimi i Turizmit në ekonominë e vendit, ka shumë
tregues të matshëm që mund ta shprehin fare mirë këtë gjë. Rritja ekonomike e vendit
e mbështëtur në zhvillimin e Turizmit, është tashme një fakt i padiskutueshëm. Të
ardhurat që sigurohen nga turizmi janë të menjëhershme dhe me vlera të mëdha.
Sipas llogaritjeve për Shqipërinë nga Këshilli Botëror për Turizmin dhe Udhëtimet
- WTTC, kontributi i drejtpërdrejtë i Turizmit për PBB-në për vitin 2013 ishte
68,1 miliardë Lekë, ose 4,8 % të tij ndërsa kontributi i përgjithshëm për ekonominë
ishte 239,8 miliardë Lekë ose 16,7%.
Për sa i përket hapjes së vendeve të reja të punës, sektori i Turizmit ka hapur
drejtpërdrejt 41.000 vende pune ose 4,3 % të numrit të përgjithshëm ndërsa
në mënyrë të tërthortë ka hapur 146.500 vende pune ose 15,2% të tyre. Po këto
rezultate shihen mjaft qartë në Grafikun 3 dhe 4, burimi kryesor i të dhënave
të të cilëve ka qënë Travel & Tourism Economic Impact 2014 Albania. Nga
informacioni dhe të dhenat e paraqitura, kuptohet roli i rëndësishëm i Turizmit
në aspektin ekonomiko-social në Shqipëri. Në kushtet e Shqipërisë, kur industria
po zhvillohet me ritme të ngadalta e kur në të punon një pjesë e vogël e fuqisë
punëtore, kur fenomeni i braktisjes së fshatit e punës në të po bëhet gjithnjë e më
masiv, punësimi në turizëm, ku niveli i të ardhurave është më i lartë se në sektorët
e tjerë, përbën një ngasje e tërheqje të vazhdueshme për rininë shqiptare. Në këtë
mënyrë turizmi arrin të zbutë papunësisë që përbën një dukuri shqëtësuese e me
përmasa të konsiderueshme për shoqërinë shqiptare,si dhe të përbëjë një pjesë
kryesore të PBB vendas.
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Grafiku 3. Kontributi direkt i Turizmit në GDP(1-Vlerë absolute; 2-në % të totalit
të GDP)

Burimi: Travel & Tourism Economic Impact 2014 Albania
Grafiku 4. Kontributi direkt i Turizmit në punësim (në % te totalit të punësimit)

Burimi: Travel & Tourism Economic Impact 2014 Albania
Analiza SWOT për Turizmin në Shqipëri
Për një zhvillim sa më të qëndrueshem të Turizmit në Shqipëri, duhet të bazohemi
edhe në kryerjen e analizës SWOT, e cila përbëhet nga faktorët e brendshëm që
janë fuqitë dhe dobësi dhe nga faktorët e jashtëm – mundësitë dhe rreziqet. Analiza
SWOT ka një përdorim shumë të gjerë (SWOT- Strength – Fuqi; Weaknëss Dobësi; Opportunity – Mundësi; Threat – Kërcënime apo rreziqet), dhe është me
rëndësi të bazohet me instrumentet përkatëse që lidhen me Turizmin në Shqipëri.
Në mënyrë të përmbledhur kjo analizë e mbështetur mbi karakteristikat kryesore
në të cilat ky sektor prezantohet, jepet si më poshtë:
Fuqitë: shprehin aftësitë që mundësojnë dhe lehtësojnë zhvillimin e qëndrueshëm
të Turizmit në Shqipëri. Ato janë shumë të rëndësishme, për shfrytëzimin e të
gjitha mundësive, për zbutjen dhe zvogëlimin e dobësive si dhe po ashtu për
reduktimin e kërcënimeve
Pozita gjeografike si pjesë e ofertës gjeografike – natyrore luan një rol të
rëndësishëm në zhvillimin e Turizmit të një vendi dhe sidomos për Shqipërinë
ku së bashku me elemente të tjerë gjeografike- natyrorë si: relievi, klima, ujërat,
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bota bimore dhe shtazore dhe objektet historiko –kulturore, përbëjnë potencialin
turistik primar; Kushte të përshtatshme klimatike si për Turizmin bregdetar dhe
atë malor; Monumente historike dhe kulturore; Resurset natyrore (mineralet,
malet, uji); Fuqia e lirë punëtore; Mikpritjen e shqiptareve; Popullsinë në moshe të
re; Mundësi për zhvillimin e aktiviteteve rekreative dhe eko-Turizmit, etj.
Dobësite - pengojnë rritjen, zhvillimin dhe mbijetesën Turizmit në Shqipëri:
Infrastruktura jo e përshtatshme për zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm.
Vitet e fundit ka pasur investime të mëdha në rrugë, por megjithatë investimet në
energji, por edhe në rrugë nuk janë ende plotësisht sipas kërkesave të kohës për
të pasur një Turizëm të zhvilluar dhe elitar; Institucionet jo të zhvilluara sa duhet
në mbështëtje të këtij sektori; Mungesa e financave dhe kreditimit për investime
të qëndrueshme në Turizëm; Zhvillimi pamjaftueshëm i biznesit privat, sidomos
të vogël dhe të mesëm në sektorin e Turizmit; Kapacitete jo të përshtatshme
akomoduese, me standartet e parealizuara; Ndotja e mjedisit dhe problemet me
mbetjet urbane; Konkurrenca me vendet e rajoni, etj.
Mundësitë ose shanset më të mira në dispozicionin të bizneseve turistike, në
funksion të zhvillimit dhe të rritjes së tyre të mëtejshme:
Përfshirja në projektet e EU; Zhvillimi i infrastrukturës teknologjike dhe
bashkëpunimit; Rritja e investimeve të huaja në këtë sektor; Infrastruktura ligjore,
hartimi i strategjisë kombëtare për Turizmin, etj.
Kërcënime apo rreziqet - paraqësin sfida të jashtëzakonshme që do të pengonin në
këtë mënyrë shfrytëzimin e mëtejshëm të mundësive:
Përkrahje e pamjaftueshme e bizneseve turistike nga qeveria; Kufizimet financiare
të shprehura në normat e larta të interesit të kredidhënies; kreditë jo të përshtatshme
për investime kapitale; Paqartësinë në kuadrin ligjor; Kriza ekonomike që ka
përfshirë rajonin; Problemet ende të pazgjidhura të pronësisë; Pasiguria politike
që ka kërcenuar shpesh vendin dhe rajonin, etj.
Kjo analizë ekonomike është një instrument shumë i dobishëm për identifikimin
e faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm, që ndikojnë në zhvillimin e Turizmit të
qëndrueshëm në Shqipëri. Ajo mund të shërbejë si bazë në hartimin e politikave
të duhura në mbështëtje të këtij zhvillimi.
Konkluzione dhe rekomandime
Qëllimi kryesor i këtij punimi ishte prezantimi i zhvillimit të Turizmit në vendin
tonë, rëndësia e tij në ekonomi, si dhe prezantimi i pikave të forta dhe të dobta
të tij. Sektori i Turizmit në Shqipëri, paraqitet me të gjitha llojet e produkteve të
tij, që nga turizmi bregdetar, malor, kulturor, kurativ, etj. Të dhënat statistikore,
paraqiten trendin pozitiv të rritjes së këtij sektori për periudhën, gjatë viteve të
fundit, numri i turisteve të huaj që kishin vizituar Shqipërinë gjatë kësaj periudhe
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ka ardhur gjithnjë në rritje. Roli i këtij sektori në ekonominë shqiptare u prezantua
nëpërmjet ndikimit që ai ka në prodhimin kombëtar dhe në punëzenien e njërzve.
Përsa i përket pikave të forta dhe të dobta, avantazhe të shumta e shoqërojnë
zhvillimin e sektorit të Turizmit në Shqipëri, si pozita gjeografike, pasuria kulturore,
arkeoligjike, historike, etj që ne i përmendëm në këtë punim, por gjithashtu dhe
probleme dhe pengesa të përbëra nga një sërë faktorësh të tjerë si: infrastruktura
e dobët, mungesa e investimeve në këtë sektor, kriza ekonomike shoqëruar me
rënien e remitancave, etj.
Duke patur parasysh konkluzionet e mësipërme, për të patur një zhvillim të
qëndrueshëm të Turizmit në Shqipëri, duhen marrë një sere masash që lidhen
me përmirësimin e ofertave për akomodim në destinacionët kryesore turistike,
rritja e kapacitetit dhe cilësisë së tyre, përmirësimit të strukturave ekzistuese dhe
ndërtimit të hoteleve të reja, rritja e kredidhënies dhe përmiresimi i kushteve të
kredive për biznëset turistike, etj. Krijimi i praktikës së takimeve të rregullta të
palëve të interesuara, administratës dhe aktorëve të interesuar për të diskutuar
çështje lidhur me zhvillimin e Turizmit. Ngritja ose përmirësimi i strukturave, si:
Qëndrat e Informacionit Turistik (TIC). Krijimi dhe zbatimi i sistemit të trajnimit
dhe çertifikimit për guidat turistike dhe guidat në pikat turistike. Përmirësimi i
marketingut dhe shitjeve. Krijimi i tregjeve karakteristike me produkte lokale.
Mbështetja e lidhjeve mes biznëseve të Turizmit dhe prodhuesve vendas.
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Abstrakt
Migrimi është lëvizja e grupeve të mëdha të njerëzve nga një vend në një tjetër, për arsye pune,
profesionale, ekonomike, politike, kulturore etj., e cila presupozon ndryshimin e vendbanimit.
Kur njerëzit largohen nga një vend për tu vendosur në një vend tjetër, ky proces quhet emigrim.
Ndërsa kur njerëzit vijnë për tu vendosur në një vend nga vende të tjera, ky proces quhet imigrim.
Emigrimi dhe imigrimi janë dy anë të një dukurie. Zakonisht emigrimi i njerëzve ndodh nga
vendet e varfëra në ato të pasura, nga periferitë drejt qendrës, nga zonat rurale drejt atyre urbane.
Emigrimi nga një shtet në një tjetër quhen emigrim ndërkombëtar, ndërsa emigrimi brenda vendit
quhet emigrim i brendshëm.
Njerëzit emigrojnë, por edhe imigrojnë. Diferenca midis numrit të njerëzve që imigrojnë dhe
numrit të njerëzve që emigrojnë nga një territor i caktuar quhet migrimi neto.
Shkaqet prej të cilave emigrojnë njerëzit quhen faktorë të emigrimit. Faktorët e emigrimit janë
shtytës dhe tërheqës. Faktorët shtytës janë kushtet dhe rrethanat që i detyrojnë njerëzit të emigrojnë
nga vendbanimi i tyre drejt një territori, vendi e vendbanimi të ri. Faktorët tërheqës janë kushtet
dhe rrethanat që shkaktojnë lëvizjen dhe vendosjen e njerezvë në një territor, vend ose vendbanim
të ri. Faktorët shtytës dher faktorët tërheqës janë të shumëllojshëm: ekonomikë, politikë, shoqërorë,
kulturorë, psikologjikë, etnikë, fetarë etj.
Migrimi vullnetar është lëvizja e njerëzve drejt një territori, vendi ose vendbanimit të ri, me
dëshirën dhe vullnetin e tyre. Migrimi i detyruar është lëvizja e njerëzve drejt një territori, vendi
ose vendbanimit të ri, të detyruar nga kushtet dhe rrethanat, të cilat e bëjnë të vështirë ose të
pamundur jetën në territorin, vendin ose vendbanimin ekzistues.
Zakonisht njerëzit emigrojnë për arsye ekonomike dhe kjo lëvizje quhet migrim ekonomik ose
migrim i punës. Por njerëzit mund të emigrojnë edhe për arsye politike, fetare, etnike etj. Në këtë
rast migrimi i tyre quhet migrim politik dhe njerëzit që emigrojnë quhen emigrantë politikë,
etnikë ose fetarë. Këto kategori emigrantësh quhen ndryshe edhe refugjatë. Refugjatët që kërkojnë
strehim politik në vendin ku emigrojnë quhen azil-kërkues. Personat të cilëve u jepet strehimi
politik në vendin ku kanë emigruar quhen azilantë. (Kendall, 2007)
Fjalët Kyce: Migracion, migracion nderkufitar, qëllimet e migracionit, remittancat( dërgesat e
emigrantëve), Ligji për të Huajt.

