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Matja e performancës së gjykatave të shkallës së parë

Phd.(c). Av. Valbona Metaj

Abstrakti

Pavarësia e gjyqësorit është një element thelbësor i demokracisë i cili kërkon krahas tij

dhe përgjegjshmërinë. Por, gjithmonë duke konsideruar faktin se gjyqtarëve duhet t’iu

garantohet liria në marrjen e vendimeve gjyqësore pa pasur frikë apo ndërhyrje, për të

siguruar kështu pavarësinë e gjyqësorit. Reforma e shumëdiskutuar dhe shumëkërkuar

në sistemin e drejtësisë, mbi të gjitha shtron nevojën për të siguruar një garantim më të

madh të pavarsisë dhe përgjegjshmërisë së gjyqësorit. Në kuadër të kësaj reforme është

menduar dhe ky punim si një përpjekje modeste për të parashtruar rëndësinë dhe

domosdoshmërine e matjes së performancës së gjykatave të shklallës së parë në sistemin

Shqiptar, si një mjet që do të ndikonte jo vetëm në rritjen e transparencës, besimit të

publikut, përgjegjshmërisë së gjyqtarëve, por edhe në rritjen e efiçensës dhe cilësisë së

vendimeve të dhëna nga gjykatat.

Ky hulumtim bazohet kryesisht në modelin amerikan të matjes së performancës së

gjykatave të shkallës së parë, model ky i bazuar në standarde të unfikuara. Qëllimi i këtij

studimi është i trefishtë. Së pari, synon të vërë theksin se pse është e rëndësishme matja

e performancës së gjykatave të shkallës së parë. Së dyti, ndalet në sqarimin e këtij koncepti

për të kuptuar më mire sesi funksionon duke synuar në njohjen me standardet

ndërkombëtare për matjen e performancës së gjykatave shkallës së parë si dhe të mjeteve

që i realizojnë në praktikë këto matje. Fokusi i tretë është shqyrtimi i situatës në sistemin

Shqiptar duke nënvizuar faktin se monitorimi dhe matja gjithëpërfshirëse e performancës

së gjykatave të shkallës së parë i ka munguar sistemit Shqiptar, për të kaluar në qëllimin

përfundimtar atë të dhënies së disa rekomandimeve.

Fjalët kyçe: Gjykatat e shkallës së parë, performancë, përgjegjshmëri, transparencë, besimi i publikut,

CourTools, Standardet e performancës.

Hyrje

Të gjitha fushat e jetës kërkojnë matjen e performancës. Po sa e domosdoshme është
matja e performancës për gjykatat, të cilat kanë një ndikim të madh në jetën e
individëve?
“Nëse ju nuk masni rezultatet, ju nuk mund të dalloni suksesin nga dështimi. Nëse ju nuk
mund të shihni suksesin, ju nuk mund t’a shpërbleni atë. Nëse ju nuk mund ta shpërbleni
suksesin, ju ndoshta jeni duke shpërblyer dështimin. Nëse ju nuk mund ta shihni suksesin, ju
nuk mund të mësoni prej tij. Dhe, nëse ju nuk mund të njihni dështimin, ju nuk mund ta
korrigjoni atë. Ajo që matet realizohet” (Osborne & Gaebler, 1992).
Gjykatat vazhdimisht duhet të monitorojnë performancën dhe të dinë saktësisht se
sa produktive ato janë, sa mirë ato janë duke u shërbyer nevojave publike dhe se
cilat pjesë të sistemit dhe shërbimeve të tyre kanë nevojë për vëmendje dhe përmirësim.
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Ato ekzistojnë për të siguruar shërbimet e kontrollit, efiçensës dhe proçesit të rregullt
ligjor. Për gjykatat specifikisht, shërbimet kryesore përfshijnë se si individët trajtohen,
mënyrat me të cilat trajtohen çështjet dhe ndershmëria se si një gjykatë kontrollo
veprimtarinë e sa (Ostrom, Hanson & Keliman, 2007, 143). Gjithashtu, gjykatat
duhet të vlerësojnë efektivitetin e politikave, praktikave dhe iniciativave të tyre të
reja. Kjo kërkon mbledhjen dhe përdorimin e informacionit përkatës, të saktë dhe
në kohë, i cili duhet të përdoret për të marrë vendime mbi mënyren se si duhen
menaxhuar më mirë operacionet e gjykatave për të siguruar rezultatet e dëshiruara.
Menaxhimi i këtij mjedisi kompleks, shpesh i karakterizuar si i decentralizuar,
autonom dhe i fragmentuar, kërkon njohuri dhe drejtim se si duhet për të arritur
efektivitet organizativ (Kleiman, 2009, 321-326).
Të gjithë administratorët e gjykatave të shkallës së parë shpenzojnë shumë kohë
për vendosjen e kalendarit, menaxhimin e punonjësve, planifikimin dhe realizimin
e buxhetit të gjykatave, marrjen me çështjet e fasiliteteve dhe krijimin e teknologjive
të reja për mbledhjen e të dhënave duke mos shqyrtuar punën e bërë nga gjykata.
Në mënyrë të spikatur, gjykatat veprojnë në mjedise të pasigurta dhe të
ndryshueshme që ndikojnë jo vetëm në performancën e gjykatave, por gjithashtu
ndikojnë edhe aftësinë e gjyqtarëve për të influencuar në këtë performancë (Hayse
& Graham, 1993, 186). Për këtë arsye matja e performancës së gjykatave është një
proçes i rëndësishëm që analizon dhe monitoron të dhënat e performancës të gjykatës
në mënyrë të vazhdueshme, që të ketë transparencë dhe përgjegjësi dhe në këtë
mënyrë shërben për të përmirësuar cilësinë e drejtësisë dhe për t’a bërë atë më efektive.
Ky proces ndihmon në marrjen e rezultateve që përqëndrohen në vizionin, misionin
dhe qëllimet që krijojnë objektiva të qarta të performancës. Ai konsiderohet si mënyra
më e mirë për të përmirësuar shërbimet dhe politikën e institucionit dhe bën të
mundur transformimin e tij. Kohët e fundit, gjykatave në SHBA u është kërkuar që
të masin performancën dhe shumica e gjykatave të shkallës së parë i publikojnë
rezultatet e tyre në websitet e tyre.

I. Argumentat pro dhe kundra matjes së performancës
së gjykatave të shkallës së parë

Ekzistojnë mendime të ndryshme nëse duhet të matet performanca e gjykatave ose
jo. Gjyqtarët dhe administratorët e gjykatave ndahen në dy grupe në lidhje me
mendimet mbi matjen e performancës. Grupi i parë konsiston në ata të cilët janë
kundër matjes së performancës së gjykatave të shkallës së parë, ndërsa grupi i dytë
është në favor të matjes së përformancës së gjykatave të shkallës së parë. Pavarësisht
faktit se është një debat delikat, mund të themi se argumentat pro matjes së
performancës së gjykatave mbizotërojnë.
Keilitz1, një nga autorët kryesorë që ka studiuar dhe analizuar matjen e performancës,

___________________________
1 Ingo Keilitz është President i Metrikës së Gjykatës, i specializuar në menaxhimin dhe matjen e performances
dhe ka më tepër se 25 vjet eksperiencë në këtë fushë. Një metrikë i referohet numrave që një masë përdor
për të përshkruar atributin që matet. Në rastin e gjykatave, masa është kënaqësia e përdoruesve të gjykatës
me gjykatën dhe metrika është përqindja e përdoruesve të cilët bien dakord ose plotësisht dakord me
komponentët e matur.
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ka prezantuar argumentat kryesorë pro dhe kundër matjes së përformancës. Një
artikull shumë interesant në lidhje me arsyet pro matjes së performancës u publikua
në 2005 nga Igno Keilitz. Në artikullin e tij, autori shpjegon se ajo çfarë matet
kuptohet dhe mësohet. Dhjetë arsyet kryesore se pse është e nevojshme të matet performanca
e gjykatave janë si më poshtë (Keilitz, 2005):
1. Ajo çfarë matet tërheq vemendje. Në këtë mënyrë mund të vendoset një dialog
kostruktiv në komunitet për të njohur efiçensën e gjykatave.
2. Ajo çfarë matet kuptohet dhe mësohet. Matja e performancës është një metodë
funksionale që lejon njohjen se sa mirë funksionojnë gjykatat.
3. Ajo çfarë llogaritet ka rëndësi. Matja e performancës përqëndron konsideratat e
njerëzve në atë që është me të vërtetë e rëndësishme.
4. E shkuara parashikon të ardhmen. Mbledhja e të dhënave për performancën ndihmon
për të dalluar trendet kryesore duke parashikuar kështu të ardhmen dhe mundet të
gjejë dhe zgjidhjen e përshtatshme.
5. Ju nuk mund të menaxhoni atë që nuk mund ta matni. Të dhënat e performancës të
marra duke kontrolluar inputet, outputet dhe rezultatet e performancës ndihmojnë
për të përcaktuar efektivitetin dhe për të vlerësuar shërbimet pasuese.
6. Matja e performancës nxit krijimtarinë. Masat dhe standardet stimulojnë kreativitetin
duke homogjenizuar përfundimin e duke e bërë kështu jurinë e gjykatës lakmitarë
për të arritur rezultatin e dëshiruar.
7. Të dhënat dhe matjet e performancës rrisin përgjegjshmërinë. Duke qënë se gjykatat janë
organizata të financuara nga publiku, njerëzit janë të interesuar të dinë nëse paratë
e tyre janë përdorur në mënyrën e duhur dhe nëse marrin shërbimet e drejta.
8. Nëse ju mund të tregoni rezulatate, ju mund të fitoni mbështetjen e publikut. Nëse të dhënat
e mbledhura nga matjet e performancës janë të qarta dhe në një gjuhë të përbashkët
mund të sigurohet një informacion i plotë. Kështu publiku mund të kuptojë më
mirë këtë informacion dhe si rezultat do të ketë një përqasje më të ngushtë ndaj
gjykatave.
9. Matja e performancës sugjeron praktikat më të mira. Duke siguruar të dhëna të qarta
dhe realiste për performancën të cilat përcaktojnë qëllimet dhe objektivat, mund të
gjenerohen praktika të suksesshme.
10. Matja e performancës është strategji. Matja e performancës mund të ndikojë, si çdo
e dhënë e mbledhur, në sjelljen e njerëzve dhe si rrjedhoje ndryshon edhe strategjitë.
Këto arsye janë pothuajse të njëjta me ato të artikuluara nga Osborne dhe Gaebler
për rëndësinë e matjes së performancës (Osborne & Gaebler, 1992, 146-155):
· Çfarë matet, bëhet.
· Nëse ju nuk matni rezultatet, ju nuk mund të dalloni suksesin nga dështimi.
· Nëse ju nuk shikoni suksesin, ju nuk mund t’a shpërbleni atë.
· Nëse ju nuk mund të shpërbleni suksesin, ju jeni ndoshta duke shpërblyer dështimin.
· Nëse ju nuk mund të shihni suksesin, ju nuk mund të mësoni prej tij.
· Nëse ju nuk njihni dështimin, ju nuk mund ta korrigjoni atë.
· Nëse ju mund të tregoni rezultate, ju mund të fitoni mbështetjen e publikut.
Në 2008, po i njëjti studiues Keilitz, në një seminar të Kryetarëve të gjykatave dhe
administratorëve të gjykatave të Michigan, prezantoi dhjetë arsyet për të mos matur
performancën e gjykatave dhe se pse këto arsye dështuan (Keilitz, 2008). Këto arsye janë
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përmbledhur si më poshtë:
1. Matja e performancës kërcënon pavarësinë gjyqësore. Në kundërshtim të këtij argumenti
u arsyetua se matja e performancës përkundrazi fuqizon pavarsinë bazuar në
barazinë, drejtësinë dhe efikasitetin përmes përgjegjshmërisë.
2. Matja e performancës nuk është asgjë më shumë, sesa një lojë “gotcha2”. Përkundrazi
matja e performancës është e predispozuar të mbështesë njohurinë dhe progresin.
3. Matja e performancës është në vetvete e gabuar sepse gjykatat kanë pak kontroll në rezultatet.
Por, nga ana tjetër është e nevojshme të njihet situata se ku janë gjykatat dhe të
dihen zhvillimet e tyre.
4. Veçantia e gjykatës sfidon matjen e performancës-Nuk ka asnjë mënyrë për të matur atë se
çfarë bejmë. Mund të vendoset një krahasueshmëri e përafërt me qëllimin që të kemi
një matje krahasuese të performancës dhe dallueshmëria midis gjykatave mund të
shërbejë për të vlerësuar dallimet në performancë.
5. Matja e performancës është një ftesë për një krahasim të pafavorshëm dhe të padrejtë. Kjo
arsye çon në konkluzione të gabuara sepse matjet e vlefshme dhe domethënëse të
performancës janë te mundura.
6. Matja e performancës mund të keqpërdoret. Me qëllim që të mos ketë keqpërdorim
kërkohet që matja krahasuese e performancës të përdoret në mënyrë të përshtatshme
dhe efektive.
7. Matja e performancës përdoret për të dëmtuar dhe nuk ndihmon. Por ka shembuj kur
matja e performancës është përdorur si një mjet menaxhimi i dobishëm.
8. Matja e performancës është e mirë për të gjetur diagnozën e problemit por jo për të kuruar.
9. Matja e performancës është tepër e shtrenjtë. Si çdo mjet, edhe matja e performancës
mund të kryhet me një minimum.
10. Matja e performancës është një vulgarizim i jurisprudencës. Kjo nuk është një arsye e
arsyeshme, por më tepër një mënyrë e rezistencës.
Megjithëse teoritë e vlerësimit të një institucioni janë të ndryshme, vlerësimi i çdo
institucioni se programi merr në konsideratë domosdoshmërisht tre përbërës
themelorë: qëllimet e institutit ose programit, informacionin e disponueshëm në
lidhje me realizimin e qëllimeve dhe standardet sipas të cilëve do të vlerësohet
informacioni i disponueshëm.
Si përfundim, themi se matja e performancës së gjykatave dhe më në veçanti e
gjykatës së shkallës së parë është shumë e domosdoshme dhe e dobishme, bazuar
kjo në faktin se gjykatat u shërbejnë individëve për të mbrojtur shtetin e së drejtës
dhe të drejtat dhe liritë e individëve dhe ajo që është më e rëndësishme është fakti se
gjykatat financohen nga mjetet publike (Albers, 2007, 1).

II. Standardet e Performancës së Gjykatave të Shkallës së Parë në SHBA

Matja e performancës së gjykatave në SHBA nuk është një proçes i ri sepse ky
proçes ka filluar më shumë se një dekadë më parë, me konceptin e Standardeve të

___________________________________________

2 Loja Gotcha është një lojë ku çdo lojtar përpiqet të ndjekë rregullat që ndryshojnë vazhdimisht, ndërsa në
të njëjtën kohë përpiqet të kapë dhe të tjerët që thyejnë një rregull. Pra, lojtari duhet të përpiqet të kapë të
tjerët që thyejnë rregullat por ndërkohë vetë duhet t’i ndjekë rregullat.
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Performancës së Gjykatës së Shkallës së Parë3. Kronologjikisht në vijim është dhënë
zhvillimi dhe evoluimi që ky proçes ka kaluar.
Në 1987, Qendra Kombëtare për Gjykatat e Shtetit dhe Byroja e Asistencës së
Drejtësisë të Departamentit të Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara filloi projektin e
Standardeve të Performancës së Gjykatave të Shkallës së Parë për të zhvilluar sistemin
që njihet sot si Sistemi i Matjes dhe Standardeve të Performancës së Gjykatave të
Shkallës së Parë. Për herë të parë, vëmendja transferohet në standardet e performancës
të matshme bazuar në rezultatet, si një mjet i identifikimit se çfarë gjykatat në të
vërtetë përmbushnin me mjetet që ato kishin në dispozicion të tyre. Si të gjitha
reformat edhe ai i ndryshimit të vetëdrejtuar është më kuptimploti dhe që zgjat më
shumë në kohë (BJA, 1997). Ky projket inicioi proçesin e vetëvlerësimit dhe
vetëpërmirësimit të gjykatave të shkallës së parë.
Çfarë është Sistemi i Matjes dhe Standardeve të Performanës së Gjykatave të Shkallës
së Parë?
Shpjegimi është dhënë nga Byroja e Asistencës së Drejtësisë nëpërmjet një udhëzuesi
të planifikimit. Sipas Byrosë së Asistencës së Drejtësisë, Sistemi i Matjes dhe Standardeve
të Performanës së Gjykatave të Shkallës së Parë përbëhet nga (BJA, 1997, V):
- Një gjuhë e përbashkët për përshkrimin, klasifikimin dhe komunikimin e aktiviteteve gjyqësore.
- Një kornizë koncepuale për të kuptuar dhe përmirësuar performancën e gjykatës.
- Një mjet për vetëvlerësimin, vetëpërmirësimin dhe përgjegjshmërinë ndaj pulikut.
Byroja e Administrimit të Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara në bashkëpunim me
Qendrën Kombëtare për Gjykatat e Shtetit menaxhoi një projekt mbi Standardet e
Performancës së Gjykatës së Shkallës së Parë për të vlerësuar rezultatet e gjykatës së
shkallës së parë bazuar në pesë fusha: Aksesi në drejtësi; Afatet kohore; Paanësia;
Pavarësia dhe Përgjegjshmëria; Besimi i publikut.
Për secilën fushë Byroja përcaktoi standardet dhe kërkesat përkatëse. Standardet e
aksesit në  drejtësi janë Proçedurat Publike; Siguria, Aksesueshmëria dhe
Komoditetet; Pjesëmarrja Efektive; Kortezia, Përgjegjshmëria dhe Respekti; Kostot
e përballueshme të aksesit.
Proçedurat publike kërkojnë kryerjen e të gjitha proçedurave në mënyrë të hapur, të
kontestuara ose të pakontestueshme, që janë publike nga ligji apo sipas zakonit.
Kufizimet në lidhje me proçedurat publike duhet të jenë vetëm në përputhje me
ligjin dhe pritshmëritë e arsyeshme të publikut. Standard i rëndësishëm është siguria
e personave dhe pronave brenda ndërtesës së gjykatës dhe fasiliteteve të saj, aksesi në
ndërtesën e gjykatës dhe fasilitetet e saj si dhe komoditet dhe akomodimi i arsyeshëm i atyre
të panjohur me fasilitetet dhe procedurat e gjykatës. Pjesëmarrja efektive kërkon që
t’u krijohet akomodim individëve të dëmtuar ose personave me aftësi të kufizuar,
duke përfshirë edhe sigurimin e përkthyesve për të shurdhërit dhe rregullime të
sallave të veçanta të gjykimit ose pajisje për të verbërit dhe personave që kanë
probleme me të folurit. Përsa i përket standardit të kortezisë, përgjegjshmërisë dhe respektit
duhet që gjyqtarët dhe të punësuarit e tjerë të gjykatës të jenë të aftë të plotësojnë të
dyja si nevojat e zakonshme dhe ato të jashtëzakonshme të atyre që ata u shërbejnë,
___________________________________________

3Projekti i Standardeve të Performancës së Gjykatave të Shkallës së Parë që njihen me termin Trial Court
Performance Standards (TCPS), filloi në vitin 1987 dhe u zhvillua më tej nga Qendra Kombëtare e Gjykatave
të Shtetit (NCSC), Byroja e Asistencës së Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara (BJU) dhe Departamenti i
Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara.
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publikut. Më kryesorja është se gjykata e shkallës së parë duhet që t’i minimizojnë
tarifat e saj për akses dhe pjesëmarrje në proçedurat e saj duke; thjeshtëzuar proçedurat
dhe reduktuar shkresat në çështjet e pakontestuara; përdorur avokatët vullnetar
për të bërë punë vullnetare; thjeshtuar proçedurat paragjyqësore; bërë kontroll të
drejtë të gjetjeve të fazës paraprake të gjykimit dhe vendosur alternativa të
përshtatshme për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.
Standardet që përcaktohen për afatet kohore janë proçedimi i çështjes, përputhshmëria
me oraret dhe zbatimi i shpejtë i ligjit dhe proçedurës. Në kuadër të proçedimt të çështjes,
duhet që gjykata përcaktojë dhe të zbatojë udhëzimet e pranuara për kohën e duhur
për proçedimin e tyre, ndërkohë që në të njëjtën kohë e mban aktuale me ngarkesën e
çështjeve të ardhura.
Përputhshmëria me oraret kërkon që gjykatat e shkallës së parë t’i disbursojnë fondet
menjëherë, të sigurojnë raporte dhe informacion sipas afateve të kërkuara dhe t’i
përgjigjen kërkesave për informacion dhe shërbime të tjera në një orar të përcaktuar
që siguron përdorimin e tyre efektiv.
Gjykatat e shkallës së parë duhet gjithashtu edhe të sigurohen që ndryshimet e
mandatuara do të zbatohen menjëherë dhe në mënyrë korrekte.
Standardet e parashikuara për paanësinë janë; një proçes gjyqësor i besueshëm dhe
i paanshëm, juria, veprimet dhe vendimet e gjykatës, qartësia, përgjegjësia për zbatim
dhe prodhimi dhe ruajtja e procesverbaleve. Që të jetë një proçes i paanshëm dhe i
besueshëm duhet që proçesi gjyqësor të kryhet duke respektuar kushtetutën dhe
ligjet, preçedentët gjyqësor dhe udhëzimet të tjera autoritative, duke përfshirë dhe
rregullat administrative. Në juri duhet që të gjithë individët e kualifikuar për të
shërbyer në juri, të kenë mundësi të barabarta për të marrë pjesë dhe nga ana tjetër
të gjitha palët dhe publiku duhet të jenë të bindur se anëtarët e jurisë janë marrë
nga një grup përfaqësues. Në lidhje me veprimet dhe vendimet e gjykatës i kushtohet
rëndësi fakti se gjykatat e shkallës së parë duhet t’i japin vëmëndje të veçantë secilit
rast dhe vendimi duhet të merret pa pasur pabarazi të panevojshme midis çështjeve
të ngjashme dhe sipas rrethanave përkatëse ligjore. Po kështu është e domosdoshme
që të ketë përputhje midis vendimeve të gjykatës dhe gjykimeve dhe të sigurohet që
vendimet e gjykatave të zbatohen. Të dhënat e të gjithë vendimeve përkatëse të gjykatës
dhe veprimet e saj duhet që të jenë të sakta dhe ruajtura në mënyrën e duhur.
Përsa i përket pavarsisë dhe përgjegjshmërisë duhet të kihen parasysh standardi i
pavarsisë dhe i parimit sipas të cilit gjykatat e një juridiksioni mund të njohin ose
zbatojnë ligjet e një juridiksioni ose vendimet e një gjykate tjetër4; përgjegjshmëria
për burimet publike; praktikat dhe vendimet e personelit; edukimi i publikut dhe
reagimi ndaj ndryshimit. Gjykata e shkallës së parë duhet të zhvillojë dhe të ruajë
statusin e saj të veçantë dhe të pavarur dhe të jetë e vetëdijshme për kufinjtë e saj ligjorë
dhe administrative dhe vigjilente në mbrojtjen e tyre. Në kuadër të përgjegjësisë për
burimet publike, në mënyrë të përgjegjshme gjykata e shkallës së parë duhet të kërkojë
burimet e nevojshme për të përmbushur përgjegjësitë e saj gjyqësore, t’i përdorë me
kujdes këto burime (edhe nëse ato janë të papërshtatshme) dhe të japë llogari për
përdorimin e tyre. Gjithashtu gjykata duhet të përdorë praktikat e ndershme të punësimit
të drejtë në rekrutimin, kompensimin, mbikëqyrjen dhe zhvillimin e personelit të
______________________________

4 Në SHBA ky parim njihet me termin comity.
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gjykatës. I rëndësishëm është edhe informimi i publikut duke informuar dhe edukuar
efektivisht publikun rreth programeve të gjykatës. Në kuadër të reagimit ndaj
ndryshimit, gjykata duhet që të arsyetojë dhe t’ju përgjigjet në mënyrën e duhur
çështjeve publike emergjente.
Besimi i publikut kërkon të ketë aksesueshmëri, funksione të shpejta të drejta dhe të
besueshme të gjykatës si edhe përgjegjshmëri dhe pavarësi gjyqësore. Aksesueshëmri do të
thotë që gjykata të jetë e arritshme për të gjithë ata që kanë nevojë për shërbimet e
saj. Jo vetëm kjo, por edhe që gjykatat të perceptohen si të arritshme nga ata që janë
mund të kenë nevojë për shërbimet e saj në të ardhmen. Funksionet themelore të
gjykatës duhet të jenë në përputhje me standardet në fushat e dërgimit, afateve
kohore dhe barazisë, ndershmërisë dhe intergritetit. Me qëllim që të prezantojë një
imazh të favorshëm publik, gjykata e shkallës së parë duhet të përcaktojë dhe
respektojë rolin e saj si një pushtet i pavarur i qeverisjes dhe të punojë me përkushtim
për të përcaktuar marrëdhëniet e saj me pushtetet e tjera.
Një sistem të ngjashëm të matjes së performancës të ndarë në pesë fusha: Pavarësia
dhe paanësia; Afatet kohore të procedurës; Ekspertiza e gjyqtarëve; Trajtimi i palëve
në seancat gjyqësore; Cilësia e gjyqësorit e ka Hollanda dhe Finlanda, por që bazohet
në kornizën e Fondacionit Europian për Menaxhimin e Cilësisë.
Feeney shpjegoi se janë shtatë standarde për vlerësimin e performancës së gjykatës
(Feeney, 1987, 148-169):
1. Krahasimi me performancën e shkuar individuale të vetë gjykatës. Metoda
më e zakonshme për vlerësimin e gjykatës është ajo e krahasimit të performancës së
tyre aktuale me performancën e tyre të vetën të së kaluarës së afërt. Ndonëse kjo
metodë jep informacion krahasues rreth performancës së kaluar dhe të tashme të
gjykatës, ajo dështon në demostrimin nëse performanca është e mirë ose jo.
2. Krahasimi me gjykatat e tjera. Të dhënat e performancës krahasuar me gjykatat
e tjera japin një ide të qartë të renditjes së gjykatës midis të tjerava, por mund të
çorientojnë sidomos duke qënë se përkufizimi i disa termave si “dispozicion” ose
“çështje” mund të ndryshojë nga gjykata në gjykatë.
3. Krahasimi me standardet profesionale ose statutore. Akti Federal i Shpejtësisë
së Gjykimit dhe statute shtetërore të ngjashme mandatojnë norma në lidhje me
ritmin e duhur të proçesit gjyqësor. Kohët e fundit Konferenca e Administratorëve
të Gjykatës së Shtetit, Konferenca e Krye Gjyqtarëve, Konferenca e gjyqtarëve të
shkallë së parë të Shtetit dhe Shoqata Amerikana e Avokatisë, gjithashtu, kanë
adaptuar standardet në lidhje me vonesën.
Përpjekjet kanë filluar të bëhen për të zhvilluar standardet për sa i përket kostos së
proçesit gjyqësor.
4. Pritshmëria e qytetarëve. Përdorimi i sondazheve të opinionit publik, sondazheve
të avokatëve dhe palëve që kërkojnë të përcaktojnë sjelljet e qytetarëve rreth gjyqtarëve
dhe gjykatës është rritur shumë vitet e fundit.
5. Zgjedhjet gjyqësore. Gjyqtarët që kanë vlerësim të lartë shpesh janë më të aftë të
mobilizojnë mbështetje elektorale sesa ata që nuk kanë. Disa vëzhgues besojnë se
gjyqtarët e mirë kanë më pak të ngjarë të vuajnë humbje zgjedhore sesa ata që kanë
vlerësim të varfër.
6. Norma e ndryshimit. Përqindja e vendimeve të gjykatës së shkallës së parë të
kthyera nga gjykatat e apelit është një tjetër standard i përdorur për të matur
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performancën e gjykatës. Një normë e ulët e kthimit konsiderohet si një indikator i
gjyqtarit të mirë të gjykatës së shkallës së parë.
7. Ndikimi në komunitetin e gjerë. Një qëllim tjetër i rëndësishëm i gjykatave
është pranimi nga komuniteti i politikave të shpallura nga gjykatat.

III. Mjetet për matjen e performancës së gjykatave të shkallës së parë
(CourTools)

Në zbatimin e të gjitha këtyre standardeve u gjetën vështirësi, sepse duhej shumë
kohë dhe burime të shumta që të vlerësohej cilësia e gjykatës duke përdorur
metodologjinë e Sistemit të Matjes së Performancës së Gjykatave të Shkallës së Parë.
Si rrjedhojë, në 2005 Qendra Kombëtare për Gjykatat e Shtetit u detyrua të sigurojë
disa mjete të tjera për matjen e performancës së gjykatave, por këtë herë në mënyrë
të unifikuar. Evoluimi i vlerësimit të performancë së gjykatës çoi në zhvillimin e
CourTools5 (Mjeteve të Gjykatës), në një set prej dhjetë masave thelbësore më praktike
të matjes së performancës së gjykatës. Shfaqja e CourTools ofron një mundësi, për
administratorët e gjykatave dhe studiuesit, për të shqyrtuar mënyrën se si gjykatat
e kryejnë biznesin e tyre dhe për të identifikuar strategjitë e suksesshme, politikat
dhe rregullimet institucionale për të arritur kështu përfundimet e dëshiruara të
gjykatës (Kleiman, 2009, 325).

Kleiman tregon në mënyrë më eksplicite se cilat janë dhjetë masat e CourTools dhe
jep për secilën masë përkufizimin përkatës si më poshtë:

Ø Aksesi dhe paanësia. Vlerësimi i përdoruesve të gjykatës mbi aksueshmërinë
në gjykatë dhe trajtimi i personave përdorues të gjykatës prej saj, sa i përket
paanësisë, barazisë dhe respektit.

Ø Normat e çështjeve të zgjidhura. Norma e çështjeve të zgjidhura është numri
i çështjeve që po zgjidhen nga përqindja e numrit të çështjeve të ardhura për
gjykim.

Ø Koha deri në zgjdhjen e çështjes. Përqindja e çështjeve të vëna në dispozicion
ose ndryshe të zgjidhura brenda kuadrit të caktuar kohor.

Ø Vitet e ngarkesës së çështjeve në pritje aktive. Vitet e çështjeve në pritje
aktive përpara gjykatës, të matura si numri i ditëve nga dorëzimi i çështjes deri
në kohën e matjes.

Ø Siguria e datës së gjykimit. Numri i frekuencës së çështjeve të zgjidhura me
gjykim planifikohet nga gjykatat e shkallës së parë. Siguria e datës së gjykimit
ofron një mjet për të vlerësuar efektshmërinë e kalendarit dhe praktikave në
vazhdim.

Ø Besueshmëria dhe integriteti i dosjeve të çështjeve. Përqindja e dosjeve që
mund të tërhiqet brenda standardeve të përcaktuara kohore dhe që përmbushin
standardet e përcaktuara për tërësinë dhe saktësinë e përmbajtjes.

Ø Mbledhja e penaliteteve monetare. Pagesat e mbledhura dhe të shpërndara
brenda afateve kohore të përcaktuara, të shprehura si një përqindje e penaliteteve

____________________________________

5 Në vijim do të pëdoret termi origjinal CourTools, duke qënë se është një term i standardizuar.
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monetare totale të porositura në çështjet specifike.
Ø Përdorimi efektiv i anëtarëve të jurisë. Grupi i anëtarëve të jurisë6 është numri

i qytetarëve të zgjedhur për detyren e jurisë, të cilët janë të kualifikuar dhe
njoftojnë se do të shërbejnë, i shprehur në përqindje si numri i përgjitshëm i
mundshëm i anëtarëve të jurisë në dispozicion. Përdorimi i anëtarëve të jurisë
është shkalla në të cilën anëtarët e mundshëm të jurisë përdoren të paktën një
herë në gjyq.

Ø Kënaqësia e punonjësve të gjykatës. Vlerësimi nga punonjësit e gjykatës duke
vlerësuar cilësinë e mjedisit të punës dhe marrëdhëniet midis stafit dhe
menaxhimit.

Ø Kostoja për çështje. Kostoja pë çështje përbën koston mesatare e shqyrtimit të
një çështje sipas llojit të çështjes. Po ashtu kjo kosto ofron edhe informacion
thelbësor për të vendosur se si do të alokohen fondet brenda gjykatës dhe për
të kuptuar lidhjen midis kostove dhe rezultateve.

Të gjithë këto indikatorë përdoren për të shqyrtuar performancën e gjykatave duke
shërbyer si inpute për shqyrtimin e efiçenses së gjykatave dhe megjithëse mund të
mos kenë efekt në kohën që zhvillohet një çështje, ato janë thelbësore për vlerësimin
e reformave që janë realizuar në këto gjykata (World Bank, 1999, 10-11).
CourTools harmonizuan pesë fushat e performancës të identifikuara si Standardet e
Performancës së Gjykatës së Shkallës së Parë me konceptet përkatëse nga sistemet e
tjera të matjes së përformancës të suksesesshme të sektorit publik dhe privat në
lidhje me shumicën e çështjeve të gjykatës (Ostrom, Clarke, Schauffler and Hanson,
2008, 4).
Ingo Keilitz së bashku me Dan H.Hall i zhvilluan më tej CourTools dhe në kuadër
të Kornizës Ndërkombëtare të Përsosmërisë së Gjykatave7 përshkruan Masat Globale
të Performancës së Gjykatës, që konsistojnë në njëmbëdhjetë masa thelbësore të
qarta dhe vepruese të matjes së performancës së gjykatës (Hall & Keilitz, 2012, 1-2):
Ø Kënaqësia e përdoruesve të gjykatës. Përqindja e përdoruesve të gjykatës të cilët

besojnë gjykata siguron drejtësi procedurale si shërbime të aksesueshme, të
ndershme, të sakta, në kohë, të kuptueshme dhe të sjellshme.

Ø Tarifat e aksesit. Një masë e aksesueshmërisë e përcaktuar si pagesa mesatare e
gjykatës e paguar për një çështje civile.

Ø Shkalla e pastrimit të çështjeve. Numri i çështjeve të përfunduara i shprehur në
përqindjen e çështjeve të ardhura.

Ø Shqyrtimi çështjes në kohë. Përqindja e çështjve të zgjidhura brenda afatit kohore
të përcaktuar.

Ø Paraburgimi. Periudha kohore mesatare që kalon i pandehuri penal në burg, në
pritje të gjykimit.

Ø Integriteti i dosjes së gjykatës. Përqindja e dosjeve të çështjeve dhe të dhënave që
përmbushin standardet e saktësisë, plotësisë, përdorimit dhe aksesueshmërisë.

Ø Çështjet e prapambetura. Përqindja e çështjeve që zgjasin më gjatë se afati kohor
i përcaktuar.

Ø Siguria e datës së gjyqit. Përqindja e çështjeve të rëndësishme të gjykimit që mbahen
____________________
6 Termi i përdorur nga Kleiman është Jurors Yield.
7 International framework for Court Excellence (IFCE), e cila përfshin jo vetëm matjen e performances, por
edhe menaxhimin e performancës si komponentë integralë të saj.
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ndërsa janë planifikuar më parë.
Ø Angazhimi i punonjësve. Përqindja e zyrtarëve gjyqësor dhe të punësuarve të

tjerë të gjykatës të cilët shfaqin se janë të angazuar në mënyrë produktive në
misionin dhe punën e gjykatës, tregues ky i suksesit të gjykatës.

Ø Përputhja me Urdhërat e Gjykatës. Mbulimi i tarifës gjyqësore penale dhe civile si
një proporcion i pagesës së detyruar, masë kjo e pajtueshmërisë me ligjin dhe
efektshmërinë.

Ø Kostoja për çështje. Shpenzimet monetare për çështje që janë kostoja neto për
përfundimin e çështjes.

Duke krahasuar CourTools me Masat Globale themi se ndryshimet konsistojnë në
masën e përdorimit efektive vetëm të anëtarëve të jurisë tek CourTools, ndërsa tek
masat Globale kemi angazhimin efektiv të të gjithë punonjësve dhe zyrtarëve të
gjykatës. E vetmja masë që i është shtuar masave globale është ajo e paraburgimit.

IV. Rëndësia e matjes së performancës së gjykatave

Për të shpjeguar dhe theksuar rëndësinë e performancës së gjykatës Qendra
Kombëtare e Gjykatave të Shtetit, në vitin 2005, publikoi udhëzuesin “Pse të masim
performancën”. Ky publikim shpjegon në detaje pesë arsyet se pse është e rëndësishme
të matet performanca në gjykatë të shkallës së parë (National Centre for State Court,
2005, 2-3):
1. Perceptimi dhe besimi i të brendshëmve të gjykatës, rreth mënyrës se si është duke u bërë
puna, nuk është gjithmonë i saktë. Në këtë mënyrë secili shtetas bazuar mbi të dhënat e
mbledhura nga matja e performancës së gjykatës mund të verifikojë supozimin e tij/
saj se si është puna e gjykatës në realitet.
2. Kapaciteti për të identifikuar dhe për t’u fokusuar në fushat me rëndësi të madhe te një
audiencë e gjerë dhe e larmishme. Në këtë mënyrë anëtarët e jurisë, stafi i gjykatës, palët
e interesuara dhe publiku mund të vlerësojnë siç duhet cilësinë e shërbimeve të
gjykatës.
3. Nxitja e krijimtarisë më të madhe është një tjetër arsye për të qënë i sigurtë mbi rezultatet e
dëshiruara. Kjo i jep autoritet stafit të gjykatës për të arritur rezultatet e pritura.
4. Vlera e të dhënave të performancës për përgatitjen, justifikimin dhe prezantimin e kërkesave
buxhetore. E drejta e pavarësisë dhe vetëqeverisjes institucionale domosdoshmërisht
sjell detyrimin për të qënë i hapur dhe i përgjegjshëm për përdorimin e burimeve të
publikut. Kjo përshin jo vetëm financat, por gjihashtu edhe efektshmërinë me të
cilën burimet përdoren. Një përgjegjësi e tillë kërkon një proçes konstant të
vetëvlerësimit dhe shqyrtimit publik.
5. Sigurimi i mjeteve për gjykatat, që të tregojnë vlerën e shërbimeve të ofruara. Në të kaluarën
gjykatat përqëndroheshin në strukturat dhe proçeset e tyre dhe jo në përformancën
e tyre.
Njohja nëse dhe se në çfarë shkalle një gjykatë po kryen perfomancë të lartë është
një çështje rezultati. Një gjykatë me performancë të lartë është e bazuar në evidenca.
Standardet ose objektivat e performancës janë themeluar. Progresi drejt përmbushjes
së këtyre standardeve matet nga matjet e performancës.
Qendra Kombëtare e Gjykatave të Shtetit ishte e vetëdijshme që jo të gjithë do t’i
kuptonin dhe pranonin lehtësisht përfitimet e matjes së performancës së gjykatës.
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CourTools e testuara gjatë projektit pilot siguruan një sërë masash të shkëlqyera
për gjykatat për t’u marrë në konsideratë prej tyre për përdorim, por ndërkohë
gjykatat duhet të jenë të lira të përdorin masa të tjera të performancës. Duke
përshkruar atë se çfarë gjykatat duhet të përmbushin, theksi i duhur duhet të vihet
në matjen e performancës dhe menaxhimin e performancës. Vlerësimi i performancës
siguron një mjet për vlerësimin e brendshëm, vetëvlerësimin dhe përmirësimin e
përgjegjshmërisë ndaj entiteve financuese dhe publikut.

V. Zbatimi i CourTools

Me qëllim që t’i vinin në zbatim CourTools ekipi ekzekutiv i gjykatës u fokusua në
tre hapa kryesorë të implementimit (Ostrom & Hanson, 2007, 799-805): Objektivat e
performancës; Vendosja e priroriteve; Paraqitja e rezulatave.
Në 2006, Qendra Kombëtare e Gjykatave të Shtetit me qëllim që të lehtësonte proçesin
e implementimit të CourTools paraqiti në mënyrë specifike gjashtë hapat që duhet
të ndiqen të cilat janë: 1) Fillimi; 2) Rishikimi i fizibilitetit dhe dobisë së CourTools;
3) Përcaktimi i specifikes; 4) Zbatimi dhe testimi i masave; 5) Rishikimi dhe
ineterpretimi i rezulateve.
Analiza, interpretimi dhe paraqitja rezultateve tek gjykata dhe tek komuniteti i
gjerë i personave të interesuar, i organizatave të lidhura dhe institucioneve partnerë
është një hap i natyrshëm i zbatimit të CourTools. Meaxhimi modern i gjykatës
përqëndrohet në përmirësimin e mënyrës sesi gjyqtarët dhe antërët e stafit të gjykatës
i trajtojnë procedurat kyçe në përputhje me të drejtat
dhe interesat e pjesëmarrësve në një proçes ligjor. Të gjitha gjykatat ndjekin të njëjtat
qëllime themelore që janë: garantimi i drejtësisë dhe lirisë; zgjidhja e konflikteve;
ruajtja e shetit të së drejtës; sigurimi i mbrojtjes së barabartë dhe sigurimi i proçesit
të rregullt ligjor (Ostrom & Hanson, 2007, 805).

Përfundime dhe rekomandime

Pavarësisht të gjitha vështirësive të matjes dhe argumentave pro apo kundër që
mund të dalin edhe në Shqipëri, matja e përformancës të gjykatave është shumë e
nevojshme. Në njërën anë gjykatat janë organe të pavaruara dhe kanë diskrecion të
marrin vendimet e tyre, por nga ana tjetër si institucione të financuara publikisht
duhet të vlerësohen mbi mënyrën se si ato punojnë dhe të kontrollohen nëse janë
duke punuar mirë. Në këtë mënyrë, publiku bazuar në rezultatet e matjes së
performancës së gjykatave bindet rreth punës së mirë të tyre; mëson vështirësitë që
gjykatat hasin ose pse diçka nuk po shkon mirë dhe arsyet se pse; cilat janë sukseset
dhe progreset; dhe çfarë duhet të bëhet për të përmirësuar performancën e gjykatës.
Duke qënë se matja e performancës është një proçes i nderlikuar dhe i vështirë,
brenda gjykatave është e nevojshme një bashkëpunim i ngushtë midis gjyqtarëve,
administratorëve dhe sekretarëve të gjykatave, për të pasur një vlerësim më të mirë
dhe për të identifikuar komponentët që kërkojnë vëmendje dhe përmirësim.
Në Shqipëri nësë shohim website-t e të gjithë gjykatave të shkallës së parë, vëmë re
se vetëm Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë ka të publikuar analizën vjetore të
punës ku mund të gjejmë disa aspekte të matjes së performancës së gjykatës. Por
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edhe analiza vjetore e punë e vitit 20148 e Gjykatës së Shkallës së Parë të Tiranës mat
vetëm sasinë e volumeve të çështjeve të rregjistruara, të zgjidhura dhe të mbartura
sipas grupimit në çështje civile dhe penale; cilësinë e vendimeve bazuar në faktin
nëse janë lënë në fuqi, ndryshuar, prishur, kthyer për rigjykim apo mospranuar
nga Gjykata e Apelit ose Gjykata e Lartë; dhe shpejtësinë e gjykimit të çështjeve.
Të gjitha këto matje bëhen duke u krahasuar dhe me vitin paraardhës. Gjithashtu
është matur përdorimi i faqes së internetit dhe i sistemit informativ të gjykatës nga
publiku, që tregon një rritje të numrit të përdoruesve, tregues ky i aksesit të lartë.
Në këtë analizë vjetore mund të gjendet informacion vetëm në lidhje me afatet kohore
dhe aksesin në drejtësi apo për shkallën e çështjeve të zgjidhura, çështjet që anë
akoma të mbartura apo dhe për sigurinë e datës së gjykimit. Ajo që konstatohet
është se për masat më të rëndësishme dhe që kanë një impakt më të madh tek publiku
nuk ka matje, siç janë paanësia, besueshmëria dhe integriteti i dosjeve të çështjeve,
mbledhja e penaliteteve monetare, kënaqësia e punonjësve ët gjykatës apo për koston
e një çështje. Në pikpamje të përdoruesve të gjykatës aspektet më të rëndësishme
cilësore të gjykatës janë cilësia e arsyetimit të vendimit dhe ekspertiza e gjyqtarëve
dhe stafit të gjykatës.
Në këtë kuadër, rekomandohet që edhe në të gjitha gjykatat e shkallës së parë në
Shqipëri të realizohet matja performancës së tyre, bazuar në pesë Standardet e
Performancës së Gjykatave të Shkallës së Parë dhe në nëntë9 masat e CourTool (Aksesi
dhe ndershmëria; Normat e çështjeve të zgjidhura; Koha deri në zgjdhjen e çështjes; Vitet e ngarkesës
së çështjeve në pritje aktive; Siguria e datës së gjykimit; Besueshmëria dhe integriteti i dosjeve të
çështjeve; Mbledhja e penaliteteve monetare; Kënaqësia e punonjësve të gjykatës; Kostoja për
çështje) apo në njëmbëdhjetë Masat Globale duke i përshtatur me realitetin shqiptar.
Kjo është një nevojë emergjente edhe në kuadër të reformimit që parashikohet të
bëhet në sistemin e drejtësisë. Nëse do të kryhej një matje efektive dhe korrekte sipas
standardeve të mirëpërcaktuara e sqaruara sa më lart, do të mund të shërbente edhe
si një kriter matës jo vetëm i punës së kryer nga gjykatat e shkallës së parë por edhe
për të ndikuar në besimin e publikut tek drejtësia, i cili fatkeqësisht është në nivele
shumë të ulëta.
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Historiku i krizave financiare dhe efekti i krizës
financiare në ekonominë amerikane
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Abstrakt
Në këtë punim është hulumtuar mbi historikun e krizave financiare gjatë shekujve të
fundit dhe efekti i këtyre krizave në ekonomin globale po ashtu është hulumtuar edhe
de-rregullimin i sistemit ekonomik global nga krizat financiare, si dhe një fokus të veçantë
në këtë hulumtim i është dhënë edhe efektit të krizës së fundit financiar globale në
ekonominë amerikane. Punim është i bazuar kryesisht në argumentet teorike dhe ofron
shtjellim mbi ecurinë e krizave financiare dhe efekti i këtyre krizave në periudhe post
krizë. Në fakt, ky punim është i përbëre në tre (3) kapituj kryesor: Në Kapitullin e parë (I)
është identifikuar historiku i krizave financiare nëpër vendet me ekonomi të zhvilluar
pastaj janë analizuar faktorët që kanë ndikuar deri tek shfaqja e tre (3) krizave me pasoja
mjaft më të mëdha globale, si dhe vlera totale e dëmeve që kanë shkaktuar këto kriza në
ekonomin e gjithëmbarshme. Kapitulli i dytë (II) është i bazuar kryesisht në shkaqet e
krizave financiare dhe de-rregullimin e sistemin ekonomik dhe financiar pastaj është
analizuar efekti i shkollave ekonomike dhe ndikim i politikave qeveritare mbi tejkalimin
e tre (3) krizave me përmasa globale. Gjithashtu është analizuar ecuria e GDP-së në dy
dekadat e fundit nëpër regjionet kryesore ekonomike në botë pastaj janë identifikuar
rreziqet kryesore që ka sjellë kriza e fundit në tërë ekonomin globale si dhe janë identifikuar
rekomandimet e institucioneve me ndikim për ristrukturimin e sistemi ekonomik dhe
financiar global pas krizës së fundit financiare. Në kapitullin e tretë (III) fillimisht janë
identifikuar gjashtë (6) kriza financiare, tre (3) prej tyre me përmasa më të vogla dhe tre
(3) tjera me përmasa më të mëdha. Pastaj është analizuar në detale edhe ecuria dhe
rrjedha e krizës financiare nga flluskat e para deri tek efekti i saj në tregjet hipotekare të
SHBA-ve dhe në tërë sistemi ekonomik global.

Fjalët kyçe: ekonomia liberale, hipotekat bankare, recesioni global, tregu i kredive.

Hyrje

Nëse e shikojnë nga prospekti historik, kriza financiare nuk është një fenomen i ri
por është një fenomen që jemi ballafaquar shpesh-herë qoftë në nivel planetar (si
kriza financiare në vitin 2007, kriza e naftës 1974 dhe kriza e madhe e depresionit
1929 - 1933) qoftë në nivel të rajoneve (si kriza aziatike 1997), qoftë në nivel të
shteteve të ndryshme, (Trabelsi, M. A, 2011) & (Singh, A., 1998). Pra, është një
fenomen me të cilën shpesh-herë pa vullnetin dhe dëshirën tonë po ndeshemi në
shumë fusha të domosdoshme të jetës tonë, si në atë: ekonomike, financiare, sociale.
Ky fenomen ka sjellë lëkundje reciproke të besimit individ - institucion pastaj ka
krijuar krizë psikologjike (shqetësim tek të punësuarit, uljen e të ardhurave dhe
standardit jetësor, etj), themi shkurtë një të ardhme mjaft të pasigurt për qytetërimin
moderne. Vlerësimet mbi krizën financiare janë nga më të ndryshmet por siç
përkufizojnë (Sivakumar, N. & Krishnaswami, S. R., 2012), krizën e fundit është kriza
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më të thellë financiare e shkaktuar ndonjëherë, kjo për faktin se efekte e saja janë duke
u ndjerë edhe në kohën e sotme nëpër shumë vende të botës.
Nëse i analizojmë krizat e ndryshme gjatë historisë do të kuptojmë se ato kanë qenë
me pasoja të mëdha, si kriza e vitit 1929 e njohur si “kriza e depresionit të madh” që
shkaktoj pasoja deri në 30 miliard $ dhe një sistem bankar pothuajse të shkatërruar,
(Milana, V. & Vasile, C., 2010). Kriza e vitit 1974 e njohur si kriza e naftës, kjo krizë
erdhi si rezultat i luftërave arabe - izraelite dhe kjo shkaktoj zvogëlimin e sasisë së
naftës në tregun global deri në 20 % dhe rritjen e çmimit botëror të naftës, (Verleger, P.
K., 2000). Kriza financiare e vitit 2007 - 2008 ka treguar më të vërtet se çfarë pasoja
mund të sjellë një krizë në kohën moderne, duke filluar nga SHBA-të dhe vazhduar
në çdo cep të planetit që jetojmë, efektet e saja janë ndjerë edhe pas disa viteve. Sipas
disa përllogaritjeve është vlerësuar se dëmet e saja janë mbi 50 000 miliard $ kurse për
parandalimin e saj si masa apo paket ndihmash ndaj kësaj krize financiare globale të
aprovuar nga institucionet qeveritare janë afër 17 000 miliard $, (Kora, H. K., 2010).

Kapitulli I

Historikut i shkurtër i krizave financiare

“Të gjitha krizat e mëdha përgjatë shekullit XVIII, XIX dhe XX janë si rezultat i premtimeve
të mëdha të pagesave dhe zhvillimet e financimeve të tyre, kjo sigurisht shkakton efekte të njëjta
krize kudo dhe kurdo që ndodhin”

[Përshtatur nga (Trabelsi, M. A, 2011), f. 3]
Me qenë se ne jeni dëshmitar të rrethanave, sfidave dhe të vështirësive që ka ofruar
kriza financiare globale por njëkohësisht jemi edhe faktori kryesor që po i përjetojmë
qoftë si individ apo qytetërimi i civilizuar në këtë botë atëherë kriza e fundit ka
goditur pothuajse të gjitha sfera e jetesës, duke filluar nga aspekti ekonomik,
financiar, psikologjik pastaj ka tronditur besimin ndërmjet individit dhe institucionit
dhe anasjelltas, pra kjo po e përcakton me një fjali prezencës e një krize të
gjithëmbarshme në të gjitha sferat e jetesës në kohën moderne. Pavarësisht, që kanë
kaluar disa vite nga kriza e fundit prapë se prapë në shumë segmente të jetesës
mbetet një gjendje shumë e rëndë si për vendet e zhvilluara por edhe për vendet që
janë në zhvillim. Në vijim do paraqesim historikun e krizave në vendet e ndryshme
të botës.
Nëse analizojmë proceset ekonomike që janë zhvilluar gjatë krizave të ndryshme
posaçërisht asaj 1929 - 1933 atëherë do të shohim se zhvillimi ekonomik dhe financiar
ka qenë në një nivel mjaft të lartë (posaçërisht “tregu financiar i letrave me vlerë”),
ku optimizmi për një rritje dhe zhvillim të mëtejmë ishte i papërmbajtur. Këtu vlen
të përmendet thënia e famshme amerikane “Play the stock market and you will get rich”
përgjatë viteve të 20-ta të shek. XX. Para se të ndodhte kriza, çmimet në tregun
financiar të letrave me vlerë janë rritur vazhdimisht, këtu vlen të përmendet p.sh
kredit e lira për konsum apo “Cheap Loan Consumption” që ka qenë shumë të kërkuar.
Këto kredi gjatë kësaj periudhe ju kane ofruar dhe mundësuar investitorëve të marrin
përfitimi të mëdha deri në vjeshtën e vitin 1929. Atëherë kur tregjet financiare ishin
ngopur nga numri i madh i aksioneve, menjëherë u krijua paniku mbi çmimi e lart
të tyre dhe si rrjedhojë ka ndodhur e ashtuquajtura “E Marta e Zezë” (Black Tuesday),
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ku çmimi i aksioneve u ulë në mënyre te ndjeshme dhe është vlerësuar humbjet deri
në 30 miliard $, (Milana, V. & Vasile, C., 2010).
Tabela 1 Historiku i krizave financiare nëpër vendet e ndryshme (1870 - 2008)

Burimi: FMN, 2011
Vlerë të analizojmë edhe kriza e vitit 1973 - 1974, kjo për shkak të përmasave të
mëdha globale që ka pasur kjo krizë dhe ndikimin e saj në rritjen e çmimit deri në 4
herë më shumë. Kjo rritje enorme e çmimit të naftës që shkaktoj drejtë për drejtë
krizë globale ishte si rezultati i ndryshimeve politike në botën arabe, ku vlen të
theksohet lufta ndërmjet Egjiptit dhe Izraelit, embargoja e Arabisë Saudite ndaj
vendeve që përkrahin ushtarakisht shtetin e Izraelit dhe vendosja e diktaturave në
disa vende arabe (si p.sh në Libi, etj), (Ilie, L., 2006). Këto ndryshime politike dhe
ushtarake patën efektin e saj të menjëhershëm në ndryshimin e çmimit botëror të
naftës dhe kjo sigurisht prodhoj një krizë financiare dhe ekonomik në nivel botëror.
Me rrënimin e murit të Berlin-it dhe të shpërbërjes së ish-BRSS në fund të viteve të
80-ta, u rrënua pothuajse i tërë sistemi i ekonomisë totalitare apo centraliste që ka
ekzistuar në botë deri në atë kohë dhe në shumë vend filloi procesi i transformimit
drejt ekonomisë së tregut të lirë (sistemit kapitalistë). Ky ndryshim i ekonomisë
globale u prit me shpresën të madhe se ekonomia globale po shkon drejtë një
konsolidimi të një sistemi ekonomik kapitalistë (si modeli ekonomik më i arsyeshëm
i kohës moderne) por edhe drejtë një stabilitetit dhe rritje të vazhdueshme ekonomike.
Mirëpo njëkohësisht janë shfaqur edhe shenjat e para të një krize ekonomike dhe
financiare, që ishte paralajmëroj nga Paul Krugman qysh në vitin 1989, (më vonë
në vitin 2008 ky ishte fitues i çmimit nobel, pikërisht për meritat e tij ndaj kësaj
krize) por paralajmërimi i Krugman-it “se një krizë e madhe financiare globale sikurse ajo
e viteve 1929 - 1933 mund të na godet përsëri” në atë kohe nuk tërhoqi vëmendje e
opinionit botëror dhe që më vonë do jetë krizë e pashmangshme, (Civici, A., 2010).
Përgjatë historisë së krizave financiare, secila krizë ka ofruar një leksion të dobishëm
për t’ju përgjigjur krizat në të ardhmen. Duke marrë parasysh se 75 % e vendeve
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anëtare të FMN-së nga vitit 1980 janë ballafaquar më probleme të mëdha në sistemi
bankar por që kanë arritur të dalim nga ato kriza dhe prej tyre të nxjerrin
rekomandime të domosdoshme andaj duke u mbështetur në këto leksione dhe përvoja
e tyre nga kriza, këto vende vazhdimisht janë përgatiten për t’i sfiduar krizat e
mundshme financiare. Andaj jo rastësisht Louis Pasteur në (Skreb, M. & Kraft, S.,
2002) ka thënë se: “Fati i favorizon të përgatiturit”, pra nga këto kuptojmë se ato vende
të cilat kanë kaluar nëpër kriza të ndryshme financiare vazhdimisht përpiqen që të
stabilizojnë sistemin e tyre financiar dhe të përgatiten për krizat e mundshme
financiare. Por në anën tjetër, siç argumenton (ILO Report, 2011) masat kundër
krizës të ndërmarr nga qeveritë e vendeve të zhvilluara nuk kishte për qëllim vetëm
mbështetje në rimëkëmbjen e ekonomisë por edhe shmangien enorme të rritjes së
papunësisë dhe ky efekt në papunësi pati efektin e vet në mesi e vitit 2010.

Kapitulli II
De-rregullimi dhe shkaqe e krizës financiare globale

“Kur një ekonomi është duke u zhytur thellë e më thellë në gropë, veprimi i parë më i rëndësishëm
është ndalja e zhytjes së mëtejshme dhe nxjerrja nga gropa” [përshtatur nga (Selmanaj,
S., 2010), faqe 77].

         J. M. Keynes
Shikuar nga prizmi i shkollave ekonomike që prej kohës së krizës së naftës më 1974,
shkolla me filozofi ekonomike - kenziane kishte humbur betejën mbi argumentimin
e tyre të vazhdueshëm se prezenca e shtetin në ekonomi është e arsyeshme dhe
shpesh-herë e domosdoshme. Pas kësaj krize u fuqizua roli dhe prezenca e shkollës
ekonomike liberale mbi argumentin si shteti duhet të qëndron sa më larg tregut,
pra shteti duhet t’i kufizon aftësitë në rregullimin e tregut. Dy ekonomitë më të
fuqishme në botë përgjatë viteve të 1980-ta, si: SHBA-ja dhe Britania e Madhe, kishin
filluan epokën e de-rregullimit në sistemet e tyre financiar dhe transformimin e
pronës publike në pronë private me një politikë agresive liberale, kjo politikë e cila
më vonë u bë e njohur si politika liberale Reagan-iane dhe Thatcher-iste. Përderisa
presidenti Ronald Reagan, kishte aprovuar masat liberale drastike, duke filluar nga
ulja e taksave dhe shpenzimeve sociale deri tek liberalizimi pothuajse i plotë i tregjeve
të brendshme, (Magazzino, C, 2010).
Në anën tjetër Margareta Thatcher, si një idhujtare e tregut ekstrem liberal, kishte
aprovuan masat të cilat filluan me një transformim të thellë në Britaninë e Madhe
dhe me ndryshimin e politikave të tregut financiar dhe bankar në Britaninë e Madhe.
Këta të dytë argumentuan se rregullimi i tregut nga ana e ndërhyrjes së shtetit në
ekonomi e kufizon aftësinë e tregu drejt vet-rregullimit, (Mankiw & Taylor, 2012).
Ky model i liberalizimit ekonomik në shumicën e vendeve të kontinentit aziatik (të
njohura si BIRK: Kina, India, Turqia dhe Tajlanda) kishin efekt e vet në rritjen dhe
zhvillimin ekonomik posaçërisht gjatë viteve të 90-ta. Prandaj numri më i madh i
vendeve me ekonomi të shpejtë zhvillimi të njohura si “vende me ekonomi emergjente”
janë pikërisht nga kontinenti aziatik. Mirëpo fundi i këtij cikli të ritmit pozitiv të
zhvillimit ekonomik erdhi në verën e vitit 1997 atëherë kur Tajlanda u goditë nga
një krizë financiare (kjo për shkak të zhvlerësimit të monedhës së saj) dhe efekti i
kësaj krize nuk ishte vetën në Azinë Qendrore por ajo arriti deri në Evropën Jug-
lindore, (Singh, A., 1998).
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Nëse e analizojmë ekonominë globale gjatë viteve të 90-ta dhe në fillim të viteve
2000, do të kuptojmë se sistemi ekonomik dhe financiar global është shoqëruar me
jo-stabilitet financiar dhe me ritme të ngadalta të rritjes ekonomike (sidomos në
Japoni). Mjaft i popullarizuar ishte veprimi spekulativ gjatë viteve 1997 - 2000 (me
rritjen më të lartë të vlerës së aksioneve me 10 Mars 2000) në SHBA (NASDAQ), ku
përmes flluskat kibernetike të internetit dhe fushave tjera të ngjashme teknologjike
në tregun e letrave me vlerë në shumë vende të industrializuara u rritë shpejtë
vlerat e tyre kapitale (Akyuz, Y., 2010). Në tabelën e 2-të do të paraqesim lëvizjen e
GDP-së gjatë periudhave të ndryshme dhe nëpër rajone të ndryshme të botës:
Tabela 2 Ndryshimi i rritjes së GDP-së në nivel global (1991 - 2010)

Burimi: Përshtatur nga Akyuz, 2010 & FMN 2009
Në qoftë se i referohemi tabelës së 2-të do të kuptojmë ecurinë e ndryshimit të GDP-së
përgjatë viteve 1991 - 2010 në ekonomin globale. Nëse marrim në nivel të përgjithshëm,
shohim se gjatë viteve të 90-ta, kishim një zhvillim ekonomi të arsyshëm (me një
normë rritje relativisht të ulët) ndërsa pas vitit 2002 - 2007 kemi një ciklël ekspancioni
të rritjës ekonomike posaqerisht tek vendet me zhvilim të shpejtë ekonomik. Shfaqja
e krizës financiare globale në pjesës e dytë të vitit 2007 është reflektuar menjëherë në
vitin 2008 në të gjitha ekonomitë, sidomos tek vendet e zhvilluar ku ulja ka qenë
shumë e lartë (nga 2.5 në 0.5 në vitin 2008). Kjo për arsye se efektet e krizës financiare
globale tashmë kanë prekur pothuajse të gjitha segmentet e ekonomisë. Viti 2009
ishte vit i recesionit global ku efektet e kësaj krize ishin në nivelin më të lartë, duke
përjashtuar vendet me zhvillim të shpejtë ekonomik të cilat arrinë të mbesin me
parametra pozitiv por me një nivel të zhvillimit mjaft të ulët.
Viti 2010 është viti i shpresës për rikthim ekonomik, ku shumë instutucione politike,
ekonomike dhe financiare shprehin optimzmin e tyre për daljen e ekonomisë nga
kriza tek në pjesës e dytë të vitit 2010 (Civici, A., 2010). Ashtu siç është pritur, ekonomia
globale levizi drejtë rimëkëmbjes pozitive të rritjes ekonomike por edhe vendet të
zhvilluara ja arritën këtij qëllimi pavarsisht me një normën më të vogël rritje ndërsa
vendet me ekonomi të shpejtë zhvillimi kishin nivel shumë më të lart të zhvillimit
ekonomik deri në 6.3 %. Ajo që duket mjaft inkurajuese është padyshim parashikimi
i trendit të rritjes ekonomike në periudhat deri në vitin 2014, ku të tri regjione e
paraqitura në tabel pasqyrojnë një dinamik edhe më të lartë të rritjes ekonomike.
Por nëse analizohet derregullimin financiar në vitin 2008 dhe 2009, kjo fillimishtë
ka shkaktuar shëmbjen e lavdisë së sistemit neo-liberal që deri në atë kohë ishte
sistem i pamposhtur i vlerave ekonomike. Pastaj arsyet e këtij derregullimi financiar
janë edhe veprimet e bankave në tregun e hipotekave para fillimi të krizës së fundit
financiare, ku disa bankat ofronin kredi mbi mundësit e tyre “të lejuara”, disa të
tjera nga pamundësia e argetimit të huave “hipotekare” që i kishin ofruar në treg,
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kishin filluar t’i blejnë këto hipoteka dhe më vonë t’i vënin ato në treg sepse në këtë
kohë çmimi i patundshmërive në treg vazhdimisht ishte në rritje dhe shitja e tyre
mundësonte fitime të mëdha. Ky model i derregullimit krijon ciklin e të
ashtuquajturin blerje të hipotekave, shitja dhe tregtim i tyre (Kora, H. K., 2010).
Mirëpo sipas (Connolly, C. & Wall, T., 2011) rreziqet kryesore që kriza financiare i
ka futur pothuajse në tërë sistemi ekonomik janë:
1) rreziku i një rritje të normave të interesit ka sjellur probleme me likuiditet;
2) rënia e çmimit në tregun e aksioneve i detyroj bankat në uljen e kapitalit të tyre;
3) rreziku i kredisë ka ndikuar në reduktimin e projekeve potencialishtë të

realizueshme;
4) ky rrezik shoqëron uljen e kërkesës së brendshme në shkallë vendi.
Mirëpo të gjithë janë të vetëdijshëm se sinjalet e qarta që e ka ofruar kriza e fundit
financiare, ka treguar se sa e brishtë ka qenë sistemi financiar global i mbështetur
në filozofin ekonomike neo-liberale kapitaliste, tërë kjo liri veprimi në tregun
financiar duket se ka krijuar kohë të mjaftueshme për rritje të shpejtë dhe të pa
kontrolluar të kredive, likuiditet bankar të bollshëm, rritje konstante e çmimit të
aseteve dhe rritje e vazhdueshme e sektorit të patundshmërive, etj. Sipas (European
Commision Report, 2009), kjo krizë financiare në dallim me krizat tjera paraprake
ka shtrirjen dhe efektin e saj në dimension global dhe me pasoja të paparashikuara.
Pastaj kjo filozofi ofroj garancinë mbi rritjen e vlerave ekonomik dhe mirëqenies
për mbarë qytetërimin modern përmes institucioneve të saja bashkëkohore, si FMN-
së dhe Banka Botërore. Por, kriza e fundit e ka venë në pikëpyetje programet dhe
rekomandimet e këtyre institucioneve. Sinjali i krizës financiare ishte nga më të
ndryshme;
♦ së pari: ishte nevoja e ristrukturimit të institucioneve ndërkombëtare, që deri

para krizës financiare ndikimi ndaj këtyre institucione ishte një votë - një dollar
(p.sh SHBA-ja kishte ndikimin e saj me 17 % në procesin e vendim-marrjes së
FMN), (Selmanaj, S., 2006);

♦ së dyti: u bë thirrje për krijimi e një modeli të ri ekonomik drejt balancimit
ndërmjet vendet të veriut (ato të zhvilluara) dhe atyre të jugut (ato që janë të
pazhvilluar);

♦ së treti: krijimi i parajsës fiskale (Trabelsi, M. A, 2011), ri-strukturimin e
marrëveshjes “Bazel II”, kjo marrëveshje ishte jo e plote dhe më të meta për
sistemin financiar të kohës andaj një marrëveshje të re “Bazel III” ishte e
domosdoshme në kohën post - krizë.

Kapitulli  III

Efekti i krizës financiare globale në ekonominë e SHBA-ve
“Goditjen më të dhimbshme që i ka dhënë kapitalizmit “modern”, kriza e fundit financiare
globale është krahasuar me goditjen befasuese të Japonez-ëve ndaj Amerikan-ëve në Pearl
Harbour gjatë luftës së II Botërore në Dhjetor e vitit 1941"

Civici, A 2010

Ciklet e krizave ekonomike janë të përsëritshme në kohë të ndryshme dhe këto
shfaqen si luhatje periodike ndaj ekonomisë, kështu p.sh nga vitin 1857 - 1945 lëvizjet
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ciklike nga faza e ngritjes deri në fazën e recesioni ka zgjatur përafërsisht 60 muaj.
Pra, nëse i referohemi këtij argumenti, do të kuptonte se krizat financiare kanë
ekzistuar edhe në të kaluarën historike të ekonomisë globale. Sa herë që SHBA-të
janë goditur nga krizat financiare, efektet e këtyre krizave kanë ndikuar në gjithë
planetin, kështu e dëshmon historia e deritashme e të gjitha krizave të mëdha
financiare që kanë ndodhur. Nëse analizojmë historinë e krizave financiare që kanë
ndodhur në SHBA-të përgjatë këtij shekullin dhe atij të kaluar, do të shohim se
kemi gjithsej gjashtë (6) kriza financiare, (Dupuis, F., 2008). Ato janë të ndara në
kriza me efekte të vogla dhe me efekte të mëdha në ekonominë dhe sistemin financiar
të SHBA-së. Tri (3) krizat financiare që kishin një shtrirje më të vogël si në dëme
ekonomike ashtu edhe pasoja financiare janë si vijon:
1) Kriza e vitit 1966 - e njohur si kriza e parë financiare në kohën moderne. Kjo

ndodhi gjatë përpjekjes së FED për një politikë monetare restriktive, ku paniku
i krizës ishte i madhe. Kriza u përhapë shumë shpejt mbi kredit e dhëna të
bizneset pastaj në gjithë tregun e kredive.

2) Kriza e vitit 1969 – u shkaktua kur bizneset filluan të ofronin letra afatshkurta
me vlerë dhe kriza u përhapë shpejtë kur kompania hekurudhore Penn Central
deklaroj falimentimin pastaj tek të gjithë mbajtësit e letrave komerciale u përhap
paniku financiar që u reflektua me krizë;

3) Kriza e viteve (1986 - 1992) - krijimi i një mjedisi jo të mjaftueshëm të mbikëqyrjes
bankare, vështirësitë e përgjithshme ekonomike dhe mungesa e një koordinimi
perfekt të politikes monetare dhe fiskale, ka bërë që 118 institucione të depozitave
të kërkojnë ndihmë dhe mbrojtje financiare me vlerë 3.8 miliard $;

Ndër (3) kriza të mëdha që janë identifikuar me një shtrirje të gjerë gjeografike dhe
me pasoja të mëdha si në tregjet financiare, kapitale por edhe të konsumit janë si vijon:
1) Kriza e viteve (1929 - 1933) – ishte si pasoj e rritjes marramendëse të vlerës së

kredive për konsum të lirë brenda një dite (29 Tetori i vitit 1929), kjo ka shkaktuar
rritjen e panikut tek pronarët e letrave me vlerë pastaj zhvlerësimi i këtyre
letrave me vlera ka qenë shumë i shpejtë (Milana, V. & Vasile, C., 2010), Andaj
faktorët kryesor të përhapjes së kësaj krize janë:

a) Ekspansioni i kredive duke ndikuar me rritjen e kërkesës për kapitale;
b) Rritja e proteksionizmit ndikoj në rënien ekonomik dhe të papunësisë

deri ne 25 %;
c) Rënia e industrisë së ndërtimit në 1926 - 1929 (u përcaktua si faktor

kryesor i krizës);
d) Ulja e çmimeve për prodhimet primar dhe ato industriale, etj.

2) Kriza e naftës në vitin 1974 - kjo krizë pasqyron njërën nga tri (3) krizat që janë
goditur nga nafta në tregun global (e dyta është më 1979, si rezultat i
revolucionit Iranian; e treta në fillim të viteve të 90-ta, si rezultat i ndërhyrjes
së e SHBA-ve në luftë ndaj Irak-ut). Krizë e vitit 1974 kishte përmasa mjaft të
mëdha dhe ndryshe ka qenë e njohur për shkak të mungesës së naftës në tregun
global andaj sipas disa përllogaritjeve nga OPEC-ut (kryesisht nga vendet arabe)
zvogëlimi i sasisë së gjithëmbarshme ka arritur deri në 20 %, (Verleger, P. K.,
2000).

3) Kriza financiare globale (2007 - 2008) - kjo krizë ka filluar në SHBA, ku bankat i
thellonin borxhet të këqija “të pakthyeshme” në tregjet e kapitale apo
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“patundshmërisë” dhe kjo është vlerësuar me dëme dhe pasoja shumë të mëdha
duke i detyruar drejtë çrregullimit të tregjeve financiare deri tek recesioni
ekonomik global dhe në falimentimit e shume banka të fuqishme që kishin
ndikim mjaft të madhe në tregun financiar global.

Nëse i referohemi në mënyrë direkt shkaqeve kryesore që krijuan krizën e fundit
financiare në SHBA ishte pikërisht kriza që u shfaqë në sektorin hipotekar, ku disa
blerës të letrave me vlerë të bazuara në hipoteka nuk kishin mundësi financiare për
t’i zëvendësuar këto letra “hipotekare” në para të gatshme. Pastaj një veprim i
pamatur nga ana e institucioneve shtetërore në SHBA, ka mundësuar ofrimin e
kredive hipotekare tashmë të njohura si “Sub-prime Credit” tek klientët
“problematik” (shtresave të varfra të shoqërisë dhe komuniteteve) përmes “Ligjit
mbi dhënien e kredive të detyrueshme” e jo mbi dhënien e kredive sipas standardeve
ndërkombëtare (Selmanaj, S., 2010). Kjo sigurisht që krijoj rritje enorme të kërkesës
për këto kredi dhe kjo vazhdoj deri në pjesës e dytë të vitit 2007, kur tregjet hipotekare
pothuajse u bllokuan nga këto kredi (tashmë këto ishin ngelur si kredi të pakthyera)
dhe filloj të shfaqet flluskat e para të një krize financiare e me përmasa shumë më të
mëdha se sa qe ishte paramenduar (Civici, A., 2010).
Në figurën 1, më së miri vërtetohet fakti si çfarë ka qenë efekti i kriza financiare në
vitin 2007 jo vetëm në SHBA por edhe në ekonomitë më të zhvilluara në botë. Nga
viti 2000 deri në vitin 2007 keni pasur një rritje të lartë të tregut të letrave me vlerë
“me hipoteka”, kjo ka vazhduar deri në paraqitjen e flluskave të krizës financiare në
SHBA. Andaj sipas një përllogaritje nga (Bank of England, 2007) është vlerësuar se
vlera e letrave me vlerë “hipotekare” është 480 miliard $. Një arsye tjetër e kësaj
krize ishte se gjatë vitit 2004 - 2007 kemi një rritje enorme të kredive hipotekare tek
shumë institucione financiare andaj pavarësisht paralajmërimit të menaxherëve të
riskut mbi pasojat dhe rrezikun financiar të mundshme që mund të sjellë ekspansion
hipotekar i kësaj periudhe ku shumë institucione financiare (p.sh. Freddie Mac dhe
Fannie Mae) ishin të përkrahura nga qeveria në tregun hipotekar (Litan, R., 2011).
Ky trend i lartë i rritjes vazhdoj deri në vitin 2007, kur tregu i hipotekave posaçërisht
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i shtëpive “u rrafshua për tokë” nga pamundësi e kthimit të kredive nga ana e kredi
- marrëseve.
Bankrotimi i bankës Lehman Brother si njëra ndër bankat më të njohura dhe më të
vjetra në SHBA, dha një sinjal të qartë me frikën dhe panik që u përhapur në të
gjitha tregjet financiare globale dhe paniku mbi një krizë financiare ishte në kulmin
e saj, (McKibbin, W.J. & Stoeckel, A., 2009). Kjo u arsyetua për faktin se efektet e
kësaj krize ishin në gjithë tregjet globale pastaj ekonomia globale për disa vite në
vijim fillon ciklin e saj te recesionit. Disa argumentojnë se pasojat e krizës së fundit
financiare bien mbi Rezervat Federale të SHBA-ve (apo FED-in), e cila përgjatë
periudhës 2001 - 2004 ka mbajtur normat të ultë të interesit dhe sipas tyre kjo i ka
paraprirë krizës së vitit 2007 në SHBA, (FMN, 2011). Pas këtyre pasojave bankat
filluan seriozisht të mobilizohet në shkurtimin e devident-it të tyre, këtë e vërtetojnë
të dhënat e publikuara nga Standard & Poor e cila tregon se 800 korporatat vetëm
në SHBA kanë bërë shkurtimin për ndarjen së devident-it në vlerë prej 58 miliard $
në vitin 2009 (Hauser, R., 2013), kjo ka ndodhur si rezultat se kriza mund të jetë
prezentë në periudhë mjaft të gjatë kohore.

Konkluzionet

Duke u bazuar në analizën teorike të këtij hulumtim, kuptojnë se efekti i krizave
financiare nëpër ekonomitë e vendeve të ndryshme ka qenë i pranishëm por që
pasojat e krizave në të kaluarën kanë qenë më të vogla nëse e krahasojmë me krizën
e fundit financiare të vitit 2008. Marr në tërësi, krizat financiare kam ardhur si
pasojë e rritje së çmimeve të vazhdueshme nëpër tregje të ndryshme (si në tregjet e
naftës, tregjet hipotekare, tregjet e letrave me vlerë, etj) deri tek ngopja e këtyre
tregjeve dhe de-rregullim total i sistemit ekonomik si në nivel vendesh, rajonesh
deri tek niveli global. Nga ky hulumtim i këtyre krizave përgjatë këtyre shekujve të
fundit, kemi marr një leksion të dobishëm se të gjitha vendet e zhvilluar si edhe ato
që janë në zhvillim duhet të mobilizohen bashkërisht potencialet e tyre ekonomike
dhe politike (si në nivel shtetesh, rajonesh dhe në nivel global) për t’i tejkaluar
sfidat, vështirësitë dhe pasojat që po sjellim krizat. Sa do e vogël të jetë një krizë
(nivel shteti) pasoja do të janë përtej parashikimeve dhe kjo krizë po rrezikon
mirëqenien me përmasa mjaft të mëdha (p.sh kriza aziatike kishte efektin e saj edhe
në ekonominë evropiane). Pra, është momenti i unifikimit të politikes globale dhe
qytetërimit moderne përballë sfidave globale siç janë krizat ekonomike dhe financiare.
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Emigracioni shqiptar dhe efektet e tij

Skerdilajd Bajramaj
Shoqëria KESH sh.a.

Abstrakt

Marrë shkas nga vala e fundit e emigracionit masiv ekonomik, që përfshiu vendin tonë muajt
e fundit, ku vetëm shpresa për një jetë më të mirë ka vënë në lëvizje me mijëra shqiptar, deri
edhe 5000 persona të larguar në muaj, vendosa të bëja një analizë të shkurtër mbi këtë fenomen.
Emigracioni nuk është një fenomen as i ri dhe as i panjohur për vendin tonë. Ai ka njohur një
ndalim, me dhunë, vetëm gjatë rregjimit komunist. Për këtë arsye mu duk me interes ta filloj
studimin nga pikëpamja historike, ku të shihet dhe kuptohet lidhja kauzale ndërmjet kushteve
ekonomiko-politiko-shoqërore dhe fenomenit. Emigracioni është një dukuri që ka qenë
bashkëudhtare e popullit tonë në periudhat e tij më të vështira.
Dihen tashme dobishmëria e këtij fenomeni për sa i përketë rritjes së mirëqenies ekonomike të
një vendi, sic është dhe Shqipëria, por pak dihet ndikimi i tij në vendet pritëse, pra vendet që
presin emigrantë. Këtë analizë merr përsipër dhe ky punim i cili kërkon të hedhë dritë mbi
efektet pozitive dhe negative që ky fonomen ka në vendet me një përqindje të lartë emigrantësh.
Do shohim se sa, dhe si, ndikon emigracioni në ekonominë e vendeve pritëse, në veçanti, dhe atë
globale në përgjithësi.
Një vëmendje e vecante do ti kushtohet ndikimit të emigrantëve në tregun e punës të vendeve
ku ata emigrojnë si dhe të ecurisë së ekonomisë të këtyre vendeve.
Si gjithmonë, në fund, do të bëhet një paraqitje e konkluzioneve që dalin nga ky punim shkencor
në lidhje me sfidat që dalin përpara vendit tonë në këtë drejtim, për një trajtim sa më të mirë
dhe dinjitoz të tij, si një fenomen që tashme ka prekur drejtpërdrejt rreth 1/3 të popullsisë dhe
indirekt pothuajse gjithë shoqërinë.

Fjalë kyçe: Emigrantë, pagë, punë, vendi pritës.

Hyrje

Emigracionit masiv, klandestin, shqiptar i ka fillesat në vitet ’90 dhe përkon me
fundin e sundimit të gjatë komunist gjatë të cilit ai ishte mohuar. Me shpërbërjen e
ndërmarrjeve shtetërore e kooperativave bujqësore, emigracioni shërbeu si një valvul
shkarkimi, për të amortizuar në mënyrë të ndjeshme problemet e mëdha social-
ekonomike të vëndit. Aktualisht, emigracioni shqiptar është sa 1/3 e popullsisë së
regjistruar në regjistrin kombëtar, ku peshën kryesore e zënë shqiptarët e emigruar
në Greqi, Itali, Gjermani dhe SHBA.
Emigracioni që karakterizoi periudhën post-komuniste filloi në korrik të vitit 1990,
kur mbi 5 mijë persona hynë në ambasadat e Italisë, Gjermanisë dhe Francës për t’u
larguar nga vendi. Në fund të vitit 1990, mbi 20 mijë shtetas shqiptarë u larguan
nga vendi në rrugë tokësore për në Greqi ku kërkuan azil politik. Në mars të vitit
1991, një numër i madh shtetasish shqiptarë hynë në portin e Durrësit, më i madhi
në vend. Pasi morën kontrollin e disa anijeve të flotës detare tregtare, i drejtuan ato
për të zbarkuar në portet e Italisë Jugore. E njëjta situatë u përsërit pak muaj më
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vonë, në gusht, kur rreth 18 mijë vetë, pasi morën nën kontroll disa anije, zbarkuan
në brigjet e Italisë. Emigracioni i paligjshëm u rrit ndjeshëm gjatë viteve të
mëvonshme.
Nëse valën emigruese do ta analizonin nga kënd-vështrimi i masivitetit të tij,
dhjetëvjeçarin e fundit të shekullit të kaluar, do ta ndanim në disa faza: a) fluksi
emigrues i harkut kohor 1991-1992, ishte tërësisht i pakontrolluara. Në atë periudhë,
afërsisht 300 mijë shtetas shqiptarë u larguan nga atdheu me çdo rrugë dhe mjet; b)
fluksi 1992-1996, pësoi një ulje gjatë kësaj periudhe. Arsyeja ishte atribut i
përmirësimit të stabilitetit politik dhe situatës social-ekonomike. Në fund të vitit
1996 numri i shtetasve shqiptarë që jetonin jashtë vendit arriti në 350 mijë vetë; c)
flukset e pas 1996-1997, menjëherë pas kolapsit të skemave të ndryshme piramidale
dhe trazirave politike-sociale që përcollën këtë kolaps. Disa faktorë të kombinuar si,
papunësia, pasiguria, varfëria, përkeqësimet e përgjithshme ekonomike bënë që afro
100 mijë njerëz të largoheshin brenda pak muajve; d) së fundi, që nga viti 1998 ky
emigracion ka vazhduar, por pa ato dyndjet e viteve ‘90. Edhe në vitet 2000 ka
ekzistuar emigracioni klandestin, por pjesa më e madhe e emigrantëve kanë shkuar
si rezultat i lëvizjeve të rregullta, si bashkim familiar, punësim, përfitim shtetësie etj.
Pasojat e krizës për emigracionin shqiptar ndihen: a) Së pari, duke humbur vendet
e punës, përkeqësohen së tepërmi problemet sociale të tyre, duke i përballur ata me
pamundësinë e jetesës; b) Së dyti, duke mos përballuar jetesën në vendet ku janë
rezidentë, një nga drejtimet e mbijetesës është kthimi në Shqipëri, ku përballen me
një realitet  të vështirë. Në këto kushte, ku dhe në Shqipëri ndihen dukshëm efektet
e krizës, tregu i punës nuk mundet të absorbojë një numër të madh forca pune; c)
Së treti, në këtë kuadër, në vështirësi të mëdha janë dhe fëmijët e tyre, që kanë
frekuentuar shkolla në vendet ku kanë qenë, dhe nuk janë familjarizuar me sistemin
tonë arsimor, ose nuk e dijnë mirë gjuhën shqipe; d) Së katërti, problem është
strehimi, duke patur parasysh se një pjesë e mirë e emigrantëve i kanë shitur banesat;
e) Së fundmi, papunësia ka pasoja sociale për të sotmen dhe të nesërmen. Themi për
të nesërmen, mbasi duke mos qenë në marrëdhenie pune, rritet pamundësia për të
plotësuar vjetërsinë e punës që kërkohet për të përfituar pension.
Kriza ekonomike e pranishme në Evropë dhe mjaft e thellë si në Itali dhe sidomos në
Greqi, ka bërë që një pjesë e mirë e emigrantëve shqiptarë të humbin vendet e punës.
Këtë e tregon fakti se ndërsa niveli i papunësisë në Itali është aktualisht 12,8%,
niveli i papunësisë për emigrantët shqiptarë është mbi 18,8%. Më i lartë është ky
nivel për gratë, në një masë prej 19,7%. Për të rinjtë në moshë nga 15 deri 24 vjeç,
niveli i papunësisë është tepër i lartë dhe kap shifrën prej  43%. Po kështu niveli i
papunësisë në Greqi është shumë më i lartë se në Itali, arrin në një masë prej 27,6 %,
duke qenë kështu edhe më i larti në Evropë. Padyshim, pasojat e krizës ekonomike
dhe të papunësisë, kanë një kosto jo të lehtë për emigrantët tanë. Sikurse u theksua,
në kushtet e një krize ekonomike në të gjithë sektorët, pa dyshim më të prekurit dhe
më të rrezikuar janë emigrantët.
Për sa i takon problemeve të emigranteve me sigurimet shoqërore, para së gjithash,
është e nevojshme të theksojmë se mungesa e një marrëveshjeje dypalëshe ndërmjet
dy vendeve, bën që si Italia, Greqia, dhe vendet e tjera, ashtu dhe Shqipëria, të
zbatojnë legjislacionin respektiv në fushën e sigurimeve shoqërore, bazuar në
kontributet e derdhura në secilin vend dhe në kërkesat përkatëse për përfimin e
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pensionit.
Më në detaje: bazuar në legjislacionin e vendeve të BE, për të përfituar një pension,
krahas vjetërsisë kontributive në punë, e cila aktualisht është në proces zgjatjeje,
kërkohen 20 vite vjetërsi kontributive, të cilat llogariten me javë të punuara. Por
duhet të kemi parasysh se emigracioni ynë është i ri dhe janë të rralla ato raste të
plotësimit të këtyre kushteve, e kështu rrjedhimisht emigrantët shqiptarë që
plotësojnë moshën privohen nga përfitimi i pensionit.
Bazuar në legjislacionin shqiptar, për t’u përfshirë në kushtet e pensionit qoftë dhe
të pjesshëm, është e domosdoshme një vjetërsi kontributive jo më pak se 15 vite. Kjo
vjetërsi kontributive, në shumë raste është e paarritshme, por edhe nëse plotësohet,
të ardhurat që përfitohen prej saj janë aq minimale, sa nuk mund të mendohet që
pensionisti të përballojë jetesën.
Një pjesë e mirë e emigrantëve ka punuar në Shqipëri, duke pasur një vjetërsi pune
kontributive në ish ndërmarrjet shtetërore apo kooperativat bujqësore, apo dhe në
bizneset private. Në kushtet e këtij emigracioni, tepër të madh krahasuar me
popullsinë, vjetërsia kontributive e tyre është e ndarë në 2 pjesë; vjetërsi kontributive
në Shqipëri dhe vjetërsi kontributive në shtetin ku janë rezidentë. Po të marrim në
mënyre hipotetike që një emigrant shqiptar, në Shqipëri ka një vjetërsi pune prej 14
vitesh dhe në Itali 19 vite, pra gjithsej ka punuar për 33 vjet, ky person nuk përfiton
pension as në Shqipëri, as në Itali.
Duke qenë në kushtet e një shteti, ku numri i emigranteve është shumë i madh
(Itali dhe Greqi) dhe ende nuk ka një marrëveshje bilaterale për njohjen respektive
të vjetërsisë kontributive në të dy vendet, emigrantët shqiptarë ndihen të
diskriminuar, mbasi pjesa më e madhe e tyre, privohen nga përfitimi i pensioneve,
duke mbetur pa mjete jetese, kur plotësojnë moshën për pension. Këtë e shpjegon
fakti, se megjithëse emigracioni në Itali, është në një masë rreth 500 mijë shtetas
shqiptarë, numri i pensionistëve, është tepër i vogël, krahasuar me komunitetet e
tjera. Thënë më thjeshtë, numri i vogël i pensioneve të komunitetit shqiptar në
Itali, shpjegohet me faktin e pamundësisë së këtij komuniteti për të kompletuar
vjetërsinë prej 20 vitesh, për t’u përfshirë në kushte pensioni. Kështu, nga rreth 30
mijë emigrantë shqiptarë të moshës së tretë, vetëm 1.920 persona trajtohen me
pensione në Itali. Në këtë kuadër, qeverive të vendeve fqinje u intereson, që të lënë
pa pagesa për pension shtetasit shqiptarë, se sa të paguajnë një faturë financiare,
dhe aq më tepër në kohë krize. Në këtë mënyrë zhvleftësohet djersa dhe mundi i
emigrantëve dhe kontributi që kanë dhënë në ekonominë e këtyre vendeve dhe
shpesh dhe në Shqipëri.