Emigrimi nderkufitar per motive punesimi ne kontekstin e fluksit migrator
Ndonese emigrimi i shqiptareve eshte nje dukuri me tipare te theksuara ekonomike, fluksi
migrator, sidomos ne fillimet e tij, ishte i perzier. Perberezit kryesore te fluksit migrator
ishin:
i) individet qe emigruan ne kerkim te nje pune e jete me te mire;
ii) individet qe emigruan per motive politike dhe qe formuan kontigjentet e pare te
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refugjateve dhe azilkerkuesve shqiptare;
iii) individe qe emigruan per shkak te lidhjeve te tyre familjare, etnike ose fetare me zonat
pertej kufirit, sidomos ne Greqi, dhe ne raste me te rralla edhe ne Itali;
iv) individe qe emigruan per motive shkollimi dhe qe ishin pararendesit e flukseve
migratore studentore;
v) individe qe emigruan nga vendi i tyre thjesht nen veprimin e faktoreve terheqes, joshjes
prej jetes ne Prenedim, por pa ndonje projekt te qarte migrator;
vi) femije qe ndoqen ne emigrim prindeet e tyre, te cilet emigruan kryesisht per motive
punesimi;
vii) femije te pashoqeruar.
Vecorite e emigrimit nderkufitar per motive punesimi ne kontekstin e emigrimit te
shqiptareve
Emigrimi per motive punesimi eshte aspekti mbizoterus i emigrimit nderkufitar. Nga
ana tjeter, emigrimi nderkufitar eshte dukuria mbizoteruese ne emigrimin per motive
punesimi, perjashtuar fazen e pare te emigrimit masiv nepermjet ambasadave te
huaja ne Tirane, dukuri e cila pervec karakterit te theksuar si emigrim politik (largim
prej diktatures), kishte si destinim, pervec shteteve kufitare, edhe shtetet e Evriopes
Perendimore dhe SHBA-ne.
Emigrimi nderkufitar per motive punesimi ka shenuar gjate realizimit te vet nje seri
tiparesh, nder te cilat mund te permendim:
i) ritmet e larta te emigrimit familjar, te cilat u kushtezuan nga afersia gjeografike,
kulturore, gjuhesore dhe kostoja e ulet e emigrimit ne zonat e brezit kufitar;
ii) ritmet e larta te emigrimit te femrave, te cilat u kushtezuan nga lehtesia e thithjes,
instalimit dhe integrimit te tyre ne tregun e punes, sidomos ne Greqi;
iii) ritmet e larta te emigrimit te femijeve, te cilet ne zonat e brezit kufitar emigruan
sebashku dhe nen shoqerimni e prinderve te tyre;
iv) ritmet e larta te emigrimit te njerezve te shkolluar dhe specialisteve, sidomos mesuesve,
specialisteve dhe administratoreve te bujqesise, tipar qe u kushtezua nga profilizimi
ekonomik i zonave te brezit kufitar dhe perhapja e gjere e sistemit arsimor ne keto zona;
v) realizimi ne formen e emigrimit te perkohshem, disamujor dhe sezonal, per arsye te
afersise, mundesise se kthimit dhe ndikimit te inercise se vazhdimit te disa verpimtarive
ekonomike e profesionale ne vendin e origjines, dhe shnderrimi gradual drejt emigrimit
afatgjate;
vi) ndikimi i menjehershem ne tregun lokal financiar dhe ne zhvleresimin e lekut;
vii) kufizimi per nje periudhe relativisht te gjate ne ndikimin si nje faktor mbijetese e
konsumi, per shkak te mungeses se strategjise dhe projektit migrator;
viii) Mbizoterimi per nje periudhe te gjate i kanaleve ilegale te emigrimit, per shkak te
mungeses se kuadrit ligjor, insitucional dhe te politikave migratore aktive ne trekendeshin
Shqiperi-Itali-Greqi;
ix) Per arsyet e mesiperme, per nje periudhe relativisht te gjate, deri ne fund te viteve -90te,
kane mbizoteruar emigrantet ilegale ne krahasim me ata legale, dukuri ka veshtiresuar
ndikimin e emigrimit nderkufitar per motive punesimi si nje faktor zhvillmi e progresi ne
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zonat kufitare me Greqine dhe ato bregdetare.
x) Kostoja e emigrimit nderkufitar per qellime punesimi eshte me e ulet. Per pasoje,
emigrantet sezonale nderkufitare nuk perbejne nje barre per shoqerine pritese, ne ate
mase qe rendojne emigrantet e tjere. Studjuesit kane nenvizuar se emigrantet, si rregull,
arrijne te mos perbejne barre ekonomike, fiskale dhe sociale per vendin prites vetem pas
rreth 15 vjetesh qendrimi ne kete vend. (Borjas, 1999) Kjo eshte nje rrethane qe favorizon
bashkepunimin nderqeveritar dhe nderrajonal per emigrimin nderkufitar per qellime
punesimi.
Remitancat e emigracionit: nga faktore mbijetese ne faktor zhvillimi
Remitancat e emigracionit përbëjnë burimin kryesor të të ardhurave në valutë të vendit.
Gjatë periudhës 1991–2010, remitancat e emigrantëve janë rritur me një ritëm të shpejtë
dhe kanë përfaqësuar, sipas viteve, nga 10 deri 22 për qind të GDP. (Banka e Shqiperise,
2002, Banka e Shqiperise i llogarit remitancat si diference midis monedhes se huaj qe
hyn ne formen e exportit te mallrave e sherbimeve, kredive, investimeve te huaja dhe
monedhes se huaj qe del formen e importit te mallrave e sherbimeve dhe monedhen e
huaj qe del nepermjet soistemit bankar. Kjo llogaritje nuk perjashton mundesine qe ne
formen e remitancave te hyjne edhe te ardhura nga veprimtari ilegale. Në vitin 2002, sipas
vlerësimit të Bankës së Shqipërisë�, ato arritën në 631.5 milionë USD, ose afro 14 për qind
të GDP, nga 107 milionë USD që ishin në vitin 1991(.UNDP.2000, Raporti i Zhvillimit
Njerëzor për Shqipërinë) Ndersa ne vitin 2009 arriten ne mbi 1 miliard EUR(Banka e
Shqiperise, 2010). Remitancat kanë ndikuar në mënyrë të ndjeshme edhe në ndryshimin
e vetë strukturës të GDP, duke financuar rritjen më të shpejtë të sektorit të ndërtimit dhe
të shërbimeve. Dergesat e emigranteve kane financuar rreth 60 perqind te deficitit tregetar
te vendit. (Qendra Shqiptare e Studimeve per Emigracionin, 2003,Tirane)
Rëndësia e remitancave për ekonominë shqiptare mund të vlerësohet edhe nëpërmjet
raportit të tyre ndaj investimeve direkte dhe ndihmës së huaj. Gjatë periudhës 1992–
2002 investimet direkte të huaja të akumuluara në ekonominë shqiptare kanë qënë 928
milion USD ( INSTAT., Statistical Yearbook 1993-2001), ndërsa flukset e akumuluara të
remitancave kanë qënë 4550 milion USD ose rreth 5 herë më shumë. Remitancat kanë
qënë më të mëdha se sa ndihma e huaj që Shqipëria ka marrë çdo vit nga institucionet
ndërkombëtare. Sasia e dërgesave në para të migrantëve në Shqipëri është tre herë më e
lartë se investimet e huaja direkte dhe pothuajse dy herë më shumë se sa ndihmat zyrtare
për zhvillim që i janë dhënë Shqipërisë(.Instituti i Politikave Sociale [2007]: Report për
inisiativat ekzistuese mbi rregulloren e shkëmbimit të monedhës)
Rëndësia e remitancave mund te vleresohet edhe nga raporti i tyre me eksportin e mallrave.
Një llogaritje e raportit të remitancave kundrejt eksportit të mallrave dhe shërbimeve në
vitin 1998, e vendoste Shqipërinë në krye të listës së 30 vendeve me procesemigratore
(King R., Mai N., Dalipaj M., University of Sussex, 2003)Exploding the Migration Myths:
Analysis and Recommendation for the European Union, the UK and Albania, Sussex
Centre for Migration Research,)
Ndërkaq, në vitin 2008 remitancat ishin rreth dy herë më të mëdha se të ardhurat valutore
nga eksportet e mallrave dhe përfaqësonin thuajse 43 për qind të vlerës së importit(
INSTAT.2010, Albania in Figures )
Migrantët shqiptarë zakonisht i dërgojnë paratë me mënyra jo formale (77.4%) – kryesisht
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dorazi; dhe më pak me rrugë formale (22.6%) – sistemi nëpërmjet bankës vazhdon të
mbetet mënyra më pak e preferuar31. Për arsye të afërsisë gjeografi ke, shqiptarët që
jetojnë në Greqi apo Itali, vijnë mesatarisht 2-3 herë në vit në Shqipëri dhe isjellin ato
dorazi.(2009Qendra per KerkimeEkonomikedheSociale,)
I rendesishem ka qënë roli i remitancave edhe për ruajtjen e vlerës së këmbimit të
monedhës kombëtare.
Transferimi i remitancave në Shqipëri, ashtu si edhe në vendet e tjera që kanë flukse të
larta migratore, realizohet nëpërmjet dy kanaleve, informale dhe formale.
Vetëm një pjesë e remitancave të emigrantëve shqiptarë transferohen nëpërmjet kanaleve
formale. Ato përfshijnë sistemin bankar, dy agjensi të specializuara ndërkombëtare,
Western Union e Money Gram, dhe Postën Shqiptare. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë
tregojnë se tendenca e transferimit të parave nëpërmjet kanaleve formale, në raport ndaj
transfertave të përgjithshme, gjatë tre viteve të fundit është në rritje.Një rol të dukshëm në
transferimin e remitancave nëpërmjet kanaleve formale po luajnë edhe rritja e numurit të
bankave të huaja dhe hapja e degëve të tyre në disa rrethe kryesore të vendit.
Kanalet kryesore të transferimit të remitancave në Shqipëri vazhdojnë të jenë ato
informale. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, rreth 61 për qind e sasisë së
remitancave në vitin 2001 janë transferuar nëpërmjet kanaleve informale. Ky transferim
i remitancave realizohet kryesisht nëpërmjet prurjes së tyre nga vetë emigrantët kur vijnë
në vendlindje ose nëpërmjet rrjetit të gjerë të të afërmve dhe miqve të tyre. Për dërgimin
e remitancave emigrantët shqiptarë mbështeten në përdorimin e kapitalit social konjitiv.
Kanalet informale përdoren më shumë nga migrantët ilegalë dhe migrantët afatshkurtër
legalë ose ilegalë.
Madhësia e remitancave të migrantëve varet nga disa faktorë kryesorë, siç janë niveli i të
ardhurave në vendin e migrimit, kursimet dhe sjellja e tij për të dërguar para në vendlindje.
Faktorët që ndikojnë në nivelin e të ardhurave të emigrantit janë mosha, arsimimi, vendi
i migrimit, gjendja civile, kohëqëndrimi në vendin e migrimit, statusi i emigrantit, etj.
Të ardhurat mesatare mujore familjare të migrantëve që punojnë në Greqi arrijnë 1119
EURO, ndërsa për ata që punojnë në Itali janë 1840 EURO. Këto të ardhura janë më të
larta për migrantët që punojnë në Belgjikë, në Gjermani, në Angli, në Kanada dhe në
SHBA. Të ardhurat e emigrantëve rezultojnë në përpjestim të drejtë me nivelin arsimor
dhe me moshen e tyre.
Studimet tregojne se në perspektivën afatshkurtër remitancat nga migracioni shqiptar do
të vijnë duke u rritur, si pasojë e kombinimit të një vargu faktorësh ekonomikë, politikë e
socialë, të cilët veprojnë në kahe të ndryshme.
Në grupin e faktorëve që ndikojnë në rritjen e fluksit të remitancave bëjnë pjesë: rritja
e numurit të migrantëve, legalizimi i tyre, rritja e nivelit të të ardhurave të migrantëve
dhe gatishmëria e motivimi i tyre për të dërguar një pjesë të tyre në vendin e origjinës,
kohëqëndrimi në vendin e migrimit, etj.
Në grupin e faktorëve që ndikojnë në uljen e fluksit të remitancave bëjnë pjesë bashkimi
familjar dhe sjellja e migrantëve kundrejt remitancave. Emigrantët që kanë realizuar
bashkimin familjar dërgojnë më pak remitanca në Shqipëri në krahasim me ata që nuk e
kanë realizuar këtë bashkim.
Sasia mesatare e parave të kursyera nga migrantët afatgjatë gjatë periudhës së qëndrimit disavjecar
në vendin e migrimit do të jetë rreth 46.000 Euro. Rrjedhimisht edhe kursimet e tyre do të jenë të
tilla që mundësojnë vetëm investime të përmasave të vogla dhe të mesme në vendlindje.
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Misioni i legjislacionit per të huajt ne Shqiperi
Legjislacioni per të huajt rregullon aspektet kryesore te hyrjes, punesimit, qendrimit dhe
integrimit te te huajve ne shoqerine shqiptare:
Prezanton konceptet e reja që kanë të bëjnë me punesimin e te huajve, autoritetet shtetërore
që ushtrojnë kompetenca në fushën për të huajt, trajtimin e të huajve, dokumentet e hyrjes
dhe të qëndrimit në Republikën e Shqipërisë, etj.
Percakton rregulla të përgjithshme për hyrjen dhe qëndrimin në Republikën e Shqipërisë
të të huajve dhe të familjarëve të tyre.
Percakton kushtet që duhet të plotësojë një i huaj për të hyrë e qëndruar në Shqipëri.
Percakton lejet e qëndrimit të të huajve në Republikën e Shqipërisë, sipas rekomandimeve
dhe standardeve të BE-së.
Percakton masat shtrënguese dhe ndaluese për të hyrë ose qëndruar në vendin tonë
ndaj të huajve të cilët nuk përmbushin kushtet, ose që kanë thyer rregullat për hyrjen ose
qëndrimin në vend;
Percakton masat administrative për tu larguar në rast të largimit, largimit me forcë ose
të dëbimit të të huajve;
Percakton kompetencat e Policisë Kufitare dhe Migracionit për të grumbulluar, ruajtur
dhe përpunuar të dhënat personale si dhe mbajtjen e evidencës për mbikqyrjen e të huajve
në përputhje me standardet e BE-së dhe me dispozitat e Ligjit “Për mbrojtjen e të dhënave
personale“ ;
Politikat migratore ne kontesktin e zhvillimit ekonomik dhe shoqeror te Shqiperise,
pas liberalizimit te vizave per qytetaret shqiptare
Disa nga aspekte kryesore te poltikave migratore te Qeverise se Shqiperise, ne ne
kontekstin e zhvillimit ekonomik dhe shoqeror te vendit, pas liberalizimit te vizave per
qytetaret shqiptare jane:
•Dekurajimi ipotencialit e fluksit migrator, nepermjet hapjes se vendeve te reja te punes
dhe kriijimit te kushteve per pune e jetese normale e dinjitoze ne vend;
•Informimi, keshillimi dhe ndihmaper shtetasit qe deshirojne te emigrojne, studjojne,
punojne, jetojne dhe/ose vizitojne vendet e BE-se pas liberalizimit te vizave per qytetaret
shqiptare;
•Zgjerimi i kanaleve legale te emigrimit, krahas luftes ndaj emigrimit klandestin dhe
trafikut te qenieve njerezore;
•Lehtesimi i hyrjes, instalimit ne tregun e punes dhe integrimi ne jeten shoqerore dhe
plotesimi i nevojave per sherbime te emigranteve shqiptare ne vendet pritese.
•Ne kete kontekst, kohet e fundit kane filluar negociatat per fillimin e zgjidhjes se problemit
te njohjes dhe transferimit te kontributeve te sigurimeve shoqerore te emigranteve me
Greqine dhe Italine.
•Qeveria ka filluar gjithashtu bashkepunimin me vendet pritese per te siguruar kushte
per shkollimin e brezit te dyte dhe te trete te emigranteve ne gjuhen amtare, me synim
kombinimin e integrimit te komunitetit te emigranteve me ruajtjen e identitetit te tyre
kulturor.
•Nxitja e kthimit vullnetar te incentivuar te emigranteve te suksesshem, nepermjet
incentivave ekonomike, fiskale, ligjore, bankare; Inisiativa “Shqiperia 1 EURO” ka si
target te saj edhe emigrantet. Incentivat ndaj kapitaleve te emigracionit nuk duhet te jene
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uniforme, por fleksible dhe te zhdervjellta, duke pasur paarsysh kategorite kryesore te
emigranteve shqiptare: emigranet e integruar qe jane bere nenshtetas ne vendet e destinimit,
kryesisht ne ShBA dhe Kanada, emigrantet e perhershem pa ndonje perspektive te afert
te fitimit te nenshtesise ne vendet pritese (si ne Greqi, Itali dhe vendet e tjera evropiane),
emigrantet e perkohshem, emigrantet sezonale, emigrantet e brezit nderkufitar etj.
•Perdorimi me i mire te kapitalit financiar, human dhe social te emigracionit ne
zhvillimin ekonomik, politik, shoqeror dhe kulturor te vendit. Ne Programin e
Qeverise po i kushtohet nje kujdes i vecante perdorimit te remitancave te emigranteve si
nje burim investimi dhe zhvillimi.
•Ne vemendje te Qeverise eshte kombinimi dhe harmonizimi i politikave migratore,
politikave tregetare dhe politikave e masave per nxitjen dhe thithjen e investimeve te
huaja dhe perfitimi prej korrelacionit te tyre.
•Ne keto kushte Qeveria i kushton rendesi te posacme pergatitjes dhe formimit
profesional ne teknologjite e reja te prodhimit e sherbimeve, ne pershtatje me kerkesat
e tregut te huaj te punes; Ne kete kontekst, ne vitin 2008 eshte nenshkruar marreveshja
dypaleshe me Qeverine e Italise.
•Permasat e fluksit migrator njihen ne menyre te perafert, cka ben te domosdoshme
ndertimin e hartes se emigracionit bashkekohor te shqiptareve, si hartes se origjines,
ashtu edhe hartes se destinimit, nje instrument i rendesishem njohes ne dore te Qeverise
per ndertimin e poltikave migratore efikase dhe realiste.
•Konstatohet ende nje mosperputhje midis interesit politik dhe njerezor per emigrantet
dhe mundesive te kufizuara institucionale e financiare per implementimin e politikave
migratore dhe vemendjes shteterore per emigrantet. Ne keto kushte eshte e nevojshme
rishikimi i pershkrimit te punes te perfaqesuesve diplomatike e konsullore ne vendet
kryesore pritese te emigranteve shqiptare, duke synuar zgjerimin e sherbimeve konsullore
dhe akreditimin e figurave te reja konsullore si konsulli i punes dhe emigracionit, duke
ndjekur modele te suksseshme te vendeve tradicionale migratore.
•Perpjekjet e qeverise po perqendrohet ne rritjen e interesit komunitar dhe nderkombetar
per emigrimin per motive punesimi, duke sensibilizuar per kete prioritet edhe partneret
tane nderkombetare.Kjo sepse konstatohet nje mosperputhje midis vemendjes se
komunitetit e partnereve nderkombetare te qeverise shqiptare per ceshtjet e azilit e te
refugjateve dhe emigrimin nderkufitar per motive punesimi.
•Qeveria shqiptare po intensifikon bashkepunimin me qeverite e vendeve pritese per
ndryshimin e dikotomise aktuale te trajtimit te imigracionit ne vendet fqinje, nga nje
ceshtje e sigurise dhe e rendit publik, ne trajtimin si nje dukuri sociale komplekse,me
impakt pozitiv per Shqiperine dhe vendet pritese.
•Qeveria synon qe politikat dhe menaxhimi i emigracionit te shnderrohen ne business
oriented, duke kombinuar veprimin e insitucioneve publike e qeveritare me ato private.
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Zgjerimi i vitit 1999 dhe pasojat e tij
Pas zgjerimit të vitit 1999, siç parashtruam edhe më lart, u bë e qartë se vendimet për
pranimin e anëtarëve të rinj do të bëheshin rast pas rasti dhe pa kritere fikse. Qëllimi i
përgjithshëm ishte të krijohej një arkitekturë sigurie më e mirë në të gjithë rajonin euroatlantik me siguri dhe stabilitet në rritje për të gjithë dhe pa krijuar vija të reja ndarjeje.
Anëtarët e rinj duhet t’i përshtateshin parimeve bazë të Kartës së OKB-së, duke përfshirë
regjimin demokratik, të drejtat e njeritu, dhe shtetin ligjor. Me pranimin në Aleancë,
anëtarët e rinj duhet të mernin përsipër detyrimet që u lindnin nga Traktati i Uashingtonit
dhe të ruanin efektshmërinë e Aleancës. Dera nuk do të mbyllej për anëtarë të rinj.
Anëtarët e rinj, gjithashtu, duhet të respektonin normat e OSBE-së, zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve me mjete paqësore dhe nxitjen e stabilitetit dhe mirëqënies nëpërmjet
ekonomisë së tregut, drejtësisë shoqërore dhe ruajtjes së mjedisit. Anëtarët e rinj duhej
të vendosnin forcat e tryre të armatosura nën kontrollin demokratik dhe civil, si dhe t’u
siguronin atyre burime të përshtatshme financiare.
Samiti i Uashingtonit i vitit 1999 premtoi se dera e NATO-s do të mbetej e hapur për anëtarë
të rinj, të cilët do të pranoheshin sipas Nenit 10 të Traktatit të Uashingtonit.1Komunikata
i mirëpriste të nëntë vendet kandidate të anëtarësoheshin në Aleancë dhe ofroi
ndihmë praktike nëpërmjet Planit të Veprimit për Anëtarësim (MAP). (Ministria e
PunëvetëJashtme, Tiranë, 2007Programii 9-të KombëtarVjetoriPlanittëVeprimitpërAnë
tarësim (MAP),
Paragrafi i 8-të i deklaratës së Samitit të Uashingtonit sanksiononte se asnjë vend nuk do të
favorizohej nga pikëpamja gjeografike, por vetëm nga meritat e veta. Ndërsa në paragrafin
39-të Konceptit Strategjik thuhet se Aleanca do të mbetet e hapur për anëtarë të rinj dhe
po përgatitej të dërgonte ftesa të reja. Në dokument, gjithashtu, thuhet se të ftuarit duhet
të marrin përsipër përgjegjësitë dhe detyrimet e anëtarësisë. Nga ana tjetër, NATO duhet
të përcaktojë se anëtarësia do t’i shërbejë interesit të përgjithshëm politik dhe strategjik
të Aleancës, fuqizimit të efektivitetit dhe kohezionit të saj, si dhe, mbi të gjitha, të çojë më
përpara sigurimin dhe stabilitetin evropian.
I njëjti qëndrim u mbajt edhe në takimin e ministrave të NATO-s, në Budapest, në maj të
vitit 2001. Ky takim mori parasysh kërkesën e Kroacisë për t’u anëtarësuar në të ardhmen
në NATO.
Megjithatë shumë pyetje nuk morën përgjigje, anëtarët e NATO-s nuk ishin të qartë,
si p.sh.: se çfarë kërkonin nga Aleanca dhe si do të zhvillohej ajo; çfarë qëndrimi do të
mbahej me Rusinë.
Në Asamblenë Parlamentare të NATO-s të vitit 1999 u bë e qartë se në qoftë se zgjerimi
i shpejt do të pakësonte sigurinë e rajonit euroatlantik atëhere ishte më mirë të prisnin.
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(Hopkinson ..Paris, 2001., f. 49William: Enlargement: a new NATO, Chaillot Paper 49,
Institute for Security Studies of WEW,).
Raundi tjetër i zgjerimit të NATO-s (Pragë 2002)
Gjatë vizitës së tij në Evropë në vitin 2001, presidenti Bush vuri në dukje se NATO duhej të
zgjerohej dhe se asnjë vend nuk duhej të përjashtohej për shkak të historisë, vendndodhjes
apo gjeografisë së tij. Ai, gjithashtu, hodhi poshtë idenë e vetos nga jashtë (këtu presidenti
kishte parasysh Rusinë). Por, administrata amerikane nuk e kishte bërë ende të qartë se në
çfarë shkallë do të bëhej zgjerimi dhe kur.
Këtu dilnin disa probleme:
Së pari, duke e zgjeruar Aleancën në ato pjesë të kontinentit që kanë nevojë për stabilitet
do të ndryshonte natyra e Aleancës (Maqedonia, Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina
kishin nevojë për stabilitet, shumë studjues këtu futnin edhe vendin tonë).
Së dyti, një pjesë e madhe e vendeve kandidate, që kërkonin anëtarësi në NATO, e
shikonin Aleancën si siguruesin e integritetit të tyre territorial se sa në kuadrin e një
koncepti më të gjerë sigurie. Këtu i dilte detyrë (apo dhe i del) Aleancës t’ua bënte (bëjë)
të qartë këtyre vendeve, që bashkë me çështjet e tyre territoriale, të kuptonin (kuptojnë)
idenë e një stabiliteti më të gjerë.
Një tjetër çështje që lindi ishte se si të zgjerohej Aleanca pa krijuar vija të reja ndarëse në
Evropë. Praktikisht, NATO do të ishte e detyruar të zgjidhte midis kandidatëve (afërsisht
në të njëjtin nivel) dhe, kështu, do të krijonte ndarje të reja. Që të mënjanohej ky fenomen,
NATO duhet të pranonte një numër të madh kandidatësh ose t’i shtynte të gjitha kërkesat
për një kohë tjetër.
Në këtë kuadër, disa vende kandidate do të kërkonin të vendosnin një vijë të qartë ndarëse
midis tyre dhe Rusisë. Ato do të dëshëronin të besonin se do të hynin në një klub të ri
nga i cili Rusia do të jetë e përjashtuar. Problemi i përfshirjes së Rusisë në strukturat e
sigurimit evropian është një çështje e vështirë, por, Rusia, në njërën apo tjetrën mënyrë,
është pjesë e skenës së sigurimit evropian. Qëndrimi i NATO-s ndaj Rusisë (Bashkimit
Sovjetik) ishte i qartë: Aleanca siguroi stabilitet duke balancuar dhe duke e frenuar atë.
Por, kjo nuk është politika e Konceptit të Ri Strategjik. Në vitin 2001 presidenti Bush bëri
thirrje për partneritet me Rusinë.
Argumente të tjerë, që flasin kundër zgjerimit të Aleancës, ishte edhe efektiviteti i
kandidatëve të rinj. Por, duket se elementi politik do të ishte ai që do të vendoste edhe në
samitin e ardhshëm. Në këto kushtet, NATO do të kërkonte që anëtarët e rinj të kishin
ngritur në vendet e tyre institucionet demokratike, duke përfshirë kontrollin civil të
forcave ushtarake, ekonominë e tregut dhe të bëjnë përpjekje për mbrojtje.
Objektivat që NATO do të merrte parasysh për zgjerimin e vet ishin:
- Forcimi dhe konsolidimi i lidershipit të SHBA në Evropë,
- Forcimi dhe konsolidimi i NATO-s si organizatë,
- Rritja e stabilitetit dhe sigurisë të shteteve të vaçantë si vende kandidate apo anëtare, bile
edhe vende që nuk janë anëtare,
- Rritja e sigurisë dhe stabilitetit të gjithë rajonit euroatlantik,
- Ndihmë në drejtim të arkitekturës së sigurimit evropian dhe Politikës Evropiane të
Përbashkët të Sigurisë dhe të Mbrojtjes (CESDP-Common European Security and
Defense Policy), etj.
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Në këto kushte, në politikën e vet të zgjerimit NATO përballej me pesë opsione të
mundshme:
- T’i pranonte të gjithë ose pothuajse të gjithë kandidatët, duke përjashtuar vetëm ata që
paraqisnin probleme si abuzime të mëdha me të drejtat e njeriut;
- Të pranonte pesë më të kualifikuarit, ndërsa të tjerët të ishin në vëzhgim të vazhdueshëm;
- Të pranonte dy më të kalifikuarit dhe të tjerët të ishin në vëzhgim;
- Të përgatiste një lloj programi që zgjerimi i NATO-s do të shkonte sipas zgjerimit të BEsë (një listë kandidatësh, të cilët do të pranoheshin sipas realizimit të kritereve të qarta);
- Të ofronte “Anëtarësi të Asociuar”, por jo anëtarësi e plotë. Vendeve kandidate, ky status
do t’u siguronte gjithshka, por jo atë që parashikon Neni 5 i Aleancës, mbrojtjen kolektive.
Mbyllja e derës
Ideja e Anëtarësimit të Asociuar do të perceptohej si mbyllja e derës për në NATO.
Qëndrimet që u mbajtën në mbledhjen e minstrave në maj të vitit 2001 në Budapest dhe
deklarimet e presidentit Bush gjatë visitës së tij në Evropë në qershor të vitit 2001 e bënin,
pothuajse, të pamundur moszgjerimin e Aleancës me anëtarë të rinj. Dera nuk mund të
mbyllej, por problemi ishte se kush do të pranohej dhe kur, si dhe çfarë qëndrimi do të
mbahej me ata që nuk do të pranoheshin në Samitin e Pragës.(Hopkinson, Paris, 2001
f.57-73Enlargement: a new NATO, Chaillot Paper 49, Institute for Security Studies of
WEW,)
Argumentët pro dhe kundër mënyrave të ndryshme të zgjerimit.
Pranimi i të gjithëve ose pothuaj të gjithë kandidatëve
Një hap i tillë do ta çlironte Aleancën nga presioni për hapa të mëtejshëm. Do t’i jepte fund
provokimeve të Rusisë, do ta shpëtonte Aleancën nga kompromise të vazhdueshme dhe
do të ndihmonte për marrëdhënie më të mira. Pas një zgjerimi të tillë të madh Aleanca
do të ishte në gjendje të përqëndrohej tek problemet e veta se sa të vriste mendjen për
vendet që do të bëheshin anëtarët e vet të ardhshëm. Shtetet që do të anëtarësoheshin
do të përparonin më shpejt se edhe nga ndihma që u jep MAP-i. Anëtarësia e plotë do t’i
ndihmonte këto vende të forconin stabilitetin e tyre.
Një zgjerim i tillë do të përmirësonte legjitimitetin politik të Aleancës. Nga ana tjetër, ky
zgjerim do të bëhej si në Lindje, ashtu edhe në Jug dhe do t’i jepte përgjigje shqetësimit se
Aleanca ishte e përqëndruar vetëm në një zonë. Një zgjerim i tillë do të ishte më shumë
politik se ushtarak. Por, nga ana tjetër, standardet e përbashkëta ushtarake, shërbimet
ushtarake, të cilat duhet të ishin shqetësimet kryesore evropiane me NATO-n, do të
ruheshin. Anëtarët e rinj do të kontribonin në drejtim të CESDP. Por, ky zgjerim mund
të cënonte, në njëfarë mënyre, aftësinë e Shteteve të Bashkuara për të drejtuar Aleancën,
ndërsa do të ndihmonte zhvillimet e ardhshme evropiane.
Ky zgjerim përcjell edhe disavantazhet e veta, si p.sh.: shtetet që nuk do të pranoheshin
mund të mendonin se do liheshin jashtë përgjithmonë ose pothuajse kështu. Rusia
mund ta kundërshtote ashpër këtë lloj zgjerimi, gjë që mud të reflektohej jo vetëm në
marrëdhëniet e saj me Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n, por edhe me BE-në. Kjo gjë
mund ta nxiste Rusinë të krijonte zonën e vetë të influences, që do të ndikonte mjaft tek
fqinjët e vet, ku ajo kërkon të ketë influencën e vet, dhe, sidomos, tek Ukraina, që ka një
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rëndësi për sigurinë e Evropës.
Zgjerimi i madh mund të ndikonte negativisht në kohezionin të Aleancës, d.m.th. në
drejtimin politik dhe ushtarak të saj. Degradimi i kohezionit mund të vinte për tri arsye:
- Së pari, për mungesë të shkathtësive ushtarake të anëtarëve të rinj (në nivel operacional
dhe taktik, këto nuk ishin të pakapërcyeshme, por kërkonin një farë kohe që të arriheshin);
- Së dyti, në sigurimin e konsensusit (rritet numri i anëtarëve);
- Së treti, shumë vende kandidate kishin mungesë stabiliteti të brendshëm politik dhe nuk
i kishin të zhvilluara ende bashkëpunimet ndërkombëtare.
Përsa i përket problemeve dhe detyrave ushtarake ato duhet të ishin në gjendje të
zbatonin detyrimet që dilnin nga Neni 5 i Traktatit të Uashingtonit.(http://www.nato.int/
docu/basictxt/treaty.htm,4 April 1949The North Atlantic Treaty, Washington D.C.).Këto
vështirësi nuk ishin të pakapërcyeshme, por probleme mund të sillte ndryshimi i situatatës.
Zgjerimi i mesëm
Në rastin kur Aleanca mund të pranonte, ta zëmë, pesë anëtarë, ata që do të ishin gati,
argumenti do të përcillte idenë se zgjerimi po bëhej ashtu siç ishte angazhuar NATO, pa
bërë dallime duke i dhënë përparësi faktorëve të rëndësishëm. Kohezioni, me kandidatët,
që ushtarakisht ishin larg nga Aleanca, siç pamë edhe më lartë, do të zvogëlohej, por me
kandidatë të vegjël ai do të dëmtohej më pak. Pranimi i vetëm pesë anëtarëve do t’i jepte
mundësi Aleancës të zgjidhte ata që do të ishin politikisht më të qëndrueshëm. Nga ana
tjetër kjo bënte të qartë se zgjerimi i radhës do të shtyhej për një farë kohe.
Ky argument ndikohet vetëm nga kandidatët dhe marrëdhëniet e tyre me të tjerët.
Sllovenia dhe Sllovakia nuk paraqisnin ndonjë probleme të madh ushtarak dhe nuk
duket se do të krijonin probleme kohezioni. Këto dy vende nuk kanë fqinjë, që do të
ndjeheshin të diskriminuar apo të lënë jashtë pranimit në Aleancë dhe nuk do të sillnin
ndonjë provokim nga Rusia. Problemi ishte zgjedhja midis Bullgarisë dhe Rumanisë dhe
Lituanisë apo të tre vendeve baltike.
Zgjerim i vogël
Ky zgjerim do t’i sillte Aleancës më pak pështjellime institucionale dhe një rëndesë më të
vogël. Le ta zëmë se nuk do të anëtarësoheshin një ose disa nga vendet baltike, ky zgjerim
do të ishte më i pranueshëm për Rusinë dhe nga ana tjetër do të demonstronte se dera e
NATO-s do të mbetej e hapur. Por ky zgjerim ngërthente dy probleme:
- Së pari, problemi i zgjerimit nuk do të merrte fund dhe NATO do të detyrohej t’i kthehej
përsëri, le të themi pas nja dy vjetësh;
- Së dyti, nuk përcjell idenë se si do të funksionojë NATO si një forcë e përgjithshme
stabilizuese në rajonin euroatlantik, pranimi i dy vendeve: Sllovenisë dhe Sllovakisë do
të ndihmonte pak në trajtimin e paqëndrueshmërisë dhe pasigurisë në zonat që kanë më
shumë rrezik.
Ky lloj zgjerimi do ta linte Aleancën, së paku për një kohë, të pandryshuar dhe do të
akumulonte probleme të cilat nuk justifikohen nga roli i Aleancës në Konceptin e Ri
Strategjik. Nuk do të sillte ndonjë rritje në sigurinë dhe stabilitetin evropian, po nuk do
të dobësonte kapacitetet e Aleancës dhe, nga ana tjetër, shumë anëtarë të Aleancës do të
zhgënjeheshin.
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Zgjerimi i NATOS sipas zgjerimit të BE-së
Ky koncept përcjell idenë se NATO do të pranojë kandidatët në listë kur ata të jenë gati,
d.m.th.: në analogji me zgjerimin e BE-së. Por këtu ka një ndryshim midis zgjerimit të
BE-së dhe NATO-s. “Acquis”-të komunitare janë të njohura dhe është e lehtë të arsyetosh
mbi realizimin e tyre. Por, siguria, stabiliteti, bile edhe objektivat e Aleancës janë më të
vështira për t’u kapur dhe për t’u realizuar, për më tepër, nuk janë mjaft të qarta edhe tek
Traktati i Uashingtonit.
Ky lloj zgjerimi, për sa i përket ratifikimit, sjell përshtjellime me senatin e Shteteve të
Bashkuara.
Asnjë nga alternativat, që treguam më lart, nuk ishte aq destabilizues sa që të mënjanohej.
Zgjerim i vogël do ta linte NATO-n ashtu siç ishte edhe për një periudhë kohe. Nuk do të
kontribuonte në rregullimin e marrëdhënieve transatlantike.
Nisur nga mënyra e zgjerimit të mesëm, problemi që mund të dilte nga Rusia mund
të ishte tejet i vështirë dhe pranimi i vendeve baltike i sillte Aleancës anëtarë të dobët.
Përsa i përkiste Ballkanit, zgjerimi i mesëm mund të rriste stabilitetin në terma kohorë
afatmesme.
Zgjerimi i madh do të dobësonte kohezionin e Aleancës nga pikëpamja politike dhe
ushtarake. Nuk do të kishte mundësi të zgjidhte probleme të tipit të Kosovës. Rreziku
që mund të sillte do të ishte i vogël dhe për një periudhë kohe të shkurtër. Kjo politikë
pranimi dhe mënjanimi i vetos ruse do të përcillte sinjale pozitiv dhe do t’u siguronte
shumë shteteve evropiane mundësinë të luanin një rol për të arritur standarde ushtarake
të përbashkët dhe, nga kjo pozitë, të luanin një rol në forcimin e sigurisë.( Manual i
NATO-s,. f. 195,1110 Brussels, Belgium, 2006) Public Diplomacy Division NATO).
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Kriza e Depërtimit
“Dimensionet socio-politike të tranzicionit drejt ekonomisë liberale në
Kosovë”
Prof. Dr. Zenun Halili & Msc. Altin N. Ademi
Universitetii Prishtinës “Hasan Prishtina”

Abstrakt
Kosova, një shtet i ri dhe në proces të njohjes ndërkombëtare të shtetësisë së saj, pas luftës së
vitit 1999, është ballafaquar me një numër të madh sfidash në përpjekje e sipër drejt adaptimit të
sistemit dhe rendit demokratik. Teorikisht, demokratizimi i vendit ka qenë një ideal prej dekadash,
megjithatëperceptimi i lirisë politike si ekuivalent ishtet ndërtimit ka ndikuar në zhgënjimin e
qytetarëve nga shumë “pritje abstrakte” nga “shteti i pavarur”.
Një nga problemet esenciale të kësaj natyre, është tranzicioni nga një ekonomi e centralizuar drejt
një ekonomie të lirë të tregut. Për më tepër, përderisa historia e ekonomisë moderne të Kosovës
është e lidhur me socializmin Jugosllav, i cili gjeneronte punëzënje të plotë (ndonëse jo efikase)
shkalla e lartë e papunësisë që e karakterizon shtetin e Kosovës aktualisht, shpesh herë asociohet
me modelin aktual ekonomik.
Procesi i privatizimit është kritikuar dhe vazhdon të kritikohet edhe sot e kësaj dite nga një numër
i madh i “klasës punëtore” si pasojë e faktorëve të ndryshëm, kryesisht për shkak të dështimit që të
gjejnë prehje në një sistem të drejtuar nga sektori privat.
Në anën tjetër, debatet aktuale janë të adresuara në nevojën e qeverisë për të hapur vende pune,
përderisa shumë pak kritika shkojnë në adresë të pyetjes sëçfarë sektori ekonomik privat është duke
u ndërtuar, apo nëse kushtet e ndërrmarrësisë janë të vlefshme dhe të barabarta për të gjithë njësoj?
Ky punim ka për qëllim të ofrojë një të kuptuar të problemeve që e kanë karakterizuar tranzicionin
ekonomik të Kosovës dhe (pa) aftësinë e akterëve relevant për të adoptuar trendët globale të
zhvillimit socio-ekonomik.
Key Words: Free market economy, socialist legacy, privatization, globalization, tradition, political culture.

Hyrje
Disa studiues, pretendojnë se një nga karakteristikat e debateve të shekullit të kaluar ka
qenë diskursi mbi rolin dhe madhësinë e shtetit dhe fuqisë së tij. (Fukuyama, 2010, f.
25) Një debat i tillë në ambientin e Kosovës pothuajse nuk është shtruar asnjëherë në të
kaluarën dhe ende mbetet i pashtruar. Ideja e rolit, madhësisë dhe fuqisë së shtetit nuk
lidhet domosdoshmërisht vetëm me anën strukturore të tij, por para së gjithash me anën
përmbajtjesorë të jetës sociale, ekonomike e politike të shoqërisë së atij shteti përkatës.
Duke qenë një shtet iri dhe me një histori politike të trazuar, Kosova është nëproces të
tranzicionit drejt një rendi përgjithësisht demokratik e bashkëkohor, trajektorja e së cilit
natyrisht se ka karakteristikat e veta dhe është përshkuar me sfida mjaft të mëdha. Por
cilat janë debatet kryesore në këtëproces të tranzicionit?
Natyrisht se idealet politike përgjatë rrjedhave të historisë pësojnë ndryshime dhe
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evoluojnë krahas zhvillimeve të përgjithshme. Një evoluim idealesh ka pasur edhe në
shoqërinë e Kosovës pas luftës. Nga idetë për bërjen e shtetit, lindën idetë për natyrën
e shtetit, veçanërisht pas bërjes reale të këtij të fundit. Tashmë si një shtet i pavarur,
institucioni i “shtetit” u bë pikëtakim dhe adresë e sfidave të përditshmërisë së qytetarit
dhe atë kryesisht në rrafshin ekonomik e social. Por a është profili i shtetit të Kosovës dhe
procesi i ndërtimit të tij, njëpërgjigjeje adekuate ndaj kërkesave ekonomike e sociale të
qytetarëve të saj?
Në dimensionin filozofik, klasikët e liberalizmit pretendojnë se “të mbrosh lirinë
individuale do të thotë tëmbështesësh institucionet e pronës private dhe ekonomisë së
tregut” (Gray, 2009, f. 92). Në një dimension të tillë, liria si një kërkesë e përgjithshme
e popullit të Kosovës, e arritur nën trysninë dhe ndihmën e vendeve perëndimore me
demokraci përgjithësisht të zhvilluara, natyrisht se do të kishte një profil liberal. Kosova
e pavarur ishte menduar gjithmonë të ishte një shtet demokratik qëi përgjigjet rendit dhe
botëkuptimit të liberalizmit dhe kapitalizmit. Megjithatë, natyra e problemeve ekonomike
e sociale që e karakterizojnë situatën e përgjithshme në Kosovë që nga paslufta dhe deri në
kohën kur po flasim, në një mënyrë, bie ndesh me këto pretendime liberale të ekonomisë,
dhe meriton të trajtohet në rrafshin shkencor, si një debat që duhet shtruar me qëllim të
orientimit të tij në drejtimin e duhur. Për të kuptuar sfidat ekonomike e sociale dhe disproporcionet me dimensionet socio-politike dhe ekonomike të liberalizmit me realitetin
ekzistues në Kosovë, është me rendësi që të shqyrtohet tradita ekonomike e saj dhe
karakteristikave themelore që e përshkruajnë.
Tranzicioni dhe përvojat me modelin e ri
Përmese një shekull e gjysme, ideologjitë politike si liberalizmi, marksizmi dhe nacionalizmi
e kanë ndarënjerëzimin, përmes një konflikti të pozicioneve morale e intelektuale mbi rolin
dhe domethënien e tregut në organizimin e shoqërisë dhe qeshjeve ekonomike. (Gilpin,
1995, f. 241) Brenda këtij diskursi duhet kërkuar edhe traditën ekonomike të Kosovës.
Përkatësisht, para vendosjës së socializmit,nga e cili Kosova ka trashëguar ekonominë
moderne dhe institucionet burokratike bashkohore (ndonëse politikisht të shtypura
nga rregjimi politik jugosllav e veçanarisht serb), shoqëria kosovare ishte përgjithësisht
një shoqëri paramoderne dhe agrare. Zonat rurale kishin pamjen e fshatrave tërësisht
të një tradite arkaike, ku analfabetizmi ishte i shprehur dhe infrastruktura publike
kishte vetëm karakter fetar, ndërsa zonat urbane, ishin qëndra të vogla të zejetarisë që
gjeneronin një mirëqenje pak më të theksuar sesa zonat rurale. Si shkak irrethanave dhe
karakteristikave sociologjike dhe antropologjike të popullit të Kosovës, ku institucionet
e rregullimit të marrëdhënjeve shoqërore kishin për karakteristikë masën dhe jo
individin, (Schmitt, 2012, f. 73)edhe natyra e marrëdhënjeve ekonomike ishte e tillë,
ku ndërrmarrësia grupore dominonte kundrejt asaj individuale, duke etabluar kështu
një traditë të fuqishme të“komunitarizmit dhe kapitalit social ekonomik”.Megjithatë, në
periudhën agrare, ekonomia ishte përgjithësisht e dobtë dhe e koncentruar në ekzistencën
e familjeve përmes bujqësisë si dega kryesore ekonomike. (Schmitt, 2012, f. 83). Periudha
nga viti 1945-1965 shënon fundin e ekonomisë dhe shoqërisë të tipit agrar për t’i lënë
vend shoqërisë industriale dhe ekonomisë së industrializmit.Ngritja dhe përdorimi i
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lëndëve të para industriale siç ishin linjiti, zinku dhe plumbi, nga komplekset si Trepça
dhe Termocentralet si dhe një varg minierash tjera, i dhanë një pamje të re ekonomisë së
vendit, të cilën nuk e kishte pasur asnjëherë më parë. Zhvillimi teknik dhe teknologjik i
hapi rrugë edhe emancipimit. Poashtu, zhvillimet politike sidomos pas Kushtetutës së vitit
1974, e nxorën në pah tashmë një shoqëri shqiptare të Kosovës, të arsimuar në shkallë
të gjërë, dhe rrjedhimisht edhe një elitë politike e kulturore që do të merrte përsiper
barrën e proceseve politike drejt shkëputjes nga Serbia dhe shpalljes sëpavarësisë së saj.
Në aspektin ekonomik, një nga kontributet më të mëdha të industrializimit për shoqërinë
kosovare ishte shkalla e lartë e punëzënjes në sektorin publik, e cila përveç dimenzionit
ekonomik, kishte edhe një dimenzion asokohe, emancipues dhe përparimtar. Ndryshimi
i roleve dhe barazvlefshmëria e individëve të zonave rurale me ato urbane në kuadër të
procesit të zhvillimit ekonomik industrial, u bë poashtu një anë e fortë e mbështetjes në
këtë sistem socialist të organizimit të punës.Natyrisht se efikasiteti i zhvillimit ekonomik
ishte përgjithësisht i ultë, por etablimi i një mendësie që reflektonte punëzënje të plotë,
dhe rrjedhimisht një varësi ekonomike nga shteti për shkak se prona private ndonëse
ekzistonte dhe përdorej kryesisht për bujqësi, ishte e papërfillshme në raport me gjenerimin
e punës dhe të ardhurave nga rendi ekonomik socialist, ndikoi që kjo traditë socialiste të
bëhet pjesë e historisë moderne ekonomike tëvendit.Pas një periudhe relativisht tëshkurtë
tëhovit ekonomik, nga fillimi i viteve të 80-ta kriza e sistemeve socialiste nëpër botë,
borgjet e mëdha dhe kreditë e shumta, shoqëruar edhe me aspektet politike, ndikuan
qëdrejtime të caktuara të saj të reflektohen edhe në Kosovë.Një nga faktorët e rentabilitetit
të ultë ekonomik dhe trendit jo aq të knaqshëm të zhvillimit, ndonëse fuqia punëtore dhe
lënda e parë që gjeneronte Kosova për republikat tjera të Jugosllavisë ishte e lartë, ishte
para së gjithash, diskriminimi politik dhe ekonomik. Përderisa në shoqëritë perëndimore,
baza e rishpërndarjes së pasurisë bëhej përmes transfereve buxhetore, ku veçanarisht
mbështeteshin shtetet më pak prosperuese, në rastin e Jugosllavisë, ndodhte e kundërta.
Të ardhurat e Sllovenisë për kokë banori, si shteti mëi pasuri brenda saj, ishin më shumë
se shtatë herë më të mëdha se të ardhurat e Kosovës për kokë banori, si një nga rajonet më
të varfëra. (Daniel Gros, 2004, f. 188).
Fundi i Jugosllavisë dhe tranzicioni demokratik i ish republikave përbërëse të saj, kishte
poashtu karakteristikat e veta. Vendet si Sllovenia dhe Kroacia, kalimin nga socializmi
drejt kapitalizmit e bënë me një dozë të kontrollit vetanak për dallim nga Bosnja dhe
Kosova, të cilat u ndikuan edhe nga mbiqkyrja ndërkombetare.
Pas vendosjës së administratës ndërkombëtare në Kosovë (UNMIK), ekonomia doli
të jetë një nga sfidat e mëdha, madje ndër më kryesore pas qështjes së statusit politik.
Administrata ndërkombëtare, përjashtuar një numri të punësuarish në administratë, nuk
arriti të vazhdojë trashigiminë e “pritur” nga masa për një punëzënje të plotë, (Mitra,
2001, f. 9-13) duke thyer për herë të parë përceptimet rreth liberalizmit me nevojat reale
të qytetarëve.
Megjithë reformat e bëra, vendosjës së standardave të ekonomisë së lirë të tregut dhe
shtrimit të nevojës për përgatitjen e Kosovës si një treg i mundshëm për investimet e
huaja, në aspektin socio-kulturor, u bë e ditur se një pjesë e madhe e popullsisë nuk arriti
të gjente vetën të gatshme për tu përshtatur me këto trende të reja. Një nga aspektet më
problematike që nxjerr në pah këtëartikulim është përvoja me procesin e privatizimit.
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I tërë procesi është kritikuar për shkak të administrimit jo të duhur dhe për shkak të
transformimit të natyrës së investimeve nga pronarët e rinj. Në përgjithësi, problemet e
ekonomisë post-socialiste në Kosovë kanë dimenzionin e njëjtë me atë që teoria e njeh si
“mungesë të institucioneve” që plotësojnë boshllekun e lënë nga kontrolli dhe planifikimi
i plotë. Kalimi nga një gjëndje me kontroll të plotë në një gjëndje me ekonomi të lirë, në
rastin në fjalë, u bë problematike pikërisht për shkak se nuk kishte institucione të mirëfillta
që do të administronin këtë boshllek, apo më mirë të adresohet, që UNMIK-u nuk ishte
një institucion që arriti të menaxhojë kalimin, jo vetëm në bazë të standardeve të njohura
por edhe mbi bazën e preferencave graduale të masës. (Wittkowsky, 2006, f. 197)
Dilema tjetër që e bëjnë krizën e depërtimit dhe kalimit nga ekonomia e planifikuar në
një ekonomi të lirë të tregut në rastin e Kosovës, lidhet edhe me strukturën e akterëve
ekonomik. Gjatë periudhës së përjashtimit të shqiptarëve nga strukturat institucionale
politike dhe ekonomike, u zhvillua një ekonomi joformale e bazuar kryesisht në tregti, e
diktuar nga nevojat e përditshme dhe e orientuar drejt qarkullimit të mallrave më shumë
sesa në grumbullimin e kapitalit dhe investimit të tij. Si rrjedhojë, mungesa e institucioneve
rregullative të tregut, ndikoi në krijimin e një tradite të re, atë të“përshtatshmërisë”, e
cila nuk parasheh krijimin e një profili të mirëfilltë ekonomik por funksionon në baza
pothuajse ditore. Menjëherë pas luftës dhe në kushtet e reja, kjo strukturë ekonomike
sërish u “përshtat” me rrethanat e krijuara dhe përparësitë e saj në raport me “klasën
punëtore” ishfrytëzoi ndjeshëm, duke ndikuar kështu në përshkallëzimin e dallimeve
sociale.
***
Në rrethanat e pas shpalljes së pavarësisë dhe një numri të konsiderueshëm të njohjeve
ndërkombëtare, në rend të parë tashmë janë institucionet ato që janë duke u përpjekur
të marrin përgjegjësite e tyre, ndikuar edhe nga objektivat për integrime në Bashkimin
Evropian. Në këtë rrjedhë, është shënuar një progres i theksuar sa i përket përpjekjeve për
krjimin e kushteve të të bërit biznes. (IMF, 2015, f. 32)
Megjithatë, baza e standardeve që në fokus kanë strukturën ndërsa nuk i kushtojnë rëndësi
edhe përmbajtjes, apo më fjalë të tjera, ideja se fundi i tranzicionit ekonomik duke u
bazuar nëvendosjen e parimeve dhe krijimin e kushteve pa marrë në konsideratë edhe
gatishmërine e masës për të shfrytëzuar kushtet e krijuara, paraqet një problem që meriton
të trajtohet me kujdes. Përvoja e deritanishme me sektorin privat ka dështuar të sigurojë
përparësi konceptuale ndaj kërkesës për ndërhyjrjen dhe menaxhimin e ekonomisë nga
sfera publike, dhe atë, pikërisht si pasojë e aspekteve të legacisë socialiste dhe mungesës
së përvojës sëpërshtatshmërisëme rregullat e ekonomisë së bazuar nga sektori privat…
(Kjo pjesëëshë shkëputur nga procesi i hartimit të punimit“Kriza e Depërtimit: Një analizë
politike e shtet-ndërtimit në Kosovë”
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Vlera të sinonimisë dialektore në gjuhën shqipe
Msc Anila Haruni (Konomi)
Redaktore përgjegjëse