Efektet ekonomike të emigracionit në vendet pritëse

Flukset ndërkombëtare të emigrantëve luajnë një rol gjithnjë dhe më të madh në
ekonominë botërore: numri i përgjithshëm i migrantëve ndërkombëtarë është rritur
gjatë 15 viteve të fundit nga përafërsisht 150 milion në vitin 2000 në rreth 234 milion
persona në vitin 2015. Këto fakte përfaqësojnë, edhe rëndësinë e analizës dhe
motivimin tim kryesor për këtë punim, i cili fokusohet në efektet e emigracionit në
zhvillimin ekonomike të vendeve pritëse. Tema u bë një çështje e nxehtë disa vite më
parë, kur emigracioni shfaqi një efekt negativ në punësimin e punëtorëve vendas;
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dhe për më tepër, trendi i fundit në politikat e emigracionit nga vendet, dhe rritja
njëkohësisht në aktivitetin lëvizës të firmave në vendet e zhvilluara, ka rritur interesin
kërkimore në hetimin mbi efektin ekonomik të emigracionit dhe lidhja e saj me
vendimin e firmat për tu zhvendosur.
Emigracioni ka ndikim në shumë aspekte ekonomike që lidhen me të dy vendet, si
ajo pritëse ashtu dhe ajo e origjinës. Të gjithë ne i dimë efektet e emigracionit në
vendet që dërgojnë emigrantë. Një pjesë e madhe e buxhetit vjetor të Shqipërisë
përbëhet nga remitancat e dërguara nga emigrantët shqiptarë në të gjithë botën,
por në këtë pjesë studimit unë do të fokusohem vetëm në efektin e saj në vendet
pritëse. Në literaturë janë studiuar efektet e emigracionit në çmimet, punësimin,
pagat, akumulimi e kapitalit njerëzore, produktivitetin, rritjen ekonomike, etj; përvec
të tjerash, në këtë punim, kam vendosur që të bëjë një kërkim të literaturës ekzistuese
mbi: a) efektet e emigracionit dhe kapitalit të tij njerëzore mbi të ardhurat në vendet
pritëse, për shkak të ndikimit të qeverisjes në drejtim të politikave të migrimit për
selektimin e aftësive profesionale; b) ndikimi i emigracionit në tregun e punës, për
shkak të rëndësisë së saj në literaturë dhe për shkak se ajo është një element i
rëndësishëm në të kuptuarin e të gjitha ndikimeve të tjera të mundshme të
emigracionit në vendet pritëse.
Ndër vite, analistët e kanë konsideruar tregun e punës si kanalin kryesor përmes së
cilës emigracioni ndikon në ekonominë e vëndit pritës: emigrantët rritin ofertën e
tyre të punës së pakualifikuar duke ulur çmimin e saj. Edhe pse aprovimi i mësipër
mund të duket një fakt i rëndomtë, ende nuk janë gjetur prova empirike të
pakundërshtueshme. Disa studime, të tilla si Aydemir dhe Borjas, Card gjejnë një
ndikim negativ të emigracionit në pagën e puntorëve vendas, ndërsa Peri dhe Sparber
në vitin 2009 kanë gjetur një ndikim pozitiv të emigracionit në tregun vendas të
punës. Kjo paqartësi duhet të vijë si rezultat i dy argumenteve kryesore që do të
analizojë në vazhdim: a) emigrantët dhe vendasit mund të jenë më shumë ose më
pak zëvendësues; b) Qasjet empirike paraqesin disa probleme për tu zgjidhur.
Por tregu i punës nuk është i vetmi kanal përmes të cilit emigracioni ndikon në
vendin pritës, ka gjithashtu  edhe një pjesë në literaturë që studion direkt efektet e
emigracionit në nivelin e të ardhurave dhe rritjen ekonomike të vendeve pritëse.
Disa autorë vendosin një model të rritjes në të cilën emigracioni kontribuon si në
rritjen e popullsisë ashtu edhe në modifikimin e akumulimit të kapitalit njerëzor.
Ata e njohin rëndësinë e nivelit të aftësive të emigrantëve në përcaktimin e efektit të
tyre mbi të ardhurat dhe rritjen ekonomike të vendeve pritëse, në praktikë ata gjejnë
një ndikim të përgjithshëm negativ të emigracionit si të rritjes ekonomike ashtu
edhe të të ardhurave. Nga ana tjetër, disa të tjerë gjejnë një ndikim pozitiv të
emigracionit në përqindjen e rritjes së të ardhurave reale. Fakti për të cilin nuk
është arritur një konsensus në literaturë mbi ndikimin e emigracionit mbi të ardhurat,
si dhe rolin e tij përkatës në përcaktimin e politikave të emigracionit, më shtyu që të
kryej këtë punim. Disa vëzhgime kanë zbuluar një ndërvarësi të fortë në mes fluksit
të emigrantëve dhe daljes së investimeve të huaja direkte nga vendet pritëse, disa të
tjerë zbuluan një lloj komplementariteti në mes të dy dukurive.
Efektet e emigracionit në vendet pritëse janë trajtuar teorikisht nga disa
këndvështrime dhe konkluzionet varen shumë nga supozimet e bëra në zhvillimin
e modelit. Siç do të shohim ajo çfarë ndikon efektin në vendet pritëse teorikisht
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varet nëse punonjësit e huaj dhe ata vendas supozohen të jenë si zëvendësues të
plotë ose të pjesshëm dhe nëse emigrantët supozohen të sjellin me vete apo jo kapital
njerëzor. Nga njç këndvështrim empirik, analistët fokusohen shumë në ndikimin
nç tregun e punës të emigracionit, duke marrë parasysh ndikimin e emigracionit në
vendet pritëse që kalojnë vetëm përmes tregut të punës, por kjo është vetëm njëra
nga  rezultatet që na interesojnë (Hanson, 2008). Kjo është arsyeja pse ka disa punime
empirike mbi ndikimin e emigracionit në tregut e punës. Shumica prej tyre gjejnë
një efekt të vogël, edhe pse negativ mbi pagën e punëtorëve vendas. Por pak studime
empirike janë hartuar mbi ndikimin e përgjithshëm të migrimit mbi të ardhurat dhe
ndryshim i saj në vendet e destinacionit1.
Duke pasur parasysh si rëndësinë e literaturës mbi efektin e tregut të punës të
emigracionit dhe rolin e saj vendimtar për të kuptuar të gjitha efektet e tjera të
mundshme të emigracionit në vendet pritëse, mendoj që në vazhdim të pasqyroj një
përmbledhje të shkurtër të literaturës mbi ndikimin e tregut të punës të emigracionit
duke ritheksuar pikën kyçe nëse emigrantët janë zëvendësues apo plotësus me vendasit
për të kuptuar efektet e tyre mbi punësimin dhe pagat. Në këtë pjesë, une gjithashtu
do të paraqes edhe një studim të literaturës mbi ndikimin e emigracionit mbi të ardhurat
në vendet pritëse, duke u fokusuar edhe në natyrën e studimeve dhe në përbërjen e
aftësive të emigrantëve në përcaktimin e ndikimit të tyre mbi të ardhurat për frymë.
Nevoja për analizimin e kësaj pasqyre të literaturës rrjedh nga mungesa e sondazheve
mbi këtë ndikim të veçantë të emigracionit, por ajo është gjithashtu e dobishme edhe
për të pasqyruar me vertetësi ndikimet në tregun vendas të punës.

Ndikimi i emigracionit në tregun vendas të punës

Shumica e punimeve empirike dhe teorike lidhen me ndikimin e emigracionit në tregun
e punës në SHBA dhe rezultati kryesor i këtyre punimeve është se ndikimi i
imigracionit në pagën kombëtare është negativ, rrallë pozitiv, por gjithmonë i vogël.
Shumica e tyre janë shkruar mbi ndikimin e emigracionit në tregun vendas të punës.
Pikënisja për të analizuar debatin mbi ndikimin e imigracionit në vendin pritës është
teorema Ryczynski (1955): “kur një vend është i hapur për tregtinë me vendet e tjera,
ndryshimi nga jashtë në ofertën e punës rrit prodhimin e produktit i cili prodhonë
punësim relativisht më intensivisht dhe zvogëlon prodhimin e të mirës tjetër”; kjo e
lë faktorin e çmimeve relative të pandryshuar. Për këtë arsye punimet e fundit empirike
gjejnë një shkallë të ulët të konkurrencës në mes të emigrantëve dhe vendasve më pak
të kualifikuar, pra emigrantët ndikojnë vetëm pak në tregun e punës e vendasve në
SHBA. Gjithashtu Card arrin në përfundimin se ndikimi i emigracionit në tregjet e
punës në SHBA është shumë i vogël. Punime të tjera në vende të tjera konfirmojnë
këtë lloj të provave (Winter-Ebmer dhe Zweimüller 1999). Por kjo është vetëm një
pjesë e problemit, pasi emigrantët mund të jenë zëvendësues jo të plotë për vendasit.
Peri dhe Sparber (2009) vendosën një model në të cilin individë emigrant të
pakualifikuar nuk konkurrojnë me individë vendas të pakualifikuar, ata kanë
avantazh krahasues në punë të ndryshme dhe si rrjedhim emigracioni i pakualifikuar
çon në një ndryshim në specializimin produktiv (rritjen e produktivitetit të
përgjithshëm të punës). Në veçanti do të ketë një ndryshim në specializimin e vendit
______________________________________________

1 Punime të tjera të hulumtimit të fokusuara në efektin e emigrantëve si në anën e kërkesës së vendit pritës
dhe në efektet mbi shpenzimet publike.
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pritës: do të specializohet puna e emigrantëve, dhe pagat për këtë lloj pune ulen
relativisht. Në këtë mjedis emigracioni mund të ndikojë në ecurinë e ekonomisë të
vendit pritës duke rritur produktivitetin e punës përmes specializimit të punës. Peri
dhe Sparber (2009) japin gjithashtu provë empirike të faktit se imigracioni ndryshon
specializimin e punës në vendin pritës. Hanson (2008) krijoi një model ku emigrantët
e pakualifikuar dhe të pakualifikuarit vendas janë thuajse zëvendësues, kështu
migrimi çon në barazimin e çmimit të punës: fillimisht migrimi nuk lejohet dhe
pagat e vendi të pasur janë më të larta se pagat e vendit të varfër, kur migrimi
lejohet, punëtorët e pakualifikuar do të rrjedhin nga vendi i varfër te vendi i pasur
dhe paga në vendin pritës do të ulet. Kështu, parashikimi teorik në lidhje me efektin
e emigracionit të punëtorëve pak të kualifikuar varet nga: a) nëse vendi pritës është
i hapur apo i mbyllur ndaj tregtisë ndërkombëtare, dhe b) shkalla e
zëvendësueshmërisë mes banorëve vendas dhe emigrantëve.
Në një ekonomi të mbyllur, emigracioni do të ulë çmimin e faktorëve me të cilët
emigrantët janë zëvendësues të plotë dhe kjo do të rrisë çmimin e faktorëve të tyre
plotësues.  Duke supozuar që në vendin pritës ka kapital dhe punëtorë të
pakualifikuar dhe të kualifikuar; nëse ndodh një dalje e emigracionit të pakualifikuar,
paga për këtë faktor të prodhimit do të ulet, dhe efektet për dy faktorët e tjerë janë të
paqarta. Rënia në pagën e pakualifikuar do shtyjë punëdhënësit të zëvendësojnë
kapitalin dhe punëtorët e kualifikuar me të pakualifikuar; por rrjedhja e punëtorëve
të pakualifikuar do të thotë se prodhimi optimal tani është më i madh; do të këtë
efekt të shkallës që punëdhënësit të përdorin më shumë nga të gjitha inputet. Kjo
është ajo që ndodh në një ekonomi të mbyllur pa dallime mes punëtorëve vendas
dhe të huaj. Nëse punëtorët e huaj dhe vendas nuk janë zëvendësues, ata punojnë
si faktorë të ndryshëm të prodhimit dhe pagat e punëtorëve vendas të pakualifikuar
nuk do të ndikohen nga flukset e emigracionit. Në një ekonomi të hapur tregëtia
udhëhiqet nga ndryshimi i faktorëve që adoptohen. Në këtë kuadër, emigracioni do
të çojë në një rritje në prodhimin e punës së pakualifikuar por paga do të mbetet e
pandryshuar. Kjo ndodh për shkak se emigracioni e bën vendin pritës që të
eksportojë më shumë të mira me kualifikim të ulët.
Dukshëm, kur ndodh barazimi i faktorit çmim të krahut të punës, nuk ka asnjë
arsye për migrim ndërkombëtar. Emigracioni ndodh dhe nëse ekziston vetëm një
ndryshim në pagë; por një ndryshim në pagë ekziston vetëm nëse dhe tregtia nuk
është e lirë ose kur ka ngurtësim të pagës. Përndryshe një ndryshim i pagës mund
të mbahet nga kufizimet e flukseve ndërkombëtare të punës.
Në realitet supozimi i ekonomisë së mbyllur është më pak bindës, pyetja kyçe që na
lejon të dallojmë mes ndikimit pozitiv dhe negativ të emigracionit në rrogën e
punëtorëve vendas është: a janë emigrantët dhe punëtorët vendas zëvendësues apo
plotësues? Për të parë se si supozimi i zëvendësueshmëri/komplementaritetit mes
emigrantëve dhe vendasve ndikon në parashikimin e modeleve teorike, po japim
rezultatet e Borjas (2009), i cili analizon ndikimin e emigracionit në pagat e
brendshme nën dy supozime të mundshme në lidhjen mes emigrantëve dhe vendasve.
Fillimisht punëtorët e huaj dhe vendasit konsiderohen si zëvendësues të përsosur,
dhe emigrantët kanë shfaqur një efekt të dëmshëm mbi pagën kombëtare si në periudhën
afatshkurtër dhe në atë afatgjatë2. Hapi tjetër i Borjas (2009) lidhet me supozimin e
___________________________________________________

2 Në afat të shkurtër kapitali fizik nuk përshtatet me shtimin e emigracionit dhe ndodh rritja e kthimit të
kapitalit. Në afatgjatë kapitali fizik përshtatet me shtimin e emigrantëve, kthimi mbi kapitalin kthehet në
vlerën e saj fillestare dhe efekti i emigrantëve te pagat bëhet më pak frikë në lidhje me rastin afatshkurtër.
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heterogjenitetit të punëtorëve në prodhimin dhe zëvendësueshmërinë jo të plotë mes
emigrantëve dhe punëtorëve vendas. Autori tregon se duke marrë parasysh
heterogjenitetin e punëtorëve nisur nga aftësitë e tyre, efekti i emigracionit në paga
është i keq për grupin me aftësi me një goditje të lartë të ofertës për shkak të emigracionit.
Ky përfundim tregon rëndësinë e aftësive të emigrantëve për të kuptuar efektin e
imigracionit në ecurinë ekonomike të vendeve pritëse. Së fundi, kur merret parasysh
zëvendësueshmëria jo e plotë mes emigrantëve dhe vendasve, një ndikim pozitiv i
shtohet ndryshimit të përgjithshëm të nivelit të pagave për shkak të rritjes së
imigracionit: duke supozuar se një rritje e emigracionit dyfishon numrin e
emigrantëve ekzistues, dhe se emigrantët në grupin e aftësuar a) përbëjnë 10% të
numrit total të fuqisë punëtore; duke përdorur elasticitetin e zëvëndësimit të
emigrantëve vendas të matur nga Ottaviano dhe Peri (2008) të barabartë me 20,
paga vendase rriten me 0.5%, ndërsa duke përdorur një elasticitet të barabartë me
5.5, paga vendase rritet me 1.8%. Kjo është në thelb ajo çfarë thotë teoria e faktorit
kërkesë, por siç do të shohim më poshtë, literatura praktike ka gjetur ndikime të
ndryshme të emigracionit në pagë. Paragrafët e mëposhtëm do të tregojnë disa
literatura empirike dhe teorike mbi këtë temë, duke i ndarë studimet dhe gjetur
komplementaritetin mes emigrantëve dhe punonjësve vendas nga ato që kanë gjetur
zëvendësueshmërinë.

Tabela përmbledhëse e rezultateve empirike të ndikimit
në tregun e punës të migracionit

Shteti                                       Zëvendësueshmëria      Ndikimi mbi pagën
vendase
Kanada perfekt negative
EU perfekt njëjtë
USA perfekt negative
Germania joperefekt positive
UK joperefekt positive
Italia joperefekt positive
Franca perfekt negative
Të ardhurat për frymë kanë qenë përdorur gjerësisht si një tregues për ecurinë
ekonomike të vendeve pritëse. Rëndësia e kësaj teme është e qartë nëse dikush shikon
në ndikimin e politikës, megjithatë disa punime empirike kanë shkruar për zgjidhjen
e kësaj pyetjeje. Ka dy arsye kryesore për këtë mungesë në literaturë: a) problemi i
brendshem; b) problemi i të dhënave.
Kohët e fundit të dhënat për migrimin janë bërë më të besueshme, kështu që punimet
empirike tani janë më të realizueshme. Nga pikëpamja teorike, efekti ekonomik i
migrimit në vendet pritëse mund të analizohet duke përdorur dy qasje të ndryshme:
a) modele tradicionale të rritjes dhe b) metodën e kontabilitetit. Modelet tradicionale
të rritjes përfshijnë emigracionin në modele të konsoliduar të rritjes për të treguar
efektin e ardhjes së emigrantëve në variacionin e normës së rritjes së të ardhurave
për frymë në vendet pritëse.
Por, duke supozuar se emigrantët transportojnë një lloj të kapitalit njerëzor
(Benhabib 1996), zvogëlimi i kapitalit fizik vendas mund të kompensohet dhe mund
të arrihet rritja ekonomike për frymë. Metoda e kontabilitetit ka të bëjë me matjen e
ndikimit të imigracionit në të ardhurat për frymë duke shikuar ndikimin e
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emigracionit në çdo komponent të funksionit të të ardhurave për frymë (Ortega dhe
Peri 2009); kjo literaturë përdor kryesisht modelin statik të të dhënave panel apo një
qasje të kryqëzuar.

Përfundime

Sipas regjistrimit të popullsisë të kryer nga INSTAT, në vitin 2015 popullsia shqiptare
është 3,063,320 banorë dhe, nëse nuk do të kishte migracion, kjo shifër do të ishte rreth
4 milion. Emigrantët shqiptarë, në përzgjedhjen e vendeve të largimit kanë vlerësuar
disa faktorë, ku me kryesorët mund të përmendim: standardet e jetesës, mundësia për
punësim, afërsitë gjeografike, kulturore dhe gjuhësore, mbështetja në miq apo familjare
të mundshëm në këto vende. Në emigrimin në vende të largëta si: SHBA, Kanada,
Australi, Argjentinë, Zelandë e Re, nga ku u rikthyen shumë pak shqiptarë, dukuria e
“mërgimit” në kujtesën popullore, e simbolizuar me vuajtjet bënë që shqiptarët të priren
drejt emigrimit në vende të afërta apo fqinje. Sidoqoftë, kërkesat për të gjetur punësim
më të mirë, status ligjor dhe kushte socio-kulturore për vete dhe fëmijët i shtynë shqiptarët
edhe më larg se këto vende. Greqia, Italia dhe vendet e Evropës Perëndimore ishin
drejtimi kryesore në harkun kohor 1992-1996. Një parapëlqim më i hershëm për vende
si Gjermania, Zvicra dhe vende të tjerë të Evropës Perëndimore u zvanit dale nga dalë,
si rezultat i politikave emigruese gjithnjë dhe më shtrënguese.
Nga statistikat e INSTAT rezulton se deri në vitin 2011 janë rikthyer në atdhe rreth
139,827 emigrante. Në stadin aktual ne vuajmë nga mos grumbullimi i të dhënave
statistikore për një sërë faktorësh dhe interpretimi dhe përpunimi i tyre bashkëkohor,
kjo për mungesë të bazës së duhur ligjore, bashkërendimit institucional dhe resurset
e duhura njerëzore dhe materiale në ministritë kryesore që trajtojnë dukurinë
emigruese. Duke e pranuar këtë sfidë institucionet kane filluar të hedhin hapat e
parë për krijimin e rregjistrave përkatës. Kjo orvatje nuk është dhe nuk do të mbetet
e vetmuar, në zbatim edhe të masave përkatëse për krijimin e rregjistrit të emigrantëve
dhe ndërhyrje të tjera në Regjistrin e Gjendjes Civile.
Por statistikat nuk janë qëllim në vetvete. Ato do na ndihmojnë në hartimin e
politikave më të mira emigrimi, në monitorimin e tyre të vazhdueshëm. Po kështu,
ato do të ndihmojnë të kuptojmë shpejt dhe si duhet se çfarë po ndodh, duke i
ndihmuar politikëbërësit dhe vendimmarrësit të marrin qëndrime të drejta, lidhur
me të gjithë aspektet e migrimit, migrimin e parregullt, migrimin për qëllime
punësimi, mbrojtjen dhe integrimin e emigrantëve dhe jo vetëm.
Integrimi i plotë në BE, krahas të drejtave që do të ketë si vend anëtar i kësaj
bashkësie, i jep të drejtën Shqiprisë, dhe detyrimin shteteve të BE, për lidhjen e
marrëveshjeve dypalëshe për  unifikimin e periudhave kontributive reciproke me
shtetet përkatëse të BE-së. Pra në këto kushte, do të krijohej mundësia për bashkimin
e periudhave kontributive, dhe per t’u përfshirë në kushte pensioni.
Lidhja e një marrëveshjeje të tillë me Belgjikën është një hap i mirë, mbasi u krye një
praktikë e tillë me një vend të BE-së. Po kështu nisja e negociatave me Italinë është
një hap në këtë drejtim, por që duhet vazhduar. Nga institucionet shtetërore,
shoqërore dhe organizma të tjerë, llogaritë për përfitimet nga anëtarësimi në BE,
nuk duhet të bëhen vetëm për favoret dhe financimet që do të kemi. Ato duhet të
marrin në konsideratë edhe kushtet ekonomiko-sociale që u krijohen emigrantëve
dhe sa më i largët të jetë anëtarësimi, për aq më shumë kohë ata do të privohen nga e
drejta për përfitimin e pensionit, pra e bazës së jetesës së tyre në moshë të thyer.
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Megjithatë, përderisa periudha deri në anëtarësimin e plote në BE mund të jetë relativisht
e gjatë, përpjekjet për lidhjen e marrëveshjeve bilaterale, duhen bërë nga të gjithë
faktorët shtetërorë, shoqërorë dhe politikë, në mënyrë që dhe qytetarët shqiptarë, të
trajtohen ashtu sikundër dhe qytetarët e tjerë evropianë. Dhe nuk bëhet fjalë për një
numër të kufizuar qytetarësh, por për 1/3 e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit.
Ne mund të dalin në perfundimin se nuk ekziston një konsensus në dhënien e një
treguesi për ndikimin e emigracionit në rezultatet e tregut të punës; nga një
këndvështrim empirik, një ndikim negativ, madje i vogël, i emigracionit është zbuluar
në pagat e vendit pritës. Kjo është koherent me konkluzionin kryesor të modeleve
teorike në lidhje me ndikimet e tregut të punës të emigracionit: ajo varet në supozimin
rreth zëvendësueshmërisë së plotë/e jo te plotë mes emigrantëve dhe të punëtorëve
vendas. Nëse emigrantët supozohen si zëvendësues të plotë për vendasit, atëherë ka
një efekt të dëmshëm të imigracionit mbi pagat; ndërsa në qoftë se emigrantët
supozohen si zëvendësues jo të plotë për vendasit, një efekt pozitiv i emigrantëve në
paga ndodh dhe kjo varet nga shkalla e zëvendësueshmërisë.
Literatura mbi efektet e emigrantëve në performancën e vendit pritës ndahet në dy
rryma kryesore: a) njëri në adoptimin e kuadrit të modelit të rritjes, b) të tjera
adoptimin e përqasjes së kontabilitetit. Në të dyja rastet literatura ekzistuese nuk
është e larmishme për shkak të problemeve në disponueshmërinë e të dhënave dhe
problemeve ekonometrike mbi përcaktimin e mases reale të emigrantëve. Por një
mesazh kryesor mund të rrjedhë në mënyrë të qartë nga kjo literaturë: ndikimi mbi
të ardhurat për frymë varet në supozimin mbi përmbajtjen e kapitalit njerëzor të
emigrantëve dhe periudhës kohor. Nëse emigrantët janë supozuar si foshnje të sapo
lindur, ndikimi i emigracionit mbi të ardhurat për frymë do të jetë negativ, ndërsa
në qoftë se emigrantët janë të pajisura me një kapital njerëzor, një ndikim pozitiv në
të ardhurat për frymë do të ndodhë.
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Legjislacioni për likuidimin e shoqërive tregtare në Kosovë konform
Acquis Communautaire të BE -së

Prof asoc. Dr.sc. Armand Krasniqi
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”

Hyrje

Problemet me të cilat sfidohen shoqëritë tregtare në vendin tonë janë të shumta.
Ato fillojnë që nga nevoja e pozicionimit në treg e deri të realizimi i objektivave dhe
synimeve për të cilat edhe janë krijuar. Këto vështirësitë në masë të madhe janë
produkt i ndikimit të efekteve të krizës ekonomike, tranzicionit, ekonomisë joformale,
konkurrencës jolojale,etj,. Mbase efektet negative të këtyre fenomeneve kanë impakt
të drejtpërdrejtë edhe në raportet ndërmjet pronarëve  të shoqërisë të ndërlidhura
me kontradikta për modalitete e menaxhimi dhe përmbushjes së detyrimeve ndaj
kreditorëve. Në teori e praktikë dhe raporte vendore e ndërkombëtare më shumë
studime e kërkime i dedikohen natyrës së regjistrimit të shoqërive tregtare, ofrimit
të modaliteteve për thjeshtësimin e procedurave të regjistrimit duke e matur suksesin
vetëm në këtë dimension. Pak ose fare pak studime, raporte ose kërkime i dedikohen
faktit se sa biznese janë jofunksionale, pasive ose sa të çregjistruara dhe cili është
shkaku i tyre. Punim pretendon që analizojë një dimension bazën juridik të
rregullave, mënyrave dhe mundësive të mbylljes së një shoqërie tregtare nëpërmjet
procedurës së likuidimit. Procedurat e likuidimit1 ndonëse teoritikisht në një masë
të caktuar konsiderohen të jenë efektive, në realitetin tonë ato nga subjektet biznesore
nuk iniciohen as vullnetarisht e as nëpërmjet gjykatave të vendit. Legjislacioni që
rregullon procesin e likuidimit të subjekteve biznesore me marrëveshjen e pronarëve
ose  atyre me paaftësi operuese, përfaqëson një nga pjesët më themelore të sistemit
juridik që rregullon këtë segment të tregut modern. Për nevojë të rregullit juridik të
procesit të likuidimit dhe formave tjera të shuarjes së shoqërive tregtare, vendet e
tranzicionit këta mekanizma ligjor i trajtojnë me kujdes kryesisht nëpërmjet
reformimit të sistemit legjislative. Duhet theksuar se vendet me traditë të gjatë më
ekonomi të tregut çështjen e rregullimit të procedurave efikase dhe efektive të
likuidimit i perceptojnë nga zonat më dinamike me ndjeshmëri të lartë. Kjo me qëllim
të ofrimit të zgjedhjeve të reja që më sukses të ndiqen trendët e ndryshimeve në
ekonomisë ndërkombëtare. Në këtë sferë kontribut të rëndësishëm japin edhe një
numër i caktuar i institucioneve ndërkombëtare dhe multilaterale siç janë BB,2 FMN,
UNCITRAL,3 BE4 dhe të tjerët.
___________________________________________________

1 Uka N., Fjalorë i drejtësisë, Tiranë 2011. Në këtë fjalorë fjala likuidim në kuptimin e shoqërive tregtare ka
të bëjë me procesin e shpërbërjes apo të mbylljes së një shoqërie i cili mund të jetë vullnetar, në marrëveshje
ndërmjet aksionarëve dhe, kur është e përshtatshme në koordinim me kreditorët e shoqërisë,ose mund të
jetë i detyrueshëm, më urdhër të një gjykate në bazë të padisë së një kreditori (ndonjëherë organeve
tatimore) dhe gjatë të cilit, aktivitetet e shoqërisë, nëse ka, pas shlyerjes së borxheve të saj u shpërndahen
aksionarëve, të cilët duhet të paguajnë tatimin për llogaritjen e të ardhurave nga likuidimi, që mund të
ndryshojnë në varësi të faktit nëse likuidimi është rezultat i një shpërbërjeje të thjeshtë ose i një shpërbërjeje
për qëllime bashkimi.
2 http://cour-europe-arbitrage.org/content.php?lang=en&delegation=1&id=1
3 http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2010Arbitration_rules.html
4 http://cour-europe-arbitrage.org/content.php?lang=en&delegation=1&id=1
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Fjalë kyce: Legjislacion, shoqëri tregtare, Kosovë, Acquis communautaire.

Hyrje

Synimi i legjislacionit modern për shpërbërjen, likuidimin dhe  falimentimin është
që më kujdes dhe racionalitet të trajtojë problemin e subjekteve të cilët janë debitorë
të mbingarkuar financiarisht që shpesh rrezikojnë që në një afat të caktuar të mos
jenë më produktiv gjegjësisht solvent, pasi çdo pasuri që ata fitojnë, si rezultat i
aktivitetit të tyre fitimprurës, merret nëpërmjet procedurave të ekzekutimit për të
kënaqur pretendimet e kreditorëve. Kjo humbje produktiviteti dëmton jo vetëm
debitorin dhe familjen e tij/saj, por gjithashtu, shoqërinë në të cilën ai/ajo jeton.
Shpesh, debitori rrezikon që bëhet një barrë për shoqërinë më tepër se sa një anëtar
kontribuues i saj. Njëra ndër karakteristikat e legjislacionit modern që rregullon
likuidimit është që debitorëve të mbingarkuar tu mundësohet një “fillim të ri” dhe
të çlirohen nga shumica e pretendimeve të kreditorëve të mëparshëm. Versionet e
fillimit të ri nuk zbatohet vetëm për personat juridikë e ata më zotësi të caktuar
biznesore por mund të përdoret nga debitorët individë vetëm në rrethana shumë të
kufizuara. Ai nuk zbatohet për debitorë të cilët nuk kanë aktive ose që kanë vetëm
aq aktive sa për të paguar shpenzimet e procedurës së likuidimit.

2. Dallimet në mes të likuidimit dhe falimentimit

Si rregull shoqëria biznesore ka mundësi që veprimtarinë e vet ta përfundojë në dy
mënyra dhe atë nëpërmjet procedurës së likuidimit dhe të falimentimit. Sipas
botëkuptimeve të deritanishme që janë rezultat i komentimit të legjislacionit aktual
lidhur me këtë temë është konstituuar terminologji universale. Në literaturë mund
të hasim në përdorimin e termeve falimentim, bankrotim, likuidim, likuidim gjyqësor,
likuidim vullnetar, shpërbërje, etj,. Pavarësisht nga këto terme, realisht mund të
konstatohet se ekzistojnë vetëm dy mënyra për shuarjen e një ndërmarrje biznesore
që në legjislacionin konsiderohen si likuidim apo si falimentimi i shoqërisë. Likuidimi
në dy modalitete e saja paraqet shuarjen e një ndërmarrje biznesore kur ka mjete të
nevojshme për përmbushjen e detyrimeve ndaj kreditorëve të saj.5 Falimentimi paraqet
proces gjegjësisht zgjedhje më të ndërlikuar të përmbushjes kolektive të detyrimeve
të kreditorëve nga pasuria e përgjithshme e debitorit  me ç’rast, si rregull,  personi
juridik pushon së ekzistuari.6 Në bazë të këtyre definicioneve mund të përfundohet
që, në mes të likuidimit dhe falimentimit, ekzistojnë dallime si në kuptim material
ashtu edhe formal.
Dallimet materiale në mes të likuidimit dhe falimentimit perceptohen nga fakti se
një shoqëri biznesore a ka aftësi që të përmbush detyrimet e veta ndaj kreditorëve
apo jo. Likuidimi ka mundësi që të zbatohet nëse ekzistojnë rrethana të caktuara të
cilat ndikojnë në shuarjen e ndërmarrjes. Këto mund të jenë: kalimi i kohës për të
cilën është themeluar ndërmarrja, arritja e qëllimit të themelimit të ndërmarrjes,
mungesa e minimumit të themeluesve në bazë të afatit, etj,. Pavarësisht nga shkaqet

______________________________________

5 Pravni Leksikon “Savremena Administracija” Beograd 1964 fq. 429
6 Po aty fq. 887
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likuidimi çdo herë është shuarje e ndërmarrjes solvente gjegjësisht shoqërisë e cila
ka mundësi që të përmbush detyrimet ndaj kreditorëve të saj. Falimentimi është
shuarje e ndërmarrjes insolvente e cila nuk ka mundësi që t’i përmbush detyrimet
ndaj kreditorëve të vet. Pikërisht për shkak të kësaj gjendje konsiderohet e
domosdoshme zgjedhje kolektive dhe kjo nëpërmjet shitjes së pasurisë së përgjithshme
të debitorit gjegjësisht të debitorit nën falimentim në cilësi të personit juridik.
Falimentimi ka mundësi që të vije edhe gjatë procesit të likuidimit nëse vërtetohet se
shoqëria është e mbingarkuar me borxh dhe pasuria në dispozicion të saj nuk është
e mjaftueshme për të përmbushur plotësisht detyrimet e të gjithë kreditorëve të
shoqërisë.
Dallimet formale në mes të likuidimit dhe falimentimit konsiderohen nëpërmjet
dispozitave juridike që e rregullojnë likuidimin ose falimentimin. Në raste kur një
ndërmarrje solvente shuhet me likuidim atëherë dispozitat për zbatimi e këtij procesi
zakonisht gjenden në ligjet që rregullojnë shoqëritë tregtare. Në anën tjetër
falimentimi, si rregull, rregullohet me ligj të veçantë.
Ndryshimi i këtyre dy instituteve konsiderohet edhe gjatë procesit të shuarjes së
shoqërisë së caktuar. Administratori i likuidimit emërohet në bazë të vendimit për
inicimin e procesit të likuidimit të cilën e sjellin partnerët, komplementarët gjegjësisht
kuvendi i themeluesve në varësi nga forma e shoqërisë biznesore. Me emërimin e
administratorit drejtues të likuidimit të gjithë përfaqësuesve të autorizuar të shoqërisë
u pushojnë të drejtat e përfaqësimit. Madje, administratori i likuidimit ka mundësi
që formalisht të jetë pronari i shoqërisë. Në procedurën e falimentimit, administratori
drejtues i falimentimit është njëri nga organet procedurale dhe ka statusin e personit
zyrtar në kuptim të dispozitave të ligjore. Administratorin drejtues të falimentimit
e emëron gjyqtari i falimentit i gjykatës kompetente në bazë të vendimit për hapjen
e procedurës së falimentimit nga radha e listës. Të qenit administratorë i falimentimit
kërkon një vëllim të madh të njohurive dhe përgatitje të veçantë për kryerjen e një
veprimtarie të tillë duke e pasur parasysh se ky kjo procedurë jo vetëm që është e
ndërlikuar por edhe punë me përgjegjësi shumë më të madhe se sa ajo e
administratorit të likuidimit. Kjo më së miri argumentohet se procesi i likuidimit të
një shoqërie ka mundësi që të realizohet edhe nga ana e pronari të saj pa involvimin
e gjykatës (gjykata në këtë rast ka vetëm funksionin mbikëqyrës dhe kontrollon
vetëm ligjshmërinë e procesit dhe tretmanin e kreditorëve në shoqëri) ndërkaq procesi
i falimentimit detyrimisht realizohet nëpërmjet hapjes, drejtimit dhe përmbylljes së
procedurës nga ana e gjykatës kompetente. Inicimin e procedurës së likuidimit të
dhunshëm nga ana e gjykatës nuk duhet ngatërruar me falimentimin.
Realisht, shuarje e shoqërisë biznesore me falimentim është një proces më i ndërlikuar
se sa likuidimi. Në procesin e falimentimit paraqiten organet e falimentimit ndërkaq
kreditorët formojnë kuvendin dhe një këshill drejtues të kreditorëve. Gjyqtari i
falimentimit organizon shqyrtimin gjyqësor për të përcaktuar kërkesat. Hapja e
procedurës së falimentimit prodhon disa pasoja procedurale -juridike ndaj debitorit
në falimentim dhe të drejtave të tij që ka pasur deri në atë moment deri sa në
procedurën e likuidimit zbatohen një numër shumë më i vogël veprimesh. Sa i
përket trajtimit të masës së pasurisë e cila mbetet pas shpërndarjes së saj në procedurë
të falimentimit zbatohen rregullat e ndarjes së saj në mbajtësit e aksioneve (rregullat
e shpërndarjes së likuidimit). Në shumë mënyra institutet e likuidimit dhe të
falimentimit prodhojnë rezultate të njëjta në aspektin juridik të shoqërisë së caktuar
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biznesore. Shoqëria biznesore e cila shuhet me vendim për përfundimin e likuidimit
ose vendimin për përmbylljen e procesit të falimentimit rezulton me shlyerjen e saj
nga regjistri i subjekteve biznesore në bazë të dispozitave ligjore për regjistrimin e
ndërmarrjes.

3. Dallimi në mes të shpërbërjes dhe likuidimit të shoqërisë tregtare

Ligji për shoqëritë tregtare në Republikën e Kosovës procesin e shpërbërjes dhe
likuidimin e shoqërisë biznesore e rregullon me dispozita ligjore të veçanta.
Shpërbërja dhe likuidimi përveç ngjashmërive kanë dallime thelbësore në sferën e
rregullimit të marrëdhënieve në mes pronarëve - partnerëve të shoqërisë tregtare.
Shpërbërja si proces i dedikohet shoqërive tregtare kolektive të cilat shpërbëhen jo
për shkak të vullnetit të partnerëve ndërkaq likuidimi zakonisht është akt i vullnetit
të pronarëve të shoqërisë tregtare. Shpërbërja pa vullnetit e partnerëve të shoqërisë
tregtare ndodhë në rast se të vdekjes së njërit prej partnerëve, shpërbërjes së njërit
partner të përgjithshëm që është shoqëri tregtare ose shoqëri tjetër, tërheqjes ose
përjashtimin të cilitdo partner, skadimit të afatit të caktuar për ekzistimin e shoqërisë
kolektive, nëse ka afat të këtillë, ose kur dhe nëse veprimtaria kryesore tregtare e
shoqërisë, për të cilën shoqëria është themeluar, bëhet e paligjshme.7 Likuidimi i
detyrueshëm është proces i përshtatshëm që mund të zbatohet edhe ndaj një shoqërie
individuale gjë në këtë rast nuk mund të flitet për shpërbërje. Në këtë kontekst
shpërbërja mund të zbatohet vetëm për shoqëritë që kanë dy ose më shumë partnerë
ose aksionar ndërkaq likuidimi mund të zbatohet pavarësisht se e kemi të bëjmë me
një shoqëri tregtare e cila ka një ose më shumë partnerë gjegjësisht aksionarë.

4. Korniza juridike për likuidim e shoqërisë tregtare në Kosovë

Korniza juridike e nacionale për procesin e likuidimit përbëhet nga Ligji për
likuidimin dhe riorganizimin e personave juridik në falimentimi8 që në realitet
përfaqëson një akt me shumë të karakterit procedural, Ligji për bankat, institucionet
mikrofinanciare, institucionet financiare jobankare që rregullon likuidimin e tyre9

dhe Ligji për shoqëritë tregtare që po ashtu rregullon sferën e likuidimit dhe të
falimentimit për shoqëritë e caktuara tregtare10. Megjithatë, në ndihmë të interpretimit
të situatave ku ka mbivendosje me ligjet e tjera, për sa i përket fushës së likuidimit
dhe falimentimit, Ligji për likuidimin dhe riorganizimin e personave juridik në
falimentimi ka epërsi, gjë që parashikohet shprehimisht në nenin 1 të tij.11 Ligji për
likuidimin dhe riorganizimin e personave juridik në falimentimi aplikohet në harmoni
edhe me ligje të tjera si p.sh. Ligji i Procedurës Kontestimore, Ligji për Marrëdhëniet
Detyrimore, Ligji për Bankat, Institucionet Mikrofinanciare, Institucionet Financiare
Jobankare, Ligji për Shoqëritë Tregtare, Ligji për Procedurat Tatimore. Ligji për
__________________________________________________

7 Ligji për shoqëritë tregtare Nr. 02/L-123, neni  64.1
8 Ligji për likuidimin dhe riorganizimin e personave juridik në falimentimi Nr. 2003/4
9 Ligjin për bankat, institucionet mikrofinanciare, institucionet financiare jobankare Nr. 04/L - 093
10 Ligji për shoqëritë tregtare Nr. 02/L-123
11 Ligji për likuidimin dhe riorganizimin e personave juridik në falimentimi Nr. 2003/4 në nenin 1 konsideron
se “Dispozitat e përgjithshme lidhur me sferën e veprimit që ka ky ligj në zbatimin e procedurës e
falimentimit, për aq sa ato nuk bien në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji”
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sistemin e pagesave, Kodon Penal, etj,.
Likuidimi i shoqërive tregtare juridikisht mund të jetë një proces i vullnetshëm apo
i domosdoshëm gjegjësisht i dhunshëm.
Likuidimi i vullnetshëm i shoqërisë tregtare buron nga  marrëveshja e pronarëve
të saj të cilët kanë interesin e caktuar që ta mbyllin ose transformojnë veprimtarinë
e tyre të deritashme biznesore. Ligji për Shoqëritë tregtare në Republikën e Kosovës
në dispozitën e nenit 65.1.,12 në mënyrë të qartë ka rregulluar mundësinë e shpërbërjes
me likuidim pavarësisht nga formës që ka shoqëria tregtare duke e konsideron këtë
proces, mbi të gjitha, si akt të vullnetit të pronarëve të shoqërisë tregtare që merret
me një shumicë të thjeshtë të votave. Sipas këtij ligji, nëse pronarët e biznesit merren
vesh që të fillojnë procesin e shpërbërjes gjegjësisht të likuidimit të shoqërisë tregtare,
nëse më parë më marrëveshjen e themelimit të shoqërisë nuk janë pajtuar ndryshe,
caktojnë një person të tretë në cilësi të likuiduesit. Në këtë rast personi në cilësi të
likuiduesit formalisht bëhet titullarë i pasurisë së shoqërisë kolektive. Në këtë detyrë,
likuiduesit përveç që i lejohen autorizime për marrjen përsipër të kompetencat
pronarëve të shoqërisë, në posedim i kalohen edhe regjistrat, librat dhe arkivi i
shoqërisë në likuidim.13 Likuiduesi ka për detyrë që në një periudhë kohore jo më
shumë se njëzet e një ditë të shqyrtojë dhe analizojë në detaje tërë dokumentacionin
e marrë në posedim të verifikojë solvencën (aftësinë paguese) të shoqërisë tregtare.
Në rast se konstaton se me rastin e marrjes së detyrës shoqëria tregtare nuk ka qenë
solvente është i detyruar që menjëherë të fillojë procedurën e falimentimit. Në rast
se likuiduesi nuk është në gjendje që të përcaktojë solvencën ose insolvencën e
shoqërisë tregtare sipas afatit ligjor atëherë kreditorët kanë mundësi që t’i drejtohen
gjykatës kompetente me kërkesë - padi që procedura e likuidimit të ekzekutohet
sipas ligjit në fuqi për falimentimin.14Nëse likuiduesi përfundon se shoqëria tregtare
nën procesin e likuidimit është solvente dhe ka masën - asetet të mjaftueshme për t’i
përmbushur në tërësi kërkesat e kreditorëve atëherë, në afat jo më shumë se tridhjetë
ditë, e publikon vendimin e emërimit në cilësi të likuiduesit në gazetën zyrtare të
Republikës së Kosovës dhe në dy gazeta tjera ditore. E tërë kjo me qëllim  të informimit
të kreditorëve për mundësinë që e parashtrimit të kërkesave të arsyeshme për
përmbushjen tyre.15Pas fazës së njoftimit publik likuiduesi duhet që të fillojë
procedurën e likuidimit në përputhje me dispozitat e Ligji në fuqi për likuidimin
dhe riorganizimin e personave juridik në falimentim. Likuiduesi në këtë proces çdo
herë duhet të ketë kujdes që transaksionet paraprake të mos i shpallë si të dëmshme
ose mashtruese ndaj kreditorëve të caktuar dhe të mos rimerr para ose pronë të cilat
kanë qenë lëndë e transaksioneve të kaluara kur në fakt nuk ka pasur kompetenca.16

Likuidimi i dhunshëm i shoqërive tregtare është procesi i shuarjes së një ndërmarrje
solvente që iniciohet dhe procedohet me anë të padisë nga ana e kreditorëve  që
mund të jetë subjekte e fizike, juridike (p.sh. administratës tatimore) mbi bazën e
një vendimit gjyqësor me qëllim të kompensimit të dëmit. Procesi i likuidimit të
dhunshëm në vendin tonë është rregulluar me  Ligji për likuidimin dhe riorganizimin
________________________________________________

12 Ligji për shoqëritë tregtare Nr. 02/L-123 neni 65
13 LSHT neni 65.2.
14 LSTH, neni 65.3.
15 LSHT  neni 65.4
16 LSHT  neni 65.5
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e personave juridik në falimentimi që është nxjerrë në vitin 2003 nga ana e
Institucioneve të Përkohshme Qeverisëse në Kosovë nën mandatin e UNMIK - ut.
Ligji në fjalë, në pjesën ku me dispozita të caktuara rregullohet materia e likuidimit,
nuk është mjaft e pasur dhe më elementët të pa mjaftueshëm për sa i përket përmbajtjes
dhe realizimit të qëllimit të vet. Në pjesën e përkufizimeve termi likuidim nuk
përkufizohet fare dhe jepen sqarime se cilat shoqëri tregtare kanë mundësi që të
futën në proces të likuidimit të dhunshëm. Po ashtu nuk precizohet se kush mund
të jetë në rolin e administratorit të likuidimit dhe a është juridikisht e pranueshme
që këtë funksion mund të kryejë administratori i falimentimit.

5. Efektet e likuidimit, masa e likuidimit dhe tatimimi i fitimit në likuidim

Shoqëria tregtare në likuidim është shoqëri në proces të shuarje së vet me çfarë
shkaktohet ndarje të pasuria ndërmjet themeluesve të saj pas pagesën e borxheve që
kanë ndaj kreditorëve potencial. Nëse shoqëria tregtare e ndërprenë veprimtarinë
biznesore ose edhe likuidohet por, ndërkohë, edhe pas kësaj faze, një pjesë e fitimit
vazhdon të rrjedhë - akumulohet për shkak të natyrës së biznesit në vijim, ajo
gjithsesi tatimohet dhe prapë ndahet sipas mënyrës dhe formulës sipas të cilës është
ndarë pasuria kryesore. Fitimi i akumuluar (likuidimi i fitimit) në disa raste tatimohet
si fitim ndërkaq në disa raste tjera si e hyrë kapitale nëse ne legjislacionin tatimor
nuk është përcaktuar ndryshe.
Llogaritja e fitimit që rrjedhë nga procesi i likuidimit të shoqërisë tregtare patjetër
që pronarët e pjesëve të saj i vë para detyrimit të pagesës së tatimit në fitim. Në këtë
rast ky detyrim dallon në varësi se a bëhet fjalë vetëm për shuarje të zakonshme të
shoqërisë tregtare apo për rastet kur procesi i likuidimit zhvillohet me qëllim që
shoqëria tregtare t’i bashkohet (aneksohet) një shoqërie tjetër. Në rastin e parë
shoqëria tregtare pushon që të ekzistojë dhe i gjithë fitimi i akumuluar ka mundësi
që të trajtohet si fitim i krijuarit nga pronari i pronësisë së ndarë. Në rastin e dytë
shoqëria tregtare, edhe pas procesit të likuidimit, në realitet vazhdon të ekzistojë më
tutje e integruar në shoqërinë tjetër. Efektet e fitimeve të akumuluara, së paku
pjesërisht, konsiderohen si pjesë të pasurisë së shoqërisë tregtare në të cilën është
integruar dhe ka vazhduar të zhvillojë veprimtarinë biznsore. Nga ky fakt fitimi i
shoqërisë së likuiduar nuk mund të konsiderohet fitim që ka ndodhur si pjesë e
ndarë e pronësisë por si e hyrë kapitale.
Masa e likuiduese zakonisht paraqet asetet e shoqërisë tregtare të  konvertuara ne
vlerë të caktuar në para mbi bazën e të cilave kryhet procesi i likuidimit të dhunshëm.
Nga masa e likuidimit duhet që të mbulohen shpenzimet e procedurës së likuidimit
dhe të përmbushën detyrimet ndaj kreditorëve sipas radhës së përcaktuar.

6. Çfarë duhet të jetë legjislacioni që rregullon likuidimin

Më sipër u theksua se ligji bazikë me të cilin rregullohet likuidimi i detyrueshëm
është Ligji për likuidimin dhe riorganizimin e personave juridik në falimentimi i
vitit 2003. Nuk ka asnjë dilemë se ky akt juridik në rrethanat e reja është i
papërshtatshëm. Struktura e tij ka nevojë të rishikohet në shumë diemensione
procedurale e materiale. Rregullat e kësaj materie krijojnë konfuzion në mënyrën se
si ky proces është organizuar nëpër kapitujt në ligje të caktuara. Të dhënat që
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disponojmë në lidhje me radhën e procedurave të disponueshme tregojnë se procesi i
likuidimi është më i përdorur në praktikë në krahasim me riorganizimin dhe
bankrotimin. Është interesante se instituti i likuidimit në Kosovë në përgjithësi shikohet
si një “vdekje juridike” dhe jo si një “mundësi për një fillim të ri”. Bazuar në këtë
situatë procesin i likuidimit dhe riorganizimin e personave juridik në falimentimi
mbetet konfuz, jo praktik dhe i pa harmonizuara me Acqui Communitaire.
Reforma e procedurave të falimentit dhe të likuidimit nuk duhet të neglizhohen por
duhet të jenë njëra më rëndësi vendimtare në të ardhmen e afërt që duhet t’i trajtojë
Ministria e Drejtësisë. Kjo reformë jo vetëm që do rriste sigurinë juridike për biznes
por do të ketë impakt edhe në sferën e nxitjes së investimeve të huaja dhe përmirësimit
të klimës së biznesit në Kosovë. Prandaj, ndryshimi dhe plotësimi i legjislacionit për
falimentimin dhe likuidimin duhet të plotësojë kriteret që janë parashikuar me rregullat
UNCITRAL. Kryesisht, mbi bazën e këtyre praktikave, duhet rregulluar themelimin
dhe funksionimin e një strukture të posaçme gjegjësisht Agjencie nacionale për
mbikëqyrjen e falimentimit dhe të likuidimit. Kjo agjenci duhet që të ketë kompetencë
të posaçme edhe për mbikëqyrjen e administratorëve të falimentit. Pjesë e kësaj, pjesë
e reformës duhet të jetë zbatimi i rregullave të detyrueshme për: licencimin e
administratorëve; promovimin e standardeve të njëjta; mbajtjen e regjistrit të
administratorëve të falimentit si dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë së tyre. Kjo Agjencia
do të duhej që të kujdeset që administratori i licencuar të kryejë detyrat e tij në përputhje
me ligjin, standardet kombëtare e ndërkombëtare të masës së falimentit, si dhe Kodin
e Etikës. Ndryshimet në kornizën ligjore në tërësinë e tyre do të ishin më të pranueshme
nëse do t’i  përshtateshin legjislacionit për falimentin sipas modelit gjerman meqë ky
model dominon edhe në rregulloret e BE - së. Kjo edhe për faktin se kuadri normativ
rregullator aktual që rregullon shoqëritë dhe ndërmarrjet tregtare është i ngjashëm
me atë të Gjermanisë dhe të disa vendeve të rajonit.
Në aspektin ndërkombëtar ka pasur përpjekje të vazhdueshme për modernizimin e
materies së falimentimit dhe likuidimit nëpërmjet procesit të unifikimit të parimeve
dhe dispozitave ligjore. Në ky këndvështrim procesi i likuidimit nuk ndahet nga ai
i falimentimit. Disa akte ndërkombëtare apo përpjekje për prefeksinimin e këtyre
rregullave kanë një ndikim të veçantë në kornizat ligjore kombëtare. Të tilla kanë
qenë Ligji model për Projekt-konventën për Falimentimin Ndërkufitar të
UNCITRAL-it, teksti përfundimtar i të cilit u miratua më 1997, Ligji model për
bashkëpunimin në rast të Falimentimit Ndërkombëtar të Dhomës Ndërkombëtare
të Avokatëve të vitit 1998, projekti i Falimentimit Ndërkufitar të Institutit Amerikan
të së Drejtës, etj. Duhet theksuar se, me gjithë përpjekjet e vazhdueshme për të
disiplinuar problemet ndërkombëtare që mund të shfaqë një procedurat e falimentimit
dhe të likuidimit, përsëri nuk kemi marrëveshje apo traktate që të jenë nënshkruar
dhe ratifikuar gjerësisht sa të shërbejnë si një pikë orientimi për zgjidhjen e këtyre
problemeve që ndeshen jo radhë në të tilla procedura. Si rezultat i kësaj, ka shumë
vështirësi për të zgjidhur konfliktet ndërkombëtare për falimentimin dhe likuidimin.
Edhe në Evropë ka pasur mjaftë tentativa për të rregulluar problemet e falimentimit
dhe likuidimit. Aksionet me serioze në këtë segment datojnë që me 5 qershor 1990
kur Stamboll të Turqisë është miratuar Konventa Evropiane17 për “disa aspekte
ndërkombëtare të falimentimit”, të cilën e kanë nënshkruar vetëm 8 vende, nga të cilët
_________________________________________________

17 European Convention on Certain Aspects of International Bankruptcy:
  marrë ne http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=4&NT=136
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vetëm njëri e ka ratifikuar. Bashkimi Evropian në vitin 1995 ka adaptuar një Konvente
për Procedurat e Falimentimit por që asnjëra nga këto konventa nuk ka hyrë në
fuqi.  Më qe Konventa e vitit 1995 nuk u miratua nga të gjithë shtetet anëtare të BE,
Këshilli i Ministrave të BE e miratoi tekstin e Konventës përgatitore në cilësi të
Rregullores. Kjo Rregullore u miratua në 29 maj 2000 dhe ka hyrë në fuqi në vendet
anëtare të BE më 31 maj 2002.18 Rregullorja për procedurat e falimentimit është
shprehur për njohjen automatike të vendimit të huaj për fillimin e falimentimit. Në
këtë akt juridik të BE -së, për procedurat e falimentimit reciprociteti është siguruar
në mënyrë optimale, sepse çdo shtet anëtar është detyruar të njohë vendimin për
fillimin e procedurës së falimentimit të një shteti tjetër anëtar.19

Përfundimisht, suksesi i zbatimit të kornizës ligjore në procesin e falimentimit dhe
likuidimit të detyrueshëm do të varet kryesisht nga pasja e administratorëve të
kualifikuar dhe kompetentë. Eksperienca e vendeve të tjera tregon se mungesa e
besimit tek administratorët e falimentimit sjell shmangien e përdorimit të ligjit për
falimentimin ose likuidimin nga ana e kreditorëve, si mekanizëm për rregullimin e
përgjegjësive të debitorëve të mbingarkuar me borxhe. Meqenëse edhe literatura
shpjeguese e Ligjit për Falimentimin e likuidimin është e pakët, gjyqtarët e Gjykatave
të falimentimit e të likuidimit duhet të përgatisin një listë me përkufizime shtesë të
cilësive që duhen pasur parasysh në emërimin e administratorëve.

7. Përfundimet

Likuidimi paraqet njërin nga format e shuarjes së shoqërisë biznesore e cila realizohet
kur ka mjete të mjaftueshme financiare ose asete që t’i përmbush plotësisht detyrimet
e veta ndaj kreditorëve potencial. Anëtarët e shoqërisë pas përmbushjes së detyrimeve
nxjerrin vendim për përfundimin e likuidimit më çfarë shoqëria tregtare shlyhet
nga regjistri në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë. Likuidimi i
shoqërisë biznesore në cilësi të debitorit në gjendje të aftë pagues (insolvente) luan
një rol të rëndësishëm në ekonomi, si një proces nëpërmjet të cilit shoqëritë tregtare
të paafta të biznesit të kenë mundësi që të largohen nga tregu ose integrohen në
subjekte tjera biznesore. Në planin ekonomik është më racionale që burimet të
zhvendosen nga përdorimet me vlera të ulëta tek ato më të larta. Burimet që nuk
janë përdorur në mënyrë efikase duhet të çlirohen për t’u përdorur në organizime
biznesi më efikase. Sistemet ligjore moderne likuidimin e parashikojnë si një
mekanizëm nëpërmjet të cilit shoqëria tregtare solvente më marrëveshje ose me
vendim gjykate mund t’i jep fund  ekzistencës të vet duke i përmbushur në tërësi
detyrimet ndaj të gjithë kreditorëve.
Likuidimi mund të jetë vullnetar dhe i detyrueshëm. Likuidimi vullnetar bëhet kur
pronarët e shoqërisë tregtare vendosin të përfundojnë ekzistencën e shoqërisë
tregtare, të shesin pasurinë e saj dhe të shpërndajnë ndërmjet tyre të ardhurat nga
shitja e pasurisë. Megjithatë, duhet pasur parasysh se likuidimi vullnetar i shoqërisë
tregtare mund të bëhet vetëm pas përmbushjes së të gjitha borxheve dhe detyrimeve

_____________________________________________________

18Council Regulation on Insolvency Proceeding (CE), N. 1346/2000, dt.29.05.2000
    marrë në http://www.ecri.eu/new/system/files/26+consumer_overindebtedness_consumer_law_eu.pdf
19 Simpoziumi i Ohrit, fq 63.
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të saj. Shoqëria tregtare mund t’i nënshtrohet likuidimi i detyrueshëm ose të
urdhëruar nga gjykata kur për këtë të ekzistoj baza ligjore që gjykata mund të
urdhërojë debitorin të shkojë në likuidim. Likuidimi vullnetar realizohet sipas
dispozitave të Ligjit për shoqëritë tregtare ndërkaq likuidimi i detyrueshëm sipas
Ligjit për likuidimin dhe riorganizimin e personave juridik në falimentimi.
Kosovë aktualisht ka një kornizë jo të plotë juridike që e rregullon likuidimin. Ligji
për likuidimin dhe riorganizimin e personave juridik në falimentimi që në realitet
përfaqëson një akt me tepër të karakterit procedural. Pjesë e kësaj kornize është
edhe Ligji për bankat, institucionet mikrofinanciare, institucionet financiare
jobankare që rregullon likuidimin e tyre dhe Ligji për shoqëritë tregtare që po ashtu
rregullon sferën e likuidimit dhe të falimentimit për shoqëritë e caktuara tregtare.
Në ndihmë të interpretimit të situatave ku ka mbivendosje me ligjet e tjera, për sa i
përket fushës së likuidimit dhe falimentimit, Ligji për likuidimin dhe riorganizimin
e personave juridik në falimentimi ka epërsi, gjë që parashikohet shprehimisht në
nenin 1 të tij. Ligji për likuidimin dhe riorganizimin e personave juridik në
falimentimi aplikohet në harmoni edhe me ligje të tjera si p.sh. Ligji i Procedurës
Kontestimore, Ligji për Marrëdhëniet Detyrimore, Ligji për Bankat, Institucionet
Mikrofinanciare, Institucionet Financiare Jobankare, Ligji për Shoqëritë Tregtare,
Ligji për Procedurat Tatimore. Ligji për sistemin e pagesave, Kodon Penal, etj,.
Ligji për likuidimin dhe riorganizimin e personave juridik në falimentimi i vitit
2003 në rrethanat e reja është i papërshtatshëm. Struktura e këtij akti ka nevojë të
rishikohet në shumë dimensione procedurale e materiale. Aktualisht rregullat e kësaj
materie krijojnë konfuzion në mënyrën se si ky proces është organizuar nëpër
kapitujt në ligje të caktuara. Të dhënat që disponojmë në lidhje me radhën e
procedurave të disponueshme tregojnë se procesi i likuidimi është më i përdorur në
praktikë në krahasim me riorganizimin dhe bankrotimin. Është interesante se
instituti i likuidimit në Kosovë në përgjithësi shikohet si një “vdekje juridike” dhe
jo si një “mundësi për një fillim të ri”. Bazuar në këtë situatë procesin i likuidimit
dhe riorganizimin e personave juridik në falimentimi mbetet konfuz, jo praktik dhe
i pa harmonizuara me Acqui Communitaire. Ministria e Drejtësisë duhet që të rishikojë
Ligji për likuidimin dhe riorganizimin e personave juridik në falimentimi dhe ta
harmonizojë atë më rregullat dhe parimet e UNCITRAL-it, parimeve të proklamuara
me më  dhe Rregulloret e BE -së për procedurat e falimentimit. Mbi bazën e praktikave
ët shteteve më legjislacion të avancuar dhe stabil,  parashihet themelimi dhe
funksionimin e një strukture siç është Agjencie nacionale për mbikëqyrjen e
falimentimit dhe të likuidimit. Kjo agjenci duhet që të ketë kompetencë të posaçme
edhe për mbikëqyrjen e administratorëve të falimentit.
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Kriza Financiare në Evropë dhe efekti i saj në Kosovë

Jeton Zogjani
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Abstrakt

Në këtë punim është analizuar efektet e krizës financiare globale në Evrope, në vendet e
Evropës Jug - Lindore (EJL) dhe në Kosovë. Punim është i fokusuar kryesisht në argumentet
teorike dhe është orientuar në tri (3) kapituj kryesor për diskutim dhe për shtjellim me te
gjere mbi roli, efektet, sfidat dhe vështirësitë që kishte kriza e fundit financiare në ekonominë
evropiane. Në kapitullin e parë (I) është diskutuar mbi historikun e krizave nëpër Evropë
gjatë tri dekadave të fundit pastaj është përshkruar mbi flluskat e para të krizës së fundit
financiar dhe efektet e kësaj krize mbi sistemin e gjithëmbarshëm ekonomik të Evropës. Janë
identifikuar faktorët që kanë nxitur krizën financiare po ashtu janë identifikuar edhe sektorët
ekonomik më të goditurit nga kjo krizë. Përmes të dhënat të institucioneve me ndikim
ndërkombëtar është analizuar ecuria rritjes ekonomike nëpër rajone të ndryshme të Evropës
gjatë dhe pas krizës financiare. Në kapitullin e dytë (II) janë analizuar sfidat dhe vështirësitë
ekonomike tek vendet e EJL si dhe masat e ndërmarra nga ana e institucionet të këtyre
vendeve për të përballuar krizën financiare. Pastaj është analizuar ecuria e GDP-se gjatë dhe
pas krizës financiare, janë identifikuar sektorët strategjike më të goditurit të ekonomisë si
dhe efekti i qëllimeve të Lisbonës për tejkalimin e krizës financiare dhe recesionit ekonomik
në vendet e EJL. Në kapitullin e tretë (III), fillimisht janë analizuar sektorët kryesor të ekonomisë
dhe indikatorët makroekonomik që janë të prekura nga kriza financiare në Kosovë, krizë kjo
e cila ju ka imponuar ekonomisë e Kosovës për shkak të varësi së madhe ekonomike që ka
Kosova me vendeve të rajoni dhe më gjere. Pastaj janë identifikuar resurset financiare të
goditura nga kriza, që ishin të depozituar në institucionet e jashtme financiare si dhe politikat
e institucioneve të Kosovës për të përballuar sfidat e krizës financiare përmes privatizimit të
resurseve strategjike të Kosovës dhe mbajtjen e rritje ekonomike me parametra pozitive.

Fjalë kyçe: GDP, mirëqenia, recesioni ekonomi, sistemi financiar, tregu hipotekar

Hyrje

Efektet e krizës financiare globale në ekonominë Evropiane
“Rënia e murit të Berlin-it tregoi se mënyra socialiste e prodhimit nuk mund të funksionoj
ndërsa rënia e kompanisë “Lehman Brothers” tregoi se kapitalizmi i shfrenuar nuk mund të
funksionoj në mënyrë normale” [përshtatur nga (Selmanaj. S., 2010), faqe 91].

Stiglitz, J. 2009

Ekonomia Evropiane është goditur rënd nga kriza financiare globale, duke kërcënuar
seriozisht mirëqenien e përgjithshme ekonomike në nivel kontinentit. Krizat
financiare që kanë ndodhur në tri dekadat e fundit kanë reflektuar efektin e tyre
përtej kufijve të shteteve dhe kontinenteve. Dëmet dhe kaosi ekonomik dhe financiar
që po sjellin këto kriza janë të mëdha, si:  kriza e borxhit tek vendet e zhvilluara më
1980, kriza ruse më 1988 dhe kriza financiare e BE-së, etj. (Trabelsi, M. A, 2011).
Këto kriza janë të shoqëruara me pakënaqësi sociale, rritja e papunësisë, rënia e
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aksioneve në bursat, rënie e dërgesave dhe të investimeve të huaja, etj; (Merovci et
al, 2011). Përcaktimi i fajtorëve kryesor të krizës së fundit janë nga të ndryshmit,
disa hedhin fajin mbi bankave qendrore me politike e tyre “të lehta” ndaj krizës,
disa të tjerë fajësojnë Wall Street-it me hartimi e rregullave “të pa-afta” financiare,
disa të tjerë tejkalojnë limitin e parashikimit, si: “kriza janë një dënim hyjnor dhe e
pashmangshme për mëkatet e njeriut”, (Watt, A, 2008) f. 3).
Përhapjen e krizës financiare në ekonominë Evropiane sipas institucioneve me ndikim
financiare (si: FMN, BQE, etj), ishte ndikuar nga shumica e faktorëve që kanë nxitur
krizën globale edhe në SHBA, duke shkaktuar të njëjtën efekt krize edhe në Evropës.
Fillimisht, tregjet hipotekare janë nxitur me norma të ulëta interesi, kjo ju ka krijuar
kredi-marrësve “hipotekar” mundësi të jashtëzakonshme në zgjerimin e kredive të
tyre hipotekare ndaj kapitaleve dhe pasurive të patundshme. Mirëpo në një moment
ku çmimi i hipotekave u rritë në mënyrë të dukshme, kjo rritje u bë e papërballueshme
për konsumatorët e kredive hipotekare dhe ata filluan të ulin konsumin e tyre,
duke shkaktuar ngadalësim të dukshëm në aktivitetin e përgjithshëm ekonomik
dhe zvogëlimin “e menjëhershëm” të vlerës së patundshmërive. Ky shqetësim i
zvogëlimit të çmimeve u përhapë shpejt në tregjet tjera dhe nga frika e zhvlerësimit
të aseteve nën vlerën e tregut, tregjet e përgjithshme u kthyen si tregje jo-funksionale
(Jackson, J. K., 2009). Në figurën 1, pasqyrojmë efektet e krizës financiare në tregun
hipotekar në Britani të Madhe.

Nëse referohemi në tabelën 1, ku është pasqyruar rritja dhe ndryshim i ekonomisë si
në nivel global, në nivel të BE-së dhe të vendeve me më ndikim ekonomik në Evropë,
këtu do shohim se si kemi ulje ekonomike në nivel global (0.2 %) por me vlerë pozitive
ndërsa në kuadër të BE-së keni një ulje më të lartë afër 5 % (ku nga 3.1 në 2007 bie në
- 1.8 në 2009), kjo sigurisht është shumë e lartë në shkallë kontinenti. Por nëse
analizojmë në kuadër të vendeve me më ndikim në ekonominë Evropiane, shohim se
Italia ka një rënie ekonomike më të hershme (viti 2008) si pasojë e krizës financiare
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por që efekti dominues i kësaj krize ka qenë në 2009, si në nivel të BE-së që kemi rënie
ekonomike ashtu edhe në secilin vend të Evropës me vlera negative. Në vijim është
paraqitur ndikimi i krizës financiare në vendet me fuqi më të madhe ekonomike në
Evropë.

Tabela 1 Pasqyra e rritjes ekonomike në Evropë përgjatë krizave financiare

Burimi: Banka Botërore & FMN, 2009
Gjatë historisë së krizave ekonomike dhe financiare, lëvizjet e recesionit dhe
ekspansionit ekonomik kanë qenë të ndërlidhura njëra pas tjetrës, kjo ka ndodhur
edhe në krizën e fundit financiare. Ekonomia globale respektivisht ajo Evropiane
nga viti 2000 deri në 2007 kishin rritje ekonomike dhe stabilitet makroekonomik,
kjo periudhë është quajtur si “periudhë të artë” e stabilitetit dhe zhvillimit ekonomik.
(Dabrowski, M, 2010), andaj këtu kanë ndikuar disa faktor:
1) reformat e politikave gjithë përfshirëse në shumë vende (jo vetëm në Evropë);
2) përmirësimi i balancave fiskale;
3) sa herë që kemi trendë pozitive të rritjes ekonomike edhe çrregullimet në tregjet

financiare janë të minimizuara;
4) Politika të përshtatshme monetare apo “akomodim monetar”, etj.
Përhapja e shpejtë e krizës në Evropë vuri në dukje mangësitë dhe defektet serioze
që kishin në sektorit të SME por edhe në sektorit financiar në kuadër të rregulloreve
të tyre financiare që kanë ekzistuar deri në kohen e krizës në Evropë. Kur kriza
arriti kulmin e saj në Evropë atëherë shumë banka filluan të humbin besimin e tyre
dhe u treguan të pafuqishme ndaj kreditorëve dhe depozituesve të tyre, kjo ndodhi
për shkak të pamundësisë financiare për t’i kryer këto detyrime. Në këtë kohë, vlera
e letrave me vlerë (aksioneve) në treg ishte shumë e vogël apo edhe pa vlerë në kohë
krize. Reduktimi i kredive në limit dhe humbja e besimit pothuajse në tërë sistemin
financiar, çoj ekonominë e përgjithshme drejt zvogëlimit të shpenzimeve, uljen e
prodhimit në përgjithësi dhe reduktimin e shumë vendeve të punës (McDonnell, A.
& Burgess, B., 2013). Këto efekte të krizës globale reflektuan si për ekonomitë e
përgjithshme ashtu edhe për ekonominë familjare dhe kjo qoj ekonominë Evropiane
drejt zvogëlimin të saj në 5 % (Kapsis, I, 2012). Pavarësisht kësaj rënie shumë vende
Evropiane mbeten me recesion dhe me probleme të jashtëzakonshme ekonomike
dhe financiare, si: Greqia, Irlanda, Spanja, Portugalia dhe Italia.
Nëse analizojmë krizën e fundit se si ka ndikuar në sektorët ekonomik nëpër vendet
Evropiane atëherë sektori bankar dhe sektori i industrisë së prodhimit të makinave
ka qenë më të afektuar ndaj kësaj krize. Përderisa në sektorin bankar në të goditura
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nga kriza ishin bankat investive (posaçërisht në Britani të Madhe, Gjermani, France,
etj), kjo u reflektua edhe tek punonjësit e tyre me shkurtimin e vendeve të punës
dhe në uljen e përfitimeve (benifiteve shtesë), por edhe në uljen e shpenzimeve për
investime që mundëson zvogëlimin e riskut që mund të kenë aktivitetet bankare
ndaj krizave të mundshme. Ky veprim nuk ishte ndërmarrë vetëm në Evropë por
edhe në Azi dhe Amerikë gjatë kohës së krizës (Habib et al, 2013). Ndërsa në sektorin
e prodhimit të makinave, kompanitë kryesor evropiane, si: Volkswagen, Scania,
Fiat, Ford, etj; janë detyruar që prodhimet e tyre t’i ndërprenë përkohësisht për
shkak të zvogëlimit të blerjes në tregun e makinave gjatë kohës së krizës dhe kjo
kishte efektin e saj edhe tek furnizuesit e tyre si p.sh tek furnizuesit e gomave Michel-
in dhe furnizuesit e pasjeve të punës Bosch (Gennard, J., 2009).

Kapitulli I

Efektet e krizës financiare në vendet e Evropës Jug - Lindore

“Rajoni i Evropës Jug-lindore varet nga Evropa, e cila do t’i vuan pasojat më të mëdha sesa
SHBA-ja, kjo për shkak të eksporteve dhe Investimeve të Huaja Direkte do të zvogëlohen, ....
rajoni nuk mundet t’i shmanget krizës financiare globale .... disa vende janë të goditura në
mënyrë të drejtpërdrejt në sektorin e tregtisë ndërsa disa të tjera do të kenë pasoja në zvogëlimin
e çmimeve tek lëndët e para” [(Panagiotou, 2012), faqe 10].

Stiglitz, J. (Beograd, 2008)

Që nga vitet e 90-ta vendet e Evropës Jug-lindore (EJL) filluan procesi e transformimit
drejt sistemit të ekonomisë së tregut dhe kjo ka shkaktoj në mënyre të paprecedent
shpërbërjen ekonomike, monetare dhe politika jo të përshtatshme për dalje nga
recesioni i atëhershëm ekonomik etj. Por me përhapjen e krizës financiare shumica
nga këto vende janë goditur prapë me përmasa të mëdha, si në sektorin bankar, në
rritje e papunësisë dhe rritje e deficitit në borxhin e jashtëm, etj; (Uvalic, M., 2009).
Por kur vendeve të EJL ju shtohet edhe nevoja e domosdoshme për një konsolidimi
fiskal përmes masave për parandalimin e rënies së jo-likuiditeteve të borxheve të qeverisë
dhe përdorimi i masave për menaxhimin fiskal dhe të institucioneve, kjo në fakt përbën
sfidën më të madhe përballë këtyre vendeve (Staehr, K., 2010). Këto probleme ndjeshëm
po e rritin jo qëndrueshmërinë ekonomike dhe financiare të vendeve në EJL dhe
njëkohësisht po shfaqet si një sfidë shumë e madhe për ato vende të cilat janë kandidate
potenciale për integrim në BE por edhe për ato që janë në proces e sipër.
Kriza financiare i detyroj shumë nga qeveritë e vendeve të ndryshme të jenë të
disiplinuar sa i përket financave publike dhe kjo situatë krize ka dhënë sinjalin e saj
për ndërhyrje e shtetit në ekonomi, duke anashkaluar rënien e mëtejshme të ekonomisë,
rritje e problemeve sociale por njëkohësisht nxjerri në pah edhe dobësitë dhe të metat
që kishin qeveritë deri në kohe kur kriza u shfaqë, kjo në fakt ishte e domosdoshme
për vendet e zhvilluara por edhe një sfidë shumë e madhe për vendet e EJL. Kjo sfidë
ka ngërthyer në vete dy elemente bazë: e para: ishte në shkurtimet “drastike” i
kapitaleve në formë të huadhënieve për sektorin publik, për individët dhe familjet për
vendet e EJL; e dyta: zvogëlimi i kërkesës dhe konsumit të brendshëm, pra zvogëlimin
e ekonomisë respektivisht të GDP-së reale (Staehr, K., 2010). Në vijim do të paraqesin
efektet që kanë shkaktuar kriza financiare globale në GDP-në tek vendet e EJL.
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Tabela 2 Ndryshimi i GDP-së në vendet e Evropës Jug-lindore

Burimi: Banka Botërore 2010 & (*) kalkuluar nga autori
Kjo krizë financiare vëri në vështërsi shumë sektor ekonomike, si: sektorin bankar dhe
të ndërtimtarisë, industrinë e prodhimit të automobilave dhe rritje të jashtëzakonshëm
në papunësi dhe deflacion të lartë, etj; ky recesion u përhapë në mënyrë të pamëshirshme
edhe tek vendet e Ballkanit Perendimor (Selmanaj. S., 2010). Pra, në bazë të përllogaritjeve
në vitin 2007 kemi një rritje vjetore të GDP-së mbi 24 % (nga 5.3 % në 6.6 % në 2007) për
vendet e Ballkan-it. Mirëpo ndikim i krizës financiare u shfaq menjëherë në vitin 2008
me uljen mesatare të GDP-së në nivel të vendeve të rajonit me 27 % (nga 6.6 % në 2007,
ai u zvoglua në 5.2 % në 2008) dhe pothuajse të gjitha vende ishin në këtë kohë në
panikun e ndikimit të krizës financiare globale. Viti 2009 është karakterizuar si viti i
recesionit ekonomik për vendet e EJL por edhe për ato të Ballkan-it (përjashtim ishte
Shqipëria me 2.2 % dhe Kosova 4.0 % që arriten të tejkalojnë këtë krizë me vlera pozitive),
mesatarja e këtyre vendeve preku uljen e GDP-së me vlera negative me -1.4 %. Figura në
vijim paraqet ecurin mesatarën të GDP-së në vendet e EJL:

Kjo trend i lartë i uljes së GDP-së reale gjatë kohës së krizës financiare globale ka
ndikuar në mënyre të drejtpërdrejtë tek faktorët strategjik të ekonomisë, siç janë:
1) Varshmëria e kapitalit të bankave vendore nga tregu financiar ndërkombëtar,
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rritja e normës së interesit dhe ulje e aktiviteteve kreditore të bankave;
2) Në shumicën e vendeve të EJL, pjesën më e madhe të kapitalit bankar e përbënë

kapitali i huaj dhe në kohë krize ky kapital është ndikuar direkt nga vendeve e
origjinës;

3) Zvoglimi i investimeve të huaja direkte dhe tregut të kapitalit;
4) Ulje e ndjeshme e importeve dhe exporteve tek këto vende, etj.
Nëse bëjmë një përmbledhje të përgjithshme përmes Grafiku 1, mbi treguesit kryesore
që ishin mjaft të ekspozuar ndaj krizes financiare globale, si: indeksi i çmimit të
hipotekave në Britanin e Madhe, GDP-në reale në kuadër të vendeve të EJL, nivelin
e IHD dhe Remitencat atëherë mund të kuptojm efektin dhe ndikimin e krizës
financiare globale përmes tregues të lartë - përmendu.

Mirëpo nësë i referohemi figurës së mëposhtme mbi indeksit e zhvillimit i bazuar
mbi qëllimet e Lisbonës, ky indeks përcaktohet nga një mori faktorësh mjaft të
rëndësishëm ekonomik, si: sherbimet financiare, mjedisi biznesor dhe industrial,
inovacione dhe hulumtimi, zhvillim i qendrueshëm, liberalizimi, aspektet sociale,
etj. Në këtë indeks janë pasqyruar tri (3) regjione, si: SHBA-ja, Bashkimi Europian
(me 27 vende dhe me 15 - vendet anëtare) si dhe vendet e Evropës Jug-lindore. Ajo
që duhet të sqarohet sipas këtij indeksi është niveli i ndikimit që ka pasur kriza e
fundit financiare, ku SHBA-të kanë treguar një rënie gjatë viteve 2008 dhe 2010
kurse regjionet nga kontinenti evropian (EU - 27, EU – 15 dhe vendet e EJL) kanë
treguar një qendrueshmëri dhe ngritje të lehtë përgjatë kësaj periudhe. Sipas (World
Economic Forum Report, 2008) kjo qendrueshmëri ndaj krizës financiare ka ndodhur
si rrezulltat i reformave të aplikuara nga viti 2000 dhe ky procesi i reformave ishte
deri në vitin 2010 por si nevojë e përballimit ndaj krizës financiare, këto reforma
kanë vazhduar edhe më tej.
Nëse i referohemi (Stiglitz, 2009) që argumenton nevojën e domosdoshme t’ju qasur
problemit themelor të shkaktuar nga kriza financiare, ky problem i adresohet
çrregullimeve të kërkeses “agregate” dhe ky çrregullim shkakton pabarazi të thella
sociale si në nivel të shteteve dhe në nivel global. Për një ngritje të fuqishme dhe të
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qendrueshme ekonomike në periudhën e post-krizës, sigurisht duhet të merren disa

 veprime, si p.sh menaxhimi i “përhershëm” i krizave të mundshme finaciare globale
mirëpo kostoja e këtij menaxhimi në sektorin financiar është tejet e lartë por pasojat
e shkaktuara nga kriza janë më të mëdha se vet kostoja e menaxhimit (Civici, A.,
2010), ky menaxhim financiar mund të realizohet përmes themelimit të një agjensioni
për menaxhimin “e dështimeve” të mundshme në sektorin financiar respektivisht
bankar siç e praktikon Turqia në vitet e fundit (Tektas, A., 2006); ndërtimi i rezervave
të domosdoshme për t’ju përgjigjur pabarazisë sociale të shkaktuar në nivel globale
pastaj kjo pabarazi është në një rritje të vazhdueshme dhe shqetësim i përheshëm
për vitet e ardhshme, (Stiglitz, J., 2009).

Kapitulli II
Efekti i krizës financiare në ekonominë e Kosovës

Ndikimi i krizës së fundit financiare nuk zgjidhi për t’i sfiduar vetëm vendet e
zhvilluara por ajo njëkohësisht i sfidoj edhe vendet që janë në zhvillim sikurse
është Kosova, e cila edhe në kohën para krizës ishte duke u ballafaquar me shume
problem, sfida dhe vështirësi ekonomik dhe sociale nga më të ndryshmet. Sipas
raportit (BQK, 2012), Kosova nuk kishte tregje financiare dhe  kjo u duke sikurse
ky vend po arrin për të ju shmangur krizës në mënyre direkte por në anën tjetër
shumë fusha strategjike të ekonomisë së Kosovës janë të lidhura ngushtë me vendet
e zhvilluara, si: sektori bankar, IHD-të, dërgesat e jashtme, etj. Të gjitha këto fusha
strategjike të ekonomisë së Kosovës janë të prekura nga kriza e fundit financiare
dhe reflektimi i tyre ka qenë mjaft i madh si në ekonomin familjare ashtu edhe në
tërë ekonominë e Kosovës. Tërë kjo ka rezultuar për shkak të lidhshmërisë së lartë
që ka Kosova me ekonominë Evropiane edhe atë botërore. Pas kësaj krize një gjë
është e sigurt se varësia ekonomike dhe politike në tërë sistemi global është shumë
e madhe (Ozkan, G., 2012) dhe Kosova është pjesë e kësaj varësie për shkak të lidhjeve
ekonomike që ka me vendet e rajonit dhe me gjerë.
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Por përballë kësaj varësie ekonomike dhe financiare që ka krijuar kriza e fundit,
pothuajse shumice e vendeve të Ballkanit por edhe të Evropës kane paraqitur gjendje
e tyre me recesion ekonomik edhe Kosova nuk mund të jetë e anashkaluar, e cila në
fakt ka pasqyruar rritje ekonomike prej 3.9 % (Pula, B., 2013). Kjo “rritje” ekonomike
është mjaft e luhatshme dhe jo stabile, kjo për faktin se vet qeveria me shpenzimet e
saja ka ndikuar në rritjen e këtij treguesi që pasqyron rritjen ekonomike por në
anën tjetër kriza e fundit financiare ka krijuar pakënaqësi sociale pastaj rënien e
investimeve të huaja direkte, ulje të dërgesat e emigranteve, shtimin e nivelit të
papunësisë, privatizimin i kapitalit publik tek investitorët e “panjohur”, etj; (Merovci
et al, 2011). Të gjitha këto probleme ekonomike kanë ekzistuar në vendet e rajonit
por edhe në Kosovë por që kriza e fundit financiare veç sa i ka thelluar edhe me tej.
Në vijim paraqesim ecurinë e indikatorëve makroekonomik në vitet e fundit:

Sipas raportit të (FMN, 2012) mbi Kosovën, efektin i krizës së fundit financiare
është i dukshëm në GDP si një treguesi më i drejtpërdrejt që reflekton rritjen dhe
zhvillimin ekonomik në një vend. Ndryshimi i këtij treguesi ekonomik pasqyrohet
me një ulje mjaft të theksuar nga 6.9 % sa ishte në 2008 në 2.9 % në 2009 (ky vit u
karakterizua me shkallën më të lart të ndikimit të krizës financiare në Kosovë) dhe
me një rritje të vogel prej 3.9 % në 2010 pastaj në 2011 kemi rritje prej 5 % dhe në
fund prapë zvoglim të rritjes ekomonike prej 2.1 % në 2012. Sipas të njëjtit raport
mbetet mjaft shqetësuese edhe pritshmëria e rritjes dhe e progresit të GDP për vitet
e ardhshme (përafersishte 3.9 % rritje vjetor deri në vitin 2017), në anën tjetër nevoja
për t’ju përgjigjur sfidave dhe problemeve ekonomike që janë në Kosovë (pothuajse
që prej përfundimit të luftës së fundit më 1999), kërkon që rritja ekonomke të ketë
mesatarishtë 10 % duke i përballuar këto probleme të përhershme ekonomike dhe
sociale që ka shteti i Kosovës.
Efekti i krizës financiare që tronditi mbarë botën në tregu financiar fatmirësisht
nuk e goditi drejtpërdrejt ekonominë e Kosovës, kjo arriti të shpëtoj falë mungesës
së tregjeve financiare që nuk kishte Kosova. Por efektet e krizës ndikuan në kursimet
e pensioneve (në Trustin Pensional), kjo për shkak të kolapsit në tregjet
ndërkombëtare të aksioneve. Para krizës financiare këto kursime ishin depozituar
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jashtë Kosovës për arsye të sigurisë (Berdo, S., 2010) dhe vlera e tyre e humbjes si
pasojë e krizës ishte rreth 16.5 milion • vetëm në 2011, (Gazeta Koha Ditore, 2011).
Mjete e grumbulluara gjatë procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe
publike nuk dihet se çfarë ka ndodhur gjatë kohës së krizës (nuk ka evidenca të
sakta), të cilat mjete kanë qenë nën mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit
(Nallbani, SH., 2010) andaj vlera e aseteve të 495 kompanive të privatizuar deri në
shtatorin të 2008 ka qenë 383 milion • apo 11.3 % të GDP-së së Kosovës (RIInvest,
2008).
Gjatë periudhës së krizës të gjitha vendet filluan të mobilizohen me paketat e tyre
financiare për t’u përballur sa më lehtë krizën më të madhe që nga koha e krizës së
madhe më 1929. Qeveria e Republikës së Kosovës gjatë vitit 2009 krijoj fondin prej
200 milion • për t’ju përgjigjur kësaj krize (OEK, 2009) por fatmirësisht nuk u paraqitë
nevoja për përdorimin e këtyre mjeteve gjatë kësaj kohe. Po ashtu vlen të theksohet
se gjatë periudhë së krizës, Kosova ishte në procesin e privatizimit të aseteve të saja
strategjike si: KEK-un dhe Aeroportin si dhe në ndërtimin e autostradës Merdare -
Morinë. Këto kanë krijuar potencialin pozitiv të rritjes së ekonomike gjatë kësaj
kohe “të rëndë” krize (Thaqi, L., 2010). Efektet kryesore të krizës financiare globale
pos që ndikuan në uljen e GDP-së në 2.9 % në 2009 ato kanë ndikuan edhe në
zvogëlimin e konsumit  dhe të investimeve në sektorin privat, krejt kjo si pasojë e
zvogëlimit të dërgesave, IHD-ve dhe shtrëngimin “e dukshëm” të kredidhënieve
nga ana e bankave në Kosovë (Sylqa, D., 2010).

Konkluzionet

Nisur nga ajo që është diskutuar më lartë, del se historiku i krizave financiare nuk
është një gjë e re që janë sfiduar ekonomitë e vendeve të ndryshme, në fakt historiku
i krizave dëshmon se ato kanë goditur vendet e ndryshme nëpër periudha kohore të
ndryshme mirëpo në kohen moderne krizat financiare ka marr përmasa shumë më
të mëdha. Efekti i krizës financiar globale preku çdo cep të planet dhe pasojat e saja
ishin jashtë çdo përllogaritje (deri ne 50 000 miliard $) dhe mjaft të dhimbshme për
mirëqenien e gjithëmbarshme ekonomike (rritje e papunësi dhe zvogëlim i konsumit,
etj). Nëse e analizojmë rrjedhën e krizës financiare në Evropë shohim se ecuri e saj
është e njëjte me krizën financiar të SHBA-ve, pra duke filluar nga rritje
vazhdueshme e çmimeve në tregun e hipotekave deri kur këto tregjet ngopen nga
rritja enorme e çmimeve dhe gjithçka fillon të shkon drejtë një recesion financiar
dhe ekonomik si në nivel shtetesh dhe rajonesh ashtu edhe në nivel kontinenti.
Vendet e Evropës Jug - Lindore (EJL) janë goditur në sektorët me strategjik te
ekonomisë (kapitalit bankar, IHD-të, exportet dhe importet, etj), kjo ka ndodhur si
rezultat i varësisë së madhe që kanë këto vendet me ekonomin e vendeve të zhvilluara.
Sa i përket efektit të krizës financiare në Kosovë, del se Kosova ka arritur t’i shmanget
krizës financiare në mënyrë të drejtpërdrejtë për shkak të mungesës së tregjeve
financiare por është goditur mjaft shumë nga mungesa e IHD-ve dhe dërgesave të
jashtme. Para kohës e krizës IHD-të dhe dërgesat të jashtme kam luajtur një rol
mjaft të rëndësishëm në ekonomin e Kosovës, si në fushë e investimeve ashtu edhe
në atë të konsumit familjar dhe të përgjithshëm. Pavarësisht, gjithë këtyre sfidave
Kosova ka arritur të tejkalon periudhën e krizës financiare globale me trendin pozitiv
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të rritjes ekonomike, kjo për fakti se institucionet politike gjatë kësaj periudhe krize
kam rritur shpenzimet qeveritare në përmirësimin e infrastrukturës (ndërtimin e
autostradës) dhe privatizimin e shumë kompanive strategjike, si: distribucionin e
energjisë elektrike dhe Aeroportin e Prishtinës, etj.
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Abstrakt

Zhvillimi ekonomik  Republikës së Kosovës  është I ndërlidhur me  funksionimin e  ligjeve
te cilat  janë të favorshme dhe  mund te vejnë  ne funksion zhvillimin e vendit duke
paraqitur  te arritura te larta për vendin.  Duke e pas te  rëndësishëm  zhvillimin e vendit.
Sot   Republika e  Kosovës ka nevojë  shumë te madhe për zhvillimin ekonomik dhe
njëkohësisht  për ngritjen e mirëqenies së popullsisë. Për ketë arsye është marrë pjesa e
legjislacionit  te disa ligjeve si bazë e rëndësishme për zhvillimin e vendit.

Fjalët kyçe: Zhvillimi ekonomik, Ligjet, Republika e Kosovës, funksionim i ligjit, mirëqenia
e popullsisë.

Hyrje

Ligjislaicioni është elementi shumë i rëndësishëm për zhvillimin e ekonomisë. Ne
radhë te parë  zhvillimi i shoqërisë njerëzore do të ishte jofunksional ne qoftë se
nuk zbatohet legjislacioni.  Gjatë fazave të zhvillimit ekonomik legjislacioni ne fuqi
mund te arrije rezultatet te cilat  janë element bazë për zhvillimin e shoqërisë. Aq sa
janë funksionale ligjet aq me mirë do te jetë  edhe zhvillimi i shoqërisë njerëzore.
Me të drejt lind pyetja se si funksion legjislacioni  në Republikën e Kosovës. Sa është
në disponim të zhvillimit ekonomik. Si funksionon ne kuadër të zhvillimit ekonomik
dhe sa është  efikas për te kontribuar drejt zhvillimit të vendit. Ligjet janë të shumta
disa janë funksionale e disa funksionojnë me pak. Ne ketë punim janë përfshirë disa
nga ligjet me të rëndësishme te cilat kanë ndikim në zhvillimin e shumë veprimtarive
ekonomike ne të gjitha sektorët duke filluar nga ato prodhuese deri tek ato shërbyese.
Nga kjo nënkuptohet se zhvillimi ekonomik është i varur nga legjislacioni dhe
format e  tij.  Për zhvillimi e secilit biznes se pari  ne rënd te parë ne duhet për ta
konsultuar legjislacionin. Pse ndodh kjo? Legjislacioni është baza me e mirë për
zhvillimin e bizneseve të ndryshme. Ligjet që lidhen me zhvillimin ekonomik të
Kosovës,  kanë bazë përmirësimit të gjendjes aktuale ekonomike dhe përkushtimin
për aprovimin e ligjeve që prekin drejtpërdrejtë zhvillimin ekonomik, projektet që
varen nga ligjet në procedurë, si dhe gatishmërinë e Kuvendit për t’i proceduar sa
më parë. Kjo është qe të  përmbushë agjendën legjislative, duke theksuar se zhvillimi
ekonomik i vendit kërkon angazhim të shtuar dhe duhet të jetë prioritet i parë i
institucioneve.
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Ligji për investimet e huaja

Kuvendi i Kosovës, Në bazë të Rregullores së Misionit të Përkohshëm të Administratës
së Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) Nr. 2001/9 të 15 Majit 2001 mbi
“Kornizën Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë, Kreu 5.1(ç) dhe
9.1.26 (a); Duke pranuar faktin se zhvillimi i mirëfilltë ekonomik dhe mirëqenia e
përgjithshme ekonomike e Kosovës varet nga ekzistimi i një sektori të fuqishëm dhe
konkurrues privat, themelimi i të cilit kërkon krijimin e një kornize ligjore të drejtuar
nga ekonomia  e tregut dhe në favor të bizneseve.1 Gjithashtu duke pranuar faktin
se - duke marrë parasysh zhvillimin e tanishëm ekonomik dhe administrativ në
Kosovë - korniza ligjore në fjalë duhet të përfshijë, ndër të tjera, Ligjin për Investimet
e Huaja që ndihmon dhe inkurajon investimet e huaja në Kosovë me anë të disa të
drejtave themelore dhe të ekzekutueshme për investitorët e huaj dhe që gjithashtu
u garanton investitorëve të huaj se investimet e tyre do të mbrohen dhe trajtohen
në mënyrë të drejtë dhe në pajtim me sundimin e ligjit dhe standardet e praktikat e
pranuara ndërkombëtare; “Investim” dhe “Investim në Kosovë” do të thotë çdo
aset që (i) i është kontribuar një shoqërie tregtare në Kosovë në këmbim për interesa
pronësore në shoqërinë në fjalë; (ii) i është dhënë me qira, huazuar, ose përkohësisht
i është dhënë në bazë të kontratës, një shoqërie afariste në Kosovë, për shfrytëzim
në aktivitetet e saja të ligjshme; ose (iii) i është kontribuar, dhënë me qira, huazuar
ose përkohësisht dhënë sipas një kontrate, ndonjë organizate tjetër të themeluar
sipas ligjit të Kosovës, për shfrytëzim të ligjshëm ekonomik në atë shoqëri ose
aktivitete të tjera në Kosovë2.

Ligj për zonat ekonomike

Qëllimi-Ky ligj ka për qëllim themelimin e zonave ekonomike, zonave ekonomike të
lira, krijimin e bazës për hartimin e planit kombëtar për zonat ekonomike, vend
ndodhjen e zonave ekonomike, mënyrën e shfrytëzimit të zonave ekonomike,
promovimin e zonave ekonomike, hartimin e planit kombëtar për zonat ekonomike
dhe formimin e këshillit kombëtar për zonat ekonomike. Fushëveprimi- Me këtë ligj
përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e zhvilluesve, përdoruesve/operatoreve dhe të
subjekteve të tjerë që ushtrojnë aktivitete në lidhje me zona ekonomike, llojin e
veprimtarive që kryhen brenda zonave ekonomike, mënyrën e lëvizjes së mallrave
nëpër to, dhe lehtësirat fiskale të parashikuara në kuadër te tyre.
Edhe ky ligj ka përkufizimet e tij-

- Qeveria – Qeveria e Republikës së Kosovës,
- Ministria - Ministria përkatëse për Tregti dhe Industri,
- Ministër - Ministri i Ministrisë përkatëse për Tregtisë dhe Industrisë,
-Zonë Ekonomike – një territor, që ka një status të veçantë ekonomik, sipas
përcaktimeve të mëposhtme:
- Zonë e Lirë – zonë e lirë e përcaktuar sipas Kodit Doganor dhe të Akcizave të
Republikës së Kosovës.
________________________________________________

1 DORACAK PËR HARTIMIN E LEGJISLACIONIT Një Udhëzues Praktik për Hartimin e Ligjeve në
Kosovë.
2 Http://www.kuvendikosoves.org.
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-  Park Industrial – një territor i ndarë, në përputhje me një plan të përgjithshëm,
i pajisur me infrastrukturën e nevojshme, si rrugë, shërbime transporti dhe
publike, me ose pa ndërtesa industriale, të ngritura paraprakisht, i destinuar për
zhvillim industrial.
-Park Teknologjik - një territor i ndarë sipas një plani të caktuar, i dizajnuar të
akomodoj ndërmarrjet me shkallë të lartë teknologjike, zakonisht ka lidhje të ngushta
me Universitetin dhe mund të jetë afër kompleksit Universitar.
-  Inkubatori i Biznesit – një ndërtesë që ofron një ambient fizikë dhe ambiente biznesi për
ndërmarrësit e rinj dhe të atyre të cilët në mungesë të hapësirës nuk mund të zgjerojnë
kapacitetet e tyre. Të cilët mund të krijohen në kuadër të zonave ekonomike dhe jashtë tyre.

Themelimi i zonave ekonomike

Zonat ekonomike themelohen me vendim nga Qeveria e Kosovës në bazë të
propozimit të Ministrisë dhe pas konsultimit me komunën ose komunat përkatëse
brenda territorit të së cilës parashikohet të themelohet zona ekonomike. Zonat
ekonomike mund themelohen me vendim edhe nga komunat brenda territorit dhe
në kuadër të kompetencave të tyre të përcaktuara me ligj. Komuna themelon zonën
ekonomike  vetëm pas marrjes së pëlqimit nga Ministria. Një ose më shumë shoqëri
tregtare si dhe një ose më shumë asociacone afariste të Kosovës mund t’ia paraqesin
Ministrisë apo Komunës kërkesën për themelimin e një zone ekonomike. 3 Ministria
jep pëlqimin për themelimin e zonës ekonomike nëse propozimi për themelimin e
zonës ekonomike është në pajtim me planin nacional për zonat ekonomike dhe nëse
studimi i fizibilitetit arsyeton themelimin e zonës ekonomike. Ministria me akt
nënligjor e përcakton procedurën e paraqitjes së kërkesës për marrjen e pëlqimit,
procedimit të saj dhe dhënien e pëlqimit.

Themelimi i Zonave të Lira

Qeveria me vendim themelon zonat e lira në bazë të propozimit të Ministrisë dhe
konsultimit me Doganat e Kosovës dhe komunën në territorin e së cilës parashikohet
të themelohet zona e lirë. Për themelimin dhe administrimin e zonës së lirë zbatohen
dispozitat përkatëse të Kodit Doganor dhe të Akcizave të Republikës së Kosovës.
Zonat e lira që përfshijnë ose gjenden brenda territorit të një qyteti ose vendbanimi
mund të mos rrethohen nëse Qeveria, pas konsultimit me Doganat e Kosovës,
vlerëson se një gjë e tillë nuk e pengon administrimin e zonës së lirë si dhe zbatimin
e Kodit Doganor dhe të Akcizave të Republikës së Kosovës.

Arsyetimi për themelimin e zonës ekonomike

 Aplikuesi duhet të arsyetojë themelimin e një zonë ekonomike në bazë të një studimi
të fizibilitetit i cili përfshin: arsyeshmërisë ekonomike, fiskale, mjedisore, ligjore dhe
administrative sipas të cilës rezulton se përfitimet ekonomike, fiskale dhe shoqërore
që rrjedhin nga themelimi i zonës ekonomike tejkalojnë kostot e themelimit dhe të
____________________________________

3 Http://www.kuvendikosoves.org.
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administrimit të saj dhe se themeluesi ka mjete financiare dhe kapacitete administrative
të nevojshme për ndërtimin dhe administrimin e zonës ekonomike.  Ministria me
akt nënligjor e përcakton përmbajtjen e studimit të fizibilitetit. Studimi i fizibilitetit,
mbi bazën e të cilit është miratuar themelimi i zonës ekonomike, është dokument
publik. Themeluesi në bashkëpunim me komunën ku ndodhet zona ekonomike
organizon dëgjim publik për konsultimin me publikun4.
Ministria, në konsultim me komunat, Doganat e Kosovës dhe grupet e interesit,
përgatit planin kombëtar për zhvillimin e zonave ekonomike në Kosovë, i cili përfshinë
të gjitha zonat ekonomike komunale dhe qendrore që planifikohen të ndërtohen
brenda pesë (5) viteve nga miratimi i këtij plani.  Plani kombëtar për zhvillimin e
zonave ekonomike miratohet nga Qeveria, brenda një (1) viti nga hyrja në fuqi e
këtij ligji.  Qeveria dhe komunat kanë për detyrë të harmonizojnë planet e tyre
hapësinore me planin kombëtar për zhvillimin e zonave ekonomike.

Përfundime

Vendndodhja e zonave  ekonomike   përcaktimi i vendndodhjes së zonës ekonomike
bëhet në pajtim me planin kombëtar për zhvillimin e zonave ekonomike të miratuar
nga Qeveria dhe planet  përkatëse hapësinore komunale dhe qendrore, si dhe
legjislacionit në fuqi që e rregullon fushën e planifikimit të përdorimit të tokës
bujqësore, dhe pyjore.  Zonat ekonomike vendosen në sipërfaqen tokësore e cila
është në pronësi të themeluesit ose në të cilën themeluesi ka të drejtën e shfrytëzimit
për tërë kohëzgjatjen e zonës ekonomike.  Zona ekonomike nuk mund të vendoset
në sipërfaqen tokësore pronësia e së cilës nuk është e qartë ose është e kontestuar.
Qeveria dhe komunat përkatëse kanë të drejtë që, në pajtim me Ligjin për
Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme, të shpronësojnë sipërfaqen tokësore e cila
nevojitet për themelimin, ndërtimin dhe zhvillimin e zonës ekonomike.   Ne ketë
punim janë trajtuar disa nga ligjet  dhe rëndësia e tyre  për zhvillimin ekonomik të
Kosovës. Respektivisht atë tersi ne të cilën ligji ndikon ne zhvillimin e ekonomik e
sidomos për përcaktimin e zonave ekonomike dhe investimeve te cilat janë bazë
themelore për zhvillimin ekonomik të  vendit.
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4 Web faqe e Gazetes zyrtare në Qeverin e Republikes së Kosovë.
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Abstrakt

Ekzistojnë studime të ndryshme ndërkombëtare të cilat studiojnë falimentin, shkaqet,
arsyet, mënyrat, si dhe pasojat që vijnë nga falimenti. Krizat ekonomike globale, kane
kthyer vëmendjen ndaj reformave të falimentit si mënyrë efektive për të rikthyer aftësinë
paguese të firmave (Claessens et al., 2003). Literatura mbi falimentin paraqet një numër
të madh modelesh për parashikimin e falimentit, ku përgjithësisht autorët bazohen në
simptomat financiare (Beynon & Peel, 2001; Dimitras et al., 1999; Ooghe et al., 1994;
Pompe & Bilderbeek, 2005).
Ky studim kontribuon në thellimin e njohurive mbi shkaqet që cojnë subjektet drejt
falimentit në Shqipëri, në krahasim me modelet ndërkombëtare. Për të vijuar më tej
analizën, është marrë në konsideratë rasti i një prej kompanive ajrore shqiptare më në
zë, “Belle Air shpk”, e cila për pothuajse 10 vjetë zotëroi tregun e fluturimeve ajrore dhe
që në Nëntor të 2013 shpalli falimentin. Qëllimi i këtij paperi qëndron në marrjen në
konsideratë dhe analizën e vazhdueshme që duhet tu bëhet faktorëve të mjedisit të
jashtëm dhe të brendshëm të firmave për të parandaluar kompanitë në cuarjen drejt
gjëndjes së paaftësisë paguese dhe vështirësitë aktuale që paraqet procedura e falimentit
sipas legjislacionit mbi falimentin në Shqipëri në drejtim të favorizimit të riorganizimit,
si mënyra më e mirë për të siguruar vijimësinë e veprimtarisë së subjekteve në vështirësi
financiare.

Fjale kyce: Falimenti, Belle Air sh.p.k, kriza ekonomike.

Hyrje

Falimenti është hasur në literaturë gjatë dekadave të fundit (Argenti, 1976; Balcaen
& Ooghe, 2006). Ai është një fenomen i rëndësishëm dhe ka interes të analizohet
dhe të kuptohet arsyeja e ndodhjes së falimentit. Të gjithë klientët e një firme,
furnitorët, kreditorët dhe të gjithë punonjësit janë të interesuar në potencialin e
ardhshëm të firmës (Fich & Slezak, 2007). Sipas (Fisher & Martel, 2012) nuk ka një
përcaktim të pranuar gjerësisht nga të gjithë studiuesit mbi këtë koncept. Por,
shumica e autorëve i referohen si vështirësi financiare, ose paaftësia paguese e biznesit
dhe e lidhin drejtpërdrejt me pamundësinë financiare për të paguar. Por pavarësisht
konceptit, firmat nuk falimentojnë për të njëjtat arsye, nuk evolojnë në të njëjtën
mënyrë, dhe nuk dalin nga ky proçes njësoj (Argenti, 1976). Në Shqipëri kjo është
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një fushë e re dhe jo shumë e njohur, duke përmendur faktin që edhe praktikat e
riorganizimit janë të rralla. Kjo e bën edhe më të vështirë analizën e shumë aspekteve
në këtë disiplinë. Falimentimi ka qenë objekt i fushave të ndryshme të kërkimit.
Altman (1997) është një nga studiuesit e parë që mundohet të krijoj një metrikë
matëse të riskut të falimentimit, për të parashikuar efektin e vorbullës financiare në
vijim. Literatura mbi falimentin paraqet një numër të madh modelesh për
parashikimin e falimentit. Përgjithësisht autorët bazohen në simptomat financiare
(Beynon & Peel, 2001; Dimitras et al., 1999; Ooghe et al., 1994; Pompe & Bilderbeek,
2005). Analiza më të thella lidhur me shkaqet që i cojnë bizneset në faliment janë të
nevojshme, pasi mungojnë në shumicën e këtyre modeleve. Nga ana tjetër, edhe
publikimet që kanë për qëllim shkaqet e falimentit, përgjithësisht marrin në
konsideratë një numër të limituar të shkaqeve jo financiare ose fokusohen në tipe
specifike sipërmarrjesh biznesi, si biznese të vogla (e.g. Back, 2005; Everett & Watson,
1998; Hall, 1992) ose kompani të themeluara rishtazi (e.g. Charan & Useem, 2002;
Hambrick & D’Aveni, 1992; Sheppard, 1995). Studiuesit e analizave financiare të
falimentimit, janë përqëndruar në zhvillimin e indekseve lajmërues të riskut të
falimentimit duke u nisur gjithmonë nga një pikëpamje negative e falimentit dhe
për të ndezur të gjithë stimujt organizativë rigjenerues të situatës (Lee, Hart et al.
1996, Hillegeist, Keating et al. 2004, Ooghe and Prijcker 2008, Platt and Platt 2012,
Robinson, Robinson et al. 2012, Tsai and Hsu 2013). Rezultatet e këtyre studimeve
tregojnë sesi modelet e qeverisjes ndikojnë ndjeshëm në ecurinë e kompanive pre
dhe post falimentit. Në fakt, mirë-qeverisja e kompanive ndikon jo vetëm në uljen e
rasteve të regjistrimit për falimentim, por edhe në zgjerimin e rasteve të cilat aplikojnë
për rioganizim dhe jo likuidim (Daily and Dalton 1994, Parker, Peters et al. 2002)
dhe ((Davidson, Worrell et al. 1993, Latham and Braun 2008, Chen and Hambrick
2012, Leverty and Grace 2012)Davidson, Worrell et al. 1993, Latham and Braun
2008, Chen and Hambrick 2012, Leverty and Grace 2012).
Kur një kompani fillon proçesin e falimentit ka dy rrugë që mund të ndiqen për të
dalë nga ky proçes që janë: likuidimi dhe riorganizimi. Qëllimi i likuidimit është të
marrë përsipër gjithë aktivet e debitorit, me synimin për të mbyllur aktivitetin tregtar
të debitorit, duke transformuar asetet jo monetare në monetare dhe më pas
shpërndarjen proporcionalisht të mjeteve monetare të fituara nga shitja te kreditorët
e firmës (UNICITRAL, 2004). Një rrugë alternative që mund të ndiqet gjatë proçesit
të falimentit është riorganizimi. Riorganizimi ose ristrukturimi, ka si qëllim gjetjen
e një metode shpëtimi të firmës nga vështirësitë financiare dhe shpëtimin e gjithë
firmës ose një pjese të saj në përfitim për të gjithë pretenduesit.

Faktorët e falimentit

Schendel dhe Patton (1976) konkludojnë se 1/3 e firmave listuar në S&P 500 përjetonin
4 vite rënie fitimi, ndërkohë sot rreth ½ e kompanive (49.8%) listuar në indeksin e
bursës S&P 500, në vitin 2010 përjetuan më shumë se 3 vite rënie mes 5 viteve të
para të operimit. Edhe bizneset e industrive me rritje të lartë pësojnë rënie ekonomike,
kështu, gjatë bumit ekonomik të viteve 1990-1996, 15% e kompanive që operonin në
industrinë e softuerëve komjputerikë, pësuan rënie (Ndofor, Vanevenhoven and
Barker).
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Ka një sërë shkaqesh të mjedisit të jashtëm e të brendshëm, që cojnë në faliment.
Ata ndahen në faktorë makro e mikro (Trahms et.al 2013).
Faktorë Makro (të jashtëm)
Fokusi i studiuesvë të ndryshëm mbi shkaqet e rënies organizacionale ka qënë mbi
ndryshimet në industri dhe në faktorët e përgjithshëm të mjedisit (Short et al.,
2007).  Këto ndryshime përfshijnë tronditjet në mjedis (Park & Mezias, 2005),
ndryshime teknologjike (Dowell & Swarminathan, 2006), përkeqësim i industrisë
dhe dinamikat e konkurrencës (van Witteloostuijn, 1998). Ndryshimet demografike,
në teknologjinë e produktit, dhe krijimi i zëvendësuesve të rinj mund të çojë në
rënie të industrisë dhe më pas në rënie organizative (Grinyer & McKiernan, 1990).
Së fundi, presionet konkurruese nga firma të tjera në industrinë që rezultojnë në
rivalitet më të forta (Grinyer & McKiernan, 1990) mund të cojë një firmë në rënie
organizative (van Witteloostuijn, 1998).
Faktorë Mikro (të brendshëm)
Literatura mbi strategjinë (Porter, 1980) dhe teoritë e kontigjencës (Laërence dhe
Lorsch, 1968, Pennings, 1992) argumentojnë se performanca organizative rezulton
nga lidhja midis firmës, burimeve të saj dhe mjedisit. Në qoftë se një firmë ka lidhje
të dobët me mjedisin, madje edhe në qoftë se ky mjedis paraqet probleme, firma do të
përballet me humbje të performancës, duke çuar në rënie (Zajac, Kraatz, & BRESSER,
2000).
Madhësia e bizneseve dhe procedurat operacionale influencojnë suksesin e një firme
në terma aftgjatë të kohës. Sipas teorisë organizacionale, përqindja e falimentit ulet
me rritjen e madhësisë së firmës (Hannan & Freeman, 1989; Sutton 1997). Megjithatë,
firmat e mëdha vuajnë nga mungesa e adaptimit me ndryshime në mjedis dhe mungesa
e fleksibilitetit. Musteen, Liang dhe Barker (2011) shprehen se karakteristikat e
menaxhimit influencojnë perceptimet për gjëndjen e firmës. Mosha dhe eksperienca
e ekzekutivit, lokusi i jashtëm i kontrollit dhe njohuritë profesionale, rrisin
perceptimin e rënies, gjë e cila con në marrjen e masave për daljen nga situata e
vështirë ekonomike. (Ooghe & Waeyaert, 2004) testojnë disa raste bazuar në një
model konceptual që përshkruan shkaqet e falimentimit dhe lidhjen e ndërsjellë
midis ambientit të përgjithshëm dhe të menjëhershëm si shkaqe të jashtme dhe
menaxhimin dhe politikat si shkaqet e brendshme të falimentimit. Në qoftë se flitet
për falimentin si proçes ka një sërë studimesh që përshkruajnë tipe të dështimit të
kompanive (Argenti, 1976; Balcaen & Ooghe, 2006). Disa studiues janë përqëndruar
në faktorë të tjerë, të cilët ndikojnë mbi riskun e falimentit të kompanive, duke e
parë nga një pikëpamje qeverisjeje (Daily and Dalton 1994, Gales and Kesner 1994,
Daily 1996, Daily, Dalton et al. 2003, Fich and Slezak 2007). Studiues të tjerë i lidhin
arsyet dhe efektet e falimentimit më shumë me menaxhimin e kompanive. Ndryshimi
i CEO (Davidson, Worrell et al. 1993, Chen and Hambrick 2012), risku i menaxherëve
në momentet e krizës (Latham and Braun 2008), aftësitë e stafit menaxherial (Leverty
and Grace 2012) janë faktorë determinues në hyrjen, përballjen dhe daljen nga kriza
organizative. Gjithashtu, vëmendja e menaxhimit kundrejt krizës dhe përballja
objektive me faktet e ndryshimeve negative organizative është një temë e analizuar
gjërësisht në literaturën strategjike (D’Aveni 1989, D’Aveni 1990, Barker and Barr
2002, Lohrke, Bedeian et al. 2004). Menaxhimi i vëmendshëm kundrejt situatave të
krizës dëshmon një proaktivitet strategjik që shtyn në shumicën e rasteve adoptimin
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e strategjive riorganizative, duke shfrytëzuar falimentimin si mënyrë për të dalë
nga kriza (Lohrke, Bedeian et al. 2004).
Hulumtimet e mëparshme lidhur me rëndësinë e variablave jofinanciare është nga
njëra anë e përqendruar në shkaqet specifike të falimentimit (p.sh., Baum & Mezias,
1992; Daily & Dalton, 1995; Gjelbërimit & Johnson, 1996; Sheppard, 1995;
Swaminathan, 1996). Këto studime theksojnë rëndësinë e një faktori, nganjëherë
edhe brenda një lloji të veçantë kompanish. Nga ana tjetër, autorë të ndryshëm
përqëndrohen në lloje të veçanta kompanish të vogla (si p.sh., Back, 2005; Everett
& Watson, 1998; Hall, 1992, 1994) apo kompani me emër (p.sh., Charan & Useem,
2002; Hambrick & D’Aveni, 1992; Sheppard, 1995), ose në industri të veçanta (p.sh.,
Becchetti & Sierra, 2003;. Hannan et al, 1998). Shumica e këtyre studimeve deklarojnë
se karakteristikat e menaxhimit janë faktorët më të rëndësishëm në falimentim të
korporatave. Së pari, mjedisi i përgjithshëm përfshin disa shkaqe të jashtme të
falimentimit, si faktorët ekonomikë, politikë, teknologjikë dhe socialë apo dhe faktorë që lidhen
me vendet e huaja. Funksionimi i tregjeve dhe institucioneve financiare, sjellja e qeverisë dhe
përpjekjet e saj për të mbështetur sipërmarrjet janë shembuj konkretë të këtyre faktorëve.
Këta faktorë ndikojnë në aftësitë dhe motivimin e menaxhimit, ndikojë në politikat
e korporatave dhe ndikojnë në partnerët e kompanisë në mjedisin e menjëhershëm.
Së dyti, mjedisi specifik i kompanisë formon një grup të dytë të shkaqeve i dhënë në
modelin (Ooghe & Waeyaert, 2004). Një kompani ndërvepron vazhdimisht me aktorët
e saj: klientët, furnizuesit, konkurrentët, bankat, institucionet e kreditit dhe aksionerëve.
Mundësitë për të bashkëpunuar më ngushtë me aktorët e tjerë dhe sinjalet pozitive
rrisin motivimin e menaxhmit. Megjithatë, konkurrenca shkatërruese, rastet e këqija apo
marrëdhëniet e vështira me bankat, konsumatorët ose furnizuesit, janë pengesa kryesore për
rritjen e një kompanie. Si pasojë, bashkëveprimet e një kompanie me mjedisin e saj
specifik përcaktojnë zhvillimin në një drejtim pozitiv ose negativ. Së treti, karakteristikat
e menaxhimit apo sipërmarrësi dhe së katërti, politikat e korporatave të kompanisë kanë një
ndikim më të rëndësishëm mbi performancën e kompanisë (Boeker, 1997; McGahan
& Porter, 1997; Ooghe & Waeyaert, 2004). Menaxherët dhe sipërmarrësit janë të
detyruar të parashikojnë dhe përshtasin vendimet e tyre sipas ndryshimeve dhe
mundësive në mjedis. Për fat të keq, për shkak të inercisë, shumë kompani ekzistuese
nuk perceptojnë dot çdo kërcënim dhe nuk kanë sukses në përshtatjen e plotë të
mënyrës së tyre të të bërit biznes me ndryshimet në mjedis. Rutinat ekzistuese nxisin
menaxhimin të mbështetet në modelet ekzistuese të reagimit, në vend që të
eksplorojnë ndryshime radikale në strategjinë dhe proçesin e vendimmarrjes
(Gilbert,2005). Kjo kërcënon performancën e kompanisë, në të ardhmen. Meqënëse
shumë nga këto ndryshime ndodhin shumë ngadalë, vetëdija ndaj kërcënimit shfaqet
shpesh vetëm kur firma ka vuajtur tashmë nga një rënie e të ardhurave (Charan &
Useem, 2002).

Problematikat e ligjit mbi falimentin në Shqipëri, sfidat e reformimit

Falimentimi është rregulluar për herë të parë në Shqipëri në vitin 1992 me ligjin
nr.7631 “Mbi falimentimin e ndërmarrjeve shtetërore”. Kuptohet që ky ligj nuk
kishte vlerat që kanë sot legjislacionet moderne të falimentimit dhe misioni i tij ishte
i përkohshëm, për t’i lënë vendin ligjit nr.8017, datë 25.10.1995 “Për proçedurat e
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falimentimit”, që përshtatej me kushtet ekonomike dhe polititike të Shqipërisë në
atë kohë, kur ekonomia e tregut ishte në fillesat e saj, me rregulla ende të
pastabilizuara si dhe ekonomitë private ishin në hapat e tyre të para dhe tepër të
brishta. L Bazuar në ligjin aktual, shkak i përgjithshëm ligjor (për personat fizikë
dhe juridikë) për hapjen e proçedurës së falimentimit është: “Gjëndja e paaftësisë
paguese”–e cila është shkak i përgjithshëm dhe ligji jep nocionin e kësaj “gjëndje
igji shqiptar i falimentimit u bazua kryesisht në ligjin gjerman. Me zhvillimin e
ekonomisë së tregut dhe vendosjes së rregullave të qarta në lojën e kësaj ekonomie,
lindi nevoja edhe e një ligji të ri që të pasqyronte këtë situatë dhe të përshtatej më
mirë me të. Kështu miratohet ligji aktual i falimentimit, ligji nr.8901, datë 23.05.2002
“Për Falimentimin”, ndryshuar dhe shtuar me ligjin nr. 9919, dt. 19.05. 2008 “Për
disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr 8901, dt. 23.05.2002 “Për Falimentimin”.
Fokusi kryesor i legjislacionit modern mbi falimentin dhe praktikat e ristrukturimit
të borxhit të bizneseve, nuk mbështetet në eleminimin e subjekteve me paaftësi
paguese, por në rimodelimin e strukturës financiare dhe organizacionale të debitorëve
që përjetojnë vështirësi financiare (financial distress), për të mundësuar rehabilitimin
dhe vazhdimësinë e biznesit të tyre.paaftësie paguese”; “Mbingarkesa me borxhe”,
e cila përbën shkak hapje të proçedurës së falimentimit, vetëm për person juridik
(pra jo për çdo subjekt). Kushte për të qënë në gjëndjen e paaftësisë paguese janë:
ekzistenca e detyrimeve të njohura të debitorit ndaj kreditorëve; këto detyrime të
jenë maturuar, të jenë bërë të kërkueshme; debitori të mos përmbushi në kohë dhe
tërësisht këto detyrime; të mos ketë mjete paguese për këto detyrime për një kohë të
gjatë dhe kjo të jetë një gjëndje permanente dhe e pakthyeshme.
Të jesh në biznes sot në Shqipëri nuk është e thjeshtë, duke marrë parasysh një
mjedis mjaft sfidues, të vështirë dhe me të papritura. Drejtuesi i një kompanie duhet
të ndjekë nga afër shumë aspekte të biznesit duke filluar që nga marketingu deri te
financat. Kompanitë në Shqipëri kanë mungesë kulture menaxheriale në përgjithësi
dhe kjo e rrit edhe më shumë probabilitetin që ato të përballen me kriza nga më të
ndryshmet. Ndër faktorët e ndërlidhur aktualë në vendin tonë, që cojnë në faliment,
janë: abuzimet me dhënien e kredive nga bankat e nivelit të dytë dhe normat e larta
të interesit, vlerësimi jo korrekt i kolateralit nga vlerësuesit e pasurisë, keqmenaxhimi
nga ana e drejtuesve të kompanisë, si dhe efektet nga krizat financiare në botë.
Ndërsa ndër arsyet kryesore që kanë penguar kompanitë shqiptare që t’i nënshtrohen
procesit të riorganizimit kanë ardhur si pasojë e: mungesës së njohurive në këtë
fushë, likuidimi është parë si zgjidhje e vetme, mungesa e profesionistëve të fushës
në zyrat e konsulencës ekonomiko-juridike. Gjithashtu bizneset nuk kontaktojnë
ekspertët. Ata nuk gjejnë suport në banka, ligji dhe vetë sistemi i falimentit ka
problematika. Një ndër shkaqet kryesore është edhe informaliteti, pasi con në
humbjen e kredibilitetit. Ritmi i rritjes së peshës së kredive problematike ndaj totalit
të kredive, është shqetësues, pasi tregon rritjen e qartë të vështirësisë paguese të
bizneseve dhe individëve, dhe rrit rrezikun e përgjithshëm të sistemit. Progres Raporti
i BE për Shqipërinë i vitit 2014 nënvizon se “Megjithatë, stimuli ka kaluar pjesërisht
tek ekonomia në formën e normave më të ulta të kredidhënies, për shkak të
mosdashjes së bankave për të ndërmarrë risqe të mëdha në një situate ku ka një
përqindje të lartë të kredive të këqija në fletë bilancet e tyre (fq 16 e PR). Po sipas këtij
raporti: Përqindja e kredive me probleme ka filluar të nivelohet thuajse pas pesë
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vjetësh rritjeje të vazhdueshme, por ende mbetet e lartë (24.1 % në qershor 2014)
dhe është burimi kryesor i shqetësimit në sektorin bankar.
Fenomeni i falimentit është në fazën fillestare të trajtimit të tij. Megjithatë, përpjekje
për të rregulluar këtë proces janë marrë së fundmi. Mund të përmendim një ndryshim
të rëndësishëm pozitiv, atë të krijimit të Agjencisë së Mbikqyrjes së Falimentit në
Prill të 2012, organ kompetent shtetëror për mbikqyrjen e veprimtarisë së
administratorëve të falimentit dhe për kontrollin e zbatimit të legjislacionit të
falimentimit në Shqipëri. Situata aktuale tregon se rastet e ndjekjes së proçedurës së
falimentit në vendin tonë janë shumë të pakta dhe interesi i drejtuesve të kompanive
në vështirësi financiare për të ndjekur rrugën ligjore të mbylljes së biznesit, është i
vakët. Në ligjin tonë aktual nuk duket qartë nëse është prioritar riorganizimi. Debitori
duket se nuk ka mbrojtjen e duhur, ndaj duhet të ndryshoj radha e parashikuar
nga ligji: të fillojë procedura e riorganizimit, dhe nëse kjo nuk ka sukses të kalojë në
falimentim. Megjithatë përpjekjet e para kanë filluar të shfaqen, për të përmirësuar e
lehtësuar sadopak daljet nga tregu. Aktualisht, është duke u punuar për të paraqitur
draftin e ri të përmirësuar të Ligjit për Falimentin, me disa ndryshime të rëndësishme
që rrisin kompetencat e Agjencisë së Mbikqyrjes së Falimentit dhe me fokus në
riorganizimine bizneseve, por edhe të individëve.

Rasti studimor “Belle Air shpk”
Kompania që sundoi mbi gjysmën e tregut shqiptar të fluturimeve ajrore prej vitit 2005, pushoi
së fluturuari në fund të vitit 2013, pas një përpjekje të dështuar për të negociuar një borxh të
krijuar lidhur me tarifën e shërbimit për kalimin e kufirit  te udhëtarëve dhe tani po mendon se
si të ristrukturohet. Belle Air, e cila ka qenë për vite më e lakmuara nga rivalët, por dhe më e
akuzuara si e mbështetur politikisht, po përpiqet të likuidojë pasagjerët, të cilët kanë parapaguar,
dhe të shmangë pasojat e një falimentimi të hidhur, duke tentuar të ringrihet.

Historiku
Belle Air është një shoqëri tregtare private (shoqëri me përgjegjësi të kufizuar) me
kapital tërësisht shqiptar, e themeluar në 9 Qershor 2005, si një kompani ajrore në
sektorin e transportit ajror. Është kompania e parë ajrore me kosto të ulët e themeluar
në Shqipëri. Ajo ishte një dëshmi e suksesit të biznesit shqiptar. Kompania filloi
operimin më 1 mars 2006 dhe në afro 8 vite të aktivitetit të saj arriti të shndërrohej
në kompani lider në fushën e transportit ajror, duke e transformuar rrënjësisht
aktivitetin nëpërmjet investimeve te konsiderueshme në flotën e saj dhe duke arritur
standardet më të larta ndërkombëtare operacionale dhe të sigurisë ajrore. Belle Air
është pajisur me të gjithë certifikimet ndërkombëtare të IOSA (Internacional
Operations Safety Agency) duke kaluar me sukses auditin e kësaj kompanie, EASA
(European Aviation Safety Agency) dhe është anëtare e IATA (International Air
Transport Agency) që nga nëntori 2010. Aksionerë të kësaj kompanie janë Z. Ilir
Xhelo dhe Suzana Xhelo, me kuota të barabarta aksionesh (50 %). Në këtë sektor
ata kanë eksperiencë 20 vjecare, që me menaxhimin e një kompanie të tureve turistike.
Drejtori menaxherial i kompanisë është djali i tyre, Z. Arbi Xhelo (pra paraqitet si një
biznes familjar ku pronësia nuk është e ndarë nga menaxhimi). Aktiviteti i kompanisë në
tregun lokal nisi me një fluturim charter për në Sharm El Sheikh në Dhjetor të
2005. Zyrat qëndrore ndodhen në Tiranë, ndërkohë që zyrat operacionale dhe të
mirëmbajtjes janë vendosur në Aeroportin e Tiranës. Ajo ka degë në Itali (Milano,
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Romë, Firenze), Kosovë (Prishtinë) dhe Belgjikë (Liege). Biznesi paraqiste rritje të
vazhdueshme për 5 vitet e fundit (deri 2013), për shkak të cmimeve konkurruese të
ofruara prej saj. Kompania numëron më shumë se 100 fluturime charter nga Tirana
në Antalia dhe Sharm El Sheikh. Përgjatë periudhës Korrik 2012-Korrik 2013 ka
transportuar 39 mijë më shumë pasagjerë krahasuar me një vit më parë, duke arritur
kështu në 51.47% të pjesës së tregut. Aktiviteti i Belle Air në 8 vite të suksesshme ka
ndikuar në punësimin e qindrave punonjësve, 473 personave në Shqipëri, 19 në
Itali, 4 në Greqi dhe në punësime indirekte në aktivitetet e lidhura me të. Nisur nga
zhvillimi politik, regjimi pa viza në Eurozonë, nga Dhjetori i 2010, ka patur ndikim
pozitiv në ecurinë e biznesit. Duke krijuar një urë lidhëse ndërmjet Shqipërisë dhe
vendeve të Bashkimit Evropian, si dhe duke mundësuar aksesin në transportin
ajror për të gjithë grupet shoqërore, Belle Air ka transportuar mbi 4,500,000 pasagjerë
në 26 destinacionet e saj, shumica prej të cilave në Itali, si edhe në Londër, Paris,
Bruksel, Barcelona, Zyrih, Athinë, Rhodos dhe Herklion dhe ka patur rol në
zhvillimin ekonomik, social dhe kulturor të vendit.
Misionin e lidhjeve ajrore nga Evropa drejt Shqipërisë, Kosovës e Maqedonisë, Belle
Air nuk mund ta realizonte vetëm me licencën shqiptare, por duhej edhe një licencë
e një kompanie ajrore evropiane. Në vitet 2010– 2013, Belle Air Europe zhvilloi 12
destinacione nga Prishtina drejt Evropës dhe arriti të vihet në krye të tregut, si në
vitin 2012 me 290.000 pasagjerë, edhe në vitin 2013 me 430.000 pasagjerë (30% të
tregut të Aeroportit të Prishtinës) deri 27 nëntor kur u detyrua të ndërpresë fluturimet
për ristrukturim.

Rënia dhe Problematikat
Belle Air është një ndër 173 rastet e paraqitura për faliment në Gjykatën e Rrethit
Gjyqësor Tiranë (që nga viti 2008 e deri 2014). Falimentimi i saj shkaktoi jo pak
kaos për shkak të anulimeve të fluturimeve duke u shkaktuar shumë probleme
pasagjerëve që kishin rezervuar një biletë udhëtimi me avionët e linjave të kësaj
kompanie. Shumë prej tyre u bllokuan në aeroporte që prej një dite më parë, kur
kompania anuloi të gjitha fluturimet pas shpalljes së falimentit, më 22 Nëntor 2013.
Kërkesa është bërë në Gjykatën e Shkallës së Parë të Tiranës, nga vetë përfaqësuesit
e kompanisë. Kompania njoftoi se do të rimbursonte të gjithë ata persona që kanë
blerë biletë, ndërsa për personat e bllokuar në aeroportet e Italisë pritej të arrihej një
marrëveshje me kompaninë “Blu Panarama” për udhëtimin e tyre drejtë Shqipërisë.
U anuluan mbi 20 fluturime për në Malpensa, Ankona, Romë, Trieste, por dhe linja
të tjera fluturimi me Greqinë.
“Rënia” e Belle Air erdhi si pasojë e disa shkaqeve makro e mikro, të mjedisit të
jashtëm e të brendshëm të kompanisë. Kompania u vu nën presionin e mungesës së
likuiditetit, kur Drejtoria Rajonale e Tatimeve për Tatimpaguesit e Mëdhenj, i
komunikoi urdhrin kompanisë për pagesën e rreth 6 milion euro detyrime të
papaguara brenda një afati 10 ditor. Vendimi për ndërprerjen e përkohshme të
fluturimeve u mor në mbrëmjen e datës 24 nëntor 2013 në kushtet ekstreme kur u
njoftua për prishjen e kontratës për 3 avionë nga ana e Volito Aviation, pronar i avionëve
(furnitor i kompanisë). Sipas drejtuesve të kompanisë, u bë e pamundur të operohej
kur nuk garantoheshin fluturimet e të nesërmes. Ditën e ndalimit të fluturimeve, 25
nëntor 1013, edhe Drejtoria Rajonale e Tatimeve për Tatimpaguesit e Mëdhenj njoftoi
bankat për bllokimin e llogarive të Belle Air. Nga ana e kompanisë renditen si arsye
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kryesore të gjëndjes së vështirë ekonomike: situata e përgjithshme ekonomike, rënien
e fuqisë blerëse, recesioni në tregjet kryesore, si dhe bllokimin e llogarive bankare të
saj. Mendojmë se kjo situatë ka ardhur si pasojë e dy grupeve kryesore faktorësh.

Faktorët makro
Arsyeja madhore e përkeqësimit të gjëndjes financiare të Belle Air dhe që e coi për
pasojë në faliment, ka për origjinë, një faktor të rëndësishëm të ndjeshëm për
kompanitë shqiptar, që i përket mjedisit të jshtëm, ndryshimi i forcës politike në
vend (në teori njihet si destabiliteti politik). Kishte kaluar vetëm pak kohë, që kur
pushtet politike ishin ndryshuar dhe përkrahja e mëparshme “politike” tashmë u
transformua në një realitet tjetër politik që duket se stuhishëm iu kundërvu
kompanisë duke i “përplasur” faturat e akumuluara të papaguara ndaj Drejtorisë
së Tatimeve dhe Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës (kompania njihet si një
kompani me profil të mëparshëm politik). Megjithëse në 14 nëntor 2013 Drejtoria
Rajonale e Tatimeve për Tatimpaguesit e Mëdhenj njoftoi bankat për lirimin e llogarive
bankare të kompanisë Belle Air, bankat kryesore me të cilat kompania punonte, të
alarmuara, nuk i hapën llogarite e tërhoqën gjendjen e likuiditetit mbi 1,5 milion
euro, që ishte grumbulluar aty nga shitja e biletave. Prej datës 15 nëntor 2013,
kompania hasi në likuiditet të kufizuar. Heqja e menjëhershme e një likuiditeti 2,5
milion euro detyroi që në datën  22 nëntor 2013, kompania Belle Air sh.p.k. të
depozitonte në Gjykatën e Rrethit Tiranë kërkesën mbështetur në ligjin nr.8901
datë 23.05.2002 “Për Falimentimin”, neni 2, me qëllim riorganizimin nëpërmjet arritjes
së një marrëveshje, me synim kryesor ruajtjen e veprimtarisë. Nga intervistat direkte
të kryera me përfaqësues të bankave, kreditorë të kompanisë “Belle Air” shpk, shkaqe
të tjera të rëndësishme sipas analizave të kryera prej tyre janë edhe rritja e cmimit të
karburantit dhe tarifave të aeroprtit dhe handle charges dhe kërcënimi i kompanive të
tjera konkuruese me Belle Air, që kanë dobësuar fuqinë e kompanisë në treg. Sa i
përket industrisë së transportit ajror, mund të themi se është një industri në rritje.
Shqipëria ka vetëm një aeroport, Tirana International Airport (TIA), në të cilin operojnë
17 kompani ajrore (me rreth 34 destinacione). Është parë se numri i pasagjerëve që
përdorin transportin ajror për të udhëtuar është në rritje të vazhdueshme. Me
liberalizimin e vizave, ka rritje të mëtejshme të numrit të pasagjerëve. Belle Air paraqitej
si lideri në treg, ku në Tetor 2011 zinte 45.6 % të pjesës së tregut, nga 45% në 2010.
Konkurrentët kryesorë të saj Alitalia dhe Albania Airlines, megjithëse ndryshuan
pronësinë dhe strategjinë e tyre, nuk e mposhtën rritjen e Belle Air shpk. Në 2010,
shitjet e kompanisë u prekën nga Kriza Botërore, gjë e cila u reflektua në numrin e
pasagjerëve nga ose për Tiranë. Efekt të rëndësishëm mbi kompaninë pati edhe
shpërthimi i Vullkanit Ash në Prill të 2010, në Zelandën e Re, i cili shkaktoi shumë
anullime fluturimesh, mbulim i kostove për disa të tjerë dhe ulje të numrit të pasagjerëve,
të cilët u bënë të pasigurt. Përgjigja e kompanisë për të motivuar klientët ishte ulja e
tarifave. Gjithashtu, kompania gjeneron të ardhura në Euro, ndërkohë që pjesa më e
madhe e kostove janë në USD, gjë që e ekspozon kompaninë me riskun e kursit të
këmbimit. Kompania ka një borxh ndaj bankave në nivele të konsiderueshme, prej
kredive të aprovuara 11’725’676 euro dhe 10’886’254 euro outstanding. Kompania ka
marrë disa kredi në disa banka, për riparimin e avionëve te Societe General Bank dhe
Overdraft te Pro-Credit Bank për nevoja kapitali qarkullues , si dhe klient i Intesa
San Paolo për OD 3000 thousand dhe 44.850 euro si garanci bankare.
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Faktorë Mikro (të brendshëm)
Menaxherët dhe sipërmarrësit janë të detyruar të parashikojnë dhe përshtasin
vendimet e tyre sipas ndryshimeve dhe mundësive në mjedis. Meqënëse shumë nga
këto ndryshime ndodhin shumë ngadalë, vetëdija ndaj kërcënimit shfaqet shpesh
vetëm kur firma ka vuajtur tashmë nga të një rënie e të ardhurave. Megjithëse
bazuar në të dhënat e pasqyrave financiare të kompanisë “Belle Air” për vitet 2011,
2012, 2013 (tremujori i parë), parametrat financiare janë të kënaqshme, mendojmë
se pronësia e pandarë nga menaxhimi, mos pagimi në kohë i të gjitha detyrimeve
reale ndaj shtetit, rritja e borxhit të investimit në avione të rinj (blerja me kredi),
rivlerësimi jo korrekt i aseteve, rritja e shpenzimeve të personelit dhe shpenzimeve
operative, si edhe mungesa e transparences, mosndërgjegjësimi në kohë për risqet e
falimentit, mund të jenë faktorët më të rëndësishëm të cuarjes së kompanisë në këtë
gjëndje të paaftësisë paguese.
Në analizat bazuar mbi të dhënat financiare, pasqyrat financiare të vitit 2011, 2012
dhe gjatë tremujorit të parë të vitit 2013, të hartuara sipas GAAP dhe të audituara
nga auditorë lokalë, sipas Pasqyrës së të Ardhurave e Shpenzimeve, vërehet një trend
pozitiv i shitjeve gjatë viteve, 109 mln euro në 2012, 105 mln euro në 2011, 75 mln
euro në 2010 dhe 68 mln euro në 2009. Shkak i rritjes së pjesës së tregut vjen edhe si
pasojë e shtimit të destinacioneve të reja që prej Dhjetor 2010 (Londër, Athinë, Heraklion
dhe Kretë). Pjesa më e madhe e të ardhurave gjenerohet nga Shërbimet e Skeduluara
që përbëjnë 93% të totalit T/O për vitin 2012, ndërkohë të ardhurat nga charteri 2%,
nga ngarkesat 0.03%dhe nga të ardhurat ndihmëse/grantfinanciar 4.9%. Për
tremujorin e parë të 2013 kompania ka gjeneruar një kthim prej 24 mln euro. Rritja
e kompanisë, vinte si pasojë e rritjes së kapacitetit të vendeve nga operimi i avionëve të
rinj që u morën me financim leasing, njëri që filloi operimin në 2009 dhe tjetri në
Qershor 2010, si dhe përfshirja e destinacioneve të tjera, në bashkëpunim me Belle
Air në Europë. Megjithatë vërehën ulje të shitjeve në 2010, si pasojë e anullimit të
fluturimeve nga pluhuri vullkanik. Numri total i pasagjerëve të transportuar pësoi
rritje deri në 670661 në 2010, krahasuar me 594137 në 2009, ndërkohë që për vitin
2011/2012 numri i pasagjerëve arriti 730000/842000 në bashkëpunim me Belle Air
Europë për fluturime në Shqipëri. Shpenzimet operative pësuan rritje krahasuar me
vitet e mëparshme si shkak i rritjes së kostove të personelit (nga 8.4 mln euro në
2011 në 8.9 mln euro në 2012), rritje me 0.3% nga 8.5% në 8.8%, tarifave të aeorportit
dhe shërbimit nga zgjerimi i itenerareve, qeraja e avionëve dhe sigurimi i tyre.
Shpenzimet e karburantit dhe vajit nga 22 mln euro (2011), u rritën në 23 mln euro
(2012). Shpenzimet e qerasë dhe Leasing nga 14.8 mln euro në 2011 në 12.8 mln
euro 2012. Kompania kishte 8 avionë në fund të 2011. EBITDA në 2012 është 4.1%
krahasuar me 5.2% në 2011 dhe fitimi neto ka rritje, nga 2.1% (2011) në 3.4% (2012).
Fitimi neto është rritur nga 1.8 mln në 3.2 mln euro gjatë 2012, si rezultat i rivlerësimit të
aseteve (tokë dhe ndërtesë).
Sa i përket të dhënave të Bilancit, Aktivet kanë rritje prej 16%, nga 52.2 mln euro në
2011, në 62 mln euro në 2012. Rritja ka ardhur kryesisht si pasojë e rritjes së Aseteve
Fikse. Struktura e aseteve është e përbërë nga asete korrente 27% në 2011, 22.6% në
2012 dhe asetet fikse 73% në 2011, 77.4% e TA. Njësia më e madhe e bilancit që
përbëjnë asetet fikse është toka dhe makineritë (33.6 mln euro). Gjatë vitit 2011,
investimet totale arritën sasinë 2.8 mln euro, që përbëhej nga: tokë e re, afër Rinasit
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(361 tsd); park automjetesh (fleets 752 tsd euro) dhe punë në proces (1.6 mln euro-
hangar në ndërtim për të mbajtur avionët). Belle Air zotëron 24% të aksioneve të
Belle air Europe Srl dhe 20% të aksioneve të Belleair Italia Srl. Shpenzime të pagueshme
12.6 mln euro ose 24.1% e totalit të detyrimeve, përkundrejt 17.6 mln gjatë 2012,
kanë pësuar rritje, kryesisht nga furnitorët e karburantit, e tarifat e aeroportit. Ndërsa
për tremujorin e parë të 2013 kanë rënie. Bankat janë bazuar pikërisht në këto të
dhëna financiare, ndaj kanë aprovuar dhënie kredie ndaj kompanisë, megjithëse
pak kohë më pas, situata e krijuar con kompaninë në faliment.
Falë bashkëpunimit të bankave, një strategji ambicioze për zgjerim është zhvilluar,
por për shkak të mbi-optimizmit dhe informacionit të pamjaftueshëm, xhiroja është
mbivlerësuar në një masë të madhe dhe kompania është e ekspozuar ndaj falimentit.
Nëse kompania do të kishte një menaxhment të motivuar dhe me përvojë, ata do të
ndërhynin sa më shpejt të ishte e mundur duke zhvilluar një plan rimëkëmbje, dhe
si pasojë, do të kishin kohë më parë, me shanse reale, për ti mbijetuar këtij problemi.
Për fat të keq, shumica e kompanive nuk kanë mjete të mjaftueshme financiare për
të zbatuar planin me kosto më efektive të rimëkëmbjes. Si rezultat, një numër i
madh kompanish falimentojnë në fund nëse ndodhin ndryshime në mjedisin e tyre.
Ata marrin rreziqe të ekzagjeruara dhe refuzojnë të rregullojnë strukturën menaxheriale
dhe operacionale. Kjo çon në një rritje të madhe të shpenzimeve dhe përkeqësimit të
fitimit, por në vend të ristrukturojnë kompaninë ashtu siç do të bëntë një drejtues
realist, ata i’a atribuojnë fitimet e dobëta faktorëve të jashtëm dhe të përkohshme,
në vend që ti shqyrtojnë ato dhe të ofrojnë në kohë zgjidhjen e problemeve reale.
Deri sa të zhvillojnë planin e tyre të rimëkëmbjes, kompania do të ketë humbur jo
vetëm mjetet e veta financiare, por edhe besimin në mjedisin e përgjithshëm (ku
përfshihen gjithë palët e interesit, qofshin klientë, furnitorë, institucione bankare,
etj). Si rezultat, kompania falimenton pas një rritje të menjëhershme dhe një rënie të
fortë.  Gabimet në politikat e kompanisë, zvogëlojnë efikasitetin e saj operacional.
Në momentin që manaxhimi vëren probleme me likuditetet, vetëm atëherë fillojnë të
kuptojnë situatën. Për fat të keq, në përgjithësi, për kompanitë ka pak shanse për të
mbijetuar në treg sepse mjetet financiare shterojnë dhe aktorët e përfshirë bëhen
dyshues duke refuzuar të vazhdojnë të rritin bashkëpunimin e tyre me kompaninë.

Aplikimi për riorganizim

Referuar faqes zyrtare të Gjykatës së Tiranës, mund të shohim se kompania “Belle
Air” shpk është në procedurë falimenti. Cështja është regjistruar në 22 Prill 2014
dhe deri më sot ende nuk ka përfunduar, duke kaluar afatin mesatar të zgjatjes së
procedurave gjyqësore. Janë zhvilluar gjithsej 19 seanca gjyqësore. Cështja fillimisht
ka zgjatur deri në muajin Korrik si pasojë e kohës që ka kërkuar administratorja e
falimentit për tu njohur me cështjen dhe për tu shprehur lidhur me kërkesën për
deklarim falimenti, ku në dy raste seanca është shtyrë edhe për mos paraqitje të saj.
Më pas procesi ka vijuar me mbledhjen e kreditorëve, ku Gjykata, për shkak të
kompleksitetit të cështjes ka vendosur të shtyhej procedimi i mbledhjes së tyre, derisa
realizohet në Nëntor 2014 mbledhja dhe paraqiten pretendimet e kreditorëve. Nuk
zgjat shumë (një muaj) dhe Gjykatës i paraqitet kërkesa për dorëheqje nga ana e
administratorës së falimentit me pretendimin se ka mbaruar afati i licencës dhënë
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nga Agjencia e Mbikqyrjes së Falimentit për të ushtruar detyrën e ekspertit.  Në
Shkurt 2015, administratorja e re njihet me provat dhe dosjen, e cila po ashtu kërkon
kohë të përgatis raportin e saj. Cështja shtyhet dhe ca muaj të tjerë për verifikim
pretendimesh nga ana e kreditorëve dhe deri në fund, seanca e 19 (Maj 2015), është
vendosur ndryshimi i rradhës së preferimit ( të përcaktuar nga administratorja e
falimentit) për sa i takon rradhës së kreditorëve të siguruar me kolaterale të tyre që
janë në emër të shoqërisë në faliment. Këto kreditorë (nga raporti përfundimtar i
administratores së falimentit, janë Raiffeisen Bank sha dhe Societe Generale Albania
sha) do të paguhet në rradhe të parë preferimi ( në cilësinë e kreditorit të siguruar
me kolateral) nga pronat/kolaterale të shoqërisë, të cilat garantojnë detyrimet qe
shoqëria “Belle Air” shpk në faliment, ka ndaj tyre.
Pavarësisht gjëndjes në të cilën kompania ndodhet, menaxhmenti i saj shprehet
optimist për të ardhmen e kompanisë. “Është e vështire rifillimi, po jo i pamundur”. Ne
kemi paraqitur një plan ristrukturimi në gjykatë. Kemi planin tonë të biznesit, klientelën tonë të
madhe, të mos harrojmë se kemi transportuar nga fillimi deri sot 4,5 milionë pasagjerë, kemi
njohuri të plota për këtë biznes shumë të komplikuar, kemi reputacionin ndërkombëtar në një
shkallë të lartë, kemi mbështetjen e industrisë së aviacionit në përgjithësi, kemi një kolektiv
punonjësish të motivuar, profesionalë e të sakrificës, që i jemi mirënjohës për arritjet e
deritanishme. Kemi besim në planin e ristrukturimit që përgatitëm për të vazhduar me sukses
veprimtarinë tregtare të Belle Air. Por nëse vazhdon klima politike kundër Belle Air, asnjë
investitor nuk do guxojë të afrohet te kjo kompani. 

Rekomandime

Në kohët e sotme, kur krizat financiare rrisin edhe më shumë pasiguritë në biznes,
është shumë e nevojshme t’i kushtohet kujdesi i duhur elementëve të mjedisit të
jashtëm e të brendshëm të kompanisë, në mënyrë të vazhdueshme, që të mund te
identifikohen në kohë problematikat që mund te shfaqen në të ardhmen dhe cilat do
të jenë masat e nevojshme që do mund të ndërmerren për të parandaluar kalimin në
gjëndje të paaftësisë paguese. Edhe pse një kompani mund të jetë në pozicione tepër
favorizuese në treg dhe eksperienca ndër vite të ketë treguar stabilitet në gjenerimin
e të ardhurave, gjithmonë duhet që firmat e biznesit të përshtaten ndaj mjedisit dhe
të ruajnë fleksibilitetin, pa shkuar kurrsesi në gjëndje të “befasishme” mungese
likuiditeti dhe humbje besimi dhe imazhi të kompanisë. Në këtë mënyrë, edhe procesi
i riorganizimit vështirësohet më tej. Kjo jo vetëm për faktin që vetë Ligji për
Falimentin në Shqipëri krijon pasiguri për debitorin, ku ai haset me mungesë
efektiviteti nga ana e gjykatave, afate të tejzgjatura procedure, mungese informacioni
dhe një sërë problematikash të tjera, por edhe sepse besueshmëria e kompanisë bie
nga kalimi në rënie të menjëhershme. Riorganizimi duhet të stimulohet si procedurë,
por gjithmonë, me kujdes, duke mos lënë vend që kompanitë të abuzojnë me këto
forma, për të shmangur detyrimet e tyre financiare. Në ligjin tonë nuk duket qartë
nëse është prioritar riorganizimi. Debitori duket se nuk ka mbrojtjen e duhur, ndaj
duhet të ndryshoj radha e parashikuar nga ligji: të fillojë procedura e riorganizimit,
dhe nëse kjo nuk ka sukses të kalojë në falimentim. Që kompania të mund të dali
nga gjëndja e vështirë në të cilën ndodhet, duhet të konsiderojë ristrukturimin e
borxhit, shkurtimin e shpenzimeve operacionale, ndjekjen e politikave të rritjes së
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rendimentit, ristrukturim më eficent organizativ, ndërmarrja e planeve të shkurtimit
apo ndryshimeve në flotë e në destinacione, si edhe mundësia e realizimit të shërbimeve
që mund të ndihmojnë në rritjen e të ardhurave. Kjo situatë është parashtruar edhe
para gjykatës duke theksuar se kërkesa e paraqitur nuk ka qëllim likuidimin e
shoqërisë, por ristrukturimin e saj për të rivendosur aftësinë paguese sa më shpejt e
për të mundësuar shlyerjen e të gjitha borxheve të krijuara.
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Roli i prindërve  – faktor në integrimin e fëmijëve
me nevoja të veçanta në edukim
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Abstrakt

Qëllimi i këtij punimi është shqyrtimi i problematikave në edukimin e fëmijëve me nevoja
të veçanta, ku si një faktor i rëndësishëm është edhe familja. Partneriteti shkollë-familje
ndikon në uljen e vështirësive në integrimin e fëmijëve me nevoja të veçnta në shkollë. Ky
punim, do të evidentojë dhe vlerësojë situatën në shkollën shqiptare, e më saktë në klasat
gjithëpërfshirëse, ku mësimdhënia duhet të jetë sa më pranë nevojave dhe aftësitë që
kanë këta nxënës për të nxënë.
Metodologjia e përdorur në këtë punim për grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave
ka karakter cilësor. Nga gjetjet e këtij punimi rezulton se ndër faktorët që zbusin
problematikat që kanë klasat gjithëpërfshirëse është: pranimi i karakteristikave dhe
aftësive që kanë fëmijët me nevoja të veçanta nga ana e prindërve, si dhe roli i
pamohueshëm dhe i domosdoshëm në bashkëpunimin e familjes me shkollën.
Si përfundim, nëse do të ndërhyhet në këta faktorë, mësimdhënia në këto klasa do të jetë
brenda parametrave që kërkon mësimdhënia në klasat gjithëpërfshirëse. Rekomandimet e
këtij punimi do të shihen si domosdoshmëri në plotësimin dhe realizimin kushteve në
klasat gjithëpërfshirëse, nga ku varet dhe zbutja e problematikave që ka shkolla shqiptare
në këto klasa.

Fjalë kyçe: klasë gjithëpërfshirëse, përshtatje e mësimdhënies sipas nevojave, partneritet
shkollë-familje, PEI.

Në vend të hyrjes

Rritja e numrit të nxënësve me nevoja të veçanta, po shoqërohet me sfida të reja për
mësuesit e klasave gjithëpërfshirëse1. Problemet e punës mësimore të mësuesve në
këto klasa janë të shumta, e për t’i minimizuar sado pak ato, mësimdhënia botërore
po i kushton hapësirat e duhura nëpërmjet analizave dhe orientimeve për të zbutur
sado pak problemet që ka mësimdhënia në këto klasa. Për më tepër, edhe për mësuesit
dhe mësimdhënien shqiptare në kuadrin e gjithëpërfshirjes po paraqiten një sërë
vështirësish, çka përbën dhe shtysën kryesore për të ndërmarrë këtë punim, që edhe
mësimdhënia shqiptare të bazohet në orientime drejt një efikasiteti në mësimdhënien
në klasat ku janë të përfshirë edhe nxënësit me nevoja të veçanta.
Disa faktorë që ndikojnë dhe e vënë mësimdhënien në këto klasa përpara
vështirësive, që ky punim do të analizojë janë:
- prania e më shumë se dy nxënësve me nevoja të veçanta  brenda së njëjtës klasë

(rastet kur në klasë janë të përfshirë edhe nxënësit të padiagnostikuar ose të
diagnostikuar, kur prindi mohon raportin përkatës;

- mosbashkëpunimi shkollë-familje (rastet kur prindi mohon kufizimin e fëmijës).
- Ndërgjegjësimi i prindërve për ta pranuar fëmijën e tij, ashtu siç ai është, si dhe

diagnostikimi i saktë i fëmijës për karakteristikat që ai shfaq, që në fëmijëri të hershme.
Mospranimi nga prindi i realitetit të fëmijës së tij, vështirëson dukshëm punën e mësuesit,
pasi bashkëpunimi mësues-prind në këto raste është shumë i domosdoshëm;

__________________________________________

1 Klasa gjithëpërfshirëse- klasa ku janë të përfshirë edhe nxënësit me Aftësi të Kufizuar.
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- mospajisja e nxënësve me nevoja të veçanta me PEI2, vështirëson rolin integrues
së tij në procesin mësimor, ku roli i familjes është i domosdoshëm në
bashkëpunimin dhe një zë përbërës në grupin shumëdisiplinar për hartimin
dhe zbatimin e PEI-it.

Shqyrtimi i literaturës

Mësimdhënia në klasat gjithëpërfshirëse e shoqëruar me metodat e reja si dhe me
përdorimin e teknikave të ndryshme e lidhur me një teknologji bashkëkohore, bëjnë
të mundur një interaktivitet në klasë dhe që realizohet me sukses vetëm nga një
bashkëveprim mësues-nxënës-familje. Këta nxënës, me individualitetin e tyre, si dhe
me mundësitë dhe aftësitë që ata paraqesin, përbëjnë bazat e një pune të diferencuar
ose individuale që gjen reflektim në mësimdhënien efikase në këto klasa.
Puna e mësuesit duhet të shihet e pandarë nga puna me prindërit ose familjarët që
i mbështesin këta nxënës3, e cila ndikon në mënyrë të  drejtpërdrejtë në përpjekjet e
mësuesve për të arritur qëllimet e tyre në këtë mësimdhënie duke u bazuar në
bashkëpunim dhe suportin që u jep familja. Gjithashtu, ky bashkëpunim merr vlera
kur ata kanë nevojë për durim edhe kur ndeshen me vështirësi. Siç edhe theksohet
në këtë punim, durimi dhe këmbëngulja në punën e tyre në klasat gjithëpërfshirëse
duke u mbnështëtue edhe nga familja, i bën mësuesit më të afirmuar për të ndihmuar
nxënësit e tyre edhe nga aftësitë që ata fitojnë në përvojën me këta nxënës.
Një ndër faktorët që mund të kontribuojë në qëndrimet pozitive të mësuesve është
mbështetja me staf shtesë, nënkuptuar edhe praninë e prindit, në ato klasa ku
nxënësit kanë nevojë për mbështetje të specializuar në varësi të kufizimit që ata
kanë4. Lloje të ndryshme të mbështetjes mund të jenë, për shembull me mësues
asistent, ku në të njëjtën klasë operon edhe mësuesi i përgjithshëm, e në rastin e
shkollës shqiptare që nuk mbulohet nga organet kompetente mund të mbulohet
edhe nga familja. Kjo përmirëson qëndrimet e mësuesve ndaj përfshirjes së nxënësve
me nevoja të veçanta në klasat e përgjithëshme. Qëndrimet e mësuesve janë
vendimtare në lidhje me suksesin e programeve përshtatëse në përfshirjen e këtyre
nxënësve në aktivitetet mësimore. Në këtë studim, ndikimi i karakteristikave
individuale të nevojave (intelektuale kundrejt problemeve emocionale dhe të sjelljes)
të çdo nxënësi, shton domosdoshmërinë e trajnimeve në vazhdimësi të mësuesve, të
prindërve për të zbutur sadopak problemet në këto klasa.
Ja si shprehet Dr. Rita Chopra, Profesore në Departamentin e Edukimit, në
Universitetit e Kurukshetra-Indi, në studimin e saj, në seksionin Konkluzione në
lidhje me arsimin gjithëpërfshirës. “…arsimi, si një çështje globale, ka ende vend
për përmirësim, në lidhje me gjithëpërfshirjen….hendeku midis përfshirjes dhe
përjashtimit nuk duhet të ekzistojë. Mësuesit, prindërit, shoqëria dhe institucionet
arsimore, duhet të punojnë së bashku për të zbatuar politikat në arsimin përfshirës”.
Përdorimi i teknologjisë ndihmëse5, parë si mjet diferencimi për nxënësit, u lejon
nxënësve me aftësi ndryshe për të punuar brenda kompetencave personale, duke i
_____________________________________________

2 PEI - Plan Individual i Edukimit.
3 Fan, W & Williams, M.C. (2010). The effects of parental involvement on students’ academic self-efficacy,
engagement and intrinsic motivation. Educatinal Psychology, Vol. 30, No. 1, pp 53-74.
4 Avramidis, E. (2005). Developing inclusive schools: Changing teachers’ attitudes and practices through
critical professional development. Inclusive and Supportive Education Congress, International Special
Education Conference, Inclusion: Celebrating Diversity?
5 Jeffs, T., Morrison, W., Messenheimer, T., Rizza, G.M. & Banister, S. (2000). A Retrospective Analysis of
Technological Advancements in Special Education.
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nxitur  dhe aftësuar ata në drejtim të cilësive pozitive që ata disponojnë. Këto cilësi
duhen parë dhe studiuar mirë nga ana e mësuesve që në vazhdimësinë e procesit
mësimor të gjejnë pasqyrim dhe të jenë të planifikuara tek PEI.

Metodologjia

Metodat e përdorura në këtë punim për grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave
ka karakter cilësor, e realizuar nga analiza tematike. Objektivat e këtij punimt janë:
- të analizojë faktorët që lehtësojnë integrimin e fëmijëve me nevoja të veçanta në

edukim;
- të sugjerojë rolin e domosdoshëm të familjes në bashkëpunimin me shkollën;
- të ndërgjegjësojë prindërit për pranimin dhe diagnistikimin e fëmijëve që në

fëmijërinë e hershme, si një domosdoshmëri në zbutjen e karakteristikave dhe
të “problemeve” të ndryshme që paraqesin këta fëmijë.

Kampioni për kryerjen e intervistave u shtri në tri shkollat e tri rretheve6, ku gjithsej
u përfshinë 51 mësues. Kriteri për pjesëmarrësit në Intervistë qe: të ishe mësues në
njërin nga programet, Parashkollor ose CU. Nga Shk. (1) u intervistuan 16 mësues,
ndërsa nga Shk.(2)  u përfshinë në intervistë 23 mësues dhe 12 mësues u intervistuan
nga Shk.(3). Për mbledhjen e të dhënave cilësore, u hartua një Intervistë gjysmë e
strukturuar.
Qëllimi kryesor i Intervistës, ishte që të grumbullohej një informacion më i gjërë në
lidhje me mësimdhënien gjithëpërfshirëse në klasat e tri shkollave.
Të dhënat fillestare të intervistave ishin të papërpunuara, të cilat më pas u koduan.
Për këtë analizë u përdor analiza tematike.
Nga gjetjet e këtij punimi mund të sjellim këto të dhëna:
Tabela 1: Interpretimi dhe identifikimi i kategorive dhe nën/kategorive për temën
e parë

________________________________________

6 Shk. (1)-Shkolla “Kushtrimi i Lirisë”Durrës; Shk. (2)- Shkolla “Emin Duraku” Tiranë; Shk. (3)- Shkolla “1
Maji” Berat.
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Figura 1: Situata e nxënësve me nevoja të veçanta në shkollë

Figura 2: Situata e nxënësve me nevoja të veçanta në klasë

 Figura 3: Situata e nxënësve me nevoja të veçanta në klasë në lidhje me pajisjen
me PEI

Figura 4: Mbështetja që kanë mësuesit në klasë për  nxënësit me nevoja të veçanta
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Nga këto gjetje mund të themi se:
- nëse prindërit nuk i pranojnë dhe nuk i diagnostikojnë fëmijët e tyre që në

fëmijëri të hershme;
- nëse nuk i mbështesin ata për një edukim sa më efikas;
- nëse bashkëpunimi me shkollën do të mbetet minimal;
- nëse nxënësit nuk do të jenë të gjithë të pajisur me PEI,
puna më këta nxënës dhe në këto klasa do të paraqitet shumë e vështirë, prandaj do

të sugjerohet:
- pranimi dhe diagnostikimi i fëmijëve që në fëmijëri të hershme;
- bashkëpunim të ngushtë ndërmjet shkollës dhe familjes;
- prindërit të jenë pjesë përbërëse e grupit shumëdisiplinar në hartim-zbatimin  e

PEI-it si dhe vlerësimit të tij.
Nëse do të kemi ndërhyrje dhe plotësim të këtyre faktorëve mësimdhënia në klasat
gjithëpërfshirëse do të jetë brenda kushteve që kërkojnë këto klasa.
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Llojet e kontratës së qirasë financiare dhe zbatimi në Shqipëri

Dr.  Anjeza Liçenji
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Abstrakt

Qiraja financiare është forma më e re e aplikimeve të shërbimeve financiare, e cila është
zhvilluar së fundmi dhe në Shqipëri, me anë të ligjit “Për Qiranë financiare”. Leasing u
mundëson personave juridik dhe personave fizik që të bëjnë modernizimin e pajisjeve të
tyre, dhe me vetë aktin e tillë të bëhen më efikas dhe më konkurues në tregje të ndyshme
në vend dhe jashtë tij. Instituti i Leasingut paraqet një lloj alternative për shoqëritë e
vogla dhe të mesme, si dhe ato shoqëri të porsa regjistruara, të cilat që në fillim të
funksionimit të tyre ballafaqohen me disa probleme të natyrave të ndryshme financiare,
e që është evidente në këto rrethana të krizës globale ekonomike financiare në rajon e më
gjerë. Sipas disa të dhënave, mendohet se industria e Leasing në botë sot është në zhvillim
e sipër. Në të shumtën e shteteve përmes formës së modelit të leasing supozohet se
financohet më shumë se ¼ e të gjitha pajisjeve të mjeteve të punës. Por vlen të përmendet
se shoqëritë që ofrojnë leasing në Shqipëri kanë ende punë për të bërë në lidhje me
perfeksionimin e ofrimit të këtij shërbimi financiar ku rol të rëndësishëm këtu luan shteti
për rregullimin e drejtë nga ana juridike.

Fjalë kyçe: Qiraja financiare (Leasing), kontratë, ligj, person fizik, financim.