I vetmi udhëtim i vërtetë drejt zbulimit nuk është të shkosh te peizazhe të reja, por të kesh sy të tjerë.
Marcel Proust, Në kërkim të kohës së humbur

Abstrakt
Sinonimia leksikore është një ndër kategoritë leksiko-semantike më pak të studiuara në gjuhësinë
shqiptare (Thomai & Samara & Shehu & Feka, 2004, faqe 5). Vite më parë numëroheshin me
gishta monografitë, si ajo e studiueses së njohur Shefkije Islamaj, e cila me veprën e saj “Çështje
të sinonimisë në gjuhën shqipe” (Islamaj, 1985, 14). hodhi hapin e parë drejt studimit të disa
aspekteve të sinonimisë leksikore dhe nxjerrjes së rezultateve të kërkimeve në lidhje me këtë
fushë. Ndërsa akad. Jani Thomai ka një kontribut jo të vogël në studimin e dukurisë leksikologjike
të sinonimisë, sepse, që në fillimet e studimit të kësaj fushe, ai ka hedhur hapat e parë shkencorë
me anë të kumtesave të tij të shpërndara në punime të ndryshme, në monografi1 a në tekstet
mësimore universitare etj2.
Nuk mund të lëmë pa përmendur kontributin e autorëve të tjerë në fushën e sinonimisë leksikore
si G. Kiçin, i cili hartoi “Fjalorin e sinonimeve, antonimeve, fjalëve të njëjta, termave të ngjashëm,
fjalëve të përafërta, varianteve e të tjera të gjuhës shqipe”3.
Nxjerrja në dritë e “Fjalorit sinonimik të gjuhës shqipe4” (2004) i hartuar nga Jani Thomai, Miço
Samara, Hajri Shehu, Thanas Feka është një arritje tjetër në fushën e sinonimisë leksikore.
Gjithashtu, edhe “Fjalori sinonimik i gjuhës shqipe” hartuar nga Ali Dhrimo, Esheref Ymeri,
Edmond Tupe në vitin 2002, janë dy vepra madhore me vlerë në të gjitha kohërat.
Por, “Gjuha kombëtare shqipe përbëhet nga varianti letrar dhe variantet dialektore. Këto variante
dallohen midis tyre nga natyra e strukturës. Gjuha letrare është njësistemëshe, kurse gjuha
dialektore është shumë sistemëshe” (Gjinari, 1975, f.5). Në këtë këndvështrim është shumë e
rëndësishme t’i kushtojmë vëmendje më të madhe fjalorëve dialektorë në gjuhën shqipe.
Shih, sidomos “Leksiku dialektor e krahinor në shqipen e sotme”, Tiranë, 2001.
Prof. Jani Thomai ka hartuar ndër vite tekstin universitar “Leksikologjia e gjuhës shqipe”, Tiranë,
1961, 1974, 1984, 1999, 2002.
“Çështje të sinonimisë dialektore” – Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën
shqiptare, 20/1, f. 365-371, Prishtinë, 2002.
3
Fjalor i sinonimeve, i antonimeve, i fjalëve të njëjta, i termave të ngjashëm, i fjalëve të përafërta, i
varianteve e të tjera të gjuhës shqipe”, USA, 1992.
4
“Fjalori sinonimik i gjuhës shqipe”, i botuar në vitin 2004, ka rreth 29 mijë fjalë. Përmban vetëm
fjalë sinonimike, me ndarje kuptimore, me shpjegime të ngjeshura e me shembuj nga letërsia artistike, nga publicistika, nga folklori, nga ligjërimet e folura popullore etj. Fjalori bën shtresimin
e sinonimeve sipas përdorimit, sipas fushave e sipas vlerave të mbishtresuara, duke dhënë shpjegime e shënime plotësuese që dallojnë njësitë normë nga fjalët krahinore të ngushta a të vjetruara.
Sinonimet grupohen te fjala kryesore në vargun sinonimik, kurse fjalët e tjera, sipas rastit, referohen te kjo fjalë kryesore.
1
2
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Këta fjalorë janë të shumtë dhe mjaft të rëndësishëm për të zbuluar thesarin e “fshehur” të gjuhës
shqipe. Thesar që do të na ndihmojë të hedhim më shumë dritë mbi sinoniminë dialektore, e cila,
në krahasim me studimin e sinonimisë leksikore, është më pak e studiuar. Ajo gjithmonë është
parë si plotësuese e sinonimisë leksikore, por asnjëherë në mëvetësinë e saj.
Fjalë kyçe: Sinonimi, dialekt, gjuhë shqipe, leksik, fjalor.

Hyrje
Interesimi për mbledhjen dhe sistemimin e leksikut të shqipes nuk fillon në ditët tona.
Ai është shumë më i hershëm. Ai fillon me Frang Bardhin, me fjalorin e tij latinishtshqip, dhe me autorë të tjerë të veriut, si Gjon Buzuku, Pjetër Budi, Pjetër Bogdani etj., që
për ta bërë tekstin sa më të kuptueshëm, e kanë përdorur sinoniminë, si një element që
ndihmon në lehtësimin e kuptimit dhe në nënvizimin e fjalëve dhe ideve. Sipas Bogdanit
ata përpiqeshin: “për të nxjerrë në dritë fjalë plaka e të harrueme, që gjuha jonë të mos
bdarret e bastardhohet”5.
Me kalimin e viteve, dhjetëvjeçarëve dhe epokave studimi i leksikut dialektor në përgjithësi
e i sinonimisë dialektore në veçanti nisi të marrë udhë. Ai u bë pjesë e veprimtarisë së
shumë patriotëve shqiptarë, si K. Kristoforidhi, A. Xhuvani, P. Tase, N. Gazulli6 etj. dhe
objekt i studimeve të shumta dialektologjike që janë bërë për dialektet e shqipes.
Nga fjalorët dialektorë e krahinorë të botuar në gjuhën shqipe po përmendim:
1. “Fjalorth i ri” i Nikollë Gazullit, në Visaret e Kombit, vëll. XI, Tiranë, 1939.
2. “Fjalorth i ri” i Pano Tases, në Visaret e Kombit, Vëll. XII, Tiranë, 1941.
3. “Fjalorth i fjalëve të rralla” i Abdullah Zyberit, Prishtinë, 1979.
4. “Fjalorth fjalësh e shprehjesh popullore” i Sulejman Drinit, Ibrahim Goçit, Mehmet
Halimit, Skënder Gashit, Prishtinë, 1982.
5. “Fjalë popullore nga Myzeqeja”, i Jani Nushit, Tiranë, 1991.
6. “Shprehje popullore nga krahina e Korçës”, i Niko Mustakës, Tiranë, 1989.
7. “Fjalor i të folmeve të Malit të Zi”, i Mehmet Ahmetaj, Prishtinë, 1996.
8. “Fjalor i shqipes truallsore të Maqedonisë”, i Qemal Muratit, Tetovë, 1998.
“Fjalorth i ri” i Nikollë Gazullit, në Visaret e Kombit, vëll.XI, Tiranë, 1941.
Ajo që na intereson në këtë fjalor është se shumë fjalëve autori u jep sinonimin përkatës në variantin dialektor të gegërishtes, por ka nga ato, të cilave ai u jep vetëm një shpjegim me fjali. Nga kjo ne
arrijmë në përfundimin se Gazulli nuk gjente gjegjësen e fjalëve krahinore, për këtë arsye, ai jepte
kuptimin e fjalës duke e shoqëruar me fjali, p.sh.: afërmendësh – mos fol afëmendësh: mos fol
nëpër tê, dishka atypari, jo gjâ të njëmendët kjo punë âsht afërmendësh (G.F.43); akulltar-e – njeri
qi e ka menden akull, qi i peshon fjalët (G.F.44); ardhshëm - njeri i ardhshë: qi i vjen punës, arsyes:
i ndigjueshëm, i shoqnueshëm; punë e ardhshme, qi vjen për doresh, njeri i ardhshëm me kuvend:
qi i vjen arsyes (G.F.48); balishan-e – kush lê balishën (G.F.53); baltimë,t – me hangër sa me hjekë
baltimën e gojës: të keqt qi merr goja prej së pa ngrânmi; të baltîmët (G.F.53); ballafaçkë – të ramë
të fyeshëm, e bjerrme me zhurmë; e muer e fitoi nji ballafaçkë (G.F.53); bastarr-i – kacafit-i, kësoll’
e vogël sa me xânë nji a dy vetë, ngrehëër me ruejtë bastanin, berret etj., (G.F. 56); bucak-u – ênë
uji prej drûni, me çep a lëfyt si jebriku (G. F.73); cacë – ka nisë fëmija me cacë (G. F. 79). Pra, njohja
dhe përdorimi i fjalëve të dialektit, ka shërbyer për të dhënë kuptimin e plotë, të drejtë të një fjale.
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9. “Fjalor i fjalëve të rralla të përdorura në viset shqiptare të Maqedonisë” i Qemal Muratit,
Shkup, 2003.
10. “Fjalor me shprehje e fjalë të rralla” i Petrit Zenelit, Tiranë, 2000.
11. “Visaret gjuhësore - kulturore nga malësia e Gjakovës”, në dy vëllime i Abdyl Sulës, I,II,
Tiranë, 2000.
12. “Faqe nga visari leksikor i Mirditës” i Preng Cub Lleshit, Mirditë, 2002.
13. “Fjalor i shqipes së Plavës e Gucisë” i Pavli Haxhillazit e Sulejman B.Ahmetit, Tiranë,
2004.
14. “Fjalor fjalësh të rralla të gjuhës shqipe” i At Benedikt Demës, 2005.
15. “Fjalor i gjuhës shqipe”, Mehmet Elezi, Tiranë, 2006.
Këtu nuk mund të lëmë pa përmendur ndihmesën që ka dhënë Agim Hidi në studimin e
sinonimisë dialektore të shqipes me artikullin “Sinonimet dialektore dhe pasurimi i leksikut
të gjuhës letrare shqipe” (Hidi, 1989, 375-380), ndërkaq, mendojmë se një shteg të ri në
studimin e sinonimisë dialektore ka çelur prof. Idriz Metani me botimin kohët e fundit të
dy artikujve me titull “Grupi sinonimik fjalë-dialektore- fjalë e standardit në gjuhën shqipe”
dhe “Tipologji semantike në fushën e sinonimisë dialektore”7.
Vlerat e sinonimisë dialektore
Në këtë artikull të shkurtër, ne do të mundohemi të nxjerrim në pah disa nga vlerat e
sinonimisë dialektore, duke gjurmuar nga thesari i gjuhës së gjallë të popullit shqiptar
fjalë të ndryshme, me kuptim të njëjtë a të afërt...; “fjalë që kanë një kuptim leksikor, të
cilat ndryshojnë vetëm në ngjyrimet e kuptimit, në ngjyrën ekspresive dhe në atë se i
takojnë kësaj apo asaj shtrese stilistike të gjuhës.” (Islamaj, 1985, 115).
Edhe pse sot, gjuha letrare, me një leksik mjaft të pasur e të larmishëm, ngrihet mbi
dialektet, duke formuar një sistem të vetin me normë të njësuar për mbarë kombin,
përsëri dialektet nuk reshtin duke e pasuruar atë me fjalë e shprehje.
Pasi lind e formohet gjuha letrare kombëtare, dialektet bashkëjetojnë me të duke hyrë
në marrëdhënie të dyanshme dialektike. Në periudhën kur është duke u formuar gjuha
letrare, janë dialektet që i japin gjuhës letrare, sepse në këtë kohë kjo mbruhet me lëndën
e tyre. Pas formimit të gjuhës letrare, veprimi kalon me forcë të madhe nga gjuha letrare
te dialektet për afrimin e tyre, megjithëse edhe në këtë kohë dialektet mbeten një burim
për pasurimin e mëtejshëm të gjuhës letrare (Gjinari, 1984, 29).
Vetë gjuha letrare është e pasur me sinonime leksikore e gramatikore. Por, në rrafshin e
saj krijohen vargje sinonimesh edhe nga fjalë të dialekteve a të folmeve të ndryshme, që
quhen sinonime dialektore.
P.sh.: abe, llabiç, shajni – fantazmë, lugat, hije, shajni, vrakullak, përhijim; avrom,
hamendas – toptan; Çikë, keçe, voce – vajzë, cucë; çubë, karmë, kipi, kallume – kapë;
çues, kaçullar, këndues - këndes; shkrepës, ndezçë, urori – çakmak; dokthi – çalthi;
çapë – kafshatë; gjiton – fqinj, komshi; flak, dëboj – gjuaj; gramshaleshem, ngjokem,
Artikulli i parë është mbajtur në Seminarin Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën
Shqiptare, 28/1, Prishtinë, 2009; ndërsa kumtesa e dytë është mbajtur në konferencën shkencore
“Gjuha shqipe në 100 vjet shqiptar”, Tiranë, 2012.
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qepërohem – kacafytem; kakin, çerep, gjoc – saç, qaz, hipëz, brahom; sahan – pjatë,
limbë, palare, çini; shitohem, lavosem – plagosem; plandë – vresht; qepallë – qerpik;
strem – qerre; pungë, punjashe – qese; pot, cull, carrua, carrok, camërdhok, bërbjek,
bam – fëmijë; përzhitur – fërguar; përzhit – fërgoj; mollatartë, kumbullore – domate;
gjembaç – iriq; gucë, zog – këlysh; muçitem – ënjtem; hijëz – ëndërr; dritëz, shofkë
– pasqyrë; shtrazë – shtrat; fultere, curufujkë – tigan; jatak, minder – krevat; frymë –
firomë; çelivrik (Lu) – ashik – çelës; buburezë, buburiskë, çikëlore, gacullinë, prafullimë,
çobankëz, cilivile, çikëverë - xixëllonjë, mizllimë, bukure, bukurezë, vezullonjë, vezullore,
gacullinë, shkëndijëz; sqepadru, gjelac – qukapik; askurrkah, askund – asgjëkund;
çipllak, cullak – lakuriq; xhajë, mixhë – xhaxha; (fjalët me bold janë fjalë dielaktore)
Ky grup i sinonimeve është mjaft aktiv, si në gjuhën e folur, ashtu edhe në atë të shkruar
dhe paraqet gurrë të pashtershme në pasurimin e gjuhës (Islamaj, 1985, 34).
Si e tillë ajo është baza e sinonimisë së gjuhës sonë letrare. Ajo ruan e pasqyron njësinë
gjuhësore e shpirtërore të shqiptarëve kudo që janë, por edhe ushqen pa ndërprerje
zhvillimin dhe pasurimin e mëtejshëm të gjuhës letrare kombëtare8.
Në planin kuptimor, fjala dialektore që formon sinonimi me një fjalë tjetër dialektore ka
kuptim të njëjtë, ose diferencohet prej saj në mënyrën e shprehjes së vetë nocionit ose
me saktësimin a specifikimin e nocionit. Kështu p.sh. sinonimet buburezë – çikëverë, fap
- xixëlloj, jatak – minder etj., dallohen prej njëri-tjetrit nga fakti se nga ç’këndvështrim e
shohin sendin, nga mënyra se si e shprehin nocionin dhe me çfarë e lidhin shprehjen e tij.
Kështu, ndërsa te buburezë nocioni lidhet me vetinë e kësaj kandre për të qenë e bukur; te
çikëverë lidhet me faktin që ky insekt është lajmëtari i verës.
Për qëllime të caktuara shprehëse sinonimia dialektore gjen një shtrirje të gjerë. Ajo i jep
ligjërimit ngjyresën (koloritin) lokale dhe i shërben shkrimtarit a poetit për të tipizuar
personazhet. Mund të përmendim Jakov Xoxën në romanin “Lumi i vdekur” për të tipizuar
personazhet kosovare; Mitrush Kutelin etj.
Ato sjellin një frymë të re, gjallëruese, jetësore për gjuhën e letërsisë artistike, duke
shmangur monotoninë dhe përsëritjen që shpesh bëhet e bezdisshme.
Fjalët e gjuhës si mbartëse të nocioneve, përdoren në letërsi për të rritur shprehësinë.
Shumë fjalë në sistemin e gjuhës së zakonshme, janë të palidhura midis tyre, por, sapo
hyjnë në thurjen e një teksti letrar, në pozicione të barasvlershme nga ana e ndërtimit, ato
bëhen sinonime ose antonime me njëra-tjetrën (Lotman, 1970, 210).
Ato janë fjalë të pastra, që dalin nga shpirti i njeriut dhe lindin nga përdorimi i përditshëm
i gjuhës. Si të tilla ato gjejnë një hapësirë përdorimi më të gjerë në letërsinë artistike,
pasi është pikërisht letërsia, ajo që gjithmonë i ka thyer tabutë, ka shkelur mbi normat e
përcaktuara për të vizatuar trajektoren drejt kënaqësisë së lexuesit.
Na, femnat shqiptare, jemi krijesa të vorfëna që tue kangëtue, si të trenueme, shkojmë
symbyllazi drejt greminës, drejt vorrit që na përgatisin të tjerët dhe na shtyjnë me u përplasë
mbrenda. Po. Na duhet të jemi të qeshuna e gastore për t’i kënaqë kapricjet e burrave,
lypset të jemi pa zemër e pa shpirt për t’i ngopë dëshirat e atyne që na kanë monopolizue9.
Sipas prof. Xhevat Lloshit, në librin “Stilistika e gjuhës shqipe dhe pragmatika”, SHBLU, Tiranë,
2001, f. 137 thotë se: “Fjalët me prejardhje nga dialektet ose variante të ndryshme kalojnë një periudhë të gjatë, derisa përcaktohet leksema asnjanëse dhe vendi i tyre në vargun sinonimik”.
9
Marrë nga libri “Sikur të isha djalë” i Haki Stërmillit.
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Sinonimet leksikore në përgjithësi dhe sinonimet dialektore në veçanti, janë të lidhura me
kontekstin e përdorimit të tyre. Është ai që përcakton nëse fjala sinonimike e përdorur do
të ketë këtë apo atë ngjyrim stilistik e emocional.
Në planin stilistikor emocional ajo që dallon disa fjalë dialektore a krahinore nga sinonimet
e tyre të gjuhës letrare është ngjyrimi i veçantë shprehës emocional ose stilistik i tyre. P.sh.
bërdokull në krahasim me gungë; hallakatje në krahasim me shpërndarje; gaxhakutem në
krahasim me hutohem, habitem etj. Por, ka dhe fjalë ku kuptimi i figurshëm shprehësemocional zhvillohet dukshëm e motivohet me një formë të brendshme të kapshme. P.sh.
i verdhë, asnjanëse - verdhacuk, emocionale, ose dembel, anjanës - hilenec, emocional etj.
Përfundime
Ekzistenca e sinonimeve dialektore në fushën e leksikut të shqipes së sotme nuk duhet
konsideruar si mos kristalizim i normës leksikore dhe i gjuhës standarde. Prania e shumë
varianteve normative (në formën e vargjeve sinonimike), tregon se norma leksikore, në
dallim nga norma drejtshkrimore e gramatikore, është më tolerante, që lejon jo vetëm
përdorimin e vargjeve sinonimike, por edhe të gjitha ndryshimet e modifikimet e
vazhdueshme semantike, që leksiku pëson çdo ditë, në përputhje me zhvillimet e ndodhura
në shoqëri. Këtë gjë vërejmë sot në gjuhën angleze, frënge etj., ku, gati çdo vit ose çdo dy
vjet fjalorët ribotohen të plotësuar me disa fjalë e kuptime të reja. Të njëjtën gjë po vërejmë
edhe në shqipen e sotme, me botimin çdo 4-5 vjet të një fjalori të ri të shqipes së sotme.
Rexhep Qosja shkruan: “Shkrimtar i mirë, që e ka siguruar ardhshmërinë gjuhësore, nuk
mund të quhet ai që vetëm se u përmbahet rregullave të drejtshkrimit, duke i respektuar
si besimtarët fjalitë e librave të shenjtë. Shkrimtarët, më parë se gjuhëtarët janë ata që e
zhvillojnë dhe e pasurojnë gjuhën, që i zgjerojnë dhe i thellojnë mundësitë e saj shprehëse.
Për më tepër, mund të thuhet, këtë detyrë ata nuk do të mund ta kryenin me sukses në
qoftë se do t’i respektonin kërkesat e gjuhëtarëve që shpesh janë në kundërshtim me
“lirinë” gjuhësore të krijuesve.” (Qosja, 1988, 617).
Në këtë kontekst, duam të theksojmë se: “Në një vepër letrare fjala merr funksion artistik
sa herë kthehet në një mjet pasqyrimi figurativ të jetës, prandaj shkrimtari i kushton
një kujdes të veçantë zgjedhjes së fjalorit në ndërtimin e një vepre artistike. Sinonimet
dialektore, i hyjnë në shërbim shkrimtarit për të dhënë një pasqyrë të drejtpërdrejtë, si të
ambientit që përshkruan, po kështu edhe për tipizimin e individualizimin e personazheve.”
(Islamaj, 1985, 100)
I po të njëjtit mendim, është edhe prof. dr. Gjovalin Shkurtaj, kur thotë se “është e drejtë,
por edhe e domosdoshme që për arsye stilistike, shkrimtari me vetëdije edhe mund t’i
thyejë normat e gjuhës letrare, duke prurë në veprat e veta edhe dukuri të dialekteve e të
ligjërimit të thjeshtë.” (Shkurtaj, 1999, 206).
Ne e kemi gurrën e pashtershme të fjalëve në gjuhën shqipe. Përse duhet të marrim hua
nga gjuhët e tjera, kur dialektet toskë dhe gegë kanë gjeneruar dhe gjenerojnë akoma fjalë
me kuptim dhe ngjyrim emocional të veçantë. Sinonimia e krijuar prej fjalëve dialektore
është një burim, eksplorimi i të cilit nuk ka të sosur.
Për këtë A.Kostallari shprehet: “Kjo lëndë e mbledhur në gjirin e popullit dhe ajo që do
mblidhet, ka ushqyer e do të ushqejë jo vetëm fjalorët e shqipes (shpjegues, terminologjikë)
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të hartuar deri tani dhe atyre që do të hartohen në të ardhmen, por edhe studimet gjuhësore
shqiptare” (Kostallari, 1989, 77)
Prof. Jani Thomai e konsideron “gjurmimin, mbledhjen e studimin e fjalës shqipe si një
detyrë jo vetëm shkencore, por edhe atdhetare” (Thomai, 2001, 238). Në këtë këndvështrim,
prurjet e fjalorëve krahinorë janë përherë një lëndë potenciale edhe për fjalorët shpjegues
të shqipes, duke përfshirë në fondin e tyre shumë njësi të kësaj natyre. Gjuhë të shumta
tashmë e kanë përfunduar procesin e hartimit të fjalorëve të tillë, p.sh. anglishtja ka një
fjalor me 20 vëllime, botuar në vitin 1989, i quajtur “Fjalori i Oksfordit”. Po kështu në
rusishte ka shumë fjalorë shpjegues të gjuhës së sotme ruse, për përdorim masiv apo të
ngushtë, në një vëllim, në katër vëllime, madje në 17 vëllime. Por edhe gjuhët me një numër
të vogël folësish tash e kanë kapërcyer zbrazëtinë e fjalorëve të mëdhenj. Po përmendim
këtu fjalorin e gjuhës sllovene në pesë vëllime që përmban mbi 110.000 fjalë etj.
Ky shkrim ishte vetëm një hyrje në punën e madhe që duhet bërë për gjurmimin e
mbledhjen e sinonimeve dialektore dhe për hartimin me to në të ardhmen të një fjalori
sinonimik dialektor për gjuhën shqipe.
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Abstrakt
Është bërë një shekull i plotë që nga Pakti i fshehtë i Londrës (26 prill 1915) që vendosi për
Shqipërinë të kundërtën e Vendimit përfundimtar të Londrës (29 korrik 1913). Shpjegimet e
literaturës sonë për atë Pakt rregullisht kufizohen në viktimizimin special të Shqipërisë. Ky shpjegim
është ekskluzivisht i selektuar dhe vetëm për fazën e selektuar të zhvillimeve ndërkombëtare. Një
shpjegim në zgjerim të kontekstit horizontal dhe kontekstit të marrëdhënieve ndërkombëtare,
do të mundësonte një kuptim më të qartë të 26 prillit 1915, të fatit shqiptar, të rrethanave përtej
zonës adriatike dhe logjikës së funksionimit të Pushteteve të Mëdha pas provokimit dramatik të
drejtpeshimeve botërore. Pakti i fshehtë i Londrës është vetëm një në stuhinë e pakteve të fshehta të
Luftës së Parë Botërore. Se çfarë përfshiu kjo stuhi, se cilat janë dallimet e të përbashkëtat e pakteve
tjera me atë të Londrës, se cilat zona e popuj u përfshinë në objektivat e atyre pakteve dhe nga
cilat fuqi botërore, do të shpjegohet në punimin posht abstractit. Gjithashtu, do të jepet përvoja
paraprake dhe e pastajme në zejen e pakteve, traktatave, marrëveshjeve të fshehta, premtimeve të
shkruara ose gojore, zonave të pakteve të fshehta dhe përplasjen e këtij modeli të diplomacisë me
konceptin e ri që solli Wilsoni në Konferencën e Paqes.
Shpjegimi do të prek tërthorazi paqëndrueshmërinë e teorisë deklarative të së drejtës ndërkombëtare
në raport me njohjen e shtetit shqiptar.
Termat kyçe: Pakti i fshehtë i Londrës, Paktet e fshehta të Antantës, Lufta e Parë Botërore, Teoritë e
njohjes ndërkombëtare, 14 Pikat e Uillsonit.

Hyrje
Kur Lufta e parë Botërore po hynte në çastet vendimtare, u ndërthurën nga Antanta një
stuhi premtimesh e marrëveshjes të fshehta për tapi shtetesh e tapi tokash të huaja. Kjo
është diploamcia e Antantës gjatë Luftës së Parë Botërore. Lojtari kryesor që e kishte art
këtë tip diplomacie, ishte Britania e Madhe. Traktatet e Fshehta dhe premtimet kontraverze
për përfitime të Luftës, bëhen edhe bazë e Traktateve të Paqes, ndonëse Uillsoni që në
pikën e parë të programit të tij 14 pikësh1 angazhohej kundër jetësimit të marrëveshjeve
të fshehta ndëraleate, të nënshkruara gjatë luftës. Aktorët dhe autorët e tyre ishin ende në
pushtete dhe pjesëmarrës në Konferencën e Paqes. 1500 ditët e Luftës së Madhe, mbytën
mesatarisht nga 6000 njerëz në një ditë (Merriman, 2004, 1032). Dëmet tjera fizike në
njerëz, dëmet shpirtërore, morale e materiale ishin të përmasave kolosale. Por, në tryezë
do të nxirren letrat që sollën këtë Luftë të Madhe dhe ato që e përfunduan atë: në çdo
sektor të luftës ishin bërë traktate të fshehta e të hapta, pothuajse asnjëra me tjetrën të
pajtueshme.
Tërë logjika e premtimeve dhe traktateve sekrete e publike ka një funksion: tërheqjen e sa
më shumë aleatëve kundër boshtit gjerman. Forcat gjermane dhe osmane do të humbnin
në Lindjen e Mesme po të shkonte përkrahja arabe në anën britanike, rrjedhimisht të
Antantës, ndërsa në Evropë forcat austro-gjermane do të humbnin po të hynte Italia në
anën e Antantës.
Shpallur fillimisht në janar 1918, në Kongres, konfirmuar më 4 korrik 1918 te varri i Xh.Uashingtonit
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Londra e Parisi japin “tapi” shtetesh
Në kuadër të logjikës për fitoren e domosdoshme, një stuhi e premtimeve britanike për
“plaçkën turke” të të tri kontinenteve solli aleatë të rinj kah Antanta. Kjo ishte, siç pat
vlerësuar koloneli amerikan Hauz, një “prerje e lëkurës së ariut ende të pavrarë”.
Pakti i fshehtë i Londrës, 1915; Traktati sekret Sajks-Piko, 1916; Premtimi që u bëhet arabëve
gjatë LPB-së, nëpërmjet sherifit të Mekës, Huseinit, dhe të të birit, Fejsallit, për një Mbretëri
të Bashkuar Arabe në këmbim të luftës kundër turqve; Premtimet që u bëhen armenëve
kundër turqve dhe u bënë shkas që Enver Pasha të ndërmarrë shfarosjen masive të tyre kur
i ra në dorë një kopje e shkruar; Premtimet që u bëhen hebrejve nga francezët dhe gjermanët
në këmbim të fondeve të hebrejve; Marrëveshja e Sën Zhan Morienës, më 26 prill 1917; Po
për këso qëllimesh, me këso tratativash, Deklarata e Bëlforit, 1917, në favorin e hebrejve
për shtet në Palestinë etj., janë vetëm disa nga momentet e stuhisë diplomatike sekrete në
vorbullën e Luftës së Parë Botërore. Të gjithë popujt ballkanikë fqinj të Shqipërisë morën
premtime në kurriz të tokave shqiptare. Serbia e Mali i Zi janë gjithmonë aty me skalper
mbi hartë. Grekëve iu premtua e dashura Megali Ide (Dymon& Zhorzhon, 2004,580) serbët
do të gjendeshin para realizimit të ëndrrës po aq të dashur që formulohej në Naçërtanien
e Garashaninit, bashkëmoshanike e Megali Idesë greke të Jani Koletisit (1844). Kjo lloj
diplomacie vepronte përderisa SHBA-të vazhdonin ngujimin nën qetësinë indiferente
të Doktrinës Monro. Ndërkohë, kryetari amerikan, Uillson, filloi të trazohej për borxhet
financiare që ia kishin Fuqitë e Antantës, në rrezik për të humbur luftën.
Këso traktatesh sikurse i vlerësonin veçanërish amerikanët e kohës, të pamoralshme
(Churchill II,2006, kaptina për Turqinë), por edhe të papajtueshme me parimet e reja
që nisën të proklamohen nga fryma globale social-radikale dhe liberale (vetëvendosja
e Leninit dhe më pas e Uillsonit), do të bëhen derisa zgjat nisma për rotacionin e
doktrinave amerikane. Doktrina e mbylljes, Doktrina Monro, alternohet me Doktrinën
Uillson, -doktrinën e intervenimit, apo doktrinën e daljes. Ky rotacion doktrinash trondit
raportin asimetrik të forcave ndërluftuese i cili, pas daljes së Rusisë nga lufta në fillim të
vitit 1917, anonte kah Boshti. Hyrja e SHBA-ve në luftë më 6 prill 1917 krijon raport të
ri forcash, -asimetri të përmbysur të forcave-, që rezulton fatal kundër Gjermanisë dhe
aleatëve të saj turq, bullgarë e austriakë (Merriman, 2004, 1003). Rrjedhimisht, ajo që i
ndodhi Shqipërisë më 1915, do të kalojë në kontinente tjera, kundër popujve tjerë. Për
logjikën e traktateve të fshehta është shkruar:
“Në dy vitet e fundit të një lufte pa shpresë, anglezët dhe francezët nuk pushuan së lëshuari
tapi pronash që po të mblidheshin të gjitha bashkë e tejkalonin territorin e planifikuar. Ato
s’kish se si të respektoheshin të gjitha edhe sikur paqja të ishte absolute. Disa nga këto çeqe të
tejkaluara do të krijonin probleme kur të vinte koha” (Xhons, 2000, 27).
Koha që po e përmend Xhonsi është Konferenca e Paqes në Paris, 1919. Rrotull këtyre
marrëveshjeve të fshehta e të frikshme silleshin dora, mendja, përvoja dhe ndikimi i ish
kryeministrit themelues të Antantës së Perëzemërt (me Francën 1904, pastaj me Rusinë,
1907) 2, Arthër Bëlforit, e tani në 1917 sekretar britanik i punëve të jashtme, pasues i të
Në vitin 1904, kryeministri i Britanisë së Madhe, Arthër Bëlfori (11 korrik 1902- 5 dhjetor 1905)
dhe sekretari i tij i Jashtëm, Lansdowne, bën një përmirësim dramatik të marrëdhënieve me
Francën, duke krijuar atë që pushtoi dokumentet e historisë me emrin Entente (Marrëveshja).Por,
kjo quhej Marrëveshja e Përzemërt Entente cordiale.Ku ka një Antantë, të madhe apo të vogël,
aty janë këto dy Fuqi qendrore e përreth tyre shtete tjera, të mëdha apo të vogla, fituese të të dy
luftrave botërore.Të dyja shtetet ishin fuqi koloniale/perandori me shekuj të tërë. Dhjetëra shtete
të sotme, rreth gjysma e botës, janë pavarësuar prej tyre.
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famshmit Eduard Grej (1905-1916). Gjatë vizitës në SHBA (1917), Bëlfori i tregoi kolenelit
Hauz për përmbajtjet e disave prej këtyre marrëveshjeve të fshehta, ndërsa Koloneli Hauz
i tha se aleatët po ndanin lëkurën e ariut ende të pavrarë (Churchill, 2006, 150). Kryetari
Uillson do të këtë ditur për ato marrëveshje sekrete, por, pavarësisht premtimit që e
dha Bëlfori në vizitën e tij në SHBA, deri në Paris nuk i pa asnjëherë. Uillsoni pat sjellë
në Evropë kulturë dhe retorikë të re ndërkombëtare. Erdhi këtu me mendimin për të
zëvendësuar parimet e tradicionale, që kishin në bazë interesin shtetëror dhe të drejtën
e fitimtarit, me diplomacinë e re që mbështetet në drejtësinë, të drejtën dhe parimin e
kombësive (Milza, 2012, 758).
Pakti sekret i Londrës (Antantë-Itali), 26 prill 1915: Zhbërja e Shqipërisë nga Fuqitë
që e bënë atë 3
Tani u bë një shekull që nga nënshkrimi i Paktit Sekret të Londrës, 26 prill 1915, ndërmjet
Antantës dhe Italisë. Po ata burra, katër nga gjashtë prej tyre që firmosën në Londër bërjen
e Shqipërisë më 17 dhjetor 1912 dhe 29 korrik 1913, nënshkruan zhdukjen e saj në emër
të Britanisë së Madhe, Francës, Rusisë dhe Italisë: shefi i diplomacisë britanike E.Grey,
ambasadorët Pol Kambon, Mensdorf dhe Imperiali. Do të ngelej një “Shqipëri autonome
myslimane” me port Durrësin (neni 5), e neutralizuar, pa sovranitet, -me marrëdhënie
të jashtme të udhëhequra nga Italia (neni 7). Që Italia të hynte në luftë kundër austrogjermanëve, ngriti çmimin lart e larg përtej vlerës së çelësit të Adriatikut. I përmbushen
synimet e ishullit të Sazanit e Gjirit të Vlorës me prapatokën e saj strategjike në gjerësi të
thellë brenda dhe zgjatim vertikal “që nga lumi Vjosa deri në veri të Himarës” (neni 6);
kontrolli i “Shqipërisë qendrore” me një port (Durrësin). Pastaj merr Gadishullin e Istrisë,
Dalmacinë, të gjithë ishujt aty pranë, Trentinon, Tirolin (neni 4), tërë vijën bregdetare
shqiptare - Tivarin, Kotorrin, Ulqinin (pa i prekur ato të drejta që i njiheshin Malit të Zi),
Shëngjinin (neni 5).
Ajo po kërkonte kështu, dhe iu miratua, që Detin Adriatik ta kthente në liqe italian, apo
siç thotë Andelmani (2008, 219) në një mare nostrum (lat.deti ynë). Por, çmimi i ndërrimit
të anës, nga Trepalëshi tek Antanta, nuk përfundon këtu. Italisë i lejohet qasja edhe në
Detin Egje, në ishujt e Dodekanezit (neni 8), e për “ekuilibrin e Mesdheut” edhe në Detin
Mesdhe dhe (sipas nenit 9) i jepen pjesë të Turqisë Aziatike, krahina e Antalisë (Adalia)
etj. Pastaj kalohet edhe në Afrikë, i jepen të drejtat e privilegjet që i ka Sulltani mbi Libinë
(neni 10), dëmshpërblimet eventuale të luftës (neni 10); pjesë të kolonive gjermane në
Afrikë (neni 13); një hua në kushte të volitshme prej 50 milionë stërlinash në Britani (neni
14). Italisë i premtohet (neni 15) edhe kundërshtimi i çfarëdo përfaqësuesi të Papës si
pjesëmarrës në bisedime të Paqes (Miscellaneous Nr.7, 2-7).
Në këmbim të këtyre përfitimeve Italia detyrohej të hynte në luftë brenda 30 ditësh, dhe
të pajtohej që jugu i Shqipërisë t’i jepej Greqisë, e veriu Serbisë dhe Malit të Zi (neni 7).
Për sa i përket lëkurës së ariut ende të pavrarë, territoreve osmane në Lindjen e Mesme,
pasi të mundej ajo, çështja ngeli e hapur dhe, sikur të programohej, do të diskutohet e
përmbyllet saktësisht dy vjet më vonë, 26 prill 1917 (në S.Zh.Morienë të Francës).
Shqipërua u zhduk për interes pak a shumë të njëjtë sikurse ishin zhdukur territoret
shqiptare jashtë Shqipërisë me po atë Vendim të 29 korrikut 1913. Zhdukja e tyre u bë, siç
raportoi dy herë lordi Grey në Dhomën e Komuneve, “për të ruajtur paqen mes Fuqive të
Kjo nënkaptinë është pjesë e disertacionit të doktoraturës personale në vijim, Themelimi i shtetit
dhe njohja ndërkombëtare, në Universitetin e Tiranës
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Mëdha”, më 7 prill 1913, dhe më 12 gusht 1913 “për të ruajtur paqen në Evropë ”, (Swire,
2005, 133). Në nenin e fundit të Paktit (neni 16) thuhet se Pakti i Londrës do të mbahet
i fshehtë. Mendohet se për t’iu shmangur procedurave ratifikuese në shtetet përkatëse,
me paramendim kjo marrëveshje u quajt Pakt dhe jo Traktat (Guy, 2012, 144), ndonëse,
pavarësisht emërtimit, në të drejtën ndërkombëtare vlera e të drejtave dhe detyrimeve
ndërmjet palëve ngelet e njëjtë.
Londra, me ndërgjegje edhe një herë kreu një krim kundër parimit etnik. Sa i përket
Shqipërisë, të parin ia ekezekutoi më 1912/13, dhe këtë, siç pamë më lart, e pohoi në
Dhomën e Komunave vetë z. Grei 4, ndërsa të dytin më 26 prill 1915, po në Londër, dhe
këtë e pranoi në vjeshtën e vitit 1917 në SHBA, pasardhësi i Greit, Arthër Bëlfori: “Në emër
të urgjencës strategjike është kryer një krim i rëndë kundër parimit të kombësisë” (Lipushçek,
2008, 232).
Ky Pakt i fshehtë me pazare kaq të thella, që shtrihet mbi një komb krejtësisht të pafajshëm,
me derë të hapur për kusuritje të tjera mbi popuj tjerë Lindjen e Mesme, që nga dora në
dorë të huaj pushtimesh kalojnë nëpër shekuj, u bë nga shtete e kombe që proklamonin se
mbanin flamurin e civilizimit në duar.
Pakti sekret i Londrës (1915) e zhbëri Shqipërinë nga vetë Fuqitë e Mëdha që e bënë atë
më 1913. Ky fakt hap rrugë për të rimenduar një pjesë të teorisë konstituive lidhur me
rolin e njohjes ndërkombëtare të shtetit. Në rastin e Shqipërisë është mohuar plotësisht kjo
teori në literaturën tonë. Duke ditur historinë e krijimit të shteteve në tryezat e Koncertit
Evropian, që bëhej njënjëshëm me njohjen kolektive të Fuqive të Mëdha, faktin se askush
nuk na i njohu vendimet e Kuvendit Kombëtar të Vlorës (1912), as territoret, as Qeverinë,
ndërkohë që dërguan edhe një Komisioni Kontrolli, dhe faktin se po ato fuqi krijuan
një Shqipëri siç deshën vetë (1913) dhe e zhbënë me vendimin tjetër të Londrës (1915),
teoria deklarative për vlerën e njohjes ndërkombëtare të Shqipërisë, e lidhur për datën 28
Nëntor 1912, ka themel të luhatshëm, për të mos thënë pëson disfatë. Aq më shumë që
Shqipëria ishte që nga Pazari i Ri deri poshtë Janinës e Artës plotësisht e ripushtuar, pa
kontroll efektiv të Qeverisë së 28 Nëntorit 1912.
Traktatet sekrete për tokat arabe
Roja e parimit të balancit të forcës, Britania e Madhe, e cila dikur ka bërë që së paku
për një shekull t’i shtyhet jeta Perandorisë Osmane, me manovrat diplomatike, iu fut
minat tre perandorive njëkohësh: Osmanes, sepse nuk ruajti neutralitetin, Austriakes
sepse nisi luftën kundër Serbisë, ndërsa gjermanes sepse është gjermane- fuqia motorike
e zhvillimeve luftarake dhe- prishëse e balancit të forcës. E këto luftëra kishin të bënin
kundër interesave edhe të aleatëve të lidhur në Antantën e Perzemërt. Lindja e Mesme
ishte pjesa e hartës botërore që u bë sallatë në marrëveshjen e fshehtë britaniko-franceze.
Franca dhe Britania e Madhe projektuan të ardhmen e saj pasi të mundej Turqia që e
mbante nën sundim që nga shek.XVI. Pika e nxehtë e botës për tërë shekullin në vijim
(XX) dhe të ardhmin pa dyshim (XXI) ishte aty ku ishin vendet e shenjta të të tri feve:
Palestina.
Me të filluar Lufta e Parë Botërore, Britania e Madhe nuk la gur pa lëvizur me sy drejt
naftës dhe rrugëve të Indisë. Një korrespondencë do të hyjë në historinë e Lindjes së
Mesme: Korrespondenca e MëkMahonit dhe Sherifit Husein. I pari ishte komisioner
Edward Grey, 1st Viscount Grey of Fallodon, më shumë i njohur si Sir Edward Grey, në periudhën
10 dhjetor 1905-10 dhjetor 1916 ishte shef i diplomacisë britanike (sekretar shteti për Punë të
Jashtme, detyrë e barazvlershëm me atë të ministrit të punëve të jashtme)
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i lartë britanik në Egjipt, ndërsa i dyti sherif i Mekës. Korrespondenca e tyre fillon në
korrik 1915 (disa muaj pas Traktatit të fshehtë të Londrës në kurriz të Shqipërisë) dhe
zgjati deri më 30 janar 1916. Çështja e kufijve dhe e themelimit të një shteti mbretëror
arab në këmbim të përkrahjes arabe kundër turqve ishte në themelet dhe motivet e këtij
komunikimi. Më 24 tetor 1915, Qeveria britanike iu përgjigj sherifit të Mekës se Britania
e Madhe është e gatshmë që t’i njoh dhe mbështes arabët në rajonet e sherifit, me disa
kufizime që paraqisnin interesa britanike. Sherifi u njoh si lider, ndërsa ky përhapi fjalë
për veten se është kalifi islam.
Franca krijon dijeni për këto komunikime që prekin interesat e saj dhe kjo shpie të një
marrëveshje francezo-britanike, e cila ushtron ndikim në rrjedhat e Lindjes dhe përmbys
shumëçka nga premtimet e bëra arabëve. Sherifit papritmas i ndalen letrat nga komisioneri
anglez, në janar 1916. Londra gjetiu po bënte komunikime me të tjerë lojtarë. Por, një
pagë e majme nga Londra i lidhet atij dhe të birit, Fejsallit. Rrogëpaguesi i rregullt tyre,
Lorenci i Britanisë, iu qepet në misionet e mëtejme. Që këtej, liderët arabë bëhen agjentë
të Britanisë. Por, edhe një tjetër, Ibn Saudi, do të hyjë nën pagë, nën përkujdesjen e Fillbit
të Britanisë. Saudi, një ditë do t’i fryjë hundët para Fillbit e do të ankohet për pagën disa
herë më të ulët në krahasim me ato të Huseinit dhe Fejsallit.
Marrëveshja Sajks-Piko (Sykes-Picot)
Kjo është një marrëveshje politike sekrete e nënshkruar ndërmjet përfaqësuesve të
Britanisë dhe Francës, Mark Sajksi (Mark Sykes) i Britanisë dhe Xh. Pikoi (Georges
Picot) i Francës dhe e miratuar nga qeveritë përkatëse më 16 Maj 1916. Marrëveshja u
arrit në pikën më të lartë të luftës, kur gjasat ishin për dështimin e aleatëve (Antantës)
përballë gjermanëve (Gjermani-Austro/Hungari). Rusia, aleate, nuk është nënshkruese,
por ka dhënë pëlqimin për të (Sazanovi). Marrëveshja ka të bëjë me ndarjen e territoreve
arabe nën sundimin osman, Azi Perëndimore. Për shkak të tokës së shenjtë, ku kishte
interesa shpirtërore secila anëtare e krishterë e Antantës, pra edhe Rusia, për Palestinën
e premtuar arabëve ishte paraparë administrimi ndërkombëtar-ndëraleat. (Pas 18 muajsh
kjo Palestinë do t’u premtohet edhe hebrejve- me Deklaratën e Bëlforit, e përgjatë tërë
vijimit të luftës edhe zotërve të tokës, arabëve). Franca do të zotëronte bregdetin sirian, ku
kishte investime të mëdha, ndërsa Britania Mesopotaminë (e zhytur në naftë). Bëhet fjalë
për zona të ndikimit, por edhe të kontrollit direkt. Zona britanike e ndikimit dhe kontrollit
direkt përfshin Irakun, portet e Haifës dhe Akrës, krejt Mesopotaminë qendrore, rreth
Bagdadit, dhe jugore, rreth Basrës, pra prej Bagdadi deri te Gjiri Persik. (Kjo tokë që u
shkel përsëri nga britanikët 80 vjetë më vonë, në fillim të shek. XXI, dhe përseri puset e
naftës shpërthyen në flakë). Me të nënshkruar marrëveshjen, Britania nisi të pendohej,
sepse, hudrat nën kokë, duke qenë afër me Kanalin e Suezit, më mirë do të ishte që vetë
të ushtronte kontrollin direkt mbi Palestinën (Macmillan, 2006, 444). Rruga e Indisë
një arsye më shumë. Pse jo kontroll edhe mbi Mosulin në vend të francezëve që do t’u
mjaftonte Libani dhe një protektorat mbi rajonet kurdo-armene (Macmillan, 2006, 444)
. E kishte aleate Francën, por, me dëshirë, s’do ta shihte me sy në Lindjen e Mesme. Këto
tokë-grabitje do të bëhen objekt i tensioneve të pafundme në Konferencën e Paqes, ndërsa
mbjellja e farës së konfliktit shekullor arabo-hebre në Jeruzalem e Palestinë, do të rëndojë
më së rëndi mbi shpirtin e Britanisë. Protestantët britanikë e morën Jeruzalemin më 9
dhjetor 1917 dhe krishtlindjet i festuan atje (Dymon& Zhorzhon, 2004,579).
Ortodoksët rusë dhe sidomos katolikët francez shtangën duke parë dëbimin e turqve vetëm
nën komandën unike të Gjeneral sër Edmund Allenbi. Një copë e traktatit sekret Sajks616
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Piko u hodh në erë! Jeruzalemi s’do të ishte ndërkombëtar në të ardhmen dhe ndërkohë
ishte bërë premtim i ri për Palestinën. Vetëm pak ditë më parë një bankier hebre, kreu i
degës sioniste në Londër, Lord Lionel Walter Rothshildi 5, kishte marrë Letrën nga sekretari
i jashtëm Arthër Bëlfori. Arabët që i ndihmuan të krishterët për dëbimin e turqve islamë
do të shtangen më shumë sesa francezët. Palestina e premtuar për hashemitët e princit
Fejsall, dhe jo vetëm ajo, por edhe toka tjera nën një shtet të madh arab, krejt befas nga
mikja Britani u shpall si e ripremtuar për shtetin e ardhshëm hebre, Izraelin, në formën e
një national home! Për shkak të interesit strategjik për rrugët e Indisë, Bëlfori s’po ndalej
së shkatërruari marrëveshjen dikur sekrete, Sajks-Piko. Ajo ishte nënshkruar thjesht në
kohën e rrezikut nga disfata! Rrethanat kanë ndryshuar dhe Makiaveli e ka rekomanduar
këtë për princin e tij: është momenti për të thyer besën!
Nënshkrimi i traktateve kundërthënëse nga Britania e Madhe u kthye në art gjatë Luftës
së Parë.
Marrëveshja e Sën Zhan Morienës, 1917
Përpos Marrëveshjes Sajks-Piko u nënshkrua edhe një tjetër marrëveshje për ta kënaqur
sërish aleatin e Adriatikut, Italinë. Është fjala për Traktatin e Sën Zhan Morienës (Saint
Jean-de-Maurienne) 6, më 19-26 prill 1917 (Dymon& Zhorzhon, 2004,579), pak ditë pasi
që SHBA-të shpallën luftën në anën e Antantës. Italia përzgjodhi në mënynë e dëshirave
Anadollin Perëndimor, Konjën, Antalinë, Izmirin dhe Mersinin (Içelin). Marrëveshja
u nënshkrua nga Italia, Franca dhe Britania e Madhe (pa Rusinë që zhduket nga skena
e luftës për shkak të përmbysjes bolshevike), ndërsa u fuqizua në gusht-shtator 1917.
Marrëveshjen e draftoi Italia (Sonino) sipas interesave të saj (tash) në Detin Mesdhe. Për
Adriatikun, pra edhe për copëtimin e Shqipërisë, kishte nënshkruar më 1915.
Dekada më vonë, për traktatet sekrete ndëraleate Çërçilli (Churchill, I, 2006, 149) fajëson
SHBA-të që nuk ishin fare palë e traktateve sekrete të diplomacisë klasike evropiane:
“SHBA ishte ai vëzhguesi indiferent në breg të lumit që nuk i zgjat dorën atij (aleatit) që
po fundoset në vorbullën përbindëshe”, prandaj “duhet që ta falësh notarin nëse ai kapet
me egërsi dhe me lëvizje jo shumë të sakta herë pas një guri e herë pas një tjetri”, (pra pas
traktateve sekrete të kundërshtueshme sicila me secilën), sepse, vazhdon z.Çërçill, “këto
nuk do të ndodhnin kurrë nëse ai vëzhguesi indiferent do ta zgjaste me kohë dorën për
ndihmë” 7.
Për pasojë të traktateve sekrete, të “egërsisë” dhe “lëvizjeve jo shumë të sakta” kur më nuk
kishte “vorbull përbindëshe” dhe aleatët dolën fitues: së paku 80 milionë arabë, muslimanë
e të krishterë, u bënë shtetas të rinj të Britanisë së Madhe (Andelman, 2008, 81). Më
1922, Perandoria Britanike kishte çerekun e banorëve të botës, 458 milionë, dhe hapësirën
territoriale prej 33 milionë e 670 000 km2, shtrirë në disa kontinente (Maddison, 2001 dhe
2003). Franca, ndërkaq, u zgjerua në 12 milionë e 898 000 km² (Chafer, 2002).
Shpërbërja e tre Perandorive të boshtit (gjermane, osmane e austro-hungareze) rriti
Perandori të tjera, ato të Antantës. Popujt nën to vetëm ndërruan sunduesit e huaj.
Lionel Walter Rothschild, Baroni i dytë Rothshild, (8 shkurt 1868 - 27 gusht 1937), një pasardhës
i familjes hebraike Rothshild. Ishte bankier me famë, politikan dhe zoolog. Letra iu dërgua
në shtëpi, në rrugën Pikëdëlli (Piccadilly), nr.148. Për versionin e saj, kishte punuar disa muaj
bashkë me të tjerë sionistë. Shih faximilin e Drafteve të Deklaratës së Bëlfurit
6
Saint Jean-de-Maurienne, qytet i vogël francez në rajonin e Savojës.
7
Të gjitha nënvizimet apo dallimet teknike të citateve në këtë punim janë të autorit.
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Përfundime
1500 ditët e Luftës së Madhe, mbytën mesatarisht nga 6000 njerëz në një ditë. Dëmet
tjera fizike në njerëz, dëmet shpirtërore, morale e materiale ishin të përmasave kolosale.
Në tryezat e pasluftës do të nxirren letrat diplomatike që sollën këtë Luftë të Madhe dhe
ato që e përfunduan atë: në çdo sektor të luftës ishin bërë traktate të fshehta e të hapta,
pothuajse asnjëra me tjetrën të pajtueshme. Doli se premtimet britanike ndaj arabëve
binin ndesh me interesat franceze dhe sioniste; Premtimet britanike për francezët binin
ndesh me interesat arabe; Premtimet britanike ndaj sionistëve binin ndesh me interesat
arabe. Të gjitha premtimet britanike ndaj arabëve, sionistëve dhe francezëve, më në fund,
binin ndesh me vetë interesat britanike për shfrytëzimin pasurive natyrore, përfshirë
naftën. Edhe premtimet e bëra grekëve e italianëve për tokat e Turqisë mikroskopike të
Versajës, do t’u kushtonin jo vetëm britanikëve. Interesat e rusëve binin ndesh me ato të
italianëve e interesat e italianëve me ato të grekëve (Grimberg, 2005, 44). Kërkesat megale
greke binin krejt ndesh me interesat turke, madje ndezën flakë vetëdijen kombëtare turke,
sikurse rreziku francez e hebre që ndezi flakë vetëdijën kombëtare arabe. Gati gjithsecili
komb u ndi i tradhtuar dhe secili me secilin i përballur. Kombi shqiptar nuk ishte viktima
speciale. Këta rivalë që kishin një armik të përbashkët, turqit osmanë (edhe turqit e
Ataturkut luftuan kundër turqve osmanë dhe pas Versajës edhe kundër ushtrive aleate), i
futi në konflikte të gjata diplomacia e fshehtë klasike e Evropës. Për këto, flasin më së miri
statistikat e zgjerimeve territoriale e demografike.
Në përjashtim të paktit kundër Shqipërisë, marrëveshjet e premtimet tjera, përfshirë
Deklaratën e Bëlfurit (1917) nuk u tundën nga fryma uillsoniane dhe vazhdopjnë të
prodhojnë luftra në Lindjen e Mesme. Konflikti i vazhdueshëm arabo-izraelit është një nga
dëshmitë e forta të burimeve prej nga rrjedhin konfliktet e vazhdueshme ndërkombëtare.
Mënyra se si u ndanë sferat e influencave franko-britanike gjatë LPB-së diktoi hartat e
mëvonshme juridiko-politike të shteteve pasardhëse arabe. Për rrjedhojë, mënyra se si
u konstruktua Iraku, deri dikund edhe Siria e Libani, është refleksion i drejtpërdrejtë i
dekonstruktimit të sotëm të tyre etnik dhe sektar. Përcopëzimi i territoreve kurde në disa
shtete arabe dhe në shtetin turk, la kurdët pa Piemontin apo Sardenjën e tyre; Iraku u
përbë nga tri krahina me elemente të dallueshme etnike ose ndarje të fortë sektare nën
ndikimin e ndërhyrjeve të vazhdueshme të shteteve fqinje sektare, e po kështu edhe Siria.
Sot, Siria e Iraku janë në shpërbërje e transformim nga formulimi i shehidizimit të luftëtarit
selafist që e don më shumë vdekjen gjatë pushtimit sesa shiitët përballë tij që duan jetën
gjatë rezistencës. Duke parë shtrirjen e lehtë e të shpejtë të shtetit të sotëm islamik, që
përbën një shtet të mirëfilltë në planin e territorit, qeverisë efektive dhe popullsisë së
përhershme që po i bindet qeverisë së re, teokracisë më të rreptë që është parë ndonjëherë,
aktualizohet origjina e çështjes: në traktatet e fshehta të LPB-së. Pakti sekret i Londrës
(1915) që e zhbëri Shqipërinë nga vetë Fuqitë e Mëdha që e bënë atë më 1913, luhatë
seriozisht teorinë deklarative të njohjes ndërkombëtare të shtetit.