Vështrim i shkurtër historik i evoluimit të kontratës së qirasë leasing në botë
Kontrata e qirasë është një nga kontratat më të rëndësishme në qarkullimin civil, si
dhe një nga më të hershmet, krahasuar me kontratën e shitjes. Në të gjithë historikun
e saj, ajo është kuptuar si një kontratë konsensuale, me anë të së cilës njëra nga palët
kontraktuese merr përsipër detyrimin për t’i dhënë palës tjetër një send të caktuar, i
cili mund të jetë i luajtshëm ose i paluajtshëm në gëzim të përkohshëm, kundrejt një
shpërblimi të caktuar, ku pala tjetër detyrohet ta paguajë atë.
Një nga kontratat më moderne, e cila po aplikohet gjerësisht sot, jo vetëm në botë,
por edhe në Shqipëri është kontrata e qirasë leasing (leasing financiar). Kjo është
një kontratë e re dhe që po fiton shumë përhapje, duke u përdorur gjithmonë e më
shumë në qarkullimin bashkëkohor ndërkombëtar dhe kombëtar të mallrave e
shërbimeve.
Kontrata e qirasë financiare është një kontratë e financimit, që studiohet jo vetëm
nga jurisprudenca, që studion aspektin e saj juridik, por edhe nga shkenca financiare,
që studion aspektet e veçanta dhe përparësitë ekonomike që ka adoptimi i një kontrate
të tillë. Kontrata e qirasë financiare përfshin lloje të ndryshme të operacioneve
ekonomike, që kanë rëndësi të madhe në qarkullimin e të mirave materiale.
Kontrata leasing nuk u përket kontratave tradicionale të së drejtës civile, si për
shembull, kontrata e shkëmbimit, e shitjes, e qirasë, e huasë etj., të cilat i gjejmë që
nga e drejta romake. Përkundrazi, ajo është një “prodhim” i kërkesave të operatorëve
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ekonomik në tregun ndërkombëtar apo kombëtar. Kontrata leasing, ashtu si edhe
kontrata të tjera në fushën bankare apo tregtare etj. bazë të veprimtarisë së tyre
kanë fitimin, prandaj quhen ndryshe edhe kontrata afariste.
Qiraja financiare është një figurë kontraktuale e përfshirë në rendin juridik përmes
praktikës kontraktuale e importuar nga eksperienca e vendeve të common laë. Për
herë të parë kjo kontratë u njoh në të drejtën anglosaksone në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës dhe në Britaninë e Madhe, ku ”to lease” në gjuhën angleze do të thotë
të ”bësh një marrëveshje zyrtare, në të cilën paguhet për të përdorur një ndërtesë, një tokë, një
pajisje për një periudhë kohe të caktuar”. Ndërsa në Evropën kontinentale është njohur
nga mesi i shekullit XX (për shembull, në Itali më 1960). Kontrata leasing u shfaq për
herë të parë në SHBA gjatë viteve 1700 për të financuar përdorimin e karrocave me
kuaj.
Në fillimet e viteve 1900 shoqëritë filluan të silleshin si qiradhënës të pajisjeve duke
i dhënë ato me leasing, ndërkohë që vazhdonin të mbanin mbi vete pronësinë e
tyre. Kjo pasi shpesh qiramarrësit donin të ishin dërgues të ngarkesave të ndryshme
pa mbajtur mbi vete përgjegjësitë e pronësisë. Në të njëjtën kohë prodhues të tjerë
po kërkonin për rrugë të reja për të shitur mallrat e tyre.
Leasing u shfaq sërish gjatë Luftës së Dytë Botërore pasi këto kontrata i lejonin
prodhuesit të rikuperonin kostot e tyre të prodhimit plus një përfitim shtesë të
garantuar. Në mënyrë që të minimizonin kostot, shumë nga këto kompani merrnin
me leasing paisje për qëllime të veçanta nga qeveria. Ato mund ti kthenin këto
pajisje në fund të leasingut, duke krijuar kështu një mbrojtje nga risku i pajisjeve të
vjetëruara pasi të kishte mbaruar lufta.
Në vitet 1950 konsumatorët filluan të kërkojnë një gamë të gjerë mallrash. Ata
kërkonin shpejtësi, fleksibilitet dhe leverdisshmëri. Prodhuesit përdorën qiranë
financiare për të ndihmuar përmirësimin e prodhimit të produkteve të rinj si
televizorët, pajisjet e avancuara të komunikimit dhe avionët. Në fund të viteve 50-
të, fillim i viteve 60-të, leasingu financiar filloi të zhvillohej edhe në Europë. Kushtet
më të përshtatshme si dhe tatimi më i favorshëm që ofronte leasingu financiar bënë
të kthehej në mjetin financiar më tërheqës për shoqëritë në Evropë. Në vitet 1970 ky
koncept lëvizi edhe drejt vendeve në zhvillim të Azisë, Amerikës së Jugut dhe Afrikës.
Vitet 1980 shënuan një njohje të leasingut financiar në të gjithë botën.
Aktualisht, kjo kontratë ka pësuar shtrirje gjeografike dhe një zhvillim gjithnjë e
më të madh, duke lindur herë pas here forma të reja të kontratës, apo duke u shtuar
të drejtat dhe detyrimet që kanë palët në të. Në praktikë njihen kontrata e leasingut
financiar, leasingu operacional, leasingu bujqësor (agrikultural), leasingu lease-back,
leasingu detar (naval), leasingu ajror (wet lease dhe dry lease), leasingu i pasurive të
luajtshme dhe të paluajtshme (imobilar), leasingu instrumental, leasingu
automobilistik etj..

Kontrata e qirasë financiare (leasing) në Shqipëri

Kontrata e qirasë finaciare leasing është një kontratë atipike (Plaku Irena, 2010) që
është futur kohët e fundit në qarkullimin civil. Në Shqipëri për herë të parë kjo
kontratë është parashikuar në Kodin Civil të vitit 1994. Parashikimi i kontratës së
leasingut në Kodin Civil parashikohet si lloj i kontratës së qirasë. Ndërsa kuptimi
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dhe termi “Kontrata e qirasë financiare (leasing)” gjendet vetëm në nenin 849 të Kodit
Civil.
Në Republikën e Shqipërisë, në mënyrë të detajuar kjo kontratë është rregulluar
nga ligji nr. 9396, datë 12.05.2005 “Për qiranë financiare”, i ndryshuar me ligjin nr.
9823, datë 29.10.2007 dhe ligjin nr. 9966, datë 24.07.2008. Leasing është një koncept
i ri për individët dhe shoqëritë shqiptare. Kjo i referohet mungesës së traditës në
tregun financiar, e cila është shoqëruar me një sektor bankar ende në fazën e
konsolidimit e zhvillimit të tij, por që gjithsesi është një nga sektorët më të rregulluar
dhe të zhvilluar në sistemin financiar.
Megjithëse kuadri ligjor për qiranë financiare është përmirësuar, trajtimi financiar i
qirasë financiare mbetet i paqartë, sidomos në lidhje me trajtimin e taksës së vlerës
së shtuar (TVSH). Të gjitha subjektet që ofrojnë qira financiare licensohen dhe
rregullohen nga Banka e Shqipërisë. Kërkesa për kapitalin minimal për subjektet e
leasing që janë filial të bankave tregtare, është 100 milion lekë (rreth 1 milion dollar
amerikanë). Kjo shifër është më e vogël për subjektet e pavarura të leasingut (20
milion lekë ose 200 000 dollarë amarikanë). Duke bërë krahasim, vendet e tjera të rajonit
kanë kërkesa më të ulta për kapital (p.sh. 100 000 euro në Serbi) ose asnjë kërkesë. Këto
kërkesa për kapitalin mund të jenë pengesë për hyrjen në treg të pjesmarrësve të
rinj. Kështu mund të themi se që nga viti 2005 shoqëritë shqiptare kanë një mjet të
ri financimi për të plotësuar nevojat e tyre për makineri dhe paisje. Ky instrument i
ri i lejon ata të rinovojnë teknologjinë e tyre dhe të bëhen më konkuruese. Ato nuk
kanë nevojë të paguajnë makineritë që në fillim, apo të plotësojnë këkrkesat e një
kredie bankare për kolateral apo garanci. Duke patur parasysh faktorët që nxitën
rritjen e shpejtë të përdorimit të leasing në Europën Lindore dhe Qëndrore, ai do të
jetë një alternativë e rëndësishme financimi afatmesëm për shoqëritë dhe biznesin
shqiptar në pergjithësi, i cili karakterizohet nga burime financimi të kufizuara,
mundësi kolaterali të kufizuar etj.( Vasili Jani, 2009). Leasing në Shqipëri përdoret
më shumë nga biznesi i vogël dhe i mesëm dhe më pak nga shoqëritë e mëdha.
Në legjislacionin tonë parashikohet në fakt si kontrata e qirasë financiare dhe jo si
kontrata e leasingut, emërtim që njihet në shumë vende të tjera. Qiraja financiare
gjen zbatim në formën e qirasë së automjeteve personale, të mjeteve apo makinerive
të punës etj. Këto lloj kontratash zakonisht ofrohen prej bankave të nivelit të dytë
të liçensuara nga Banka e Shqipërisë, për të operuar në këtë fushë, si për shembull,
“ Raiffeisen bank” sh.a, “ Tirana bank” sh.a etj..

Llojet e Kontratës së Qirasë Financiare

Llojet e kontratave në legjislacionin shqiptar, apo edhe në atë ndërkombëtar themi
se shfaqen të shumta. Më poshtë janë paraqitur disa nëngrupime të llojeve të
kontratës së qirasë financiare dhe kriteri i nëngrupimeve rast pas rasti.
Duke u nisur nga palët që marrin pjesë, kontratën e qirasë financiare e ndajmë
në:
a. Qira financiare me furnizues, ku qiradhënësi blen sendin e porositur a të preferuar
të qiramarrësit nga furnizuesi;
b. Qira financiare e drejtëpërdrejtë, ku qiradhënësi është edhe furnizuesi i
drejtpërdrejtë i qiramarrësit, pra janë i njëjti person.
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Duke u nisur nga vendbanimi i përhershëm i palëve, kontrata e qirasë financiare
ndahet në:
a. Qira financiare vendase, kur sendi mbahet me qira në Republikën e Shqipërisë,
dhe si qiradhënësi, ashtu edhe qiramarrësi kanë banim të përhershëm në Republikën
e Shqipërisë;
b. Qira financiare ndërkombëtare, kur qiradhënësi dhe qiramarrësi, ose njëri prej
tyre, nuk kanë selinë ose banim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë. Qiraja
financiare në këtë rast rregullohet nga e drejta ndërkombëtare e qirasë financiare
ose, sipas rastit nga marrëveshjet dypalëshe, ku shteti ynë është Palë1.
Duke u nisur nga fakti nëse kalohet apo jo në pronësi sendi te qiramarrësi ndahet
në:
a.  Qira financiare - ku qiradhënësi i jep qiramarrësit të drejtën e posedimit dhe
përdorimit të një sendi për periudhën e caktuar të kohës në këmbim të pagesës me
këste, me opsionin për blerje të sendit në fund të kohëzgjatjes së qirasë. Në këtë rast,
çmimi që duhet të paguajë qiramarrësi është një vlerë modeste, shumë më e vogël se
vlera reale e sendit në treg në kohën e përfundimit të kontratës. Kjo vlerë aq minimale
llogaritet, duke marrë parasysh kohëzgjatjen e qirasë financiare;
b. Leasing operativ - ku qiradhënësi në fund të kontratës nuk mund të kalojë
pronësinë te qiramarrësi, por vetëm të drejtën e shfrytëzimit dhe përdorimit të
sendit. Këtë kusht ndalues palët mund ta parashikojnë në kontratë me vullnet të
tyre, ose kjo del nga vetë kuptimi i kontratës. Për shembull, nëse qiradhënësi ka
marrë nga furnizuesi vetëm të drejtën e shfrytëzimit të sendit dhe mundësinë për t’a
dhënë sendin vetëm në përdorim, logjikisht të drejtën e pronësisë mbi sendin që
qiradhënësi nuk e ka as vetë nuk mund t’ia kaloj qiramarrësit pasi kontrata do të
ishte e pavlefshme.
c.  Leasing-Back - Përdoruesi shet një mall të sajin (i dobishëm për aktivitetin e saj) një
shoqërie leasing, e cila në të njëjtin moment ia jep ndërmarrjes. Ndërmarrja për
përdorimin e mallit do të paguajë këste periodike me të drejtën për ta blerë mbrapsht
në skadimin e afatit të kontratës. Ky lloj i siguron përdoruesit një farë likuiditeti që
rrjedh nga shitja e mallit dhe të gjitha përfitimet, si lehtësia fiskale dhe përmirësimi
i profilit të kapitalit (Vermelle Georges, 2008).
Duke u nisur nga kohëzgjatja e kontratës, qiraja financiare ndahet në:
a.  Qira financiare afatshkurtër (operating leasing) - ka të bëjë zakonisht me sende
të konsumueshme (shpenzuese – harxhuese)
b.  Qira financiare afatgjatë (finance leasing) - këtu zakonisht është fjala për qiranë
financiare e objekteve të mëdha financiare.
Duke u nisur nga karakteristikat e objektit të qirasë financiare, kontrata e qirasë
financiare ndahet në:
a.  Qira financiare të sendeve të luajtshme, siç është për shembull, qiraja financiare
e automobilave;
b. Qiraja financiare të sendeve të paluajtshme, si për shembull, qiraja financiare i
anijeve ose leasingu naval;
c.  Qira financiare të pajisjeve (ose instrumental), si për shembull, qiraja financiare
i makinerive që shërbejnë për prodhim, ndërtim, autobote, autokombajna, pajisje
_________________________________________

1 Neni 8, Ligji nr. 9823, datë 29.10.2007 “Për qiranë financiare”, i ndryshuar.
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të fabrikave etj.;
d. Qiraja financiare i sendeve të përdorura më parë (second hand leasing) dhe qiraja
financiare i sendeve të reja të papërdorura ndonjëherë etj..

Karakteristikat e kontratës së qirasë financiare sipas Konventës UNIDROIT.2

Duke e krahasuar kontratën ndërkombëtare të qirasë financiare, me anë kombëtare,
ka ndryshime, të cilat e kanë burimin nga përfshirja e elementit të huaj. Kjo do të
thotë, që palët pjesmarrëse në kontratë janë të vendosura në shtete të ndryshme3.
Sipas përmbajtjes së Konventës, e cila e pranon se kontrata e qirasë financiare është
një kontratë  me 3 (tre) palë kontraktore, kushti është që qiramarrësi dhe qiradhënësi
duhet të jetën të regjistruar në shtete të ndryshme4.
Një karakteristikë e kontratës së qirasë financiarë ndërkombëtare është se objekt i
saj nuk mund të jetë një e mirë apo send në qarkullimin civil, i cili të kontraktohet
me leasing me qëllimin e vetëm për t’a përdorur për përdorim të brendshëm (Pupe
Ervin, 2013). Objekt i kontratës së qirasë financiare ndërkombëtare mund të jenë
sende me rëndësi të veçantë teknike, të cilat përdoren vetëm për qëllim tregtar. Një
karakteristikë tjetër e kontratës së qirasë financiare ndërkombëtare është se kohëzgjatja
e saj është shumë më e madhe se kohëzgjatja e kontratës së qirasë financiare
kombëtare.
Sipas përmbajtjes së Konventës, qiradhënësi i ka përmbushur detyrimet e tij
furnizuesit në momentin e pagimit të çmimit për mallin e marrë. Nga momenti i
dorëzimit të mallit, objekt kontrate qiramarrësit, është ai që mban përgjegjësi për të.
Në këtë kontratë sikurse thamë përfshihen tre palë: furnizuesi, qiradhënësi dhe
qiramarrësi.
Sipas Konventës marrëdhëniet juridike të krijuara mes këtyre palëve, rregullohen
me anë të dy kontratave. E para është kontrata që lidhet midis furnizuesit dhe
qiradhënësit. Ndërsa e dyta është kontrata që lidhet midis qiradhënësit dhe
qiramarrësit. Qiramarrësi gjatë kohës që posedon sendin ka të drejtë ta përdorë atë,
por ka dhe detyrimin të paguajë qiranë si dhe të ruajë sendin objekt kontrate.

Shoqëritë që ofrojnë shërbim leasing në Shqipëri

♦ Tirana Leasing
Tirana Leasing është shoqëria e parë në Shqipëri, që ushtron aktivitetin e qiradhënies
financiare. Aktualisht Tirana Leasing e ushtron aktivitetin e saj të qiradhënies
financiare vetëm për mjetet e transportit. Së shpejti aktiviteti i Tirana Leasing, në
qiranë financiare do të shtrihet, jo vetëm në mjetet e transportit, por edhe në objekte
te tjera, siç janë makineritë dhe paisje të nevojshme, per një biznes apo ndërtesat për
të përmbushur nevojat e konsumatorëve. Tirana Leasing u krijua në Nëntor të vitit
2004, si një kërkesë e tregut për më shumë mundësi kreditimi. Deri në atë kohë
bizneset dhe individët mund të merrnin kredi vetëm nga bankat, që kërkonin garanci
për dhënien e kredive, duke e vështirësuar në këtë mënyrë lindjen e bizneseve të
___________________________________________

2 Konventa UNIDROIT “Për qiranë financiare ndërkombëtare”, nënshkruar në Otavë, më 28 Maj 1988.
3 Neni 3 i Konventës UNIDROIT.
4 Neni 3 i Konventës UNIDROIT.
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reja. Ndërkohë që avantazhi i qirasë financiare qëndron pikërisht në këtë fakt, se
shoqëria që e jep qiranë financiare nuk kërkon garanci për të, pasi vetë objekti
shërben si garanci.
Tirana Leasing ofron blerjen me leasing (qira të kredituar) të automjeteve. Leasing
ofrohet për një periudhë të caktuar kohe, gjatë të cilës shlyhet detyrimi leasing
nëpërmjet kësteve mujore që paguhen për pjesën e financuar. Kjo formë leasingu iu
jep mundësinë klientëve të kenë gjithmonë një automjet të ri, pa pasur nevojë për
kolateral. Specifikimet e Leasing-ut janë si më poshtë:
Financim deri në 80% të vlerës së makines, afati i financimit në Euro ështe 1-5 vjet,
interes konkurrues në Euro, këste të barabarta që përfshijnë pjesë kapitali dhe interes
mujor, garanci është makina që blihet me siguracion full kasko, shpenzim
administrativ konkurues në treg, siguracion TPL dhe sigurim jete. Lista e
dokumentave të kërkuar janë : kërkesë me shkrim drejtuar TIRANA LEASING,
pasaportë ose letërnjoftim personal, «ertifikate familjare, ofertë (preventiv) nga shitësi
i makinës, vërtetim nga punëdhënësi për pagën tuaj dhe për të ardhurat familjare.
Në rast se individi është i punësuar në shtet kërkohet Vërtetim Page.

♦ Landeslease.
Është shoqëri leasing e cila operon ne tregun shqiptar që prej vitit 2005. Ajo u
krijua si fillim me iniciativën e disa invesitorëve vendas, ndërsa ne vitin 2008 shoqërisë
iu bashkëngjiten dhe investitorë të huaj të cilët me investimin e tyre i dhanë
mundësinë e rritjes duke ndihmuar në mënyrë të drejtpërdrejte biznesin shqiptar.
Landeslease në ditët e sotme zotëron rreth 30% të tregut vendas të leasing. Ajo
financon çdo vit mbi rreth 350 automjete si dhe një numër të madh klientësh të
ndryshëm që kërkojnë financim pajisjesh.
Ajo u krijua si pasojë e kërkesave në rritje të tregut të brendshëm duke ofruar më
shumë mundësi e lehtësi në financimin e autoveturave të llojeve e tipeve të ndryshme,
kamioneve, autobuzave e makinerive të renda si dhe linjave të prodhimit, pajisjeve
mjekësore etj.. Një nga pikat e forta të shoqërisë është fleksibiliteti dhe shpejtësia që
e karakterizon në përmbushjen e kërkësave të klientit, këtu pa marrë parasysh llojin
e automjetit apo pajisjen që kërkohet të financohet. Gjithashtu, nuk ka limit
financimi bazuar në vlera. Periudha e financimit varion deri ne 5 vjet për automjetet,
ndërsa për mjetet e punës kjo periudhë arrin deri në 7 vjet.
Një nga shërbimet kryesor të Landeslease është mundësimi ndaj të gjithë klientëve
të mundshëm të cilët kanë nevojë për financim pa pasur nevojë për kolateral ose
garanci shtesë duke qenë se garanci është vetë automjeti apo paisja e financuar.
Shërbimet e ofruara nga kjo shoqëri janë :
- Leasing automjetesh. Automjete pasagjeresh dhe makina të rënda për përdorim
biznesi, të tregtuara nga shitësit e autorizuar. Automjete private për përdorim
personal, me financim leasing nëpërmjet shitësve të zgjedhur të automjeteve.
- Leasing për pajisje Pajisje mjekësore sipas standardeve ndërkombëtare, të
tregëtuara nga përfaqësuesit e autorizuar. Pajisje energjetike dhe elektrike të tregtuara
nga përfaqësuesit e autorizuar të prodhuesve.
- Leasing për paisje telekomunikacioni dhe komunikimi, të tregtuara nga
përfaqësuesit e autorizuar të prodhuesve. Paisje industriale (pajisje ndërtimi, industrie
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tekstile, industrie paketimi) e të tjera që përputhen me kushtet e leasingut dhe
përmirësojnë kapacitetin prodhues të klientëve etj.
- Leasing për makina tregtare dhe automjete për biznese. Automjete Transporti:
autobuzë, autovetura, automjete komerciale të llojeve të ndryshme, trailera. Makineri
Lëvizëse : pirunë (vetëshkarkues), kamionë transportues, vinça të madhësive dhe
tonazh të ndryshëm. Makineri Ndërtimi : ekskavatorë, betoniere, buldozera.
♦ Credins Leasing.

Një tjetër shoqëri që operon në tregun leasing në Shqipëri është Credins Leasing,
aktiviteti i së cilës zyrtarisht ka filluar që në shtator të vitit 2007, por faktikisht
punën e ka nisur në janar të vitit 2008. Është një shoqëri që ka hyrë në treg me
ambicie të mëdha për të qënë ndër më të mirët në treg duke u fokusuar si në strukturën
e produktit që do të ofrojnë ashtu edhe shërbimin. Produkti ishte i pranueshën për
një masë sa më të madhe njerëzish, duke ofruar një strukturë financimi që i lejon
këta klientë të kenë pagesa mujore të financimit sa më të përballueshme. Produkti
leasing i prezantuar ndryshe nga ai i konkurentëve do të ketë një parapagim 20%
dhe jo më 30%. Rreth 55% të portofolit të leasingut të kësaj shoqërie e zënë makineritë
dhe paisjet. Me gjithë vështirësitë Credins Leasing po planifikon të ofrojë së shpejti
produktin e leasingut operarativ në bashkëpunim me koncensionarët e mjeteve.
Leasingu ofrohet për:
1) financim per autovetura;
2) financim per kamionë;
3) financim paisje dentare e mjekësore.

♦ Raiffeisen Leasing.
Raiffeisen Leasing Sh.a, themeluar në Prill të vitit 2006, është regjistruar në Regjistrin
Tregtar me vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë numër 35733, datë
15.05.2006, me aksionerë Raiffeisen Bank Sh.a me 75 përqind të aksioneve dhe
Raiffeisen Leasing International GmbH me 25 përqind të aksioneve. Gjatë vitit 2013,
Raiffeisen Leasing Albania ja doli mbanë të mbajë dhe forcojë më tej pozitat e tij si
numri një në tregun shqiptar të finacimit nëpërmjet qirasë finaciare, me më tëpër se
45 përqind të tregut vendas. Për herë të parë Raiffeisen Leasing ka shpërndarë
dividend tek aksioneret e tij.
Qëllimi i Raiffeisen Leasing ka qenë kryesisht në forcimin e bashkëpunimit afatgjatë
me klientët e Grupit Raiffeisen, duke ofruar mbështetje të frytshme për nevojat e
tyre në biznes. Gjithashtu, për të qenë më pranë, Raiffeisen Leasing i ka kushtuar
kujdes të veçantë forcimit dhe vendosjes së bashkëpunimit strategjik me rrjetin e
koncensionarëve të shitjeve të makinave që operojnë në Shqipëri. Viti 2013 ka qenë
një vit me sfida për tregun shqiptar të automjeteve, i cili shënoi një rënie prej më
shumë se 15 përqind për makinat e reja. Kriza ekonomike e vendeve fqinjë dhe
legjislacioni shqiptar, ka favorizuar importin e makinave të përdorura, gjë që është
reflektuar dhe në ecurinë e tregut të makinave të reja.
Raiffeisen Leasing, i ofron klienteve të saj produkte dhe shërbime me cilësi superiore,
si dhe informacion të plotë lidhur me strukturën dhe thjeshtësinë e të gjitha
veprimeve të qirasë financiare. Produktet kryesore të Raiffeisen Leasing janë financimi
i mjeteve të lëvizshme dhe pajisjeve. Të gjithë produktet e leasingut u janë ofruar
segmenteve të biznesit si korporatat dhe bizneset e mesme, ndërkohë që individët e
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përdorin kryesisht për makina personale. Një tjetër iniciativë gjatë këtij viti, me
qëllim rritjen e gamës së produkteve të ofruara është financimi i mjeteve lundruese,
gjë që e bën të vetmen shoqëri leasingu në Shqipëri që ofron këtë lloj shërbimi. Pjesë
e aktivitetit është edhe rimarketimi e rishitja e mjeteve. Përsa i përket rishitjes është
implementuar proçedura që e kanë pozicionuar Raiffeisen Leasing si ekspert për
vendosjen e standardeve në treg. Gjithsesi shoqëria ka përdorur njohuritë dhe
eksperiencën e Raiffeisen Leasing International si dhe të kompanive të tjera të
leasingut që operojnë në rajon lidhur me produktet dhe shërbimet e qirasë financiare,
si dhe në fushën e marketingut. Për më tepër, shoqëria ka akses të plotë në rrjetin e
madh të furnitorëve ndërkombëtarë të makinave me tonazh të rëndë, makinerive
dhe paisjeve, me të cilët Grupi Raiffeisen ka lidhje të qëndrueshme, në dobi të klientëve
ekzistues dhe potencialë të shoqërisë për realizimin e planeve të tyre investuese.

♦ ALBARENT a Car Albania.
“ALBARENT a Car Albania” është krijuar në Tetor 2009. Lindi nga kërkesa e tregut
shqiptar për një shërbim cilësor në fushat e automjeteve me qira, shërbimeve me
shofer, qirasë afatgjatë operacionale, shërbimeve të dedikuara për evente, delegacione
e shoqërime si edhe një shporte plotësuese shërbimesh transporti e turizmi që
mungonin në treg. Një nga shumë ofertat e ALBARENT është Qiraja (Leaseing)
Operacionale e Plotë dhe Qiratë Afatgjata në paketë të plotë dhe të dedikuar. Kjo
qira ofron shumë avantazhe në krahasim me blerjen e një automjeti me Leasing
Financiar të zakonshëm, pasi shmang shumë procedura afatgjata.
Kjo shoqëri ofron shërbimin e saj ndaj klientit të  qirasë (Leaseing) Operacionale të
Plotë e të Dedikuar apo thjesht Qirasë Afatgjatë, për periudhat 12, 24, 36 dhe 48
muaj. Pas përfundimit të kësaj periudhe, ALBARENT ofron mundësinë që klienti të
ndërrojë automjetin me një automjet tjetër të ri ose ta kthejë atë, ose ta blejë atë
plotësisht. Ndërsa në rastin e Leasing të Zakonshëm Financiar pagesa kryesisht
përcaktohet për periudhën prej më pak se 36 muaj, duke mos i dhënë klientit
fleksibilitetin e duhur dhe duke e detyruar që ai të blejë patjetër, me detyrim deri në
përfundim, plotësisht automjetin e zgjedhur prej tij, duke e kthyer këtë në një barrë
të plotë për klientin. Gjatë Leasing të Zakonshëm Financiar, përveç faktit që klienti
detyrohet të paguajë tërësisht vlerën e automjetit deri në fund të procedurës, është
e nevojshme edhe pagesa e detyrimeve shtesë si taksa e rrugës, taksa e rregjistrimit,
kartoni jeshil, siguracioni ndaj paleve të treta.

Konkluzione

Kontrata e qirasë financiare është një kontratë e ditëve tona, e cila është tepër e
përhapur në të drejtën ndërkombëtare, ndërsa te ne është më tepër e lokalizuar te
leasingu i automobilave. Prandaj, me kritere lehtësuese nga operatorët financiar, në
të ardhmen pritet të zhvillohen edhe llojet e tjera të leasingut, si ai agrokulturor,
instrumental (operacional), i paisjeve të tjera të prodhimit etj. Kontrata e qirasë
financiare është një nga aktivitetet që po zhvillohet me ritme më të shpejta në botë
dhe një mënyrë e mirë financimi, sidomos për biznesin e vogël dhe të mesëm, të
cilëve ju jepet mundësia e burimeve financiare shtesë. Është një alternativë financimin
për teknologjite e reja dhe inovacionet.
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Rritja e formalitetit te bizneset, pagesa e kësteve nëpërmjet bankave ul evazionin
fiskal i cili mendohet se mund të rritet me anë të leasing-ut. Gjithashtu, ligji rregullues
i kësaj kontrate ka nevojë për përmirësime, sidomos në përcaktimin e një afati
maksimaltë kohëzgjatjes së saj, duke u shkëputur nga afate maksimale ligjore të
përcaktuara në kntratën e qirasë. Në ekonomitë në zhvillim shpesh herë kontrata e
qirasë financiare është mënyra e vetme e financimit për njësitë me pamundësi
financiare për të paguar menjëherë koston e blerjes së aktivit. Nëpërmjet saj bëhet e
mundur që qiramarrë të rrisë kapacitetin prodhues të tij pa kërkesa kolaterali siç do
të ndodhte me një hua bankare. Ndërkohë edhe qiradhënësi ka një risk më të ulët
në financimin e bizneseve, sepse mban pronësinë mbi aktivin derisa të shlyhet
plotësisht detyrimi.
Si përfundim, mund të them se përfshirja dhe rregullimi ligjor i kontratës së qerasë
financiare në legjislacionin tonë të brendshëm është një fakt për tu vlerësuar dhe
një nxitje për përsosjen e mëtejshme të legjislacionit në këtë drejtim.
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Politika fiskale dhe ndikimi i evazionit fiskal në Kosovë
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Kompania Rajonale e Ujësjellësit “RADONIQI”, Gjakovë

Ma. Dastidë Hajdari
OBO - Ambasada Amerikane, Prishtinë

Abstrakt

Politika fiskale mbështetet në ligjet financiare dhe konsiston në ndërhyrjen e qeverisë
për të përballuar shpenzimet e shtetit nëpërmjet administrimit të të ardhurave që
mblidhen përmes sistemit fiskal.  Funksioni i shtetit gjithnjë e më shumë po bëhet si
ndërmjetësues në zhvillimin ekonomik i cili duhet të kujdeset për krijimin e kushteve të
përgjithshme, për ruajtjen e shpejtuar të rritjes dhe zhvillimit ekonomik. Ndërhyrja e
shtetit në rrjedha ekonomike përmes politikës fiskale arsyetohet me rregullimet e bëra
në drejtim të mënjanimit të dukurive që bëhen pengesë për ruajtjen e mirëqënies së
përgjithshme të shoqërisë. Këto dukuri lidhen me veprimin joperfekt të tregut në:
mbrojtjen e shtresave të varfura të shoqërisë, krijimin e vendeve të punës, evitimin e
monopoleve dhe rritjen e konkurrencës së mirëfilltë, rishpërndarjen me të drejtë të
pasurisë, e të tjerë. Politika fiskale përfshin të gjitha masat dhe instrumentet me të cilat
shteti i siguron të hyrat publike dhe krijon kushte për zhvillimin ekonomik të vendit.
Një problem tipik dhe mjaft kufizues me të cilin qeveritë ballafaqohen në këtë fushë është
evazioni fiskal. Evazionin fiskal para se gjithash duhet kuptuar si shmangie e qëllimshme
e obligimeve tatimore që dalin nga kryerja e ndonjë aktiviteti ekonomik. Evazioni fiskal
lidhet me të gjitha ato veprime që kanë për qëllim të zvogëlojnë ose të eliminojnë
kontributin fiskal në arkën e shtetit prej qytetarëve ose subjekteve, duke shkelur dispozita
dhe norma fiskale specifike. Shumë diskutime publike të ekonomisë së fshehtë supozojnë
se evazioni është një gjë e keqe dhe politika tatimore duhet të hartohet në mënyrë të tillë
që t’a reduktojnë madhësinë e tij (evazionit). Por kjo është një çështje e lidhur me kuadrin
nëse kujdesemi apo jo për mirëqenien e evazuesve të tatimit.

Fjalë kyçe: Politika fiskale, shteti, ligji, zhvillimi ekonomik, evazioni fiskal.

Hyrje

Politika fiskale ndikon në realizimin e qëllimeve të politikës ekonomike në punësim,
stabilitet të çmimeve, në saldon e bilancit të pagesave dhe në normën e rritjes
ekonomike me vet faktin e mbledhjes të të hyrave publike dhe realizimin e
shpenzimeve publike. Politika fiskale përfshin të gjitha masat dhe instrumentet me
të cilat shteti i siguron të hyrat publike dhe krijon kushte për zhvillimin ekonomik
të vendit. Shkalla e zhvillimit të ekonomisë (prodhimit) të shtetit caktohet me sasinë
dhe cilësinë (kualitetin) e resurseve njerëzore dhe materiale dhe me shkallën e arritur
të zhvillimit tekniko-teknologjik. Përmes politikës fiskale ndikohet në vendosjen e
raporteve të dëshiruara në fuqinë ekonomike të qytetarëve. Shteti nuk ka për qëllim
të ndikojë në barabarësinë e qytetarëve sa i përket fuqisë ekonomike, sepse kjo mund
të ketë pasoja në humbjen e motivimit për punë.  Kur qeveria përcaktohet për
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politikën fiskale, ajo bën paraprakisht vlerësimin e një numri të madh faktorësh
përfshirë edhe ecurinë e variablave dhe indikatorëve kryesorë ekonomik dhe
financiar, për shkak të ndikimit të tyre në shumën e të hyrave të grumbulluara
përmes taksave me të cilat përmbushen nevojat e financimit të programeve qeveritare.
Qeveria e Kosovës në vitin 2012 kishte vendosur0në prioritetet e politikave të saj,
parandalimin e ekonomisë joformale. Angazhimet tre vjeçare të Qeverisë së Kosovës
për luftimin e ekonomisë joformale, korrupsionit dhe formave tjera të ekonomisë së
zezë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike nuk kanë dhënë efekte pozitive për të
luftuar ekonominë joformale. Jo rrallë ngjan që shteti del i paaftë në drejtimin e
politikës fiskale qoftë për shkak të informacioneve jo të sakta apo parashikimeve të
gabuara lidhur me efektet që rezultojnë nga masat dhe veprimet e ndërmarra.
Edhe para tre viteve ishte konstatuar se ekonomia joformale sillet nga 35 deri në 40
për qind, dhe tash pas tre viteve thuajse përsëritet e njëjta shifër e ekonomisë joformale,
që do të thotë se prej kohës së aprovimit të atij plani, deri më tani nuk është arritur
asgjë në luftimin e kësaj dukurie.
Ekonomia joformale në Kosovë, nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe
nga Qeveria, pranohet se është deri në 40 për qind. Ky evazion fiskal për ekspertë të
çështjeve ekonomike konsiderohet mjaft shqetësues, pasi që po krijon konkurrencë
të padrejtë në ekonominë e tregut.

Politika fiskale

Politika fiskale nënkupton politikën e shpenzimeve qeveritare për blerje mallrash
dhe shërbimesh për kryerjen e pagesave të transferueshme nga njëra anë dhe me
politikën e sigurimit të të ardhurave dhe para së gjithash të taksave nga ana tjetër,
për realizimin e qëllimeve alokative, shpërndarëse dhe stabilizuese të politikës
ekonomike. Kjo politikë ndikon në punësim, stabilitet të çmimeve, në saldon e bilancit
të pagesave dhe në normën e rritjes ekonomike me vetë faktin e mbledhjes të të
hyrave publike dhe realizimin e shpenzimeve publike, me ç’rast krijon efekte në
ecurinë e agregatëve makroekonomik dhe në sjelljen e subjekteve ekomike. Ndikimi
i politikës fiskale është i ndjeshëm sidomos në periudha afatshkurtëra në përmasat
relative të sektorit publik dhe atij privat.  (Komoni, 2008, 17) .
Politika fiskale lidhet me veprimet e qeverisë në ndryshimin e kompozicionit të të
hyrave dhe shpenzimeve publike me qëllim të menaxhimit të kërkesës agregate për
të mbajtur rritje të qëndrueshme ekonomike me punësim relativisht të lartë, pa
gjenerim të inflacionit, pa rritje të borxhit publik dhe bilanc të kënaqshëm të pagesave.
Varësisht nga ecuritë ekonomike politika fiskale mund të jetë ekspansioniste dhe e
shtrënguar. Ajo ekspansioniste përbën shkurtim të taksave ose rritje të shpenzimeve
publike me qëllim të stimulimit të rritjes së konsumit, respektivisht rritjen e kërkesës
agregate; dhe kjo ndodhë kur qeveria vëren ngecje apo shtim të ngadalshëm
ekonomik ose kur papunësia është e lartë. Politika fiskale shtrënguese përbën ulje
të shpenzimeve publike dhe rritje të taksave, duke ndikuar në uljen e ofertës së
parave dhe uljen e shpenzimeve dhe kërkesës agregate. (Govori, 2010, 314-315)
Ndonëse politika fiskale ndikon drejpërdrejtë mbi kërkesën agregate dhe të ardhurat
ajo përballet me një vonesë të jashtme më të shkurtër dhe një vonesë të brendshme
më të gjatë. Vonesa e brendshme është vonesë diskrete dhe e bën politkëan fiskale
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më pak të përdorshme për stabilizim të ekonomisë. Vonesa e jashtme është
përgjithësisht një vonesë e shpërndar sepse pasi është ndërmarr vendimi politik,
efektet e tij mbi ekonominë shpërndahen gjatë kohës. Mund të ketë një efekt të
vogël të mënjëhershëm nga një veprim i politikës por efektet e tjera shkaktohen më
vonë. Duhet kohë për të futur në veprim një politikë dhe pastaj vet politikat kërkojnë
kohë për të ndikuar mbi ekonominë. Vështirësit e mëtejshmë dalin sepse hartuesit e
politikave nuk mund të jenë të sigurtë për masën dhe afatin kohor të efekteve të
veprimeve politike. (Dornbusch & Fischer, 1994, 428-429)
Ndryshimi i normave të tatimeve dhe taksave përbën një shembull të politikës fiskale
dhe e tëra ndërlidhet më tregjet financiare sepse suficiti ose deficiti buxhetor ndikon në
tregun e letrave me vlerë përmes dy kanaleve kryesore:
I pari pason nga fakti se suficiti ose deficiti në sektorin publik normalisht e ndryshon
ofertën e letrave me vlerë për mbetjen tjetër të ekonomisë, kjo gjithashtu mund të ndikojë
edhe amzën e aseteve likuide që disponon qeveria.
Kanali i dytë i ndikimeve rezulton nga shkaku se politika fiskale mund të ndryshojë
nivelin e aktivitetit ekonomik në sektorin privat; në këtë mënyrë e ndryshon bilancin
midis burimeve dhe harxhimeve të fondeve në ekonomi në tërësi. (Merovci, 2008, 43 – 44)

Objektivat e politikës fiskale

Objektivat e politikës fiskale lidhen me rritjen e mirëqenies së përgjithshme shoqërore
si qëllim parësor një shoqërije bashkëkohore. Kjo mirëqenie sigurohet vetëm në
kushtet e një ambienti që e cilësojnë stabiliteti ekonomik, politik dhe social. Në
procesin e formulimit të politikës fiskale, politikbërësit përcaktojnë objektivat të
cilat synojnë t’i realizojnë dhe instrumentet me të cilat ato objektiva bëhen të
realizueshme, duke iu përmbajtur detyrimisht principeve të menaxhimit fiskal si:
· Transparenca lidhur me objektivat, implementimin e politikës fiskale dhe

publikimi e llogarive publike;
· Stabiliteti i procesit të bërjes së politikës fiskale;
· Efikasiteti i ndikimit të politikës fiskale në ekonomi;
· Përgjegjësia në menaxhimin e financave publike;
· Efikasiteti i modelimit dhe implementimit të politikës fiskale etj.
Realizimi i këtyre objektivave varet nga: aftësia e qeverisë për bashkërenditjen e tyre
me instrumentet fiskale për të influencuar kompozicionin dhe nivelin e kërkesës
agregate; saktësia e analizave makroekonomike lidhur me trendet e indikatorëve
kryesor ekonomik dhe financiar; rregullimi dhe marrëveshjet institucionale për
koordinimin e politikave makroekonomike. (Govori, 2010, 315-316)

Instrumentet dhe efektet e politikës fiskale

Përmes instrumenteve të politikës fiskale ndikohet në punësim dhe nivel të çmimeve,
në rishpërndarjen më të mirë të të ardhurës dhe pasurisë, në shtimin ekonomik, në
rritjen e kursimit, në nivelin e investimeve, në çështjet e edukimit, arsimit, kulturë
dhe shëndetësi. Instrumentet e politikës fiskale mund të aplikohen edhe për qëllime
demografike, ndërtimore dhe komerciale. Shteti paraqitet si punëdhënës në
ndërmarrjet publike, në administratën publike, në organet e ruajtjes së rendit dhe
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sigurisë. Përmes politikës doganore, shteti rrit eksportin dhe zvogëlon importin
dhe me këtë zvogëlon deficitin në bilancin e pagesave dhe përmirëson vlerën e euros.
(Govori, 2010, 316, 320). Eurozimi në Kosovë ka disa objektiva politike afatgjata që
prej tij pritet një stabilitet ekonomik, zgjedhja e problemit të besueshmërisë, rritja e
diciplinës fiskale duke eleminuar mundësinë e riprodhimit të parave për të mbuluar
deficitet fiskale. Pas një periudhe më të gjatë kohore, kur të plotësohen kushtet e
tjera, do të mundësohet rritja e investimeve të drejtpërdrejta të huaja.1

Ndikimi i politikës fiskale në zhvillimin ekonomik

Nëpërmjet mekanizmit të tatimeve dhe taksave shteti grumbullon në duart e veta
një pjesë të mirë të të ardhurave kombëtare, pra një pjesë të konsiderueshme të
Prodhimit të Përgjithshëm Bruto. Historikisht, kjo pjesë e PPB-së që shkon në
“duart” e shtetit nëpërmjet mekanizmit të tatimeve dhe taksave luhatet, në vende të
ndryshme dhe në kohë të ndryshme nga 30-50 %. Për këtë arsye, një nga objektivat
kryesore të shteteve është që të zgjerojnë bazën mbi të cilën aplikohen tatimet dhe
taksat në mënyrë që të zvogëlojnë sa më shumë që të  jetë e mundur ngarkesën e
tatimeve ndaj gjithsej të ardhurave. (Bundo, 2012, 515-516).
Me masat e politikës ekonomike dhe të politikës fiskale tentohet arritja e një norme
optimale të matur të shtimit ekonomik dhe jo ajo maksimale. Norma maksimale arrihet
me punësim të plotë të të gjithë faktorëve të prodhimit. Rritja ekonomike matet kryesisht
me rritjen e BPV brenda një periudhe të caktuar. Kjo rritje do të thotë njëkohësisht
rritje e shpenzimeve dhe të ardhurave publike, përmirësim i  kushteve jetësore, dhe
ngritje e standardit të jetës. Meqë BPV rritet me rritjen e angazhimit të faktorëve të
prodhimit, dhe me shfrytëzim më të mirë të tyre, atëherë ndër masat e politikës fiskale
në drejtim të nxitjes së shtimit ekonomik mund të numërohen ato që kanë ndikim në
rritjen e produktivitetit të punës dhe shfrytëzimin më të mirë të kapitalit, në përparim
teknologjik dhe shfrytëzim më të mirë të faktorëve të prodhimit, si:
· Stimulimi i investimeve përmes lehtësive tatimore;
· Subvencionimi i sektorëve të ndryshëm ekonomik;
· Rritja e investimeve të infrastrukturës;
· Nxitja dhe rritja e investimeve në kërkime, edukim dhe trajnim;
· Heqja e rregullimit të tepërt i cili mund të pengojë zgjerimin e bizneseve.

(Govori, 2010, 316-317)
Faktet për shtetet në tranzicion tregojnë se rregullimet fiskale të mbështetura në
shkurtime të shpenzimeve kanë qenë më të suksesshme dhe më jetëgjata sesa ato të
mbështetura në masat e rritjes së të hyrave. Rregullimet e cilësuara si të suksesshme
i kanë plotësuar tri kritere: 1) Kohëzgjatja; 2)Bilanci fiskal i ristrukturuar; 3)Raporti
i borxhit efektivisht i reduktuar. (Gray, Lane, Varoudakis, 67).
Efikasiteti i  një sistemi tatimor ka lidhje me kostot që imponon ai mbi taksapaguesit.
Ka dy kosto të taksave përtej transferimit të burimeve nga taksapaguesi te qeveria.
E para është shtrmbërimi në shpërndarjen e burimeve që lindin ngaqë taksat
ndryshojnë stimujt dhe sjelljen. E dyta është barra administrative e pajtimit me

_____________________________________________

1 “Bankingu Qendror në kohën e Integrimit”, Konferenca V e Bankës së Shqipërisë, Durrës (24-25 mars
2005).
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ligjet tatimore. Drejtësia e një sistemi tatimor lidhet me shpërndarjen me drejtësi të
barrës tatimore midis popullsisë. Sipas parimit të përfitimeve, është e drejtë që njerëzit
të paguajnë taksa bazuar mbi përfitimet që ata marrin nga qeveria. Sipas parimit të
aftësisë për të paguar, është e drejtë që njerëzit të paguajnë taksa bazuar në aftësinë
e tyrë për të trajtuar barrën.
Kur merren në konsideratë ndryshimet në ligjet tatimore politikbërësit përballen
shpesh me një kompromis mes efikasitetit dhe drejtësisë. Pjesa më e madhe e debatit
mbi politikën tatimore lind sepse njerëzit u caktojnë peshë të ndryshme këtyre dy
objektivave. (Mankië & Taylor, 2011, 354)

Evazioni i tatimit

Gjithkush mund të realizojë veprimtarinë ekonomike në atë mënyrë që të mund të
paguajë sa më pak tatime, dhe nuk duhet ta zgjedhë menyrën që i leverdisë më shumë
administratës tatimore. Shumë gjykata ndërkombëtare kanë shprehur që nuk ka asgjë
të keqe që të modifikohen aspekte të veprimtarisë ekonomike, në mënyrë që të paguhen
sa më pak tatime e taksa. (Rrumbullaku, 2015, 44) Tatimet, në përgjithësi gjenerojnë
një barrë të tepërt apo thënë ndryshe një kosto mbi të hyrat e mbledhura nga tatimi.
Barra e tepërt rezulton nga devijimet në sjelljet e shkaktuara nga tatimi. Tatimet me
kuotë fikse, nuk e devijojnë sjelljen, por nuk janë tërheqëse si instrumente politike;
pavarësisht ato përbëjnë një standard të rëndësishëm kundrejtë të cilave të krahasohen
barrët e tepërta të tatimeve të tjera. Subvencionet krijojnë gjithashtu barrë të tepërta,
sepse ato i inkurajojnë njerëzit për të konsumuar mallra të vlerësuar më pak se kosto
sociale marxhinale e prodhimit. Tatimi i diferencuar i inputeve krijon një barrë të
tepërt. Inputet e tilla përdoren “shumë pak” në aktivitetet e taturara dhe “shumë” në
aktivitetet e pa tatuara. (Rosen, 1992, 353-354)
Shmangia e pagimit të tatimit ose evazioni i tatimit mund të bëhet për shkaqe të
llojllojshme dhe ka pasoja të ndryshme në obliguesin tatimor. Në të gjitha sistemet
tatimore më pak ose më shumë është e pranishme dukuria e shmangies nga pagimi
i tatimit, e cila varet nga shumë faktorë si psh: struktura arsimore e popullsisë,
disiplina tatimore e obliguesit tatimor, aftësia profesionale e organeve tatimore,
efikasiteti i mbledhjes së tatimit, sanksionet kundër obliguesve tatimor të
padisiplinuar etj. Rezistenca për pagimin e tatimit si dhe tendenca që efektet e tatimit
të mënjanohen ose të lehtësohen paraqitet sot te të gjitha sistemet tatimore, te të
gjitha llojet e tatimit si dhe te të gjithë obliguesit tatimorë. Te tatimet e drejtpërdrejta
(tatimi në të ardhura) rezistenca për pagimin e tatimit është më e madhe se sa të
tatimet indirekte (tatimi në qarkullim, doganat).
Shmangia e pagimit të tatimit sipas kriterit se a bie apo nuk bie obliguesi tatimor në
kundërshtim me dispozitat ligjore mund të jetë: 1) Evazion tatimor i paligjshëm 2)
Evazion tatimor i ligjshëm. (Komoni, 2008, 106-108)

Evazioni tatimor i paligjshëm

Evazioni tatimor i paligjshëm paraqet dukurinë kur obliguesi tatimor i shmanget
pagimit të obligimit tatimor, i cili është i paraparë me dispozita ligjore andaj sjell
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sanksione të ndryshme ligjore. Ky evazion paraqitet në dy forma:
1. Fshehja e plotë e tatimit- atëherë kur obliguesi tatimor nuk e paraqet
pasurinë, ose i fsheh faktet e caktuara, veprimtarinë e cila mund të jetë shkas për
caktimin e tatimit.
2. Fshehja e pjesshme e tatimit- atëherë kur obliguesi tatimor nuk ia paraqet
organit financiar shënimet e plota por të pasakta dhe të rrejshme për realizimin e
rezultateve afariste të cilat ndikojnë në zvogëlimin e obligimit tatimor.
Në ditët e sotme të përdorimit të madh të mjeteve të komunikacionit, mundësia e
evazionit të paligjshëm të tatimit është shumë më përhapur gjatë bartjes së mallrave
prej një vendi në vendin tjetër, me c’rast i shmanget pagimit të tatimeve të ndryshme
në qarkullim dhe të doganave. Sidomos shmangia nga obligimi  i pagimit të tatimit
tentohet me rastin e bartjes së mallrave me vlerë, sic janë: metalet, gurët e cmueshëm,
duhani, kafja, gëzofat etj.

Evazioni tatimor i ligjshëm

Evazioni tatimor i ligjshëm paraqet dukurinë kur obliguesi tatimor nuk bie në
kundërshtim me dispozitat ligjore andaj quhet ndryshe edhe si evazion i lejueshëm.
Dispozitat ligjore jo të plota, jo precize, të parregulluara dhe kontradiktore ia
mundësojnë që më lehtë, madje edhe e nxitin obliguesin tatimor që t’i shmanget
pagimit të tatimit. Obliguesi tatimor me paraqitjen e pasaktë të bilancit afarist, me
paraqitjen e humbjeve, me ndarjen e të ardhurave në shumë pjesë, bën përpjekje që
ta zvogëlojë obligimin tatimor.
Evazioni tatimor i ligjshëm është edhe në ato raste kur obliguesi tatimor e zvogëlon
konsumimin, respektivisht kur nuk i konsumon prodhimet e vendit dhe as
prodhimet e huaja të ngarkuara me tatim. Gjithashtu kur obliguesi tatimor ndërron
vendbanimin, vendin e ushtrimit të veprimtarisë apo llojin në mënyrë që ta zvogëlojë
ngarkesën tatimore konsiderohet si evazion i ligjshëm. (Komoni, 2008, 108 – 112)

Evazioni fiskal në Kosovë

Evazioni fiskal është mospagim i detyrimeve tatimore që rrjedhin nga ligji. Evazioni
fiskal ka një efekt shkatërrues ndaj politikës fiskale të qeverisë duke i shkaktuar
shtetit një humbje jo të vogël nga të ardhurat fiskale të tij.2 Ekonomia joformale
ndodh në lëmi të qarkullimit të mallrave (kontrabanda), punësimit,  mosdeklarimit
real të qarkullimit të mallrave, etj. Ndonëse është vështirë që kjo dukuri të çrrënjoset,
meqenëse kjo ende nuk po ndodhë në asnjë vend, megjithatë ka hapësirë që të jetë
më e vogël.3 Evazioni fiskal është  një problem serioz, jo vetëm për vendet me zhvillim
ekonomik ende në tranzicion, por edhe në vendet që kanë një sistem fiskal të zhvilluar.
Evazioni tatimor është  një shkelje e ligjit, i cili në çfarëdo forme qoftë, i lejueshëm
apo  i palejueshëm, shkakton vështirësi në financimin e të dalave të planifikuara.
Pra një mungesë në të hyrat publike do të thotë me pak investime në infrastrukturë,
më pak investime në arsim, kulturë, shkencë, në rend, qetësi publike etj.
_______________________________________________

2 “Evazioni fiskal, sipas shkencës së financave”, http://shtetiweb.org/2014/11/03/evazioni-fiskal/.
3Rexhepi, I. (Prill 2015), “Ekonomia joformale po e shkatërron ekonominë e Kosovës, dëmet shkojnë deri
në 570 milionë euro, http://tesheshi.com/ekonomia-joformale-po-e-shkaterron-ekonomine-e-kosoves-
demet-shkojne-deri-ne-570-milione-euro/.
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Misioni i UNMIK-ut në Kosovë pas luftës është përcaktuar në sigurimin e
donacioneve me qëllim të plotësimit të nevojave emergjente për financimin dhe
aktivizimin e administratës publike, rehabilitimin e infrastrukturës dhe të shërbimeve
publike. Mungesa e planit të mirëfilltë strategjik zhvillimor në Kosovë, si dhe mungesa
e të dhënave statistikore mbi indikatorët makroekonomik, pagesat me para të
gatshme etj., janë disa prej shkaqeve që e vështirësojnë ndërtimin e një politike
fiskale të qëndrueshme. Në shtator të vitit 1999 Administrata Civile e Kombeve të
Bashkuara, e ka themeluar në Kosovë Autoritetin Qendror Fiskal (AQF) me qëllim
që të administrojë me politikën dhe menaxhmentin e procedurave tatimore.
Administrata e re tatimore me aftësimin e personelit tatimor është ballafaquar me
probleme të ndryshme të tranzicionit siç janë evazioni tatimor, kriminaliteti
ekonomik, korrupsioni, ekonomia ilegale etj. (Komoni, 2008, 129-130)
Evazioni fiskal në Kosovë arrin diku rreth 38 për qind. Disa raporte tregojnë se
evazioni fiskal është mbi 30 për qind apo diku rreth 34 apo 38 për qind. Mbi të
gjitha administrata tatimore me përkrahje të misionit të Fondit Monetar
Ndërkombëtar ka filluar analizën rreth përcaktimit të hendekut tatimor për nevojat
e administratës tatimore. Bazuar në këto raporte janë orientuar kapacitetet për të
luftuar evazionin fiskal. Luftimi i evazionit fiskal mbështetet në kapacitetet e ATK-
së dhe në koordinimin e aktiviteteve me doganat dhe me Policinë e Kosovës, në
mënyrë që të parandalohet aspekti i evazionit fiskal, si brenda ekonomisë së Kosovës,
ashtu edhe evazioni që mund të shfaqet nëpërmjet importeve të caktuara.4

Vështirësitë e mëdha me të cilat po has Administrata Tatimore e Kosovës (ATK), e kanë
shtyrë të mendojë për metoda tjera për vjeljen e borxhit tatimor nga kompanitë apo
organizatat tjera. Evazioni i lartë fiskal që po i shkakton humbje të mëdha shtetit ka
rezultuar në humbjen e besimit të bizneseve vendore dhe të huaja e sidomos të investitorëve
potencial, pasi që evazioni fiskal përveç që e dëmton buxhetin e shtetit, e dëmton edhe
konkurrencën e ndershme të atyre pak kompanive që i kryejnë obligimet ndaj shtetit.5

Qeveria i prezantoi ndryshimet në politikat fiskale dhe planifikon të ndryshojë
rregullën fiskale që të mundësojë më shumë zhvillim që është i orientuar drejt
projekteve kapitale. Në harmoni me politikën e zgjeruar fiskale që kryesisht
përqendrohet në projekte infrastrukturore, Komisioni Evropian inkurajon Qeverinë
që të krijon një organ këshillues që do të kontribuonte në vlerësimin e projekteve të
mëdha infrastrukturore, duke përfshirë ndikimin e tyre fiskal dhe do të siguronte
që ato janë të harmonizuara me agjendën rajonale.6Qeveria e Kosovës krahas
ndryshimeve fiskale duhet të marrë masa që të përmirësojë sundimin e ligjit, si një
faktorë i cili ka ndikim të madh në rritjen e investimeve vendore dhe të huaja. Para
dhe pas implementimit të këtyre politikave fiskale, Ministria e Financave duhet të
vlerësojë përkatësisht monitorojë në mënyrë të vazhdueshme efektet e këtyre
reformave në rritje të investimeve dhe punësim.7

_______________________________________________

4 Sharku, N. (Korrik 2015) “ATK me masa konkrete për luftimin e evazionit fiskal” .http://www.telegrafi.com/
ekonomi/sharku-atk-me-masa-konkrete-per-luftimin-e-evazionit-fiskal.html.
5 "Miratohet propozimi i MEF-it për heqjen e ndëshkimeve për borxhet tatimore” (Qershor 2010),  http://
www.gapmonitor.org/?id=2&n=1 .
6 “Komisioni Evropian dhe autoritetet kosovare diskutojnë për ekonominë, statistikat dhe kontrollin
financiar”, (Qeshor 2015),  http://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/press_corner/all_news/news/2015/
20150617_sq.htm .
7 "Efektet e reformave fiskale në zhvillimin e sektorit privat”, (Qershor 2015),  http://www.gapmonitor.org/
?id=2&n=494.
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Konkluzion

Politika fiskale përbën një komponentë të rëndësishëm të politikës ekonomike
shtetërore që shfrytëzohet për qëllime makroekonomike për të ndikuar në nivelin e
produktit, punësimit dhe çmimeve. Vendimet lidhur me politikat fiskale në masë të
madhe varen nga konsideratat politike si, besueshmëria dhe roli që luan qeveria në
ekonomi por edhe nga reagimet publike lidhur me drejtimin dhe veprimet e qeverisë.
Vendimet e tilla mund të ndikohen edhe nga faktorët e jashtëm që do të thotë se
qeveria duhet të merr parasysh trendët global ekonomik dhe politikat fiskale të
vendeve tjera, të cilat mund të kenë efekt në rialokacion të kompanive vendore përmes
beneficioneve fiskale. Qeveria duhet të angazhohet fuqishëm për integrimin në tregjet
rajonale e globale dhe duhet të punojë shumë për të gjeneruar rritje të qëndrueshme
ekonomike, e cila siguron stabilitet makroekonomik, fiskal dhe social, si dhe reformë
strukturale ekonomike, ku prodhimi vendas, promovimi i eksportit dhe i dijes do
mundësojnë gradualisht zvogëlimin e deficitit tregtar.
Politikat e institucioneve të vendit e posaçërisht ato fiskale duhet të jenë në shërbim
të fuqizimit të sektorit privat, duke pasur parasysh rëndësinë që ka për zhvillimin
ekonomik dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Autoritetet vendore duhet të
reformojnë sa më shpejt politikat fiskale, pasi politikat e deritanishme po e rëndojnë
gjendjen e bizneseve dhe prodhuesve vendorë, dhe kjo më pas do të ketë reflektime
negative edhe në gjendjen e përgjithshme ekonomike.
Qeveria e Kosovës mbetet e përkushtuar në implementimin e një sërë masash me
qëllim të rritjes së të hyrave buxhetore dhe uljes së evazionit fiskal, siç janë:
· Fiskalizimi i plotë i të gjitha bizneseve funksionale,
· Përdorimi i arkës fiskale,
· Implementimi i plotë i strategjisë për luftimin e ekonomisë jo-formale,
· Instalimi i sistemeve të reja informative në Administratën Tatimore të Kosovës

dhe në Doganat e Kosovës të cilat do të mundësojnë kontrollin më të saktë të
mallrave dhe transaksioneve financiare,

· Futja në përdorim e deklarimit elektronik.
Tek evazioni fiskal dhe informaliteti rekomandohet që qeveria ta bën më efikas
inspektoratin si dhe të ketë një Task-Forcë të  përbërë nga Policia, Doganat dhe
Administrata Tatimore, që ka për qëllim ashpërsimin e masave ndaj atyre që dëmtojnë
shtetin, përmes fshehjes së tatimeve dhe evazionit fiskal. Pavarësisht këtyre
angazhimeve të autoriteteve të vendit për luftën ndaj ekonomisë joligjore, ky fenomen
vazhdon të jetë i pranishëm, duke dëmtuar kështu rëndë ekonominë. Se sa e dëmton
vendin një ekonomi jo formale kaq e lartë, tregon krijimi i një ambienti të
pafavorshëm dhe të pabarabartë për ato biznese që paguajnë tatimet me rregull.
Ekzistenca e ekonomisë joformale po e dëmton edhe konkurrencën në treg dhe
sidomos ato biznese që punojnë ndershëm dhe respektojnë ligjet e Kosovës. Andaj,
rekomandohet që të rritet ndëshkimi për ato biznese që nuk iu përgjigjen obligimeve
të veta.
Qeveria  synon që me reformim të politikave tatimore të arrijë:
- Rritje të të hyrave të përgjithshme në buxhet, krahas mbajtjes së niveleve të ulëta
tatimore, duke kontribuar në rritjen e qëndrueshme të investimeve të huaja;
 - Ruajtje të një mjedisi të parashikueshëm dhe të qëndrueshëm tatimor, kushte këto
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të cilat janë të rëndësishme për rritjen e biznesit vendor dhe tërheqjen e investitorëve
të huaj;
 - Zgjerimin e bazës tatimore nëpërmjet reformës fiskale, si dhe përmirësimet në
inkasim nëpërmjet luftimit të zbrazëtirave ligjore dhe evazionit fiskal.
Reformimi i Aministratës Tatimore në Kosovë në periudhën e tranzicionit është më
së i nevojshëm për të krijuar strategji dhe politikë të qëndrueshme tatimore. Qëllimi
është që në ekonominë e tregut të krijohen parakushtet për konkurrencë të lirë,
stimulim të biznesit dhe të sigurimit të vetëfinancimit buxhetor.
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  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 karakteristikat më të njohura të së drejtës së BE-
së dhe ajo që ka tërhequr vëmendjen më të madhe në funksionimin e sistemit ligjor të
Komunitetit është ndikimi i saj i fortë në integrimin ligjor dhe politik të shteteve anëtare.
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.
Në kuadër të sa më sipër, qëllimi kryesor i këtij artikulli është analiza e lëvizjes së lirë të
mallrave bazuar në një nga vendimet më të rëndësishme të GJED, sic është vendimi Keck.

Fjale kyçe: Traktati i Lisbones, liria e mallrave, Keck, GJED, BE.

Hyrje

Vendimi i GJED në cështjet Keck/Mithouard është përshkruar nga shumë juriste si një
ndryshim i ri në liritë themelore të GJED. Pasi liritë e mëparshme themelore qysh
nga Dassonville dhe Cassis de Dijon synonin  një interpretim shumë të gjerë të kontrollit
të lirive themelore, me këtë vendim u kalua në fushën e zbatimit të kontrollit të
lirive themelore nga ana e GJED në një metodë të papërdorur më parë. Dallimi midis
“Kërkeses së produkteve “(product requirements) dhe “Marreveshjeve të shitjes “(selling
arrangements )” i ligjeve kombëtare të shteteve anëtare të BE-së ishte arritur deri
atehere nëpërmjet një rregulli të shteteve anëtare që e pengonte tregtinë në një formë
të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, de facto ose potencialisht.1

Çdo rregull ose masë kombëtare mund të përmbushte këto kërkesa, qofshin këto
rregulla që i përkasin të drejtës publike ose të drejtës private, ligjit të konkurrencës,
të drejtës së reklamimit ose të drejtës së detyrimeve. Në kontrast me të drejtën e
___________________________________________

1 Vendim Nr. 8 i GJED i datës 1.7.1974 , (Dassonville).
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konkurrencës së BE-së (Neni 81, 82 TBE) për intensitetin e kufizimit të lëvizjes,
GJED nuk kishte kërkuar asnjëherë një De Minimis-Test (Një test Pamjaftueshmërie
apo Ndjeshmërie). Çështjet para GJED Keck dhe Mithouard2 janë të lidhura me
proçedura penale kundër shitësve me pakicë francezë, që shesin në zona kufitare me
Gjermaninë mallra me origjinë franceze3 nën çmimin e blerjes. Kjo praktikë u lejua
në Gjermani, por u ndalua në Francë. Gjykata e GJED bëri këtu dallimin midis
kufizimeve të tregtimit të lidhura me produktet dhe atyre si në rastet e Keck Mithouard
- që kanë të bëjnë thjesht me “Modalitetet e shitjes”.
Këto “modalitete shitje” nuk përcaktojnë shkelje të nenit 28 të TBE, përderisa këto
rregullore do të vlejnë për të gjithë operatorët e interesuar që kryejnë biznes brenda
vendit dhe përderisa shitja e produkteve të vendit dhe ai i prodhimit nga shtete të
tjera anëtare në fakt janë të prekura në të njëjtën mënyrë.4 Nëse këto kushte do të
plotësohen, atëherë nuk do të përputhet aplikimi i rregullave të tilla për shitjen e
produkteve nga një shtet tjetër anëtar të cilat korrespondojnë me rregulloret e
përcaktuara në këtë shtet, për të bllokuar hyrjen në treg të këtyre produkteve apo
për të penguar tregtimin e tyre më shumë, se produktet vendase 15.
Në të njëjtën drejtim shkon edhe vendimi i mëposhtëm Hünermund,5 në të cilin ka
dështuar përpjekja e një farmacisti nga Landi i Baden-Württemberg (Gjermani) per
te reklamuar produkte para-farmaceutike, sepse binte në kundërshtim me
rregulloren e ndalimit të reklamimit të Landit për produkte para-farmaceutike,
origjina e të cilëve në vendim, si tek Keck/Milhouard nuk kishte rëndësi. Rregullorja
e Landit te Baden Württemberg u kualifikua si konform për t’u klasifikuar si shkelje
në bazë të nenit 28 të TBE. Për “Modalitete të Produktit” duhet që sipas standardit
të ri nën Keck/Mithouard të mbetet plotësisht në fuqi linja e juridiksionit të mëparshëm
Dassonville-Cassis. Rregullat që përkojnë me “Modalitetet e shitjes” duhet të paraqesin
vetëm një liri themelore, nëse nuk do të jenë të vlefshme në mënyrë të barabartë për
të gjithë tregtarët (diskriminimi formal) ose kur ato ligjërisht ose faktikisht ndikojnë
në mënyrë jo të barabartë në reklamimin e produkteve vendase dhe produkteve të
huaja (diskriminim material ose de facto). Kriteret e reja karakterizohen nga një
pasaktësim kufizimi. Nuk është e qartë se ku ndeshen konturet mes “modaliteteve
të produktit” në vetvete dhe vetëm “modaliteteve të shitjes”, as dhe se ku ekziston
një diskriminim i përmbajtjes ose faktik i marrëveshjeve të shitjes. A është për shembull
“e drejta e detyrimeve” nje modalitet shitje”? Një situatë konfuze dhe kontradiktore
ofron gjithashtu edhe literatura në vendimin e ri të Keck. Edhe vendimet pas Keck
sillnin paqartësi në kriteret e përdorura.
Në gjykimet e Clinique, Mars dhe Alpine Investments në lidhje me rregullat e mëposhtme
nuk janë klasifikuar si modalitete të shitjes”, por si modalitete produkti, rastet e
mëposhtme: ndalimi i përshkrimit të një produkti në çështjen (Clinique) që përdoret
gjerësisht në komunitet, ndalimi i një strategjie reklamimi në komunitet (Mars) dhe
ndalimi i reklamimit për fillimin e një shërbimi përmes telefonatave “cold calling”
në çështjen (Alpine Investments).
Edhe në vendimin Houtwipper rregulloret e legjislacionit kombëtar që bënin thirrje
për një stampim të veçantë në objekte metalesh të çmuara, që kishin qenë përdorur
tashmë në një shtet tjetër anëtar, janë kualifikuar si modalitete produkti.

______________________________________________

2 Vendim Nr. 267 I GJED i datës 24.11.1993, (Keck/Mithouard).
3 “Picon Biere” - një pije alkoolike franceze e përzierë dhe “Sati Rouge” – një markë kafeje Franceze
4 Vendim Nr. 267 I GJED i datës 24.11.1993, (Keck/Mithouard).
5Vendim Nr. 292 i GJED I datës 15.12.1993, ( Hünermund).
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Si “Rregullore modaliteti shitjeje” gjykata ka konsideruar në veçanti, dispozitat e
mëposhtme: kufizimet e orareve të hapjes së dyqaneve gjatë ditëve të javës ose ditëve
të diela, ndalimin e reklamave televizive për produkte të caktuara, ndalimin e shitjes
së Babymilk jashtë farmacive, kufizimin e liçensimeve për tregtim të produkteve të
duhanit të autorizuar posaçërisht në pika të caktuara shitje,  ndalimin e shitjes me
çmim humbës ose me një fitim të vogël.
Vendimet Pas “Keck” si psh. Peralta6, Grappa7 dhe Corsica Ferries8shfaqin dallimin mes
modaliteteve të shitjes dhe modaliteteve të produktit si të panevojshme, por mbështeten
në standardin” “Para-Keck” te “efekteve indirekte dhe të paqarta” për brenda tregtisë së
Komunitetit i masave kombëtare në fjalë, kur këto masa nuk dallojnë në prejardhjen
(origjinën) e produkteve. Ky standard është përdorur tashmë (përpara Keck) në vendimet
e Krantz9 1990 dhe CMC Motorradcenter10në vitin 1993.
Në cështjen Peralta është shqyrtuar një skemë italiane, që ndalonte të gjitha anijet, pa
marrë parasysh flamurin e linjës që bëjnë shkarkim të substancave kimike të dëmshme
në ujërat territoriale të Italisë, por që kufizohej me ndalimin e anijeve me flamur Italian;
në Grappa, bëhet fjalë për një ligj italian, i cili autorizonte Kryetarin e Bashkisë për
ndalimin e dhënies së lejes për hapjen e dyqaneve të reja të shitjes me pakicë për produkte
të caktuara, në qoftë se kjo ishte në kundërshtim me planin e zhvillimit të tregtisë së atij
qyteti. Vendimi Corsica Ferries ka trajtuar një rregullore italiane për anijet që mbajnë
flamurin e një shteti tjetër anëtar, i cili arrin në portin e Genoas, dhe që detyron futjen
në port kundrejt pagesës së një tarife, e cila shkon përtej kostos aktuale të shërbimit.
Kritikë. Do të ishte mirë që GJED, cështjen Keck dhe vendimet e tjera t’i rregullonte
ligjërisht sipas standarteve të saj, dhe ti përkufizojë si një simptomë e një proçesi më të
gjerë të realizimit të ndërgjegjësimit, i cili mund të formulohet në linja më të qarta se në ato
formale duke cuar në një dallim më të qartë mes modaliteteve të produktit dhe shitjes.
GJED për shkak të një zgjerimi të formulës së Dassonville është ballafaquar gjithnjë
e më shumë me raste të mundshme të shkeljeve të lirisë, në të cilën ajo, edhe pse në
fillim e ka parë si një mungesë prekjeje të një lirie themelore, arsyetimet për të mohuar
një gjë të tillë mungonin. Si përpara dhe pas vendimit të Keck, ajo u përpoq nga
njëra anë, të ishte insitucioni vendimmarrës në lidhje me këtë rrethanë, në një formë
dhe mënyre të vlerësimit të efekteve  në komunitetin tregtar si “ indirekte dhe të
paqarta”, sikurse tregojnë vendimet e Krantz11, CMC Motorradcenter,12 Peralta13, Grappa
14dhe Korsika Ferriess15. Nga ana tjetër, GJED në gjykime të tilla si Torfaen16 dhe Alpine
Investments 17 gjithashtu ka zgjedhur rrugën për një kontroll më të thjeshtë të shkeljes
së lirive themelore, pasi ajo masën në fjalë para së gjithash (në mënyrë eksplicite ose
implicite), e kishte kualifikuar si një masë me efekt të njëjtë (edhe pse bëhej fjalë për
____________________________________

6 Vendim Nr. 379 i GJED i datës 14.7.1994.(Peraita).
7 Vendim Nr. 140 i GJED i datës 17.10.1995. (Grappa).
8 Vendim Nr. 266 i GJED i datës 18.6.1998 (Corsica Ferries).
9 Vendim Nr. 69 i GJED i datës 7.3.1990 (Krantz).
10 Vendim Nr. 93 i GJED i datës 13.10.1993 (CMC Motorradcenter GmbH/Baskiciogullari) .
11 Vendim Nr. 69 i GJED idatës 7.3.1990, (Kraniz).
12 Vendim Nr. 93 i GJED i datës 13.10.1993 (CMC Motorradcenter GmbH/Baskiciogullari).
13 Vendim Nr. 379 i GJED i dates 14.7.1994.(Peraita).
14 Vendim Nr. 140 i GJED I datës 17.10.1995. (Grappa).
15 Vendim Nr. 266 i GJED I datës 18.6.1998. (Corsica Ferries).
16 Vendim Nr. 145 i GJED I datës 23.11.1989. (Torfaen) .
17 Vendim Nr. 384 i GJED I datës 10.5.1995. (Alpine Investments).
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një rregull modalitetesh shitjesh).
Në formulimin e vendimit Keck/Mithouard doli në pah mosgadishmëria e GJED për
t’u marrë me çështjet e bashkëpunimit të vogël ndërkombëtar, dhe me normat me
efekt të vogël për tregtinë ndërkombëtare, madje kjo është shprehur qartë prej saj.
Formula e Keck, pra, dallimi midis modaliteteve të shitjes dhe produktit, klasifikohet
vetëm atëherë si mënyrë drastike kur ky dallim vendoset si absolutisht i gabuar dhe
del jashtë kornizës së vendosur në raste konkrete (in concreto). Në shumicën e rasteve
ku është aplikuar formula e Keck, mungonte dimensioni i mjaftueshëm ndërkombëtar.
Ankuesi vendas luftonte rregulloret e brendshme, në rastet kur vetëm produktet e
reklamuara apo të shitura rridhnin pjesërisht nga vendet e tjera anëtare. Rregulloret,
që në një situatë të tillë trajtoheshin si modalitete shitjeje, mund të paraqiteshin si
masa me të njëjtin efekt dhe në këtë mënyrë të sillnin efekte të mëdha negative për
tregtinë ndër-kufitare. Për këto raste, metoda e përgjithshme e kontrollit të intensitetit
të efekteve penguese do të të jetë e përshtatshme për qarkullimin në tregun e
përbashkët ose qasjen në treg, siç është skicuar nga gjykimet Krantz, CMC
Motorradcenter, etj. Ajo nuk duhet në asnjë mënyrë të konfliktohet me literaturën e
Vendimit Keck, por duhet të jetë konform me të.
Pasi liritë themelore u kuptuan fillimisht si ndalime të diskriminimit dhe më pas
përmes vendimeve Dassonville dhe Cassis de Dijon kanë qenë hapur për një rreth
shumë të gjerë të rregullave të së drejtës publike dhe private të çdo lloji, ato më vonë
përcaktuan zhvillimin e kontureve të lirive themelore (të përkohshme) të shqyrtimit
përmes GJED, duke përcaktuar më qartë kufijtë e lirive themelore të BE-së, sesa më
parë në Dassonville dhe Cassis. Ky zhvillim i ri nuk mund të reduktohet vetëm në
literaturen e Keck. Një pengesë për tregtinë ose ofrimin e shërbimeve mes shteteve
anëtare duhet të parashtrohet për të gjitha rregullat që nuk sjellin kufizime të
drejtpërdrejta në liritë e tregut.
Ky përcaktim kufiri mundet që të kuptohet edhe si “judicial restrain”-, i cili u jep më
shumë kompetenca legjislacionit të BE-së dhe shteteve anëtare. Veçanërisht në dritën
e parimit të subsidiaritetit dhe skepticizmit të BE-së, mund të mendohet se shteteve
anëtare u është dhënë me shumë fushë veprimi. Pas aspekteve strukturore dhe materiale
është për t’u mirëpritur kjo tërheqje deri në këtë masë, ndërkohë që liritë themelore
janë një instrument shumë i ngurtë me një objektiv të ngushtë të politikës ligjore.
Nga ana tjetër, kjo tërheqje nuk mund të mbivlerësohet. Ajo vazhdon me dhënien e të
drejtave themelore të furnizuesve (shitësve) dhe konkurrencës në treg (shpesh edhe
blerësve) që përbëjnë thelbin e burimeve ekonomike të ligjit të BE-së. Për këtë arsye,
një përjashtim i rreptë i të gjitha rregullave, jo të modaliteteve të produktit të kontrollit
të lirive themelore, do të jetë shumë problematik, pasi ato përjashtojnë edhe “rregullat
e modaliteteve të shitjes” nga një kontroll, të cilat në rastet e një marrëdhënieje
ndërkufitare, do të kufizonin apo pengonin në mënyrë të konsiderueshme qarkullimin
ekonomik brenda tregut të përbashkët. Zbatimi i funksionimit të kontrollit të lirive
themelore për të gjithë rregullat penguese kombëtare duhet të ruhet në mënyrë rigoroze
dhe nuk duhet të rrezikohet nga kategoritë e përcaktuara të paligjshme.

Përfundime

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
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kritikë ka kontribuar në një ndryshim trendi, mes të tjerash, sidomos në
jurisprudencën e GJED-së, të shoqëruar me vendimin Keck. 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.

Literatura

Papajorgji, E. (2012). E drejta europiane private.
Papajorgji, E. (2014). E drejta ndërkombëtare dhe shqiptare e konkurrencës.
Vendim Nr. 8 i GJED i datës 1.7.1974 , (Dassonville).
Vendim Nr. 267 I GJED i datës 24.11.1993, (Keck/Mithouard).
Vendim Nr. 267 I GJED i datës 24.11.1993, (Keck/Mithouard).
Vendim Nr. 292 i GJED i datës 15.12.1993, ( Hünermund).
Vendim Nr. 379 i GJED i datës 14.7.1994.(Peraita).
Vendim Nr. 140 i GJED i datës 17.10.1995. (Grappa).
Vendim Nr. 266 i GJED i datës 18.6.1998 (Corsica Ferries).
Vendim Nr. 93 i GJED i datës 13.10.1993 (CMC Motorradcenter GmbH/Baskiciogullari) .
Vendim Nr. 69 i GJED idatës 7.3.1990, (Kraniz).
Vendim Nr. 93 i GJED i datës 13.10.1993 (CMC Motorradcenter GmbH/Baskiciogullari).
Vendim Nr. 145 i GJED i datës 23.11.1989. (Torfaen) .
Vendim Nr. 384 i GJED i datës 10.5.1995. (Alpine Investments).



107

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 2
September 2015

The impact of the European integration process towards a more
consolidated Public Administration

Arrita Rezniqi
University of Pristina “Hasan Prishtina”

Faculty of Law

Abstract

Being a part of large European and international organizations is often considered a privilege
but we should also know that this carries in itself many responsibilities. This privilege is
gained through work, commitment and fulfillment of criteria. In this aspect Kosovo has
frequently encountered difficulties, but major aspirations towards this goal have made the
journey to Europe not to stop.
In the context of this paper I will evolve different stages through which the public
administration in Kosovo has passed, urged by the European integration process.
Furthermore, during the reading of this paper except the epilogue of the process we can
understand more about that what reforms in administration can bring during different
phases - how do they affect in every area of   life, but above all that how much influence they
have in the consolidation of public administration.
Specific strategies and plans and multiple reports are all those who followed the work of this
paper on each page, reaching a concrete conclusion which would respond the best this theme.
When it comes to the administration in general, we are aware that this kind of term has
accompanied the history of mankind since its beginning. Even discussions on this are
permanent, numerous, and even spread in different ways. The providing with particular
document, water supply services or other public services are those that tell us how often our
lives are interconnected with the work of the administration and how impossible it would
be to develop the society without services such. Since we have been informed shortly on the
activity of public administration it is important to go a step further and understand the
importance of its consolidation.
During the research and reading of many reports, except the facts and special features, what
impressed me was a quote from British Prime Minster David Cameron, that tells more about
the European Union, with which I will conclude this part - “After the Berlin Wall came down
I visited that city and I will never forget it. The abandoned checkpoints. The sense of excitement
about the future. The knowledge that a great continent was coming together. Healing those
wounds of our history is the central story of the European Union”.

Keywords: Public Administration, European integration process, reform, Kosovo,
European Union.

Introduction

The fact that every day each one of us deals with different needs, which directly or
indirectly relates us to the state we live, makes us think about the work of public
administration. Along other opinions and ideas the more general definition is the
one which the public administration represents a uniformity of work of public
administration and institutions of public administration (Stavileci, Sokoli & Batalli,
2010, 17).
Initially regarding to the word consolidation we should know that we are dealing
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with a word borrowed from the English Language which means to become more
complete, or more powerful (Hornby & Ruse, 2000, 133).
Nowadays almost every citizen appears unsatisfied with administration work
counting successive setbacks. Namely the improvement of these is the one that
presents the greatest challenge to each country, however, not only the overcoming
of major problems gives us the consolidate public administration, because to have
something like that we must have a professional, impartial and transparent
administration which is able to provide quality services and which also has a more
modern system when it comes to offer services and management of work and human
resources in general.
But what in reality we benefited from the consolidation of public administration?
The fact that each characteristic of a consolidated public administration is a step
closer to perfection means that such an achievement is very significant for the
country.
A consolidated Administration is what every country dreams and everyone who
seeks governance promises such an achievement. But definitely the biggest beneficiary
of all this probably would be the citizen himself, for whom it will become easier to
access and meet his requirements in every aspect related to the administration.

History of development of public administration in Kosovo

As one of the most important fields of the state the Public administration has also
gone through different stages of its development. Starting from the end of the war
or 1999, it began with a stage of development, because since that time it had major
problems. But continuing reforms, international support and above all the results
listed by the administration (which still has many challenges to overcome) makes
you think that Kosovo will continually work to achieve a desirable development in
a not very far period.
The war conflict in 1999 seemed to be fatal for many fields, including the public
administration. However, the assistance of various international organizations and
the taking place reforms gradually started to increase the Public administration in
Kosovo.
Since ’99 the action program of the European Commission in Kosovo, along with
other funds, dedicated about 5 million Euros for general public services (European
Comission, 1999). This support went even further, where it is worth noting the
European Agency for Reconstruction, which always managed funds of European
Commission assistance for Kosovo, with whom many of the reforms of the Public
administration began.
The fundamentals of the creating of Public administration, as well the construction
and operation of the entire new system of governance in Kosovo after the conflict
are given in the Resolution 1244 of the UN of the 10th of June 1999 (Stavileci, Sokoli
& Batalli, 2010, 300).
The support by the EAR, organizations and other countries of the EU led to the
state that Kosovo immediately after the declaration of independence took on greater
responsibility, starting with the Ministry of Public Service, later to concentrate on
the reform Public administration and its development to the benefit of citizens and
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to became than the so-called Ministry of Public Administration.
Immediately after the declaration of independence Kosovo faces many tasks related
to the construction of the state. The Ministry of Public Administration plays a key
role in this process by making efforts to achieve the following four strategic objectives:
Creation of an apolitical civil, professional, merit-based and well managed service;
Capacity building to manage and implement the Public Administration Reform
(PAR) and Action Plan for Public Administration Reform (APPAR) Strategy;
Improvement of the services provided to citizens by channeling administrative
processes, reducing barriers to provide access and application of e – government
services;
Focus on resources on policy functions and increasing of policy-making capacities
(Ministry of Public Administration, 2009, 4).
However, the continued work towards a developed Public administration continues,
where today it represents the main point of the work and acts of the Ministry of
Public Administration. The main mission of this ministry is the creation of a modern,
sustainable and equitable administration to serve citizens and businesses.

Public administration and the European Union

Regarding all the good that brings a membership in a community of this kind it is
very understandable why Kosovo has such intentions towards this. But the question
is whether there is really a possible that this process can be completed and this goal
be achieved?
The European Union is constantly expanding, enriching with new policy ideas
and apparently will not stop there, but European integration will continue in the
regions for which the member countries think that they are of great interest to
work together within the traditional framework of the EU (Ministry of Public
Administration, 2009, 55). So it is very simple to understand that this organization
is waiting not only for Kosovo to join in, but also every country that works for the
benefit of Europe and is ready to respond the requirements of the EU.
In order for Kosovo to speed up the process of its European integration the Ministry
of European Integration, in cooperation with the Office of the European Union in
Kosovo and supported by GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit), decided to establish the Task Force for Kosovo’s European
integration.
The main work of this Task Force is related to the establishment of a European
integration strategy that will give recommendations to the government of Kosovo
and would bring it even closer to the EU. Based on issues that were addressed to
our country and the concerns of the EU expressed regarding these issues, the Task
Force will extend its scope to the following main areas:
1. Reform of Public Administration,
2. Justice, Freedom and Security,
3. Economic Affairs, Finance and Statistics,
4. Trade, Industry, Customs, Taxation, Internal Market, Competition and
     Consumer and Health Protection,
5. Innovation, Informative Society, Health and Social Policies,
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6. Transport, Environment, Energy and Regional Development,
7. Agriculture, Fisheries, Forestry, Food Security and Rural Development (Task Force
for European Integration of Kosovo, 2012, 13).
So we can clearly see that among others, one of the main criteria that Kosovo is set
as a condition for European integration is precisely the reform of public
administration.