618

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

Referencat
Andelman,D.(2008). Paqe e rrënuar. Tiranë.
Chafer,T. (2002) The End of Empire in French West Africa: France’s Successful Decolonization?
Oxford.
Churchill, W. (2006). Kriza Botërore, (I). Tiranë.
Churchill, W. (2006). Kriza Botërore, (II). Tiranë.
Dymon, P & Zhorzhon,F. (2004) Vdekja e një perandorie (1908-1923), (Historia e Perandorisë
Osmane. Tiranë.
Grimberg,K. (2005). Historia botërore dhe qytetërimi (Libri 12). Tiranë.
Guy,N. (2012). Lindja e Shqipërisë. Tiranë.
Lipushçek,U. 2008. Çështja kombëtare sllovene dhe shqiptare në LPB, ngjashmëri dhe dallime, në
“Pavarësia e Shqipërisë dhe sfidat e shtetit shqiptar gjatë shek.XX”. Tiranë.
Macmillan,M. (2006). Paris 1919, gjashtë muaj që ndryshuan botën. Tiranë.
Mavraj, M.(2015). Themelimi i shtetit dhe njohja ndërkombëtare, disertacion në Universitetin e
Tiranës.
Merriman, J. (2004) A History of Modern Europe, vol.2, sec.edit. New York- London.
Milza, P.(2012). Historia e Italisë. Tiranë.
Swire,J.(2005). Shqiperia, ngritja e nje mbreterie. Tiranë.
The Treaty of London (1915), Great Britain, Parliamentary Papers, London, 1920, LI Cmd. 671,
Miscellaneous No. 7, 2-7.
Xhons,P.(2000). Kohet moderne, bota nga 1920-1990 (I). Tiranë.

619

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

Global economic development in view of the model of the National States and
“State reasons”
Erion Avllazagaj

Lektor, Departamenti i Gjuhes Angleze&Gjermane
Fakulteti i Shkencave Humane
Universiteti “A.Xhuvani”
Elbasan - Albania

One of the most overriding questions today is whether beyond the nation states to supranational and global level both the ecological and the social and cultural explosive power
of the world capitalism can be brought again under control
The discovery and control function of markets is undisputed. But markets react only to
messages that are encoded in the language of prices. They are deaf to the externalities
that they generate in other areas. One of the reasons concerning the opinion of different
liberal sociologists is the exhaust of non-renewable natural resources, a massive cultural
alienation and social eruptions in the event to be feared that it is not possible to hedge
those markets politically that cause weakness of the overstretched national states.
In the countries of the advanced capitalist societies during the postwar period, the
environmental threats are exacerbated rather than mitigated; and they have built the
social security systems using welfare bureaucracies that were the self-determination of
their clients (Bloom, David E. and Canning. 2000). But the welfare state has the socially
undesirable consequences of a highly productive economic system actually largely offset
in Europe and other OECD companies during the third quarter of this century.
Capitalism system face for the first time the redemption of the Republican promise which
does not hinder but enable equal inclusion of all citizens. The democratic constitutional
state guarantees equality in the sense that all should have equal chances to make use of
their rights. John Rawls, the most influential theorist of political liberalism, spoke in this
context of “fair value” of equally distributed rights (Chase-Dunn, Christopher. 1975)
If we understand the text of our Constitutions in this material sense as the realization
of a socially justice, wins the idea of self-legislation which requires that addresses of law
which should understand at the same time as the authors themselves, that have the view
of political dimension of an acting on society itself. When building the welfare state of the
postwar era politicians of all persuasions have been guided by this active understanding
process of the democracy in Europe. Now a day it’s confirmed that this idea has been
realized only within the framework of the nation state model.
But the nation-state is reaching the limits of its performance in the changed context of the
world economy and world society. The political taming has enabled a global unfettered
capitalism as the only example of a reasonably functioning democracy area. The question
is if the national state can be extended to itself beyond national borders, this form of
democratic action of modern societies?
I will examine this question as following. First, we must clear how the nation-state and
democracy are related with each other under pressure in this unique symbiosis. In the
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light of this diagnosis, I will describe briefly then four policy responses to the challenges
of the post-national constellation they I will also determine the coordinates where is today
the discussion of a so-called “Third Way” (Bonanno, Alessandro. 2000)
This debate make clear the weaknesses on the way for an offensive position on the future
of the European Union. Mostly of the privileged citizens of our region who are prepared
to take into account the perspective of other countries and continents, have to operate in
the federal deepening system of the European Union in the cosmopolitan point of view
and to create the necessary conditions for a world domestic policy.
The development trends that today draw under the heading ‘globalization’ attention to
itself, transformed a historical constellation that has distinguished itself by the fact that
expand state, society and economy were co-extensive within the same national borders.
The international economic system, define the boundaries between domestic economies
and foreign trade relations in the States that are transformed in the course of the globalization
of markets in a transnational economy (Robinson, William I. 2001). Primarily Relevant
seems to be the acceleration of global capital movements and the national imperatives
rating sites by the globally networked financial markets. Of course it’s clear the tendency
to delimitate not only the economy. The recently published study by David Held about
“Global Transformations” analyze the world trade and the financial markets performances,
and also their relations transnational corporations (with global production chains). This
study also contain a chapter on global governance, peacekeeping and organized violence,
on the swelling migration flows, new media and new communications networks as well as
mixed forms of cultures, etc.
This progress of the entire “delimitated” economy, society and culture affects the livelihood
conditions of the European state system that has been built on a territorial basis since the
17th century and represents the most important collective actors on the political stage
as before. But the post-national constellation eliminates this constructive assemblage
of political and legal system with economic cycles and national traditions within the
borders of the territorial state. The under keyword “Globalization” trends described
threaten not only inside a comparatively homogeneous composition of the population,
so the pre-political basis of the integration of citizens through immigration and cultural
segmentation seems to be impossible (Cohen, Joseph Nathan and Miguel Angel Centeno.
2006). More decisive is the fact that, increasingly ensnared in the interdependencies of the
global economy and world society state that have lost its autonomy and ability to act and
to democratic substance.
I see myself limited from the factual harms of the formal continue of existing sovereignty
of states on three aspects of disempowerment of the nation state: 1. the loss of state control
skills 2. growing legitimating deficits in decision transition and 3. the increasing inability
of legitimacy effectiveness to provide management and organization services.
The loss of autonomy means, among other things, that the individual State can no longer
adequately protect its citizens in their own efforts against the external effects of decisions
of other actors, or from the chain effects of such processes, which originate outside its
borders.
This is on the one hand to “spontaneous border crossings” as environmental pollution,
organized crime, security risks of major equipment, arms trade, epidemics, etc., on the
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other hand has to calculated the intolerable consequences of policies of other countries,
at that also affected the from conclusion even if they participate or not, for example to
the risks of nuclear reactors built across the border and the safety standards of their own
government which does not comply.
With regard to the need for democratic legitimacy deficits always arise when the circle
of those affected by these decisions are not covered by the circle of democratic decisions
involved. Less obvious, but sustainable democratic legitimacy will also be affected if it is
possible to meet the growing interdependencies with increasing need for coordination
through intergovernmental agreements. Meanwhile the institutional embedding of the
nation state in a network of transnational treaties and regimes on some policy areas are
equivalent with the loose of the national level competencies. But the more numerous and
important are the matters that are regulated via interstate decisions, the more political
decisions are withdrawn from democratic opinion-forming, which is indeed anchored in
national arenas (Clark, Bob. 2008)
In the European Union the largely bureaucratic decision-making process of the experts
in Brussels is an example of such a democratic deficit, which is caused by the relocation
of the national decision-making bodies in the intergovernmental limits that are occupied
with government representative commissions. The discussion, however, is how much is
the limitation of the capacity for intervention that has been used for legitimating effective
social policies of the National State.
The drifting apart of territorial limited space for action of national actors on the one hand,
and on the other hand the global markets and accelerated capital movements has shifted
under the “functional completeness of the national economy”.
“Functional completeness” cannot be equated with self-sufficiency ... it does not require,
full range of products, but reliable national presence of those complementary factors
- especially capital and organization - to which is dependent a company labor supply,
in order to increase the production. A capital which is released when searching for
investment opportunities and speculative profits as it were from the national attendance
and freely spaces can threaten his exit options, once a government is heavily loaded to
the national site with demand regarding the marginalization of social standards and
safeguarding jobs. Such national governments lose the ability to exploit the tax resources
of the local economy, to stimulate growth in order to secure the basis of their legitimacy.
Policies of demand management have externalities that affect the national economic cycle
counterproductive (such as the early 80s under the first government of French President
Mitterrand), because they took over the assessment of national economic policies and
the international stock markets. In many European countries became even more clear
the displacement of politics by the market in the vicious circle of rising unemployment,
overworked security systems and shrinking contributions. The government face the
dilemma that increasing taxes for example on mobile ownership and growth-stimulating
measures for “depleted” public budgets are more necessary than they are possible within
national borders (A.T. Kearney/Foreign Policy. 2001)
In this challenge, there are two flat and two more nuanced answers. The polarization
between the two camps, advocating or being against globalization and de-territorialisation,
motivated the search for “third ways” in a more defensive or more offensive variant. The
622

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

advocacy and protection of globalization is based on neo-liberal orthodoxy that has guided
the transition to supply-side economic policies over the last decades. It advocates the
unconditional subordination of the State under imperatives of a global social integration
of markets and recommends an entrepreneurial state which bids farewell to project a
decomodification of labor power, at all of the state protection of life world resources.
The key point across a free transnational state economic system it’s to guarantee the citizens
from the “negative liberties” of global competition that are mainly limited to the businesslike provision of infrastructure, which will make their own location with profitability
aspects attractive. That will encourage also the growth of entrepreneurial activities.
Two concerns are crowding in the controversy of neoliberal model assumptions and the
venerable dogmas over the relationship between social justice and market efficiency. But
even under the assumptions of the theory itself, I suppose that a completely liberalized
global economy with unlimited mobility of all factors of production (including labor)
would import some points on the prospect for global balance of sites and the target state
of a balanced division of labor.
Even under this tendencies of transitional periods, we conclude not only a drastic increase
in social inequality and in the fragmentation of society, but also the decay of moral
standards and cultural infrastructures are taken into account (Kentor, Jeffrey. 2001). In
terms of time, this push on the questions of; how long it will take until the “valley of tears”
is behind us, and what sacrifices are to be asked for? How many marginalized lives would
be cast up then by the roadside? (Crenshaw, Edward and Ansari Ameen. 1994)
An equally disturbing question arises with regard to the future of democracy. After all,
the democratic procedures and arrangements that give the United States citizens the
opportunity to political action on their social living conditions must idle in so far as the
nation-state functions and action lose without it arising at supranational level equivalents.
Wolfgang Streeck underline that situation as the “declining purchasing power of ballots”.
In response to the devaluation of the nation state and democracy on the other hand forms
a coalition of those who oppose the social decline of actual or potential losers of structural
change and to a disempowerment of the democratic state and its citizens. But the energetic
desire to close the locks can this “party of territoriality” (Charles Maier) draw in the end
against the egalitarian and universalistic foundations of democracy itself to war.
The protectionist affects results in any case grist to the mill of ethnocentric defense of
diversity, to the xenophobic defense of others and to the anti-modernist defense complex
living conditions.
The affect is directed against everything trans-boundary - against arms and drug dealers
or gangsters, endanger the internal security, against overloaded informations and
the American films that threaten the native culture, or against the foreign capital, the
immigrant workers and refugees, that are jeopardizing their own living standards (Tsai,
Ming-Chang. 2007)
Even if we take into consideration the rational core of these defensive reactions, it is easy
to see why the old strength of nation state cannot recover through a policy of “unification”.
The liberalization of the world economy, which emerged after the end of World War II
and temporarily on the basis of a system of fixed exchange rates that has assumed the
shape of an embedded liberalism. But it’s also an inevitable development that has not
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to be ignored. The systemic constraints that now posed by the imperatives of a firmly
established with the World Trade Organization of free trade regime and also the results
of political voluntarism. Although the United States have reinforced the GATT rounds,
these are not unilaterally impressed, but negotiated and cumulative decisions that have
matched the injunctive actions of many individual governments. Because of the reason
that the globalized markets have emerged in the way of such negative integration of many
independent actors, there is no prospect for the restorative project from the systematic
results of a concerted decision unilaterally terminate, without having to expect sanctions.
The stalemate between the “parties” of globalization and territoriality has motivated the
search for a “third way”. This push branches into a more defensive and more offensive
variant.
One side assumes that globalized capitalism can be no longer tamed, but nationally
cushioned, while the other side focuses on the formative power of a politics that grows
the runaway markets at supranational level.
After the defensive variant, the subordination of politics can no longer be undone by
the imperatives of a market-integrated global society. But the nation-state is not only a
reactive role in the exploitation conditions of investing capital, but also play an active
role in all attempts to qualify the company and citizens to make them competitive.
The new social policy is no less universalistic created as the old one. They should not
protect primarily against standard risks of working life, but the people equipped with
entrepreneurial qualities of “performers” who take care of themselves. The famous maxim
“Helping people help themselves” joined the economic-elastic sense of fitness training,
which is to put all personal responsibilities to repair and develop initiatives, aiming the
maintenance of competences in the market: “social Democrats have the balance between
risk and security, brought by the welfare state to move to develop a company, responsible
‘risk takers’ in the fields of government, business enterprises and labor markets. Equality
must contribute to make the diversity and must not stand in its way. This is certainly just
one aspect, but also the focal point of the new program (Aram, John D. 1997)
What irritates “old” socialists on this perspective of “New Centre” or “New Labour”, is
the question of empirical assumption of employment not in the form of normal working
conditions, which is still regarded as “a key indicator of social integration” (Dutt, Pushan,
Devashish Mitra and Priya Ranjan.2009). The secular trend of productivity-enhancing
and labor-saving technological progress and at the same time increasing demand in
the labor market cannot seem far-fetched to the contrary assumption of the “end of full
employment society”. But if you give up from the political goal of full employment that
must respect either public standards of distributive justice, we move on alternatives that
weigh heavily on the national site on projects such as redistributing the reduced volume
of jobs or the participation of broad sections of the capital property, or decoupling lying
one above the social assistance level. Basic income from earned income becomes hardly
cost-neutral under the given global economic conditions.
From a normative point of view the protagonists of this “Third Way” on the line of liberalism
consider social equality only from the input side and therefore reduce the equality of
opportunities. Apart from this moral bond but blurred in the public’s perception the latest
Left aligns the ethical imagination of neo-liberalism. I mean the willingness to engage
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with the character of a world-market-oriented on the way of life that suppose to train all
citizens to “entrepreneurs of their own human capital” (Kentor, Jeffrey. 2001)
Who does not want to change their spots, will draw a different offensive variant of the
Third Way into consideration. This perspective is guided by the primacy of politics over
the logic of the market: How far is the system logic of the market, to where and to what
extent market prevail, is going to determine the modern society for deliberative politics?
That sounds voluntaristic and is initially not more than a normative postulate that cannot
be redeemed according to our considerations so far within the national framework. When
searching for a way out of the dilemma between the disarmament of the welfare state
democracy and the upgrading of the national state we go to the requirements that draws
attention to larger political entities and transnational regimes that without the chain of
democratic legitimacy can be demolished and also compensate the loose of function of
the nation state
As an example of a democracy beyond the nation state, of course, provides us with the
European Union. However, the creation of larger political units does not change even at
the mode of economic competition and in the primacy of market integration as such.
The policy towards globalized markets only “catch” can produce for a global domestic
policy a viable infrastructure that is nonetheless decoupled from democratic legitimating
processes, if we succeed in further perspective. The talk of “catching up” policies that
“grows” the markets, of course, is not to suggest that a power struggle between political
and economic actors. The problematic consequences of that policy that assimilate society
as such into market structures, explained by the fact that political power cannot be
substituted with any of the money investment policies. (Huber, Evelyn and Fred Solt.
2004)
The use of legitimate power is measured by other than economic criteria such political
entities that can be democratized markets. Reasonable is the image of a competition
between different media. The policy, which manufacture markets is as far a self-referential
policy, is a step towards deregulation of markets that also means a disempowerment
or self-limitation of political power, as a possible way to enforce collectively binding
decisions. The use of legitimate power is measured by others as an economic criteria for
success; unlike political entities can be democratized markets,. Reasonable is the image
of a competition between different media. The policy of manufactures markets is far
from a self-referential politics, as any step towards deregulation of markets that means in
the same time a disempowerment or self-limitation of political power (Figini, Paolo and
Enrico Santarelli. 2006)
From this point of views it looks a development of the European Union. But once we
think so it it comes a paradoxical result: the creation of new political institutions - the
Brussels authorities, the European Court and the European Central Bank - does not mean
tendency on strengthening the policy. Monetary union is the final step on a path that can
be described in spite of the original program of Shuman, de Gasperi and Adenauer for
“intergovernmental market production”
The European Union presents itself as a continental metropolitan area, which is
networked horizontally just above the market, but is vertically relatively weak regulated
with politically indirectly legitimated authorities. Because the member states have lost the
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ability to control adaption of exchange currency course with the transfer of their monetary
sovereignty to the central bank, which will be submitted to the expected increase in
competition within the single currency area problems of a new magnitude.
Formerly national economies are drafted at various levels of development and are
characterized by different economic styles. From this heterogeneous complex situation an
integrated economy will have emerged, leading the interaction of the individual frictions
that continues to be embedded in different political systems economic areas. Weaker
economies need to offset their competitive disadvantages while stronger economies will
become stronger and stronger. An unfavorable scenario is designed for the already conflict
of social security systems, which remain under national responsibility and are structured
quite differently. While some fears are being robbed of their cost advantages, others fear
are leveling down. Europe is faced with the alternative problems of pressure either on the
market - as a competition between sociopolitical regimes and on political handling, with
the attempt on important issues of social, labor and fiscal policy that need harmonized
and gradually reach adjustment. Essentially, the issue is whether the institutional level
of an intergovernmental balance of national interests is defended even at the cost of a
run to the bottom, or whether the European Union should be developed into a genuine
federation of the current states that will develop further the idea of State Union.
Only then Europe would gain the political power to make market-correcting decisions
and to enforce regulations with redistributive effect. In the coordinates of the current
globalization debate is difficult to choose between the alternatives of neither the
neoliberals nor the nationalists. While desperate Euro skeptics certainly put in the face of
monetary union to came into force on protection and exclusion while the monetary union
is satisfied is European market as the completion of the internal market.
Euro-federalists for conversion of international treaties enter into a political constitution
which represents the decisions of the Commission, Ministers and the European Court
on its own basis of legitimacy. The representative of a cosmopolitan position eventually
consider a federal Europe as a starting point for the development of a transnational
network of regimes that effectively operate global governance without global government.
However, the central contrast between Euro-federalists and market Europeans complicated
by the fact that they are received by those former Euro-skeptics, the search on the basis
of the existing monetary union is a third way of an unspoken coalition. European
market want to preserve the European status quo insofar as it seals the subordination of
fragmented national-state actors under the integration market.
As part of the integration of economies disappears any distinction between civil and
economic activity. This is even the central purpose, which is pursued with integration
processes and starting from this perspective is developed the European competition for
the national rights on public sector and financial sector of the social state model”. The
position of European market rests on a premise that is shared by the Social Democratic
supporters of the nation state, which now want a third way: “ the limitations of state power
in the age of globalization, is impossible; (globalization) demands above all, strengthening
of the free forces of civil society “- namely “self-initiative and self-responsibility of citizens
“.
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Conclusions
Today former euro skeptics support the European market concept in order to defense
of the European status quo, for different reasons and with different objectives. It’s not
asked to degrade the state social policy, but to redirect the investments in human capital;
the rest are the social “shock absorbers” that cannot be placed entirely in private hands.
For that reason the struggle between neo-liberals and European Federalists mixed with
a dispute between the defensive and offensive variant of the “Third Way”. This conflict
affects not only the question of whether the European Union can act to prevent the loose
of national state model by harmonizing the different national taxation with social and
economic policies.
Above all, the conflict between Euro-skeptics and Euro-federalists is focused on the
question of whether the European Union in view of the diversity of Member States, their
peoples, cultures and languages can ever achieve the quality of a true state, or whether they
in the future will remain trapped within the limits of neo-corporatist bargaining systems.
The Euro-federalists aim the strengthening of the governability of the Union with policies
and regulations that can be enforced across Europe, which also oblige Member States to
achieve a coordinated approach if they want as the result the redistribution. From this
perspective, the expansion of political action must go hand in hand with an expansion of
the basis of legitimacy.
It is undisputed that without an expanded basis of solidarity there cannot be a Europewide democratic will-formation that will enable positive, coordinated and effective
redistributive policies and legitimacies The solidarity of the citizens, which has so far been
only nationally, would have to be extended to the citizens of the Union.
Only then it would be conceivable to them approximately the same minimum wages,
unreasonable at all level playing field for individual, however it still exists nationally
specific lifestyles. Skeptics doubt with the argument that it is a European “people” who
cannot constitute a European state. On the other hand, peoples emerge only with their
state constitutions. Democracy itself is a legally mediated form of political integration.
Certainly, this is in turn dependent on a shared political culture of all citizens. But there
is no reason for defeatism, when we consider that only gradually have been created in the
European countries of the 19-th century national consciousness and civic solidarity, using
national historiography, mass communications, and military service. If this artificial form
of a historically significant abstraction push from a local and dynastic owes “solidarity
among strangers” to national and democratic consciousness, why this learning process,
that cannot have progress beyond national borders?
The hurdles are high, of course. A constitution will not be enough. Since the element of
the agreement between Member States which does not disappear in a politically defined
Union, where European States have to take a different cut than national states, and its
legitimacy paths cannot simply be unified. I would like also to conclude an opinion to the
cosmopolitan perspective of this development. A European State would achieve further
on because of its widened economic base as the best comparative advantages in global
competition. If the federalist project would pursue the purpose of a further global player
which can be brought into order field of the United States, it would remain just one more
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particularistic and dignity “Fortress Europe” tha will have an economic dimension.
It’s obviously hard to dismiss that supranational groupings that constitute global capable
of acting political units that only have a normative innocuous projects. This raises the
question of whether the small group of world politics are capable of acting under a
reformed world organization can be established the networks of transnational regimes
so closely and also intends to use in such a way that the change of course to a world
domestic policy without a world government, that could be actually accomplished. Such
a policy would have to be operated from the point of bringing about harmonization
instead of coordination. The ultimate goal would be to overcome the social divisions and
stratification of world society without compromising cultural and national identities.
In this context, it still remains the dilemma of the EU enlargement with new countries
which are also on their sides still skeptical about the understanding of the necessity of
European Union integration. Skepticism of these countries, which is also Albania as a part
of Balkan European candidate countries, is related to institutional perception but also
with the popular perception that has not built an internal cohesion around the integration
quality, considering it more as a pure economic process and as economic necessity.
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Struktura e të hyrave tatimore në ekonominë e Kosovës dhe ndikimi i tyre në
buxhetin e Kosovës
MSc. Faruk Daci

Instituti për Hulumtime dhe Zhvillim “HORIZONTI I DITURISË” – Rozhajë, Mali i Zi

MSc. Kosovare Murseli

Qëndra për Hulumtime dhe Zhvillim “Fuqizimi i Diturisë”, Kosovë

Abstrakt
Në këtë hulumtimdo të bëhet një përshkrim dhe analizë e të hyrave si dhe strukturës së tyre. Me
theks të veqantë do të analizohen të hyrat nga doganat, akciza, TVSH-ja, dhe ndikimi i tyre në të
hyrat e përgjithshme të shtetit si dhe rrjedha e këtyre të hyrave ndër vite,të dhënat e nxjerrurado të
analizohen në kontekst të rritjes ekonomike dhe ndikimit të tyre në shpenzimet buxhetore.
Fjalë kyçe: Struktura tatimore; buxheti; shteti; dogana; zhvillimi ekonomik;

Hyrje
Kosova gjindet para shumë sfidave e në veqnati në zhvillimin ekonomik, e sidomos kur
bëhet fajlë për menaxhmin e parasë publike dhe në theks të veqant qeverisjen financave
publike, të cilat janë ngusht të ndërlidhura me politikat ekonomike konforme me
standardet ndërkombtare te financave publike.
Edhe pse ekonomia e Kosovës ka shënuar një rritje ekonomike, ajo ende është një ndër
vendet më të pazhvilluara në Evropë, pra edhe pse janë ndërrmarrë hapa te rëndësishëm
makroekonomik për ringjalljën e ekonomisë kosovare ende mbeten shumë sfida.Përkunër
pasurive të shumta ende nuk ka arritur të zhvillojë një strategji të qartë të zhvillimit
ekonomik prandaj duhet të perqendrohemi në ekifasitetin dhe konsolidimin e mirfillt të
buxhetit të Kosovës.
Synimi i këtij punimi është prezantimi i ndikimit të poltikave tatimore në ecurin e
zhvillimit ekonomik si dhe ndikimi i sajë në buxhetin e Kosovës dhe ngritjen e cilsisë të
financave publike të sektorit publik në Kosovë.
Përkufizimi i tatimeve
Para se të shihet roli dhe rëndësia e politikave tatimore është me rëndësi të bëhet një
përshkrim i vet tatimeve se qka nënkuptojmë me tatimet me theks të veqantë.
Definicioni i tatimeve është njëri prej definicioneve që më së shumti ka ndryshuar për
gjatë zhvillimit historik, ndryshimet kanë ndodhur për shkakë të rrethanave të ndryshme
duke filluar nga ato politike, ekonomike, sociale, etj.Ndryshimet në definicionin e tij kanë
qenë edhe si pasojë e ndryshimeve dhe evoluimit të ekonomisë në përgjithësi për gjatë
periudhave kohore.
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Prej definicioneve të hershme në përkufizimin e tatimeve është ai nga shteti antik ku
tatimet shihen si dhënie e popullit të nënshtruar popujve fitimtarë (Komoni, 2008, 43),
andaj shihet se tatimet në fillim janë parë si dhënie e detyrueshme ndaj fitimtarëve.
Sipas shkenctarve Gaston-Jeze tatimi është dhënie në para që shteti mbledh nga individët
në bazë të sovranitetit të vet pa kundërshpërblim të drejpërdrejtë e me qëllim mbulimi të
shpenzimeve publike.
Tatimet janë pagesa të cilat mblidhen nga qeveria për të cilat nuk merret asgjë si
shkëmbim në formë të shërbimeve dhe mallrave në mënyrë direkte, dmth se shuma e
parave të paguara si tatim nuk është e ndërlidhur direkt me ndonjë produkt apo shërbim
të caktuar(ATK, 2015).
Në shtetet bashkohore tatimet luajn rol të rëndësishem nëakumulimin dhe realizmin
e mjeteve financiare që siguron shteti me qëllim të financimit të sektorit publik dhe
ralizmine planeve te ndryshme ekonomike,poltike,sociale etj.
Vështrim i përgjithshëm i të hyrave buxhetore në Kosovë
Totali i përgjithshëm i të hyrave buxhetore për gjatë këtyre viteve ka pasur një rritje të
qëndrueshme edhe pseKosova është përballur me shumë sfida, duke filluar nga ndërtimi i
kapaciteteve institucionale, raportet e tensionuara me një pjesë të vendeve fqinje sidomos
në fushën ekonomike, problemet me evazionin fiskal dhe kontrabandimin bëjnë që në
mbledhjen e të hyrave të ketë shumë sfida dhe problem , pa i përmendur ato probleme të
fushës politike.
Tabela 1.Të hyrat e përgjithshme qeveritare në Kosovë (miliard US$)
Vitet
2003
2004
2005 2006
2007
2008 2009 2010 2011
Kosova 0.776 0.809 0.826 0.947 1.181
1.240 1.507 1.531 1.717
Burimi :Fondi Monetar Ndërkombëtar ( FMN), 2012
Përgjatë kësaj periudhe kohore të hyrat e përgjithshme qeveritare kanë kaluar dyfishimin
e tyre sepse vetëm deri në vitin 2009 arriti dyfishimi i tyre, gjithashtu viti 2009 llogaritet
viti në të cilin ka pasur rritjen më të madhe për sa i përket të hyrave. Kjo rritje edhe pse
në disa raste me vlera të vogla prapë se prapë ka qëndruar pozitive, një pjesë e kësaj rritje
pozitive është si shkakë i bazës së vogël që kanë pasur në fillim të hyrat buxhetore.
Rritja e të hyrave buxhetore për gjatë këtyre viteve është përcjellur gjithmonë edhe me
rritje të deficitit të bilancit tregtar (BQK, 2011, 64), që tregon se një pjesë e rëndësishme e
të hyrave buxhetore janë nga tatimet në produktet e importeve.
Të hyrat buxhetore në Kosovë janë premtuese se do të kenë në rritje edhe në vitet e ardhshme
qoftë për shkakë të ndihmave apo donacioneve si dhe nga kreditë e ndryshme të cilat
mund t’i marrë pas anëtarësimit të Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare
siç janë FMN-ja, Banka Botërore, BERZH-i, etj, (Gazeta Zyrtare, 2013). Gjithashtu burim
tjetër i rëndësishëm për të hyrat buxhetore do të jenë edhe programet e ndryshme nga
BE-ja përgjatë rrugës së Kosovës në bashkimin evropian.
Ndërsa, si përqindje e GDP-së të hyrat buxhetore përgjatë këtyre viteve janë sjellur prej 20
deri në 30% (FMN, 2012), një përqindje relativisht e ulët në raport edhe me vendet fqinje.
Përqindja më e vogël ka qenë në vitin 2009 për shkakë të ndikimit të krizës ekonomike që
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përfshiu rajonin, e në mënyr paksa më indirekte edhe Kosovën.
Të hyrat buxhetore në Kosovë përgjatë këtyre viteve nuk kanë qenë aq stabile për arsye
se kanë qenë të ndërlidhura me procet tjera siq është ai i privatizimit në të cilin process
me privatizimin e disa ndërmarrjeve të hyrat qeveritare kishin ngritje të menjëhershme.
Në bazë të strukturës së të hyrave buxhetore në Kosovë vërejm se tatimet në produkte
përbëjnë përqindjen më të lartë duke pasur një shumicë absolute në raport me të hyrat
tjera.
Grafiku 1. Struktura e të hyrave buxhetore në Kosovë në 2011 (në %)

Burimi i të dhënave.ASK: Llogaritë qeveritare të Kosovës 2004 – 2011
Ndërsa, si tatimet me peshën më të vogël në totalin e të hyrave buxhetore në Kosovë janë
të hyrat nga tatimet tjera në prodhim si dhe të hyrat tjera nga interesi dhe shitjet.Përgjatë
viteve në Kosovë ka pasur ndryshime të vogla në raport me përqindjen e pjesmarrjes së
këtyre tatimeve në totalin e të hyrave.
Andaj, struktura e të hyrave buxhetore në shumë raste shihet si shqetësuese për arsye se nuk
paraqet apo nuk krijon kushte për një ekonomi edhe aq të qëndrueshme, prandaj shtimi i
aktiviteteve prodhuese do të siguronte që tatimet në prodhim njëherit të ngriteshin dhe të
krijohet një stabilitet afatgjatë në ekonominë e Kosovës. Ekonomia e Kosovës dominohet
nga importet, kjo vërehet nga struktura e të hyrave, andaj orientimet strategjike duhet të
drejtohen kah zhvillimi i politikave që stimulojnë zëvendësimin e importeve me prodhime
vendore. Ndërsa të hyrat nga niveli lokal, apo komunat, në Kosovë është tejet i ulët pra
ekziston një centralizim për sa i përket grumbullimit të mjeteve buxhetore nga ana e
qeverisë qendrore, gjë që mund të ndikojë drejtpërdrejt në performancen e komunave. Të
hyrat në nivel të komunave gjatë vitit 2011 ishin vetëm 36 milion euro duke përjashtuar
transferet e qeverisë1 që i bënë për këto komuna.
Prandaj, ndryshimet që priten të ndodhin në vitet e ardhshme në strukturën e të hyrave
janë mjaftë të rëndësishme për krijimin e stabilitetit për sa i përket të hyrave buxhetore në
vend, sepse të hyrat e paplanifikuara apo të hyrat nga privatizimi i ndërmarrjeve të cilat
kanë sjellë të hyra për qeverinë� janë të kufizuara.
Të hyrat e Administratës Tatimore të Kosovës
Ashtu siq është thënë në kapitujt më lartë kur është folur për vështirësit dhe proceset që
ka kaluar ATK-ja përgjatë këtyre viteve, prapë mund të themi se ka pasur një sukses të
ESK, “ Llogaritë qeveritare të Kosovës 2004 – 2011”, Prishtinë, 2012, fq.10.