Reform of Public Administration

Given that Kosovo is still in the process of state-building and the fact that
administrative areas represents the strut of public affairs an efficient administration
is needed. All this is achieved only when carried out the necessary reforms, which
also represents the main concern of the leaders of local citizens, but also international
ones constantly through various reports warn about the high level of corruption,
irregularities, or and inefficient services.
If we take under consideration the etymology of the word reform, we should be
aware that this means wide or profound change made in a field of social activity,
reorganization or transformation of something (Rilindja, 1981, 1640).
The same is valid when it comes to reforming the public administration, which is
considered as a continuous process and continuous transformation (Stavileci, Sokoli
& Batalli, 2010, 215).
As a result of such a process it would be the modernization of the administration,
providing of proper services to citizens, the rule of law, permanently transparency,
continuous and generally overcoming of many problems. All this and more
additional cases are what pose a challenge facing international mechanisms, which
provided a “exchange” between overcoming these problems and integration into
the European family.
Kosovo institutions, especially the MPA (Ministry of Public Administration) and
MEI (Ministry of European Integration) worked constantly towards the development
of the public administration and fulfilling certain objectives in order to meet the
criteria for European integration (Ministry of Public Administration, 2012, 1).
In order to reform the public administration more efficiently and to fulfill it in
totally the Government of the Republic of Kosovo, with the decision no. 07/145
dated 15th of September 2010 has approved the Strategy of Public Administration
Reform, whose main vision was to create a public administration:
1. Effective provision of administrative services;
2. Effective in the standpoint of costs;
3. European in its methods of organization and work (Government of the Republic
of Kosovo, 2010, 6).
For a proper implementation of the Strategy of Public Administration Reform the
Government of the Republic of Kosovo drew up in May 2012 the so-called Action
Plan for implementation of the Strategy of Public Administration Reform for 2012 -
2014. This plan includes twelve objectives set by the Strategy of Public
Administration Reform, as strategic objectives that will serve reforming the public
administration. The realization of the objectives relating to management policies,
drafting legislation, ethics and transparency, communication and citizen
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participation, budget planning, budget execution, control and audit, Public
Procurement, the organization of public administration, management and
development of Human Resources, rationalization of electronic administrative
processes (e – governance) and electronic government (e – government) is intended
to be completed in a period of 3 (three) years (Government of the Republic of Kosovo,
2012, 2).
In addition to these objectives within the Strategy of Public Administration Reform
are provided a certain number of sub-objectives and also “key mechanisms, which
are charged directly to the monitoring of their implementation, are the Inter –
ministerial Commission for the Reform of Public Administration (ICPAR) and
Department for the Management of Public Administration Reform (DMPAR) at the
Ministry of Public Administration (Government of the Republic of Kosovo, 2012,
2).
A long and constant process of this kind of importance definitely has a crucial role,
a role that is primarily based on the fact that after the successful conclusion of this
process we will come to the important integration in international mechanisms.
For this reason the public administration has continued to work in order to ensure
the establishment of its performance in serving the interests of citizens, as an ongoing
goal, and in order to meet the criteria for European integration... Priorities in the
field of public administration are: creation of an apolitical civil, professional, merit-
based and well managed service, the creation and management of infrastructure to
accommodate the institutions and improving the quality of services through the
use of information and communication technology (ICT) (Prime Minister’s Office
of the Republic of Kosovo, 2013, 18).

Conclusion

After all made reviews I believe that it was possible that each one of us was able to
reflect on the importance of European integration and the benefits that brings us
such a multifaceted process.
The fact that an integration into a large family, such as the European Union, brings
us benefits and great advantages is undeniable, but what is the focus of this paper
is the question whether the process of European integration has an impact on the
creation of an efficient and non-problematic public administration, this means on
the creation of a consolidated public administration?
From everything that was said above, step by step we can observe the progress of
our public administration, the stages through which it has passed and the challenges
faced. It is a long journey which was made through all these years starting from a
total standstill towards the modernization and computerization of the
administration. But why and how it came to this development?
The main objective of many countries, including Kosovo, is precisely the integration
and participation in the European family. But the realization of this goal, just as
the journey of our administration, goes through several stages. Each of these stages
s a challenge which a country must overcome in order to meet its goal.
Besides other points, one of the major challenges that still today is not fully fulfilled
by our country is precisely the creation of a modern public, non-political, functional
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and efficient administration for citizens. This condition of the European institutions
has given a great impetus to the country’s leaders to give their best towards achieving
this major goal. However, such a challenge would be considered the “heavyweight
one” even for countries who are much more developed than our country. It illustrates
the need for continuous reforms and this requires a great commitment not only to
institutions, but also the citizens. Therefore we need time and more work. Many
may ask their selves whether such a commitment is worth and why we should be
dedicated to this process, which from time –to- time is even unclear? And right here
comes the role of integration because only great commitment and desire to improve
makes the objectives and the long process of integration concluded successfully. So,
European integration will not only enable the development of the country by being
a part of the European family, but also serve as a “springboard” to close the objectives
with a single purpose.
Towards this goal much work has been done and still continues so, but despite this
work and the fact that a large number of reforms have been described as successful,
I believe that the biggest challenge for our country will not be the modernization of
public administration or computerization, and also not the maximum and efficient
work of civil servants, but it will be the de-politicization of it, which unfortunately
is not diminishing, but increasing every year more and more and is causing our
country regression, along with other reforms that are trying to advance.
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Abstract

After the last terrorist attacks in Paris of January, 7, 2015, each country is taking
consequently measures in the field of anti terrorism. The world is more exposed than
ever to these types of threats and safety and security are threatened, too.
In this context it is mandatory to make some considerations. What about the possibility
of using radioactive and nuclear materials in a terroristic attack? How much are we
exposed from this threat? Are terrorists able to use these RN materials and are these
materials available in the market? Which are the main problems faced in the field of
detection of RN materials? Is your country well equipped in terms of technology to
detect RN materials? Is technology the solution of these problems?
To effectively combat nuclear terrorism it is necessary the establishment of mechanisms
for early and reliable detection of indications of a terroristic attack being prepared.
Every country has its own detection architecture. It differs from country to country, but
the aim is the same. In this regard the Global Initiative on Combating Nuclear Terrorism
offers a number of solutions on how to build effective detection architecture in combating
radiological and nuclear terrorism.
Ionizing radiation of RN materials has a clear priority compared to other physical fields
in terms of detection.

Keywords: detection technology, terrorist attacks, detection architecture.

Introduction

After building up a reliable and sustainable architecture on the detection of RN
materials at the borders and in the state interior, we need to know exactly which
are our capacities. We need to know how the technology is updated. We need to
know which are our weaknesses that may be used by the perpetrators to commit
such terroristic attacks by means of RN materials.  We need to know what type of
technology we are using and if this technology is able to detect such hazards. The
installation of portal monitors in the points of entry and exit and the equipment of
personnel with PRDs and utilization of systems that detect RN materials makes us
feeling more safety, but there are different challenges that technology faces in this
regard. Nuclear detection technologies are based on registration parameters
measurements and analyses of penetrating inherent ionizing radiation of RN
materials, first of all, gamma-quanta and neutrons. The values related to radiation
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intensity and energy distribution depends on the quantity and type of RN materials.
According to the International Atomic Energy Agency estimations, “significant”
amounts of nuclear materials, i.e. amounts that can not exclude the possibility of
creation of a nuclear explosive device.
Related to Nuclear material of direct use as there are:
Plutonium (for Plutonium containing <80% 238pu ) with a significat amount of 8 kg

Pu, 
233 

; Uranium, u with a significant amount of 8 kg 
233

u, Helium, heu (
235

u>20%)
with a significant amount of 25 kg 

235

u and Nuclear material of indirect use as: u
(

235

u>20%) (Including low enriched, natural and deplated uranium) with a significant

amount of 75 kg 
235  

u (or 10 t of natural u or 20 t of deplated u) and thorium with a
significant amount of 20 t th.
Such amounts of nuclear materials emit up to several hundreds of thousands of
neutrons and several billions of gamma-quanta per second. In ordinary conditions
they can be registered by nuclear detection technologies from a distance of tens of
meters. Significant activity of RN materials, that can be used to make radiological
dispersive devices, has not been determined so far, but according to our estimations,
it is tens and thousands Curie, which causes radiation of tens of millions of gamma-
quanta or beta-particles (alpha-particles practically can not be registered remotely)
(GICNT, Helsinki, January 2015).

A case study in Albania
At February 28, 2013 the gamma alarm YANTAR 2U fixed portal monitor in one of
the points of entry in Albania namely “Qafathana border point” was triggered by a
truck entering Albania from FYR of Macedonia. The radiation portal monitor showed
a reading of 900 counts per second, which exceeds around 20 times the value of
natural radioactive background for this point. This alarm was observed by police
border authorities who stopped immediately the truck. The truck was blocked in a
special area of the border point of Qafathana. Immediately, It was created a secured
area by isolating the truck and it was established a 24/7 police service. Based on
Standard Procedures of Border and Migration Police Department (Chapter VII, item
A and point 2), the police officers work in a very closed cooperation with customs
officers so the information was promptly delivered to the Border Authorities and
Customs authorities, which consequently informed the Radiation Protection Office
on the unexpected situation and an expert by this Office was sent for more detailed
control. Due to the short distance between Tirana and the BCP (3 hours by car) the
expert was on site in the same day. After his arrival, the expert approached to truck
and observed that the level of dose rate arrived at the contact with the truck to the
value of 3,5 microSievert per hour (ìSv/h). Using the instrument “Inspector 100” in
the contact with outer part of the truck the radioactive source was identified as
Cobalt-60 (Co-60).
“Specifically, according to the above-mentioned Standard Procedures, Chapter VII,
it is foreseen a Practical Group composed by members of different Agencies. In letter
d, it is foreseen that in case of reasonable doubts on forbidden or toxic substances,
the Practical Group should take the necessary measures the wearing the proper
indumenta and should not carry any action until the specialized team reaches the
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site. It is organized the service on securing the area in a proper distance of security
(15-20m) for the personnel. It must be informed all the regional and central
authorities, Police authorities, Customs Authorities, Radiation Protection Office
and consequently the Institute for Applied Nuclear Physics.”
After the source identification, Radiation Protection Commission in collaboration
with other organizations involved in the prevention of the illicit trafficking of the
radioactive materials decided to investigate the case in detail. In accordance with
standard procedures, the documents of the transportation of the truck were obtained
and the truck itself moved to the special control area. By documents the authorities
were informed that the cargo was scrap metal imported by FYR of Macedonia to the
Iron Melting Factory Kurum in Albania.
The cargo was unloaded under special measures of radiation safety and was controlled
in details by Radiation Protection Commission experts until to the physical
identification of the cobalt source. The cobalt source was housed inside a lead shield
10 cm with a narrow window for gamma radiation. Based in the design and
construction of the source and the lead shield, was concluded that both consist
parts of a radioactive gauge. The dose rate outside the shield was 12,6 ìSv/h. the
source was separated by lead house and was put in a special lead container.
The radioactive cobalt source after confinement was sent to the Interim Radioactive
Waste Repository in the Institute of Applied Nuclear Physics, which possess all the
necessary technical and human sources for the safe waste management including
the conditioning and interim storage of radioactive materials. This location is under
severe control of state police. There is a 24/7 service observing this site, which is
foreseen by a Council of Ministers’ Order.
It is worth mentioning that all procedures are taken within the frame of the concept
“Defense in Depth”, which foresees at least three barriers between the radioactive
source and the public.
Albania has signed the Illicit Trafficking Database Agreement, therefore a special
report for this case was sent to the International Atomic Energy Agency Illicit
Trafficking Database through the Radiation Protection Commission. This event
was discussed in a jointly meeting of all organizations who are involved in the
illicit trafficking of nuclear material.
By means of this case study we wanted to offer the poin of view when a detection
architecture works as it should. But, there are a lot of challenges related to the
detection of RN materials nowadays.

Which are the main challenges related to detection of RN materials nowadays?

We all are aware that the ability of terrorists to create explosive devices with use of
RN materials is more than real. Before being used for malicious purposes, such
explosive devices must go through several stages of their life cycle. Firstly, there is
needed a storage of RN materials prepared for creation of explosive devices or of
already assembled explosive devices; secondly, the delivery (transportation) of
explosive devices to the scene of a terror attack; thirdly, the preparation of explosive
devices with the use of RN materials for their application and their masking in the
place of deployment.
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In all these phases there is a dispersion of ionizing radiation. Ideally, it can and
should be identified with the help of nuclear detection technologies. However, on
every stage terrorists can take countermeasures, reducing effectiveness of such
detection or preventing it.
For the storage of RN materials ready for creation of an explosive device, as well as
of already assembled explosive devices terrorists can choose places for the storage of
construction materials, scrap metal, wastes of energy stations working on solid
fuel, as well as wastes of chemical-recovery and metallurgical industry. Industrial
grounds for granite industry, concrete and cement factories can be quite attractive
places for storage of RN materials. This is because such objects in most cases
themselves have excessive indicators of background radiation, due to significant
concentration of radionuclides, which hampers detection of RN materials. In
particular, exceeding the natural radiation background in 5-10 times (which is rather
typical for such objects) reduces spatial capabilities to detect RN materials in 1,5-2
times. Moreover, terrorists can use various rarely visited places - basements, mines,
tunnels, sanitary sewers and other objects located under the ground. Different water
reservoirs (lakes, ponds, rivers) can also be rather attractive for storage of explosive
devices made of RN materials, due to the unique ability of water to absorb ionizing
radiation (especially neutron). So, the layer of water one meter thick causes
weakening of Cesium-137 gamma-radiation more than 4000 times, and for neutrons
with 1 MeV of energy - 5·10²³ (5 multiplied by 10 raised to 23rd power) times. Thus,
masking of RN materials or nuclear load even in shallow waters makes them
completely unidentifiable for nuclear detection means.
So, one of the main challenges of nuclear detection technologies is related to the
selection by terrorists to plan a terroristic act of such places and ways of storage RN
materials that naturally complicates their detection by technical means.
Additionally, while storing and transporting RN materials and nuclear loads
terrorists may use special materials to conceal their own ionizing radiation.
Transportation of RN materials meant for creation of explosive devices is the most
complicated stage of preparing a terroristic nuclear attack, due to the fact that all
movements of materials having inherent ionizing radiation are thoroughly and
effectively controlled at the customs points of entry. Being transported within a
country, RN materials can be quickly and reliably identified by national nuclear
detection architecture, when in place, or – as they have high levels of ionizing
radiation - by separate individuals equipped with personal dosimeters (and there
are more and more of them after the Chernobyl and Fukushima events).
Another challenge of nuclear detection technologies is related to masking of RN
materials in legally transported radioactive cargos or using containers with special
protection. In general, among all categories of objects moved through customs
borders, as well as within the country, there are several groups of objects having
high level of ionizing radiation and usable for masking of transported RN materials
for terror use:
a) RN materials – direct objects of foreign economic activity or components of

other objects of foreign economic activity;
b) Radioactive waste;
c) Goods and cargos of high radioactivity.
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Most probable is masking of RN materials in goods and cargoes of high radioactivity,
due to high concentration of natural radionuclides in them.
Among the most spread materials with high concentration of natural radionuclides
are shown in the table 1 below:

Table 1

Other substances containing natural radioactive materials are:
• Wolfram welding rods alloyed by thorium;
• Dental orthopedic ceramics;
• Irradiated precious stones (natural base material containing artificial
radionuclides);
• Camera lens;
• Grinding powder;
• Glasses with addition of thorium;
• Colored ceramic glaze;
• Gas-mantles for gas-filled lamps;
• Bananas, marijuana (contain ê-40).
Thus, RN materials for terror purposes can be masked among the before mentioned
substances, which is another challenge of nuclear detection technologies (Russian
presentation GICNT, Helsinki, January 26, 2015.
For experienced terrorists, having (as the result of collusion) access to authorized
transportations of highly radioactive items, the easiest way to transport RN materials
for terroristic purposes is to place them in the same container with radioactive
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goods declared for transportation and having proper documentation. For example,
if there is an authorized transportation of a powerful (hundreds of Curie) source of
gamma-radiation (e.g. Co-60 with the energy of 1,33 MeV), upon a collusion, the
necessary amount of RN material could be added to the same container. Taking into
account such a high radiation from the legal source and weakening of the radiation
due to the container itself, radioisotope measurements are practically unable to
identify the isotope contents of the container.
Fissile materials for terror explosive devises having high neutron radiation (first of
all, plutonium) can be masked among goods containing organics, including
refrigerators with meat or cisterns with different hydrogenous liquids, etc. In the
first case they can be detected, but only with the help of thorough spectrometry of
radiation. In the second case, as it was mentioned before, it is almost impossible to
detect radioactive substances or nuclear materials.
Such masking seriously hampers detection of unauthorized transportations of RN
materials and presents a serious challenge of nuclear detection technologies.
One more challenge of nuclear detection technologies is transportation of RN
materials for terroristic use in special standard containers. Such containers can be
theoretically purchased by terrorists. It’s worth noting, that transportation of such
containers it is to be controlled, and proper documentation is needed for it. At the
same time, if it is stated in the respective documents that the containers are empty,
it could help to avoid a thorough radiological check, and the necessary superficial
dosimeter control, most probably, would not be able to detect nuclear materials or
small (up to several Curie) amounts of radioactive substances in such a container.
Necessary documentation for transportation of such “empty” containers can be
either falsified or filled in upon collusion with respective (bribed) authorities.
Nevertheless, this challenge of nuclear detection technologies should not be neglected.
One more challenge of nuclear detection technologies regarding transportation of
RN materials for terror use is masking by equipping vehicles with special shielding
materials, or making protective covers for transported items out of such materials,
so that they could look like ordinary goods – furniture, consumer techniques, etc.
Such shielding materials are in principle available and could be acquired on markets.
Among possible effective means of transportation of RN materials to the scene of a
terror attack is their shipment by water ways. It is connected with the above
mentioned shielding characteristics of water. That is why, if a container (or package)
with RN materials or an assembled explosive device is placed in the hold of a sea
vessel, below the waterline, such materials or devices can be detected only from the
deck. But even such detection is difficult in case of a large sea vessel, especially if it is
loaded with goods and cargoes having ionizing radiation. Moreover, RN materials
transported by water can be secured at the bottom of the vessel that significantly
hampers their detection and presents another challenge of nuclear detection
technologies.
Secluded places, attracting little attention are most probable spots for installation
of terror explosive devises made of RN materials. They can be also disguised as
objects of the environment stationed there for a long time (e.g. road poles, fences,
refuse bins, etc.) or put in such objects (goods or waste containers, large shield
constructions, kiosks, booths, cars, etc.). Suicide bombers performing a terror attack
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would most probably place explosive devices with RN materials into vehicles acting
at the same time as masking objects. We believe, that, when placing an explosive
devise that is to be used not at once, but after a certain period of time, terrorists
should most probably undertake at least minimal measures to lessen their
background radiation. For that purpose both geographical and urban features of
the surroundings (wells, buildings under construction, trenches for
communications, etc.), as well as the above mentioned shielded materials can be
used. Masking of background radiation from explosive devices with RN materials
is necessary, first of all due to the need to diminish risks of their occasional detection
by individuals’ possessing personal radiation dosimeters, or services of ecological
control.
Another very serious challenge of nuclear detection technologies is use of radio-
pharmaceuticals for medical purposes, as well as application of radionuclide
diagnostics.
Speaking of spread of radionuclide diagnostics methods in the world, it’s necessary
to note that their intensity (quantity for 1000 persons) in developed countries is
18,8% (in the US – up to 30%), which is higher than in the Russian Federation,
where this figure equals to 11,8%, but significantly lower than in x-ray diagnostics
(800-1000%). An approximate joint number of cases of diagnostics is 1,7 million per
year, including one million of functional research cases and 700 thousands cases of
scanning.
Challenges of nuclear detection technologies in this particular case are connected
with the fact that several radio-pharmaceuticals (Fe-59, Ga-67, Tc-99m, I-123, I-131,
Xe-133, Tl-201) have gamma-lines that match gamma-lines of nuclear materials
(within possible energy resolution of spectrometry track ~7% for scintillation
detectors and ~1-2% for detectors on lanthanum-brome or xenon). Gamma-lines of
these radio-pharmaceuticals are identical to gamma-lines of both uranium and
plutonium isotopes, and the radiation of certain gamma-lines is comparable to the
same gamma-lines of nuclear materials (first of all plutonium).
This requires development of special algorithms of identification of radio-
pharmaceuticals, in order not to mix them with nuclear materials. In our opinion,
such algorithms can not be based only on comparing expected intensity of gamma-
radiation in the given energetic range, because based on the results of respective
studies, the before mentioned intensities for radio-pharmaceuticals can be comparable
or significantly bigger than for possible (expected) amounts of nuclear materials
moved through control zones of nuclear detection systems.
As for identification of Co-60 and Cs-137 isotopes on radio-pharmaceuticals’
background, according to Prof. Grigory T. Shevchenko, chief of  research officer of
the 12th central research institute of the Ministry of Defence of the Russian Federation,
there we could face the same problems as for radio-pharmaceuticals based on Fe-59
(Eã=1251,56 kiloelectronvolt) and I-131 (Eã=642,7 kiloelectronvolt). (GICNT, Helsinki,
January 2015)
Thus, the task of identifying nuclear materials in cases of movements of people
undergoing radio-pharmaceutical treatment through nuclear detection systems’
zones of control is very complicated - both from technical and methodological point
of view, and it is a serious challenge of nuclear detection technologies.



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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 2
September 2015

120

Conclusions and recommendations

Globalization brings more and more challenges closer. Every country should create
its own detection architecture to contribute to the safety and security of all people.
Radioactive and nuclear materials are nowadays available to everyone. Assessing
threats and risks each country contribute to better identify all the gaps and makes
life difficult to criminals.
Technology should be used to effectively combat, detect and prevent terroristic
attacks. The research should continue in this direction and bring new possibilities
for a safer world. Use of technologies helps to better reach the final goal.
Training and sharing knowledge among all state stakeholders can prevent terrorist
hazardous.
International cooperation is a specific tool to move in the right direction. In this
regard the Global Initiative on Combating Nuclear Terrorism offers a number of
solutions on how to build effective detection architecture in combating radiological
and nuclear terrorism. International Cooperation is essential to combat international
terrorism because; individual organizations cannot do it on their own! Different
organizations have a different focus. Together they produce a more holistic solution
to problems (Alan King, 2015).
Training courses has a great benefit for understanding and increasing the concept
of operation related to the illicit trafficking of nuclear and radioactive materials,
nuclear and radiological emergency situation response and preparedness by
participants.
Carrying out jointly activities among different organizations involved in the illicit
trafficking of nuclear material will serve as a solid base for a qualitative fulfilling of
the duties by all relevant institutions  and for a better cooperation among them.
To effectively combat nuclear terrorism it is necessary to establish mechanisms for
early and reliable detection of indications of a terroristic attack being prepared.
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Abstrakt

Qellimi kryesor i këtij punimi shkencor është të analizojë obligaconet në përgjithësi, si
dhe tregtimin e tyre ne tregjet e kapitalit, pra me konkretisht në tregjet  ku shiten dhe
blihen letrat me vlerë.Po ashtu gjatëkëtij punimi shkencor kemi bërë edhe një hulumtim
në lidhje me përformancen e Sistemit Bankar në Kosovë, duke i analizuar se sa ndikon
rritja e numrit të letrave me vlerë, depozitave, borgjit qeveritar, dhe rritja e kredive në
përformacën dhe efikasitetin e Sistemit Bankar të Kosovës.Pjesa e parë e këtij punimi
fillon me hyrje ku në pika të shkurtëra tregohen objektivat kryesore të këtij punimi
shkencor. Pjesa e dytë këtij punimi fillon me një shqyrtim të literaturës duke jepur
shpjegime të detalizuara në lidhje me obligacionet, se qka paraqesin ato, dhe si tregtohen
ato në tregjet e kapitalit.Po ashtu kam definuar se si bëhet emetimi i obligacioneve dhe
shlyerja e tyre, si dhe kam cekur se cilat janë të ardhurat që sjellin obligacionet. Tek pjesa
e tretë me anë të formulave matematikore do të bëjmë specifikimin e modelit ekonometrik
dhe sqarimin e moetodës së vlersimit, pra analiza e regresionit tredimensional. Pastaj
me anë të llogaritjeve në programin mjaft të avancuar   STATA, do t’i zëvendësojmë
vlerat e variablave të gjetura në formulë dhe do  ti testojmë me anë të modelit të zgjedhur.
Në pjesën e fundit do të bëjmë interpretimin e rezultateve të nxerrura përmes llogaritjës
në program duke i mbeshtetur ose duke i hudhur posht hipotezat e parashtruara gjatë
këtij hulumtimi shkencor. Limitet e këtij hulumtimi shkencor janë sepse nuk janë
inkuadruar edhe shumë variabla tjera të rëndëshishme që kanë ndikim në rritjen e
përformancës së sistemit bankar.të tilla si : normat e interesit, depozitat, huamarrjet, etj.

Fjalët Kyçe : Obligacionet, Tregjet e Kapitalit, Letrat me Vlerë, Kreditë.

Hyrje

Gjatë këtij punimi shkencor do të mundohemi që në mënyrë sa më të mirë t’i
paraqesim koncpetet themelore ne lidhje me tregun e kapitalit, si dhe tregtimin e
obligacioneve ne këto tregje. Tregu financiar është një vend i caktuar për të realizuar
takimin midis shitësve dhe blerësve tëmjeteve financiare (Govori, Fadil.,(2010),
Financë, Instituti Për Financa Dhe Menaxhment ). Tregjet janë një terësi sistemesh
qe mundesojnë emetimin dhe shkembimin e instrumentave financiare duke siguruar
kushtet për tregtimin, rregullimin  dhe dorëzimin  e tyre. Tregjet financiare dhe
instrumentat qe tregtohen në këto tregje janë mjeti unik për financimin e
veprimtarive. Instrumentat kryesore që mund të shkembehën në tregjet financiare
janë  shumë të ndryshëm si psh obligacionet si tituj krediti ose borxhi dhe opsionet
mbi këta tituj, aksionet si tituj pronësie dhe opsionet mbi to, titujt e kreditit
afatshkurtër në tregjet monetare, titujt e shartuar ( hibride ) që janë kombinim i
titujve te pronësise me tituj të borxhit, premtimet për të dorëzuar një sasi të dhëne
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me një cmim të dhëne  në tregjet derivate të lëndeve të para, monedhat në tregjet
valutore. Instrumentat  e borxhit, këtu dallohen obligacionet  dhe letrat tregtare
me afat të gjatë. Në kontratë përcaktohet shprehimisht afati i maturimit, cmimi,
norma  e interesit. Risku kryesor qëndron në paaftësine e mundshme të emetuesit të
obligacionit për të shlyer interesat ose  shumën e kapitalit kur vjen afati i
maturimit.Ndërsa tek instrumentat e pronësise, këtu dallojmë Aksionet e Zakonshme
dhe përfaqesojnë tituj pronësie si dhe të drejtën e përfitimit të një kuote dividenti
dhe kanë përfitim më të madh por edhe risk me të madh, mbasi varet nga ecuria e
mirë ose jo e shoqerisë (Forder, James (December 2004). ””Credibility” in Context:
Do Central Bankers and Economists Interpret the Term Differently” ).Për ta
konstatuar signifikancen e hipotezave që ne kemi përdorur në hulumtin tonë  për
tregtimin e obligacioneve në tregjet e kapitalit si dhe rastin e studimit i cili lidhet me
përformancen e Sistemit Bankar të Kosovës , kemi aplikuar  metodën e katrorëve të
vegjël respektivisht analizën e regresionit të shumëfisht.  Andaj nëpërmjet analizës
së regresionit do të konfirmohen apo do të hudhen hipotezat në fjalë që i kemi
paraqitur gjatë këtij hulumtimi.
Teza dhe materjali që ky hulumtim përmban është bazuar në të dhëna primare të
cilat janë nxerrur në mënyrë direkte nga institucionet financiare përkatëse.
Pjesa e parë e këtij hulumtimi fillon me hyrje dhe indentifikimin e hipotezave qe
kemi vendosur, ndërsa pjesa e dytë  kemi bërë shqyrtimin e literaturës, në pjesën e
tretë me anë të formulave matematikore do të bëjmë specifikimin e modelit ekonometrik
dhe sqarimin e motodës së vlerësimit, pra analiza e regresionit.Pastaj me anë të
llogaritjeve në programin mfjat te avancuar   STATA, kemi arritur t’i zëvendësojmë
vlerat e variablave të gjetura në formulë dhe ti testojmë modelin e zgjedhur.Në
pjesën e katërt do të bëjmë interpretimin e rezulltateve të nxerrura,  dhe pjesa e
fundit është konkluzioni dhe limitimet e modelit.

1. Shqyrtimi i literaturës

Obligacionet janë letra me vlerë me afat të gjatë të huasë, në bazë të të cilave blerësi
përkatësisht investitori ia huazon emituesit vlerën nominale në të cilën është emetuar
obligacioni.Në esencë, obligacionet janë borxh që do të shitet apo do të
blihet.Obligacionet janë letra me vlerë që kanë funksion kreditor, pra janë letra me
vlerë borgjit ato janë në formë të dokumentit me shkrim, në bazë të cilit emetuesi i
obligacionit, personit qëështë cekur në këtë document ose sipas urdhërit të tij, ka
obligim t’i paguaj në afat të caktuar shumën e shënuar në obligacion, përkatësisht
vlerën nominale të obligacionit dhe normën përkatëse të interesit.Përmes obligacionit
bëhet grumbullimi i fondeve financiare me afat të gjatë, kapitalit.Në kushtet e
ekonomisë kombëtare të qëndrueshme, kur ka besim në stabilitetin e valutës
kombëtare, kur funksionojnë plotësisht tregjet financiare, kur shitblerja e letrave
me vlerë zhvillohet pa pengesa, obligacionet paraqesin metodën me efikase për
grumbullimin dhe përqendrimin e kapitalit financiarë afatgjatë. Pronari i obligacionit
ka mundësi ta shes atë edhe para arrtitjes së afatit të maturimit, me ç’rast mund të
shëndrrohet në para në dorë.Obligacionet i garantojnë pronarit të tyre kthimin e
mjeteve financiare të investuara brenda një afati që më parë të përcaktuar, dhe pagesen
e interesit me normë fikse, si kompensim për vlerën e parave të investuara, pa marrë
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parasysh lartësin e rezultatit financiar të subjektit që ika emetuar obligacionet
(Govori, Fadil.,(2010), Financë, Instituri Për Financa Dhe Menaxhment ) . Edhe pse
obligacionet janë letra me vlerë me afat të gjatë, nganjeherë ato mund të emetohen
edhe si letra me vlerë me afat të shkurtër. Sipas regullit, obligacionet emetohen me
normë fikse të interesit meqë në shume vende të botës zotërojnë norma më të ulëta
apo më të larta të inflacionit, obligacionet shpesh emetohen edhe me norma luhatëse
të interesit.(B.M. Friedman, ”Monetary Policy,” Abstract.”.International
Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 2001. pp. 9976–9984).Normat e
interesit më së shpeshti përcaktohen me ndonjë përqindje më të lartë se normat e
interesit libor ( London Interbank Offed Rate ). Obligacionet emetohen në valutë
kombëtare apo në valutë të huaj.Detyrimi që del nga obligacion paguhet në valutë
në të cilën është emetuar, nëse nuk është rregulluar ndryshe me dispozitat mbi
afarizmin valuator dhe dispozitat mbi marrëdhëinet kreditore me botën.Në raste
kur obligacioni është emetuar në valutë të huaj, kurse pagesa e obligimeve duhet të
kryhet në valutë kombëtare përllogaritja kryhet sipas kursit të këmbimit të valutës
kombëtare, përkatësisht kursit të këmbimit të valutës së huaj që vlen në ditën e
pagesës.Për emetimin e obligacioneve emetuesit duhet të sigurojnë që më parë lejën
apo pëlqimin nga organi kompetent monetary dhe qeveritar (Cf. Clarida, R., Galí,
J., Gertler, M. (2002) A simple framework for international policy analysis. Journal of
Monetary Economics, 49(4), pp. 879-904 ). Qmimi i obligacioneve në tregjet dytësore të
kapitalit, determinohet kryesisht nga niveli i përgjithshëm i normave të interesit në
treg dhe nga klasifimi i emetuesit. Kështu, obligacionet me norma më të ulëta të
interesit se norma në treg, shiten sipas qmimit më të ulët se qmimi nominal i tyre,
pra me skonto. Nëse normat e interesit bien atëheë obligacionet e emetuara më
heret me norma të të larta të intresit mund të shiten me qmime më të larta se qmimi
nominal pra me prime(Corsetti, G., Pesenti, P. (2005). International dimensions of
optimal monetary policy. Journal of Monetary Economics, 52(2), pp. 281-305 ).
Kjo tregon se kur obligacionet bëhen objekt i shitblerjes në tregjet dytësore të kapitalit,
ato i ekspozohen riskut të ndërrimit të normave të interesit.Në lartësinë e qmimit të
obligacioneve ndikojnë faktoë të njejtë që ndikojnë edhe në lartësinë e normave të
interesit, por kuptohet në relacion të anasjlltë (Bundo, Sherif, Financë, Tiranë,
2007).Kështu në kohën e krizës normat e interesit rriten dhe kjo ndikon që të bien
qmimet e obligacioneve.Në kushte të inflacionit ndodh përsëri po kjo: rriten qimimet
dhe rriten normat e interesit, fakt ky që ndikon në rënien e qmimit të obligacioneve
në tregjet dytësore të kapitalit.Obligacionet me kuotim në pozita të larta në bursë
bartin më pak risk, por krahas asaj edhe një normë më të vogël të interesit. Ndryshimi
ndërmjet normave të intresit të obligacioneve me shkallë më të lartë të riskut kreditor
dhe normave të interesit të obligacioneve me shkallë më të ulët të riskut kreditor
quhet prim i riskut. Obligacionet që bartin ris më vete, kanë gjinjë prime positive,
që rritet krahas rritjes së riskut kreditor.Një çështje  mjaft me rëndësi paraqet edhe
mënyra e shlyerjes së obligacioneve. Planet e shlyerjes së obligacioneve mund të
jenë të ndryshme.Më së shpeshti obligacionet shlyhen sipas këtij plani: interesat
paguen pë qdo 6 muaj kurse vlera nominale e obligacioneve paguhet në ditën e
maturimit. Mënyra sipas së cilës borxhi kryesor dhe interesi paguhet në anuitete të
barabarta gjastëmujore apo vjetore, siq e përmendëm më herët, ndodh shumë rallë.
Si rezultat i zhvillimit të hovshëm të strukturës financiare dhe të tregjeve financiare,
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afarizmin e bashkohor të tregjeve të kapitalit e karektizon paraqitja e një numri
gjithnjë e më të madh të llojeve të reja të letrave me vlerë me afat të gjatë, përkatësisht
llojeve të reja të obligacioneve. Paraqitja e llojeve të reja të oblgacioneve kushtëzohet
edhe nga normat e ndryshueshme të interesave, si dhe nga inflacioni me norma dhe
interesit të ndryshme.Ka shumë lloje të reja të obligacioneve që përdorën si
instrumente në tregjet e kapitalit, dhe ato janë :obligacione pa kupon, obligacione
me normë luhatëse të interesit,obligacione të konvertueshme, obligacione me garanci
(Govori, Fadil., (2005), Funksionet e Ndërmjetësimit Financiarë ).

2. Metodologjia e hulumtimit

2.1. Rast Studimi- Afektimi i disa faktorëve në përformancen e Sistemit
Bankar të Kosovës

Gjatë këtij hulumtimi shkencor qe kemi realizuar  do të bazohemi kryesisht në të
dhënat kuantitative të nxjerura nga raportet e stabilitetit finaciar të Bankës Qendrore
për periudhën 2008/2014.Testimi dhe përpunimi i të dhënave do të behët përmes
modeleve ekonometrike si psh Modeli i tredemensional i regresionit, si dhe regresioni
pa përfshirjen e konstatës stokastike(Modeli pa konstant). Nëpërmjet metodës së
regresionit të shumëfisht linear dhe nëpërmjet aplikmit të metodës së katrorëve të
vegjël (OLS),  do ti testojmë se si kanë ndikuar rritja e letrave me vlerë, depozitave,
borgjit dhe kredive në përformancën e Sistemit Bankar në Kosovë. Objektivi themelor
i regresionit është përllogaritja ose parashikimi i vlerës mesatare të një variable Y (
variabla e n’varur) bazuar në vlerat e variablës tjetër (variabla e pa n’varur) X;
Andaj, specifikimi i modelit të regresionit linear është si vijon:

i
uBXBBY +++=

3121

Y - paraqet variablën e varur (variabla që sqarohet, regresant, endogjenës, e
parashikuar etj), në rastin tonë të hulumtimit si variabël e varur është rritja
ekonomike.
X - paraqet variablën e pavarur (regresor, exogjen, që parashikon etj), në rastin
tonë si variabël e pavarur është
B1, B2 dhe B3 thiren prametra ose koeficientët e vlersimit; ku B1 është parametri i
konstantës, kurse B2 dhe B3 janë parametrat e vkersimit të variabkës së panvarur .
u
i
 është variabla stokastike ose erorr term, përmban të gjitha faktorët ose variablat

që nuk janë paraparë në model dhe është variabël random e pa obzervuar mer vlera
pozitive dhe negative.

2.2. Hipotezat e punimit

1. Rritja e numrit të kredive të leshuara BK, do të ndikojë pozitivsht në
përformancën e Sistemit Bankar.

2. Rritja e sasië se letrave me vlerë do të ndikon pozitivisht në rritjen e përformancës
së Sistemit Bankar.

3. Rritja e borgjit do të këtë ndkim negativ në përformancën e Sistemit Bankar.
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3.2. Vlerësimi i katrorëve të vegjël (OLS)

Ekuacioni i regresionit është ekuacion që definon raportet në mes të dy variablave
dhe shfrytëzohet për të vleësuar variablen e varur (Y) te bazuar në variablen e
pavarur (X).  Variabla e varur (Y) është variabla e projektuar apo e vlerësuar që
kërkohet të parashikohet ose te shpjegohet me anën e një variabli tjetër. Variabla e
pavarur (X) është variabla që siguron bazën për vlerësim. Me anë të kësaj variable
bëhet parashikimi ose shpjegimi i variablit të varur.
Thjeshtësia e këtij modeli rrjedh nga supozimi për termin error: që supozohet se
eH”N (0 , ó2).  Me fjalë të tjera, duke e ditur vlerën e termit error i cili në model  nuk
sqaron asgjë  në lidhje me variablat tjera (distribuimi i termit error është i pavarur
nga variablat tjerë), si dhe observimet e termit error janë të pa korreluara me njëra
tjetërn.
Pas shqetësimeve të përmendura nga modeli klasik i regresionit linear, vlerësimi
efikas mund të arrihet duke përdorur metodën e katrorëve të vegjël (OLS). Edhe
përkundër paragjykimeve të shumta, ngjashëm si në studimet e tjera edhe në këtë
studim të dhënat e grumbulluara do të vlerësohen me anë e katrorëve të vegjël
(OLS) në  analizën e tonë empirike.

4.Analiza empirike

4.1. Përllogaritja e modelit ekonometrik dhe interpretimi i rezultateve

Tani  ne do të vlersojmë modelin ekonometrik tek faktorët të cilët ndikojnë në rritjen
e efikasitetit dhe përformancës se Sistemit Bankar. Nëpërmjet analizës së regresionit
kemi për qëllim të kontrollojmë besushmërin e hipotezave qe kemi   parashtruar në
fillim të këtij punimi. Me qëllim që të gjitha variablat ti shëndrojmë në terma relative
na duhet që të dhënat e faktorëve që ndikojnë në rritje ekonomike ti vendosim në
logaritëm. Në model përfshihen pesë variabla, ku prej tyre katër (4) janë variabla të
pa n’varura, ekzogjene, kurse Përformanca e Sistemit Bankar është variabla e n’varur,
regresanti.
 Në vijim do të specifikojm modelin si regresion i shumfishtë dhe  logaritmik, për të
bërë përllogaritjen e tij.

4.2. Modelin ekonometrik mund ta shkruajm si:

ku  Y- paraqet PSB-në ose regresanti; B
1
- koeficienti i konstantës; B

1, 
B

2
 dhe B

3
 B4,

dhe B5 janë koeficientët parcial , dhe u- gabimi standard përmban të gjitha
faktorët ose variablat që nuk janë paraparë në model dhe është variabël random e
pa obzervuar mer vlera pozitive dhe negative.
Për llogaritjen e koeficientëve të vlerësimit në ekuacionin e funksionit të mostrës së
regresionit e bëjmë me anë programit kompjuterik STATA_12. Me zgjedhjen e tyre
ne fitojmë vlerësuesit B

1, 
B

2
 dhe B

3
,B4 B5 të cilët njihen si vlerësuesit e katrorëve të

vegjël. Pas përllogaritjes së koeficientëve të vlerësimit B
1, 

B
2
 dhe B

3
 B4, dhe B5 mund

t’a rishkruajmë ekuacionin e regresionit gjashtëdimenzional, duke i bërë
zëvendësimet e vlerave përkatëse edhe atë
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Lnpsb= -3.05+0.82lndepozitat+0.28lnkredite+0.15lnletratmevlere-0.15lnborgjit
(se)       ( 5.61)     (0.94)              (0.96)                   (0.46)                             (0.55)
 (t)         (0.59)     (0.88)              (0.30)                    (0.34)                            (0.28)

Rezultatet e kërkimit empirik qe ne kemi bërë, sygjerojnë që depozitat bankare si një
variabel pa’nvarur, kanë efekt relativisht të madh dhe pozitiv në rritjen e
përformancës së Sistemit Bankar(psb), pra variabla e n’varur që paraqet rritjen rritjen
e përformancë. Nga rezultatet e regresionit ne gjetëm që rritja eventuale e depozitave
bankare për 1%, do të shkaktonte rritjen e përformancës (psb) për 0.82%. Meqë se
edhe standard error është (se)=0.94, tregon që sa me i ulët është ky koficient  aq më
shumë ka signifikanc rezultati i fituar.
Ndërsa sa i përket ndikimit të kredive rezultati i paraqitur përmes analizës së
regresonit tregon së nëse kemi rritje prej 1% të kredive kjo do të afektoj në rritjen e
përformancës për 0.28%, t-testi, tregon që t=0.30, është më e madhe se 0.05, mund të
konsatojmë se koeficinti ka signifikancë. Andaj nëpërmjet këtij rezulltati ne e
vërtetojmë  hipotezën e parashtruar në fillim të punimit e cila pohon se: H1/3  Rritja
e numrit të kredive të leshuara BK, do të ndikojë pozitivsht në përformancën e Sistemit
Bankar. Po ashtu një indikator tjetër i cili ka ndikim në (psb) janë letrat me vlere,
sipas analizës së regresionit të shumfisht qe kemi bërë  ka dalur se  nësë letrat me
vlere rriten për 1% atëher do të afektoj pozitivisht duke rriur variablen e n’varur
(psb)  për 0.15%. Meqë se edhe standard error është (se)=0.46, tregon që sa me i ulët
është ky koficient  aq më shumë ka signifikanc rezultati i fituar. Andaj nëpërmjet
këtij rezulltati ne e  vërtetojmë  hipotezën e parashtruar në fillim të punimit e cila
pohon se: H2/3 Rritja e sasië se letrave me vlerë do të ndikon pozitivisht në rritjen e
përformancës së Sistemit Bankar. Ndërsa sa i përket ndikimit të rritjes së borgjit
bankar për 1%, sipas analizës së regresionit ka dalur negativisht duke afektuar në
uljen e përformancës se Sistemit Bankar ( psb )  për -0.15%, po ashtu edhe t-testi
është t=0.28 është më e madhe se 0.05, mund të konsatojmë se koeficinti ka signifikancë
të fuqishme. Andaj nëpërmjet këtij rezulltati ne e  vërtetojmë  hipotezën e parashtruar
në fillim të punimit e cila pohon se: H3/3 Rritja e borgjit do të këtë ndkim negativ në
përformancën e Sistemit Bankar.

5. Konkluzione

Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi qe kemi bërë është që të analizojmë rritjen e
përformancës së Sistemit Bankar Kosovar. Hulumtimi përfshin të dhënat për
përformancen e Sistemit Bankar, depozitat, kreditë, letrat me vlere , dhe borgjin
bankar. Rezultatet empirike nga model i vlerësuar tregojnë që rritja eventuale e
depozitave bankare për 1%, do të shkaktonte rritjen e përformancës (psb) për 0.82%.
Meqë se edhe standard error është (se)=0.94, tregon që sa me i ulët është ky koficient
aq më shumë ka signifikanc rezultati i fituar. Ndërsa sa i përket ndikimit të kredive
rezultati i paraqitur përmes analizës së regresonit tregon së nëse kemi rritje prej 1%
të kredive kjo do të afektoj në rritjen e përformancës për 0.28%, t-testi, tregon që
t=0.30, është më e madhe se 0.05, mund të konsatojmë se koeficinti ka signifikancë.
Andaj nëpërmjet këtij rezulltati ne e  vërtetojmë  hipotezën e parashtruar në fillim të
punimit e cila pohon se: H1/3  Rritja e numrit të kredive të leshuara BK, do të ndikojë
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pozitivsht në përformancën e Sistemit Bankar. Po ashtu një indikator tjetër i cili ka
ndikim në (psb) janë letrat me vlere, sipas analizës së regresionit të shumfisht qe
kemi bërë  ka dalur se  nësë letrat me vlere rriten për 1% atëher do të afektoj pozitivisht
duke rriur variablen e n’varur (psb)  për 0.15%. Meqë se edhe standard error është
(se)=0.46, tregon që sa me i ulët është ky koficient  aq më shumë ka signifikanc
rezultati i fituar. Andaj nëpërmjet këtij rezulltati ne e  vërtetojmë  hipotezën e
parashtruar në fillim të punimit e cila pohon se: H2/3 Rritja e sasië se letrave me
vlerë do të ndikon pozitivisht në rritjen e përformancës së Sistemit Bankar. Ndërsa sa
i përket ndikimit të rritjes së borgjit bankar për 1%, sipas analizës së regresionit ka
dalur negativisht duke afektuar në uljen e përformancës se Sistemit Bankar ( psb )
për -0.15%, po ashtu edhe t-testi është t=0.28 është më e madhe se 0.05, mund të
konsatojmë se koeficinti ka signifikancë të fuqishme. Andaj nëpërmjet këtij rezulltati
ne e  vërtetojmë  hipotezën e parashtruar në fillim të punimit e cila pohon se: H3/3
Rritja e borgjit do të këtë ndkim negativ në përformancën e Sistemit Bankar.
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Krimi kibernetikë,  kompjuteri si mjet për mashtrim

Blerim Olluri
Agjencia e Kosovës për Forenzikë

Abstrakt

Ky artikull shkencorë është pjesë e studimeve të autorit për marrjen e gradës shkencore
“Doktor” nën drejtimin e Prof Dr. Irakli Koçollarit. Artikulli jonë sjell një qasje të gjerë të
kuptimit të krimit kibernetikë, caqet më të shpeshta të krimit kibernetikë, me theks të veçantë
trajton kompjuterin si mjet për mashtrim, mjet ky i cili në kohë të fundit po gjen aplikim të
gjerë jo vetëm në jetën ekonomike, sociale, shoqërore etj. por edhe për kryerjen e krimeve
kibernetike, në theks të veçantë krimet ekonomike. Andaj përdorimi i teknologjisë së re të
informacionit, veçanërisht i Internetit po zë një rëndësi të veçantë në jetën e përditshme. Ky
fenomen prek jo vetëm aktivitetet e një organizmi qoftë ai shtetëror apo privat, i implikuar
në sferën e biznesit apo të një aktiviteti jo fitimprurës,  por mund te prekë dhe njeriun e
thjeshtë në aktivitetin e tij të përditshëm privat apo profesional.
Si çdo teknologji e re e vënë në dispozicion të një numri të madh përdoruesish, Interneti
paraqet jo vetëm të mira dhe përfitime, por në të njëjtën kohë dhe një sërë problemesh. Duke
qenë një teknologji “e liberalizuar” prej disa kohësh, siç përdoret në zhargon, nuk ia vlen të
zgjatemi në diskutimin e përfitimeve që sjell përdorimi i kësaj teknologjie. Anën e përfitimeve
mund ta përmbledhim për momentin në një frazë te vetme: komunikim (në kuptimin e gjerë
të fjalës) i shpejtë, i pakushtueshëm dhe tërësisht i pavarur nga nocioni i distancës. Scott
Peck, një psikiatër i njohur amerikan dhe autor i suksesshëm librash shkruan: “ E vetmja
mënyrë për të pasur siguri në jetë është të njohësh pasigurinë”. Pra ç’është krimi kibernetik,
nga vjen, çfarë e ndihmon të jetë kaq i përhapur, si mundemi ta parandalojmë dhe a jemi të
përgatitur përballë këtij fenomeni? Këto janë disa pyetje që autorët apo specialistët, qofshin
këta informaticienë, specialistë të sistemeve të informacionit, kriminologë, juristë, ekonomistë
etj, mundohen t’i trajtojnë në aktivitetin e tyre të përditshëm.
Duke u ngritur gjithnjë e më shumë vetëdija mbi informacionet si mallra, siguria e të
cilave bëhet e një rëndësie primare për funksionimin e një rrethi të gjerë të organizatave
por edhe i shoqërisë në përgjithësi, kërkesa për një mbrojtje gjithëpërfshirëse të sistemeve
kompjuterike, paraqitet si nevojë dhe detyrë e atyre që këto sisteme informatike i
shfrytëzojnë por edhe e shoqërisë në përgjithësi.
Sot, në botën bashkëkohore gjithnjë e më shumë dominon mendimi në pikëpamje të sigurisë
së sistemeve kompjuterike dhe informatike, sipas të cilit sistemet e sigurisë nuk ekzistojnë,
por vetëm për ato të cilat kanë pak a shumë një shkallë të lartë të besueshmërisë (trust
systems). Me qëllim të mbrojtjes së sistemeve kompjuterike dhe atyre informatike nga
numri gjithnjë e më i madh i formave të ndryshme të kriminalitetit kompjuterik, arritjes
së shkallës së dëshirueshme të besimit në punën e tyre dhe rezultatet e asaj pune, është e
nevojshme që të vendoset një strategji e sigurisë, e cila do t’u përgjigjet në mënyrë efikase
tentativave për keqpërdorime.

Hyrje

Krimi kibernetikë është një aktivitet kriminal i zhvilluar në rrjet që ka si objekt apo
si mënyrë të kryerjes së krimit keqpërdorimin e sistemeve kompjuterike dhe të të
dhënave kompjuterike. (ligji për parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetikë,
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2010). Kriminaliteti komjuterik ka disa veçori. Së pari ai kryhet brenda një kohe
shumë të shkurtër. Së dyti, fajtori ose organizta kriminale, për arritjen e qëllimit
krimnal veprojnë edhe në largësi të mëdha, pa qenë nevoja të lëvizin, gjë që lehtëson
veprimtarinë e tyre krimnale. (Begeja, 2007: 644).
Nga një këndvështrim teknologjik mund të përmendim faktin që Interneti është një
teknologji publike dhe e hapur për të tërë. Historikisht, rrjeti komunikues u zhvillua
si një mjet i fushës ushtarake për t’u përdorur më pas nga universitarët për të
lehtësuar komunikimin ndërmjet tyre. Ky vizion mbi përdorimin bëri që në fillesat
e saj, teknologjia e Internetit të mos përfshinte aspektin e sigurisë përderisa
komunikimi (si në rastin ushtarak ashtu dhe në atë universitar) bëhej ndërmjet
njerëzve që njiheshin e që kishin besim tek njëri tjetri. Teknologjia e Internetit është
një teknologji “best effort”. Kjo do të thotë që në konceptimin e saj “bëmë atë ç’ka
mundëm” për të arritur në rezultatin e dëshiruar, pa imagjinuar se çfarë devijimi
mund t’i bëhej përdorimit të tij.
Nga këndvështrimi i rrjetit dhe i sistemit, në rastin e Internetit kemi të bëjmë me një
liri të madhe përsa i përket konfigurimit, mënyrës së trajtimit segmentar të sigurisë
dhe ç’është më e rëndësishme në rastin tonë, mungesës totale të kontrollit. Jo më
kot Interneti identifikohet si “rrjeti i rrjeteve” dhe shpesh struktura e tij krahasohet
me rrjetën e merimangës. (Carter L.D.”Computer Crime Categories:”How Techno-
criminals Operate” FBI Law Enforcement)
Nga këndvështrimi legal, Interneti është i konceptuar dhe funksionon në një mënyrë
të tillë, që për të nocioni i kufijve nuk ekziston. Në fushën juridike një krim në
radhë te parë sanksionohet nga një ligj. Ky ligj i përket një shteti të caktuar dhe
zbatohet nga një gjykate kompetente e nje shteti të caktuar. Nocioni i shtetit është
i lidhur ngushtë me nocionin e territorit pra me kufijtë shtetërore.
Kjo ndikon shumë në fazën e përndjekjes së krimit. Imagjinoni një pirat informatik
që kryen aktin e tij kriminal nga Kina le të themi, duke sulmuar një bankë në Zvicër
dhe duke derdhur shumën e vjedhur elektronikisht në Itali. Cili institucion gjyqësor
dhe cili ligj është kompetent në këtë rast? Kina vëndi nga i cili autori kreu krimin,
Zvicra vendi ku ndodhet viktima apo Italia vendi ku u realizua rezultati? Tre vende
kaq të ndryshme përsa i përket vendodhjes, kulturës juridike dhe perceptimit të
nocionit të krimit a do të munden të bien dakort për përndjekjen dhe gjykimin e
këtij akti? Përgjigjja nuk është shumë evidente.
Së fundmi, në qoftë se konsiderojmë problemin nga një këndvështrim i përdoruesit
atëherë kemi prekur thembrën e Akilit. A është përdoruesi i ndërgjejgjshëm për
pasojat që mund t’i sjellë përdorimi i Internetit? Përgjigjja është negative në më të
shumtën e rasteve. (Carter L.D.”Computer Crime Categories:”Hoë Techno-criminals
Operate” FBI Laë Enforcement).
Për t’ju rikthyer nocionit të krimit kibernetik dhe për të kuptuar atë që quhet modus
operandi të kryerjes së krimit duhet t’i referohemi teorisë së trekëndëshit që citohet
shpesh në literaturën e kriminologjisë. Kjo teori na tregon se për të kryer një krim
duhet që në të njëjtën kohë të kemi një konkordancë të tre faktorëve: të një krimineli
të motivuar, të një objekti vulnerabël të cilët ndodhen në të njëjtin vend, në të
njëjtën kohë. Duke u nisur nga kjo teori dhe duke konsideruar elementët që cituam
më sipër:
- njohjen e kufizuar të Internetit nga ana e përduruesit,
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- motivimin, mundësinë dhe lehtësimet që kanë kriminelët për të kryer aktin
kriminal nëpërmjet Internetit,

- vendin e takimit ideal dhe konstant siç është rrjeti mund të konkludojmë që
krimi kibernetik është dhe do të bëhet gjithnjë e më shumë njër terren shumë
tërheqës për kriminalitetin. Praktika tregon që krimi i organizuar ka kuptuar
tashmë rëndësinë dhe përfitimin nga fenomeni i krimit kibernetik. Anonimiteti
që ofron Interneti bën që krimi i organizuar po fillon dalëngadalë të interesohet
dhe të marrë ne dorë frenat e këtij fenomeni.  Për këtë duhet një bashkëpunim
i gjithë ekspertëve të fushave të sipërpërmendura për të shmangur zgjidhjet
segmentare. Për këtë është e rëndesishme të konceptojmë nje arkitekturë globale
të sigurisë së informacionit që të marrë në konsideratë brenda saj dimensionin
teknik dhe operacional, dimensionin  juridik dhe rregullator, dimensionin
organizativ dhe ekonomik duke mos harruar dimensionin human.

Sipas autorit Dragicevic, strategjia e mbrojtjes dhe sigurisë së sistemeve kompjuterike
dhe atyre informatike, duhet t’i plotësojë pesë funksione themelore si në vijim:
a. Masat duhet t’i kthejnë personat nga tentativat për të mos kryer vepra të tilla

të paautorizuara;
b. Meqenëse ky qëllim shpeshherë është i paarritshëm, atëherë masat siguruese

para së gjithash duhet të parandalojnë kryerjen e suksesshme të kriminalitetit
kompjuterik;

c. Meqenëse ky parandalim nuk mund të arrihet gjithnjë, strategjia e sigurisë
duhet të zbulojë ato keqpërdorime, me qëllim të pamundësisë së kryerjes së
veprës në tërësi, parandalimin e realizimit të tentimit, mundësimin e riparimit
dhe kthimin në gjendje të mëparshme;

d. Strategjia e sigurisë duhet që të minimizojë dëmet e shkaktuara nga
keqpërdorimet kompjuterike, të cilat nuk kanë qenë të mundshme të kthehen
në gjendje të mëparshme.

e. Masat siguruese duhet t’i plotësojnë edhe disa kërkesa të caktuara juridike.
f. Kjo strategji aplikohet në të gjitha nivelet dhe përfshin të gjithë shfrytëzuesit e

sistemeve kompjuterike. Shikuar në përgjithësisht këto masa janë:

Caqet më të shpeshta të sulmeve kibernetike -  Në përgjigje të kësaj, praktika na
tregon se caqet më të shpeshta të sulmeve janë kompjuterët e shërbimeve informative
dhe atyre ushtarake, të cilët janë cak i spiunazhit; kompjuterët afaristë, të cilët janë
cak i konkurrencës; kompjuterët e bankave dhe institucioneve tjera financiare, të
cilat më së shpeshti janë cak i kriminelëve profesionistë; kompjuterët e organizatave
të ndryshme e veçanërisht të qeverive dhe shërbimeve publike, të cilat mund të jenë
cak i terroristëve; sistemet kompjuterike të ndërmarrjeve, të cilat mund të jenë cak i
të punësuarve apo ish-punëtorëve; dhe kompjuterët e çdo organizate tjetër mund të
jenë cak i krakerëve, ndonjëherë nga provokimi intelektual, e ndonjëherë si rezultat
i veprimeve të profesionistëve, të cilët punojnë për persona tjerë.
Rreziqet të cilat u kanosen sistemeve kompjuterike kanë të bëjnë me objektet që u
përmendën më lart, ato mund të jenë të provokuara me veprime të rastësishme apo
të qëllimshme të ndërmarra nga kryesit e jashtëm (ekstern) apo të brendshëm (intern),
apo edhe nga forcat tjera të paparashikueshme (vis major). Rreziqet të cilat u kanosen
sistemeve kompjuterike mund të sjellin deri te shkatërrimi i hardëerit, vjedhjes së
tij, vjedhjes së softëerit, sabotazhit të kompjuterit, vjedhjes së të dhënave, shfrytëzimit
të paautorizuar të resurseve të kompjuterit;
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Qëllim i kundërmasave të mundshme është që ato të kenë veprim preventive për të
kthyer kryesin nga kryerja e veprave të tilla, e nëse veprimi është ndërmarrë atëherë
ta pengojnë dhe ta ndërpresin atë, në përfundimin e veprimit të tij. Këto masa nuk
i përfshijnë vetëm masat e mbrojtjes teknike apo mjetet të cilat përdoren për këtë
qëllim, ato përfshijnë të gjitha ato veprime dhe metoda me të cilat këto keqpërdorime
largohen ose zvogëlohen pasojat e tyre negative,
Të gjithë ata që marrin pjesë në punën e sistemeve informatike dhe kompjuterike
ose në çfarëdo mënyre shfrytëzojnë resurset e tyre, duhet informuar se cilët mund
të jenë kryesit e mundshëm të keqpërdorimeve të sistemeve kompjuterike, cilat janë
motivet dhe si i realizojnë synimet e tyre. Pas marrjes së përgjigjeve nga pyetjet e
përmendura atëherë mund t’i qasemi vërtetimit të përgjegjësisë, vendosjes së programit
të sigurisë, implementimit dhe testimit të mekanizmave mbrojtës, kontrollin e punës
së tyre dhe përcjelljen permanente të punës për shfrytëzimin e sistemeve kompjuterike
dhe resurseve të tyre.
Programi për siguri përbëhet prej katër komponentëve të cilat kanë të bëjnë me
sigurinë fizike, e cila përfshin të gjitha ato masa dhe veprime, qëllimi i të cilave është
që të pengohet qasja e paautorizuar dhe rrezikimi i sistemeve kompjuterike. Këto
masa janë: sigurimi i sistemit kompjuterik nga vërshimet, zjarri, tërmeti, rryma
elektrike, sigurimi fizik i objekteve etj. Për këtë qëllim përdoren masa të ndryshme
siguruese si: shërbimet e sigurisë, sistemi i alarmit, sistemi kundër zjarrit, kartelat e
ndryshme të identifikimit për qasje në ndërtesën në të cilën janë të vendosura resurset
e sistemeve kompjuterike si dhe metodat e ndryshme biometrike të cilat bazohen në
vetitë fizike apo në karakterin e ndonjë personi.
Përveç kësaj, si komponentë e dytë, këtu përfshihet edhe siguria njerëzore, e cila
përfshin të gjitha veprimet dhe masat, qëllimi i të cilave është që të pengohen dëmet
të cilat mund të shkaktohen me qëllim apo rastësisht nga të punësuarit, ish të
punësuarit apo persona tjerë të mundshëm. Siguria e komunikimit si komponentë
e tretë, përfshin masat, qëllimi i të cilave është që të sigurohet komunikim i sigurt,
i papenguar sekret, shkëmbim i të dhënave ndërmjet personave të autorizuar, të
cilat zhvillohen nëpërmjet qasjes nga largësia apo nëpërmjet rrjetit lokal. Këto masa
para së gjithash kanë të bëjnë me kontrollin e qasjes në sistemin kompjuterik
(mbrojtja nga hakingu), kontrolli i kanaleve të komunikimit (mbrojtja nga përgjimi)
etj. Ndërsa, si komponentë e katërt siguria operative, ka të bëjë me mbrojtjen e
hardëerit dhe softëerit dhe është e drejtuar në ruajtjen e integritetit funksional të
tyre.  (Veton Vula, Mbojtesi, VII nr.1, Prishtinë, 2011, fq.17)

Kompjuteri si mjet për mashtrim - Njëra prej formave të keqpërdorimit të
kompjuterëve, është përdorimi i kompjuterit për manipulime të ndryshme. Këto
manipulime konsistojnë në futjen dhe regjistrimin e të dhënave të pasakta ose
dështimit për të futur të dhënat e sakta në kompjuter, me qëllim që vetit apo të
tjerëve t’iu sjellin përfitime pasurore ose dobi të tjera në mënyrë të paligjshme.
“Mashtrimet kompjuterike janë format më të vjetra të shpërdorimit të teknologjisë
komjuterike dhe, në të njejtën kohë, format më të rrezikshme”. (Begeja, 2007: 645).
Këto veprime sot paraqesin numrin më të madh të këtij lloji të keqpërdorrimeve
kompjuterike, si për nga numri ashtu edhe për nga lloji i formave nëpërmjet të të
cilave paraqitet. Kompjuteri mund të krijojë një maskë ideale për kryerjen e disa
veprimeve të caktuara kriminale, duke ju dhënë atyre një kualitet të veçantë.
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“Mashtrimet kompjuterike janë të mundshme në çdo sistem ekonomik ose afarizëm
tjetër në të cilin shfrytëzimi i sistemit informativë kompjuterik, mund të ndikojë në
ecuritë e distribuimit të mallrave dhe të parave. Këto mashtrime janë të shumta në
fushën e kontrollit të ecurive të kapitalit financiar dhe zakonisht paraqiten në formë
të mashtrimeve lidhur me afarizmin e kontabilitetit dhe atij bankar, mashtrimet në
lidhje me investimet, sigurimet, obligimet tatimore, shpalljen e falimentimit, larjen
e parave etj.” ( Latifi, 2004: 290)
Sipas konstatimeve të shumë autorëve, mashtrimet kompjuterike zakonisht kryhen
nëpërmjet Internetit në rastet e “tregtisë elektronike”. Sipas agjencisë APIS Security
Consalting, thuhet se në një seminar të mbajtur në Sidney gjatë vitit 2003, nga ana
e agjensioneve për mbrojtje të blerësve nëpërmjet Internetit, jepet konstatimi se: “në
çdo 44 sekonda ndonjëri bëhet viktimë, pasi të vendosë të blejë mallin për mundësitë
e të cilit njoftohet nëpërmjet Internetit”. Po ashtu, thuhet se këto agjensione, vetëm
gjatë vitit 2003, kanë zbuluar më se 1400 Ëeb sajte vetëm në fushën e mjekësisë ku
një numër i kompanive kanë propaganduar dhe shitur kapsula për rritjen e energjisë
në organizmin e njeriut, të cilat kanë kushtuar nga 30 deri në 1095 dollarë, pastaj
medikamente për shërimin e sidës, magnete për pagjumësi, hormone të llojeve të
ndryshme etj. (APIS Security Consulting Agency, 2004)
Me këto “shitje”, mund të merret me mend se sa miliona dollarë në ditë janë fituar
duke i mashtruar blerësit lidhur me efektet e këtyre medikamenteve të ofruara dhe
të propaganduara nëpërmjet Internetit. Mashtruesit kompjuterikë nuk zgjedhin
mjete dhe mënyra për realizimin e qëllimeve të tyre. Ato mashtrime, që më parë janë
bërë në mënyra tradicionale, sot për një gjë të tillë përdorin kompjuterin dhe
Internetin si mjet efikas dhe i përshtatshëm, për arritjen e qëllimit për përfitim të
dobisë pasurore.
- Një nga zbulimet më të rëndësishme të zhvillimit dhe civilizimit tekniko-teknologjik
është kompjuteri. Mirëpo, pavarësisht nga përparësitë dhe mundësitë që i ka sjellë,
kompjuteri shumë shpejt është gjendur si vegël për keqpërdorim në duart e grupeve
apo organizatave të ndryshme. “Duke iu falënderuar mundësive të mëdha që ofron
kompjuteri, ai mund të shfrytëzohet si vegël shumë e fortë dhe precize në planifikimin,
organizimin dhe udhëheqjen e veprimeve kriminale, qoftë nga ana e individit apo
edhe e organizatave kriminale.
Në këtë drejtim kompjuteri gjithnjë e më shumë shfrytëzohet në fushën e
kriminalitetit të organizuar posaçërisht në fazën e përgatitjes dhe të planifikimit të
veprimtarisë kriminale si dhe në procesin e kontrollit dhe të mbikëqyrjes së realizimit
të procesit të fundit e veçanërisht në realizimin e efekteve financiare.” (Latifi, 2004:
288)
Mund të thuhet se shfrytëzimi i kompjuterit nga ana e individëve apo grupeve, ka
mundësuar atyre që veprimet e tyre kriminale t’i planifikojnë dhe organizojnë në
mënyrë të shpejtë, precize dhe kualitative. Kjo bëhet sidomos në rastet kur është në
pyetje mbajtja dhe kontrolli i sistemit të madh bankar të nëntokës.
“Kompjuteri mund të ndihmojë që veprimet kriminale të kryhen shpejt dhe saktë,
duke mundësuar përpunimin e një vëllimi të madh informacionesh dhe duke e bërë
të vështirë identifikimin dhe zbulimin e këtyre veprimeve. Në këto veprime kriminale
hyjnë: udhëheqja e librave të kontabilitetit (librat e dyfishta), larja e “parave të
ndyta”, afarizmi i paligjshëm bankar dhe veprime të tjera”.
“Rol gjithnjë e më të madh në këtë kontest po luan edhe Interneti me shërbimin e
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vet të postës elektronike (E-mail), i cili ofron mundësi të mëdha të komunikimit të
shpejtë dhe të sigurt, në çdo kënd të botës që për krimin e organizuar ka rëndësi të
madhe”.
Por nese e perdor kompjuterin si mjet mashtrimi ateher kryen vepr penale e cila
sanksionohet me ligj për  parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetikë, pikerisht
neni 13 ku ceketet”
Prodhimi, posedimi dhe tentativa e pa autorizuar
1. Prodhimi, shitja, importi, distribuimi ose ofrimi në dispozicion në çfarëdo forme,
pa të drejtë, i pajisjes ose programit kompjuterik i dizajnuar dhe i adaptuar për
qëllim të kryerjes së ndonjë vepre penale, do të dënohet me burgim prej një (1) deri
në katër (4) vite.
2. Prodhimi, shitja, importi, distribuimi ose ofrimi në dispozicion, në çfarëdo forme,
pa të drejtë, të fjalëkalimit, kodit të qasjes ose të dhënave të tjera kompjuterike që
lejojnë qasjen e plotë ose të pjesshme në sistemin kompjuterik për qëllim të kryerjes
së ndonjë vepre penale dënohet me burgim prej një (1) deri pesë (5) vite.
3. Posedimi, pa të drejtë, i pajisjes, programit kompjuterik, fjalëkalimit, kodit të
qasjes ose të dhënave kompjuterike me qëllim të kryerjes së ndonjë vepre penale,
dënohet me burgim prej një (1) deri gjashtë (6) vite.
4. Kryesi, për tentativë të kryerjes së veprës penale, sipas paragrafit 2 ose 3 të këtij
neni, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri një (1) vit.
Kompjuteri si mjet për parandalimin, sqarimin dhe të provuarit e veprimit
kriminal -Modernizimi gjithnjë e më i madh i teknologjisë informative, ka
mundësuar që kompjuterët me përparësitë e veta teknike që ofrojnë, të jenë mjete të
forta për parandalimin, zbulimin, sqarimin dhe provimin e veprave penale.
“Integrimi i të dhënave në evidencat policore, shpejtësia, vërtetësia, kompletimi dhe
llojllojshmëria e përpunimit të tyre, si siç janë seleksionimi sipas kritereve të
ndryshme, përpunimi statistikor, krahasimi si dhe shfrytëzimi i tyre në kohën e
duhur, iu mundësojnë organeve policore, që veprimtarinë e vet para së gjithash atë
preventive, ta ngrisin në një nivel më të lartë. M’u për këtë arsye, të gjitha policitë e
botës janë të orientuara në ndërtimin, zhvillimin dhe modernizimin e sistemeve të
automatizuara informative. Në këtë kontest, rëndësi të veçantë sot luan Interneti.
Duke ju falënderuar Internetit, kriminelët e formatit të madh, sot nuk mund të
kenë strehim të sigurt në asnjë vend”. (Petroviq 2007: 43)
Interneti, ne anen tjeter, krejtësisht ndryshon hetimin e vendit te ngjarjes. Për shkak të
natyrës dinamike të “Rrjetit”, një faqe e përdorur në internet për të kryer një krim një
ditë mund të jetë i ndryshëm ose të nesërmen mund te mos jete fare.  (Kessler, 2005)
Mirepo, Forenzika e Kompjutereve ka qenë e domosdoshme në denimin e shumë
kriminelëve duke perfshi terrorist, abuzuesve seksual me femije, vrasësve etj.
Organizatat terroriste e kanë perdorur internetin për rekrutimin e anetareve të rinjë
derisa abuzuesit seksual të femijeve i  kanë përdorur rrjetet sociale për mashtrimin
e femijeve dhe gjetjen e viktimave potenciale.  Megjithatë,  shumica e kriminelëve
dështojnë për ti mbuluar gjurmët e tyre, gjatë  përdorimit të teknologjisë  për kryerjen
e krimeve te tyre (Chen, 2013).
Roli i forenzikes se kompjutereve në provimin e vepres kriminale është i rëndesisë
vendimtare, pasi që veprat penale të kryera në cilen do forme mund të  implikojne
teknologjinë. Kësht këto veprime  mund të  arguemntohen saktë duke perdorur
teknika të kombinuara të forenzikes së kompjutereve.
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Gjithsesi, numri i rasteve te cilat implikojne teknologjine ne kryerjen e veprave
penale eshte gjithmone ne rritje e siper duke e pasur parasysh perdorimin e
teknologjise ne jeten e perditshme.
Numri i evidencave elektronike dhe numri i rasteve ndryshon prej vitit ne vit me
tendencë te rritjes, mirepo gjithsesi mbetet numri i madhe i evidencave elektronike.
Kjo vjen si rrjedhoje e perdorimit të madhe të teknologjisë informative në jetën e
perditshme dhe gjithsesi implikimin e saj në kryerjen e veprave penale.
Në mënyrë që të ketë reagim efektiv dhe efikas ndaj kërcënimeve kibernetike, si dhe
për të grumbulluar dëshmi dhe inteligjencë në një mjedis kibernetik, duhet të
themelohen njësi të specializuara. Grupet e themeluara duhet të financohen,
trajnohen dhe pajisen me pajisjet e domosdoshme për të realizuar detyrat e tyre.
Gjithnjë e më shpejtë është duke u bërë domosdoshmëri për të gjitha shtetet që të
kenë mundësinë e hetimit të krimit kompjuterik.
Njësia për hetim kibernetik, e cila është në gjendje të reagojë ndaj krimit kibernetik
është thelbësore gjersa bota është duke u bërë e ndërlidhur. Procedurat, personeli,
trajnimi dhe pajisjet janë të duhura në mënyrë që personeli i dedikuar për hetim
kibernetikë të realizojë misionit e tyre. Hetuesit e trajnuar mund të ndihmojnë në
parandalimin e sulmeve të parandalimit kibernetikë dhe të hetojnë dhe shfrytëzojnë
dëshmitë digjitale te nxjerrurra nga ekpertet forenzik.
Përmbledhje - Eksperienca na tregon që mbi 50% e sulmeve kanë si objekt personin.
Por edhe nëse marrim në konsideratë organizmin e bankës më vete  dhe faktin e
softëare-ve të sofistikuar, eksperienca në fushën e krimit kibernetik ka treguar se mbi
70% e sulmeve kanë zanafillë të brendshme. Kjo mund të vijë nga një vartës i pakënaqur,
një vartës i prirur thjesht nga përfitimi etj. Lista e motivimeve është e gjatë.
Në këtë aspekt kompleksiteti teknologjik nuk ndihmon shumë dhe është struktura
manaxheriale e institucionit dhe gjithë aspektet përbërëse të saj që marrin një rëndësi
të veçantë. Në emisionin në fjalë u soll si shembull më të drejtë niveli i kontrollit
shumë rigoroz mbi personelin që njihet si “manaxhimi nëpërmjet frikës” (fear
management). Por në të njëjtën kohë rezultatet e kësaj strategjie janë shumë të
diskutueshme në rrethet e profesionistëve të burimeve njerëzore.
Për mendimin tonë, duke konsideruar shkallën e lartë të rëndësisë së sistemeve të
informacionit në mbarëvajtjen dhe mbijetesën e organizmit, do kishim anuar më
shumë në një stil manaxhimi të fokusuar mbi komunikimin, edukimin dhe
sensibilizimin e vartësve mbi pasojat si në nivel personal ashtu dhe atë profesional.
Kjo, duke shpjeguar se teknologjia nuk mundet të zgjidhë e vetme problemet që
lidhen me sigurinë informatike dhe me krimin informatik dhe që faktori human ka
një rëndësi të rangut të parë.
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Abstract

Money attitude and behaviour has been on focus of many academics and practitioners
for decades. Studies undertaken on university students segment have shown that positive
attitude towards personal finances fosters reasonable financial decisions. This study
aims to reveal the relationship between financial attitude and money management
practices in the case of Albanian university students. The database for this research is
provided by a survey conducted on 637 students from eight universities across Albania.
Factor examination and Cronbach Alpha test are considered to explore the consistency
and validity of each subsection of the questionnaire. The association between money
attitude and financial behaviour is examined by utilising the Pearson correlation and
the Ordinary Least Square techniques. Results of both methods conform that students
attitude towards personal finances has a positive impact on their financial behaviour. In
concert with previous studies, this research suggests that better financial attitude is
associated with healthier financial behaviour. Results of this study will be worthy for
parents, universities and financial institutions, which can give their contribution to
improve students financial attitude. Further qualitative and quantitative studies can be
undertaken to deeply gain insight in factors impacting students’ financial behaviour.

Keywords: money attitude, money management practices, Albanian university students.

1. Introduction

Students’ financial behavior has been on focus of many debates and research studies
for many decades. The majority of students in Albania experience financial
independence when they start university studies. They face many difficulties on
money management practices since they have to pay bills on time and meet the
needs. University students make up an important segment of the tomorrow market.
Researchers suggest that even with a modest amount of income you can build
financial success by exercising best practices on money management (Shim et al.,
2009). Best money management practices are mostly conceptualized as: “regular
generation of financial statements; budgeting; control of spending; recording
incomes and expenses; and tax, insurance, investment, retirement and estate
planning” [Musk & Winter, 1998; Nano, 2014; Llukani et al., 2015; etc].
 Unfortunately studies conducted on this field have shown that students do not
take prudent financial decisions. In an investigation of money management practices
among Education college students, Henry et al. (2001) analyzed survey data provided
by 126 students at the University of Louisiana at Lafayette. The researchers
administered a 13-item questionnaire including questions gathering information
about personal characteristics, income, credit and budgeting practices. Data were
analyzed by computing the frequency distribution and Pearson Chi-Square. Results
showed that students were not willing to spend the time and effort necessary to
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manage their money proactively. Indeed, the majority of students reported to not keep
a budget. Authors warned that university students are exposed to financial crisis.
In a qualitative inquiry of 170 undergraduate students, Palmer et al. (2010), sought
to investigate students’ financial behavior and the effectiveness of a financial
management intervention on modifying their behavior. The intervention approach
considered consciousness-raising and was represented as a form of spending
tracking. Based on results 64.7% of participants reported their spending on eating
out to be a problem and incompatible with their values, whereas 15.9% of students
indicated clothing spending to be an issue. Model of behavior change, resulted in a
positive impact of financial management intervention. Students appeared to modify
their behavior confirm to their personal values and attitudes. The majority of
respondents indicated that expenditure management tools were very important for
students’ awareness for shaping healthy spending habits.
Other studies undertaken on this decade [Janke & Trechter (2012); Shaari et al.
(2013), Polo et al. (2015)] continue to report that students spend more money on
items that are not valuable. One of the main factors found to impact students financial
behavior is their attitude toward personal finance. Inadequate money attitude can
lead in unreasonable financial behavior (i.e. plentiful spending on products for the
reason of making an impression to others) among students (Martin & Olivia, 2001).
Otherwise, positive financial outlook can help people to make a balance between
utilization of money and other aspects of life.
These statistics leads to the subsequent research question: Does money attitude of
Albanian university students influence their money management practices? This
study aims to explore the association between money attitude and financial behavior.
The main objectives of the study are to investigate the existing literature on financial
behavior and attitude, and as well to reveal whether there is any significant
relationship between these variables in the case of Albanian university students.
The results of this research will be valuable for parents, universities and financial
institutions for assisting students to build good money attitudes in order to take
reasonable financial decisions.

2. Research Methodology

The database of this study is provided by a research conducted as a purpose of
defending the doctorate thesis in the field of finance. The survey conducted on this
intention was administered to 637 students from five public and three private
universities in Albania. It consisted of two main parts: the first part comprised
specific questions on financial attitude and money management practices, whereas
the second part gathered information about personal characteristics of the
respondents. The questionnaire rate of response was 95% (607/637).
Factor analysis technique and the Cronbach Alpha test were utilized in order to
clarify the validity and consistency of the questionnaire. Factors loaded less than
0.3 in the dimension reduction analyses are extracted from the questionnaire. The
relationship between money attitude and money management practices is
investigated by making use of the Pearson correlation matrix. Results are also tested
by considering the Ordinary Least Square method. The dependant variable of the
simple linear regression model is financial behavior and the predictor is financial
attitude. Assessment is based on a 99% confidence interval.
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3. Data Analysis and Findings

This study explores the impact of money attitude on financial behaviour. Questions
utilized to measure these two variables are primarily submitted to the factor
examination and then are tested by the reliability analysis. Table 1 below displays
information about the validity of the subsections of the money attitude and money
management practices. Results of the Cronbach Alpha coefficients demonstrate that
there is a good internal consistency (õ greater than 0.7) of the eleven items measuring
money attitude and eight items measuring money management practices.

Table 1: Reliability Analysis

In order to examine the association between financial attitude and financial behavior
it is considered the Pearson product - moment correlation test. The null hypothesis
in this case is that there is no correlation between variables. Table 2 provides statistics
about the correlation and its significance based on 99% level of confidence. Results
provide meaningful information to reject the zero hypotheses and admit that there
is a strong positive relationship between students’ financial attitude and behavior.
This association is shown to be statistically significant at 99% level of confidence.

Ordinary Least Square technique is employed to confirm the results of the Pearson
correlation. Tables below show information about the model summary and
regression coefficients. Statistics demonstrate this model to be statistically significant
at 99% level of confidence (F = 565.614,  = .000). Financial attitude is found to
explain twenty percent of the students’ financial behavior (\2 4 20%). Also, the t-
test of the estimate (  = 0.502) reveals the variable financial attitude to be important
in the model (t = 23.783,  = .000). Beta coefficient points out that a change by one
point in the financial attitude improves the financial behavior by 0.5 point. In other
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words, better financial attitude, healthier financial behavior.

4. Conclusions and Recommendations

This study aimed to examine the relationship between financial attitude and money
management practices in the case of Albanian university students. The research is
based on a survey conducted on 637 students from eight universities across Albania.
The validity and consistency of the questionnaire is tested through the dimension
reduction method and Chronbach Alpha test. The questions remained on the two
underline dimensions are shown to have a high internal consistency. Results of Pearson
correlation and regression model provide evidence that money attitude has a significant
positive impact on students’ financial behavior. This means that students with a
positive outlook toward personal finances will display prudent financial behavior.
Findings of this research will be helpful for parents, who must be conscious about
the importance of money attitude on their children financial behavior. Parents should
instruct children good financial habits in their home. They must teach children the
attitude of money matters. In addition, universities can help students to build good
financial attitude and behavior by considering the subject of personal finances on
the universities curricula and by equipping them with practical lessons on money
management. Finally, financial institutions can be supportive by offering seminars
on money matters for both parents and children since they will be their tomorrow
lucrative market.
Further researches can be conducted in order to explicit other factors impacting
students financial behavior. In addition, qualitative studies would be helpful to
deeply understand the relationship between money attitude and financial behavior.
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Kontributi i psikologut në intervistimin e të miturve në rajonin e policisë

Drilona Llangos
Universiteti i Elbasanit

Abstrakt
Përfshirja e psikologut ne institucionin e policisë është një risi për shoqërine tonë dhe një
fushë e re që ka nevojë për studime të mëtejshme. Problemi kryesor i këtij studimi është
eksplorimi i perceptimit të rolit të psikologut nga të miturit gjatë kohës që ata intervistohen
nga punonjësit e policisë.
Pyetja që shtrohet është: A e rrit prania e psikologut lirshmërinë e të shprehurit të të miturve
gjatë intervistimit në rajonin e policisë? Gjithashtu në studim do të analizohet ndikimi i
faktorëve të tretë në proçesin e intervistimit të të miturve si prejardhja, arsimimi i të miturve
si dhe mjedisi ku realizohet proçesi i intervistimit.
Studimi është cilësor dhe do të japë një kornizë të rolit të psikologut në institucionin e policisë.
Metodologjia e përdorur në realizimin e këtij studimi është: hulumtimi i literaturës dhe
pyetësori gjysëm i strukturuar. Kampioni i përzgjedhur për të realizuar studimin
përbëhet nga 20 të mitur, të grupmoshës 14 deri më 18 vjeç, si dhe 45 punonjës policie.
Rezulton që në prani të psikologut të miturit ndihen më të lirshëm në komunikim kjo
ndikon që raportimi i të dhënave të tyre të jetë deri diku më i saktë. Me ndikimin e
psikologut ata ndihen më të sigurt dhe shumë herë bëhen bashkëpunues duke ndihmuar
edhe punonjësin e policisë në zbardhjen e problematikës. Prania e psikologut në
institucionin e policisë ka dhënë një impakt pozitiv përmes modelit të komunikimit që
ofron në praktikën e punës së përditshme.

Fjale kyce : të mitur,  intervistim,  perceptim,  psikolog,  rajon policie.

Hyrje

Ky punim ka në fokus të tij punën e psikologut në institucionin e policisë. Kryesisht do
të analizojë rolin e tij kryesor: atë të asistimit ne proçesin e intervistimit të të miturve.
Nga praktika e përditshme del se nuk janë të pakta rastet e të miturve që shoqërohen në
ambientet e policisë në cilësinë e dëshmitarit të pranishëm ose autorit në një ngjarje
kriminale. Për këtë arsye ka disa standarte që ndihmojnë që pyetja e të miturve të bëhet
në përshtatje me veçoritë e moshës, temperamentit, për t’i dhënë mundësi të miturit të
kalojë emocionet, pengesat në komunikim dhe të përgjigjet në mënyrën e duhur.1
Qëllimi i studimit është të analizoj praninë e psikologut gjatë proçesit të intervistimit
të të miturve në rajonin e policisë.
Pyetja që shtrohet është: A e rrit prania e psikologut lirshmërinë e të shprehurit të
të miturve gjatë intervistimit në rajonin e policisë?

Metodologjia

Kampioni i përzgjedhur për të realizuar studimin përbëhej nga 20 të mitur, të
grupmoshës 14 deri 18 vjeç, autor apo të përfshirë në veprime të paligjshme kundër
pronës dhe përdorimit të lëndëve narkotike. Nga të miturit e përzgjedhur 14  prej
_____________________________________

1 Manual, Policia dhe te Drejtat e të miturve, 2009.
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tyre jetonin në qytet dhe  4  në zonat rurale. Gjithashtu u përzgjodhën dhe 45
punonjës të policisë me funksione të ndryshme
( kryesisht oficer, inspektor zone si dhe shefa zyre), që kanë lidhje direkte në punën
e tyre me psikologun. Ndër ta 4 punonjës janë të seksit femër dhe 41 punonjës të
seksit mashkull. Ky kampion u përzgjodh për të plotësuar dhe zbuluar më në thellësi
objektivat e studimit. Kampioni i përzgjedhur është i qëllimshëm ku janë përzgjedhur
pikërisht ajo kategori personash që ka lidhje të drejpërdrejtë me qëllimin e kërkimit
të këtij studimi.
Për të realizuar këtë studim u përdoren si instrumenta: Shfytëzimi i literaturës dhe
pyetësori.  Janë administruar dy pyetësorë. Një pyetësor u administrua me punonjësit
e policisë ndërsa pyetësori tjetër u administrua me të miturit e asistuar. Pyetësorët e
përdorur ishin gjysëm të strukturuar, përfshinin pyetje të mbyllura me alternativa
ashtu si dhe pyetje të hapura që jepnin mundësi për t’u shprehur lirshëm. Aplikimi
i tij u realizua për një periudhë dy mujore.

Një këndvështrim mbi arsyet e të miturve si autor të veprave penale

Vitet e fundit janë rritur shumë rastet e proçedimit penal të të miturve. Këtë e vërtetojnë
edhe statistikat zyrtare të kriminalitetit, të cilat dëshmojnë për një numër të
konsiderueshëm të miturish si autor të veprave penale, që variojnë nga 8-12% të
numrit të përgjithshëm të subjekteve kriminale në shkallë vendi. (  Shkembi.H, 2009).
Nisur nga shifrat e dhëna si dhe të miturve të përfshirë në studim mund të theksoj se
ata vijnë nga familje me probleme të theksuara social - ekonomike, familje ku kryesisht
prindërit tregohen neglizhues në edukimin e tyre. Neglizhim i lidhur me presionin
rritës financiar dhe social. Sipas një studimi shumica e baballarëve  ( studimi bërë në
Amerike nga Early Child Care Research Network,1996 ) shpenzojnë 7.5 minuta në
javë në kontaktin një më një me fëmijën e tyre. Ajo që kuptojmë është se neglizhimi i
vazhdueshëm psikologjik i bën të miturit më vulnerabël ndaj përvojave sociale
(Halimi.A, 2010). Mungesa e vazhdueshme e vëmëndjes prindërore dhe braktisja e
shkollës së fëmijëve është një ndër arsyet kryesore të përfshirjes së tyre në sjellje deviante.
Por ekziston dhe një aspekt tjetër në edukimin në familje qe ka pasoja në sjelljen e
fëmijëve. Në psikologji është i njohur fakti që fëmijët të cilët rriten në një rreth
familjar ku të rriturit i drejtohen me fjalët: “Duhet të veprosh kështu ose ashtu,
sepse përndryshe nuk të dua”,ai mëson që dashuria jepet me kushte dhe në të kundërt
nëse ai bën ndonjë gabim ai nuk do të shpërblehet me dashuri. Të rritur nën këtë
prespektivë ata mundohen gjatë zhvillimit të tyrë të fitojnë vëmendjen dhe dashurinë
e më të rriturve. Dhe nëse nuk ia dalin dot të jenë fëmijët shembullorë që duan
prindërit dhe të afërmit ata fillojnë të ndjehen të përjashtuar. Nuk duhet harruar që
jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtin potencial për të qënë më të mirët ( nëse i referohemi
performancës akademike ); jo të gjithë kanë të njëjtin temperament disa janë fëmijë
- të rritur më të dëgjueshëm dhe të tjerë janë fëmijët - të rritur rebele. Mirëpo shpesh
prindërit me dashurinë me kushte që ofrojnë harrojnë që i drejtojnë fëmijët e tyre jo
të “preferuar” drejt sjelljeve deviante që kanë si synim kryesor fitimin e vëmëndjes
dhe dashurisë së munguar. Nuk janë të pakta rastet e të miturve që jetojnë në familje
me mirëqënie ekonomike që mund të përfshihen në sjellje deviante.
Ndërkohë rezulton se pjesa më e madhe e të miturve të përfshirë në vepra penale
janë nga qyteti, ndërsa të miturit nga zonat rurale janë në numër të vogël. Kjo
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tregon faktin që të miturit në qytet janë më të ekspozuar ndaj ndikimeve jo pozitive
të njëri-tjetrit. Si dhe tregon që të rinjtë në zonat rurale janë më të zënë me punë të
tjera ose mund të jenë në emigracion nisur dhe nga vështirësitë e tjera të jetës.

Shkolla dhe parandalimi i  sjelljeve problematike

Nëse i referohemi përsëri të dhënave nga vëzhgimi që është realizuar në një periudhë
më të gjatë kohe ( në vitet 2008- 2011 ) rezulton që të rinjtë deri në 18 vjeç që vazhdojnë
arsimin e mesëm përfshihen në konflikte të lehta. Fakt ky që tregon për ndikimin
pozitiv që ka frekuentimi i shkollës në shmangien e sjelljeve problematike. Ndërkohë
numri në rritje i të miturve që po përfshihen në qytetin e Elbasanit për veprën
penale të vjedhjes tregon dukshëm për probleme të theksuara social-ekonomike.
Janë këta të rinj që tentojnë drejt braktisjes së shkollës. Kjo përben një problematikë
të theksuar kur mendojmë për të miturit si breza të rinj që e fillojnë të ardhmen me
këto probleme. Ndonëse shkollat dhe stafi akademik i kompletuar edhe me
psikologun mundohen të kapërcejnë këto probleme, ngelen shqetësuese shifrat që
tregojnë për rritjen e të miturve të përfshirë krysisht në vjedhje dhe në përdorim të
lëndëve narkotike.
Gjatë analizës së të dhënave rezultoi se marrëdhënia ndërmejt dy faktorëve: veprës
penale dhe arsimit nuk është statistikisht domethënëse pra marrëdhënia ndërmjet ketyre dy
variablave është thjesht rastësore. Ajo që vihet re është se pjesa më e madhe e të miturve
pasi mbarojnë arsimin 9- vjeçar të detyrueshëm e ndërpresin atë. Ndërprerja e arsimit
mund të jetë edhe njëri prej faktorëve që ata mund te bien pre e sjelljeve jo të rregullta
pa harruar ndikimin e faktorëve të tjerë. Pjesa më e madhe e autorëve të veprës
penale të vjedhjes e kanë braktisur shkollën për arsye të ndryshme, ku ndër më
kryesori është ai ekonomik.

Mënyra e komunikimit më të miturit në ambientet e policisë

     Të miturit që përfshihen në vepra penale dhe që bien në kontakt me punonjësit
e policisë nuk janë të përgatitur në aspektin psikologjik për të përballuar të gjitha
proçedimet policore. Legjislacioni shqiptar parashikon një trajtim të diferencuar të
fëmijëve në varësi të pozitës së tyre proçeduriale, por në të gjitha rastet ndalon në
mënyrë kategorike cënimin e të drejtave themelore të të miturve që kanë të bëjnë me
integritetin fizik, mendor dhe moral të tyre. Në këtë kontekst duhet që punonjësi i
policisë gjatë shërbimit në kontakt me fëmijën duhet të krijojë një klimë të ngrohtë,
të jetë i kujdesshëm në drejtimin e pyetjeve, pa tonalitet emocional dhe qëndrim
mosbesues ndaj tij2.
Disa prej arsyeve kryesore që përmendin punonjësit në vështirësitë që kanë në
intervistimin e fëmijëve janë: mosha e tyre e vogël; arsimi policor i kufizuar për këtë
komunikim ; mungesa e një mënyrë specifike komunikimi me fëmijët ; ambiente jo
të përshtatshme; ndrojtja apo frika nga punonjësi i policisë, gjendja e tyre emocionale
– mendore;  personaliteti i veçantë i fëmijëve si dhe mungesa e shoqërimit nga
prindërit.

_________________________________________

2 Manual. Policia dhe të drejtat e njeriut. 2009.
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Grafiku . Përqindja e vështirsive të punonjësve gjatë komunikimit me të
miturit

Ndërkohë nga të dhënat e grumbulluara rezulton që një përqindje e madhe e të
miturve nuk janë ndjerë mirë gjatë qëndrimit të tyre në rajonin e policisë.  Ndër
faktorët që ndikojnë në gjëndjen emocionale të të miturve gjatë intervistimit duke e
vështirësuar këtë proçes janë dhe ambjentet se ku realizohen këto intervista. Nga
përgjigjet e punonjësve të policisë lidhur me ndikimin e ambientit 84,4% mendojnë
se ai ndikon ; ndërsa 13,3% mendojnë se nuk ka ndikim; dhe 2,2 % nuk janë
përgjigjur.
Faktorë të tretë që ndërhyjnë janë: mosha e tyre dhe kufizimet që ajo sjell; problematikat
në familje që mund të transmetohen në format e transferencës tek punonjësi i policisë
gjatë marrjes në pyetje.  Një rëndësi i jepet edhe personit të parë me të cilin komunikojnë
këta fëmijë pranë rajonit të policisë. Pasi kontakti i parë mund të lërë “gjurmë” në
vijueshmërine e punës. E them këtë pasi një fëmijë - i mitur që fillimisht përjeton
frikë dhe stepje ndaj uniformës së policisë, do ta ketë shumë të vështirë në kohën që
intervistohet që të tregojë detaje lidhur me zbardhjen e ngjarjes, ndonëse mund të
jetë i pranishëm edhe roli i psikologut. Evidentojmë këtë të dhënë pasi ajo mund të
na ndihmojë për të kuptuar se si mund të ndikojë ky faktor në gjithë ecurinë e
proçesit të intervistës së të miturit. Nga ajo që vihet re në përqindjen më të madhe të
përgjigjeve rezulton se është oficeri ose punonjësi i zonës që realizon komunikimin
e parë me të miturin. Ndërkohë që mungon komunikimi paraprak me psikologun
(kjo për rastet e marra në studim, se ka dhe raste që fëmijët pasi janë shoqëruar në
ambientet e policisë kanë komunikuar më së pari me psikologun). Ndërkohë në të
gjitha rastet e evidentuara për studimin psikologu ka qënë i pranishëm pasi është
realizuar kontakti i parë nga punonjësi i policisë.

Punonjësi i policisë dhe psikologu në komunikimin me të miturin

Pikërisht lidhur nga arsyet e mësipërme dhe veçorive të moshës është i domosdoshëm
përfshirja e psikologut në proçesin e intervistës më fëmijët, duke e lehtësuar këtë
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proçes. Përmes tij synohet që të lehtësohet komunikimi më këta persona kur janë
nën ndikimin e problemeve dhe presionit emocional psikologjik gjatë kohës që janë
duke u marrë në pyetje nga punonjësit e policisë. Prania e psikologut gjatë kohës që
pyeten të miturit qetëson situatën, i bën të ndjehen më të sigurt, nisur kjo nga
aftësitë profesionale që zotëron ai për të kuptuar veçoritë dhe karakteristikat e moshës,
si një person që e mirëkupton situatën në të cilën ndodhet
 Nga ajo që ka rezultuar nga të dhënat e studimit përmes pyetësorit me punonjësit
është evidentuar se roli i psikologut shikohet më së shumti në lehtësimin e komunikimit
më të miturit si dhe me femrat e dhunuara. Kjo sepse falë njohurive profesionale ai e ka
më të lehtë të kuptojë problemet dhe të mundohet t’i qetësojë në situatat me ngarkesë
emocionale. Ndër aftësitë që duhet të ketë është të kuptuarit të personit që vuan (të
qënit empatik) dhe të qënit prezent jo vetëm fizikisht por edhe për lehtësimin e ngarkesës
emocionale të krijuar nga problematikat e ndryshme përmes proçesit të këshillimit.
Ndërsa përsa i përket mënyrës se si e shikojnë punonjësit e policisë rolin e psikologut
gjatë kohës së intervistimit të të miturve janë përgjigjur si më poshtë:

Grafiku 1: Roli i psikologut në intervistim sipas punonjësve të policisë
- Punonjësit e policisë gjatë praktikës së punës e kanë parë rolin e psikologut në intervistim
në këto mënyra:  2, 2% e shohin si asistues të rastit; 15,6% e shohin si këshillues të
miturve; 6,7% e shohin vetëm si të pranishëm fizikisht; 62,2% e shikojnë si lehtësues të
proçesit të komunikimit me të miturit; 4,4% japin arsyeja tjera; 2,2% nuk janë përgjigjur.
Gjithashtu nga ana e punonjësve shikohet roli i psikologut edhe si ndihmues në
punën e përditshme: në rolin e këshilluesit të stafit për zgjidhjen e situatave problemore
të punës. Ndonëse dinamika konkrete e punës për stafin policor nuk e mundëson
aktualisht ofrimin e këtij shërbimi të psikologut (studimi i realizuar në vitin 2011).

Si mund të realizohet një komunikim efektiv me të miturit?

Punonjësit që merren dhe kanë në fokusin e punës së tyre të miturit duhet të zotërojnë
një sërë aftësish për të realizuar një komunikim efikas.
a. Të zhvillojnë aftësitë dhe kompetencën e tij / saj për dëgjimin dhe komunikimin

me fëmijët dhe të rriturit.
b. Të jetë në gjëndje të flasë qartë dhe saktësisht mbi çështje që mund të jenë

traumatike dhe sensitive;
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c. Të jetë në gjëndje të përshtatë tonin e zërit dhe të përdorë fjalor të përshtatshëm
për t’u siguruar që personi po dëgjon dhe kupton qartë atë që po i thuhet3.

Që proçesi i intervistimit me të miturit të kryhet në mënyrë sa më korrekte dhe
profesionale është e domosdoshme që intervistuesi përpos cilësive të mësipërme duhet
të përmirsojë disa cilësi personale, për shkak se krijimi i marrëdhënies me të miturin
dhe menaxhimi i proçesit të intervistimit është i lidhur ngushtë me aftësitë e
intervistuesit. Ku përmenden:
a. Aftësia për të kuptuar nivelin zhvillimor të fëmijës
b. Aftësia për të kuptuar natyrën dhe pasojat e abuzimit tek fëmijët
c. Të qënit i hapur ndaj eksperincës së fëmijës
d. Ndërtimi i raportit

Rritja e shprehive komunikuese e punonjësve të policisë me të miturit

Për të realizuar një komunikim dhe intervistim efektiv të punonjësve të policisë
duhet përpos teknikave të hetimit që ata zotërojnë të fitojnë disa shkathtësi të tjera
ndihmuese. Ata duhet të jenë të kujdesshëm edhe në detaje të tilla si mënyra si ulen,
ku ulen, lëvizja me zhurmë e karriges, çfarë raporti trupor e njerëzor vendosin me
fëmijën. Gjithashtu duhet patur kujdes edhe në elementë të tjerë që mund të ndërhyjnë
dhe hutojnë fëmijën. E rëndësishme është një vend i qetë për të realizuar intervistën,
jo i vëzhguar dhe i çliruar nga përfshirje të forta emocionale që mund të përmirsojë
përqëndrimin e fëmijës. Të përdoren të nëjtat karrrige, pa tavolina në mes dhe në
vartësi të moshës mund të ulen edhe në dysheme apo karrige të vogla që përdoren
për tu dhënë atyre siguri dhe mbështetje (Shkembi.H; 2009) Këto do të shërbenin
për të krijuar një klimë të ngrohtë të komunikimit dhe për të shmangur emocionet,
skepticizmat dhe tensionin nervor të të miturve. Këto teknika të përmendura
zotërohen nga pjesa më e madhe e punonjësve të policisë nisur nga trajnimet që ata
kanë realizuar. Por gjithsesi ato duhet të përforcohen që të kthehen në shprehi
pune me këtë kategori. Këto dhe të tjerë elementë janë evidentuar edhe gjatë të
dhënave të mbledhura përmes pyetësorëve. Ndërkohë duhet që të shpeshtohen
trajnimet me punonjësit e policisë që të fitohen shkathtësitë e nevojshme.
Të pyetur në lidhje më domosdoshmerinë e psikologut në punën e tyre me të miturit
ata kanë dhënë këto përgjigje.

___________________________________________________________

3 Jones, I.  Stafa, A. Protokolli i punës së Punonjësve për Mbrojtjen e Fëmijëve, 2010.
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Grafiku : Sa nevojë kanë per praninë e psikologut në intervistimin e te miturve
* Ndihma që jep psikologu në intervistimin e fëmijëve, punonjësit e shohin në

disa aspekte:
a. pasi psikologu është i specializuar në këtë punë;
b. pasi ai e ka më të lehtë të hyj në botën e tyre dhe të kuptoj gjëndjen emocionale;
c. të miturit ndihen më të lirshëm në prani të psikologut;
d. nuk ka paragjykime;
f. lehtëson punën e punonjësit të policisë;
g.për të kuptuar apo sqaruar disa situata.

* Lidhur me impaktin që shohin punonjësit e policisë të rolit të psikologut në
këtë institucion ka disa mendime ku ndër kryesoret përmenden:
i domosdoshëm në pyetjen e të miturve;
në rastet e dhunës në familje dhe në zgjidhjen e konflikteve të fëmijëve me
prindërit
i domosdoshëm në punën e përditshme;
në sqarimin apo zbardhjen e ngjarjeve;
jep një impakt pozitiv;
tek bashkëpunimi i policisë më psikologun;
shihet si detyrim ligjor.

Konkluzione
Në fund të këtij studimi theksoj dukshëm rolin e psikologut jo vetëm në institucionin
e policisë gjatë intervistimit të të miturve por në një kontekst më të gjërë të funksionit
të tij pro mirëqënies së individit. Nisur nga të dhënat e mbledhura nga pyetësorët e
përdorur, bisedat informale dal në konkluzionin se psikologu duhet ta shtrij
ndikimin e rolit të tij në institucionin e policisë edhe në fushën e psikologjisë së
punës ( që përfshin një sërë aspektesh).
Ajo që mund të them është se hipoteza e hedhur në fillim në lidhje me rolin e
psikologut si lëhtësues të proçesit të intervistimit dhe raportimit të të dhënave nga
të miturit rezulton e vërtëtë. Kjo nuk përjashton rastet që e kundërshtojnë këtë fakt
por instrumentat e përdor në studim e konfirmojnë hipotezën
Disa përfundime të rëndësishme janë :
-  Në prani të psikologut të miturit ndihen më të lirshëm në komunikim kjo ndikon
që raportimi i të dhënave të tyre të jetë deri diku më i saktë.
-  Mënyra e perceptimit për rolin e psikologut nga punonjësit e policisë ka ndryshuar
në kohë dhe impakti i tij është pozitiv në institucionin e policisë.
-  Prania e psikologut në institucionin e policisë ka dhënë një impakt pozitiv jo
vetëm përmes shembullit që ai ofron në zgjidhjen e disa situatave problematike por
edhe modelit te komunikimit që ofron në praktikën e punës së përditshme.

Bibliografia

Chiland, Colette. Bisedë Klinike, SH.P: Kthim ne vetvete
Head, John. (1997). Working with Adolescents. Constructing Identity. Contributors:
London, Falmer  Press.



147

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 2
September 2015

Halimi, Arbjola. (2010). Psikologjia e Sjelljes Deviante. ( kurs leksionesh) Elbasan: Ylli.
Intervistimi i të miturve nga punonjësit e Policisë. Manual, Q.SH.P.L.I, Tirane, 2008.
Jones, I.  Stafa, A.( 2010). Protokolli i Punes së Punonjësve për Mbrojtjen e Fëmijeve.
MPCSSH, Tirane: Dollonja.
Kriminaliteti. Rendi dhe Policimi. (2005). Bot. Ak.Pol. “A. Zylyftari”, Tiranë.
Larti, I. 2003. Për nje Etikë dhe Estetikë Bashkekohore në Policinë e Shtetit. Tirane.
Picari, Blerta. (2005). Unë nuk do ta godisja Kurrë një grua...do doja që im atë të thoshte
të njëjtën gjë. Aleanca Gjinore për Zhvillim. Pegi: Tiranë.
Policia dhe te Drejtat e të Miturve.( 2009). Manual. OSCE, Tiranë: Pegi.
OSCE ( 2008). Praktika të mira për Ndërtimin e Partneritetit Polici-Publik. Austria.
QSHRTT  (2010). Shendeti mendor dhe te drejtat e njeriut (vol 9), “Kont Urani”, Tirana.
Taylor, Mark. Praktika Policore dhe të Drejtat e Njeriut. (2001). Një hyrje Evropiane.
Tirane: Ilar.
Internet:www.questia.com
http://wwwshqip.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=3664%3
Anjohja-e-njeriut-në-perspektiven-e-psikologjise-individuale&Itemid=137



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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 2
September 2015

148

Neni 101 i Traktatit të Lisbonës si rregullator i Kartelit në BE

Prof. assoc. Dr. (PhD Uni Graz)  Endri Papajorgji1

Hyrje

Rregullimi i sistemit ekonomik kapitalist si baza e themelit të shteteve moderne,
është një nga arsyet për të cilën e drejta e konkurrencës dhe e kartelit2 është A-ja dhe
Zh-ja e tij. Dominanca e ekonomisë së tregut ashtu sikurse dhe përmirësimet në
transport, teknologji, komunikim dhe liberalizimi i tregtisë nëpërmjet adoptimit të
marrëveshjeve bi- ose multilaterale mes shteteve, kane çmontuar kufjtë shtetërorë
dhe kanë ndërkombëtarizuar tregtinë. Një marrëveshje bie në fushën e zbatimit të
ndalimit të Kartelit sipas nenit 101 pika 1 të Traktatit të Lisbonës, në rast se plotësohen
të gjithë elementët e tij.  Sipas nenit 101 pika 1 i Traktatit të Lisbonës, një marrëveshje
shkel këtë rregull, në rast se një rradhë elementësh të tij do të plotësohen: në rradhë
të parë duhet të bëhet fjalë për një formë sjelljeje të caktuar, e cila prek 2 shoqëri
tregtare të ndryshme. Përveç kësaj duhet të përcaktohet, nëse këto shoqëri tregtare
kanë rënë në marreveshje ose kanë një sjellje të koordinuar me njëra - tjetrën. Kjo
sjellje e koordinuar duhet të ketë një efekt të ndjeshëm në tregtinë ndërshtetërore si
dhe në vetë konkurrencën. Këto sjellje janë të ndaluara, nëse kanë për qëllim kufizimin
e konkurrencës. Në rast se doktrina e kufizimeve ndihmëse (doctrine of ancillary
restraints) është e përdorshme, atëherë kjo marrëveshje nuk bie në fushën e zbatimit
të nenit 101 pika 1 të Traktatit të Lisbonës. Në kuadër të këtij punimi qëllim kryesor
është analiza e nenit 101 të Traktatit të Lisbonës si rregullator i Kartelit në BE dhe
orientues i praktikës shqiptare të konkurrencës.
Legjislacioni i konkurrencës është themeli i ekonomisë së tregut dhe funksionimit
të saj. Ka debate të shumta në kuadër të funksioneve të tij. Sot, këndvështrimi më i
shpeshtë është se ligji i konkurrencës duhet të zbatohet për ato sjellje, që prekin
konsumatorin. Në këtë këndvështrim, ka dy pikëpamje alternative. E para përcakton
se ligji i konkurrencës nuk duhet të merret me të ardhurat (efiçencën), por me
mbarëvajtjen e procesit të konkurrencës. Një tjetër pamje alternative është se ligji i
konkurrencës mund të zbatohet duke marrë një set të gjerë ambicjesh ekonomike
dhe jo ekonomike, psh, mund të zbatohet duke përforcuar industritë kombëtare,
rritur punësimin, ose mbrojtur mjedisin. Duke patur parasysh këto analiza, në
vitet ‘60-të, disa ekonomistë besonin se ekzistonte një lidhje direkte kazuale mes
strukturës së tregut dhe performancës ekonomike, ndërkohë që nga ana tjetër, sa
më pak firma të jenë në treg, aq më pak kompetitive është industria. Ky këndvështrim
(shpesh është emërtuar si Shkolla e Harvardit), influencoi zhvillimin e ligjit të
Konkurrencës, që në SHBA njihet me emërtimin “Antitrust”, meqenëse pjesa më e
madhe e mbrojtjes së konkurrencës ishte themeluar kundër kartelit në formen e
trusteve, deri në vitet ‘70. Në vitet ‘70, shkolla e Chicagos, krijoi një teori të re, në
kuadër të funksionimit të tregut, të ndryshëm nga shkolla e Harvardit. Sipas kësaj

______________________________________________

1 Dekan i Fakultetit të Drejtësisë i TBU (Tirana Business University).
2Karteli dhe Konkurrenca janë përkufizuar në mënyra të ndryshme në literaturën ndërkombëtare.
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teorie, ndërkohë që është e vërtetë që një firmë, e cila zotëron një pjesë të tregut,
mund të jetë e tentuar, që në mënyrë anti konkurruese, të ulë të ardhurat dhe rrisi
çmimet, kjo lloj sjelljeje dërgon një sinjal në lojtarët e tjerë të tregut, të cilët shohin
hapësira për të konkurruar dhe hyrë në treg. Kjo hyrje e re ul çmimet dhe rifut
shkallën e konkurrencës së nevojshme për të kënaqur dëshirat e konsumatorit. Me
fjalë të tjera, duke patur parasysh se struktura e tregut mund të preki performancën
ekonomike, Shkolla e Chicagos përcaktoi se, nëse performanca ekonomike çon në
plotësimin e kërkesave të konsumatorit, kjo mund të sjelli si pasojë hyrjen në treg të
firmave të tjera. Kjo dinamikë ekonomike nënkupton se ligji i konkurrencës është
plotësisht i panevojshëm, për aq kohë sa hyrjet e reja ishin të ndaluara dhe arsyeja
më e madhe për të cilën hyrjet e reja në treg ishin të ndaluara, kishte të bënte me
legjislacionin kombëtar, që kufizonin lirinë e biznesit, jo sjelljet anti konkurruese të
biznesit. Së dyti, ndërsa Shkolla e Harvard godiste përqëndrimin e firmave, Shkolla
e Chicagos argumentonte se tregjet e përqëndruara ishin më të efektshme, sepse
firmat janë në gjendje që të shfrytëzojnë ekonomitë e shkallës (që nënkupton se
kushton më lirë për një firmë që të prodhojë miliona makina se për disa firma të
prodhojnë secila nga 1000 makina). Së treti, shkolla e Chicagos besonte se zbatuesit
e ligjit ishin më të prirur për të dëmtuar procesin konkurrues me ndërhyrjen e tyre,
për shkak të mungesës së njohurive në funksionimin e tregut.  Në këtë kuadër,
mund të thuhet me siguri, se shkolla e Chicagos është shkolla më influencuese në të
drejtën e konkurrencës sot. Ajo i vendosi ekonomistët në qendrën e analizës të së
drejtës së konkurrencës dhe krijoi një këndvështrim koherent të zbatimit të ligjit të
konkurrencës, duke përcaktuar se konkurrenca funksionon më mirë pa rregulla të
shumta nga shtetet ose gjykatat.  Për ta kthyer teorinë në praktikën e të drejtës së
konkurrencës të BE-së, teoria e oldoliberalizmit luajti një rol kyç në zhvillimet e
para të konkurrencës së BE-së, por vetëm pas viteve 1980, politika e konkurrencës e
BE-së morri formë për shkak të disa faktorëve. Së pari, politikat neoliberale
ekonomike të zhvilluara nga Reagan në SHBA dhe Thatcher në Britaninë e Madhe,
filluan të preknin qeveritë dhe industritë në Europë dhe liberalizimi ekonomik kishte
nevojë për një rol më të rëndësishëm për ligjin e konkurrencës për të siguruar
transformimim nga një ekonomi mikse në një ekonomi të lirë tregu. Së dyti, GJED,
kishte dalë me vendime në një numër të madh çështjesh që kishin të bënin me
konkurrencën dhe në këtë mënyrë kishte ndërtuar precedentin që konsolidonte
pushtetin e Komisionit të BE-së. Së treti, personalitetet e Komisionerëve të BE-së
ishin instrumente shumë të rëndësishëm për të përforcuar mbrojtjen e konkurrencës
në Union. Dy Komisionerë të konkurrencës, Peter Sutherland (1985) dhe Sir Leon
Brittain (1989), veçanërisht, luajtën një rol shumë të madh në zgjerimin e logjikës së
tregut të lirë. Së katërti, në vitin 1990, Komisionit i‘u delegua e drejta për të rregulluar
përqëndrimet dhe shkrirjet në Union. Tregu i perbashkët i BE-së, është pasojë e
liberalizimit të ekonomisë dhe e së drejtës së konkurrencës së Unionit, e cila e
shndërron atë në një ekonomi tregu neoliberaliste. Komisioni i BE-së ka qenë zbatuesi
kryesor i rregullave të konkurrencës, sipas nenit 103 i Traktatit te Lisbones (ish
neni 83), nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme për Konkurrencën. Kompetencat e
Komisionit rregulloheshin nga Rregullorja 17/62/EEC, e cila ishte në fuqi që nga
1962-2004 dhe u zgjerua nëpërmjet Rregullores 1/2003/EC, e cila hyri në fuqi më
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1.5.2004.3  Çështjet, të cilat shqyrtohen nga Komisioni në kuadër të konkurrencës,
përfshijnë dy inisiativa. Së pari, Komisioni mund të fillojë një investigim me inisiativën
e tij, sipas nenit 17 të Rregullores 1/2003/EC. Së dyti, disa çështje mund të ngrihen
nga ankimime të bëra nga palët ose deklarime të bëra nga sipërmarrjet, të cilat kanë
shkelur rregullat. Sidoqoftë, Komisioni nuk duhet të dalë me një vendim për çdo
ankesë që ai merr. Ai mund t‘i japi prioritet çështjes bazuar në faktin nëse ka një
interes të Unionit.4 Procedura e zbatimit, e cila është administrative, është e ndarë
në dy hapa. Në hapin e parë, Komisioni mbledh evidenca për të përcaktuar nëse ka
patur një shkelje. Në hapin e dytë, ai bën vërejtjet e tij të ditura nga palët që
investigohen dhe pas një seance dëgjimi të palëve del me një vendim.5

Pasojat e shkeljes së kartelit janë të ndara në dy kategori. Së pari, Komisioni ka
kompetencën për të përfunduar shkeljen dhe të rregullojë efektet anti-konkurruese
të praktikës anti-konkurruese. Në rastet e Kartelit, Komisioni kërkon nga
sipërmarrjet shkelëse që të përfundojnë marrëveshjen, në mënyrë të tillë që
konkurrenca të mos ekzistojë më. Mund të urdhërojë palët që të ndryshojnë sjelljen
e tyre kundrejt konkurrentëve, ose sanksionojë sipërmarrjet dominuese për t‘i
detyruar që të furnizojnë konkurruesit e tyre.6 Sidoqoftë, Komisioni nuk mund të
vendosë detyrime, të cilat nuk janë të nevojshme për të përfunduar shkeljen (kartelin).
Në një çështje, GJED përcaktoi se fiksimi i çmimeve nga ana e anëtarëve të kartelit
ishte e ligjshme, por u kërkoi atyre që të informonin klientët, të cilët mund të
rinegocionin kontratat, që ishin nënshkruar kur karteli kishte hyrë në fuqi, sepse
kontratat në fjalë kishin një afat 1 vjeçar dhe sepse nëse konsumatori ka humbje,
kjo është një çështje që duhet t‘i adresohet Gjykatës Kombëtare.7

Neni 101 i Traktatit të Lisbonës

Një marrëveshje bie nën fushën e zbatimit të ndalimit të Kartelit sipas nenit 101
pika 1 te Traktatit të Lisbonës, në rast se plotësohen të gjithë elementët e tij.
Gjithashtu në jurisprudencën  e GJED dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Europiane,
në vendimet, Udhëzimet dhe Direktivat e Komisionit u përpunuan kritere të tjera,
të cilat duhen plotësuar, për të përcaktuar një shkelje të nenit 101 pika 1 te Traktatit
të Lisbonës.
Në kuadrin e BE-së, Neni 101 i Traktatit të Lisbones luan rolin primar në mbrojtjen
e Konkurrencës dhe përfshin elementët e mëposhtëm :
- Shoqëri tregtare, të paktën dy
- Marrëveshje, vendim ose një sjellje e koordinuar mes dy shoqërish tregtare
- Pasoja të ndjeshme në tregtinë ndërshtetërore

___________________________________________________

3 Rregullorja 1/2003 përcakton rregullat kryesore në kuadër të zbatimit të neneve 101 dhe 102 të Traktatit
të Lisbonës.
4 Me interes të Unionit kuptohen situatat dhe cështjet, te cilat sjellin një efekt të lartë në kuadër të mbrojtjes
së tregut të brendshëm të BE-së.
5 E njëjta praktikë ndiqet edhe në Shqiperi nga AK.
6 Për më shumë shiko vendimin T-201/04 R Microsoft v Commission [2007] ECR II-3601.
7 Për më shumë shiko vendimin T-395/94 Atlantic Container Line v Commission [2002] ECR II-875, parag.
410–16.
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- Pasoja të ndjeshme në konkurrencë
- Të ketë si qëllim dhe të sjellë si pasojë kufizimin e konkurrencës
Neni 101 pika 1 e Traktatit të Lisbonës është i zbatueshëm, nëse një marrëveshje
mes të paktën 2 shoqërive tregtare të pavarua nga njëra- tjetra janë të prekura nga
ky nen. Nën dritën e të drejtës së Unionit  “termi i shoqërisë tregtare (sipërmarrjes)
nenkupton çdo lloj njësie që ushtron një aktivitet ekonomik, në formë të pavarur
nga forma e saj ligjore dhe mënyra e financimit”.8

Sipas doktrinës së njësisë ekonomike (single economic entity doctrine) marrëveshjet brenda
grupit të shoqërive tregtare nuk gjykohen në bazë të nenit 101 pika 1 të Traktatit të
Lisbonës. Shoqëritë tregtare ndërtojnë një njësi ekonomike nëse nuk janë të varur
ekonomikisht nga njëri-tjetri. Të tilla grupe shoqërish tregtare mund të bien në
kundërshtim me të drejtën e Kartelit të BE-së, në rastet kur ato mund të abuzojnë
me pozitën e tyre dominuese nën kuptimin e nenit 102 të Traktatit të Lisbonës.
Elementi i dytë i nenit 101 të Traktatit të Lisbonës është një marrëveshje, një vendim
ose një sjellje e koordinuar mes dy shoqërish tregtare. Gjykatat i interpretojnë këto
mundësi shumë gjerë. Një marrëveshje në kuptimin e së drejtës së Kartelit të BE-së
ekziston nëse bëhet fjalë për një përputhje qëllimesh mes të paktën 2 shoqërish tregtare.
Në çështjen Bayer, Komisioni nuk mundi të provonte, nëse shoqëria farmaceutike
Bayer me partnerët e saj të biznesit kishte bërë një marrëveshje ose kryer një sjellje të
koordinuar me qëllim zvogëlimin e konkurrencës. Për këtë arsye Bayer nuk mund
të gjykohej për një shkelje të nenit 101 pika 1 të Traktatit të Lisbonës, paçka se kjo
shoqëri tregtare e kishte zvogëluar konkurrencën, duke kufizuar importimin e
mallrave të eksportit nga një shtet me kosto të ulët në një shtet me kosto të lartë.9

Një marrëveshje mes dy palësh mund të pranohet, nëse të paktën mund të provohet
edhe një pohim me heshtje. Ky përkufizim i të drejtës së Unionit i një marrëveshjeje
është i pavarur nga rregullat kombëtare. Nën sjellje të koordinuara mes shoqërive
tregtare nënkuptohet edhe: Një formë koordinimi mes dy shoqërive tregtare, e cila nuk ka
arritur formën e një kontrate, por është një bashkëpunim praktik që zvogëlon konkurrencën.10

Në praktikë është e pamundur, për të përcaktuar, se ku pushon së ekzistuari një
marrëveshje dhe ku fillon një sjellje e koordinuar mes dy shoqërish tregtare. Në
zbatimin e Kartelit të BE-së ndryshimi mes marrëveshjes, vendimit ose sjelljeve të
koordinuara mes shoqërive tregtare kanë një vëmendje shumë të vogël, sepse edhe
pasojat juridike që ato sjellin janë të njëjta.
Rregullat e Kartelit të BE-së janë të zbatueshme jo vetëm për marrëveshjet vertikale
por edhe horizontale. Marrëveshjet vertikale janë të tilla, të cilat janë të ndërmarra
mes dy palëve, që qëndrojnë në shkallë të ndryshme të prodhimit dhe shpërndarjes
(sidomos kontratat shpërndarëse). Marrëveshjet horizontale janë ato të cilat janë të
nënshkruara mes dy konkurrentëve që operojnë në të njëjtin treg. Për fushën e
marrëveshjeve vertikale, Komisioni ka publikuar Direktiva për kufizimet vertikale,
ndërsa për ato horizontale në vitin 2001 janë publikuar Direktivat për zbatimin e
nenit 81 të Traktatit të BE-së (sot neni 101 i Traktatit të Lisbonës) për marrëveshjet
mbi bashkëpunimin horizontal.

_______________________________________________________

8 Vendim i GJED 41/90, Höfner und Elserm (1991) 21.
9Vendim i GJED 2&3/01, Bayer (2004) 23.
10 Vendim i GJED 48/69, ICI/Komision (1972) 619.
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Elementi i tretë i nenit 101 të Traktatit të Lisbonës përfshin pasoja të ndjeshme në
tregtinë mes shteteve anëtare. Ndalimi i Kartelit është i zbatueshëm për veprimet që
bien në kundërshtim me konkurrencën dhe që zvogëlon tregtinë mes shteteve anëtare
në mënyrë të ndjeshme. Ky kusht interpretohet gjerë dhe është shumë i lehtë për t’u
plotësuar. Në çështjen Consten&Grundig, GJED përcaktoi se: Neni 102 i Traktatit të
Lisbonës zbatohet nëse marrëveshja në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo, të vërtetë ose potencialisht,
rrezikon lirinë e tregtisë mes shteteve anëtare në një mënyrë që disavantazhon realizimin e
qëllimeve të një tregu të përbashkët europian. Tregtia mes shteteve anëtare mund të zvogëlohet,
nëse marrëveshja ështe e kufizuar edhe vetëm tek një shtet anëtar.
Në vitin 2004, Komisioni publikoi Direktivat mbi termin e zvogëlimit të tregtisë
ndërshtetërore. Në këto Direktiva, Komisioni përshin jurisprudencën e GJED mbi
kriterin e zvogëlimit të tregtisë mes shteteve anëtare. Përveç kësaj ajo përcakton një
supozim pozitiv dhe negativ, kur një marrëveshje zvogëlon tregtinë mes shteteve
anëtare.
Supozimi negativ përcakton se një marrëveshje nuk e kufizon tregtinë mes shteteve,
nëse nuk kalohen përqindje të pjesës së tregut dhe të kufirit të xhiros. Ky supozim
vlen edhe për kufizimet bazë. Në zhargonin e lëndës së të drejtës së konkurrencës të
gjitha kufizimet e konkurrencës klasifikohen si kufizime bazë, të cilat janë në
kundërshtim me konkurrencën dhe nuk mund të konsiderohen si përjashtime
individuale ose grupi.
Supozimi pozitiv parashikon se një marrëveshje e kufizon ndjeshëm tregtinë
ndërshtetërore,  nëse një kufizim bazë është i përfshirë në marrëveshje dhe i kalon
kufijtë e supozimit negativ.
Parashikohet se marrëveshjet mes sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme nuk e
zvogëlojnë ndjeshëm tregtinë ndërshtetërore, sepse ato prekin aktivitetin ekonomik
lokal ose rajonal.
Një marrëveshje e cila nuk e kufizon ndjeshëm tregtinë mes shteteve, nuk bie në
fushën e zbatimit të Kartelit të BE-së. Në këtë rast përdoret e drejta e Kartelit
kombëtar.
Elementi i katërt përfshin zvogëlimin e ndjeshëm te Konkurrencës. Në mënyrë që të
konsiderohet i paligjshëm Karteli, marrëveshja duhet të zvogëlojë ndjeshëm
konkurrencën. Në çështjen Völk/Verwaecke GJED përcaktoi, se një marrëveshje nuk
shkel nenin 101 të Traktatit të Lisbonës “nëse ajo e kufizon tregun në një mënyrë të
pandjeshme”.11

Për të ndihmuar shoqëritë tregtare për të bërë vlerësimin në lidhje me tregun, kur
një veprim i tyre zvogëlon konkurrencën, Komisioni publikoi Udhëzimin “De
Minimis”, më i riu daton në vitin 2001. Ky udhëzim ishte një përpjekje e Komisionit,
për të sjellë një qasje ekonomike dhe pragmatike në të drejtën e Kartelit të BE-së.
Në Udhëzimin “De Minimis” “Komisioni përcakton në bazë të kufirit të përqindjeve
të pjesëmarrjes në treg, se kur nuk ekziston një kufizim i ndjeshëm në bazë të nenit
81 të Traktatit të BE-së”. Në mënyrë që një marrëveshje të mos zvogëlojë ndjeshëm
konkurrencën, duhet që pjesa e tregut për konkurruesit e drejtpërdrejtë të mos
kalojë 10%, dhe për shoqëritë tregtare të cilat nuk qëndrojnë në konkurrencë të
drejtpërdrejtë me njëra-tjetrën të mos kalojë 15 %. Në rast se konkurrenca në një
______________________________________________

11 Vendim i GJED 5/69, Völk  vs Vervaecke (1969) 295.



153

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 2
September 2015

treg është e kufizuar, atëherë kufizimi i tregut për pjesëtarët e tjerë ulet me 5 %. Ky
rregull duhet të ruajë konkurrencën në tregje, në të cilat një numër i madh
marrëveshjesh të ngjashme e kufizojnë konkurrencën. Marrëveshjet, të cilat
përmbajnë kufizimet bazë, nuk mund të përfitojnë nga Udhëzimi “De Minimis” i
Komisionit. Për ata vlen supozimi, se ata e kufizojnë ndjeshëm konkurrencën.
Elementi i pestë përfshin qëllimin ose efektin e ndalimit, kufizimit ose falsifikimit të
konkurrencës. Neni 101 pika i Traktatit të Lisbonës ndalon marrëveshjet, të cilat
kanë për qëllim ndalimin, kufizimin ose falsifikimin e konkurrencës. GJED ka
përcaktuar se këto kushte janë të natyrës alternative dhe jo kumulative. Sidomos
neni 101 pika 1 e Traktatit të Lisbonës përcakton, se ndër të tjera sjelljet e mëposhtme
kanë për qëllim kufizimin e konkurrencës :
a. Përcaktimi i drejtpërdrejtë ose jo i çmimeve të shitjes ose i kushteve të aktivitetit

tregtar;
b. Kufizimi ose kontrolli i prodhimit, taksimit, zhvillimit teknik ose i investimeve;
c. Ndarja e tregjeve ose burimeve;
d. Përdorimi i kushteve të ndryshme për të njëjtat shërbime kundrejt partnerëve

të biznesit, duke disavantazhuar konkurrencën.

Çdo analizë e së drejtës së konkurrencës së një marrëveshje duhet të provojë qëllimin
e një marrëveshjeje. Në çështjen Consten&Grundig, GJED e konsideroi ruajtjen e tregut
të Grundig për partnerin e saj Consten si një kufizim të qëllimshëm konkurrence.12

Edhe  në Binon vs. AMP, një çështje që kishte lidhje me shpërndarjen e  gazetave dhe
revistave, GJED përcaktoi se:  “klauzolat e kontratës, në të cilat do të përcaktoheshin
çmimet në kontratat me të tretët, janë kufizuese të konkurrencës në kuptimin e
nenit 101 pika 1”.13

Një kufizim i qëllimshëm i konkurrencës nuk do të pranohet, sepse bëhet fjalë për
forma të kufizimit të konkurrencës (kufizime bazë). Në rast se ekziston një kufizim
i qëllimshëm i konkurrencës, GJED përcakton se në këtë rast nuk ka asnjë arsye për
të analizuar çështjen, por duhet kaluar menjëherë tek pasojat konkrete të
marrëveshjeve. Sa më gjerë të interpretohet një kufizim i qëllimshëm i konkurrencës,
aq më shumë do të përfshihen pasojat e marrëveshjes në marrjen e gjykimit.
Në rast se një marrëveshje nuk do të klasifikohet si një kufizim i qëllimshëm i
konkurrencës, atëherë duhet të vlerësohen pasojat e marrëveshjes. Gjatë peshimit
të pasojave pozitive dhe negative të një marrëveshjeje duhet të kihet parasysh, se
GJED nuk ka përdorur rregullin amerikan të të ashtuquajturit “rule of reason” në
kuadër të nenit 101 pika 1 të Traktatit të Lisbonës. Sipas këtij rregulli, gjatë hetimit
të marrëveshjes duhet të merren parasysh avantazhet dhe disavantazhet për
konkurrencën, përpara se të gjykohet nëse marrëveshja konkrete është në
kundërshtim me konkurrencën.
Në çështjen Delimitis, GJED përcaktoi se si duhet të analizohen pasojat e një
marrëveshjeje. Mënyra e zgjedhur në çështjen Delimitis përcakton “new economic
approach” të GJED dhe kërkon një vlerësim më të gjerë të marrëveshjes në kontekstin
përkatës përpara se të vendoset, nëse pasojat e kufizojnë ose jo konkurrencën.
_____________________________________________________

12 Vendim i GJED, 56&58/64, Consten&Grundig/Komision (1966) 299.
13 Vendim i GJED 243/83, Binon/AMP (1985) 2015.
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Në çështjen Delimitis bëhej fjalë për qiramarrrësin e një pubi, i cili kishte marrë me
qera lokalin nga një fabrikë birre. Marrëveshja mes dy palëve përmbante një klauzolë,
sipas së cilës Zoti Delimitis duhet të shiste nga fabrika e birrës një sasi të caktuar
birre. Pyetja që lindi kishte të bënte, nëse marrëveshja e birrës kishte qëllimin ose
efektin e një kufizimi të konkurrencës.
GJED e filloi analizën e saj dhe përcaktoi se një marrëveshje e tillë e birrës është një
kufizim i qëllimshëm i konkurrencës. Ajo zhvilloi gjithashtu një test të dyfishtë (të
ashtuquajturin Testin-Delimitis), me ndihmën e të cilit do të përcaktohej, nëse një
marrëveshje shkel ndalimin e Kartelit të nenit 101 pika 1 të Traktatit të Lisbonës,
sepse ajo krijon një kufizim të konkurrencës.
Në hapin e parë të Testit-Delimitis duhet të analizohet konteksti ekonomik dhe ligjor
i marrëveshjes, për të përcaktuar nëse është e vështirë për bashkëkonkurrues të
vërtetë ose potencialë, për t’i vendosur në tregun relevant. Për të realizuar këtë
analizë duhet të përcaktohet tregu i rëndësishëm dhe në të njëjtën kohë duhet të
hetohet nëse rrjetet e marrëveshjeve të ngjashme kanë një efekt përjashtimor. Ky
efekt i rrjetit është një prej faktorëve, të cilët duhet të merren parasysh si dhe
mundësitë për një hyrje në treg. Në të njëjtën kohë duhet të kihet parasysh
konkurrenca në tregun relevant.
Në rast se ky hap i parë provon lejimin e hyrjes në treg të konkurrentëve vendas
dhe të huaj, atëherë arrihet në përfundimin se kjo marrëveshje nuk bie në
kundërshtim me nenin 101 pika 1 të ndalimit të Kartelit të Traktatit të Lisbonës. Në
rast se ndodh rasti i kundërt, pra konkurruesve u pengohet ose vështirësohet hyrja
në treg, atëherë duhet të kalohet në hapin e dytë të Testit-Delimitis. Në këtë hap
analizohet se në ç’masë, marrëveshja çon në bllokimin e tregut. Këtu duhet pasur
parasysh pozita në treg e palëve si dhe kohëzgjatja e marrëveshjes. Vlera, që përcakton
marrëveshja në bllokimin e tregut, është vendimtare për gjykimin e padrejtë dhe jo-
konform të konkurrencës.

Konkluzione

Në këtë punim neni 101 i Traktatit të Lisbonës u analizua bazuar në jurisprudencën
e GJED. U pa qartë se detyra kryesore e Kartelit të BE-së është që të mbrojë dhe
stimulojë konkurrencën e lirë,  përveç kësaj duhet të garantohet funksionimi i tregut
të brendshëm dhe të sigurohet një shpërndarje eficente e burimeve. Shpeshherë e
drejta e kartelit e BE-së ndjek edhe qëllime, të cilat nuk qëndrojnë vetëm në interesin
ekonomik të shteteve anëtare, si psh. integrimi i tregut, mbrojtja e sipërmarrjeve të
vogla e të mesme dhe mbrojtja e konsumatorit.
Përsa i përket konkurrencës së BE-së është e qartë se neni 101 i Traktatit të Lisbonës
ka një efekt të drejtpërdrejtë duke hapur mundësinë për palët që të kërkojnë
dëmshpërblim. Disa çështje, në këtë kuadër, kanë qenë Crehan,14 Manfredi15 dhe
Others v Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA and Others.16

Vlen të përmendet se sanksionet e Komisionit te BE-së në kuadër të nenit 101 kanë
__________________________________________

14 Çështja C-453/99 Courage Ltd v Crehan [2001] ECR I-6314.
15 Joined Cases C-295/04–C-298/04 Vincenzo Manfredi.
16 Others v Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA and Others [2006] ECR I-6619.
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të bëjnë me penalizimin e sipërmarrjes për shkeljen e ligjit të konkurrencës. Këtu
përfshihen gjoba prej 1 % e xhiros së sipërmarrjes, e cila vendoset në raste të shkeljeve
proceduriale (psh, dhënia e informacionit të gabuar ose të pasaktë).17 Në rastet e
gjobave prej 10 % të xhiros së sipërmarrjes, ato vendosen për shkelje me qëllim ose
në neglizhencë të nenit  101 te Traktatit te Lisbones. Sidoqoftë, gjobat e vendosura
nga Komisioni duhet të lexohen në përputhje me politikën „Leniency”.18 Vetëm në
këtë mënyrë mund të krijohet një ide e qartë e strategjisë së zbatimit të vendimeve të
Komisionit. Sidoqoftë, Komisioni është kritikuar shpeshherë për vendosjen e gjobave
arbitrare. Në kuadër të vendosjes së gjobave, Komisioni ka nxjerrë rregullat e
përgjithshme që reflektojnë mënyrën e llogaritjes së gjobës. Këto rregulla përcaktojnë
se Komisioni do të përcaktojë fillimisht një „shumë fillestare” për gjobën, e cila
llogaritet duke konsideruar rrethanat lehtësuese dhe agravuese.  Politika „leniency”
nga ana tjeter është e lidhur me denoncimin e kartelit nga ana e një sipërmarrjeje që
informon Komisionin mbi ekzistencën e praktikës anti-konkurruese, në të cilën ajo
është anëtare dhe informacioni i së cilës e lejon Komisionin të inspektojë ose të gjejë
një shkelje sipas nenit 101 te Traktatit te Lisbones.
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17 Për më shumë shiko nenin 23 pika 1 të Rregullores 1/2003/EC.
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që denoncojnë kartelin.
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Sigurimi i Cilësisë në Arsimin Profesional në Shqipëri

Msc. Elda Gega
Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional

 dhe Kualifikimeve në Tiranë

Abstract
Në arsimin e mesëm profesional, në shkollat që mbështeten nga projekte të huaja
europiane, është arritur në fazën e natyrshme të mëtimeve për fillimin e mundshëm të
zbatimit të procedurave të sigurimit të cilësisë, dhe pa dyshim, prania aktive e
institucioneve ndërkombëtare, e donatorëve të ndryshëm, asistimi prej tyre i tërësisë së
zhvillimeve në arsimin publik në drejtim të ristrukturimit, të modularizimit të
mësimdhënies, të aplikimit të kurrikulave të reja, të formimit dhe riformimit të burimeve
njerëzore etj, janë tregues të qartë të faktit që procesi i sigurimit të cilësisë, pavarësisht
nga mungesa e institucionalizimit të standardeve të vlerësimit të shkollave në segmente
të veçantë të arsimit tonë profesional, mund të konsiderohet i filluar. Në këtë studim, ne
shtrojmë problemin e identifikimit dhe implementimit të hapave konkretë, që bëjnë të
mundur sigurimin e cilësisë në Arsimin Profesional në Shqipëri, në kontekstin e
integrimeve Euroatlantike. Qëllimi i studimit është të identifikojë sfidat kryesore në
lidhje me cilësinë dhe sigurimin e cilësisë, të përditësojë zhvillimet e fundit në BE për
sigurimin e cilësisë, të tregojmë disa nga përvojat dhe karakteristikat e sitemit shqiptar
të sigurimit të cilësisë, dhe, mbi bazën e tyre, të paraqesë disa rekomandime për zhvillimin
e sistemit të sigurimit të cilësisë në arsimin profesional në Shqipëri. Objekt i këtij punimi
janë disa nga çështjet më të rëndësishme, që lidhen me manaxhimin e cilësisë në arsimin
profesional dhe me bazat e mekanizmave e të procedurave për sigurimin e cilësisë në
nivel kombëtar (përmirësimi i vazhdueshëm i kurrikulave, zhvillimi profesional i
vazhdueshëm i stafit mësimor, zhvillimi i sistemit të vlerësimit, përmirësimi i
standardeve kombëtare ekzistuese, hyrja në shkolla, zhvillimi i sistemit të sigurimit të
cilësisë në institucionet arsimore etj). Nuk bëhet fjalë për një vlerësim përmbledhës të
arsimit profesional, por për analizën e treguesve cilësorë. Këta tregues, ne do të përpiqemi
t’i paraqesim të plotë e në disa variante, për të shënuar kapërcimin e nevojshëm nga
modeli tradicional i vlerësimit të arsimit profesional drejt alternativave të reja të
vlerësimit shkencor.

Fjalë kyçe: sigurim cilësie, qasje e sigurimit te cilësisë, arsim dhe formim profesional,
sistem i sigurimit të cilësisë, manaxhim i cilësisë.

Hyrje

Studimi ka për qëllim, të japë një kontribut kritik dhe pika reflektimi për të
përqëndruar  linja kërkimi dhe instrumente të ndërhyrjes lidhur me tematikën e
sigurimit të cilësisë dhe përmirësimit të vazhdushëm të sistemeve arsimorë.
Procesi i përmirësimit të vazhdueshëm të sistemit arsimor profesional përbën një
nga objektivat strategjikë në nivel kombëtar; gjithashtu merr një vlerë strategjike
dhe organizative në lidhje me Rekomandimet e Parlamentit Europian për vendosjen
e një Kornize Referuese Evropiane për sigurimin e cilësisë në arsimin profesional.
Analiza ndërkombëtare ofron një gamë të ndryshme dhe shembuj interesantë të
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politikave dhe pikave të reflektimit për hartimin e strategjisë kombëtare të sigurimit
të cilësisë.
Sistemi i sigurimit të cilësisë në arsimin profesional në Shqipëri është në fazën e tij të
zhvillimit dhe, që të nisë ky proces, duhet fillimisht të njihet, të institucionalizohet e të
përshtatet me standardet europiane. Për këtë motiv, po ofrojmë një kontribut njohjeje
rreth tematikave të cilësisë në arsimin profesional, nëpërmjet një vlerësimi cilësor dhe
sasior, mbi përvojat që po përjetohen dhe vendosjen e një kornize referenciale mbi
qasjet e sigurimit të cilësisë, të cilat janë përdorur në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

1. Terminologjia: Cilësi dhe Sigurim Cilësie

Cilësia nuk është një koncept absolut, por një koncept kompleks, i cili varet nga
vlerat e mbështetësve të saj, objektivave, burimeve, politikave dhe kontekstit. Si e
tillë cilësia në arsim dhe në mësimdhënie vazhdimisht përkufizohet nëpërmjet debatit
politik dhe proceseve demokratike. Nuk është e mundur të jepet një përkufizim
përfundimtar dhe universal për cilësinë në sistemin arsimor. Po kështu, është e
pamundur të autorizojmë një koncept specifik në varësi të vlerave, metodave e
objektivave. Ky është një princip bazë demokratik, i cili merr në konsideratë faktin,
që është e mundur të arrihen të njëjtat qëllime nga rrugë të ndryshme dhe me mënyra
e metoda të ndryshme. Ideja që qëndron mbas qasjes së cilësisë është kjo: Cilësia ka
të bëjë me proceset dhe rezultatet e arrira nga një institucion arsimor. Për të vendosur
bazat për “cilësinë e mirë” është e nevojshme të përshkruajmë atë që duam të arrijmë;
p.sh., çfarë do të arrijë institucioni? Vetëm në këtë mënyrë është e mundur të vendosim
nëse institucioni është afër asaj që quhet <cilësi e mirë>  në një fushë. Nisur nga kjo,
çështja kryesore është të formulohen objektivat dhe të përcaktohen metoda për të
arritur këto objektiva. Prandaj, cilësia ka të bëjë me ndryshimin dhe zhvillimin e
kërkuar.
OECD (2006) e përkufizon një sistem cilësie si më poshtë.
Të gjithë aspektet e aktiviteteve të një vendi që çojnë në njohjen e të mësuarit. Ky
sistem përmbledh mënyrat e zhvillimit dhe të operimit kombëtar të politikave rajonale
mbi kualifikimet, rregulla institucionale, procese të sigurimit të cilësisë, vlerësim,
njohje të aftësive, etj. Në lidhje me arsimin sigurimi i cilësisë i referohet proceseve të
planifikuara dhe sistematike, që sigurojnë besueshmëri në shërbimin edukativ, e
cila sigurohet nga organizata.

2. Cilësia dhe sigurimi i cilësisë në vendet anëtare të BE-së :  dimensioni i ri i
Kornizës Europiane Referenciale për Sigurimin e Cilësisë,  konteksti europian

Sistemet europiane  të AFP-së janë duke kaluar  një proces modernizimi dhe
transformimi për sigurimin e një sistemi manaxhues më të efekshëm. Ky transformim
karakterizohet nga një ndryshim në manaxhim, si në nivelin e sistemeve, ashtu
edhe në atë të ofruesit,  larg nga ecuria e inputit dhe kontrollit drejt orientimit të
outputit dhe për njohjen e arritjeve.
Objektivat politikë për zhvillimin e sistemeve të AFP-së janë përmbushur në shumë
vende  anëtare dhe vende të tjera përmes politikave zhvillimore, të hartuara për të
arritur një përfshirje më të madhe të aktorëve rajonalë dhe vendorë në hartimin e
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politikave. Kjo ka rezultuar në një fushë të re pune: ngritjen e kornizave për sigurimin
e cilësisë në  nivel kombëtar, që të mund të udhëheqin dhe drejtojnë ofruesit e ATP-së.
Një nevojë paralele ngrihet gjithashtu në kushtet e inkurajimit të proceseve poshtë
– lart nga ofruesit e arsimit profesional. Që sistemet e ATP-së të jenë në gjendje të
ndryshojnë dhe të përmirësojnë cilësinë, pronësia e procesit duhet t’i përkasë vetë
aktorëve lokalë dhe rrjeteve rajonale, ku ata janë pjesë përbërëse. Në të vërtetë,
konstatohet që në të gjithë Europën ka një rritje të njohjes së kërkesave të klientëve të
AFP-së ( trajnuesve dhe punëdhënësve) dhe një trend të vazhdueshëm drejt përfshirjes
së të gjithë pjesmarrësve të përshtatshëm në zhvillimin e sistemeve të ATP-së.

3. Cilësia në arsimin profesional në Shqipëri: konteksti shqiptar
(përvojat, karakteristikat)

3.1 Kërkim dhe politika reformuese në arsimin dhe trajnimin profesional në Shqipëri

Vendet në zhvillim si Shqipëria, përballen me sfida të mëdha;  “mungesa e kërkimit
profesional dhe zhvillimi i kapaciteteve përbën një pengesë për krijimin e një baze, e
cila u lejon vendeve të zhvillojnë politikat e tyre reformuese. Nuk ka një traditë në
kërkim për arsimin profesional, p.sh.; fusha të kufizuara të hetimit, cilësi jo e
përshtatshme, qasje, metodologji e varfër dhe organizim ineficent në fushën e
kërkimit.
Tranformimet thelbësore të strukturës ekonomike dhe sociale kanë ndryshuar
tërësisht funksionet e sistemit të arsimit dhe trajnimit profesional. Një logjikë e re
po implementohet. Me mbylljen e ekonomisë, fabrikave, ndërrmarjeve, shkollat po
sforcohen të kujdesen tërësisht me ciklin e arsimit profesional. Si rezultat, arsimi
është bërë më teorik dhe çmimi po rritet. Në ekonominë e tregut, një sinjal i ri midis
nevojave të tregut të punës dhe nevojave (ndihmave të arsimit profesional) duhet të
vendoset dhe të mendohet nëpërmjet patneritetit social.
Deri në fund të viteve ’80 kërkimi në arsimin profesional realizohej në institucionet
e kërkimit të arsimit e trajnimit profesional, që fokusohej eksluzivisht në çështjet “e
brendshme” të arsimit profesional, si kurrikula, tekste, materiale mësimore dhe
trajnimi në punë i specialistëve të arsimit profesional. Këto institute ishin pjesë e
sistemit të centalizuar nga lart-poshtë. Disa sektorë industrialë kishin institutet e
tyre të kërkimit  dhe puna e tyre kishte natyrë teknike.
Kërkimi realizohej  në institute që i përkisnin Akademisë së Shkencave, ministrisë
apo degëve të saj dhe kërkimi i orientuar i politikave rekomandohej nga institute të
lidhura me Partinë. Ato konsideroheshin pjesë e madhe e sistemit të arsimit socialist,
ku arsimi profesional, për arsye ideologjike e ekonomike, zinte një pozitë favorizuese
në krahasim më arsimin e përgjithshëm.
Kjo shpjegon arsyen përse mbas tranzicionit institucionet e arsimin profesional  e
gjetën shumë të vështirë përshtatjen  me ndryshimet sistematike në ndërmarrëdhënien
ndërmjet arsimin profesional, tregut të punës dhe sistemit të punësimit.
Institutet e kërkimit janë ende të fokusuara në përgatitjen e punëtorve të kualifikuar
dhe në termat e qasjeve input-bazë (që përmban kurrikula, plane mësimore, kualifikime).
Më pak rëndësi u jepet çështjeve, si: cilësia e procesit të mësimdhënies dhe integrimit
të të mësuarit praktik – teorik. Vetëm kohët e fundit, një qasje e bazuar në rezultatet
e të mësuarit po rilind, por kjo më tepër në funksion të ripërkufizimit të standardeve
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të arsimit. Trysnia ndërkombëtare për t’u fokusuar në rezultate, rëndësinë e
efikasitetin e ka vendosur në arsimin profesional dhe kërkimin drejt tregut të punës
larg nevojave të të mësuarit, aspiratave dhe pritshmërive të nxënësve. Rezultati i
përgjithshëm i këtyre zhvillimeve tregon që sistemi i arsimit profesional nuk është
më në gjendje të përballet “pa ndihmën e jashtme”me sfida e reforma sistematike.
Kërkimi në arsimin profesional dhe koncepti për kërkimin nuk është zhvilluar ende
jashtë traditës së brëndshme. Institucionet e arsimin profesional kanë hasur probleme
serioze për të dalë nga kutitë pasi ndryshoi sistemi.
Ka  mungesë dramatike të burimeve financiare dhe koncepteve për të rindërtuar sistemin
e arsimit profesional. Komuniteti donator ndikon shumë në zhvillimin e njohurive.
Çështja kryesore është mungesa e fondeve  për pajisje shkolle, rinovim premisash, rroga
të mira ose shkurt të rindërtojë një institucion që shkonte shumë më mirë përpara.
Procese reformimi po zhvillohen në të gjitha vendet në tranzicion. Politikat e reja të
arsimit profesional tentojnë ta drejtojnë  arsimin profesional më tepër  bazuar te
aftësitë, sesa njohuritë bazë dhe fokusohet më shumë te rezultatet e të mësuarit,
sesa në inpute, si: kurrikula, programe dhe roli i mësuesit. Përparësi u jepet më
tepër kualifikimeve, sesa proceseve të të mësuarit. Po përpiqemi të ristabilizojmë
ekuilibrin ndërmjet politikave bazë të rezultateve të të mësuarit dhe politikave që
fokusohen në sigurimin e cilësisë së inputeve dhe proceseve.

3.2 Arsimi dhe formimi profesional në Shqipëri
Aktualisht, në Shqipëri po zbatohet  një reforme gjithëpërfshirëse në fushën e arsimit
profesional. Ajo përfshin të gjithë sektorët dhe nivelet e arsimit profesional dhe, në
etapën e saj të fundit ,do të çojë në një sistem të AP-së që është efikas, funksional, i
qenësishëm e me shumë cilësi.
Është e rëndësishme të theksojmë se reforma në fushën e cilësisë synon, veç të tjerash,
edhe në harmonizimin e këtij sistemi me sistemet ndërkombëtare të njohura të cilësisë,
në veçanti me Kornizën e Përbashkët Europiane të Sigurimit të Cilësisë, e cila është
hartuar në nivel Europian dhe në lidhje me Procesin e Kopenhagenit.
Qeveria Shqiptare, e cila mori detyrën në Shtator të vitit 2013, ka vendosur si një
nga prioritetet e saj modernizimin e sistemit të arsimit dhe formimit profesional
(AFP) dhe formimin e punëkërkuesve, me qëllim punësimin e njerëzve. Formimi do
të ofrohet nga shkollat publike ose private, Qendrat e Formimit, Qendrat
Shumëfunksionale, universitetet, kompanitë ose ofrues të tjerë. Ajo ka vendosur të
transferojë të gjitha përgjegjësitë për AFP-në nën MMSR.
Për të formësuar dhe strukturuar integrimin e Shkollave të Mesme Profesionale
(SHMP) dhe Qendrave të Formimit Profesional (QFP) publike nën udhëheqjen e re
politike, është e nevojshme të përvijohet një kornizë konceptuale strategjike, që
merr në konsideratë përbërësit kyç të ndërlidhur dhe fushat e lidhura me politikën
e AFP-së; Lidhja me Tregun e Punës, Aksesi dhe Pjesëmarrja, Cilësia, Financimi dhe
Qeverisja. Teknikisht nuk ekziston një Strategji Kombëtare për Sigurimin e Cilësisë
në Shqipëri, por ekzistojnë Korniza Strategjike Kombëtare dhe sektoriale të lidhura
më të. Strategjia Kombëtare për Punësimin dhe Aftësim 2014-2020, Strategjia e
Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar, dhe Strategjia Kombëtare e Arsimit dhe
Formimit Profesional 2009-2014 synojnë zhvillime të lidhura me përmirësimin e
sistemit të arsimit, shërbimeve të punësimit dhe sistemit të arsimit dhe formimit
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profesional. Ka një kornizë institucionale të plotë lidhur me sigurimin e cilësisë, që
përfshin MAS-in , MMSR-në dhe Agjencinë e Arsimit Profesional , AKP , Institutin
e Zhvillimeve Arsimore, etj. Aspektet e sigurimit të cilësisë janë integruar si pjesë të
tjera të funksioneve të institucioneve;
Në këtë kontekst, janë ndërmarrë disa hapa të rëndësishëm për reformimin e AFP,
sidomos në lidhje me aspektet sistemike të tij. Ligji i AFP (2002) vendosi bazat e
ndryshimeve të mëtejshme në këtë sektor. U krijua Këshilli Kombëtar i AFP, si një
mekanizëm këshillimor me përfaqësim tripalësh (qeveri, punëdhënës, punëmarrës).
Kohëzgjatja e Arsimit të detyruar u rrit nga 8, në 9 vite shkollimi, ndërsa kohëzgjatja
maksimale e Arsimit Profesional u pakësua nga 5, në 4 vite shkollimi.
Eshtë rishikuar struktura e Arsimit Profesional e cila është në përputhje me Kornizën
Europiane të Kualifikimeve (KEK); Ajo paraqitet më fleksibël dhe ofrohet në disa
nivele:
- Arsimi Profesional bazë, në Nivelin I (hyrje në punësim), i orientuar sipas
drejtimeve të gjera profesionale, me kohëzgjatje 2 vite pas përfundimit të arsimit të
detyruar. Ofron çertifikatë të përgatitjes bazë profesionale (punonjës gjysëm i
kualifikuar/ndihmës) dhe lejon kalimin në Nivelin II të AP ose në tregun e punës.
- Arsimi Profesional në Nivelin II, i orientuar sipas disa profileve profesionale
për çdo drejtim profesional, me kohëzgjatje 1 vit pas përfundimit të arsimit profesional
bazë. Ofron çertifikatë të përgatitjes profesionale të punojësit të kualifikuar. Lejon
kalimin në Nivelin III të AP ose në tregun e punës.
- Arsimim teknik/manaxherial në Nivelin III, i orientuar sipas drejtimeve/profileve
profesionale. Ka kohëzgjatje 1 vit pas përfundimit të Nivelit II, ose 2 vite pas
përfundimit të Nivelit I, ose 4 vite (bllok) pas arsimit të detyruar. Në përfundim të
tij, nxënësit i nënshtrohen provimit të Maturës Shtetërore Profesionale dhe provimit
të Praktikës Profesionale të Integruar. Ofron çertifikatë të teknikut/menaxherit në
profesionin përkatës, si dhe diplomën e maturës shtetërore profesionale. Lejon
kalimin në tregun e punës, në arsimin e lartë universitar ose në arsimin post-
sekondar.
- Arsimim profesional post-sekondar në Nivelin IV, si bllok i veçantë i orientuar
sipas profileve specialiteteve profesionale të posaçme. Eshtë me kohëzgjatje 1-2 vjeçare,
pas përfundimit të arsimit të mesëm (të përgjithshëm ose profesional). Ofron çertifikatë
të kualifikimit profesional në profesionin përkatës dhe mundëson kalimin në tregun
e punës.
Sot AFP publik ofrohet në 42 shkolla profesionale dhe 10 qendra të formimit
profesional. Janë ristrukturuar një pjesë e ndërtesave të shkollave profesionale dhe
qendrave të formimit profesional, si dhe e mjediseve mësimore (reparteve) për
praktikat profesionale

Metodologjia e kerkimit

Në fillim të punës me studimin, u hartua një metodologji për vlerësimin ose
krahasimin e ofruesve të AFP-së, e cila shikonte në dimensionet e mëposhtme që
rrjedhin nga zinxhiri i vlerave të AFP-së: efikasiteti i brendshëm i veprimeve dhe
efektshmëria e jashtme, ku secili dimension përshkruhet nga një grup faktorësh
kyç. Instrumentat e kërkimit, pra Fletët e Informacionit Bazë dhe Pyetësorët, u
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hartuan për të mbledhur informacionet e nevojshme për të mundësuar vlerësimin e
faktorëve kyç që mbulonin aspektet cilësore si dhe sasiore. Baza themelore për
vlerësimin e 52 ofruesve të AFP-së ishte një kornizë referimi ku pyetjet individuale të
instrumentave të kërkimit ishin të lidhura me kriteret e vlerësimit për të reduktuar
kompleksitetin e informacioneve të marra nga ofruesit e AFP-së në dhjetë aspekte
të zinxhirit të vlerave. Një Strukturë Vlerësimi me shkallë lejoi aplikimin e të njëjtave
kritere vlerësimi për të gjithë ofruesit e AFP-së. Së fundi, një instrument përmbledhës
vlerësimi u organizua sipas treguesve të (1) efikasitetit të brendshëm të veprimeve
dhe (2) efektshmërisë së jashtme. Dy rezultatet e vlerësimit të përmbledhur u
përdorën në përfundim për pozicionimin e secilit ofrues të AFP-së në Matricën e
Performancës së Ofruesve të AFP-së
                     Figura 1: Faktorët Kyç të Zinxhirit të Vlerave të AFP-së

  burimi: Heitmann (2014)

Konkluzione

Studimi u fokusua në aspektet institucionale dhe sistemike të ofrimit të AFP-së,
duke përdorur kriteret e efikasitetit të brendshëm dhe efiktshmërisë së jashtme. Gjetjet
kyçe mund të përmblidhen si më poshtë:
Në lidhje me cilësinë dhe përmbajtjen e programeve dhe kurseve afatshkurtra të
AFP-së, kurrikula e AFP-së nuk po prodhon të diplomuar që kanë njohuritë
thelbësore, aftësitë dhe kompetencat profesionale, për të hyrë në pozicione pune të
lidhura me formimin profesional.
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Një konstatim tjetër i rëndësishëm është që arsimi profesional me kohë të pjesshme
duket se është zbatuar dobët dhe nuk i shton shumë aftësi pjesëmarrësve, për shkak
të shpërfilljes së formimit të aftësive praktike.
Në lidhje me zgjedhjen dhe pranimin e nxënësëve/kursantëve, ka një mungesë të
kritereve bazë të pranimit për nxënësit para se të hyjnë në SHMP. SHMP-të zakonisht
marrin nxënës me nota mesatare shumë të ulëta nga shkollat fillore ose ato që
dëshirojnë të kalojnë vitin e parë të gjimnazit.Përbërja e nxënësve dhe kursantëve
tregon që AFP-ja aktualisht është e njëanshme në aspektin gjinor dhe mospërfshirëse.
Regjistrimi aktual i vajzave/grave në AFP është i kufizuar. Pjesëmarrja e nxënësve
meshkuj në SHMP është 82%, ndërsa pjesëmarrja e nxënëseve femra në SHMP është
16%. Situata në QFP-të në lidhje me njëanshmërinë gjinore duket pak më mirë.
Këtu, pjesëmarrja e kursantëve meshkuj është 61%, ndërsa pjesëmarrja e kursanteve
femra është 39%. Në lidhje me aksesin e njerëzve me aftësi të kufizuara, 50% e QFP-
ve raportuan se kanë procedura të veçanta për pranimin e tyre.  Përsa i përket stafit
dhe zhvillimit të stafit, cilësia dhe sasia e stafit manaxherial dhe mësimdhënës mund
të konsiderohen si shqetësime të mëdha të sistemit të AFP-së. Shumica e mësuesve
japin mësim në një profil të AFP-së, që përgjithësisht i korrespondon arsimimit të
tyre (73% të përshtatshëm dhe 11% pjesërisht të përshtatshëm). Për instruktorët
shkalla e përputhshmërisë së lëndëve të mësimdhënies dhe arsimimit të tyre është
më e ulët (60% e përshtatshme dhe 12% pjesërisht e përshtatshme). Ka një proporcion
të lartë të mësueseve femra në lëndët e përgjithshme (67%) dhe lëndët profesionale
(64%).Numri i mësuesve/instruktorvetë AFP-së në dispozicion për mësimin e lëndëve
profesionale varion në mënyrë të konsiderueshme nga një ofrues i AFP-së te një
ofrues tjetër.Megjithatë, në përgjithësi, kapaciteti i stafit manaxherial dhe mësimor
konsiderohet si i pamjaftueshëm. Ka tregues të qartë për mungesë të mësuesve/
instruktorëve të kualifikuar të AFP-së, që pengon ofrimin cilësor të teorisë dhe
praktikës profesionale.
Për shkak të gjendjes përgjithësisht të dobët të mjediseve dhe pajisjeve, nxënësit
nuk janë në gjendje të njihen nga afër me teknologjitë, mjetet dhe instrumentet e
përdorura në vendin e punës. Disa SHMP kanë pajisje, por nuk i përdorin ato.
Pajisjet në dispozicion për formimin praktik të aftësive nuk janë të mjaftueshme për
të gjithë nxënësit e regjistruar në shumë fusha.
Organizimi dhe Manaxhimi është një çështje shumëplanëshe. Studimi ynë  tregoi
që të gjithë ofruesit e AFP-së dhe veçanërisht SHMP-të kishin mangësi në
manaxhimin e përditshëm të aktiviteteve të tyre nga mungesa e autonomisë ose e
vetë-administrimit. Struktura administrative e sistemit të AFP-së është tepër
komplekse;përgjegjësitë për “jetën” e përditshme të SHMP-ve dhe QFP-ve
shpërndahen në institucione të ndryshme  qeveritare në nivel qendror dhe vendor.
Në lidhje me gatishmërinë për punë dhe punësimin e të diplomuarve, rezultatet nga
vlerësimi tregojnë qartë që sistemi aktual i AFP-së nuk i pajis të diplomuarit e AFP-
së me aftësitë e nevojshme për të hyrë në tregun e punës. Përveç kësaj, mbitheksimi
i AFP-së akademike të orientuar drejt Maturës nuk e rrit mundësinë e punësimitdhe
gatishmërinë për punë të të diplomuarve të AFP-së. Ky mbitheksim, më tepër hap
rrugën për arsimin e lartë. Pra, AFP-ja shërben si një rrugë e lehtë hyrje në arsimin
universitar për së paku 50% të të diplomuarve të AFP-së dhe perceptohet si e tillë
nga shoqëria.
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Rekomandime

1. Të rishikohet legjislacioni ekzistues dhe të hartohet një kuadër ligjor modern
dhe konsistent për AFP-në, duke përfshirë gjithashtu krijimin e Qëndrave të
reja Shumëfunsionale të AFP-së.

2. Të ndahet rruga e Arsimit Profesional nga Matura.
3. Të hartohen kurrikula të AFP-së të lidhura me profesionin, të cilat gjithashtu,

lënë hapësirë për më shumë fleksibilitet..
4. Zhvillimi dhe zbatimi i një plani kombëtar për burimet njerzore, për të gjithë

stafin drejtues dhe mësimdhënës të AFP-së.
5. Të përmirësohet infrastruktura, pajisjet dhe mjediset në sistemin e AFP-së; në

terma sasiore dhe cilësore bazuar  në planet strategjike të investimeve specifike
për ofruesin.

6. Të kontribuohet në mënyrë proaktive në diskutimin kombëtar mbi përcaktimin
e përzierjes optimale të instrumentave financiarë për AFP-në.

7. Të përmirësohet tërheqja e AFP-së për nxënësit, mësuesit/instruktorët,
punëdhënësit, prindërit/kujdestarët/sponsorët dhe publikun në tërësi.
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Abstract

Economic situation of the last five years has resulted in significant changes in terms of
financial stability in the country and the region. In Albania, the economic situation is
undergoing profound difficulties and the banking system in the country is suffering
high levels of bad loans. In this article we try to study the volatility of the bad loans
percentage. Initially we studied the macroeconomic factors that are responsible for the
fluctuation of bad loans and then we applied the stress test to analyze the viability of
their macroeconomic shocks. Two methods will be used in this study, linear econometric
methods and stress tests methods.

Keywords: NPL, GDP, Inflation; Unemployement .

Introduction

In the last decade, many countries have experienced problems in the banking sector.
In today’s business, risk plays a critical role. Almost in every recommendation it is
required from business managers and executives to balance risk and return in order
to decrease the number of businesses who lose solvency capabilities. In the banking
system, risk management takes a special importance, where regulators are responsible
for protection against failures of the banking system and the economy. Although
banks have very similar risks to other businesses, the main risks that particularly
affect banks are: Credit risk which is the address in the project navigation and
occupies 60-70% by weight of the total risk, operational risk, liquidity risk, market
risk and interest rate risk. If we consider the sectors that contribute to economic
growth, we observe changes in the distribution over the last decade. For example
the construction sector, which until 2008-2009, generated added value for the
economy, in the last five years the sector has become almost invisible. Also lending
to this sector is also responsible for a significant portion of not returned loans. The
level of lending for businesses, individuals and the government continues to bind
the economic growth but this depends on the credited sector.  According to (Lusha,
Aliaj, & Xhabija, Nentor 2013), only lending to services sector realizes the value
added to the economy while lending in other sectors such as construction, agriculture
and industry does not reflect the value added in the economy for the period 2007-
2013. The level of demand for short-term or long-term loans has been increasingly
decreasing in recent years; this is conditioned by the slow performance of economic
activity, uncertainty regarding future projects and prudent behavior (reserved) of
banks in terms of lending, taking into consideration the previous experiences. Even
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in the Financial Stability Report issued by the IMF in March 2014, the high percentage
of the non-performing loan was recorded as one of the main problems of the financial
sector. IMF in this report provides several recommendations for Albania in connection
with the solution of this problem. Some of the recommendations are the creation of a
working group to clarify the tax issues that are hindering banks in the write- off of
non-performing loans from their balance sheets; development of guides to facilitate
the sale of non-performing loans; taking measures to achieve a better financial
reporting; taking measures to further strengthen the bank credit policies and lending
standards initiating a review of the quality of assets other banks. One recommendation
of IMF related to further improvement of the CPC regarding the postponement of
decisions by courts related with payments towards creditors and clarification of the
order of priorities in case of the use of the property as collateral several times.

Methodology

Bad loans are a disease for the banking sector, and in case the supervisory body or
the banks themselves do not take measures to better manage their rates, then the
disease can be fatal. The issue of high-grade debt is an actual problem to the thought
that her treatment would be a large stated interest. Specifically, identification of the
factors managing the NPL in our country will tell us what are the mechanisms that
can be used to manage them. In addition, with great interest would be a comparison
of the stability of Albania NPL stability with another country. To make this analysis
will use a method, used mainly by central banks, the stress tests method. To test the
impact of the level of bad loans in Albania’s economic growth was built econometric
model whose parameters were evaluated by the method of least squares the NPL
level of lending and economic growth of the country which is an indicator directly
related not only to the customers of the bank, but with public in general. The rate
of non-performing loans (NPL) serves as the dependent variable. This variable is
taken from the Bank of Albania for the period 2000-2014. All other data independent
variables provided by the BOA, INSTAT.

Literature Review

There are several authors who have involved the GDP factor in their studies on the
credit risk or macroeconomic or stress tests. This is why in the model same as
(PESOLA, 2001), (VIROLAINEN, Kimmo, 2004), (Havrylchyk, 2010) and (Vlieghe,
2001) we have considered the impact of this macroeconomic indicator on the bad
debt level. The Gross domestic product represents economic growth, so taking into
consideration this factor in the NPL level modeling is of high importance. Lending
to the economy is included empirical analysis of bad loans by many authors as
(Pesola, 2001), (Virolainen, Kimmo;, 2004) dhe (Vlieghe, 2001). These authors have
come to the conclusion that this is an important element in explaining the volatility
of the rate of bad loans. Moreover, literature suggests that this factor has been
taken into account during the construction of our model.
Another macroeconomic factor that will be considered as fluctuation explanatory
of NPL rate is the inflation. This variable is published quarterly by the Institute of
Statistics for both countries taken into consideration. Another factor which we
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have considered in the analysis of bad debt fluctuation is the interest rate of the
loans. Authors such as (Pesola, 2001), (Virolainen, Kimmo;, 2004), (Havrylchyk,
2010), (Vlieghe, 2001) dhe (Rinaldi & Sanchis-Arellano, 2006) have considered this
element in their analysis.