1
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theksuar në realizimin e qëllimeve të saja.
Të hyrat në ATK përgjatë këtyre viteve kanë pasur një trend rritës me disa oscilime në disa
vite të caktuara ashtu siq do të shihet edhe më poshtë e paraqitur në grafikon dhe në tabelë
Grafiku 2.Të hyrat e Administratës Tatimore të Kosovës

Burimi i të dhënave: MF, Të hyrat e ATK-së ndër vite 2006-2012
Siq po shihet edhe më lart prej vitit 2006 deri në vitin 2012 kemi rritje prej rreth 100
milion euro, trendi i rritjes së të hyrave të ATK-së ka pasur ngecje në vitin 2009, mirëpo
rritja e mëpastajme ishte positive.Nga të dhënat që ofron tabela, shihet se përkundër
rritjes së të hyrave të grumbulluara nga administrata tatimore e Kosovës, e cila çdo vit ka
një trend pozitiv, të hyrat nga kjo administratë janë akoma larg arritjes së nivelit të duhur.
Llojet e tatimeve
Burimi kryesor i tatimeve të mbledhura nga ATK si shumë edhe si përqindje janë të hyrat
nga tatimi mbi vlerën e shtuar, shumë e cila arrinë vlerën mbi 100 milion viteve të fundit.
Përgjatë kësaj periudhe kohore shuma e TVSH-së gati u trefishua ku nga shuma prej 47
milion euro arriti në 130 milion (MEF).
Ndërsa pas tatimit të vlerës së shtuar si shumë më e madhe janë të renditura të hyrat nga
tatimi i të ardhurave personale si dhe të ardhurat nga korporatat, ku shuma e tyre e arrinë
vlerën në vitet e fundit rreth 120 milion euro. Kjo vlerë e tatimeve pritet të rritet në vitet
e fundit sepse një pjesë e të punësuarve në sektorin privat janë ende të paregjistruar si
punëtor dhe rrjedhimisht për ata nuk paguhet dhe nuk paguajn tatime. Ndërsa tatimi
në korporata ka një rrjedhë të njëjtë të rritjes së tyre të cilat tatime kanë pasur jo shumë
ndryshime.
Ndërsa si kategori tjetër e rëndësishme e tatimeve janë të hyrat nga tatimet në biznese
individuale vlerë e cila arrinë në vitet e fundit rreth 25 milion euro. Ndërsa kategoritë tjera
të tatimeve siq shihet më poshtë kanë një vlerë jo edhe aq të madhe, e cila vie si pasojë e
zhvillimit të vogël ekonomik por edhe vendosja e kapaciteteve të administratës tatimore
të Kosovës për monitorimin dhe mbledhjen e tatimeve është jo e knaqshme.
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Tabela 2.Të hyrat e ATK-së 2010 - 2012

Burimi :MF, Të hyrat e ATK-së ndër vite 2010-2012
Hyrja në fuqi e pakos fiskale të vitit 2009 vërehet se ka pasur ndikim pozitiv sa i përket
tatimit të paragjykuar sepse me futjen në fuqi të kësaj pakoje vlera e këtij llojë tatimi është
ulur dukshëm edhe pse ka pasur disa ndryshime në vitet e fundit mirëpo prap se prap
është më e ulët. Kjo njëherit tregon se tatimi i paragjykuar tani është identifikuar dhe
drejtohet në zëra të veqantë të tatimeve.Gjithashtu, në vitet e fundit vërehet një trend në
rritje që ka të bëjë me kthimin e tatimeve, apo zbritjeve, që tregon se njëherit qytetarët
dhe bizneset kanë filluar t’i kuptojnë të drejtat dhe mundësit që kanë, e cila njëherit është
e lidhur drejtpërdrejt edhe me digjitalizimin e administratës tatimore të Kosovës.2
Dogana në Kosovë
Doganat për gjatë gjithë historisë kanë luajtur një rolë të rëndësishëm për të gjitha
vendet në mbledhjen e të hyrave buxhetore, por edhe për të pasur nën kontroll ecurinë
e përgjithshme të ekonomisë së vendit.Doganat kanë një rëndësi të madhe sidomos për
shtetet të cilat janë të vogëla dhe të cilat nuk janë të hapura me vendet tjera, qoftë për
shkakë të moszhvillimit të tyre apo edhe frikës se mund të krijohen derregullime në
ekonomi për shkakë të monopolove apo formave tjera të përafërta me monopolet.
Me përfundimin e luftës në Kosovë dhe vendosjen e misioneve paqëruajtëse u vunë bazat
e themelimit të sitemit tatimor në përgjithësi dhe të atij doganor. Në gushtë të vitit 1999 në
kuadër të shtyllës së katërt të misionit të përkohshëm të kombeve të bashkuara u themelua
Për më shumë shih: https://edeklarimi.atk-ks.org/
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edhe sistemi doganor, e cila e mbajti nën kontroll deri në shpalljen e pavarësis së Kosovës
në vitin 2008, ku njëherit u shëndërrua në emërtimin e ri si Dogana e Kosovës3.
Për rolinë dhe rëndësinë e doganave në Kosovë më së miri e tregonë përqindja e të hyrave
buxhetore që zë vend në të hyrat totale e cila vitet e fundit ka arritur vlerën rreth 65% e
të hyrave të buxhetit4, vlerë kjo e cila është tejet e madhe për stabilitetin e përgjithshëm
makroekonomik të Kosovs duke pasur parasysh rrugën e saj drejt integrimeve dhe
liberalizimit të ekonomisë në përgjithësi.
Ashtu siq shihet më poshtë të hyrat doganore kanë arritur vlerën rreth 900 milion euro
dhe trend i tyre rritës tregon se ka pritje që edhe në disa vite të ardhshme ta kemi një
ngritje të lehtë.
Grafikoni 3.Të hyrat doganore 2000 - 2011

Burimi i të dhënave: Dogana e Kosovës
Ashtu siq po shihet edhe nga grafikoni më lartë të hyrat nga doganat kanë pasur një trend
rritës përgjatë gjithë këtyre viteve, trendi rritës më i madhëështë deri në vitin 2004, ku pas
këtij viti patë një rritje shumë të vogël. Por,pas vitit 2006 trendi it ë hyrave doganore pati
një ritëm të përshpejtuar, ku deri në vitin 2011 arriti vlerën prej 830 milion euro.
Prandaj, është e rëndësishme për politikat makroekonomike të vendit që të kenë parasysh
të hyrat doganore me qëllim të krijimit të alternativave të të hyrave buxhetore sepse siq e
kemi theksuar edhe më lartë të hyrat nga doganat në të ardhmen e afërt do të fillojnë të
bien për shkakë të proceseve integruese që po fillon Kosova.
Struktura e të hyrave doganore në Kosovë
Nëse shihet struktura e të hyrave doganore në Kosovë vërehet se një pjesë e rëndësishme
e të hyrave është edhe nga TVSH-ja e mbledhur në kufi, e njëherit e cila paraqet vështirësi
të theksuar për biznesin që vepron në vend për shkakë se një pjesë e kapitalit financiar ju
bllokohet para se të fillojnë aktivitetin ekonomik.
Ashtu siq shihet edhe më poshtë nga tabela për vitet 2010 dhe 2011 të hyrat më të mëdha
të mbledhura nga doganat është TVSH-ja.
Task forca për integrime evropiane, “ Tryeza tematike nr. 4”,fq. 4, Prishtinë, 2013.
Po aty.
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Tabela 3.Ndryshimi në përqindje i mbledhjes nga Dogana e Kosovës në mes të vitit 2011
dhe 2010 (në milionë Euro)
Ndryshimi
Të hyrat e mbledhura
2011
2010
(në %)
GJITHSEJ TË HYRA
827.1
700.03
18.15%
Taksa doganore
121.1
104.09
16.34%
Akciza
284.5
232.5
22.37%
TVSH
419.5
361.3
16.11%
Të tjera (gjoba, shitja e mallrave
2.2
2.2
0.00%
të konfiskuara, etj.)
Burimi: Dogana e Kosovës
Ndërsa, taksat doganore janë të hyrat më të vogëla që mblidhen nga doganat e Kosvoës
përveq të hyrave të paplanifikuara që janë gjobat, shitja e mallrave të konfiskuara, etj.
Ndryshimi në përqindje i dhënë në kolonën e fundit nuk na jepë një pasqyrë të mirë të
orientimit të të hyrave doganore sepse të dhënat kanë bazë të ndryshme të llogaritjes që
njëherit ndryshimet më të vogëla në një degë si përqindje mund të marrin vlera më të
mëdha se ndonjë ndryshim në degët tjera të të hyrave buxhetore.
Edhe pse më lartë kur folëm për tatime e theksuam funksionimin e mirë të institucioneve
tatimore në Kosovë, vlenë për tu theksuar se këto vlerësime mund të vlejnë për periudha
afatëshkurtëra sepse në periudhën afatgjatë duhet të mendohet në veqanti nga institucionet
tatim mbledhëse të krijojnë kushte më të favorshme për mbledhjen e tatimeve, ku
nëpërmjet këtyre mekanizmave do të krijoheshin edhe lehtësira tatimore dhe favore për
bizneset që veprojnë në vend por njëherit edhe për investitorët e jashtëm potencial.
Buxheti i Kosovës
Buxheti është pasqyr sistematike financiare e të hyrave dhe shpenzimeve të shtetit për një
periudhë të caktuar, përakatësisht një vit buxhetorë. Prandaj buxheti i një vendi pasqyron
institucionin financiar përmes të cilit planifikohet mbledhja e të hyrave në vend në mënyrë
efektive si dhe përdorimi précis i këtyre mjeteve apo te hyrave publike për mbulimin e
të dalave publike.Në saje të instrumenteve të poltikës fiskale Kosova ka realizuar mjete
buxhetore nga burimet vetanake.Megjithate në saje të zhvillimit ekonomik, mjetet
buxhetore janë rritur për qdo vit buxhetor.
Tabela 4.Ecuria e mjeteve të buxhetit të konsoliduar të Kosovës në periudhën 2006-2010
- në milionë euro
Viti
Të hyrat
Të hyrat
Shpenzimet
Buxheti-Total
e përgjithshme
e tjera
përgjithshme
2006
636,2
20,0
700,0
656,2
2007
1.170,4
3,2
856,0
903,0
2008
1.033,1
4,9
1.010,1
942,5
2009
1.160,7
5,0
1.252,4
1.156,5
2010
1.2309
8,5
1.351,4
1.029,2
Burimi: Ministria e Financave, Departamenti për makroekonomi, 2011
Karakteristikë e mjeteve buxhetore të Kosovës është se pjesa më e madhe e tyre krijohet
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në kufij, që shpreh nivelin e ulët të zhvillimit ekonomik. Kështu, në vitin 2008, mjetet
e përgjithshme të buxhetit të konsoliduar të Kosovës të grumbulluara në kufi përbënin
56,9% (doganat 8,9%, akciza 20,4%, TVSH 27,7,%), kurse në vitin 2008 kjo pjesëmarrje
ishte 63,% (doganat 9,9%, akciza 21,2%, TVSH 32,0%). Ndërkaq, në vitin 2009, formimi i
mjeteve të përgjithshme të buxhetit të konsoliduar të Kosovës në kufij ishte 53,9% (doganat
8,4%, akciza 17,4%, TVSH 28,2%), e cila pjesëmarrje më 2010 ishte 66,9% (doganat 10,0%,
akciza 21,9%, TVSH 35,0%)(MEF, 2011).
Në fund të vitit 2006 të hyrat buxhetore përbënin 23 përqind të BPV në Kosovë, në vitin
2007 ishin 29 përqind. Në vitin 2010 kjo pjesëmarrje është 26,5 përqind dhe në vitin 2011
(vlerësim) është 27,8 përqind. Për Kosovën të hyrat doganore vazhdojnë të luajnë një rol
të rëndësishëm në totalin e të hyrave, në raport me vendet e tjera krahasuese: në fund të
vitit 2010, të hyrat doganore në raport me të hyrat e përgjithsme arrijnë 60,1 përqind dhe
në vitin 2011 (vlerësim) në 63,3 përqind. Krahasuar me vendet e rajonit kjo pjesëmarrje
është shumë më e lartë. Pjesëmarrja e të hyrave doganore në të hyrat e tërësishme është
shumë më e vogël në vendet tjera të rajonit dhe sidomos vendet evropiane (MEF, 2011).
Gjatë viteve të kaluara, Buxheti i Kosovës është karakterizuar kryesisht me suficit.
Pamundësia e qeverisë për të marrë borxh publik (të brendshëm dhe të jashtëm)
për shkak të mungesës së ligjit mbi huamarrjen publike e ka kushtëzuar një sjellje më
konzervative të qeverisë në aspektin e politikave fiskale.Kështu, mjetet në dispozicion për
të financuar ndonjë deficit buxhetor eventual përbëhen vetëm nga tepricat e akumuluara
nga vitet e mëparshme. Sidoqoftë, anëtarësimi i Kosovës në FMN, Bankën Botërore si
dhe anëtarësimi që pritet të ndodhë në institucionet dhe organizatat tjera financiare dhe
të bashkëpunimit në fusha të ndryshme ndërkombëtare, do t’i hapin Kosovës qasje në
burime të tjera të financimit, për të adresuar nevojat eventuale buxhetore. Për dallim nga
vitet 2006 (3 përqind) dhe 2007 (7 përqind), të cilat u karakterizuan me suficit buxhetor,
në vitin 2008, 2009, 2010 dhe 2011 Buxheti i Kosovës ishte më i balancuar, madje edhe
deficitar (mesatarisht për këto vite rreth 2,5 përqind),(MEF, 2011).
Siç dihet, në periudhën e pas luftës ekonominë e Kosovës e përcjell një dukuri negative,
ekonomia informale, gjë që shkakton edhe paraqitjen e evazionit fiskal. Hyrja pa dogana
e mallrave nga Maqedonia, Serbia dhe Mali i Zi, në një anë, si dhe prezenca e ekonomisë
informale (ekonomia ilegale – gri), u shprehen me të madhe në dëm të bizneseve dhe
zhvillimit ekonomik dhe zvogëlimit të mjeteve buxhetore të Kosovës, në anën tjetër.
Ekonomia informale mbështet nga krimi i organizuar dhe kontrabanda ekonomike, e së
bashku paraqesin element që dëmton me të madhe ekonominë e Kosovës.Mendohet se
ekonomia informale përbën diku rreth 1/3 e BPV-së në Kosovë. Nga ky fenomen Kosova
ka humbje të mëdha financiare, evitimi i të cilitdo të siguronte rritjen e mjeteve buxhetore
dhe luftën kudër konkurrencës jo lojale në tregun e brendshëm (Badivuku-Pantina, 2012,
6).
Përfundimet
Në kuadrin e instrumenteve financiare të llojllojshme tatimet janë shumë të rëndësishme
sepse marrin pjesë më shumë se 90% në të hyrat e gjithëmbarshmete shtetve bashkohore.
Pra siq e shohim nga ky përkufizim i tatimeve, arrijm në përfundim se rëndesia e tatimit
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qëndron në shërbimin e tyre për intresin e përgjithshëm, në theks të veqant mbledhja e
tyre ndikon në financimin e nevojave të shërbimeve publike, stabilitetin e çmimve, shtimin
e punsimit, rritjen e investimeve, përmsimin e strukturave ekonomike si dhe përparinmin
tekonologjik.
Në bazë të këtyre definicioneve të cituara nga autorët e ndryshëm, do të japim definicionin
e tatimit i cili është më i plotë: “Tatimi është dhënie e detyrushme në para, të një pjese të
të ardhurave ose të pasurisë,shtetit për mbulimin e shpenzimeve të përgjithshme publike
dhe pa kundërshperblim të drejperdrejtë”.
Në bazë të hulumtimeve dhe studimeve që kemi bërë në këtë punim kemi kuptuar se
përmes poltikave fiskale të favorshme qeveria / shteti ka stimuluar zhvillimin ekonomik
të vendit në kombinim me mekanizmat e tjerë ekonomik.
Të hyrat publike në Kosovë kryesisht realizohen përmes tatimeve, doganave, akcizës,
taksave komunale etj.Në kontekst të kësaj të hyrat dhe shpenzimet përcaktojnë stabilizimin
ekonomik të shtetit, mirëpo e gjithë esenca qëndron tek adminstrimi apo menaxhimi i
këtyre kategorive ekonomike.
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Çrregullimi i stresit post traumatik tek ushtarët e misioneve paqeruajtëse
Phd. Eglantina Dervishi

Departamenti i Psikologjisë, Albanian University, Albania

Abstrakt
Objektivi: Qëllimi i këtij studimi është që të evidentojë nëse janë të pranishme simptomat e stresit
post-traumatik tek ushtatët e misioneve paqeruajtesë që janë dislokuar në zona konflikesh të
armatosura dhe cilat janë llojshmëritë e simptomave të stresit post traumatik tek ky kontigjent
ushtarësh.
Metoda: Studimi është i llojit explorues bazuar në të dhënat sasiore të grumbulluara përmes
Symptom Checklist 90-Revised (SCL90-R) tek ushtarët e misioneve paqeruajtëse nëpër zona
konfliktesh.
Rezultatet: Nga të dhënat rezultoi se simptomat e stresi postraumatik nuk janë shumë të pranishme
tek ky kampion, zakonisht kemi konfirmimin e një simptomatologjie pak më të agravuar tek
ajo kategori ushatarakash që kanë vajtur më shumë se 3-4 herë në këto misione paqeruajtës në
krahasim me ato që kanë vajtur një apo dy herë.
konkluzionet: Simptomat e stresit posttraumatik kanë një frekuencë të ulët tek ushtarakët e këtyre
misioneve dhe zakonisht ato shfaqen më dukshëm tek ajo kategori që punonte në terren. Gjithashtu
një tjetër gjetje interesante lidhet me faktin që simptomat janë më të dukshme tek ajo kategori
ushtarësh që kanë shërbyer në më shumë se dy misione.
Fjalët kyçe: Stresi post-traumatik, ushtarë, mision paqeruajtës, shëndet mendor.

Hyrje
Stresi post traumatic mbetet një problem serioz me të cilat ndeshen ushtarët e forcave të
armatorura (Grieger et al.,2006, 163) që kanë qenë në misione paqeruajtëse në Irak dhe
Afganistan. Ushtarët e misioneve paqeruajtëse janë ekspozuar në mënyrë frekuente ndaj
një varieteti ngjarjesh traumatike (Herrman, 1999, 324) dhe stresorësh (Magruder et al.,
2004, 291) si rezultat i kushteve të tyre të veçanta. Çrregullimi i stresit post-traumatik
është një ndër crregullimet më të zakonshme që vëzhgohet tek veteranët e luftës (
Savoca& Rosenheck, 2000, 199; Kennedy et al.,2008, 920; Wood, 2012, 8). Çrregullimi
është përshkruar si një “traumë psikologjike komplekse e shprehur në aspektin somatik,
kognitiv, afektiv dhe sjellor ( Watts et al., 2013, 74; APA, 2013, 996; CTPSD, 2008, 301;
Copeland et al., 2007, 577). Ai karakterizohet nga mendime intrusive, tmerre dhe
flashback-e të cilat lidhen me ngjarje traumatike të së shkuarës, shmangie të kujtimeve që
lidhen me traumën, hipervigjilencë dhe çrregullime të gjumit. Të gjitha këto shkaktojnë
një sërë problemesh në jetën e individit duke interferuar fuqishën në një pjesë të mirë të
aktiviteteve të jetës së tij të përditshme si në fushën sociale, të punës dhe ndërpersonale.
Përballja drejtpërdrejtë me situata rreziku të vazhdueshme, në studime të tjera (Hembree
&Fao, 2003, 186; Resick et al., 2002, 867) ka treguar gjurmë evidente të traumave të
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përjetuara në përditshmërinë e personelit edhe pas kthimit në atdhe. Traumat e përjetuara
shfaqen në aspekte nga më të ndryshmet në jetën e individit, duke marrë formën
e çrregullimit të stresit post-traumatik dhe që shfaqen përmes një sër simptomash që
tipikisht tek ushatrakët e kthyer nga misionet paqeruajtëse shfaqet përmes abuzimit me
substance, axhitimit dhe rritjes sjelljeve agresive.
Duke iu referuar studimeve mbi këtë fushë (Davidson, 2006, 883; Figley & Leventman,1980,
86; Solomon et al., 1987, 114) është vënë re që përvoja traumatike e përjetuar nga
ushatrët në misionet e tyre paqeruajtëse, ndërhyn pas kthimit në shtëpi në tre aspekte të
rëndësishme duke lënë gjurmë e duke sjell shqetësim tek personi por edhe tek të tjerët si
në aspektin personal, familjar, social.
Në aspektin personal shqetësimi merr shpesh formën e depresionit dhe të abuzimit me
substancat, kryesisht alkolit, irritueshmëri, agresivitet, impulsiviteti që në këtë rast janë
simptoma të stresit post traumatik.
Në aspektin familjar hulumtimet kanë zbuluar një sër gjetjesh të rëndësishme që kanë të
bëjnë me mënyrën e shfaqjes së stresit post traumatik tek ushtarët pas kthimit në familje.
Ushtarakët bëhen më pak të hapur me partmerët e tyre, ka një ndenja të theksuara ankthi
në raport me intimitetin e tyre (O’Connell et al., 1998, 268), mbyllje në vetvete, mungesë të
komunikimit me partnerët e tyre (Riggs et al.,1998, 101), rritje të agresivitetit, neglizhencë
ndaj fëmijëve, ushtrim i dhunës fizike dhe psikologjike nën efektin e alkolit. Prezenca
e këtyre elemetësh në klimën familjare sjell pasoja tepër negative dhe interferon në
mirqënien psikologjike jo vetëm të ushtarëve të prekur nga stresi post-traumatik por edhe
të familjarëve të tyre duke u bërë shpesh shkaku kryesorë e rritjes së numrit të divoceve në
kategorinë e ushtarakëve që kanë marrë pjesë në misione paqeruajtëse.
Problemet personale dhe ato familjare kanë ndikimin e tyre edhe në aspektin social. Pasi
edhe në raport me punën dhe komunitetin këta individë shfaqin probleme të dukshme,
si mungesa e korrektësisë në realizimin e deyrave që i caktohen, mardhënie e acaruar me
kolegët, përfshirja në zënka në amjente publike. Në disa raste madje kanë qenë edhe pjesë
e kronikave të lajmeve duke u përfshirë në ngjarje të dëmtimit të vetes apo të të tjerëve
(Barak, 2005, 701), kryesisht të familjarëve të tyre. Simptomat e ÇSPT jo gjithmonë mund
të shfaqen menjëherë pas ngjarjes traumatike. Ndonjëherë duhen javë, muaj, apo edhe vite
para se simptomat të zhvillohen. Jo të gjithë të mbijetuarit e traumave zhvillojnë ÇSPT.
Megjithëse nuk dihen të gjitha arsyet se pse disa të mbijetuar zhvillojnë ÇSPT dhe disa
të tjerë jo. Disa nga faktorët që lujanë rol, përfshijnë predispozitën gjenetike, ndjeshërinë
ndaj ankthit, përvojat e mëparshme me situatat traumautke, prania e stresorëve të tjerë të
jetës, aftësitë përballuese, si dhe mbështetja sociale. Shumë ushtarakë përjetojnë fillim të
vonuar të simptomave të ÇSPT. Për arsye nga më të ndryshmet ata ose nuk i përjetojnë
fare simptomat e ÇSPT menjëherë pas shërbimeve ushtarake (misioneve), ose mendojnë
se këto simptoma janë normale dhe injorohen prej tyre për shumë vite (Fao, 2000, 403)
duke u fokusuar në punë apo në jetën familjare. Për disa njerëz, ndodh që vetëm pas daljes
në pension, kur ata kanë më shumë kohë dhe më pak gjëra shpërqëndruese, që fillojnë të
përjetojnë rritje të simptomave, dhe kjo vonesë shpesh mund të jetë shqetësuese. Është
e rëndësishme të normalizohen këto përvoja dhe përjetime duke u shpjeguar se shumë
ushtarakë përjetojnë simptoma të vonuara apo të fjetura.
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Metodologjia
Studimi synon të fokusohet simpomat e stresit post traumatik të përjetuara nga
ushtarët që kanë qenë nëpër misione paqeruajtëse. Për këtë qëllim ne jemi fokusuar
në eksplorimin e shkallës së çrregullimeve psikologjike përmes Indeksit të ashpërsisë
globale të simptomave duke u fokusuar në ceklistën e 90 simptomave – të revizionuar
(SCL90-R). Ky instrument mund të përdoret për të matur PTSD në një sër mjedisesh
klinike dhe kërkimore. Ky instrument është i përbërë nga 90 pyetje që eksplorojnë një
sër aspektesh si: Somatizimi (SOM), sjelljen obsesiv-kompulsive (OC), ndjeshmëria
ndërpersonale (I-S),depresioni (DEP), Ankthin (ANX), ndjenjën armiqësore (HOS),
Ankthi fobik ( PHOB), Idetë Paranoide (PAR) dhe psikotizmin (PSY) për të vlersuar
simptomat psikologjike. Ky instrument vetraportues mund të administrohet në 15-20
min.
Kampioni i këtij studimi përbëhet nga (n= 108) ushatarakë të Forcave të Armatosura të
Republikës së Shqipërisë të përzgjedhur në mënyrë rastësore nga personeli pjesëmarrës
në misione paqerujtëse ndërkombëtare.
Analiza e të dhënave
Të gjitha të dhënat janë realizuar përmes Statistical Package for Social Scientist
(SPSS.19). Statistikat deskriptive janë përdorur për të analizuar të dhënat duke u fokusuar
tek frekuenca, përqindjes, mesatares dhe devijimit standart(SD). Analiza e variancës për
nënshkallët ndërmjet faktorëve psikologjike është përllogaritur nëpërmjet pikëve totale,
dhe marrdhenia midis variablave perms korrelacionet. Konsistenca e brendëshme u
vlersua përmes Crombach alpha α.
Rezultate dhe diskutime
Grupi i marrë në studim përbëhej nga 108 ushtarakë të cilët kishin marrë pjesë në
misione paqeruajtëse. Nga të dhënat demografike rezulton se kontigjentet që kanë qenë
pjesë e misoneve paqeruajtëse ishin meshkujt. Pjesa më e madhe e tyre (50%) i përkasin
grupmoshës 36- 45 vjecare, dhe rreth (32.4%) janë të grupmoshës 26-35 vjecare. Përsa i
përket statusit civil rezulton që pjesa më e madhe e ushtarëve paqeruajtës janë të martuar
(81%) dhe një pjesë e voglët e tyre janë beqar (11.1%). Përsa i përket opsioneve të tjera
përqindjet janë të papërfillshme për më tepër referoju tabelës nr.1.
Table 1: Statisika desrikptive te variablave demografik (N=108)
Variablat

N= 108

%

Gjinia

0

00.0

Mashkull

108

100.0

Mosha

11

10.2

35

32.4

Femër

18 – 25
26- 35
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36- 45

54

50.0

Mbi 46

8

7.4

I martuar

88

81.5

Bashkëjeton

2

1.9

I divorcuar

6

5.6

Beqar

12

11.1

I ve

0

0
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Statusi civil

Duke qenë se ceklista e përdorur ishte e pastandartizuar për konteksin shqiptar u realizua
një prove e konsistencës së brendëshme për cdo nënshkallë e cila doli brenda paramentrave
të pranuar, duke rritur kështu vlefshmërinë e rezultateve të studimit.
Nga analiza e varianës për cdo nënshkallë duke iu referuar pikëve të marra nuk rezultoi
ndonjë diferencë statistikisht singifikative për nënshkallët e shqetësimeve psikologjike të
raportuara nga ushtarët e misioneve paqeruajtëse ( Tabela nr.2).
Table 2: Krahasimi i pikëve për nënshkallët dhe konsistenca e brendëshme e SCL-90
nënshkallës. (N=108)
Variablat

Mesatarja (SD)

α

Varianca

SOM

0.87 (0.55)

0.91

0.41

O-C

0.71 (0.48)

0.81

0.39

INS

0.82 (0.32)

0.77

0.38

DEP

0.72 (0.65)

0.73

0.33

ANX

0.76 (0.45)

0.76

0.36

HOS

0.87 (0.56)

0.83

0.42

PHO

0.66 (0.45)

0.69

0.53

PAR

0.84(0.45)

0.87

0.48

PSY

0.68 (0.55)

0.75

0.32

0.38

Nga rezultatet duket qarte se prezenca e stresit post-traumatik nuk përbën një problem
shqetësues për ushtarët e misioneve tona paqeruajtese, edhe pse kemi prezencen e tij tek
një pjesë e ushtarëve në rezultate minimale duke iu referuar pikëzimit. Rezultate e nxjerra
nga ky studim nuk duken qartë nëse paraqesin një tablo reale të prezencës së stresit posttraumatik tek ushtarët e misioneve paqeruajtëse apo raportimi i tyre nuk jepet në mënyrë
të sinqertë duke qenë se shprehja e cdo lloj shenje dobësie bie ndesh me kodin e ushtarakut.
Një element i cili vlen të konsiderohet në këtë studim lidhet me faktin që sinjifikative del
lidhja midis stresit post-traumatik dhe pjesmarrjes në 3-4 misione paqeruajtëse. Një pjesë
e ushtarëve të cilët kishin qenë pjesë e misioneve paqeruajtëse për më shumë se dy herë
shfaqnin një prezencë me të madhe të simptomave të stresit post-traumatik, gjë e cila na
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ndihmon të reflektojmë mbi numrin e pjesmarrjes së tyre në këto misione. Ndërlidhja midis
shqetësisim psikologjik dhe numrit të pjesmarrjes në misionet paqeruajtëse u analizua
përmes korrelacionit Pearson (r = .664, p<0.01) duke treguar se në sa më shumë misione të
merrnin pjesë ushtarët aq më tepër ritet edhe prania e simptomave të stresit post traumatik.
Tabela 3 Lidhja korrelacionale midis shqetësimit tëpërgjthshëm dhe numrit të
misioneve (N=108)
Korrelacion

Shkalla e
diskonfortit
psikologjik

Pearson Correlation

Numri i misioneve
paqeruajtëse 3-4
herë

Pearson Correlation

Shkalla e diskonfortit
psikologjik

Numri i misioneve
paqeruajtëse 3-4 herë

1

.664**

Sig. (2-tailed)

.000

N

108
.664

**

Sig. (2-tailed)

.000

N

108

108
1
108

Sugjerimet për studime në këtë drejtim lidhen me marrjen në konsideratë se dinamikat e
jetës ushtarake kanë kodin e tyre të komunikimit dhe të sjelljes, prandaj është e nevojshme
që mjete të tjera të zhillohen për të marrë një panoramë të plotë të prezencës së stresit post
traumatic në këtë kampion, në mënyrë që të mund tu vijmë në ndihmë dhe të mbështesin
lehtësimin e simptomave në kohë.
Konkluzione
Stresi post –traumatik mbetet një problem shqetësues për specialistët të cilët punojnë
me trajtimin e simptomave tek veteranët e luftës. Kjo duke u nisur edhe nga fakti që jo
gjithmonë këto simptoma shfaqen menjëherë pas ngjarjes por edhe për faktin që shpesh
këto simptoma fshihen nga të tjerët, ushtarakët nuk flasin për to. Por mostrajtimi i tyre
cënon dukshëm jetën e individit në shumë aspekte si në atë personale, familjare dhe
profesionale. Edhe pse ky studim e pati të vështirë nxjerrjen e gjetjeve përsa i përket
prezencës së stresit post-trumatik tek ushtarët e misioneve paqeruajtëse.gjetjet interesante
të studimit lidhen me prezencën në dukje sinjifikative midis atyre ushtarëve që kishin
shërbyer në më shumë se dy misione paqeruajtëse në krahasim me ato që kishin qënë
vetën një apo dy herë. Gjithashtu një pjesë e tyre deklaron përjetim të një niveli më të
lartë stresi por nuk e vlerson si shqetësues këtë faktor. Ajo që mbetet shqetësuese është
se tendenca për të mos u shprehur mund të agravojë gjendjen e tyre mendore dhe të cojë
drejt patologjive të tjera që janë pjesë e stresit post-traumatik sic mund të jetë depresioni
dhe varësia nga subtancat. Këto të dhëna duhet të merret në konsideratë nga drejtuesit e
Forcave të Armatosur në lidhje me pjesmarrjen e ushtarëve në misionet paqeruajtëse,në
mënyrë qëtë shmangin prekjen nga stresipost-traumatik tek ushtarët.
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Sigurimi dhe përgjegjësia per dëmin e shkaktuar
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Lektore, Universiteti Iliria, Prishtinë, Kosovë

Abstrakt
Jeta ka të papritura dhe gjatë saj mund të ndodhin ngjarje të rënda që të dëmtojnë nivelin e jetës.
Përpjekjet e njeriut për tu mbrojtur nga fatkeqësitë dhe aksidentet e ndryshme të papritura.një
ngjarje e papritur mund të jetë e vështirë për tu përballuar vetëm në aspektin ekonomik por dhe
aspekte të tjera. Kështu njeriu u organizua për të gjetur mënyrën e përballimit duke kombinuar me
subjekte të ndryshme të shoqërisë.
Kështu u gjet rrugdalje përmes realizimit të sigurimit që të ndahet përgjegjësia dhe ngarkesa e
dëmit në disa subjekte. Sigurimi, përkufizimi dhe elementët e tij. Premia e sigurimit si çmimi I
rrezikut. Llojet e sigurimit dhe përgjegjësia. Sigurimi i realizuar sipas marrveshjes dhe palëve.
Sigurimi vullnetar si një marrveshje midis siguruesit dhe të siguruarit për të mbrojtur të siguruarin
nga dëmi ekonomik.
Sigurimi I detyrueshëm ose ligjor realizohet përmes ligjit dhe në këtë rast nuk ka nevojë për
kontratë mes siguruesit e të siguruarit pasi siguruesi paguan sipas ligjit dhe I imponuar prej ligjit.
Llojet e sigurimit të detyrueshëm janë të shumta dhe synojnë trajtim të veçantë për të siguruarin
individ apo kolektiv, psh në rastin e udhërtimit. etj
Fjalët kyçe: Sigurim jete, dëmi i shkaktuar, sigurim vullnetar, sigurim i detyruar.

Hyrje
Njeriut në jetë i ndodhin ngarje të rëndësishme, duke filluar nga ato më të rëndat e deri
te problemet me moshën e tij e cila, shoqërohet me rënien e nivelit të jetesës. Për këtë
arsye, shoqëria është e interesuar që vështirësitë e ndryshme ekonomike që krijohen në
këto raste të zbuten, të lehtësohen nëpërmjet një programi apo rrjeti të gjërë të sigurimeve
shoqërore, bazuar në dispozita ligjore.
Njerëzit dhe pasuria materiale vazhdimisht kanë qenë të rrezikuara nga fatkeqsitë, të cilat
kanë qenë të shkaktuara nga ngjarjet e stihive natyrore si dhe nga ato njerëzore. Njerëzit
në mënyrë permanente kanë luftuar kundër këtyre fatkeqsive. Ata së pari kanë bërë çdo
gjë që ka qenë në mundësinë e tyre që t’i zvogëlojnë dhe evitojn fatkeqsitë, e me këtë edhe
pasojat që rrjedhin nga këto dhe së dyti pasi të ndodhnin fatkeqsitë ose ngjarjet është
bërë çdo gjë që të evitohen pasojat nga këto fatkeqësi, të përtërihet e tërë ajo që është
shkatërruar ose prishur. Aktiviteti i parë në esencë ka qenë preventivë, kurse i dyti sigurim
(Bakraci, 2007, 26). Sipas kësaj, sigurimin si funksion dhe si aksion e hasim me paraqitjen
dhe zhvillimin e njerëzimit.
-Studimi i zhvillimit të sigurimit, shpie në njohuritë, sipas të cilave që nga paraqitja e
njeriut e deri më tash vetë njeriu dhe begatia e tij, përkatësisht pasuria u janë nënshtruar
rreziqeve të ndryshme, të shkaktuara nga faktorë të ndryshëm. Me vetë këtë njeriu në
mënyrë të vazhdueshme u nënshtrohet rreziqeve. Shpeshherë njeriu si individ nuk ka
qenë në gjendje që të mbrohet vetë.
Për këtë arsye që moti ka filluar që në bashkëpunim me të tjerët të organizohet në
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dhënien e ndihmës ose në pengimin e dëmeve, që kanë mund të parashihen dhe të
evitohen. Prandaj edhe në organizimin e ndihmës së këtillë qëndron edhe paraqitja dhe
zhvillimi i sigurimit. Në praktikë shpesh ndodh që dëmi të shkaktohet nga sendet dhe
veprimtaritë e rrezikshme. Kjo çështje është aktualizuar sidomos te kompensimi i dëmit,
sepse kompensimi i tij ka qenë i vështirë të realizohet nga personat përgjegjës si dhe nga
organizatorët e veprimtarive të ndryshme. Prandaj, për këtë arësye, është shtruar çështja
e ndarjes së kompensimit të dëmit midis disa subjekteve. Kjo ndarje e përgjegjësisë për
dëmin e shkaktuar është bërë e mundshme me anë të rregullave të sigurimit.
Rastet e fatkeqësive të ndryshme si aksidentet me automobila, zjarret, tërmetet dhe format
e tjera të dëmeve të shkaktuara nga faktori njeri, janë shkaktarë të dëmeve të mëdha dhe
të vogla. Këto dëme përveç tjerash kanë edhe pasoja ekonomike sepse me manifestimin
e tyre zvogëlohet pasuria e subjekteve të veçanta.Rregullat e sigurimit zbatimin me të
madhë e gjejnë në lëmin e përgjegjësisë për sendet dhe veprimtaritë e rrezikshme. Dëmet
nga sendet e rrezikshme po bëhen gjithnjë e më të shumta si për nga numri i rasteve ashtu
edhe për nga vëllimi i tyre. Ato janë aq të mëdha sa që është shumë vështirë që pronarët
e sendeve të rrezikshme apo shfrytëzuesit e sendeve të tilla t’i paguajnë dëmet e tilla.
Shpeshherë mundë të ndodh që personi i dëmtuar nuk e merr dëmshpërblimin, edhe pse
dihet personi përgjegjës. Prandaj edhe rrugëdalja për marrjen e shpërblimit për dëmin e
shkaktuar është rregulluar me anë të sigurimit.
Me anë të rregullave të sigurimit sigurohet subjekti i cili rrezikohet që t’i shkaktohet
dëmi, ashtu edhe subjekti, aktiviteti i të cilit mundë t’i shkaktojë dëm tjetrit. Me këto
rregulla dikush siguron pasurinë ose jetën e vet dhe integritetin trupor, kurse dikush
tjetër sigurohet nga përgjegjësia për dëmin. I dëmtuari që është i siguruar ka të drejtë
të kërkojë shpërblimin e dëmit edhe në rastin kur dëmtuesi është insolvent1, ndërsa
dëmtuesi, që është siguruar nga përgjegjësia, dëmin nga aktiviteti i vet ia bartë bashkësisë
së sigurimit për të shpërblyer dëmin. Në këtë mënyrë rreziku për dëmin e shkaktuar i
bartet subjektit tjetër për të kompensuar atë (Alishani, 1985, 773) . Nga kjo shihet se
sigurimi është i dobishëm dhe i një rëndësi të veçant si për të dëmtuarin, ashtu edhe për
personin përgjegjës. Personit të dëmtuar sigurimi i siguron dëmshpërblimin edhe në atë
rast kur personi përgjegjës nuk është në gjendje që ta paguajë dëmshpërblimin, përshkak
të mungesës së pasurisë së tij. Personi përgjegjës ka edhe dobi nga sigurimi, sepse i’a
ngarkon kompanisë së sigurimit obligimin për dëmin e vetë eventualë, të cilin mundë ta
shkaktonte me veprimtarinë e vetë të rrezikshme.
Sigurimi, përkufizimi dhe elementët e tij
-Me sigurimin nga dëmi nënkuptohet marëdhënia juridike midis siguruesit dhe të
siguruarit e krijuar në bazë të kontratës ose të ligjit, ku siguruesi obligohet që t’i paguajë
shumën e siguruar të siguruarit, po që se ndodhë rasti i siguruar, ndërsa i siguruari obligohet
që siguruesit t’i paguajë preminë e sigurimit në momentin e krijimit të marëdhënies midis
tyre.
Rregullat e sigurimit zbatohen në përgjegjësinë për sendet dhe veprimtaritë e rrezikshme.
Në marëdhënien e sigurimit krijohen raportet midis siguruesit dhe të siguruarit, personit
të tretë dhe shfrytëzuesit të sigurimit.
Te rregullat e sigurimit, siguruesi, i siguruari, shfrytëzuesi, personi i tretë, premia e
sigurimit, shuma e siguruar, rasti i siguruar dhe rreziku janë shprehjet dhe gjërat më me
Insolvenc, dmth, paaftësi e subjektit për të paguar, apo për të kompensuar dëmin.
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rëndësi të sigurimit dhe organizimit të tij. Prandaj edhe në çdo marëdhënie të sigurimit
janë të pranishme dhe kryejn rol të rëndësishëm. Për këtë dhe arsye të tjera këto shprehje
kërkojnë që të analizohen më për së afërmi.
a) Sigurues është bashkësia e sigurimit të pasurisë dhe personave, të cilën mund ta krijojnë
ndërmarrjet ekonomike dhe subjektët e tjerë juridik. Pra siguruesi e siguron të siguruarin
nga dëmi. Ai detyrohet që t’ia shpërblej dëmin e shkaktuar të siguruarit nëse paraqitet
rasti i siguruar.
b) I siguruari është subjekt që sigurohet nga dëmi, duke u lidhur me siguruesin me detyrim
që t’ia paguajë preminë e sigurimit personit fizik ose personit juridik. Pra, i siguruar është
ai subjekt në jetën e të cilit paraqitet rasti i siguruar prandaj, edhe e fiton të drejtën që
siguruesi t’ia paguajë shumën e siguruar (Dauti, 2008, 178).
c) Shfrytëzuesi i sigurimit është subjekt të cilit duhet t’i paguajë siguruesi shpërblimin në
bazë të sigurimit nëse paraqitet rasti i siguruar. Ai nuk është palë që krijohet me sigurimin
nga dëmi. Ai është subjekt i veçant në lidhje me sigurimin nga dëmi. Pra shfrytëzuesi është
subjekt që nuk merr pjesë në lidhjen e kontratës për sigurim por vetëm fiton dobi nga kjo
kontratë. Psh; kur djali krijon marrëdhënie të sigurimit me siguruesin, me të cilin siguruesi
detyrohet, nëse paraqitet rasti i siguruar në jetën e babait të këtij djali, shumën e siguruar
t’ia paguaj nënës së djalit. Në këtë rast nëna e djalit është shfrytëzuese e sigurimit(Dauti,
2008, 178).
ç) Personi i tretë nga kontrata e lidhur për sigurim, e fiton të drejten që pavarësisht dhe
në mënyrë të drejtëpërdrejtë, të kërkojë përmbushjen e prestimit në dobi të vetë edhe pse
në aktin e lidhjes së kontratës për sigurimin nuk ka marrë pjesë personalisht, e as që është
paraqitur me anë të autorizuesit. Psh: ekziston rasti kur lidhet kontrata për sigurimin e
jetës ndërmjet sigururesit dhe të sigururarit, që shuma e siguruar t’i jepet ndonjë subjekti
të afërm të të siguruarit kur shkaktohet rasti i siguruar (Dauti, 2008, 112-113).
d) Premia e sigurimit është çmimi i rrezikut. Premia jepet për rrezik të caktuar dhe
mbulon rrezikun e caktuar. Me këtë premi mbulohet shuma e siguruar dhe gjërat e tjera
rreth sigurimit. Ajo është element esencial i kontratës së sigurimit që obligohet t’i japë
i siguruari siguruesit. Premia është shumë që paguhet në fondin sigurues. Ajo është
element i qenësishëm i sigurimit dhe në esencë paraqet krijimin e mjeteve monetare
për përtëritjen e pasurisë së shkaktuar, përkatësisht për pagesën e shumave të sigururara
(Bakraci, 2007, 132).
Premia në sigurim është shumë parash, të cilen i siguruari, përkatësisht kontraktuesi
i sigurimit ia paguan siguruesit, përkatësisht institucionit të specializuar për sigurim
në bazë të marrëveshjes së lidhur për sigurim. Sipas kësaj premia e sigurimit mundë të
thuhet se është çmimi i rrezikut. Ndërmjet rrezikut dhe premisë ekziston lidhshmëria
me e ngushtë. Çmimi i rrezikut, pra, pagesa në fondin për sigurim quhet ose premi për
sigurim ose kontribut, varësisht nga ajo se a bëhet fjalë për sigurim vullnetar apo për
sigurim obligues (Bakraci, 2007, 133).
e) Shuma e siguruar është detyra e siguruesit që duhet ta paguajë nëse paraqitet rasti i
siguruar apo është shuma në para e paraparë me kontratë ose me dispozitë ligjore, e cila
paguhet kur shkaktohet rasti i siguruar. Kjo shumë e siguruar dallohet në rastin kur bëhet
sigurimi i personave, i sendeve dhe sigurimi nga përgjegjësia. Te sigurimi i personave shuma
e siguruar barazohet me shpërblimin nga sigurimi që paguan siguruesi kur shkaktohet
rasti i siguruar, andaj edhe ka më tepër rëndësi. Në sigurimin e sendeve, shuma e siguruar
nuk barazohet me shpërblimin nga sigurimi, por është në kufij të tij. Se çfarë do të jetë
shuma e siguruar varet nga vlera e sendit të siguruar. Te sigurimi nga përgjegjësia shuma
e siguruar shpeshherë ka lartësinë e pakufizuar për mbulim, por kjo nuk është rregull
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dhe zakonisht zbatohet te sigurimi i automjeteve (Alishani, 1985, 780). Nga kjo shihet
se, pagesa e shpërblimit nga sigurimi paraqet plotësimin e detyrës bazë në sigurimin
premisor nga ana e siguruesit. Pra, i siguruari, përkatësisht kontraktuesi i sigurimit
paguan një shumë të caktuar (preminë e sigurimit) në bazë të parimeve të reciprocitetit
dhe solidaritetit, kurse siguruesi obligohet, kur të krijohet rasti i siguruar (rreziku) se do
t’ia paguajë të siguruarit ose ndonjë personi të tretë kompensimin, përkatësisht shumën e
kontraktuar (shpërblimin nga sigurimi) (Bakraci, 2007, 149).
f) Rasti i siguruar është ngjarje, shkaktimi i së cilës paraqet realizimin e rrezikut që është
përfshirë me sigurim. Me shkaktimin e këtyre ngjarjeve të parapara sipas ligjit, krijohet
obligimi i siguruesit për të paguar shumën e siguruar. Ky rast duhet të ndodhë derisa
të ekzistojë sigurimi, ose rasti kur thuhet se siguruesi është i detyruar që t’i paguajë
shpërblimin të siguruarit vetëm në qoftë se shkaktohet ngjarja që paraqet rastin e siguruar,
psh duhet të shkaktohet vdekja në qoftë se është siguruar jeta, duhet të zhduket sendi
që është i siguruar (Alishani, 1985, 780). Pra rasti i siguruar është ngjarje e ardhshme e
pasigurt dhe e pavarur nga vullneti i kontraktuesve. Rasti i siguruar definohet në kushtet
e përgjithshme të sigurimit si çdo ngjarje e pavarur dhe befasuese nga vullneti i siguruesit,
i cili vepron kryesisht nga jashtë.
g) Rreziku është ngjarje e ardhshme dhe e dëmshme. Rreziku është ngjarje në mbështetje
të së cilës lidhet sigurimi (rasti i siguruar) dhe duhet të jetë ngjarje e ardhshme e pasigurt,
e pavarur nga vullneti i kontraktuesve (Dauti, 2008, 179). Pra nga kjo rrjedh se rreziku
është njëri nga elementet thelbësore pa të cilin nuk mund të ekzistojë sigurimi. Rreziku
nënkupton paraqitjen e një ngjarje ekonomikisht të dëmshme. Ky është përkufizim
themelor dhe njëkohësisht edhe përkufizimi më i gjërë për rrezikun. Rrezik është vetë
ngjarja, psh; zjarri, aksidenti, breshëri etj, i cili sjell zbatimin e obligimit të siguruesit që të
bën pagesen, pra kompensimin e dëmit të krijuar, të mbuluar me kushtet e sigurimit. Nga
e gjithë kjo mund të konkludojmë se rreziku nënkupton lëndën e sigurimit.
-Llojet e sigurimit nga përgjegjësia
Në organizimin dhe praktiken e sigurimit, disa lloje të sigurimit grupohen sipas krijimit
dhe zbatimit të marëdhënieve në sigurim, dhe atë në sigurim vullnetar ose me marrëveshje
dhe në sigurim ligjor ose obligues.
Te sigurimi marëdhënia juridike midis siguruesit dhe të siguruarit krijohet në bazë të
kontratës ose në bazë të ligjit. Kur marrëdhënia juridike te sigurimi krijohet në bazë
të kontratës atëher kemi sigurimin vullnetar ndërsa, kur krijohet në bazë të ligjit kemi
sigurimin ligjor. Pra njëri lloj i sigurimit është: vullnetar e tjetri i detyrueshëm.
Sigurimi vullnetar
Në grupin e sigurimit me marrëveshje ose vullnetare bëjnë pjesë të gjitha llojet e sigurimit
që lidhen në bazë të interesit të përbashkët, vullnetit të treguar dhe dëshirës së përbashkët
për lidhjen e marrëveshjes për sigurim (Bakraci, 2007, 288).
Siguruesi ofron lidhje vullnetare të marrëveshjes për disa lloje të sigurimit (të cilat nuk
bëjnë pjesë në grupin e sigurimit të obligueshëm ose ligjor) sepse ekziston interesimi të
ketë numër sa më të madhë të marrëveshjeve për sigurim si dhe shumë sa më të madhe të
mjeteve monetare nga premitë e arkëtuara. Te sigurimi vullnetarë, i siguruari shpreh dëshirë
të lidhë marrëveshje për sigurim për shkak të frikës nga raste të caktuara të paparapara, të
cilat mundë të shkaktojnë dëme, zvogëlimin e pasurisë e madje edhe ndërprerjen e punës
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ose të ndonjë lloji të dëmit të personalitetit nga ndonjë rastë fatkeqësie (Bakraci, 2007,
288). Edhe siguruesi dhe i siguruari kanë të ashtuquajtura interesa të tyre, para se gjithash
interesa materiale, për shkak të të cilave vullnetarisht përmes, marrëveshjes për sigurim,
marrin mbi vete obligime të caktuara, e poashtu kanë edhe të drejta e tyre në realizimin e
sigurimit të personave dhe pasurisë (Bakraci, 2007, 288).
Pra, Sigurimi vullnetar nga përgjegjësia krijohet midis siguruesit dhe të siguruarit me
qëllim të mbrojtjes së të siguruarit nga pasojat ekonomike të shkaktimit të dëmit tjetrit.
I siguruari duhet të ketë interes të sigurimit. Interesi i tij është që të mos ndodh rasti i
siguruar, sepse shkaktimi i këtij rasti do të shkaktojë pasojat e dëmshme të siguruarit
(Alishani, 1985, 781).
-Sigurimi i detyrueshëm – ligjor dhe llojet e tij
Në kuadër të sigurimit të detyrueshëm (ligjor) bëjnë pjesë të gjitha llojet e sigurimit
që kryhen vetëm në bazë të obligimit të rregulluar me ligj. Sigurimi i detyrueshëm që
kontraktohet nga përgjegjësia është rast kur subjektet e caktuar lidhin kontratën e
sigurimit nga përgjegjësia e tyre ku, me këtë arrihet mbrojtja e personit të tretë të dëmtuar.
Pra, te sigurimi i detyrueshëm ligjor nga përgjegjësia ku ligji mbulon nuk kërkohet që të
ekzistojë kontrata midis siguruesit dhe të siguruarit, por siguruesi obligohet të paguajë
dëmin në bazë të ligjit.
Në kuadër të sigurimit të detyrueshëm hasim tre raste (Bakraci, 2007, 289):
1) Sigurimi i drejtë (i vërtet) i detyrueshëm është sigurim i cili është i rregulluar plotësisht
me ligj, pra kur sigurimi vepron sipas fuqisë së ligjit,
2) Sigurimi kuazi-obligues është sigurimi kur me ligj vendoset obligimi për raste të
caktuara, atëher doemos duhet të lidhet sigurimi, kurse veprimi i këtij sigurimi paraqitet
pasi të lidhet marrëveshja për sigurim, për ç’arsye ky lloj sigurimit quhet edhe sigurim
kuazi-obligues.
3) Sigurimi kontraktues-automatik obligues paraqitet si kombinim i sigurimeve obliguese.
Pra, me ligj është paraparë lidhja e marrëveshjes për sigurim, por fitohen të drejtat e
personave të dëmtuar edhe pse nuk është lidhë marrëveshja për sigurim të detyrueshëm.
Llojet e sigurimit të detyrueshëm- Ekzistojn këto lloje të sigurimit të detyrueshëm :
sigurimi i detyrueshëm nga përgjegjësia për dëmin nga sendet e rrezikshme dhe
veprimtaria e rrezikshme, sigurimi i detyrueshëm i udhëtarëve në trafikun publik, dhe
sigurimi i detyrueshëm i pronarëve të mjeteve motorike dhe ajrore nga përgjegjësia për
dëmin e shkaktuar personave të tretë.
1) Ssigurimi i detyrueshëm nga përgjegjësia për dëmin nga sendet e rrezikshme dhe
veprimtaria e rrezikshme: Ky sigurim i detyrueshëm ka të bëjë me përdorimin e mjeteve
motorike dhe transportuesin që kryen veprimtarinë me sende të rrezikshme, përkatësisht
që kryen transportin publik që konsiderohet si veprimtari e rrezikshme. Këto raste janë:
a) sigurimi i detyrueshëm i udhëtarëve në transportin publik nga fatkeqësitë dhe
b) sigurimi i detyrueshëm i pronarëve, shfrytëzuesve të mjeteve motorike dhe ajrore nga
përgjegjësia për dëmin e shkaktuar personit të tretë.
Në këto raste subjektet e caktuar kanë detyrim që të lidhin kontratën mbi sigurimin nga
përgjegjësia, sepse është rast i sigurimit të detyrueshem. Nëse këta nuk lidhin kontratën
e sigurimit, nuk zhveshin personin e tretë si të dëmtuar nga e drejta për të kërkuar
shpërblimin e dëmit (Dauti, 2008, 180). Pra, është e një rëndësie të veçant që edhe këta
persona të sigurohen nga dëmi që mund të shkaktojnë si dhe personat e tretë të cilëve
mundë t’u shkaktohet dëmi në integritetin trupor ose në pasurinë e tyre.
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2) Sigurimi i detyrueshëm i udhëtarëve në trafikun publik: Ekziston sigurimi i
detyrueshëm për dëmin e udhëtarëve të cilin mundë ta pësonin në komunikacionin
publik. Udhëtarët janë të siguruar në trafikun publik. Ky sigurim është i detyrueshëm. Pra,
udhëtarët janë të siguruar nga dëmi në trafikun hekurudhor, ajror, ujor, automobolistik.
Në bazë të kontratës mbi sigurimin e detyrueshëm të udhëtarëve në trafikun publik,
udhëtarët fitojnë trajtim të veçant. Në këto raste kontraten e lidhin ndërmarrjet ekonomike
dhe qytetarët që merren me transportin publik të udhëtarëve, me Bashkësinë e Sigurimit
të Pasurisë dhe Personave (BSPP), ku është regjistruar organizata.
Në këtë kontratë i siguruar është ndërmarrja ose qytetari që merret me transportimin
publik të udhëtarëve në trafikun publik, ndërsa sigurues është bashkësia e sigurimit, kurse
udhëtarët janë personat e tretë si shfrytëzues të sigurimit. I siguruari paguan premin e
sigurimit, kurse siguruesi paguan shumën e siguruar nëse shkaktohet rasti i siguruar.
Sigurues është bashkësia e sigurimit e cila më të siguruarin lidh kontratë mbi sigurimin.
Ndërmarrjet që merren me transportin publik të udhëtarëve dhe qytetarët të cilët e kryejnë
transportin publik, janë të detyruar që t’i sigurojn udhëtarët nga pasojat e fatkeqësisë,
para se të fillojnë që të mirren me transportin publik. Në rast të shkaktimit të fatkeqësis
si psh, vdekjes, humbjes së përhershme të aftësisë punuese, paaftësisë kalimtare për punë
të udhëtarëve, e cila do të shkaktohej gjatë kohës së udhëtimit ose qëndrimit të udhëtarit
në oborrin e stacionit hekurudhor, gjatë qëndrimit të udhëtarit në aeroport ose në afërsin
e drejtëpërdrejtë me mjetin transportues, bashkësia e sigurimit është e detyruar që t’i
paguajë udhëtarit shumën e caktuar në të holla, ndërsa në rast të vdekjes së tij, anëtarit të
afërm të familjes (Milloshevic, 1977, 193).
Pra, në rast se ndodh rasti i sigurimit, bashkësia e sigurimit i paguan udhëtarit ose
trashëgimtarit të tij shumën e siguruar kontraktuese, ku sasia e shumës së siguruar është
e llojllojshme, varësisht prej natyrës së rastit të siguruar. Nga kjo mundë të shihet se, nëse
për shkak të fatkeqësisë është shkaktuar humbja e përhershme ose e pjesërishme e aftësisë
së përgjithshme punuese, bashkësia e sigurimit është e detyruar që të kompensojë në
emër të shumës së sigurimit përqindjen e shumës kontraktuese të sigurimit, aqë sa është
përqindja e humbjes së përhershme të aftësis së përgjithshme për punë e shkaktuar me
rastin e fatkeqësisë.
Në rast të vdekjes së udhëtarit ose invaliditetit të tij, pagimi i shpenzimeve të shërimit
dhe humbjes së fitimit paguhet pavarësisht nga shuma e sigurimit. Nga kjo rrjedh se në
shpenzimet e sigurimit llogariten vetëm ato shpenzime, të cilat e ngarkojnë të siguruarin.
Bashkësia e sigurimit është e siguruar që në rastin kur udhëtarit i shkaktohet lëndimi
trupor ose i shkaktohet vdekja në aksident trafiku, të paguajë shumën e sigurimit.
Siguruesi paguan shumën e siguruar të siguruarit për rast të shkaktimit të vdekjes së
udhëtarit, të paaftësisë së përhershme të udhëtarit, ose kur udhëtarit i shkaktohet paaftësia
e përkohshme që përfshinë fitimin e humbur ( lucrum cessans ) dhe shpenzimet e vërteta
të shërimit. Mirëpo këtu duhet të theksohet fakti se shuma e të hollave që jipet sipas këtyre
bazave nuk guxon të kalojë shumën e siguruar, sepse ajo nuk mbulon dëmin e vërtet
( damnum emergens ) të shkaktuar, por vetëm atë sa është siguruar ai rast i sigurimit
(Alishani, 1985, 783).
Obligimin për ta lidhur kontratën e sigurimit të udhëtarëve në transportin publik e ka
transportuesi. Ai e paguan premin e sigurimit edhe për sigurimin e vet nga përgjegjësia.
Siguruesi ndaj transportuesit e ka pozitën e siguruesit nga përgjegjësia për rastet e
siguruara, për të cilat përgjigjet i siguruari deri në lartësinë e shumës së siguruar që u ka
borxh udhëtarëve të dëmtuar (Dauti, 2008, 181).
Për fundë vlen të theksohet se shuma e siguruar, të cilën e merr udhëtari prej bashkësis
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së sigurimit në rast të shkaktimit të rastit te sigurimit nuk paraqet dëmshpërblimin për të
cilin ai ka të drejtë sipas rregullave të përgjithshme mbi shpërblimin e dëmit të shkaktuar
nga ai që përgjigjet për atë dëm. Sigurimi i udhëtarëve në transportin publik ka për qëllim
që t’i sigurojë udhëtarit, si shfrytëzues të sigurimit, një sasi të hollash, e jo që t’ia mbulojë
plotësisht përgjegjësinë për dëmin e transportuesit (Milloshevic, 1977, 194). Përndryshe
sigurimi i udhëtarëve në komunikacionin publik i’u ofron më tepër dobi, si udhëtarëve
ashtu edhe personave që mirren me transportin publik. Kështu themi ngase ky sigurim
i siguron udhëtarëve që t’u jipet shpërblim i caktuar në mënyrë të shpejtë dhe të lehtë,
madje siguron shumë të caktuar të të hollave kur dëmtuesi nuk është në gjendje për ta
bërë këtë, si dhe një pjesë të dëmit të shkaktuar i bartet bashkësisë së sigurimit.
3) Sigurimi i detyrueshëm i pronarëve të mjeteve motorike dhe ajrore nga përgjegjësia
për dëmin e shkaktuar personave të tretë- Ekziston edhe sigurimi i detyrueshëm nga
përgjegjësia për dëmin që u shkaktohet personave të tretë nga ana e shfrytëzuesve, apo
pronarëve të mjeteve motorike dhe ajrore. Kontratën mbi sigurimin e detyrueshëm nga
përgjegjësia për dëmin që u shkaktohet personave të tretë e lidhë shfrytëzuesi, gjegjësisht
pronari i mjetit motorik me bashkësin e sigurimit. Çdo shfrytëzues, apo pronar i mjetit
motorik, i cili regjistrohet është i obliguar që të sigurohet për përgjegjësin për dëmin në
rast se i shkakton vdekje, lëndim trupor ose shëndetsor ndonjë personi, apo asgjëson dhe
e dëmton pasurinë e dikujt me rastin e përdorimit të mjetit motorik.
Shfrytëzuesi apo pronari i mjetit motorik është i detyruar që me rastin e regjistrimit të
paraqes prova se ka lidhur kontratën mbi sigurimin. Gjithashtu, çdo shfrytëzues, apo
pronar i mjetit ajror është i detyruar që të sigurohet nga përgjegjësia për dëmin, të cilin
mjeti ajror mundë t’ua shkaktojë me rastin e fluturimit personave dhe pasurisë në tokë.
Ky lloj i sigurimit konkretizohet në mbështetje të kontratës që lidhet ndërmjet siguruarit
dhe siguruesit, kontratë e cila duhet të lidhet para se të lëshohet mjeti motorik apo ajror
në trafik (Dauti, 2008, 181).
Te ky sigurim i siguruar është çdo shfrytëzues, apo pronar i mjetit motorik ose ajror
ndërsa sigurues te ky lloj i sigurimit është bashkësia e sigurimit kurse personi i tretë është
shfrytëzuesi i sigurimit.
Pra, ky lloj i sigurimit është sigurim i detyrueshëm i përgjegjësisë së pronarit dhe
poseduesit të mjetit motorik për dëmet e shkaktuara palëve të treta. Në raste se paraqitet
rasti i sigurimit, bashkësia e sigurimit ia paguan personit të tretë ose trashëgimtarit të
tij krejt dëmin, të cilin shfrytëzuesi apo pronari të mjetit motorik do të jetë i detyruar
për t’ia paguar personit të dëmtuar, sipas rregullave të përgjithshme mbi përgjegjësin për
dëmin e shkaktuar. Pra, siguruesi në bazë të kontratës mbi sigurimin e detyrueshëm është
i detyruar t’ia shpërblej dëmin e shkaktuar personit të tretë, ku në rast të paraqitjes së
rastit të siguruar, atëherë bashkësia e sigurimit është e obliguar që t’ua paguaj shumën e
siguruar personit të tretë ose trashëgimtarëve të tij.
Konkluzion
I siguruari duhet të ketë interes të sigurimit. Interesi i tij është që të mos ndodh rasti i
siguruar, sepse shkaktimi i këtij rasti do të shkaktojë pasojat e dëmshme të siguruarit.
Nëse për shkak të fatkeqësisë është shkaktuar humbja e përhershme ose e pjesërishme e
aftësisë së përgjithshme punuese, bashkësia e sigurimit është e detyruar që të kompensojë
në emër të shumës së sigurimit përqindjen e shumës kontraktuese të sigurimit,
Çdo shfrytëzues, apo pronar i mjetit motorik, i cili regjistrohet është i obliguar që të
sigurohet për përgjegjësin për dëmin në rast se i shkakton vdekje, lëndim trupor ose
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shëndetsor ndonjë personi,
Siguruesi në bazë të kontratës mbi sigurimin e detyrueshëm është i detyruar t’ia shpërblej
dëmin e shkaktuar personit të tretë, ku në rast të paraqitjes së rastit të siguruar, atëherë
bashkësia e sigurimit është e obliguar që t’ua paguaj shumën e siguruar personit të tretë
ose trashëgimtarëve të tij.
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Rintegrimi i fëmijve të emigranteve shqiptarë në arsimin tonë
Doktorant Silvana Ago Pedagoge
Universiteti Europian i Tiranës