Modeling

In our model as the dependent variable is the rate of non-performing loans (NPL).As
independent variables or explanatory variables are the real GDP growth (PBB),
unemployment rate (NPP), annual rate of inflation (INFL), lending interest rate
(INTR), and real exchange rate (NKK).
To build this relationship mode we applied a statistical test after being assured that
the model successfully passes these tests managed in the best model possible.
The factors that we have identified will build a multiple regression model which we
will use to make our analysis and hypothesis. The model of the multiple regression
is as follows:

Where:
 NPL= Non Performing Loans
PBB=   Gross Domestic Product
INFL=Inflation
INTR=Interest rate
NPP= Unemployment rate
NRKK= Real exchange rate

Table1: Descriptive statistics

Table 2: Importance of the model coeeficients
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Thus, the econometric model will take the form:

To see how well the model is obtained or how well it explains the relationship
between independent variables and the dependent variable see our results in the
table below the explanatory level.
The explanatory of the model is analyzed through the determination coefficient
which shows in what degree the dependent variable approached the real observed
values. This coefficient in our case is 95%. In multiple regression models to avoid
overestimating the coefficient of determination as a result of the large number
In multiple regression models to avoid overestimating of the coefficient of
determination as a result of the large number of variables it is more important the
corrected coeeficient. The corrected R2 for our model is approximately 91%, which
means that GDP, unemployment, inflation, interest rates and the effective exchange
rate explain the level of non performing loans approximately 89%.
Table 3:Econometric Model Evaluation

From the above table resulted in the model under consideration is important because
it explains at 90% of GDP volatility. Here we must note that the considered model
takes into consideration the relevant relationship for a limited period of time. The
restriction is a problem which comes as a lack of data for the variables considered.
Whole model appears statistically significant when P-value is below 5%. Defining
the differences lag is made by considering the real logic connection of the banking
market and also by considering the  importance of the independent variables.
Regarding other variables considered, it resulted in the increase of NPL with 1%
reduction would reflect gross domestic product by 0.1%. This effect shows that
increasing the level of bad loans has a negative effect on economic growth in Albania.
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Literature and experience show that between NPL (non performing loans) and
economic growth of a country there is a negative correlation, so the growth of one
has a negative effect on the other one. Results of the model under consideration
show that the economy of our country where a negative connection between the
NPL and the GDP. We proved through the Fisher test that between the dependent
variable which is the rate of non-performing loans and the independent variables
(PBB.INTR, INFL, NRKK) there is an important relationship.
It is important to make a cross check in order to assess which of the parameters (beta)
is more important. As a statistical method, to control the importance of individual
parameters serves criterion ‘t’. By comparing the values   of ‘t’ calculated from the
table below, the ‘t’ á critical to 00:05 turns out that factors affecting more the NPL rate
are; the GDP growth, the rate of credit interest, and the unemployment. The exchange
rate is within the limits accepted as statistically important. An increase in GDP with
one unit, affects the ratio of non-performing loans by 1.6 units. GDP growth of a
country makes the overall level of household incomes grow by increasing
consumption and helping further the development and growth of businesses and
reducing problems with repayment of loans. According to our model if we increase
the  unemployment rate by one unit, this will affect the growth of non-performing
loans to the extent of 2.4 units. This strong correlation is explained by the direct
impact that unemployment  has in the individual’s income and its solvency capacity.
An increase in inflation with a unit reduces the rate of non-performing loans by 3.2
units. So to prove a negative association Albania inflation rate with bad loans, this is
due to the fact that with the rise of inflation there is a drop in the real value of the
debt taken, making the loan repayment less costly and thus reducing the non-
performing loans. An increase in the loan interest rate brings a decrease of 2.1 units
of non-performing loans indicators. This result does not prove the positive connection
of these indicators, which is reflected in previous literature. Increased interest directly
increases the cost of making the loan more expensive and fueling credit risk. An
increase of one unit effective exchange rate causes a decrease of bad loans by 0.6 units,
so there is a negative relationship between these variables is statistically significant.

Conclusions and recommendations

Results show that increasing the level of non-performing loans (NPL’s) in the system
automatically triggers and reduces the economic growth (GDP). NPL level is negatively
related to the financial performance of the banks in terms of return on assets (ROA),
return on equity (ROE), interest income and other income. The higher the rate of
NPL in a bank, the lower will be its profitability indicators and on the other hand,
the lower the profitability indicators, the lower will be the impact on GDP.
Also, higher NPL rates will be translated into more funds held in the form of
provision of funds, which in other cases would be intended to be reproduced in the
system. Results of the study (through regression analysis) showed that 1% increase
in the level of loans in the country would cause a negative effect on the reduction to
0.1% of national GDP. The model considered and found that credit to the economy
has a positive impact on economic growth. Specifically increase by 1% of lending
will affect GDP growth by 0.73%, for the period 2007 to 2014 in Albania. Both of
these variables give credit NPL and their effects on GDP after a 9-month period (t
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+3). From the above can konvergojmë that problem their lasting effect on borrowers
not only directly, but in the whole society in which part of commercial banks lending.
Empirical data shows that there is a positive correlation between CSR and financial
performance of the bank. To strategic choice is the main motivation which banks
engage in CSR. Above all, management should develop and implement appropriate
policies for the implementation of a positive organizational culture as well as a
socially responsible attitude of the bank staff they manage. Bank employees should
also be guided by healthy CSR policies during the course of their lending. This is
because the irresponsibility and/or their negligence may cause serious social costs
to the community in which the institution (bank) where they work, operates. Staff
commitment and direction for creating a socially responsible bank should be not
only a  periodic engagement with advertising character but the commitment should
be continuous, measurable and reliable. This kind of engagement brings direct
benefits to consumers and the community in terms of reducing risks and improving
quality of service. As it is expressed in this paper, the concepts of CSR and ethical
behavior are becoming ever more important and for the business due to the fact
that the last crisis. Which for the sake of truth have its share of guilt), it has reinforced
the need for the inclusion of morality in the banking business.
The experience in the application of CSR and the ethical principles in the banking
sector have generally accepted the opinion that the Bank’s Social Responsibility and
ethical principles of the bank are considered by the management as simply and only
appropriate tools or marketing forms in the public and are not integrated into the
general policies of the commercial banks. This situation is observed in the Albanian
banking market, where financial crisis caused a very large increase in non-performing
loans (NPL’s), which results also as a result of lack of CSR and morality principles.

Literature

Bank of Albania. (2009). Buletini i Bilancit të Pagesave. Tiranë: Bank of Albania.
Banka e Shqipërisë. (2013). Raporti vjetor. Tiranë: Banka e Shqipërisë.
BoA-Arkiva_e_kursit_te_kembimit. (2014). Arkiva_e_kursit_te_kembimit_2372_1.php.
Tiranw: Banka e Shqipwrisw.
Dash & Kabra, G. . (2010). The determinants of non- performing assets in Indian
commercial Banks. An econometric study. Middle Eastern Finane and Economics Journal.
Dimitrios P. Louzis;Angelos T. Vouldis;Vasilios L. Metaxas. (2010). Macroeconomic and bank-
specific determinants of non-performing loans in Greece: a comparative study of mortgage, business and
consumer loan portfolios. Athens: Bank of Greece.
Rinaldi, L., & Sanchis-Arellano, A. (2006). Household debt sustainability, what explains
household non-performing loans? An empirical analysis. 570.
Shan, J., Jianhong, Q. . (2006). Does financial development lead economic growth? The
case of China. Annals of Economics and Finance, 231-250.
Tecles, P. L., Tabak, B. M. (2008). Estimating the credit – GDP elasticity: the case of Brazil. The
Banco Central do Brasil.
Virolainen, Kimmo;. (2004). Macro stress testing with a macroeconmic credit risk model for Finland.
Vlieghe, G. (2001). Indicators of fragility in the UK corporate sector.
www.edu/ahmady/courses/econ302/lectures/Intermediate Macroeconomics;. (n.d.). The
compsition of GDP.



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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 2
September 2015

170
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Abstrakt

Drama “Përplasjet” e Ekrem Kryeziut është dramë për burgun. Për burgun politik të
shqipatrëve të Kosovës në sitetemin komunsit e totalitar të ish-Jugosllavisë.
“Përplasjet” është një realiteti artistik që është ndërtuar mbi tharmin e realitetit jetësor,
madje të jetuar nga vetë autori i dramës. E, në këtë realitet artistik jetojnë dy personazhe
dramaturgjike: Ceni dhe Toni. Në mes tyre është Eva, një pesonazh fiktiv, e cila, në këtë
ambient, po ashtu,  vjen nga realieti “jetësor”, vjen nga një moment jete fiksuar në një
shkrepje fotoaparati (vjen nga një fotografi). Tashti, të dy personazhet e gjalla
dramaturgjike, Ceni e Toni duhet të ballafaqohen, përpos me shumë sfida të tjera jetësore
edhe me personazhin-fotografi, e cila bëhet e gjallë, bëhet realitet jetësor i tyre brenda
realitetit artistik të Ekrem Kryeziut. Pra, Ceni si personazh jetësor i një realiteti artistik,
përmes imagjinatës së tij krijon personazhin “artistik” Evën, njësoj, siç autori i dramës
“Përplasjet” ka krijuar personazhet e realitetit artistik nga personazhet e realitetit jetësor.
Në këtë dimension, autori i dramës, E. Kryeziu dhe Ceni, janë krijues personazhesh
artistike, anipse vet Ceni është persoanazh i krijuar artistik (nga autori i dramës). Kjo
nuk paraqet ndonjë veçanti të kësaj drame, sepse kjo mënyrë e krijimit është e njohur
dhe e lëvruar shumë më parë nga autorë të tjerë, (duke u nisur nga Luigi Pirandello, me
vepërën e tij “Gjashtë personazhe kërkojnë autorin” e deri te bashkëkohaniku Milazim
Krasniqi me etnodramën “Monedha e Gentit”), por veçantia gjendet te një dimension
tjetër, që i jep dallim kardinal veprës dhe autorit të saj. E, ky dallim nuk gjendet as në
faktin se E. Kryeziu e ka përjetuar burgun-realitetin jetësor, të cilit, ma pastaj, i ka dhënë
azil në realiet artisitik (dramaturgjik-skenik), por gjendet në faktin se autori i dramës
“Përplasjet” ka zëvendësuar deri në sakrificë lirinë personale etike me idhujtarinë estetike
letrare-skenike. Ky është, pra, dimensioni kardinal nga i cili buron vlera artistike dhe
kënaqësia estetike.

Fjalët kyçe: Realitet jetësor-realitet artistik, personazhe, dramë ironike, vlerë estetike.

Hyrje

Cikli i dramave të Ekrem Kryeziut që për tematologji të tyre kanë burgun, kujtoj,
përmbyllet me dramën “Përplasjet”, (Universiteti Vizioni Europian, Pejë, 2008), e
cila është ndërtuar në relacionet e realitetit jetësor si imitim i tij dhe artit si imitim i
veprimit dhe mendimit për të krijuar një produkt dramaturgjik-skenik me vlera
ideo-estetike, gjithnjë në bazë të parimit se arti është vlerë e civilizimit dhe
njëkohësisht është vlerë që i mjafton vet-vetës (parnasizëm).
Metodologjia krijuese e Kryeziut në dramën “Përplasjet” ka ecur, të thuash, nëpër
tehun e shpatës, në mes të realitetit jetësor dhe realitetit imagjinar artistik. Si e tillë
“Pëplasjet” është krijuar mbi parimet kundërthënse, mbi përplasjet e dy realiteteve,
por është krijuar duke u mbështetur edhe në sintetezën e linjave dualiste: arti është
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vlerë utilitare e shoqërisë njerëzore dhe, arti është mjet i ikjes “nga banaliteti i jetës
së përditshme në sfera më të larta të ekzistencës, sepse arti s’ka qëllim tjetër pos
vetvetës” (Vinca, 2012, 214), siç kërkonin lartpurlartistët. Më gjithë këtë sintezë, e
cila vjen si derivat i kujtesës dhe ekpseriencës së kaluar jetësore, autori ia del të
krijojë, pra, përmes lidhjes retrospektive një botë të veçantë imagjinare letrare-skenike.
Kështu, me pak fjalë, E. Kryeziu, krijon “një botë të fantazuar, të cilën e merr shumë
seriozisht, d.m.th. e trajton me pasion të madh duke e ndarë qartë nga realiteti”
(Frojd, 2005, 6). Por, edhe pse realiteti artistik i këij autori është plotësisht i
qëndrueshëm brenda fronit vetanak (l’Art pour), megjithatë vlera e tij, në aspektin
utilitar, nuk do të kishte potencën e duhur nëse do të kishte “mospërputhje të jetës
reale me krijimtarinë artistike”, (Brahimi,1989, 209) në kuptimin e të ashtuquajturit
korelativ objektiv, pra, në gjetjen e elementeve “që në vete përmbajnë informata
analoge me dramën që e jetojmë aktualisht” (Theatri, nr.4. 1998, 64), ose që e kemi
jetuar.
Drama “Përplasjet” nuk është vetëm një “rrëfim” i një realiteti të jetuar, madje edhe
nga vetë autori, por është edhe një iluzion i atij realiteti, do të thotë është iluzioni
letrar përmes së cilit është krijuar iluzoni jetësor duke e kthyer, kështu, mbrapshtë
stilistikën e disa drejtimeve letrare-dramatike që ndonjëherë kanë vuajtur nga qëllimi
i autorit, sepse, tek ata autorë, “kryelartësia e unit ka zëvendësuar krenarinë e
sinqertë të mjeshtrit” (Fraj, 1990, 160). Në këtë kontest,  “Përplasjet” e favorizon
krenarinë e sinqertë të mjeshtrit, përkëtsisht të Ekrem Kryeziut si dramaturg, duke
e zhverësuar kryelartësinë e unit individual të tij si personazh i burgosur dhe si
personazh i një realiteti të jetuar jetësor.
Pikëpamjet e pranuara biografike të dramaturgjisë dhe madje të domosdoshme për
një dramaturgji, qoftë ajo më e zakonshmja, janë krijuar dhe sistemuar në vlera
etike dhe estetike dhe si të tilla janë shndërruar në instrument që (po ashtu) e
tejkalojnë dilemën e Kierkegardit mes idhujtarisë estetike dhe lirisë etike, përmes
laboratorit artistik krejtësisht të lirë e të vullnetshëm të autorit, Ekrem Kryeziut.
Duke kundruar në këtë sens, Ekrem Kryeziu, ndonëse në dramën “Përpjasjet ka
elemente autobiografike të personifikuara përmes personazhit të Tonit, e hudh tutje
përjetimin emocional dhe mendimor, fizik e shpirtëror dhe e këmben atë me fuqinë
krijuese artistike, madje ia del të “vras vet-vetën”, duke e vrarë Tonin në fund të
dramës përmes duarve të personazhit të Cenit. Vrasja e Tonit mund të konsiderohet
argument i fuqishëm se Ekrem Kryeziu, (siç duket) e ka përmyllur ciklin e krijimtarisë
së tij me tematologjinë e burgut.
Në këtë dramë shpalosen pamje përmes së cilave mund t’i shohim me qartësi qëllimet
e ndryshme të karaktereve, kundërshtimet e pikëpamjeve të tyre për konceptet
themelore të filozofisë politike e jetësore, por edhe dallimet e skajshme të dy
personazheve, Cenit e Tonit si përfaqësim i koncepteve të ndryshme të filozofisë
kombëtare e njerëzore. Sepse, në qendër të këtyre veprimeve, qofshin ato verbale a
joverbale, nuk janë konfliktet që zhvillohen për hirë të vizioneve individuale të
personazheve, por ato zhvillohen për hirë të vizioneve të përgjithshme që derivojnë
nga ideja dhe filozofia politike me dimesnione kombëtare. Ky vizion nuk i zhvesh
personazhet nga atributet e karaktereve personale, përkundrazi i ngeh ata në
piedestalin e përfaqësimit, të personifikimit, prandaj, përmes kësaj estetike drama
“Përplasjet” merr konotacione që personifikojnë tematologjinë e robërisë dhe lirisë
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kombëtare. Sepse, tek e fundit, çdo komb ka nevojë për çlirim nga robëria e pushtuesit
a nga (vet) robërimi ideologjik (në të cilin kishte përfunduar dikur Shqipëria, apo
ish-shtetet komuniste).
“Përplasjet” është filozofia politike dhe kombëtare për çlirim nga vet-vetja e nga
pushtuesi si dhe është drama për luftën e njeriut për lirinë njerëzore.
“Përplasjet” e përplasë superstrukturën mitike të dramës si zhanër (të fabulës)
dhe anon kah drama ironike
Ekrem Kryeziu, në dramën “Përplasjet” e përpalasë demonstrativisht superstrukturën
mitike të dramës si zhanër (të fabulës) dhe anon kah drama ironike në të cilën personazhi
i Cenit, i portretizuar me “mjetet e ironisë” (Bulo, 1981, 260), është personazh në konflikt
me natyrën njerëzore dhe jonjerëzore, ku konflikti vjen nga shtypja e akorduar e
shoqërisë njerëzore dhe nga çorganizimi psikologjik i personalitetit.
Tensioni i zhvilluar deri në konfliktin kërkon zgjidhje, në këtë dramë, buron nga
ideologjia politike, nga e cila dhe për të cilën, Ceni dhe Toni, ishin dënuar me
burgosje. Në rrethana të tilla, Ceni ballafaqohet me luftën e përhershme të faktorëve
të jashtëm (mjedisi-shoqëria) dhe faktorëve të brendshëm (çrregullimi i personalitetit).
Kështu, njëra palë e faktorëve përfaqëson pushtetin, mekanizmin e dhunës e të
robërisë, ndërsa pala tjetër përfaqëson individin dhe botëkuptimin e tij për lirinë
personale e kolektive (kombëtare). Duke qenë se Ceni është krijuar si personalitet
brenda territorit të kësaj lufte dhe duke qenë se në formësimin e tij është ndikuar,
sigurisht, jo vetëm nga pararendësit e tij, por para se gjithash nga nevoja për
frymëmarrje të lirë si qenie njerëzore, personazhin e tij e vijëzojnë trajtat e një “heroi”
të burgosur në emër të një kauze kombëtare e njerëzore. Ky personazh, i ndodhur
në burg, detyrohet të luftojë për jetën e tij, pa qenë i vetdijshëm se në “jetën shpirtërore
të heroit kryhet një luftë vuajtjeprurëse midis ndjenjave të ndryshme” (Frojd, 2005,
58), dhe, në anën tjeter, duke qenë i vetdijshëm se rruga e shpëtimit si qenie njerëzore
“nuk mbaron me zhdukjen e heroit, por me perëndimin e një ndjenje” (Frojd, 2005,
58). E, ndjenja e Cenit nuk është asgjë tjetër përveç luftës së tij për çlirim, për liri
personale e kombëtare. Me luftën e dyfishtë (faktorët e jashtëm dhe të brendshëm) të
Cenit si personazh, detyrohet të ballafaqohet Toni, një djalë i ri në moshë, personaliteti
dhe njerëzorja e të cilit variron prej gjendjes së sinqeritetit te pastër – fëmijëror
(nevoja për përralla) e deri të përmasa e një njeriu që ka vizion të qartë për vete, për
kombin, për atdheun dhe lirinë e tij. Toni si personazh është i urtë, largpamës,
konsekuent, ndonjëherë sentimental, por dhe i kujdesshëm. I vetëdijshëm se është
duke e ndarë të njejtën dhomë me Cenin, përpiqet që veprimet e tij të jenë në harmoni
me normat e sjelljes dhe me kodet morale (respkti për më të vjetrin), duke e ndrydhur,
kështu, herë-herë karakterin e tij, por duke mos hjekur dorë nga “kursi gjeneral
veprues që veprimeve të tij u jep kahje drejt përmbushjes së një synimi të definuar
jetësor” (Theatri, nr 5-6, 2000, 96).
Karakteri i Tonit me ngjyrimet e tij dhe i Cenit si antipod janë tërësisht brenda
kornizës së dramës ironike, të cilën nga tragjedia e dallon mimetika e pastër e jetës
njerëzore pa sforcime dramatike, e ndonjëherë patetike. Këta dy personazhe, ndonëse
ndodhen të mbyllur brenda të së njejtës dhomë burgu dhe ndonëse në thelb të
veprimeve të tyre kanë të njejtin qëllim, janë plotësisht të ndryshëm. Është sistemi
mendimor, intelektual e emocional që i bën të dallueshëm personalitetet e tyre. Ata
nuk hjekin dorë nga pozicionet vepruese vetanake, duke determinuar, kështu,
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reagime të papritshme e të kundërthënshme, ndonjëherë jo adapte me karakteret e
tyre, “ndaj situatave shpirtërore që kalojnë, të rënda e tragjike” (Xhiku, 1989, 2019).
Veprimet e tyre që ndonjëherë vijnë si gjeste, e portretizojnë Cenin e Tonin me ngjyrime
kontrastike, të cilët, në situata dramatike, po ashtu, krijojnë raporte kontrapunktale
dramaturgjike. “Ky lloj “vallëzimi” i të kundërtave krijon gjasa për shpërfaqje tërësore
të karaktereve” (Papagjoni, 2013, 231).
Nëse i kundrojmë “Përplasjet” sipas parimeve të kritikës së N. Fraj, atëherë kjo
dramë përmbushë të gjitha kriteret për ta klasifikuar në të ashtuquajturën fazë e
gjashtë, e cila “paraqet jetën njerëzore në terme të robërimit të dukshëm të paliruar.
Ambienti i saj përmbanë burgje, çmendi, turma të linçimit dhe vende të ekzekutimit,
dhe ajo ndryshon nga ferri i pastër kryesisht në faktin se në përvojën njerëzore
vuajtja përfundon në vdekje dhe tash forma kryesore e vuajtjes vjen nga ankthi i
tiranisë shoqërore”. (Fraj, 1990, 322). Dhe, bukuria e dramës “Përplasjet” qëndron
pikërisht në mbindërtimin e këtij realiteti, në mimetikën e cila i konverton, i
transporton dhe i modelon këto ambiente e këta personazhe në një botë krejtësisht
tjetër, në botën e realitetit artistik. Mund të thuhet kështu, sepse autori i saj, E.
Kryeziu, me këtë vepër e (ri) dëshmon pjekurinë krijuese, duke qenë krejtësisht i
vetëdijshëm se “shkrimi modern është mekanizëm i vërtetë e i pavarur që zhvillohet
rreth aktit letrar” (Bart, 1987, 86). Kjo vepër, pra dëshmon se “arti është një pasqyrim
i tranformuar i realitetit” (Uçi, 1973, 200) për të na dhënë një vepër nga e cila lexuesi
(i dramës) dhe shikuesi (i shfaqjes) mund të përjetojnë kënaqësi të veçantë estetike.

Poetika e antonimisë pesonazheve dhe njësitë dramaturgjike

“Perplasjet” ka dy personazhe reale dhe një personazh ireal. Personazhet reale janë
dy të burgosur: Ceni dhe Toni, ndërsa personazhi imagjinar është Eva, e cila, here
pas here, i vjen Cenit si halucinacion viziv dhe auditiv. Këta dy personazhe
përfaqësojnë dy antipode, përkatësisht janë antonimia e njëri-tjetrit, por që i
pikëtakon, të themi kushtimisht, “njësia e vendit”- burgu.
· Ceni është i moshuar, Toni është i ri,
· Ceni është nga fashati, Toni është nga qyteti,
· Ceni vuan nga sëmundje psiqike, Toni ka shëndet të konsoliduar psiqik,
· Ceni është ateist, Toni beson në Zot,
· Ceni është komunist, Toni është nacionalist,
· Ceni është vrasës, Toni është viktimë dhe në fund
· Ceni dhe Toni janë të burgosur.
Ceni e Toni vuajnë dënimin në të njejtën dhomë burgu, (nënkupteshëm), në të
njejtën kohë. Ky është vendi i ndodhjes së tyre, kjo është koha e vuajtjes së tyre. Në
këtë vend dhe në këtë kohë nis, zhvillohet, kulmohet dhe përfundon gjithçka në
këtë dramë. Megjithatë, burgu nuk është njësia e vendit. Pse?
Për ta gjetur përgjigjen, kujtoj, duhet të shrohet një pyetje që përcakton njësinë e
vendit, në këtë rast, si kuptim gjeografik. Pra, ku është ky burg? Dhe, logjikisht,
përgjigja do të ishte: Burgu është burg, ndaj fare nuk ka rëndësi. S’ka rëndësi në
është në Kosovë, në Shqipëri, në Serbi, në Bullgari, në Kinë, në Kubë a gjetiu. Është
në një vend me (ish) sistem socialist-komunist, një vend në të cilin sundon (apo ka
sunduar) diktatura. Burgu si hapësirë fizike, në këtë dramë, shndërrohet në një
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hapësirë gjeografike që përthekon shtete dhe popuj që frymojnë në (çdo) kohë robërie.
“Nevoja për të respektuar unitetin e kohës dhe vendit ndodh sepse është marr me
mend se ekziston një domosdoshmëri për të qenë drama e besueshme”1 (Universitet
Umetnosti u Beogradu. Priredio Hristiæ, 1976, 675), në dramën “Përplasjet” nuk
është respektuar për hirë të nevojës si parim, por për ti dhënë kuptim konotaviv -
semantik veprës. Ndërsa, uniteti i veprimit, në këtë vepër, është mekanizmi bosht
rreth së cilit është thurur e tërë drama, gjithnjë sipas poetikës së antonimisë vepruese
të personazheve.
Poetika e antonimisë përcillet nëpër tërë dramën në të të gjitha elementet e saj, por
bukuria dhe madhështia e saj qëndron në përmbushjen e kësaj game me nuanca
fine polikromatike të sistemeve dhe stileve të ndryshme të sublimuara në një tërësi
unike strukturore dhe përmabjtësore. Uniteti i poetikës funksionalizohet shkallë-
shkallë, sipas ritmit të tensionit e të konfliktit që kërkon zgjidhje dhe sipas situatave
dramatike e rrjedhes së fabulës. Ndërsa, përshkallëzimi jo vetëm që realizohet përmes
veprimeve fizike dhe verbale të personazheve, por edhe sipas qasjes së tyre ndaj
atyre veprimeve.
Kundruar në këtë aspekt, personazhet e dramës “Përplasjet” zhvillohen sipas një
sistemi të veçantë të gradacionit veprimor të tyre. Kështu, Ceni, në fillim të dramës,
përkundër se ka dyshimet e tij për Tonin, (të cilin gardianët e burgut ia “hudhin”
në dhomë, po thuaj, pa shenja jete), përpiqet pët t’i dalur në ndihmë. Pastaj,
përkundër botëkuptimve antagoniste (të Cenit dhe Tonit), është Ceni ai, i cili në
“rolin” e bartësit të veprimit, provon të sillet si “vëllai i madh” ndaj “zimer-it” të tij,
madje, pasi ia hap zemrën deri në intimitet, i tregon për Evën (fotografinë) dhe
dashurinë që ka për të. Kjo është shenja e parë e çorijentimit të personalitetit të
Cenit, i cili shkon gradualisht drejt çrregullimit dhe më pastaj, në fund, edhe drejt
rrënimit total të tij si personaliet. Ceni krijon realitet bipolar, vuan nga depresioni
maniakal dhe këtë këtë situatë, ky personazh “karakterizohet me luhatje të skajshme
dhe të paparashikuara të gjednjes shpirtërore” (Pettijohn, 1996, 471). Në këtë gjendje
ai ka krijuar Evën.
Eva, personazh-fotografi, me zhvillimin e ngjarjes, zhvillohet si personazh real në
botën psiko-emocionale e mendimore të Cenit. Ajo, nuk është më personazh
halucinacionant i Cenit, por është e gjallë, e cila shndërrohet në bartëse të veprimit,
dhe në “mollë sherri” për dy të burgosurit e një qelie, duke nxitur, kështu, dyshimin,
zilinë, xhelozinë e “të dashurit” të saj, Cenit. Pra, Eva bëhet një personazh-shtysë,
(Teoria e shtysës), e cila e shtynë “individin drejt disa qëllimeve” (Pettijohn, 1996,
323), citat:
Eva: Qetësohu. (E urdhëron duke krisur me kamxhik). Qetësohu! (Ceni qetësohet). Nuk po do
t’ia pranosh as vetës se ia ke zili Tonit.
Ceni: Pse t’ia kam zili kësaj shkërdhate?
Eva: Pse ai ka ecur përpara ndërsa ti, ke vendnumruar dhe ende po vendnumëron.
Ceni: Unë po vendnumëruakam?
Eva: Jo. Nuk po vendnumëron por je kah kthehesh mbas. Çdo ditë e më tepër. Një shekull
mbas. Në këtë lëvizje karavidheje ke shkatërruar çdo gjë që ti ke menduar se nuk i takon pjesës
tënde të ëndërrës. Kurrë nuk ke menduar sa shumë ke lënduar në këtë rrugë rrugë të gaforres.
__________________________________________

1 Përkthimi nga serbishtja është i autorit.
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(Kryeziu, 2008, 372, 373).
Ceni i rrënuar shpirtërisht deri në qelizën e fundme, shëptimin e tij e kërkon në
eliminimin e Tonit, citat:
Ceni: Hajn i lig. Femrën time deshe të ma vjedhësh. Ta hapa derën e qelisë. Zemrën ta dhashë
e ti ma vodhe. S’i vodhe kujt më. Mbaruan vjedhjet tua. (Ceni e mbyt Tonin. Ngritet në gjunjë
si kafshë fitimtare).( (Kryeziu, 2008, 376).

Ceni e mbyt Tonin. E, Toni është vet autori i dramës.
Pra, Toni i dramës, i realitetit letrar-skenik është Ekrem Kryeziu i realitetit jetësor.
Toni është shkurtesa e emerit Jeton. Por, Ekrem Kryeziu e vret Tonin e jo Jetonin.
Sepse, kështu, autori i dramës vret një pjesë të asaj kohe, të atyre burgjeve, të asaj
robërie, jo vetëm pesonale, por edhe kombëtare. Por, kjo vrasje e realizuar në realitetin
artistik ëshë çlirim nga makthi jetësor e krijues - estetik. E, të shkruash për makthin
e përjetuar, të shkruash për përjetimet e lemerisë personale (si emocioni më i skajshëm
i njeriut), përkundër se “puna e një poeti nuk është të tregojë atë që ka ndodhur, po
atë që mund të ndodhte” (Aristoteli, 1998, 72), është shkalla më e arrirë e një artisti.
Dhe, në fund, Ekrem Kryeziu me vrasjen e Tonit nuk e vret jetën. Sepse emri Jeton,
nëse trajtohet si folje, na jep kutimin e jetës. Pra, Jetoni – jeton.

Konkluzione

“Përplasjet” e E. Kryeziut është drama e një realiteti jetësor që është konvertuar në
realitet artistik.
Është drama për burgun politik të shqiptarëve të Kosovës nën regjimin komunst të
ish-Jugosllavisë (Serbisë), por që mund të lexohet edhe si dramë me konotacion, si
dramë paradimtatike për popujt dhe shtetet që kanë vuajtur apo vuajnë nga regjimet
totalitare.
“Përplasjet” përplasin pamje e skena, konflikte e tensione, karaktere e kundërshtime,
kontrapunkte e pikëpamje të peronazheve, Cenit e Tonit, si përfaqësim i koncepteve
të filozofisë kombëtare e njerëzore. Vizioni i dy personazheve, ndonëse i ndryshëm,
ka të njejëtin qëllim, çlirimin kombëtar. Ky vizion nuk i zhvesh përsonazhet nga
atributet e karaktereve personale, përkundrazi i ngeh ata në piedestalin e përfaqësimit,
të personifikimit, prandaj, përmes kësaj estetike drama “Përplasjet” merr konotacione
që personifikojnë tematologjinë e robërisë dhe lirisë kombëtare. Sepse, tek e fundit,
çdo komb ka nevojë për çlirim nga robëria e pushtuesit a nga (vet) robërimi ideologjik.
Ndërsa, Eva, personazh-fotografi zhvillohet si personazh real në botën psiko-
emocionale e mendimore të Cenit, e cila, më pastaj, shndërrohet në “mollë sherri”
për dy të burgosurit e një qelie, duke nxitur dyshimin, zilinë, xhelozinë e “të dashurit”
të saj, Cenit.
Ceni e vret Tonin. Toni është shkurtesa e emerit Jeton. Kështu, autori i dramës
duke vrarë Tonin e jo Jetonin, vret një pjesë të asaj kohe, të atyre burgjeve, të asaj
robërie personale e kombëtare. Njëkohësisht kjo vrasje virtuale në realietin letrar-
skenik është çlirim nga makthi i përjetuar jetësor dhe është çlirim nga makthi krijues.
E. Kryeziu nuk e vret jetën, përkundrazi, i jep jetë jetës.
“Përplasjet” është filozofia politike dhe kombëtare për çlirim nga vet-vetja e nga
pushtuesi si dhe është drama për luftën e njeriut për lirinë njerëzore.
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Autori i dramës “Përplasjet” ka zëvendësuar deri në sakrificë lirinë personale etike
me idhujtarinë estetike.
“Përplaset” e përplasë superstrukturën mitike të dramës si zhanër (të fabulës) dhe
anon kah drama ironike. Këtu është vlera e saj artistike, nga këtu buron kënaqësia
estetike.
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Abstract

This analysis will focus on suggesting the reasons for the rise of Keynesian economics in
the 1930s and will continue by explaining the factors that led to its fall in the 1970s. The
article starts by providing an analysis of the problems that classical economists faced
during the Great Depression and how Keynesianism was basically a theory formed as a
solution to these issues. The economic turmoil and unemployment of the 1930s led to a
need for a new theory that was developed based on the hindsight of how socialist and
fascist governments had no problem with unemployment and were developing due to
state intervention. Therefore, Keynesianism rose as a defense to capitalism by
implementing partial socialist measures in order to save it.  This would rather be
considered as state intervention to counter unemployment. Ironically, Keynesianism
failed to predict the issues that rose in the 1970s, inflation, stagnation, and unemployment
as it did not consider it impossible for them to happen at the same time.
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Introduction

“Keynes’ General Theory can rightly be said to stand as one of the three key books in
the development of economics, together with Adam’s Smith’s Wealth of Nations and
Marx’s Capital (Fusfeld, 1999, 127). Keynesian economics represent the third
significant step in the development of the understanding of political economic matters.
Keynesianism, as a theory, rose to prominence in the earlier part of the 20th century.
Several scholars have studied its rise and fall and the reasons to both these aspects.
When something is not working, the need for a replacement is obvious. Therefore,
replacing economic theories implies there are certain crucial differences between
them.
On this point, this paper will make two claims; first, that Keynesianism rose as a
solution to the problem of unemployment that “classical economics” failed to deal
with which led to the Great Depression’s stagnation and economic turmoil pointed
out carefully by scholars such as Stillwell and Watts. To achieve an understanding
of Keynesian differences from its predecessors, classical economists; a comparison of
the differences between the former and supporters of the latter school such as Jean-
Baptiste Say and Pigou will be provided. This will allow pointing out the problems
that classical economists could not deal with, leading to the Great Depression; and
why Keynesianism rose as a result. The second claim is for the aspects and problems
that led to the fall of Keynesianism were due to aspects of economy that its proponents
ignored and how this theory was considered as impossible and incomplete by
scholars such as Friedman and Lucas. Simply put, drawing from these two groups
of thinkers, Keynesianism rose in order to stabilise economy after the failure of the
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laisezz-faire classical system in the 1930’s and fell due to the stagflation and instability
of the 1970s economy.
To achieve an understanding of how Keynesianism rose in the 1930s, it is important
to explain the problems of the classical economist thinking that came before it.
Additionally, is important to not only understand the problems of the thinking,
but also the actual economic problems of the time.   “The root problem, analytically,
in the pre-Keynesian orthodoxy is the denial that there are systemic problems in
the capitalist economy” (Stillwell, 2010, 261-265). Say’s law, according to Keynes is
based on the fact “supply creates its own demand” (Keynes, 1936, 20). On this point
says states that this basically keeps in a “continual state of employment” (Say, 1851,
109). The main problem persists in the fact that as seen, classical economists do not
consider unemployment as a relative due to lack of demand as possible, which in
turn leads to a lack of cures for unemployment (Stillwell, 2010, 263-265). Basically,
everyone would be employed as with perfectly free competition (Pigou, 1933, 252).
This was contradicting in itself as it was said during the time of the Great Depression,
which led to massive unemployment. Accordingly, unemployment rose to about
one third of all workers due to the Wall Street Crash that led to the Great Depression
(Rothbard, 1982, 14).  It was due to such reasoning that classical economists lacked
the ability to deal with the Great Depression, which gave ground to Keynesian
theories to be developed.
Pursuing this further, Keynes main focus was battling unemployment not only
due to its economic consequences but also because there are certain social
contributions to battling in. In order to value the contribution that Keynesianism’s
unemployment reduction policies have on social aspects, a direct study of the social
impediments and negative occurrences derived from unemployment will now be
provided. Unemployment is alienating and causes skills to atrophy and maul lead
to attitudinal changes that impede re-entering the workforce; it causes ill health,
and need for medical services rises as well as government expenditure for those out
of work who receive benefits (Stillwell, 2010, 262-263). In fact, “similarly, to the
extent that unemployment is associated with a higher incidence of crime, the costs
of policing, incarceration, and other forms of social control also tend to increase”
(Watts and Mitchell, 2000, 80-97). Solving the unemployment problem became the
main goal and top priority of Keynesian economics. Keynes believed a way to fight
unemployment was providing jobs which in turn meant a “more extensive role for
government in economic affairs” (Stilwell, 2010, 294). This basically meant more
government intervention. The reason for this was not to turn the economy into
socialism. As Hobsbawm put it, Keynes “wished to save the essentials of capitalist
system but realised that this could be done only within the framework of a strong
and systematically interventionist state” (Hobsbawm, 1979, 245).  The future of
capitalism looked basically as socialism to skeptics of Keynes however its proponents
clearly stated that the interventionist ways of Keynes were what was needed in
order to provide employment.
In the 1930s, there were further reasons as to why a partially interventionist
government was the best solution to end unemployment. The capitalist world was
in crisis while the authoritarian rest was developing.
“Indeed, while the capitalist countries were suffering the Great Depression in the
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1930s, the Soviet Union, then the major experiment in constructing a socialist
alternative, was experiencing full employment and continuing economic growth.
Meanwhile, in Germany and Italy, fascist governments were offering another
solution, mobilising unemployed people to build highways and public housing,
and manufacture tanks and bombs. Notwithstanding its authoritarian and racist
aspects, the fascist alternative attracted growing numbers of followers. So the future
of capitalism, flanked on the left by socialism and on the right by fascism, was
starting to look very insecure” (Stillwell, 2010, 264).
Keynes’ job was basically to help capitalism survive by putting it closer to a system
that seemed to work in those days. Keynesian economics basically rose as an answer
to the problems the Western world had as a result of the Great Depression. The lack
of government support and intervention was basically a problem of classical
economics that led to unemployment and Keynes worked in order to increase it.
“He did marvellously well in this respect by providing not only an explanation for
unemployment but he also showed how appropriate government policies could
substantially reduce, if not eliminate it” (Stillwell, 2010, 264). Keynes’ student Joan
Robinson would call this his “disillusioned defense of capitalism”(Robinson, 1976,
147-59). Ironically, Keynes solution itself ignored other possible problems of this
economy and this economic theory came to face its fall in the 1970s due what many
would consider ‘stagflation’.
In order to understand how Keynesianism fell due to stagflation, it is important to
provide a definition based on scholarly opinions of what stagflation constitutes.
The first time the term stagflation was used was in 1965, when Ian Macleod stated
at the House of Commons that “”We now have the worst of both worlds—not just
inflation on the one side or stagnation on the other, but both of them together. We
have a sort of ‘stagflation’ situation. And history, in modern terms, is indeed being
made” (Macleod, 1965, 1165). Adding to this, stagflation represents also a period of
high unemployment (Mankiw, 2008, 464). Accordingly, there was again a need for
a solution as the 1970s were facing another period of economic turmoil. The solution
being obviously a new school of thought that would now have to tackle inflation,
stagnation, and unemployment.
Keynes, at his time, was unable to even conceive the idea of stagflation. The main
problem was that it would be difficult to seek a policy dealing with both. Accordingly,
Keynesian economics, at least in its mechanic interpretations, had difficulty in
coming to terms with stagflation. In the simple Keynesian model, there is either
unemployment (in which case an expansionary approach to demand and
management is warranted) or inflation (requiring a contractionary demand
management policy stance). Coping with the two problems simultaneously is
problematic, both analytically and in terms or appropriate policy response. No doubt
Keynes himself- ever flexible and shrewd-would have proffered a solution” (Stillwell,
2010, 306).
It is due to these reasons that now the field was open for new theorists to come up
with a new solution to the 1970s recession. Rather than coming up with a completely
new theory, some economic thinkers went back to the classical economic system.
Keynes’ synthesis was thrown into disarray and the 1970s stagflation created swiftly
a political vacuum that the monetarists were able to fill. Milton Friedman, a
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monetarist, argued that Keynesianism basically caused more problems in the 1970s
that it solved in the 1930s; the extent of state intervention from 1930s until 1970s
caused inflation as more money was printed to deal with the unemployed but the
money supply did not match the long-term growth (Bleaney, 1985, 131-54). Basically
the sole problem was that Keynes dealt with unemployment by printing money to
support the unemployed but lacked the ability to predict what would happen as a
result, and what happened was continued unemployment and inflation.
Another point of problem for Keynesianism was that it basically was created without
the expectations for what would happen in 1970s. This is mainly due to the fact
that it was created as a theory that would tackle the main problems that led to the
Great Depression and it could not account for the problems that rose 40 years later.
However, the problems that classical economists had in the 1930s were now in the
1970s, and they could fix the stagflation problem which Keynes couldn’t. Supporting
this statement, Lucas stated that the most important failure of the classical model
seemed to be its inability to explain the positive correlation in the time series between
prices and/or wages, on the one hand, and measures of
aggregate output or employment, on the other (Lucas, 1988, 59). However, now
Keynesianism was in deep trouble as now classical economists “have rigorous
theoretical models which illustrate how these correlations can emerge while retaining
the classical postulates that markets clear and agents optimize” (Lucas, 1988, 59).
At this point, Keynesian economics could not deal with the stagflation due to their
focus on government spending while as seen, classical economists such as Lucas
found a way to answer the pre-1930s problems and keep their government
intervention minimal. “Macroeconomists became more skeptical of Keynesian
theories, and the Keynesians themselves reconsidered their ideas in search of an
explanation of stagflation” (Blanchard, 2000, 541). Consequently, this lack of trust
in Keynesian economics led to its fall.
This analysis suggested the reasons for the rise of Keynesian economics in the 1930s
and continued by explaining its fall in the 1970s. The paper started by providing an
analysis of the problems that classical economists faced during the Great Depression
and how Keynesianism was basically a theory formed as a solution to these issues.
The economic turmoil and unemployment of the 1930s led to a need for a new
theory that was developed based on the hindsight of how socialist and fascist
governments had no problem with unemployment and were developing due to
state intervention. Therefore, Keynesianism rose as a defense to capitalism by
implementing partial socialist measures in order to save it.  This would rather be
considered as state intervention to counter unemployment. Ironically, Keynesianism
failed to predict the issues that rose in the 1970s, inflation, stagnation, and
unemployment as it did not consider it impossible for them to happen simultaneously
. The supply of money and input by the government led to an inflation that became
a disaster when added to the continued unemployment. It was for these reasons
that classical economics, now perfected with solutions to both their pre-1930
problems and 1970s stagflation, were able to replace Keynesian economics again
and lead to its fall. In the future, this project could continue by would be following
up on neo-Keynesianism and the modifications made to its older version in order
to counter problems such as stagflation.
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Abstrakt

Marketingu politik ndan një sërë ngjashmërisë me marketingun e të mirave dhe
shërbimeve. Në marketingun e të mirave dhe shërbimeve, nëpërmjet komunikimit me
tregun, në kthim përfitohet fitimi, informacioni dhe besnikëria konsumatore. Në fushatat
elektorale kandidatët ofrojnë premtime, përfitime, platforma politike ndaj votuesve në
këmbim të votave të tyre (Kotler and Kotler, 1999). Shumë koncepte dhe mjete të
marketingut të të mirave dhe shërbimeve janë përdorur në marketingun politik.
Për realizimin e këtij artikulli, është përdorur literatura e marketingut dhe ajo e shkencave
poltike. Gjithashtu është marrë një zgjedhje prej 100 personash, të cilët u janë përgjigjur
pyetjeve për rëndësinë e koncepteve të marketingut në marketingun politik. Zgjedhja
është bërë rastësore, e grupuar sipas një shpërndarje demografike në bazë të rajonit ku
jetojnë, moshës, gjinisë, nivelit arsimor dhe sektorit ku punojnë. Pyetësorët janë plotësuar
në dy qytetet kryesore të Shqipërisë, Tiranë dhe Durrës. Punimi është bazuar edhe në të
dhëna parësore dhe dytësore të fushatave elektorale të dekadës së fundit në Shqipëri.
Përfundimet e këtij kërkimi theksojnë se konceptet e marketingut janë të rëndësishme
për marketingun politik, ashtu siç janë për shumë disiplina të tjera.

Fjalë kyçe: Marketing, Marketingu poltik, Shërbime, Fushata elektorale.

I. Hyrje

Ky studim ka për qëllim të tregojë një aplikim të koncepteve të marketingut në
fushën e marketingut politik në përgjithësi, si dhe të diskutojë konceptet kryesore
ku ato bashkohen. Për të arritur këto qëllime janë prezantuar përkufizime të
marketingut, të marketingut politik dhe të funksioneve kryesore të tij. Marketingu
politik po përdoret gjithnjë e më shumë nga sistemet politike demokratike si një
mënyrë për të legjitimuar pushtetin e tyre, duke përfshirë të paktën tre grupe kryesore:
partitë politike, kandidatët (idetë, programet e tyre, njerëzit dhe imazhin) dhe
programin politik – programin e qeverisë. Sipas Niffenegger (1989) produktet politike
janë platformat politike, të dhënat e kaluara dhe karakteristikat personale; ku çmimi
politik përfshin koston ekonomike, koston psikologjike dhe imazhin; shpërndarja
politike përfshin programet e marketingut dhe programet vullnetare; dhe fushata
politike përfshin publikimin dhe marrësin e votave. Ky artikull paraqet një pamje të
përgjithshme të konceptit të marketingut politik dhe aplikimit të tij në epokën e re
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të informacionit dhe demokracisë përfaqësuese duke u bërë një mjet i fuqishëm në
fushatat elektorale dhe në politik-bërjen e një vendi.

II. Metodologjia

Ky artikull është përshkrues dhe shpjegues në lidhje me konceptet e marketingut
dhe ndërton një tablo të përgjithshme të rëndësisë së tij në marketingun poltik. Të
dhënat e përftuara janë analizuar duke përdorur metoda të ndryshme statistikore.
Punimi përbëhet nga dy pjesë, të cilat janë të harmonizuara së bashku. Pjesa e parë
është e përbërë prej teorisë, për të cilën kemi përdorur literaturën përkatëse për të
argumentuar konceptet e marketingut dhe konceptete e marketingun në poltikë.
Gjatë kësaj pjese kemi hulumtuar nëpër botime dhe studime të ndryshme. Të gjitha
botimet e marra në konsideratë janë analizuar dhe janë marrë konkluzionet përkatëse
për secilën, të cilat të ndërthurura së bashku, japin një fokus lehtësisht të kuptueshëm
të rëndësisë së elementëve të marketingut, në marketingun poltik.  Pjesa e dytë është
ndërtuar duke u mbështetur në një anketim me një zgjedhje prej 100 të anketuarish,
të cilët u janë përgjigjur 8 pyetjeve në lidhje me impaktin e marketingut politik gjatë
fushatave elektorale, dhe se si/sa ka ndikuar ky marketing politik në votën e tyre.
Përzgjedhja e kampionit (mostrës) të studimit është bërë më parë, duke përzgjedhur
një mostër me grupomosha të ndryshme si dhe me nivel arsimor të ndryshëm.
Gjithashtu, jemi munduar të kemi një harmonizim të kampionit midis të dy gjinive.
Zgjedhja është bërë rastësore dhe e grupuar sipas moshës, gjinisë dhe arsimit.
Pyetësorët janë plotësuar në dy qytete kryesore, Tiranë dhe Durrës.
Metodologjia e studimit të përdorur për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve është një
vlerësim i impaktit “rangu mesatar”. Ndryshe nga metodologjitë “akademike” më
rigoroze, metodologjitë e rangut mesatar, janë të prirura të pranojnë në mënyrë të
qartë një nivel më të zvogëluar të vlefshmërisë statistikore, në mënyrë që të
akomodohen të dhënat e mbledhura në terren, kufizimet e burimeve dhe të kënaqen
kërkesat e programit për efiçencën dhe dobishmërinë. Me të dhënat e grupuara kemi
realizuar testime statistikore, për të evidentuar se si kryqëzohen konceptet e
marketingut me marketigun poltik dhe ndikimi i këtyre koncepteve në
vendimmarrjen e elektoratit.

III. Përkufizimi i marketingut dhe marketingut politik

Marshment (2009) ka nënvizuar se marketingu politik është një “martesë” midis
politikës dhe marketingut. Harris (2001) e përkufizon marketingun politik si një
dëshirë të përgjithshme e cila barazohet me teknikat për tërheqjen e votuesve
nëpërmjet një fushate e cila promovon politikat dhe politikanët. Influenca e
profesionistëve të marketingut, revolucioni i informacionit si dhe globalizimi kanë
influencuar stilin e punës tradicional të partive politike duke u bërë më të orientuara
nga tregu si dhe duke i orientuar programet e politikave të tyre sipas rezultateve të
kërkimeve të tregut dhe exit-polls. Është argumentuar se nëse partitë politike
implementojnë filozofinë e marketingut, atëherë do t’u duhet të plotësojë nevojat
dhe dëshirat e votuesve, për të prodhuar në këtë mënyrë kënaqësinë e tyre, e cila
përkthehet drejtpërsëdrejti në mbështetje elektorale (Marshment, 2006).
Teoritë e marketingut janë influencuar nga shumë disiplina të tjera, por gjithashtu
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kanë kontribuar në mënyrë reciproke në zhvillimin e fushave të tjera akademike të
studimeve menaxheriale dhe më gjerë. Në fushën e marketingut social dhe jo-
fitimprurës (Andreason, 1994; Kotler dhe Andreason, 1995), aplikimi i marketingut
në sferën e politikës përfaqëson një fenomen relativisht të ri (O’Shaughnessy, 1990;
Kotler dhe Kotler, 1999). Por shpesh është argumentuar që aplikimi i marketingut
nuk është një trend i ri në shkencat politike (Perloff, 1999; Baines dhe Egan, 2001).
Kjo mund të jetë ose jo e vertetë, por ajo çka ka ndryshuar në këto 30 vitet e fundit,
nuk është thjesht shpeshtësia me të cilën përdoret marketingu politik nga ana e
menaxhmentit por edhe besimi se aktorët politik – duke përfshirë jo vetëm partitë
politike dhe politikanët por edhe qeveritë, grupet e interesit, grupet që mbrojnë
interesa të veçanta - jo vetëm sillen por edhe mendojnë nën kornizën e marketingut.
Ata besojnë se jo vetëm bëjnë menaxhim marketingu, por edhe mundohen të
integrojnë instrumentat e tyre të marketingut në një strategji koherente marketingu.
(Newman, 1994; Dermody dhe Scullion, 2001). Aplikimi i marketingut politik nuk
mund të konsiderohet më vetëm një mjet komunikimi por edhe një mënyrë e integruar
e menaxhimit të politikës, duke i bërë disa nga aktorët politik të adoptojnë një stil
menaxhimi të thjeshtë dhe populist (Henneberg, 2005).

    IV. Konceptet e marketingut miks në marketingun politik.
 Analizimi i të dhënave

Fjala politikë rrjedh nga greqishtja ku “polis” nënkupton qytet-shtet. Organizatat
e biznesit, fetare, akademike dhe çdo organizatë tjetër shtetërore, sidomos ato të
kufizuara nga burime të shterueshme, kanë në përbërje hierarkinë e pushtetit dhe
rrjedhimisht politikën (Rodee, 1967). Shurie (2002) e përkufizon politikën si loja e
luajtur nga politikanët. Loja mund të jetë e mirë ose e keqe, etike apo jo-morale, në
varësi të sjelljes së lojtarit. Politika përkufizohet nga filozofët politik si arti i shkencës
dhe i qeverisjes, ku megjithëse termi lidhet me sjelljen e qeverisë, politika në të vërtetë
shfaqet në të gjitha ndërveprimet njerëzore duke përfshirë biznesin, institucionet
fetare apo akademike. Harold Lasswell (1902 – 1978) një politolog i mirënjohur
amerikan e ka përkufizuar politikën si; kush merr çfarë, kur, ku dhe si.
Marketingu politik e shfaq veten në aktivitete të ndryshme politike duke filluar nga
fushatat elektorale deri në aplikimin e segmentimit të tregut – votuesve, si dhe në
përdorimin e strategjisë së përfshirjes të personave të famshëm, të gjitha si pjesë e
integruar e komunikimit te marketingut miks (Henneberg, 2004). Në këtë mënyrë
marketingu politik bëhet i nevojshëm për të shpjeguar disa fenomene politike të
cilat nuk mund të shpjegohen nga shkencat politike, duke i ndihmuar aktorët politikë
të aplikojnë teknika menaxhimi të teorisë së marketingut politik në mënyrë efektive
dhe efiçente. Gronroos (1990) e ka përkufizuar marketingun nga ana tjetër si një
mënyrë e cila kërkon të vendosë, të mbajë dhe të zhvillojë marrdhënie afatgjata me
votuesit, për një përfitim të shoqërisë dhe të partive politike, në mënyrë që objektivat
individuale të aktorit politik dhe të organizatave të përfshira në këtë proçes të takohen.
Kjo realizohet nëpërmjet shkëmbimit të dyanshëm dhe mbajtjes së premtimeve. Pikë-
takimet e koncepteve të marketingut dhe marketingut politik shtrihen në disa aspekte
si në konceptin e shitësve, produktit dhe blerësve ku pavarsisht ndryshimeve në
produktet e marketingut (të mirat e qëndrueshme, garancia, ankandet e mallrave
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etj.) si dhe kohës në të cilën ofrohet ky produkt (produkti i ofruar nga marketingu
politik mund të shitet vetëm në periudha dhe vende të caktuara), nuk e zbehin
argumentin e të përbashkëtave në proçesin e secilës prej tyre. Në rast se marketingu
është proçesi në të cilin shitësit i ofrojnë blerësve të mira dhe shërbime në këmbim të
diçkaje me vlerë e cila është në shumicën e rasteve paraja, edhe në marketingun
politik ndodh po i njëjti proçes. Kandidati i ofron votuesve produkte apo ide si
“prosperiteti ekonomik” apo “shoqëria e sigurtë” në këmbim të votave dhe
mbështetjes së tyre në periudhën e fushatave dhe më vonë.
Një koncept tjetër i përbashkët është konsumatori, pa të cilin nuk do të ekzistonte
tregu i të mirave dhe shërbimeve dhe ku pa votues nuk do të ekzistonte fushata e
marketingut politik. Pavarsisht ndryshimeve semantike ku në një rast individi
thërritet “konsumator” dhe në tjetrin “votues”, në të dyja rastet individi shihet si
një organizëm të cilit i ofrohen stimuj të jashtëm për produktin e ofruar, në mënyrë
që të ndikohet në proçesin e vendimmarrjes. Një tjetër koncept marketingu i përdorur
nga marketingu politik është dhe segmentimi i tregut. Në të dyja rastet segmentimi
i tregut dhe target grupi, përdoren për të maksimalizuar shitjet dhe votuesit
respektivisht. Sipa Levy dhe Kotler (1969) segmentimi i tregut në marketing është
proçesi nëpërmjet të cilit konsumatorët aktual dhe potencial të produktit diferencohen
nëpërmjet variablave të ndryshëm në mënyrë që të ofrohet një produkt miks i
kënaqshëm për arritjen e objektivave të kompanisë. Variablat me të cilat diferencohet
një produkt dhe një kandidat politik janë pothuajse të njëjtë edhe në marketingun
politik si: mosha, seksi, të ardhurat, profesioni, stili i jetesës etj. Gjithashtu përdoren
dhe konceptet e variablave specifik të produktit si krahasimi me përdorimin e
produkteve të mëparshme apo preferencat ndaj atyre produkteve.
Sipas të dhënave të mbledhura edhe imazhi i produktit si në marketingun e produktit
dhe në atë të kandidatit përcakton sjelljen e konsumatorit dhe të votuesit përballë
zgjedhjes së produktit apo të kandidatit. Imazhi kështu është i rëndësishëm në
marketingun politik si rezultat i proçesit interaktiv të perceptimit, ku perceptuesi
përzgjedh disa veçori të objektit (markën dhe cilësinë e produktit, përkatësinë partiake
dhe çështjet prioritare të kandidatit), i përpunon në mendjen e tij për të formuar
predispozitat e përgjigjes ndaj objektit. Duket se koncepti i imazhit nuk përdoret
vetëm nga marketingu i të mirave dhe shërbimeve, apo marketingu i kandidatëve
politik, por shihet si një koncept i përbashkët dhe i zakonshëm për shumë shkenca
shoqërore (Shama, 1975).  Koncepti i besueshmërisë së markës gjithashtu është një
koncept i rëndësishëm në marketingun politik. Atashimi ndaj një marke (e treguar
nga votimi i vazhdueshëm) është i lidhur me karakteristika të konsumatorit si mosha,
profesioni, të ardhurat etj. Besnikëria e markës ndaj produktit bëhet e njëjtë më
konceptin e besnikërisë së partisë në marketingun politik duke u përdorur si bazë e
strategjisë së promocionit të produktit dhe të kandidatit. Sipas besnikërisë së votuesve,
besnikëve të partisë dhe votuesve gri, ndryshon edhe strategjia e promocionit miks
për secilin nga dy grupet kryesore (Campbell, 1966). Sjellja e votuesve ashtu si sjellja
konsumatore e cila ka të bëjë kryesisht me proçesin e vendimmarrjes, përfshirë proçeset
që e paraprijnë dhe e ndjekin këtë akt, i cili materializohet në blerje dhe në votim.
Konsumatori dhe votuesi janë individë ndaj të cilëve realizohet komunikimi miks
dhe përçohet informacioni, të cilët proçesojnë këtë informacion në mënyrë që të
realizojnë vendimmarrjen ndaj produktit dhe kandidatit. Sipas Howard dhe Sheth,
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(1969) aplikohen të njëjtat mënyra të përgjithsme si në sjelljen konsumatore edhe
në sjelljen e votuesve.
Përsa u përket mjeteve të përdorura nga marketingu (Engel 1973), si kërkimi i tregut,
testimi i konceptit, apo mjetet e komunikimit mund të përdoren po ashtu edhe nga
marketingu politik për të kryer kërkime tregu apo matje të opinionit publik me
qëllim matjen e performancës së produktit, identifikimit të konsumatorëve potencial
si dhe për identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve. Ato përdorin të njëjtat metoda
për mbledhjen e të dhënave (intervistat, anketimet) dhe mënyrat e analizimit të të
dhënave (analiza e faktorit, regresionit) duke përdorur një bazë të përbashkët për
qëllimet e tyre të ndryshme.

V. Funksionet kryesore të marketingut politik

Marketingu në vetevete është një disiplinë e përdorur fillimisht nga biznesi për
strategjinë dhe objektivat e produktit. Më pas ishte administrata publike dhe
organizatat jo-qeveritare të cilat aplikuan konceptet e marketingut në strategjitë e
tyre të komunikimit me publikët. Marketingu nuk ka të bëjë thjesht me shitjen apo
në rastin e marketingut politik me fushatën sepse nëse do të kishte të bënte vetëm
me shitjen atëhere do të fokusoheshin vetëm te shitësi apo te partia politike në
rastin tonë. Por marketingu fokusohet te nevojat e konsumatorëve duke ofruar një
produkt i cili plotëson kënaqësinë e konsumatorëve/elektoratit duke u ofruar një
produkt miks – produkti, promocioni, çmimi, vendi - segmenteve të ndryshme të
votuesve.
Funksionet e marketingut politik janë parakushte për një menaxhim të suksesshëm
të tij ku produktet politike janë platformat politike, të dhënat e kaluara dhe
karakteristikat personale. Sipas Niffenegger (1989) janë 4 funksione të përgjithshme
të marketingut politik:
1. Funksioni i produktit: Në praktikën e marketingut politik duhet të ketë një
ndërmjetësim ndërmjet partive politike dhe elektoratit në tregun e elektoratit. Si në
marketingun miks, çdo parti politike duhet të ofrojë një produkt të cilin duhet t’a
shesë në treg. Në këtë rast partitë dëshirojnë të tregtojnë produktin e tyre i cili është
premtimi për një qeverisje më të mirë, e shprehur në platformat politike. Në disa
raste produkti mund të jetë imazhi i një kandidati, një ideologji apo dhe një politikë
e jashtme e caktuar.
2. Funksioni i promocionit: Funksioni i promocionit ka të bëjë me kushtet
dhe disponueshmërinë për të shpërndarë ofertën në treg ndaj partnerit tjetër që në
këtë rast është elektorati. Kjo nënkupton përçimin e informacionit përsa i përket
programeve dhe politikave kyçe të partive, vendosja e kandidatëve në kanalet e
duhura duke u siguruar që mediumet e shpërndarjes të jenë të përzgjedhura sipas
target grupeve të votuesve.
3. Funksioni i çmimit: Një nga funksionet kryesore të marketingut miks është
të shesë një produkt i cili konsiderohet me kosto më efektive krahasuar me produktet
e tjera që ofrohen në treg, në mënyrë që konsumatori të perceptojë se nga ky produkt
do të marrë kënaqësinë më të lartë. Në rastin e marketingut politik, funksioni i
kostos i referohet menaxhimit të sjelljes së votuesve të krijuara nga përllogaritjet që
ata bëjnë ndaj secilës platformë politike të ofruar në fushatat elektorale. Votuesi
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duhet të marrë të gjithë informacionin e nevojshëm në lidhje me produktin pa
shpenzuar para dhe kohë shtesë për të.
4. Funksioni i vendit: Komunikimi përfshin funksionin e informimit ndaj
partnerit të ofertës dhe të disponueshmërisë. Disponueshmëria dhe koha e ofrimit
të një produkti janë elemente bazë të marketingut politik ashtu siç janë në
marketingun e të mirave dhe shërbimeve. Duke qënë se votimet janë të hapura
vetëm në një ditë dhe votuesi ka të drejtën e një blerje të vetme (votës), atëherë vendi
dhe koha marrin një rëndësi edhe më të madhe se në marketingun e gjerë. Në këtë
funksion është e rendësishme të kemi një përçim të informacionit dhe të axhendës
politike, ku media përbën një pjesë e rëndësishme. Sepse në këtë vend menaxhohet
publiciteti i kandidatit dhe i partisë.  Në epokën e informacionit dhe të shpejtësisë së
përçimit të këtij informacioni, menaxhimi i lajmit bëhet një faktor kyç në suksesin e
marketingut politik.

VI. Konkluzione

Ky artikull ka marrë në shqyrtim aplikimin e konceptit të marketingut në përgjithësi
dhe implikimet e tij në marketingun politik. Ashtu si në rastet e marketingut politik
dhe të funksioneve të tij, është sugjeruar që aplikohen gati të njëjtat koncepte të
marketingut. Duke u fokusuar në disa karakteristika të përbashkëta midis
marketingut të të mirave dhe shërbimeve dhe marketingut politik, karakteristika të
tjera gjithashtu të rëndësishme nuk janë përmendur këtu. Disa nga këto janë: (1)
diskutimet normative se si duhet të funksionojë individi si një qënie politike. (2)
aspektin legal i cili fokusohet në të drejtat dhe detyrimet politike të individit. (3)
aspektin e sistemit i cili studion rolin e votuesit në sistemin politik në tërësi. Këto
aspekte mund të sjellin disa ndryshime konceptuale në strukturën e sjelljes së
konsumatorit dhe të votuesit. Gjithsesi, karakteristikat dhe funksionet e përbashkëta
midis marketingut dhe marketingut politik dhe rrjedhimisht midis konsumatorit
dhe votuesit janë përsëri të dukshme dhe të rëndësishme.
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Kufizimet  në proçesin e rishikimit të Kushtetutës Shqiptare

Dr. Ervin Karamuço
Universiteti “Aleksandër Mojsiu” Durrës

Abstrakt

Akti themeltar i një shteti është dokumenti bazë ligjor mbi të cilin ngrihen dhe
sanksionohen një sërë parimesh kryesore të organizimit dhe funksionimit të organeve të
larta shtetërore, të drejtat dhe liritë themelore, si dhe garanci të tjera kushtetuese që
mbrojnë marrëdhniet publike dhe private. Rëndësia e përmbajtjes së dispozitave
kushtetuese dhe fushat që ato rregullojnë, diktojnë një rend ligjor demokratik, bazuar
mbi parime dhe rregulla të paracaktuara, të cilat në princip përfaqësojnë sigurinë juridike
dhe patundshmërinë ligjore nga standartet e sanksionuara në bazë e për zbatim të
Kushtetutës. Për shkak të kësaj rëndësie, Kushtetuta konsiderohet një akt i paprekshëm
dhe i ngurtë në raport me legjislacionin tjetër në fuqi, duke imponuar një rend të
qëndrueshëm juridik. Për këtë arsye, ky punim synon të nxjerr në pah dhe të analizojë
dispozitat që garantojnë një qëndrueshmëri të Kushtetutës dhe mos ndryshimin apo
rishikimin e saj të shpeshtë, si shprehje e sigurisë së marrëdhënieve dhe parimeve që ajo
sanksionon. Vetë përmbajtja e Kushtetutës së Shqipërisë përmban dispozita eksplicite
për rishikimin apo amendimin e saj, duke ndjekur një sërë rregullash të forta proceduriale,
të cilat shpesh bëhen pjesë e trysnisë politike për ti ndryshuar, por që janë njëkohësisht
garancia e vetme për të patur një akt themeltar të qëndrueshëm.

Fjalë kyçe: Kufizimi, Kushtetuta shqiptare, Shqipëria.

Hyrje

Kushtetuta konsiderohet si ligji themelor i shtetit, një dokument apo grup
dokumentesh me sanksionim të veçantë ligjor, që parashikon parimet, strukturën
dhe funksionet kryesore të organizimit të shtetit. Në shkencën juridike kushtetutës
i jepet një kuptim më i gjerë, i cili i referohet “tërë sistemit të qeverisjes së një shteti,
tërësisë së normave juridike që krijojnë dhe rregullojnë qeverisjen” ( Wade and Bradley,
1993, 5). Kushtetuta paraqitet si një vepër e qëndrueshme e destinuar për t’i rezistuar
kohës. Hartuesit e kushtetutës franceze të vitit 1791 kishin besimin se punonin për
përjetësinë (P. Ardant, 1994, 77), për një kohë të pacaktuar. Gjithsesi, eksperienca ka
treguar që kushtetuta nuk mund të jetë përfundimtare, ajo nuk mund t’i rezistojë
pafundësisht evolucionit të shoqërisë dhe do të duhet që asaj t’i bëhen përshtatje,
rregullime dhe plotësime. Janë vetë hartuesit e kushtetutave, ata, që duhet të
parashikojnë dhe të vënë në dokumentin e hartuar prej tyre procedurat që lejojnë
korrigjimin e mëvonshëm. Në fund të viteve ’20 të shek. XX, një nga autorët më në
zë të jurisprudencës gjermane, Karl Shmidt kishte opinionin se kushtetuta bazohet
apo mbështetet në një vendim apo kompromis themelor, prandaj ajo nuk mund të
vihet në pikëpyetje përmes procedurave që synojnë ndryshimin e saj. Megjithatë
zëri i kundërt për ndryshueshmërinë e kushtetutës ishte i njëkohshëm dhe shpejt u
kthye në mbizotërues. Hans Kelzen, përfaqësuesi më i shquar i shkollës normativiste,
në të njëjtën periudhë kohore argumentonte se Demokracia nga vetë natyra e saj
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është relative, prandaj shumica ka të drejtë të bëjë ndryshime të çfarëdollojshme për
të cilat bie dakord (Zaganjori, 2002, 63). Megjithatë kushtetuta nuk mund të jetë
objekt i ndryshimeve të mazhorancës e të politikave partiake, por duhet të ndryshohet
vetëm kur arrihet një konsensues i gjerë në të gjithë spektrin politik. Prandaj, me të
drejtë lind pyetja: sa larg mund të shkojë në realizimin e ndryshimeve kushtetuese një shumicë
parlamentare, e cila është në pushtet përkohësisht apo qoftë edhe për një mandat të caktuar?
Përgjigjia që merr kjo pyetje, në thelb është e njëjta. Një kushtetutë duhet të na japë
garanci për një jetë të gjatë e qëndrueshmëri dhe ajo nuk mund të modifikohet sipas
dëshirës së shumicës politike. Rishikimi duhet të jetë i rrethuar nga maturia e kujdesi
për të nënvizuar aspektin themelor të paktit kushtetues. Është kjo arsyeja që për
rishikimin e kushtetutës, hartuesit kanë parashikuar procedura mjaft të ndërlikuara
dhe kanë vendosur shpesh edhe kufizime absolute.

1. Ç’do të thotë të rishikosh një kushtetutë? Kufijtë e rishikimit

Rishikimi i kushtetutës konsiston në plotësimin, ndryshimin ose zëvendësimin e
dispozitave të caktuara të kushtetutës ekzistuese, për ta përshtatur me realitetet e
reja të cilat nuk mund të parashikoheshin gjatë proçesit të hartimit. Rishikimi i
kushtetutës bëhet duke ndjekur rregullat dhe procedurat e parashikuara nga
kushtetuta në fuqi, e cila modifikohet nga vënia në jetë e procedurave, që ajo vetë i
përmban për këtë qëllim. Duke pasur parasysh proceduren e rishikimit të kushtetutës,
quorumin dhe shumicën e votave të nevojshme për të realizuar rishikimin, doktrina
ka bërë klasifikimin e kushtetutave në elastike dhe të ngurta. Kushtetuta përcaktohet
si “elastike”, në qoftë se mund të modifikohet njësoj si të ishte një ligj i thjeshtë, me
procedurën ligjore të zakonshme (Ardant, 1994, 77) dhe përcaktohet si “e ngurtë”,
nëse parashikon një procedurë të veçantë për rishikimin, më të vështirë se procedura
për miratimin e ligjeve të zakonshme. Kjo bëhet me qëllim që të evitohen vendimet
e nxituara, të frymëzuara nga rrethanat, apo të votuara nga mazhoranca të
përkohshme. Për procedurë të rishikimit të kushtetutës, në kuptimin e mirfilltë të
fjalës, mund të flitet vetëm në lidhje me kushtetutat e ngurta, sepse, përsa i përket
atyre elastike, modifikimet në tekstet respektive mund të bëhen kurdo duke ndjekur
procedurën ligjore të zakonshme.
Duhet të theksojmë se, kur flitet për rishikim të kushtetutës nënkuptohet ruajtja e
bërthamës së kushtetutës së modifikuar, pra të asaj pjese që disa e quajnë si “super–
kushtetutë”. Prandaj dispozita të caktuara të kushtetutës mund të përjashtohen nga
çdo rishikim, pasi atyre “u jepet” vlerë supra – kushtetuese (Ardant, 1994, 82).
Ndalimi i rishikimit të këtyre dispozitave bëhet me qëllim që të mos lejohen ato
ndryshime, të cilat do të cënonin rëndë përmbajtjen demokratike të saj dhe, mbi
këtë bazë, do të mund të krijoheshin kushte të favorshme për ndërmarrjen e veprimeve
antidemokratike. Bëhet fjalë për ato nene kushtetuese që garantojnë thelbin dhe
përmbajtjen demokratike të shtetit. Të tilla përmendim:
a) “parimet politiko – juridike” të vëna në themelet e kushtetutës,
b) parimet në përmbajtje të “deklaratave të të drejtave”,
c) dispozitat për “formën e qeverisjes” apo “të shtetit”,
d) dispozitat për “procedurat e rishikimit të kushtetutës”, e kështu me radhë.
Mjaft kushtetuta e sanksionojnë shprehimisht ndalimin e rishikimit të dispozitave
të sipërpërmendura.Në Kushtetutën gjermane, neni 79 §3 thuhet shprehimisht: “Nuk



191

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 2
September 2015

lejohet një ndryshim i tillë i këtij Ligji Themelor që do të prekte organizimin e
Federatës në lande, pjesëmarrjen në përgjithësi të landeve në legjislacionin e landit,
si dhe parimet e formuluara në nenin 1 dhe 20”.Parimet e sanksionuara në nenet 1
dhe 20 të Kushtetutës gjermane janë:
- paprekshmëria e dinjitetit të njeriut dhe detyrimi i pushtetit shtetëror për ta
respektuar dhe mbrojtur atë (neni 1 §1),
- padhunueshmëria dhe patjetërsueshmëria e të drejtave të njeriut (neni 1 §2),
- detyrimi i të tre pushteteve për të respektuar të drejtat themelore (neni 1 §3),
- Gjermania deklarohet si shtet federal demokratik dhe social (neni 20 §1),
- shpallet parimi i sovranitetit të popullit (neni 20 §2),
- parimi i kushtetutshmërisë në veprimtarinë e pushtetit legjislativ dhe i
ligjshmërisë në veprimtarinë e dy pushteteve të tjera (neni 20 §3).
Vlen për t’u cituar nota shoqëruese në redaktimin përfundimtar të nenit 79 §3: “Kjo
dispozitë ka për qëllim të evitojë që Ligji Themelor të bëhet objekt i rishikimit të plotë
ose abrogimit (vernichtung), i cili do të vishte me një vello ligjshmërie një lëvizje
revolucionare anti – demokratike. Çdo lëvizje revolucionare mundet të jetë e aftë për
të krijuar një të drejtë të re dhe, një nen i tillë nuk do të mund të pengonte revolucionin,
por të paktën nuk do të lejonte që të justifikohej ligjshmëria e kësaj të drejte të re
(Rigaux, 1985, 84). Dispozitat kushtetuese që ndalojnë modifikimin e formës së shtetit
apo të qeverisjes janë ato që ndeshen në një numër të konsiderueshëm kushtetutash.
Për t’u vënë në dukje këtu është shembulli i Francës, që ka ruajtur formën republikane
të qeverisjes në të gjitha kushtetutat e saj që nga Ligji i 14 gushtit 1884. Shembuj
shtetesh të tjera europiane të cilat kanë përjashtuar nga rishikimi formën republikane
të qeverisjes janë: Greqia (neni 100), Italia (neni 139), Portugalia (neni 290 §1, pika b),
Turqia (neni 4) (Rigaux, 1985, 47). Paprekshmërinë absolute të tërësisë së të drejtave
të njeriut të numërtuara në tekstet e tyre themelore e gjejmë të sanksionuar në
kushtetutat e këtyre shteteve: Gjermania (neni 79 §3), Portugalia (neni 190 §1, pika
d), Algjeria (neni 195 §4) dhe India (neni 13 §2), (Rigaux, 1985, 44).
Disa teori të doktrinës juridike, siç është teoria e Alf Ross, përfaqësues i realizmit
ligjor, përcaktojnë se edhe vetë dispozitat që parashikojnë “procedurat e rishikimit
të kushtetutës” bëjnë pjesë në grupin e dispozitave të pandryshueshme, qoftë edhe
duke ndjekur procedurën e rishikimit të parashikuar nga ato vetë. Kështu për
shembull, neni 139 i Kushtetutës italiane paraqitet si një normë e pandryshueshme
nëpërmjet procedurës së rishikimit të parashikuar në të njëjtin nen (Amato Barbera,
1997, 131). Në doktrinën jurisprudenciale bashkohore të shteteve të ndryshme
shpesh flitet për “kufizime të vendosura në proçesin e rishikimit të kushtetutës”, duke dashur
të nënkuptohet me këtë shprehje pamundësia për të kryer modifikimet në rendin
juridik kushtetues të shtetit me rrugë juridike (Ruffia, 1980, 585). Në të gjitha kushtetutat
demokratike janë vendosur kushte, afate dhe teknika të veçanta të rishikimit.
Parashikimi i procedurave të veçanta ligjore për rishikimin e kushtetutës dhe vendosja
e kufizimeve në proçesin rishikues përbën garancinë e qëndrueshmërisë së
kushtetutës dhe të supermacisë së saj ndaj ligjeve të zakonshme. Doktrina juridike
dallon disa klasifikime të kufizimeve të vëna në proçesin rishikues:
1) kufizime formale e materiale,
2) kufizime explicite dhe implicite,
3) kufizime absolute dhe relative.
1) Quhen kufizime formale ato që kanë të bëjnë me procedurën e formimit të



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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 2
September 2015

192

amendamentit kushtetues, si për shembull, përsa i përket shumicës së nevojshme
për miratimin e amendamentit, referendumit të detyrueshëm kushtetues etj, ndërsa
kufizimet materiale kanë të bëjnë me përmbajtjen e dispozitivit të aktit normativ.
Shembuj të kufizimeve materiale në proçesin rishikues janë dispozitat kushtetuese
që sanksionojnë ndalime në lidhje me përmbajtjen e rishikimit, siç janë parimet
themelore apo dispozitat që sanksionojnë ndalimin e ndryshimit të formës së shtetit
apo të qeverisjes.
2) Kufizimet implicite ose të nënkuptuara ekzistojnë në çdo rend juridik kushtetues.
Ato nuk janë të shprehura direkt në tekstin kushtetues, por rrjedhin nga interpretimi
literal i tij (Rigaux, 1985, 204). Me anën e kufizimeve implicite prezumohet ndalimi i
ndryshimit të disa instituteve apo parimeve të vendosura në themel të tekstit
kushtetues. Argumentimet për kufizime të tilla bazohen mbi paderogueshmërinë e
prezumuar të parimeve themelore, prej të cilave derivon gjithë pjesa tjetër e rendit
juridik; edhe pse duket e pamohueshme se, mënyra me të cilën ka lindur një e drejtë,
një situatë juridike apo një kushtetutë, nuk duhet të paragjykojë, as të përcaktojë
mënyrën me të cilën ato mund të ndryshohen më vonë, qoftë edhe radikalisht (Ruffia,
1980, 585). Kufizime explicite ose të shprehura janë ato që rrjedhin direkt nga teksti
kushtetues dhe që ekzistojnë në të gjitha rastet në të cilat kushtetutat kanë ndaluar
shprehimisht në tekstin e tyre një modifikim të veçantë. Kushtetutat bashkohore
ofrojnë një larmi të madhe kufizimesh të tilla.
Kufizimet explicite sjellin ndalimin e rishikimit të kushtetutës zakonisht të pjesshëm,
e në raste shumë të rralla rishikimin e plotë, pa vendosur kufizime kohore, duke
ndalur rishikimin per nje priudhe te caktuar ose duke mos kufizuar në periudha të
caktuara, veçanërisht delikate në jetën e shtetit (Ruffia, 1980, 587). Në kufizimet
explicite pa kufizime kohore bëjnë pjesë dispozitat që ndalojnë ndryshimin e formës
së qeverisjes, si dhe të parimeve politiko – juridike themelore të kushtetutës.
Konsiderohen “pa limite kohore”, pasi pengojnë ndryshimin e dispozitave të
sipërpërmendura në çdo kohë, duke qenë se përbëjnë bazën e rendit juridik kushtetues.
Ndalimi i rishikimit të kushtetutës përpara kalimit të një periudhe të caktuar ndeshet
më rrallë, biles praktikisht ky kufizim tani është zhdukur në Europë (Ruffia, 1980,
590). Të tilla kufizime ka pasur në Kushtetutën franceze të vitit 1791, e cila ndalonte
rishikimin pa kaluar 4 vjet ose në Ligjin Themelor të bashkimit real mes Danimarkës
dhe Francës në vitin 1918, ku periudha kohore gjatë të cilës ndalohej rishikimi i
Ligjit Themelor ishte 25 vjet. Shembull të kufizimeve explicite përbëjnë edhe ndalimet
e amendimeve kushtetuese në periudha veçanërisht delikate për jetën e shtetit: gjatë
periudhës së regjencës (Kushtetuta Belge, 1931) ose gjatë pushtimit të pjesshëm apo
total të territorit (Kushtetuta Franceze 1946 Neni 94 dhe 1958 Neni 89). Në këto
raste abrogimi është i mundur për kohën para periudhës së sipërpërmendur kritike
dhe, përkundrazi, nuk është i mundur për kohën pasi ka filluar, duke penguar
kështu çdo veprim juridik për rishikimin e kushtetutës, për aq kohë sa vazhdon
gjendja në fjalë (Ruffia, 1980, 590).
3) Klasifikimi i kufizimeve të vëna në proçesin rishikues në absolute dhe relative  bëhet
në varësi të faktit nëse ndalimi ose kufizimi i formulimit mund të bëhet i mundshëm
për t’u kapërcyer nëpërmjet procedurave më komplekse. Kemi të bëjmë me kufizime
absolute në rastet kur është vetë kushtetuta ajo, që vendos një pengesë të një natyre
të tillë në proçesin rishikues të mëvonshëm, duke kushtëzuar vazhdimësinë juridike
të tërë sistemit normativ me respektimin e kësaj norme, rishikimi i së cilës është i
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ndaluar në çdo kohë dhe ndalimi i vënë në proçesin rishikues nuk mund të kapërcehet
në asnjë mënyrë. Përkundrazi, kufizime relative konsiderohen ato, tek të cilat ndalimi
i formuluar mund të kapërcehet nëpërmjet procedurave më komplekse.
Kufizime absolute përbëjnë parimet e përgjithshme që qëndrojnë në bazë të rendit
juridik, dispozitat që sanksionojnë të drejtat dhe liritë themelore të shtetasve,
dispozitat që përcaktojnë formën e qeverisjes etj. Për disa juristë, vlera e një norme
të tillë ndaluese është relative duke mbështetur argumentet e tyre në parimin “lex
posterior derogat priori” (Norma e mevonshme nuk abrogon nje norme te meparshme),
si dhe në ekzigjencat praktike të rendeve juridike kushtetuese bashkohore (Orsello, 1952, 27),
të cilat kanë krijuar organet legjislative dhe të rishikimit me baza përfaqësuese
pikërisht për të lejuar një evolucion konstant të normave juridike në lidhje direkte
me ekzigjencat sociale në ndryshim. Përmendim këtu si shembull kushtetutën
franceze të vitit 1791, titulli VII, art.1 sipas të cilit “Asambleja kushtetuese kombëtare
deklaron që kombi ka të drejtën e paparashkrueshme për të ndryshuar kushtetutën
e vet”; si dhe neni 28 i Deklaratës të të Drejtave të Njeriut të vitit 1793, me anë të të
cilit njihej e drejta e përhershme e popullit për të rishikuar, reformuar dhe ndryshuar
kushtetutën dhe ku theksohej shprehimisht se “Asnjë gjeneratë nuk mund t’ia
imponojë ligjet e veta gjeneratave që do të vijnë”. Sipas këtyre konceptimeve të
fundit me supozimin që edhe normat kushtetuese në fjalë nuk paskan një efikasitet
më të madh se gjithë të tjerat, e për rrjedhojë, ekzistoka mundësia që të amendohen
me procedurën e rishikimit të parashikuar   ndalimi i vendosur qenka i kapërcyeshëm
nëpërmjet një procedimi me dy kohë. Në një moment të parë të eliminohet norma
ndaluese në fjalë dhe vetëm më pas, në një kohë të dytë, të procedohet me modifikimin
e dëshiruar, duke e bërë procedurën e rishikimit më të vështirë dhe më komplekse në
planin politik (Ruffia, 1980, 589). Sidoqoftë teza që është mbështetur si më e besueshme
është pikërisht teza e kundërt, sipas të cilës çdo ndryshim i kryer në përmbajtjen e
dispozitës, që ndalon ndryshimin e formës së qeverisjes, mund të kryhet vetëm me
rrugë të kundërligjshme (Ruffia, 1980, 589).