Abstract
Vitet e fundit krahas ndryshime politike dhe ekonomike në shqipëri u vu re nje rihyre e emigrantve
shqiptarve në atdhe. Kriza ekonomike politike ne vendet e europës kryesisht Greqi dhe Itali bëri
qe një pjesë e mire e emigrantve shipëtarë të vendosinin rikthimin e tyre të përhershëm. Për tu
ndalur tek ky fenomen sa ekonomik aq edhe social jam munduar të krijojë një pasqyrë të re atë
të rintegrimit të fëmijve të emigranteve shqiptare në atdheun e origjinës. Në këndveshtrimin
sociologjik ky rikthim përbën edhe një problem atë të adoptimit të kulturës së re fëmijë të cilët
pjesa më e madhe e tyre lindur në Gerqi dhe Itali shkolluar me nje kulturë komplet perendimore,
atyre ju duhet të riintegrohen në atdheun e tyre me një gjuhë fare të huaj dhe gati të panjohur.
Adaptimi i këtyre vlerave të reja për këta të rinj që tashmë janë në moshën e adolëshëncës rreth
17-18 vjecare zgjedhin të shkollohen në Shqipëri në universitete anglishtfolse apo universitet
private ku atyre ju krijohet mundësia të rintegrohen më mirë sesa ne gjuhën amtare. Zgjedhja
e prindërve emigrant tashmë ne vendin e tyre, i detyron ata për shkak të vështirsisë të gjuhës të
zgjedhin më tepër një universitet jopubike dhe kryesisht universitete të cilat ju mundësiohet të
zhvillojnë studimet e tyre në gjuhën angleze sesa universitet pubilike ku mungesa e gjuhës angleze
është gati e paduksme.
Studimit bëhet ne analogji me kushtet që krijohen në universitet publike dhe ato jopubike dhe
gadishmerinë që kanë këto institucione për ti ndihmuar. Ky kontigjent i rikthyer do të përballet
edhe me nje vështirësi tjetër akoma më të madhe që është adaptimi dhe përshtatja jo vetëm ne
përditshmëri por dhe në edukim .Duke dashur të trajtoj një mbeshtetje të rintegritetit të fëmijve të
emigrantve që jane gati me teper se ¾ e popullsisë së përgjithshme ky studim kërkon të gjejë një
zgjidhje të këtij problem akoma prezent.
Fjalwt Kyçe: Rintegrim, kulturë, adoptim, emigrim, trazicion.

Hyrje!
Duke patur parsysh emigracioni si një fenomen zhvendosje nga një vend tek një vend
tjetër kerkojmë të kuptojmë se çfarë përmban ne vetvete ai si dhe cilët do te jenë zhvillimet
që ai do të dominojnë?. Në kendveshtrimin socilologjik janë dhënë disa parashtrime të
ndryshmë në lidhje më atë që ne duhet të quajmë migrim. Migrimi sipas shumë studjuesve
eshtë levizja e një grupi të madh njerzve nga një vënd tek një vënd tjetër për arsye pune
profesjonale ekonomike e politike, kulturore e cila presupozon ndryshimin e vendbanimit.
Kur njerzit vendosin të largohen nga një vend tek një vend tjetër quhet emigrim.(Luigi
Perrone &Kosta Bajraba 2011,112). Jo pa qëllim autorët e sipër përmendur duan të na
japin nje shpjegim sa epistemologjik aq edhe fenomenal ne lidhje me procesin e emigrimit
në momentin kur një grup zhvendoset nga një banim drejt nje banimi tjetër ai pa dyshim
pëson një lloj transformimi sa kulturor ekonomik edhe politik.
Kryesisht trajtimi i punimit nuk merret vetem me procesin e emigrimit më shumë sesa
653

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

me atë të rintegrimit që të cilin sociologu Norber Elias i jep nje përparësi të veçantë
ai e quan Gesellschaft“([Norbert Elias 1969 fq 142), Dei hofische Gesellschaft:
Untersuchungen zur Soziologie des Königtiumund der höfischen Aristokratie,
Frankfurt am main, surcamp. dhe në “Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf enier
theorie der Zivilisation“[1987 N.Elias po aty] ai shqyrton rregullat që vendos shoqëria
dhe transformite e të sjellurit brenda tij, tek autori shtjellohen proceset sociale dhe grupet
e rintegrimit. Termi rintegrim në gjuhën shqipe do të thotë: “Integrohem lidhem ngushtë
me të tërën, veta I III përfishiem në e tëra si pjesë përbërse bashkohem e shkrihem në një
të vetme (Fjalor i Gjuhës së sotme Shqipe, Akademia e Shkencave të Shqpërisë insitituti i
shkencave të gjihësisë dhe të letërsisë 2002, 509).
Termi i parë qe risjell ky autor oërdorue edhe out-silder ku në perkthimin nga gjermanishtja
diskush që vjen nga jashtë dhe kërkon të rintegrohet brënda një grupi tashmë të mirë
minformuar dhe termin i dytë i risjell po nga ky autor gestabilishet që vjen si derivat
i bashkëpunimit midis këtyre dy grupeve. Autori kërkon të na parashtrojë çndodh
midis outsilder të ardhurve dhe estabilishent te stabilizuarit. Jo pa qëllim edhe unë këtë
punim timin jam munduat të rintegroj kët dy koncepte në realitin Shqiptare ku kategoria
outilder hyn në grupin e nje shoqeri tani të stabilizaur dhe kërkon atë që socilogu e quan
estabilished rintegriteni.
Termi i ri që mund të sjellë ky punim do jete ai i rintegritetit së brendshim grup që del
nga kultura dhë kerkon të rihyjë në këtë kulturë. Përqasur me realitetin Shqiptar ky lloj
rintegrim dhe riktikim në origjinën e tyre do te formësoje nje formë të re kulturës dhe një
kërkesë për adaptim. Adaptim që i marrë fjalë për fjalë në përkthimi e gjuhës shqipe do të
thotë birsim ose drejt birsimit.( Akadamia e shkencave të Shqipërisë Insititui i Gjuhësisë
dhe i letersisë, Fjalor i gjuhës shqipe së sotme 2002 faqe 24).
Kriza ekonomike ne Europë pasojë e rikthimit te emigrantëve
Në filllimet e krizës ekonomike në Europë kryesisht kriza e madhe në Greqi dhe ajo në
Itali, nuk do te kalonte pa u prekur edhe ajo pjesë e shoqërisë e ardhur rishtazi ne vitete
1990 emigrantët shqiptarë. Pa u marrë me globalizmin si efekt jo vetem social por edhe
ekonomik , kriza politike do te kapë atë pjesë të shoqërisë e cila është më e dobët grupet e
vendeve të vogla ose emigrantet, integriteti i të cilve do e dëmtonte rëndë këtë kontigjent
dhe madje do e çonte në një pjesë të mirë të tyre në përpjkjen për tu rintegruar në atdhe.
Në studimet e ndryshme sociologjke apo edhe ne të dhenat e studimeve te 10 viteve të
fundit ne Shqipëri rintegriteti shihet si përpjekje për tu përshtatur ndaj vlerave të reja
shoqërore. Në pashtrimet e tyre autorët jo pa qëllim mundohen të zbërtheje interimin si
një formë e përshtatjes kulturore. Durkemi tek shrimet e tija tregon sesi :
“pa dyshim kur dikush mendon në përmjet konceptesh që i merr nga komniteti, ai
individualizon dhe i shënon ato me shënjat e tij personale, por nuk ka asgje pësonale që
nuk është e njeshme ndaj ketij personalizimi“ (Durhemi 1973,135 ). Autori në kete rast
Durkemi e lidh integritetin personal me ate individal, ai do të na parashtrojë një jetë e cila
sa është individuale aq edhe globale.
Për të vazhduar me një rrjedh akoma edhe më aktuale trazicioni në Shqipëri dhe rikthimi
ose ritegriteti i këtyre të rinjve do te sjellë automatikisht një pasoje të re mungesën e
654

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org		

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania 		

Special Issue No 1
June 2015

rintegrimit social kuturor. Përballja me vlera dhe norma të reja apo madje edhe më një
gjuhë ndonëse amtare gati e huaj do të përballet me veshtirsi në të folur e akoma më keq
edhe në të shkruar i vendos ata përballë zgjedhjesh të vështira siç është shkollimi i tyre
dhe zgjedhja e këtyre institucioneve arsimore në vendin tonë.
Qendrimi im në rafshin sociologjik i parë edhe në detaje nga socilogu Emil Durkemi
ku i cili ne shkrimet e tij na thotë mbi traditën e kulturës për ta bashkangjitur pastaj me
adaptim ky i fundit na thotë :tradita nuk zgjohet por ajo tenton te disi të pengojë mendimin
dhe reflektimin“(Durhemi. E 1969, 103 ). Reflekstimi i sociologut që padiskutim vendoset
në anologji me punimin tim për të bërë edhe një here prezente përballjen midi asaj që je
mësuar të bësh dhe asaj që duhet të mësosh ose të rimësosh.
Ri-intergrim dhe riadoptim
Në zhvillimimin e metejshmëm të ritegrimit ne pamë qartasi edhe zhvillimin sipas
studimve të Instatit në bashkpuini edhe me struktura të tjera arsimore në vend na japin
një pasqyrë.
Çfarë është rintegrim në vetvete?
Ri-integrim= Ripërfshirje apo ritrupëzimi i një personi në një grup ose proces, p.sh. një
migrant në shoqërinë e vendit të tij të origjinës ose të qëndrimit të zakonshëm.
a) Ri-integrim kulturor: Në kontekst të migracionit të kthimit, ripërshtatje e migrantit
të kthyer me vlerat, mënyrën e jetesës, gjuhën, parimet morale, ideologjisë dhe
traditave të shoqërisë së vendit të origjinës.
b) Ri-integrim ekonomik : Në kontekst të migracionit të kthimit, procesi nëpërmjet
të cilit, migranti ripërfshihet në sistemin ekonomik të vendit të tij/saj të origjinës
dhe i ofrohet mundësia të fitojë vetë jetesën. Në terma të zhvillimit, ri-integrimi
ekonomik synon edhe shfrytëzimin e njohurive që ka marrë në vendin e huaj për
nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të vendit të origjinës.
c)Ri-integrim social : Në kontekst të migracionit të kthimit, ripërfshirje e një migranti
në strukturat shoqërore të vendit të tij/saj të origjinës. Kjo përfshin nga njëra anë
krijimin e një rrjeti personal miq, të afërm, fqinjë dhe nga ana tjetër zhvillimin e
strukturave të shoqërisë civile shoqata, grupe të vetë-mbështetjes dhe organizata
të tjera. (www.instat.gov.al ,2013).
Punimi që nuk është vetem një pasqyrë e përgjithshme por edhe një trazicion ne
këmbimin e vlerave socio-antropologjike e njetrashëgimi vleresh është një kënveshtrim
empirik konkretisht në Universitet publike dhe ato jopubike të vendit tonë. Jo pa qëllim
detyra e një studjuesi përqëndorhet në këtë hallkë të arsimit të lartë për të parashtruar një
platformë të rintegritetit të këtij komunitetit të ri nese do i quajmë kështu atë të fëmijve
të emigrantve shqiptrarë të ardhur nga viti 2005-2015.
Max Veber mundohet që në studimin e tij të na risjellë një këndvështirm në studime
socilogjike: Ashtu si veprimet ekonomike dhe ato politike ndjekin ligjet e tyre, ashtu dhe
çdo veprim racional brenda botës mbetet në menyrë të pashmangshme i lidhur me
kushtet e botës. Këto kushte janë të largëta për vallazërinë dhe duhet të shërbejnë si mjete
dhe jo si qëllime për një veprim të arsyeshëm.(M. Veber 2004, 235) duke marrë shkas
edhe nga punim i leksjoneve Vereriane ku shkaqet politike dhe ekonomike prodhojnë
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një formë tjetër të gjykimit të vendimarrije së lirë racionalitet i gjykimit të emigaranteve
ngushtohet me faktorët socio-politikë parandaj ata mundohet të gjejnë një përshtatje të re
atë të rintegritetin ne Shqipëri.
Pse kërkojnë të rikthehen?!.
Arsyet e rikthimit apo dhe motivete, jeta që ata gjejnë dhe ajo që kane lenë mundesitë
e reja dhe shanset për të qënë dikush janë disa nga parantezat të cila duhen parë dhe
vëzhguara me kujdes. Problematika në lidhjë me zgjedhjen e rintegrimit në atdhe, të rinj
tashmë 17-18 vjeç tashmë të formuar kulturalisht me frymë perëndimore kerkojnë të
rintegrohen me moshatare të cilët jane pjesë e kësaj bashkëjetese. Adpatimi i një jete të
re dhe pse jo ndryshe nga ajo që ata kane bërë i lejon te jenë përballe nje veshtirësije
zgjedhje siç është shkollimi.
Ky kontigjen i ri i rikthyer tashmë në një vend perj te cilit e kanë lanë prëj më shumë
sesa 15 vitesh ju duhet të riadaptohem. Shnaset e punësimi të prindërve dhe të fëmijve
për shkollim nuk janë ato që ata kishin menduar duke u bazuar edhe në vështirësitë e
gjuhës ata këkojnë të integrohen në Shkolla apoUniversitete anglishtfolse dhe kryesisht
jopublike.
babai i socilologjisë Emil durkemi thotë:
“ tu mesosh femijve se çfarë është e moralshme nuk do të thotë ti predikosh , as ti indoktrinosh
,duhet tju shpjegosh. refuzojmë ta bëjmë një gjë të tillë , tju shpjegojmë fëmijve çka është e
nevojshme , nëse nuk provojmë ti ndihmojmë tju sjellim arsye dhe rregulla, se pse duhet të
sillen mbi to ... atherë i kemi dënuar të kene një moral inferjore të paplotë,“ ( Lekë Sokoli
&Nora Malaj 2013, 115)
Duke u rindalur tek referimi i Emil Durkemit kjo mënyre e re e të mësuarit të kulturës
dhe rregullave për një kontigjent i cili sapo ka dalë nga rregulla dhe mesime të tjëra do
jetë tepër e veshtirë të riadoptohen. Duke bërë një sondazh pararakisht shohim që nga të
dhenat paraprake në nxjerrjen e të dhënave të punimi tim Doktoral ende i papërfunduar
raporti midis deshirës për tu shkolluar në një universitet jopublik dhe atij shtetëror,
dominon universiteti jo pubik si gjenerues i ngjashmërisë së kurrikuralave.
Në mbedhjen e disa te dhënave ndërmjet të rinjve të kthyer në 10 vjeçarin e fundit zgjedhja
midis nje shkollim publik dhe jo publik është kjo e dyta që dominon. Në faktorin socioekonomik shkaqet janë sociale e ata preferojnë nje arsimi disi më të kushtueshëm por një
që ky i fundit të ngjasojë me tepër me ambjenin që kanë lënë pas.
Punimi kërkon të shrihet në kënvështrime të reja te faktorve social-kultuore dhe jo pa
qëllim të pyeturit janë të rinjtë e moshes 17-23 vjec. Shkaqet e mungesës së një pune
dhe një arsimi jo i mirë i bën ata të kthehen më shpresë se do të gjejnë një punë edhe
më të mirë duke u arsimuar në një universitet jo publik ku i mundësohet edhe mësim në
gjuhë të huaj.
Nuk jam ne gjendje të integrohem dhe pse jam Shqiptarë!
Për cilin do nga ne që jetojmë në Tiranë apo edhe në zona të tjera na ndodh të ndeshemi
në rrugë menjë emigarant Shqipatarë i cili në momentin që takohet me ne flet Shqip
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ndërsa fëmijës së vet i flet në gjuhën e vendit ku ka punuar e jetuar. Tronditësë në pamjen
e parë dhe shokuse sesi mardhë nje prind –fëmije bëhet ne këtë mënyrë dhe ku kërkon
të kuptosh përse është duke i folur në gjuhën e huaj (Greqisht ose Italisht) prindërit
përgjgjen që të mos kuptohet që është Shqiptarë nëse kërkon të riemigroj dhe mos harrojë
gjuhën që ka mësuar atje.
Duke dashur të analizojmë keto fenome te cilat në këndveshtrimin e parë duket se
janë normale për socilogun Fatos Traifa tek libri e tij ”Ftesë në socilogji ”na parashtron
parparkisht:
Sociologjnë e interesojnë mardhënjet face-to face midis individve si antarët e shoqërisë duke
filluar nga kontaktet sporadike midis indivdive anonime tek mënyra e kominikimt. Natyra
midis antave dhe shoqërisë dhe format në të cilat shprehen ato në një shoqëri të dhënë,
mënyra e organizimit në grupe të ndryshme sociale mbi bazën e pikpamjeve motivev dhe
interesave të përbashkë ta dhe në kohët e sotme të zhvillimeve sociale ( Tarifa 2011,87).
Parashtrimi i lartpërmendur për të kontrolluar mardhenjet midis vet individve haset
në çdo shoqëri por elemetet e ritegrimit të kësaj kategorie e bejne atë sa më të hapur
dhe të rëndësishme. Në kërkimet e rëndësishmë për ritegrimi socilogët kërkojnë të
gjejnë shkaqet e rintegrimit siç janë ato social-dhe ekonomike apo edhe atë gjeopolitke.
Rintegrim i Shqipërisë në Europë shpesh herë i bën ata të rikthehen më shpresën se do të
gjejnë diçka më të mirë.
Dëshira për tu ripunësuar apo rintegruar i bën ata që të rikthen edhe një hërë kokën
mbrapa me shpresën se ditë më të mira do të vijnë. Të paktën të dhënat e fundit te Istat
tregojnë që nga 10 vitete e fundit numri i emigrantve të ardhur resulton të jetë më shumë
sesa 200 mijë të ardhur nga geqia apo edhe Italia të rikthyer kryesisht për probleme krize
dhe probleme lejë qëndrimi. Të rinjtë ndeshen me frikën se kur rikthehen në Shqipëri
hasin problemin e gjuhës shqipe.
Sa janë shifrat ?!.
Sa i përket kthimit, nga vrojtimi rezulton që gjithsej 133.544 migrantë shqiptarë të moshës
18 vjeç dhe sipër janë kthyer në Shqipëri në periudhën 2009-2013, prej të cilëve 98.414
meshkuj dhe 35.130 femra. Kjo është një diferencë e madhe në raportin e të kthyerve sipas
gjinisë, ku meshkujt janë të mbi-përfaqësuar krahasuar me femrat, 73.7 % dhe 26.3%
përkatësisht. Që prej vitit 2009 është vënë re një tendencë në rritje e kthimeve, ndërsa
shumica e kthimeve kanë ndodhur në vitin 2012 dhe 2013 (53.4 përqind). Kthimet, ku
dominojnë kthimet vullnetare (94 përqind) kanë ndodhur nga Greqia, 70.8 përqind, të
ndjekura nga Italia 23.7 përqind dhe vende të tjera si Mbretëria e Bashkuar, Gjermania,
etj. Prandaj mund të argumentohet që kthimet në Shqipëri janë kryesisht pasojë e krizës
financiare botërore të vitit 2009 që goditi tregun e punës në vendet kryesore të destinacionit
për migrantët shqiptarë. Megjithatë, vrojtimi nuk mundi të tregojë nëse kriza ka ndikuar
në lëvizshmërinë për punë të migrantëve shqiptarë, përveç mbledhjes së disa të dhënave
të kufizuara që mungesa e mundësive për ri-integrim në Shqipëri mund të shërbejë si
faktor shtytës për ri-emigrimin e të kthyerve.
( http://www.instat.gov.al/media/255790/migracioni_i_kthimit_dhe_ri-integrimi_2013 faqe 9)
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Shumica e emigrantëve (60.3 përqind) janë kthyer në vendbanimin e tyre të zakonshëm
përpara migracionit. Megjithatë vrojtimi zbulon që migracioni i kthimit është i lidhur
edhe me migrimin e brendshëm të popullsisë. Tendenca e të kthyerve është që të
vendosen në qarqe me zhvillim të lartë socio-ekonomik ku mund të realizojnë planet e
tyre të jetës. Tirana është qarku më i preferuar, i ndjekur nga Vlora, Elbasani, Fieri dhe
Korça (në rastin e të kthyerve nga Greqia) dhe Shkodra, Lezha, Durrësi dhe Dibra (për
të kthyerit nga Italia) (www.instat.gov.al faqe 9-10 po aty ).
Të gjitha këto të dhëna nga vetë emigrantët tregojnë se integrimi i tyre është më shumë
një rintegrim i ardhur na faktorë gjeopolitikë sesa nga faktorë kulturorë sesa një vullnet
i lirë. Dëshira për tu rigjetur në vendin e origjinës i bën ata dhe sidomos të rinjtë të
hasin veshtirësi të mbedhaja në adaptimin e kulturës. Shkollimi i marrë më parë gati i
papërputhshëm më realitetin që ata hasin i bën të ndjeshëm dhe të rishtuar për të zgjedhur
nje shkollë anglisht folse.Për të përmbledhur mund të themi se realteti është ndryshe nga
ëndrat që ata kishin menduar,prindër të pashpresë dhe të rinj të paorjentuar madje as
edhe drejt gjuhës amtare.
Konkluzione
Filluar nga emigrazioni dhe deri tek rintegrimi periudha e dhjetë viteve të fundit ka sjellë
ndryshime të mbëdhaja si me karkter kulturor ashtu edhe me ate social. Në 10 vitet e
fundit vëndi ynë hasi shumë problematika që do të ndjehen edhe në kuluralizimin e
mëtejshmëm të brezave realiteti në të cilin në të cilin emigrantët e sapo ardhur do të
krijojë paktën dy standarte:
Zhvillimin e një realteti krejt të ri në kulturë dhe qasja e veshtirë adaptimi, ku kultura e
gjetur me atë të prurë janë gati të ndryshme.
Së dyti është një realitet me zhvillin të ndryshëm ekonomik, qasjet e reja të prura rishtazi
do të ndikonin në disfavorizimin e emigrantëve, barzia e të ardhurave dhe meritokracive
ndikonte në koston e tyre si kuturore dhe ekonomike.
Në kënveshtrimi tim mendoj se përshatja me e madhe e brezit të ri është në institucionet
e arsimit jopublik sesa atij publik të rinjve ju duhet të përballojnë një jetesë e cila fillon
nga zero, ku përshatja e gjuhës e menyrës se jetesës apo edhe pagat e ulta do të sjellin
një riadaptim të paranushëm. Në përmbylle të këtij studimi do të theksoja se faktorët
gjeopolitike dhe mardhënjet mes shteteve sollën rikthimin e emigrantve shqiptarë në
Shqipëri.
Një vend si Shqipëri ku faza e trazicioni nuk ka të përfunduar ky rikthim madje mund
të çojë edhe në një zhvillim progresiv nëse duam të shohim anën pozitive dëshirën për
të rindërtuar një bazament në vendin tënd. Të ndodhur para këtyre realiteteve nuk na
mbetet gjë tjeter veçse të kërkojmë zgjidhje të reja të zhvillimit dhe parashtrime të
politikave me karakter social dhe politik.
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