2.Procedura e rishikimit të Kushtetutës Shqiptare
dhe kufijtë e rishikimit të saj

Funksioni i rishikimit të Kushtetutës, që është pushteti për të ndryshuar ose
plotësuar Kushtetutën, i është besuar Kuvendit të Shqiperisë, i cili mund ta ushtrojë
këtë pushtet vetëm nëpërmjet procedurave speciale ose të vështira. Kushtetuta jonë
“e ngurtë” është në pozita supermacie në krahasim me gjithë burimet e tjera të së
drejtës, që nuk janë kushtetuese, prandaj rishikimi i Kushtetutës nuk mund të
realizohet tjetër përveçse me ligje formalisht kushtetuese. Procedura e rishikimit të
Kushtetutës sonë parashikohet në nenin 177 të Kushtetutës, i cili luan një funksion
garantimi të dyfishtë, pasi kjo dispozitë, përveç sigurimit të “ngurtësisë” kushtetuese
në krahasim me ligje të zakonshme, siguron një stabilitet më të madh në kohë të
normave kushtetuese.Procesi rishikues, ashtu si procedura e miratimit të ligjeve të
zakonshme, kalon në tre faza:
1) Faza e parë është ajo e propozimit të projektligjit kushtetues ose ajo e iniciativës.
2) Faza e dytë është faza e shqyrtimit dhe e miratimit.
3) Faza e fundit është ajo e shpalljes.
Ne fazen e pare, sipas nenit 177 §1, iniciativa për rishikimin e Kushtetutës mund të
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ndërmerret nga jo më pak se një e pesta e deputetëve. Pra që në fazën e parë vihet re
“rëndimi” në krahasim me ligjet e zakonshme, për të cilat iniciativën legjislative,
sipas nenit 81 §1, mund ta ketë jo vetëm çdo deputet, por edhe Këshilli i Ministrave
apo 20 mijë zgjedhës. Pra, siç vihet re, në ndryshim nga procedura e adoptimit të
ligjeve të zakonshme, në proçesin rishikues sipas Kushtetutës shqiptare të vitit 1998
nuk ka iniciativë legjislative qeveritare apo popullore.
Në fazën e dytë të proçesit rishikues, projekt – amendamenti i paraqitur mund të
marrë dy drejtime. Njëri drejtim është që projekti të miratohet nga një shumicë e
cilësuar prej jo më pak se dy të tretat e të gjithë anëtarëve të Kuvendit (neni 177 §3). Që
këtu pastaj mund të kalohet në fazën e tretë, shpalljen. Megjithatë në disa raste nuk
kalohet menjëherë në fazën e tretë, pasi neni 177 §5 parashikon mundësinë e zgjatjes
së procedurës në fazën e dytë, që konsiston në nënshtrimin ndaj referendumit të
amendamentit kushtetues të miratuar, nëse këtë e kërkon një e pesta e të gjithë anëtarëve
të Kuvendit. Siç shihet, kjo e fundit është një procedurë shtesë e rënduar, që, në fund
të fundit, nuk është gjë tjetër përveçse një armë kontrolli më shumë në duart e opozitës,
e cila duke ushtruar këtë mundësi të dhënë nga Kushtetuta, ia nënshtron refleksionit
te përgjithshëm popullor një modifikim “të diskutueshëm” të Kushtetutës të realizuar
nga shumica qeverisëse. Drejtimi tjetër konsiston në nënshtrimin ndaj referendumit
të projektamendamentit kushtetues të propozuar, pasi këtë ta ketë vendosur Kuvendi
me shumicë prej dy të tretash të të gjithë anëtarëve (Kushtetuta, 1998, Neni 177).
Referendumi duhet të bëhet jo më vonë se 60 ditë nga miratimi i tij në Kuvend, afat i
cili duhet detyrimisht të respektohet. Duhet të theksojmë se në këtë rast referendumit
i nënshtrohet projektamendamenti i paraqitur, ndërsa në rastin e parë referendumit i
nënshtrohej amendamenti kushtetues i miratuar.
Faza e tretë qe eshte shpallja, është detyrë e Presidentit të Republikës, i cili nuk
mund të ushtrojë të drejtën e vetos për ligjet e miratuara nga Kuvendi për rishkimin
e Kushtetutës (neni 177 §6). Ai detyrohet të shpallë ligjin e miratuar me referendum,
i cili hyn në fuqi në datën e parashikuar në vetë ligjin (neni 177 §7). Vihet re se edhe
në këtë fazë ka ndryshim mes proçesit rishikues dhe proçesit të adoptimit të ligjeve
të zakonshme, pasi në këtë të fundit Presidentit të Republikës i njihet e drejta e
ushtrimit të vetos pezulluese, që konsiston në të drejtën për t´ia kthyer ligjin për
rishqyrtim Parlamentit vetëm një herë  (Kushtetuta, 1998, Neni 85). Përveç
parashikimit të procedurave më të rënduara për miratimin e amendimeve kushtetuese,
neni 177 i Kushtetutës parashikon edhe dy kufizime explicite të cilat lidhen me kohën
gjatë së cilës nuk mund të ndërmerret rishikimi i Kushtetutës.Kufizimi i parë
parashikohet në paragrafin e dytë të nenit 177, i cili përcakton «asnjë rishikim i Kushtetutës
nuk mund të ndërmerret gjatë kohës kur janë vendosur masat e jashtëzakonshme». Pra, siç
shihet rishikimi është i mundur para vendosjes së masave të jashtëzakonshme dhe,
përkundrazi, nuk është i mundur për kohën gjatë të cilës janë vendosur këto masa,
duke penguar kështu çdo veprim juridik për rishikimin e Kushtetutës për aq kohë sa
vazhdon gjendja në fjalë. Duke u mbështetur në klasifikimin e bërë më sipër për
llojet e kufizimeve në procesin rishikues dhe përkufizimet përkatëse, mund të themi
se ndalimi i rishikimit të Kushtetutës gjatë kohës kur janë vendosur masat e
jashtëzakonshme është kufizim relativ, përderisa ky kufizim mund të kapërcehet pas
mbarimit të gjendjes në fjalë, kohë pas të cilës rishikimi është i mundshëm. Kufizimi
i dytë parashikohet në nenin 177 §8, sipas të cilit ndalohet rishikimi i Kushtetutës
për të njëjtën çështje pa kaluar një vit nga dita e rrëzimit të projektligjit në Kuvend
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dhe tre vjet nga dita e rrëzimit të tij në referendum. Edhe në këtë rast rishikimi është
i mundshëm pas kalimit të periudhës së përcaktuar në nenin 177 §8, prandaj ky
kufizim është relativ. Në Kushtetutën e Shqipërisë nuk gjendet ndonjë nen që të
përmbajë ndonjë kufizim absolut të shprehur. Gjithsesi duhet thënë se në Kushtetutë
nuk mungojnë kufizimet absolute implicite. Kështu, nuk mund t´i nënshtrohen
ndryshimeve kushtetuese: parimet themelore të sanksionuara në pjesën e parë të
Kushtetutës apo në të drejtat dhe liritë themelore të njeriut që «...qëndrojnë në
themel të të gjithë rendit juridik» (Kushtetuta, 1998, Neni 15). Nuk mund të
zëvendësohet parimi i sovranitetit të popullit, i ndarjes së pushteteve, parimi i
pluralizmit etj., ndryshimi i të cilave do të sillte ndryshime në vetë thelbin dhe në
përmbajtjen demokratike të shtetit. Prandaj asnjë lloj mazhorance, qoftë edhe e gjërë,
nuk do të ishte legjitime për të sjellë ndryshime të tilla.

3. Roli i Gjykatës Kushtetuese në proçesin rishikues dhe rëndësia e kontrollit
paraprak të rishikimit

Neni 177 §4 dhe 5 i Kushtetutës shqiptare parashikon zhvillimin e Referendumit
Kushtetues përkatësisht për Projektamendamentin kushtetues, kur për këtë ka
vendosur Kuvendi me një shumicë të cilësuar prej dy të tretash të të gjithë anëtarëve
të tij dhe per  Amendamentin Kushtetues të miratuar kur këtë e ka kërkuar një e
pesta e gjithë anëtarëve të Kuvendit. Në rastin e fundit, Kushtetuta nuk përcakton
afatin kohor brenda të cilit duhet paraqitur kërkesa nga grupi i deputetëve nismëtarë.
Në raste të tilla referendumi shfaqet ekskluzivisht si “një akt vendimmarrës i trupit
elektoral” (Mangia, 1999, 257). Për referendumin kushtetues në rastet e
sipërpërmendura çështja nuk shtrohet menjëherë para trupit elektoral, por i kalohet
për shqyrtim paraprak Gjykatës Kushtetuese, për të cilën në nenin 152 të Kushtetutës
thuhet shprehimisht se “vendos për kushtetutshmërinë e çështjeve të shtruara për
referendum sipas nenit 150 §1e2, nenit 151 §2e3 edhe sipas nenit 177 §4e5 brenda 60
ditëve”. Krahas të drejtës për të ushtruar referendumin, Kushtetuta ka parashikuar
edhe kufizimet në lidhje me çështje të caktuara, për të cilat nuk lejohet të zhvillohet
referendumi (neni 151 §2). Kushtetutshmërinë e çështjeve të shtruara në referendum
(por në asnjë rast rëndësinë e tyre) e vlerëson vetëm Gjykata kushtetuese nëpërmjet
kontrollit paraprak, përpara se të vendoset kryerja e tij (Sadushi, 2004, 58).
Karakteristikë e procedurës së kontrollit paraprak të kushtetutshmërisë së çështjeve
të shtruara në referendumin kushtetues është se, vënia në lëvizje e Gjykatës
Kushtetuese nuk lihet në çmimin e lirë të subjekteve që kanë të drejtë të iniciojnë
proçesin kushtetues, por i detyron ato t’i kalojnë çështjet për shqyrtim paraprak në
Gjykatën Kushtetuese. Kështu, neni 123 i Kodit Zgjedhor përcakton detyrimin e
Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit për t’ia dërguar menjëherë Gjykatës
Kushtetuese dhe Presidentit të Republikës vendimin e Kuvendit ose, sipas rastit,
kërkesën e një të pestës së deputetëve që kanë kërkuar zhvillimin e referendumit
kushtetues. Sistemi i kontrollit paraprak që ushtrohet nga Gjykata Kushtetuese
përfshin të drejtën e këtij organi që të vendosë për pajtueshmërinë ose jo me
Kushtetutën të çështjeve të cilat i nënshtrohen këtij kontrolli, duke kryer
përgjithësisht një shqyrtim të plotë dhe në themel të çështjes (Sadushi, 2004, 63).
Gjykata Kushtetuese ka për detyrë të verifikojë nëse kërkesa për referendum është
në përputhje me nenin 177 të Kushtetutës. Në veçanti verifikon nëse kërkesa
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legjitimohet, si nga ana formale që subjekti që e ka vënë në lëvizje është ai i
parashikuar në Kushtetutë, ashtu edhe nga ana materiale që kërkesa të plotësojë
kushtet e vendosura në Kushtetutë d.m.th. në rastin konkret amendamenti
kushtetues të jetë miratuar me dy të tretat ose projektamendamenti të jetë votuar
me dy të tretat “PRO” për kalimin në referendum.
Lidhur me kushtetutshmërinë e çështjeve të shtruara për referendum, Gjykata
Kushtetuese duhet të verifikojë nëse në rastin në shqyrtim janë të pranishëm ndalime
të atij lloji që parashikon neni 151 §2 i Kushtetutës, për të cilat Kushtetuta nuk
lejon ndërmarrjen e një procedure të tillë referendare. Kjo është shtjelluar në mënyrë
të argumentuar në Vendimin nr.31, datë 19.11.2003 të Gjykatës Kushtetuese. Gjatë
këtij shqyrtimi Gjykata Kushtetuese verifikon edhe çështjet që lidhen me
juridiksionin e vet për të vendosur për çështjen konkrete, si dhe bën një rishikim të
plotë të organit që nxjerr normën, si dhe dispozitat themelore të Kushtetutës që
kanë të bëjnë me të drejtat dhe liritë themelore, parimet e përgjithshme, standartet
dhe doktrinën e të drejtës kushtetuese (Sadushi, 2004, 64).
Vërtet Gjykata Kushtetuese, nga funksioni dhe pozicioni që i është dhënë, vlerëson
vetëm çështjet kushtetuese të pohuara, të pretenduara dhe të konkretizuara nga
kërkuesi dhe nuk mund të ushtrojë kryesisht rishikimin e plotë të pikave të
mundshme të ligjit kushtetues. Megjithatë ekziston një përjashtim nga rregulli i
mësipërm, sipas të cilit Gjykata Kushtetuese në kushtet e rishikimit paraprak mund
të mos mjaftohet  vetëm në shqyrtimin e asaj që kërkohet, sepse në nenin 48 §2 të
ligjit Nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës
Kushtetuese të RSH” thuhet shprehimisht se përjashtimisht, kur ka lidhje midis
objektit të kërkesës dhe akteve të tjera normative, vendos për çdo rast Gjykata
Kushtetuese. Gjykata Kushtetuese, sipas vetë përcaktimeve kushtetuese, duhet të
ushtrojë kontroll në themel për amendamentet kushtetuese, pasi nuk mund të jenë
objekt referendumi, sipas nenit 151 §2, çështjet që lidhen me tërësinë territoriale, të
drejtat e njeriut, taksat, amnistinë etj. Përmbajtja e nenit 124 të Kushtetutës e vë
Gjykatën Kushtetuese në rolin e garantit të Kushtetutës. Ky rol i saj del edhe nga
pozicioni dhe funksionet që i janë dhënë asaj nga dispozitat e tjera kushtetuese dhe
ligji “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të RSH”. Kushtetuta
mund të cënohet nga ligje që bien në kundërshtim me të, por ajo mund të cënohet
shumë më tepër nga ligje kushtetuese që mund të bien ndesh me parimet dhe vlerat
themelore që ajo shpreh dhe mbron. Prandaj është e nevojshme që të ofrohen garanci
që të tilla amendamente nuk do të bëhen. Kontrolli paraprak i zhvilluar nga Gjykata
Kushtetuese nuk lejon krijimin ose ecjen e mëtejshme të pasojave juridike të
amendamenteve antikushtetuese për shkak të normës që është si e tillë.
Gjykata Kushtetuese, përveç kontrollit eventual të shqyrtimit të kushtetutshmërisë
së çështjeve që shtrohen për referendum, duhet të elaborojë edhe ajo vetë, gjatë
punës së saj, çështje të tjera të cilat nuk mund të bëhen objekt rishikimi, pasi
Kushtetuta e RSH nuk përmban kufizime explicite në lidhje me objektin e rishikimit.
Ky është një fenomen që njihet dhe që është aplikuar në disa raste edhe nga Gjykatat
Kushtetuese të shteteve të tjera. Kështu, për shembull Gjykata Kushtetuese italiane
ka sqaruar se nuk mund të jenë objekt rishikimi: parimet e përgjithshme që përmbajnë
vlerat supreme mbi të cilat themelohet kushtetuta, të drejtat e patjetërsueshme të
personit, parimi i unitetit dhe i pandashmërisë së Republikës dhe rëndimi i procedurës
për rishikimin e kushtetutës (Amato Barbera, 1997, 133). Gjykata të tjera Kushtetuese,
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si për shembull ajo e Gjermanisë, pranojnë një rekurs abstrakt paraprak që ka për
objekt kontrollin e ligjit rishikues para shpalljes së tij (Traja, 2000, 172).

Konkluzione

Kushtetuta nuk mund të jetë përfundimtare, ajo nuk mund t’i rezistojë pa kufij
zhvillimeve shoqërore dhe do të duhet që asaj t’i bëhen përshtatje, rregullime dhe
plotësime, me kushtin qe ato të jene maturuara nga nje konsensus i gjere publik.
Nga ana tjeter, një kushtetutë duhet të na japë garanci për një jetë të gjatë e
qëndrueshmëri dhe ajo nuk mund të modifikohet sipas dëshirës së vetem nje shumice
te perkohshme politike. Rishikimi duhet të jetë i shoqeruar nga pjekuria dhe kujdesi
për të forcuar aspektin themelor të paktit kushtetues.
Kushtetuta përcaktohet si “elastike”, në qoftë se mund të modifikohet njësoj si të
ishte një ligj i thjeshtë, me procedurën ligjore të zakonshme dhe përcaktohet si “e
ngurtë”, nëse parashikon një procedurë të veçantë për rishikimin, më të vështirë se
procedura për miratimin e ligjeve të zakonshme. Kjo bëhet me qëllim që të evitohen
vendimet e nxituara, të frymëzuara nga rrethanat, apo të votuara nga mazhoranca të
përkohshme. Megjithate vete akti themeltar jep percaktime te sigurise juridike per te
mos cenuar ne thelb me ane te ndryshimeve parime, te drejta dhe rregulla themelore.
Sistemi i kontrollit paraprak që ushtrohet nga Gjykata Kushtetuese përfshin të
drejtën e këtij organi që të vendosë për pajtueshmërinë ose jo me Kushtetutën të
çështjeve të cilat i nënshtrohen këtij kontrolli, duke kryer përgjithësisht një shqyrtim
të plotë dhe në themel të çështjes. Gjykata Kushtetuese, sipas vetë përcaktimeve
kushtetuese, eshte organi garant dhe duhet të ushtrojë kontroll në themel për
amendamentet kushtetuese, para se ato ti nenshktrohen procedurave referedare.
Kjo perben nje avantazh te dyfishte per ruajtjen e pacenuar te atyre dispozitave
kushtetuese te cilat konsiderohen te paprekshme.
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Parimet themelore të së Drejtës Europiane private bazuar ne vendimet e
GJED Van Gend&Loos dhe Flaminio Costa/ENEL

Prof. assoc. Dr. (PhD 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 karakteristikat më të njohura të së drejtës së BE-
së dhe ajo që ka tërhequr vëmendjen më të madhe në funksionimin e sistemit ligjor të
Komunitetit është ndikimi i saj i fortë në integrimin ligjor dhe politik të shteteve anëtare.
Plotesisht ndryshe nga Organizatat e tjera ndërkombëtare, të tilla si Këshilli i Evropës
ose Kombet e Bashkuara, BE ka krijuar një organizatë të shteteve me një sistem autonom
ligjor. Ky sistem autonom ligjor lidh çdo Shtet anëtar dhe shkrihet me të drejtën kombëtare
të Shteteve anëtare në një trup të vetëm uniform. Bazuar në këtë prezantim të shkurtër
qëllimi kryesor i këtij artikulli është  analiza e parimeve bazë të së drejtës europiane
private sipas vendimeve të para të GJED, Van Gend&Loos dhe Flaminio Costa/ENEL.

Fjale kyçe: Traktati i Lisbonës, e drejta europiane private, liria e mallrave, Costa Enel,
GJED.

Hyrje

Pjesa më e madhe e zhvillimit të së drejtës europiane private nuk u krye nëpërmjet
traktateve themeluese të prezantuara më sipër, të miratuara nga të gjitha shtetet
anëtare, ose përmes ndonjë programi tjetër integrimi, por nëpërmjet interpretimit të
çështjeve ligjore dhe Jurisprudencës së Gjykatës së Bashkimit Europian (GJED) me
seli në Luksemburg, ndikimi i së cilës është zgjeruar gjithnjë e më shumë, sidomos
në 10-vjeçarin e fundit. Nëpërmjet “case law”, GJED ka zhvilluar me guxim një
teori të natyrës së të drejtës. Ajo i dha ligjit të BE-së ato cilësi dhe atë fuqi që ajo
mendonte se ishte e nevojshme për ta ndryshuar thellësisht me kalimin e kohës dhe
në të njëjtën kohë për të arritur aplikimin e qëllimeve afatgjata të komunitetit
(Bashkimit) brenda një grupi shtetesh gjeografikisht dhe politikisht të ndara dhe
historikisht sovrane. Suksesi i këtij zhvillimi varej në përdorimin e një lidhjeje
konvencionale në kuptimin krahasues të shteteve ndaj traktateve ndërkombëtare
me qasje tërësisht të re dhe të ndryshme.
Zbatimi i marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara në një shtet përcaktohet
tradicionalisht me kushtetutë. Në shumicën e vendeve, traktatet ndërkombëtare, të
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drejtat dhe detyrimet për qytetarët janë me efekt jo të drejtpërdrejtë, por kërkojnë
një veprim përcaktues ligjor në ligjet kombëtare ose në kushtetutë. Edhe nëse një
marrëveshje sipas të drejtës ndërkombëtare ka për qëllim që të mbrojë individët, ajo
është e zbatueshme në rradhë të parë vetëm për shtetet dhe nuk përcakton për
individët asnjë të drejtë me efekt të drejtpërdrejtë. Në të njëjtën kohë, rregullat ligjore
kombëtare - edhe në qoftë se ato do t’i kenë shërbyer transformimit të rregullave
ndërkombëtare, - do të zëvendësohen nga norma ligjore të mëvonshme. Është në
fuqi rregulli „lex posterior derogat legi priori”.1

Traktati i BE-së nuk përmban dispozita mbi atë se si ai zbatohet në sistemet ligjore
të shteteve anëtare. Kjo parashikon nga pikëpamja tradicionale e së drejtës
ndërkombëtare jo një të drejtë të detyrueshme. Siç është e dukshme nga literatura,
praktika gjyqësore si dhe komentarët e viteve të fundit, në disa cështje përpara GJED,
gjatë viteve 50-të dhe 60-të një numër i konsiderueshëm i shteteve anëtare të BE-së
janë të mendimit se zbatimi i TBE duhet të jetë i drejtpërdrejtë dhe jo si ai i
marrëveshjeve tradicionale ndërkombëtare që u nevojitet një afat zbatimi. Gjykata
megjithatë, zgjodhi një qasje të ndryshme të natyrës dhe efektivitetit të TBE. Kjo
qasje është e bazuar në vizionin e Gjykatës për nga lloji i komunitetit që do të
krijojë TBE, dhe natyra e sistemit ligjor të BE-së, i cili do të çojë në krijimin e një
Komuniteti efektiv. Vendimi i parë historik në lidhje me çështjen e zbatimit të ligjit
të BE-së ishte:

Van Gend&Loos, Vendim i GJED 26 i datës 5.2.1963

Kazus: Kompania Van Gend&Loos tregtonte në shtator 1960, një sasi të caktuar
material ureje-formalisht dehidrate nga Gjermania në Holandë. Autoritetet financiare
holandeze vunë një taksë për importin e këtij materiali ureje-formalisht dehidrate,
një detyrim importi prej 8% të vlerës. Autoriteti holandez e ekzekutoi këtë vendim
me ligjin, i cili hyri në fuqi në mars 1960 me emrin “Tariefbesluit”. Pas datës së
hyrjes në fuqi të Traktatit (Traktatit Europian Ekonomik) në Holandë në vitin 1958,
ligji që ishte në fuqi “Tariefbesluit” që prej vitit 1947 parashikonte që për të importuar
substanca të tilla do të taksoheshin vetëm për një tarifë doganore prej 3% të vlerës.
Kompania Van Gend&Loos bëri ankesë-padi kundër imponimit të vlerës doganore
prej 8% përpara komisionit tarifor “Tariefcommissie”, në Amsterdam, dhe u ankua
në mënyrë të veçantë se përmes “Tariefbesluit” në vitin 1960, vlera e rritur doganore
përbënte një shkelje të nenit Neni 12 të Traktatit TZE (tani neni 25 TBE. Kjo - në
kundërshtim me nenin 25 të Traktatit të BE-së – nuk ndalon të gjitha detyrimet
doganore të importit mbi importet mes shteteve anëtare, por përcakton me shkrim
vetëm nivelin e tarifave, sikurse ato janë parashikuar në kohën e hyrjes në fuqi të
Traktatit: Aplikimi i tarifave të reja dhe rritja e tarifave doganore të vjetra ndërmjet
shteteve anëtare është i ndaluar nga neni 12 i TBE. Komisioni tarifor Tariefcommissie
holandez e ka parashtruar çështjen e interpretimit të Nenit 12 TZE në kuadër të
procedurave të vendimeve paraprake sipas Nenit 177 Traktatit TZE (tani neni 234
Traktatit të BE-së).
Në këtë vendim GJED ka vendosur se neni 12 i TBE përcakton efekte dhe të drejta
_______________________________________________________

1 Ligji më i ri shfuqizon ligjin e mëparshëm.
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individuale të drejtpërdrejta, të cilat duhet të ndiqen nga ana e gjykatave të shteteve
anëtare. Në këtë mënyrë u krijua “Parimi i efektit të drejtpërdrejtë të së Drejtës së
Bashkimit Europian” (“direct effect of Community Law”) në shtetet anëtare.
“Zbatueshmëria e drejtpërdrejtë” nënkupton se ato dispozita të ligjit të BE-së,
përbëjnë të drejtat dhe detyrime për Individët (duke përfshirë edhe kompanitë), që
nuk zbatohen në mënyrë specifike nga Shtetet Anëtare në ligjin kombëtar ose
përcaktojnë të drejta dhe detyrime duke i bërë të zbatueshme në ligjin kombëtar.
Individët mund të kërkojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë të drejtën e tyre nëpërmjet
Traktatit të BE-së si dhe nga autoritetet e gjykatat kombëtare, që të zbatohen
menjëherë, ose – sikurse në këtë rast – të mos aplikohet e Drejta kombëtare në
kundërshtim me ligjin e së drejtës së BE-së  (Tariefbesluit 1960)
Zbatimi i drejtpërdrejtë i dispozitave të Traktatit të BE-së, është subjekt i
Jurisprudencës së
GJED, nëpërmjet 4 kushteve:
(a) formulimit të saktë të së drejtës që i takon individit;
(b) moskushtëzimit te së drejtës së garantuar;
(c) moslejimit të përmbajtjes së ndonjë diskrecioni në zbatimin nga shtetet anëtare;
(d) moszbatimit te masave të mëtejshme nga shtetet anëtare (siç ndodh në rastin me
udhëzimet e BE-së ).
Gjykata percaktoi zbatimin e drejtpërdrejtë të ligjit parësor të BE-së në vendimin e
“Van Gend&Loos” në bazën e vlefshmërisë së tyre racionale ligjore ndërkombëtare,
në përputhje me parimin themelor të barazisë sovrane të shteteve anëtare.
Ligji i BE-së përcaktoi të drejtat dhe detyrimet te zbatuara në mënyrë të drejtpërdrejtë
të individëve. Shtetet anëtare me aprovimin e së drejtës ndërkombëtare për Traktatin
e BE-së patën një efekt të menjëhershëm të kufizimit të sovranitetit të së drejtës
kombëtare duke krijuar një “Rend të ri juridik të së drejtës ndërkombëtare”. Efekti
i drejtpërdrejtë do të ishte i nevojshëm në mënyrë që të plotësonte objektivat qëndrore
të Traktatit, përkatësisht në veçanti për të realizuar krijimin e një tregu të përbashkët.
Tregu i përbashkët ka të bëjë direkt me individin, si shtetas të shteteve anëtare të
Komunitetit. Pa aplikimin e drejtpërdrejtë te tij në legjislacionin kombëtar, me
përjashtim të proçedurave ndaj shkeljeve të kontratave kundër shteteve anëtare,
nuk do të ekzistonte ky efektivitet. Një element i rëndësishëm në argumentin e
vendimit të interpretimit të GJED-së është Efekti integrues si efekt shumë i
rëndësishëm për tregun e përbashkët, që ka Traktati i BE-së, nëse dikush derivon
prej tij të drejtat e drejtpërdrejta të individëve.
Pierre Pescatore,2 një ish-gjyqtar i GJED e ka komentuar vendimin Van Gend&Loos,
dhe parimin e zbatimit të drejtpërdrejtë të ligjit të BE-së, në mënyrën e mëposhtme:
„Nga këto konsiderata, vihet re në opinionin e Gjykatës, se Traktati ka krijuar një
komunitet jo vetëm të Shteteve, por edhe të popujve dhe të personave dhe në një
mënyrë që jo vetëm shtetet anëtare, por edhe individët duhet të vizualizohen si
subjekte të së drejtës komunitare. Kjo është pasojë e një ideali demokratik, do të
thotë se në komunitet, si dhe në një shtet modern kushtetues, qeveritë nuk mund të
zbatojnë diçka më tepër se ajo që përcaktohet në të drejtën ndërkombëtare: “L’Etat,

______________________________

2 Pescatore, The Doctrine of „Direct Effect”: An Infant Disease of Community Law, European Law Review
8 (1983) 155 (158).
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c’est moi” (shteti jam unë).
Përvec kësaj komuniteti u bën thirrje të gjitha shteteve anëtare ose jo të Europës, që
individët te mos jenë vetëm përgjegjës për barrën e detyrimeve, por të kenë edhe të
drejta të posaçme të mbrojtura me ligj. Kjo ishte një ide shumë e lartë politike, e
marrë nga një perceptim i sistemit kushtetues të komunitetit, e cila është në bazë të
Van Gend&Loos dhe e cila vazhdon të frymëzojë të gjithë doktrinën që rrjedh prej saj.

Prioriteti në të Drejtën e Komunitetit, dhe “effet-utile”- interpretuar nga
GJED

Një tjetër hap i rëndësishëm drejt integrimit Europian në vendimin e GJED, ka
luajtur vendimi:

Flaminio Costa/ENEL , Vendim Nr 6 i GJED i datës 15.7.1964.
Kazus: Me ligjin Nr. 1643 të datës 12/06/1962, Republika e Italisë ka shtetëzuar
prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike dhe ka vendosur të themelojë
personin juridik ENEL. Në një kontekst juridik mbi një faturë të energjisë elektrike,
mes ENEL dhe një avokati me emrin Flaminio Costa përpara Gjykatës së Milanos,
Z. Kosta si konsumator i energjisë elektrike dhe si aksioner i prekur nga shtetëzimi
i kompanisë aksionere Edisonvolta ka kërkuar që Gjykata të aplikonte nenin 177
TZE (tani Neni 234) si dhe të interpretonte cështjen në bazë të nenit 102 (97), 93
(88), 53 (shfuqizuar) dhe 37 (31) të Traktatit të BE-së. Këto nene të TZE sipas mendimit
të z. Kosta janë cënuar nga ligji i përmendur i shtetëzimit.
Gjykata e Milanos ka konsideruar kërkesë padinë e z. Kosta në kuadër të ish-nenit
177 të TZE (tani neni 234) i TBE dhe ia ka parashtruar GJED-së për vendim. Në këtë
vendim, GJED ka përcaktuar qartë se, me qëllim krijimin e të drejtës primare dhe
sekondare të Komunitetit të një sistemi të pavarur juridik, përparësia e zbatimit të
së cilit – do të ekzistonte edhe kundrejt ligjit kombëtar të adoptuar më vonë, ajo e
përkrah këtë pikëpamje, por jo më, si në çështjen Van Gend&Loos nën një bazë racionale
të së drejtës ndërkombëtare, por përkundrazi merr një karakter “autonom”, dhe në
këtë mënyrë presupozon një “rend të ri juridik”. Ajo tashmë nga ky reciprocitet
ndër-shtetëror i të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin prej rendit të së drejtës së
Komunitetit nuk do të dëmtohet nga masat e mëvonshme të njëanshme kombëtare
të shteteve anëtare. Rregulli “derogat lex posterior legi priori” në këtë mënyrë nuk vlen
në marrëdhëniet ndërmjet ligjit kombëtar dhe ligjit të Komunitetit.
GJED reflektoi edhe në këtë vendim idenë e efektivitetit, pra për “effet-utile” të ligjit
të Komunitetit. Ai këtu bën përdorimin e një shprehje të veçantë të Metodës së
Interpretimit teleologjik3; ky i fundit është i njohur edhe në sistemet juridike
kombëtare të shteteve anëtare. Interpretimi effet-utile i një dispozite fokusohet në
zbulimin e fakteve të cilat japin efektin sa më të plotë për të arritur objektivat e tij.
Sipas “effet-utile” ai është i orientuar në interpretimin e ligjit të Komunitetit në kuadër
të objektivave të Traktatit të BE. Kështu, GJED mbart dinamikën, për implementimin
në mënyrë të veçantë të objektivave me karakter politiko-ekonomik të orientuar
sipas së drejtës materiale të Komunitetit. Meqënëse këto objektiva, për pjesën më të
madhe kanë qenë të përcaktuara po në mënyrë eksplicite në TBE, mund të themi se

________________
3 Nënkuptohet interpretimi që ka në qendër të tij, qëllimin e një norme ligjore.
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interpretimi teleologjik pas “effet-utile”, përkon me interpretimin sistematik të TBE.
Në rastin e çështjes së ndikimit të së drejtës së Komunitetit në të drejtën kombëtare
të shteteve anëtare, GJED percakton objektivat e Traktatit dhe nxjerr përfundimin
se kjo mund të arrihet në mënyrë efektive vetëm nëse ligji material i BE-së e bën këtë
nëpërmjet efektit të drejtpërdrejtë brenda vendit.

Përfundime

Nga sa u analizua në këtë artikull, e drejta europiane private është një nga fushat
me më shumë gjallëri e së drejtës jo vetëm për shkak të parimeve bazë, por edhe për
shkak të shumë risive që dalin nga vetë jurisprudenca e GJED.
Interpretimi i të drejtës materiale të BE-së nga ana e GJED do të thotë se individët
mund të kërkojnë drejtpërdrejt të drejtat që u takojnë nga ligji i BE-së. Për të zbatuar
këto të drejta, shtetasit e vendeve anëtare nuk kanë nevojë për një instancë të veçantë
të BE-së, të tillë si GJED, por mund të drejtohen përpara gjykatës kompetente
kombëtare. Ligji material i BE-së, për këtë arsye, krijon të drejta për qytetarët e
shteteve anëtare dhe siguron zbatimin e këtyre të fundit edhe nga Shtetet Anëtare
për zbatimin e së drejtës themeluese të BE-së.
Kur nga ana e qytetarëve të BE mundet të ngrihen padi prej vetë atyre në bazë të të
drejtave që u takojnë sipas të drejtës së BE-së edhe para gjykatave kombëtare dhe
autoriteteve administrative, atëherë e drejta e BE-së bëhet më efektive. Nëse qytetarët
nuk do të kishin këtë të drejtë individuale për padi të drejtpërdrejtë kjo do të ishte
një dëshmi se BE me veprimet e saj bie në kundërshtim me Shtetet Anëtare, shtete të
cilat në të drejtën e tyre kombëtare nuk janë në përputhje me ligjin e BE-së (Procedura
e shkeljes së Traktatit). Këto Procedura shkeljeje të Traktatit kundër Shteteve anëtare
janë të ngarkuara shpesh me rezerva burokratike dhe politike, dhe shpesh paraqiten
jo të përshtatshme në zbatimin e interesave të individit.
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Agriculture in Kosovo: Can agriculture sector generate economic growth
in Kosova?

Fatmir Gashi
NLB Prishtina

Abstract

Economic growth in Kosovo during the last decades has been very low, and that is
reflected through the main macroeconomic indicators, such as low gross domestic
product-GDP, high trade deficit, high unemployment rate, lowforeign direct investments
and otherindicators which have limited the country’s economic development. Therefore
in order to solve these macroeconomic problems within last years, especially negative
trade balance, the government undertook measures in order to find the model that will
lead toeconomic growth and bring country out of stagnation.One of the sectors that is
seen as potential sector for development is agriculturesector? But the question that arises
is can agriculture sector be priority sector that will generate economic growth and
development in country? Which are comparative advantages as well as barriers for
development ofagricultural sector. The findings of this study, lead to conclusions that
agriculture has potential to generate economic growth and development in Kosovo.
Therefore, the government and other national and international institutions should
increase support for this sector, as one of the main economic sectors that will contribute
to development of Kosova.

Keywords: agriculture sector, economic growth, gross domestic product, trade deficit,
unemployment.

Introduction

The potential contribution of agriculture to economic growth has been an on-
going subject of many controversy discussions among many economists duringlast
decades. Many authors believes that agriculture can promote economic development,
especially in low income nations. (Shultz 1964, Gollin, Parente and Rogerson 2002).
While other group of authors believe thatno country can rely in agriculture as a
main economic activity, and agriculture can be only as a supportive activity. (Lewis
,1954, Hirschman ,1958, Fei and Ranis, 1961, Jorgenson 1961), (TitusO.Awokuse,
Does agriculture really matter for economic growth in developing countries, 2009,5).
According to the World Bank, in the 21st century, agriculture continues to be a
fundamental sector for sustainable development and poverty reduction.  Agriculture
sector contributes to development as an economic activity, as a livelihood, and as a
provider of environmental services, making the sector a unique instrument for
development. It can be source of growth for the national economy, a provider for
investment opportunities for the private sector and a prime drive of agriculture
related industries and the rural nonfarm economy.  Agriculture can work in concern
with other sectors to produce faster growth, reduce poverty, and sustain the
environment. (The World Bank Report 2008, Agriculture for development,3)
In Kosovo, especially in the first years after the war, agriculture was not seen as
priority sector from government, and there were lack of financial support, due to
reduction of capacities in this sector before and during the war. The lack of
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investments in agriculture was caused also because of many postwar donation and
development of other economic sectors such as construction, infrastructure etc.On
the other hand, we are aware of the role and importance that industrial- production
sector has for economic development, but given the low absorptive capacity of the
economy of Kosovo, main economic disbalances, unfavorable economic structure,
lack of foreign investment, industrial sector which requires very large capital
investments,wasnot seen as a priority sector from both domestic and foreign investors.
Contribution of industrial-productionsector to the GDP growth isstill atlow level.
So facing with economic imbalances, the low absorptive capacity of the economy of Kosovo,
high trade deficit, high unemployment rate, the government during last years, has
considered agriculture as one of the strategic and priority sectors for development of the
country, in order to increase agricultural production and reduce high unemployment
rate, especially in rural areas. For this purposefinancial support from the government for
agriculture sector within last years is growing rapidly, in order to increase domestic
production and reduce dependence on imports especially for agricultural products, increase
employment in the sector and other related sectors  as well as reducing trade deficit. This
will have impact in increasing the number of formalized agricultural businesses as well
as increasing budget revenues from agriculture.
Therefore, the aim of this study was to verify the relation between agriculture and
economic growth in Kosovo , and to confirm whether agriculturesectorcan generate
economic growth in country, in the time where main economic parameters shows
low development capacities.

Overview of Agriculture sector in Kosovo

Agriculture has always been a significant sector in Kosovo’s economy before 90s,but
it declined rapidly during the last war in 1998-1999. Before the war, substantial
investments were made in agriculture, productivity gradually increased and the
number of people working in the sector decreased.  Kosova became largely food
producer, large quantities of agricultural products were exported to ex-Yugoslavia
(in particular  wine, fruit, and vegetable products), and livestock production
accounted for about half of total agricultural revenues. In the 90s this trend has
changed: investments fall down, productivity dropped, and the working population
engaged in agriculture markets and reduction in subsidies resulted in a dramatic
decline in the terms of trade for agriculture. After these shocks, livestock numbers
and agricultural land area dropped drastically, especially for orchards, vineyards,
and arable land.Export markets for agricultural products were lost and there were
radical cuts in subsidies inputs such as fertilizer and irrigation, that lead to a drastic
decline in the trade of agriculture products. (World Bank Kosovo: Unlocking Growth
Potential: Strategies, Policies, Actions; A Country Economic Memorandum,2010, 84).
But, the worst situation for agriculture were during last war in Kosova 1998-1999,
where the agriculture sector suffer many damages in all sectors and inputs, fertilizer
and irrigation.This inherited problematic situation in agriculture sector , with drastic
reduction of subsidized inputs as well as loss of markets resulted in dramatic decline
in agriculture production and trade.  With the decline of agriculture output, Kosovo
trade deficit, and especially agro trade deficit increased and country rely in
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imports.Moreover, since the trade deficit of Kosovo is very high, there is an immediate
need to design a strategy that will increase agriculture production, decrease dependence
on imports   reduction of the agriculture and trade deficit in country.
Kosovo has around 11 million hectares of land. Total population of Kosova is around
1.8 million inhabitants. Around 60 % of population live in rural areas. Total number
of household families is around 180.000 .  Out of the total area around 53 % is arable
land, while 41 % composed of forest and mountains, 5 % is other surface (traffic,urban
and other land) and 1 % is water surface.  Kosova has about 577,000 hectares of
agricultural land, out of which 272,040 hectares are planted with different crops (47
%), while the rest is meadows, pastures, wastelands. Based on last agriculture census
in 2013-2014,  Kosova has 129220  agriculture economic households.
Around 13 % of Kosovo total GDP is generated from agriculture sector, which also
accounts for 16 % of total exports, and approximately 17 % of working force. While
participation of agriculture in Kosovo GDP is 13 %, including food industry too,
contribution of agro processing sector in GDP can be up to 20 %. Participation of
industry is around 12 % , while other sectors contribute to GDP by 60 %.
Kosovo Trade Balance is characterized by high trade deficit, which decrease Kosovo’s
competitiveness in regional and international markets.  In 2014, Kosovo’s imports
were worth 2.53 billion, while its exports were 324 million, leading to a trade deficit
of  2.21 billion euro, and coverage of export to import only 12.8 %. One factor that
leads to this deficit in Kosovo, as the World Bank’s report states, is the lack of
competitiveness in the agriculture sector, but in addition to that, the liberalization
trade regime is also seen as another factor that led to an increase in agro-food imports
in Kosovo. Moreover, the agriculture products that Kosovo trades are mostly traded
with its neighboring countries especially Serbia, Albania, Macedonia and Greece.
(Kosovo comparative advantages: The agriculture sector, 12-13).
Table 1: Kosovo Trade Balance2001-2014 (in millioneuro)

Source:External Trade Statistics,2014& Kosovo Agency of Statistics,January 2015
Kosovo’s imports mostly include: prepared foodstuffs, beveragesand tobacco (15.8%),
mineral products (15.4%), machinery appliances and electric material (14.1%),
transport means (7.8%),  base metal and articles of base metal (7.7%), products of
chemical industries (6.9%), vegetable products (5.3%), live animalsanimal products
(5.3%), plastics, rubber and articles(4.7%) etc.
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Exports in Kosovo mostly consist of: base metal and articles of base metal(56.1%),
prepared foodstuffs beverages and tobacco(8.8%), mineral products (7.5%), machinery
appliances and electric material (6.1%), textiles and textile articles (5.3%), vegetable
products (5.0%), plastics, rubber and articles thereof  (3.7%), etc.
Regarding the export - import of Kosovo, the main trade partners are EU
participating with (13.7%) for export and (43.1%) for import comparing with the
total of the December 2014, while CEFTA participation has been with (35.6%) for
export and (28.4%) for import comparing with the same period. Our country exported
in December 2014: China (27.2%), Albania (14.9%), India (12.3%), Macedonia (10.0%),
Montenegro (5.2%), Serbia (4.6%), Germany (3.2%) etc.
According to the data for the period December 2014 more import we have from:
Serbia (13.8%), Germany (12.1%), Turkey (9.3%), Italy (9.1%), China (8.2%), Albania
(6.6%), Macedonia (5.4%) etc.(Kosovo Agency of Statistics, External Trade Statistics
December 2014, 8) Besides the trade balance in Kosovo, which is extremely negative,
the trade balance of agricultural products in Kosovo has shown also very negative
values: the value of exports of agricultural products from 26.2 million euros in 2011
remained in the shadow of the value of agricultural product imports of 561.4 million
euros. In 2011, the share of agricultural goods in total exports to Kosovo was around
8.2%, while the share of agricultural goods  in overall imports was about 22. 52%.
From 2006 to 2010, export values   increased almost doubled, while the value of
imports increased by 45%, thus showing a slow but positive trend. The most
important agriculture imports from the perspective of value are: food preparations,
beverages, tobacco, meat, dairy products and sugar, while the most important
agriculture products that are exported from Kosovo are: wine, wild fruits, and
other products non-timber, vegetables (peppers), lamb, cheese, fruits (apples), bee
products, chestnuts and flowers.
The trade balance of agricultural products is even more negative and the trade
deficit of agricultural products is even deeper, with the ratio exp / imp 4.66%,
compared with the general trade deficit balance, which has a portion of exp / imp
12.8% in 2011 .
Table 2: Kosovo Agro-Trade Balance 2005-2011 (in million Euro)

Source: Kosovo Agency of Statistics, Kosovo Customs (2012) and author’s calculations
Agriculture sector has been identified as one of priority sector within last years.Given
the high agricultural trade deficit, and high agriculture imports, the government
has begun to increase support for agriculture and especially for some of its sub-
sectors in order to increase agricultural output and increase export. While in 2007
, the overall budget for agriculture were around 400000 euro, in 2010 agriculture
budget was 11 million euro, in 2013 budget was 23 million, whiale in 2014 around
28 million euro was allocated for agriculture projects. In 2015 are allocated 60 million
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euro for agriculture sector , and around  25000 farmers will receive financial support
for agriculture projects.
Despite government support, also international organizations such as world Bank,
FAO, KFW and other international organizations are giving financial and technical
assistance for agriculture sector in Kosovo.
Support for agriculture is realized both by agricultural investment projects and
direct payments. Greater emphasis should be given to support projects in agriculture
investments than direct payments of farmers. Investments tend to increase
agricultural productivity better over a longer period of time. On the other hand
banks have a greater willingness to finance farmers for various agricultural projects,
which projects are supported by government or other donors.
In addition to financial support,  Kosovo’s government has taken some measures to
support the agricultural sector. In September 2013, it has decided to abolish VAT for
primary products produced in Kosovo. It has also undertake other measures in
order to support agriculture in Kosovo, including:  the establishment of three
agricultural centers in Prizren, Peja and Gjilanfor collection, store, classification
and package of agricultural products; Investing in irrigation projects (mainly in
the regions of Peja and Prizren); and establishing Guarantee Fund of Agricultural
Credit, in order to increase financing for agricultural sector.

Agriculture comparative advantages in Kosovo

Agriculture is significant economic activity in Kosovo. Rural profile of country is
determined by the geographical size of territory, market size, demographic structure
as well as low level of economic development.The question that arises is: Where are
the comparative advantages of the agricultural sector in Kosovo ? Which agricultural
subsectors can generate economic growth in Kosovo ?
According to the World Bank  “the natural resource endowments of Kosovo, its
young labor force, and its possibility for free access to the European Union market
suggest that Kosovo has the potential to increase its agricultural productions and
exports. (AUK, Kosovo Comparative Advantages,The agriculture sector,18). Young
labor force, natural endowments and good climate are comparative advantages for
agriculture development.  Ministry of Agriculture ofKosova has identified that
country has the potential to compete in the sector of horticulture, meaning the
production of fruits and vegetables as well as in the sector of livestock. Demands
for local horticulture and livestock products are expected to mark an increase, due
to the increase in purchasing power. (MAFRD-Ministry of Agriculture,Forestry
and Rural Development,Kosovo Green Report 2014,15)
Kosova has around 60 %  of agricultural population, thus a huge potential of labor
young force,   agriculture land price are reasonable comparing with countries in
region (3100 euro), as well as gross agriculture labor cost is low and quite competitive
(232 euro). Labor cost in Kosovo are around 15 % of those in southern EU countries
and about half of some new EU members.  The agriculture value added per full-time
equivalent worker is around 2000 euro per year, but the labor productivity is also
very low compared to other countries.Kosova has also other advantages in order
to improve its agricultural goods competitiveness such as: geographical position
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close to other EU regional markets and good climate condition. Kosova has an
advantage if a growing season , which supports harvesting around 30 days before
than in northern Europe.
Table 2: Agricultural indicators in the Western Balkans and other European
countries

Source:World Bank,Data indicators; World Bank,A country economic memorandum,2010; SOK
(2008), and various sources
a. World Bank, Data indicators (2010-2014);
b. Macedonia (2007), Bulgaria (2008), other countries data  (2005);
c. Kosova (2007), Grecce (2003),Portugal,Spain,Italy (2008);
d. World Bank, Data indicators (2014),
e. Kosovo, KAS ( 2010 ); Albania (2010); Serbia, Macedonia, Bosnia&Her. and other
countries (2012);
Kosovo’s comparative advantage in agricultural production seems to be in high-
value fruits and vegetables. To this conclusion was reached by analyzing the
Domestic Resource Cost Ratio (DRC), which is “a standard indicator of potential
international competitiveness that measures the relative efficiency of domestic
production by comparing the opportunity costs of using domestic primary factors:
land, labor, and capital - to the value added generated. DRCs were used in order to
assess the average competitiveness of Kosovar commercial farmers for the these
commodities: tomatoes, apples, onions, potatoes, cabbage, pepper, plums, pears,
and table grapes. These products were chosen because of their importance in both
gross agricultural output and export potential. The results demonstrate Kosovo’s
strong comparative advantage in producing onions, potatoes, tomatoes, plums,
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apples, peppers and pears, all of which are considered high-value produce. The
favorable DRCs are due to the current low cost of domestic production factors,
including labor and land.(Word Bank Kosovo,A country economic memorandum
2010, 89).
Production of high-value agricultural crops has high gross margins – in the range
from 6000 euro to 10000 euro per hectare. Greenhouse production is even more
profitable. In contrast, cereals such as wheat and maize generate only a few hundred
euro per hectare. However, in anenvironment of limited access to inputs and credit
for agriculture, it is apparent why the latter crops would beattractive to small farmers:
the expenses for their production are less than a quarter of those forhorticultural
crops. (World Bank: Kosovo, Unlocking Growth Potential: Strategies, Policies,
Actions , A Country Economic Memorandum, 2010, 91)
Focusing on its comparative advantages in agriculture will not only increase
Kosovo’s output in the sector, it could also increase Kosovo’s exports and more
importantly substitute imports.
Domestic demand is expected to grow faster for horticultural and livestock products.
Domestic demand has begun to grow in recent years as purchasing power increases,
particularly in urban areas.In contrast, the livestock sector would have a difficult
time exporting due to the current poor state of collection and processing in the
sector, and competition from lower cost producers in Hungary, Slovenia, Turkey
and other neighboring countries. During last years, investments in milk sector
increases, and demand for milk and dairy products in the domestic market is predicted
to grow fast. To develop markets for farm produce, it is also necessary to develop
agro-food processing, cooling, storage and distribution channels. The dairy sector
should be able to grow on the basis of increasing domestic demand and substitution
for imports.

The constraints to agriculture development in Kosova

Kosova has bad performance in agriculture sector and problems suffered before and
especially during the war are reflected in agriculture sector after the war
periodtoo.Agriculture sector suffer a lot of war damages in facilities, agricultural
mechanization , livestock and other inputs.  The lack of investment in agriculture for
a long period, and a neglecting of this sector after the war has great impact in Kosovo
agro trade balance deficitand imports of agricultural products .
But there are also many obstacles and constrains why situation in agriculture is not
satisfactory.  Farms are small and highly dispersed. The average farm size is about
2.36 ha of agricultural land, agriculture land  2.0 ha, 1.30 ha  land to work  and 0.7 ha
of meadows and pastures (Riinvest, Rural Development in Kosovo,2004, 3) .Around
88% of agricultural land is in private property and the rest is social property.
Agricultural productivity and yields are low, as a result of small farm sizes and
divide parcels.  Lack of access to technical expertise, resulting in outdated farming
practices, inadequate use of inputs, low productivity, weak infrastructure for
transport, irrigation, inefficient farm management practices etc.The loss of markets,
deterioration of rural infrastructure and food processing industry.Poor irrigation
system indicate in level of agriculture production through enhanced agricultural
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productivity and yields per hectare. Around 34% of rural households have access
to irrigate the land,  while 16% of irrigated land is in the private sector. Financing
of agriculture businesses is still low and very conservative, while the conditions of
financing for agriculture projects are not so good and agro loan usually are expensive
loans.Food and safety standards also needs to improve.
Agricultural trade liberalization in region has impact in the trade deficit of Kosovo
too.  Kosovo is CEFTA member and also enjoys preferential trade status with the US
and EU. However, the trade deficit increased with the countries of CEFTA and EU
notes that trade agreements increase domestic consumption of imported goods that
benefit from the chains more efficient supply and, in some cases, by subsidies by
countries of origin. Some of Kosovo’s trade partners, especially from region countries,
subsidize agricultural products, especially in those animals and crops that are clearly
disadvantaged Kosovo producers in the domestic trade as well as in export.
Regional competition in major products simply do not favor Kosovo given its
disadvantages. Unless Kosovo rural areas become more dynamic and innovative,
there is a risk that these farmers, will lose from imports, and that small farmers will
remain not developed.
Market imbalancesor disorders have affected the prices of agricultural products and
reduce incentives for production and investment in this sector. Markets channels
in Kosovo are fragmented and are dominated by the informal sectors. This make it
difficult for farmers an processors to sell their products and receive good prices, as well
as for processors to receive the quantity and quality of inputs they need. Thus, processors
have small but increasing role in Kosova, but compared with the total consumption in
Kosova, local processing is small and needs further to develop.
These factorsare barriers forKosovo’s comparative advantages and constrain the
development of the sector.In order to develop markets for farm produce, it is also
necessary to develop agro - food processing industry anddistribution channels too,
because of cost production prices as well as increasing profitability for farmers.
Another constrains to agro sector are poor business environment, poor investment
climate, inadequate contract enforcement, poor practical knowledge and limited
management experience. Uncertainty and unclear land titling because of underdeveloped
cadastral system is another constrain. Food safety and quality standards and systems
needs to further develop in order to meet international standards.
Pretending only to eliminate unemployment in rural areas by farmers, and producing
in limited capacities and as existential farmers,  will not achieve the effect on economic
growth. Kosovar farmers should increase competitiveness in agriculture sector in
order to increase output production capacities, increase sales and quality of
production and reduce agro and trade imbalances. In this context, the focus should
be on import substitution and export of high-value products. (EFSE, Agricultural
Financing in Kosovo, 14)

Can agriculture generate economic growth in Kosova ?

Main sectors of agriculture such as horticulture, vegetables, but also livestock and
diary sectors are potential development sectorsand the main focus should be in
supporting of sectors that especially have comparative advantages in order to
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generate  economic growth in country.
Based on the comparative advantages, considering also constrains in agriculture
sectors, taking in consideration that government has increased support and
investments in many sectors, agro sectors will be developed enough for exporting
and subsidizing imports, especially in subsectors where are comparative advantages.
Agriculture production capacities in country can be developed further, if support
from government will be increased in all dimensions, including financial,
administrative support and technical assistance. Processing sectors should be
developed too, in order to increase demand for agriculture products. This will increase
production output, reduce import of agriculture products and well as increase export
having impact on economic growth and reducing high unemployment rate.
Thus, considering its arable land, good climate, human and natural resources,
country has potential for development of agriculture sector. Agriculture can be a
source of development, especially if the fruit, vegetable, food and beverage industry
is further developed which would increase output of agricultural products, create
demand for these products, and create value added  in the country.

Conclusions

Kosova as a young country is faced with macroeconomic problems and is trying to
change the existing negative balance in economy, reducing high import while
increasing production output and export as a measure that can contribute in
economic growth of country. This is one of the main challenges for Kosovo society
nowadays. Despite many barriers and constrains that agriculture sector faces,
research finding show that Kosovo, considering young rural population, low
agriculture land price and low agriculture labor cost, good climate, geographical
position and production per hectare, has comparative advantages in producing
certain agriculture products. Kosovo is competitive in producing fruit and vegetable
and beverage sector and has potential for development in diary sector. The main
challenges of Kosovo is to develop adequate economic policies as well as agriculture
and sectorial development policies, which will create condition for development
capacities inagriculture sector and increase contributionof sector to economic growth
of country.  Thus, the main recommendation for developing further agriculture
sector in order to generate economic growth are:  Improving the business
environment and encouraging private investment in sector, improving contract
law and enforcement, develop the land market;Reduce transaction costs for market
and trade marketsin order to develop and maximize this sector. Government should
allocate more budgetin order to attract investments in this sector, and facilitate
local producers to increase agro food production, and help them to compete in
regional markets. Creation of agro development fond, as a guarantee fond, in order
to support financial institutions, banks and microfinance institutions to increase
financing of agriculture projects is another measure needed to be undertaken by
government. Farmers should improve quality standard of production and packing
, according to highest standards, in order to be competitive in market. Development
of trainings and advisory services need to develop further in order to help
development of companies in improving marketing strategies according to EU
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standards.By analyzing the advantages and opportunities of this sector , we can
conclude that agriculture can be one of the priority sectors for development of the
country and must be treated as a priority sector by all stakeholders involved in its
development.
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Llojet e padive referuar kontratës së shitjes. Raste nga praktika gjyqësore

Hemion Braho PhD
European University of Tirana

Abstrakt
Ky punim ka si synim një përqasje me fushën e kontratës së shitjes dhe mbrojtjes që ajo
gëzon, risitë dhe problematikat që sjell në fushën studimore padive që lidhen me këtë
kontratë. Kontrata e shitjes synon drejpërdrejt në realizimin e të drejtave materiale dhe
ekonomike të të dy palëve dhe është padyshim kontrata më e përdorur në fushën civile
duke zënë një peshë ekonomike të vecantë. Përhapja e gjerë e kësaj kontrate sjell si pasojë
edhe një kazistikë të lartë konflikti. Qëllimi i këtij punimi konsiston në studimin e mjeteve
të ndryshëm të mbrojtjes

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

Hyrje

Kontrata e shitjes është një nga kontratat më të vjetra dhe padyshim më e përdorura
në qarkullimin civil, me anë të së cilës realizohen pjesa më e madhe e veprimeve
tregtare dhe e veprimeve juridike civile.
Kontrata e shitjes njihet si e tillë që nga e drejta romake dhe ka ardhur duke u
përsosur deri në ditët e sotme.
Në fillim është kontrata e shkëmbimit nëpërmjet së cilës një mall shkëmbehej me një
mall tjetër me një vlerë përafërshisht të njëjtë. Me përdorimin e monedhës shkëmbimi
i mallit filloi të realizohej me para dhe është pikerisht ky moment që shënon lindjen
e marrëdhënieve juridike të shitblerjes.
Në Kodin Civil kontrata e shitjes rregullohet nëTitullin II, në Kreun I dhe konkretisht
në nenin 705 në të cilin përcaktohet “Kontrata e shitjes ka për objekt kalimin e
pronësisë së një sendi ose kalimin e një të drejte kundrejt pagimit të një cmimi”
Kontrata e shitjes synon drejpërdrejt në realizimin e të drejtave materiale dhe
ekonomike të të dy palëve. Kontrata e shitjes është kontratë e dyanshme dhe me
shpërblim. Ajo është kontratë konsensuale, domehthënë e vlefshme që nga momenti
i arritjes së marrëveshjes së palëve.
Në disa raste ligji kërkon që kontrata e shitjes të jetë formale, për shembull shitja e
pasurive të paluajtshme duhet të bëhet me akt noterial dhe te regjishtrohet (Neni 83
paragrafi i parë I Kodit Civil), ose shitja e midis personave juridik e shtetërorë ose
privat të bëhet me shkresë sepse dokumentat nuk mund të provohet me dëshmitarë
(Nuni, 2013, 275) .

2. Paditë që burojnë nga kontrata e shitjes
Kontrata e shiktes tregtare synon drejtpërdrejt në realizimin e të drejtave materiale
dhe ekonomike te te dyja palëve dhe konsiston në shitjen e mallrave, të sendeve të
luajtshme, të të drejtave, të pjesëve të kapitalit etj. Që një kontratë shitjeje të jetë e
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vlefshme, elementet e kontratës së shitjes janë absolutisht të domosdoshme si janë
të parashikuara në kodin civil. Krahas elementeve, kontrata e shitjes ka edhe kushtet
e saj thelbësore, ndër të cilat me kryesori është cmimi, por, rast pas rasti, mund të
jetët kusht kryesor në kontratë edhe afati, forma e të tjera.
Paditë më të shpeshta në praktikën gjyqësore që lidhen me kontratën e shitjes, janë:
A) Padia për pavlefshmërinë absolute dhe relative të kontratës së shitjes;
B) Padia për përmbushjen e detyrimieve që rrjedhin nga shitja;
C) Padia për zgjidhjen e kontratës së shitjes dhe
D) Padia për shpërblimin e dëmit efektiv dhe të fitimit të munguar që rrjedh nga
mospërmbushja e detyrimeve të shitësit ose të blerësit, që në fakt duhet të dalë si
pjesë shoqëruese e dy padive pararendëse.

3. Padia për pavlefshmërinë absolute të kontratës së shitjes:
ndeshet shpesh në praktikën gjyqësore ku na shpalosen raste dhe shkaqe të shumta
pavlefshmërie.
Pavlefshmëria mund të lidhet me:
· Legjitimimi i personave për të qënë shitës ose blerës;
· Procedurat parakontarktore ligjore për lidhjen e saj;
· Cmimin,
· Fiktivitetin e të tjera.
Le të shohim me radhë disa prej tyre:
Legjitimiteti i subjekteve. Si palë në kontratën e shitjes mund të jenë, si personat
fizikë, ashtu edhe personat juridikë shtetërorë ose privatë, shqiptarë ose të huaj si
dhe vetë shteti. Shitja tregtare na prezanton për praktikën gjyqesore edhe probleme
që lidhen me subjekte të tilla tregtare, si: administratorët, ortakët, vetë shoqëria
tregtare dhe që lidhet me të  drejtën e përfaqësimit të tyre në raport me të tretë, me
kontratën e shitjes si dhe me pavlefshmërinë e shitjeve kur pala shitëse ose blerëse
nuk është e ligjësuar si subjekt tregtar, sepse bie ndesh me “Ligjin për shoqëritë
tregtare” apo me vetë statutin e shoqërisë tregtare.
Rasti  Shoq. “Meds. Alb.” Sh.P.K kundër I.K., me objekt pavlefshmëri absolute të kontratës
së shitjes së dy autoveturave. I padituri I.K.  në datën 20.01.1999, ka blerë nga shoqëria
“Meds. Alb”, nëpërmjet administratorit të saj A.S., dy autovetura, pronë e kësaj shoqërie.
Paditësi ka pretenduar se administrator i saj nuk legjitimohej për kryerje veprimesh kontraktore
lidhur me tjëtërsimin e pasurive të luajtshme, bazuar në nenin 92a të Kodit Civil. Gjykata ka
arritur në përfundim se nuk ndodhemi përpara ndonjërit nga rastet e parashikuar nga neni i
mësipërm, pasi shoqëria në fjalë, në rastet kur ka qenë palë blerëse, ka kryer veprime kontraktore
nëpërmjet po këtij administrator. Gjykata arrin në përfundimin se, edhe sikur veprimet e
administratorit të bien ndesh me kompetencat që I jep statute, ato nuk mund të passjellin
pavlefshmërinë absolute të veprimit juridik, sic pretendohet nga paditësi.

4. Pavlefshmëria e pjesshme ose e plotë e kontratës së shitjes për shkak të cmimit.
Zakonisht, cmimi i objektit të shitjes përcaktohet nga palët që lidhin kontratën.
Megjithatë, sipas nenit 707, palët mund të bien dakord shprehimisht në kontratë që
cmimin ta caktojë një person i tretë i cili nuk merr pjesë në lidhjen e saj. Cmimi
quhet i përcaktueshëm, atëherë kur palët e kanë arritur marrëveshjen me ndonjë
kusht ose me kalimin e një afati të caktuar.
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Në qoftë se palët nuk kanë parashikuar ndonjë afat ose ndonjë kusht me kalimin e
te cilit cmimi do të bëhet i përcaktuar, atëherë, sipas nenit 707 të Kodit Civil, do të
prezumohet si cmimi i objektit të kontratës cmimi I përdorur normalisht nga shitësi
në kontratat e mëparshme ose aktuale të shitjes ku objekti I shitjes ka qënë I njëjtë
mr atë të kontratës në fjalë.
Ky lloj përcaktimi, praktikisht, është I vlefshëm më tepër për shitjet me natyrë
tregtare, në të cilat shitësi tregton në mënyrë të vazhdueshme dhe të përsëritur një
mall të caktuar. Për këtë shfrytëzohet vlera e këtij malli në operacionet paraardhëse.
Në qoftë se objekti I shitjes janë sendet për të cilat ekzistojnë listat e tregut ose listat
e bursës, ose listat e shpotës, atëherë cmimi do të caktohet sipas listave të vendit ku
do të bëhet dorëzimi I mallit dhe, në rast se ato mundojnë në vendin ku do të bëhet
dorëzimi,  atëherë cmimi do të caktohet duke u mbështetur në listat e tregut më të
afërt ne distancë gjeografikisht.
Në qoftë se kemi të bëjmë me sende që shiten në bazë të peshës dhe cmimi i tyre nuk
është përcaktuar, atëherë referimi do të bëhet gjithmonë në bazë të peshës neto të
mallit. Mungesa e një cmimi të përcaktuar ose të drejtë nuk e bën kontratën e shitjes
të pavlefshme, me kusht që cmimi të mos rezultojë fiktiv. Po ashtu, ndryshimi i
cmimit nga një vlerë në një tjetër nuk sjell pavlefshmërinë e shitjes, edeh sikur ai të
jetë përcaktuar gabim nga palët.
Fiktiviteti është një shkak për rë kërkuar pavlefshmërinë e shitjes dhe kryesisht
lidhet me situata kur palët kanë vendosur një cmim më të ulët ose më të lartë për të
fshehur një interes apo një veprim tjetër në favor të tyre. Duhet theksuar se fiktiviteti
është shkak i pavlefshmërisë absolute dhe, si i tillë, nuk konstatohet, por deklarohet,
gjykata në këtë pikë ndodh që gabon në mënyrën e shprehjes. Vihet drejt baza
ligjore, por ngatërrohet termi “pavlefshmëri absolute” me “pavlefshmëri relative” me
shprehjen “konstatohet pavlefshmëria”.
Rasti “Si.” Sh.p.k kundër Gj. C., me objekt: deklarimin e pavlefshmërisë së veprimit juridik
të shitblerjes. Me kontratën e shitblerjes nr. 7991, datë 5.12.1997, ortaku I shoq. “Si.” Ka
blerë prej së paditurës një sip. Trualli prej 1600 m/2 me një cmimi 176000$ U.S.D. Gjatë
hetimit gjyqësorë, pas ekzekutimit të bërë, prona ka rezultuar me një vlerë prej 20800$ U.S.D.
Pra, prona object gjykimi është blerë me një cmim prej 110$ m/2, kur cmimi I tregut të lirë është
13$ m/2. Veprimi juridik I shitjes në fjalë është një veprim I pavlefshëm, pasi është bërë
në marrëveshje të palëve, pa pasur për qëllim të sjellin pasoja juridike, në kushte të një
fiktiviteti të plotë, të parashikaur nga neni 92 I Kodit Civil. Si veprim I pavlefshëm,
pasojat e pavlefshmërisë zgjidhen me ligjin nr. 8472, datë 8.4.1999, në nenin 4 të të cilit citohet
se persona fizikë e juridikë, veprimet juridike të të cilëve shpallen të pavlefshme nga gjykata në
bazë të neneve 92, 94 të Kodit Civil, kthejnë pranë administratorit shumat apo sendet e perfituara
ose kthejnë kontratën në castin fillestar të saj.
Lidhur me ndalimin për një kategori subjektesj për të qënë blerës, mund të shtrohet
pyetja: A do të shpallet kontrata e shitjes e pavlefshme në qoftë se personi që
përjashton ligji për të qenë blerës, rezulton si i tillë pasi sendi ka ndryshuar më
shumë se një pronar?
Në këtë ras mendoj se gjëja e parë që do të shihet për të konstatuar nëse jemi  para
një fiktiviteti apo jo,  është periudha e kohës që ka kaluar nga kalimi I parë I së
drejtës së pronësisë te kalimi I fundit në duart e personit të përjashtuar si blerës. Pas
kësaj, kalimi I pronësisë do të shihet I lidhur ngushtë edeh me tregues apo prova të
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tjera për të parë nëse cmimi I caktuar për sendin e blerë ka qënë larg të qënit real, për
të parë nëse janë krijuar rrethana apo kushte lehtësuese blerjeje për blerësit
paraardhës, për të parë ekzistencën e lidhjeve të gjakut, të krushqisë, të lidhjeve
shoqërore e të tjera të kësaj natyre që mund të kenë stimuluar vendosjen e një
cmimi fiktiv.
Vetëm pasi të jenë cmuar në kompleks të gjitha provat e servirura, mund të jepet një
përgjigje përfundimtare për vlefshmërinë apo për pavlefshmërinë e kontratës së shitjes.
Personat e parashikuar në nenin 709 të Kodit Civil nuk mund të dalin si blerës as
për atë kategori sendesh që shitet nëpërmjet ankandit.
Mund të ndodhë që gjatë procesit gjyqësor cështja të gershetohet me padi dhe
kundërpadi dhe zakonisht kjo lidhje ekziston në formën.

5. Padia me objekt përmbushje detyrimi-kundërpadia me objekt pavlefshmëri kontrate
ose, Padia me objekt zgjidhje kontrate-kundërpadia me object pavlefshëri kontrate.
Në cështjen gjyqësore A.Z. kundër A.D rezulton se në datën 4.7.1996, midis A.Z-së  dhe
A.D-së është lidhur një kontratë shitjeje me akt noterial, me object shitjen e 50% të kapitalit
themeltar, e barabartë kjo me 50% të kuotave, me 6.932.234 lekë, ku A.D-ja del si palë shitëse
dhe A.Z-ja sip laë blerëse. Cmimi I shitjes është likujduar  jashtë zyrës së noterisë. Pas
nënshkrimit të kësaj kontrate palët janë bërë ortakë të shoqërisë “Poligrafia S”, me kapitale të
barabarta prej 50% me njëri-tjetërin. Pra, pasoja kryesore e kësaj kontrate shitjeje ishte
bashkortakëria e palëve në shoqëri. Në datën 10.12.1999 A.Z-ja ngre padi me object:
Zgjidhjen e kontratës dhe shlyerjen e detyrimieve që rrjedhin prej saj. A.Z-ja pretendon se
A.D-ja nuk ka shlyer detyrimin e tij për kryerjen e veprimeve përkatëse pranë regjistrit tregtar.
Pas  nënshkrimit të kontratës pala shitëse, I padituri, I cili ështëedhe administrator I shoqërisë,
nuk e ka bërë regjistrimin e ndryshimeve si rezultat I shitje se kuotave. Pala e paditur ngre
kundërpadi me objekt: Pavlefshmërinë absolute të veprimit juridik për shitjen e kuotave
të shoqërisë. Ai pretendon se kontrata ka qënë fictive, nuk ka pasur si qëllim ardhjen e
pasojave të ortakërisë midis palëve. Për pagimin e cmimit nuk ka asnjë provë shkresore ndonëse
vlera është e konsiderueshme. Gjatë shqyrtimit gjyqësor, rezultoi se I padituri kundërpaditës
A.D kishte detyrim për të përmbushur në emër të K.Z-se që është babai I paditësit A.Z., objecti
I kalon personit të tretë  me një procesverbal që mban datën 2.6.1999. Personi I tretë që ishte
K.Z-ja përfaqësohej në këtë procesverbal nga I biri A.Z-ja.
Padia për zgjidhjen e kontratës së shitjes ndeshet në praktikën gjyqësore dhe ka si
shkaqe kryersore:
- Pamundësinë e ekzekutimit të detyrimeve nga njëra palë kontraktore,
- Mosekzekutimin e detyrimeve për dorëzimin e sendit object shitjeje,
- Mosekzekutimin e detyrimit për pagimin e cmimit,
- Dorëzimin e sendit me të meta ose jo në cilësinë e duhur e të tejra.
Le të trajtojmë disa prej tyre të para nën këndvështrimin e praktikës gjyqësore.

6. Padia për zgjidhje kontrate për shkak pamundësie për ekzekutimin e
detyrimeve  është një padi që prek kryesisht shitësin duke u lidhur me pamundësinë
për të dorëzuar sendin apo mallin object shitjeje, ashtu sic është parashikuar nga
palët kontraktore. Pamundësia mund të rezultojë që lidhet me faktorë objektivë ose
me moskryerjen e veprimeve të marra përsipër nga persona të tretë nënkontrakotrë.

Shoqëria “AGF” kundër shoqërisë “ALB”, personi I tretë Banka, ka paraqitur
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një padi me object zgjidhjen e kontratës së shitjes për pamundësi ekzekutimi. Palët kanë
lidhur një kontratë. Më 4.4.1999, për shitjen e kabllove dhe përcjellësve kundrejt një cmimi të
caktuar, ku paditësi është shitësi I seleksionuar me tender. Neni 22/1 I kontratës cilëson se do të
ketë një nënkontrakor për lëvrimin e mallit që pranohet nga palët. Nënkontraktori për të cilin
kanë rënë dakord të dyja palët, jo vetëm nuk e ka sjellë mallin object kontrate, por rezulton të
ketë  abuzuar ndaj palëve kontratore duke tërhequr edhe cmimin e paguar nga blerësi në masën
10% për sigurimin e tenderit, gjë që del edhe nga një process penal. Gjykata shprehet: “fakti
abuziv I nënkontraktorit ka sjellë turbullimin e ekonomisë së kontratës”. Neni 22/2 parashikon
se shitësi nuk mban përgjegjësi për veprimet efektive të nënkontraktorit tjetër.
 Zgjidhja e kontratës si alternative parapëlqehet nga palë kontraktore kur nuk kanë
më interes pëe përmbushjen në natyrë të detyrimit. Praktika gjyqësore dëshmon se
paditë për përmbushjen e detyrimeve janë më të shpeshta sesa ato për zgjidhjen e
kontratës.

7. Padia për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga shitja është një padi që
është e lidhur ngushtë me përmbushjen në natyrë të detyrimeve të shitësit dhe të
blerësit kur këto nuk janë ekzekutuar vullnetarisht nga ana e tyre ashtu si janë
parashikuar në kontratë. Rastet tipike të kësaj padie janë dy:
- Së pari, kur shitësi kerkon përmbushjen e detyrimit të blerësit për dorëzimin
e cmimit ose të këstit të papaguar të tij.
Rasti  Shoq. “XHET” sh.p.k kundër Rep.nr.100  M. së R., me object detyrimin e anës së
paditur të zbatojë kushtet e kontratës së shitjes. Midis palëeve ndergjyqësore, në datën 22.8.2000
është lidhur një kontratë shimtje me object dorëzimin e 12475 palë këpucëve. Pala paditëse
duhet të dorëzonte brenda 120 ditëve sasinë e mallit, kundrejt vlerës së përgjithsme prej 39 920
000 leke. Në gjykim është provuar se paditësi ka plotësuar detyrimet e saj kontraktuale,  “…duke
respektuar kontratën në fjalë, sin ë formë dhe në përmbajtje të saj, si dhe të pasojave juridike që
vijnë në vijim”. Gjithashtu,  paditësi ka respektuar kushtet e kontratës të cilat përdoren në
kontratat e lëvrimeve të mallrave, objekti I prokurimit public që zhvillohet në këto raste në bazë
të ligjit 7971. Datë 26.7.1995. nga cështja rezulton se pala e paditur, shitësi në kontratë, nuk
ka përmbushur detyrimin e tij për pagimin e cmimit.
- Së dyti, kur blerësi kërkon përmbushjen e detyrimit të shitësit për të dorëzuar
objektin e shitjes në sasinë, cilësinë dhe llojin e parashikuar në kontratë.
Rasti paditës I kundërpaditur Shoq. “A.D.G.” sh.p.k kundër të paditur kundërpaditës
B.K. dhe të paditurit N.S., me object padie detyrimin e të paditurit të paguajë shumën sipas
kontratës, kthimin e të ardhurave nga sendi, kthimin e sendit. Me object kundërpadie detyrimin
e të paditurëve për dorëzimin e sendit të shitur, pagim të dëmit të shkaktuar dhe kushtin
disiplinor sipas kontratës. Në baze të aktmarrëveshjes, pala paditëse do t`I shiste të paditurit
kundërpaditës një kjoskë luksoze ku të gjitha punimet deri në dorëzim I kishte pala paditëse.
Afati I dorëzimit ishte 60 ditë dhe, në rast të kundërt, paditësi do të paguante 5’% interest ë
shumës. I paditurikundërpaditës merrte përsipër përgatitijen e platformës, në rast të
mospërmbushjes së këtij kushti, paditësi do të konfiskonte kjoskën. Në kushtet e mospërmbushjes
nga I padituri kundërpaditës ky I fundit duhet t`I kthente paditësit 4900%. Kjoska e dorëzuar
nuk ka qënë në përputhje me kushtet kontraktore dhe I padituri kundër paditës ka pranuar
pretendimet e paditësit dhe ka pranuar t`I paguajë dëmin e shkaktuar për heqjen e kjoskës së
parë. Gjykata ka cmuar se, në një rast të tillë, ndodheshin përpara padive detyrimi personale të
ngritura nga palët, pasi kanë për object të drejpërdrejtë veprimin, vullnetin e personit të detyruar
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dhe jo atë të sendit dhe të ardhurave të tij. Në këto kushte, I padituri duhet t`I jap paditësit
vetëm fitimin ë munguar.
Rasti  “Albaniasped”  sh.p.k. paditës i kundërpaditur kundër “Albaniasport” Sh.a. i
paditur kundërpaditës, me objekt shpërblim dëmi, shkaktuar nga transporti i sendit të blerë në
zbatim te kontratës. Palët kanë lidhur në datën 5.2.1999 një kontratë me objekt transportin e
disa pajisjeve të blera prej tij.
Ne kontratë janë përcaktuar pajisjet, kushtet dhe cmimi. Paditësi ka pretenduar se i padituri
nuk ka respektuar kontratën duke mbetur pa u shlyer një shumë prej 1.070.050 Itl, ndërkohë
që i paditur nuk ka shlyer as shpenzimet e ngarkim-shkarkimit në portin e Durrësit në një
shumë prej 900.000 Itl dhe 69 000 lekëve. Pala e paditur kundërpaditëse, nga ana e saj, i ka
njohur këto detyrime, por ka pretenduar se pajisjet janë të dëmtuara duke kërkuar shpërblim
dëmi në shumën prej 830 000 lekëve.Për këtë, pala e paditur ka parqitur një procesverbal të
datës 7.5.1999, ndërkohë që kjo palë, në bazë të nenint 115\c të Kodit Civil, ka humbur të
drejtën për të ngritur një padi të tillë, pasi pretendimet e të paditurit kundërpaditës janë
parashkruar (afati është një vit nga marrja në dorëzim e mallrave).
Shitësi detyrohet të dorëzojë objektin e shitjes të lirë nga cdo eviksion i mundshëm.
Sipas nenit719 të Kodit Civil, që parashikon detyrimin e mësipërm, “shitësi duhet të
dorëzojë sende të shkarkuara nga cdo e drejtë apo pretendim i të tretëve, përvec kur
në kontratë është parashikuar ndryshe”. Ky detyrim quhet ndryshe edhe garanci
për eviksion. Me eviksion do të kuptojmë humbjen ose cënimin e pronësisë së blerësit
gjatë ushtrimit të së drejtës së tij si pronar.
Rasti Shoq “KO” kundër shoq. Anonime „PET. IMP.” Me objekt shlyerjen e detyrimit
kontraktor, shpërblimi i dëmit të shkaktuar dhe fitimi i munguar. Palët ndërgjyqësore kanë
lidhur një kontratë shitjeje të një sendi të ardhshëm, më datë 21.9.1994, me objekt ndërtimin e
një pikë karburanti nga ana e shoqërisë “KO” për llogari të të paditurit .Në datën 28.3.1996,
palët kanë nënshkruar aktin e marrjes në dorëzim të objektit “Pikë karburanti, Elbasan”.
Sendi pretendohet se ka qënë me të meta dhe i ka kaluar nje personi të tretë në pronësi. Gjykata,
e ndodhur para pretendimeve të të paditurit,  dhe dënimin e shkaktuar dhe fitimin e munguar
nga viti 1996. Gjykata thekson se cdo e metë që i konstatohet sendit brenda afatit ligjor që njeh
Kodi Civil, passjell të drejtën e palës së paditur të ngrejë padi për të meta të fshehta të
sendit. Kjo padi mund të ngrihet edhe nga pronari i sotëm i sendit (person i tretë), i cili mund të
pretendojë para gjykatës dëmin e shkaktuar nga shitja me të meta duke kërkuar nga shitësi-
ndërtues garanci për eviksion, konform nenit 720 e vijues te Kodit Civil.
Detyrimet e palëve në kontratën e shitjes mund të përmbushen në mënyrë të atë
castme ose me afate të përcaktuara para dorëzimit të sendit dhe anasjelltas.  Shitja
ndërkombëtare e mallrave në distanca krijon vështirësi në përmbushjen e detyrimeve,
sepse palët duhet të kenë mirëbesimin. Në praktikën shqiptare të fillimit të viteve ’90
ka rezultuar që pala shqiptare blerëse niste cmimin me bankën dhe pala shitëse nuk
e sillte mallin ose anasjelltas, pala greke niste mallin dhe pala shqiptare nuk e niste
cmimin. Që të shmanget një gjë e tillë, palët duhet të parashikojnë në kontratë si
mënyrë të pagimit të cmimit pagesën me celje kredie bankare. Me anë të kësaj pagese
blerësi depoziton në bankë në emër të shitësit shumën e cmimit dhe kjo qëndron e
ngrirë derisa shitësi t’i dorëzojë bankës dokumentet që tregojnë se malli ka mbërritur
te blerësi dhe është pa të meta.
8. Padia për shpërblimin e dëmit dhe pagimin e fitimit të munguar për shkak të
mosekzekutimit të detyrimeve nga shitësi ose blerësi. Në të vërtet, kjo lloj padie nuk
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mund të qëndroj e vecantë, por është pjesa e dytë e padisë për zgjidhje kontrate
ose e padisë për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga shitja.  Padia për
shpërblimin e dëmit  ngrihet e vecantë vetëm në rastin e dëmit jashtëkontraktor.
Rasti Shoq. “PRA.”  SH.P.K. Gjirokastër kundër MF-së Tiranë,  me objekt detyrimin e
anës së paditur të paguaj fitimin e munguar, Shoq. “PRA.”  SH.P.K. Gjirokastër, pasi ka
zhvilluar një gjykim ndaj Bankës Kombëtare Tregtare lidhur me marrjen në dorëzim nga kjo e
fundit të një automjeti të  blinduar, duke i kthyer palës paditëse shumën prej 57703 $(U.S.D).
Duke  pasur pretendime lidhur me vonesën e likuidimit nga ana e Bankës Kombëtare Tregtare
paditjes ka kërkuar në seancën  gjyqësore pagimin e fitimit të munguar lidhur me dëmin e
shkaktuar që, konkretisht, janë kamatat lidhur në këto vonesa për periudhën nga data26.6.1996
deri ne 1.7.1197,  si dhe nga kjo datë e fundit deri në ditën e gjykimit. Pikërisht këtë objekt
paditësja e ka ngritur kundër se paditurës Ministrise së Financave. Gjykata,  për të llogaritur
kamatat në fjalë, ka caktuar ekspert kontabël, i cili ka hartuar një akt ekspertimi për katër
variante përllogaritjesh, pasi edhe kamatat e kërkuara nga paditësia përkonin në periudha të
ndryshme.
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Veprimtaria politiko-atdhetare e Anton Harapit para dhe pas pushtimit
fashist italian të Shqipërisë të 7 prillit 1939.

Drnt. Hysni Guda
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës

Abstrakt

Ky artikull është pjesë e një punimi monografik me titull “At Anton Harapi: një rikthim i
vështirë”. Qëllimi i tij është ndricimi dhe analiza e fakteve dhe të dhënave që hedhin dritë
mbi veprimtarinë politike të Anton Harapit në periudhën para dhe pas pushtimit të Shqipërisë
më 7 prill 1939 prej fashistëve italianë. Kjo periudhë është vetëm një segment i shkurtër
kohor në harkun e gjatë të veprimtarisë tridhjetë vjecare të kësaj figure të rëndësishme të
skenës politike shqiptare, të mohuar dhe të anatemuar me të padrejtë prej kalemxhinjve të
historiografisë zyrtare dhe regjimit komunist. E reja e këtij artikulli lidhet me një
këndvështrim tjetër të interpretimit të kësaj veprimtarie, por edhe me zbulimin dhe analizën
e disa fakteve të reja, të panjohura më parë për lexuesin dhe publikun shqiptar. U jemi
drejtuar për këtë burimeve arkivore shqiptare dhe atyre të huaja. Dokumente të ndryshme
të tyre rrëfejnë qartazi për një atdhetar të spikatur zemra e të cilit ka rrahur cdo cast me
zemrën e madhe të Shqipërisë, duke skualifikuar si të pavërteta përfundime e sinteza që gjer
më tani ishin pjesë e një strategjie  përbaltjeje e denigrimi të qëllimshëm dhe diabolik.

Fjalë kyçe: Veprimtari, politik, fashistët italianë, traktat, dërgatë.

Hyrje

Duke qenë një nga referencat kryesore të mendimit dhe veprimit tonë kombëtar të
gjysmës së parë të shekullit XX, Anton Harapi përbën substancialisht një emblemë
atdhetare sa klasike aq edhe moderne. Veprimtaria e tij politiko-atdhetare  që zë fill
aty nga vitet 1918-1919, në vitet ‘30 hyn në një fazë të re që mund të quhet faza e
intensifikimit dhe konsolidimit të saj. Kjo është një fazë cilësisht e ndryshme nga
ato të mëparshme që përgjithësisht janë të lidhura më shumë  me faktorë të brendshëm
se sa të jashtëm. “Prej mesit të viteve 30, veprimtaria atdhetare e Harapit hyn në një
ravë më të gjerë.Përmasa e re që merr kjo veprimtari në këtë periudhë është ajo e
luftës jo vetëm kundër depërtimit të doktrinës marksiste në Shqipëri, sikurse shihet
edhe te ligjëratat për “vlerat shpirtërore”, po edhe për t’i vënë një ledh organizimit
të lëvizjes komuniste në vend”(Plasari, 2003, 49). C’ndodh me Anton Harapin dhe
intelektualë të tjerë në këtë kohë? A janë ata të përgatitur për t’i bërë ballë situatave
të vështira që po kalonte Shqipëria, e sidomos krizës së thellë morale e shoqërore që
po kalonte shoqëria shqiptare? C’është reagimi i Anton Harapit dhe të tjerëve në
vitin 1934 ndaj traktatit Tittoni-Venizellos që donte ta aneksonte Korcën dhe
Gjirokastrën për t’ua dhënë grekëve? A janë ligjëratat e mbajtura në qytetin e Korcës
nga 29 prilli  deri më 4 maj 1936, një program i mjaftueshëm për ta nxjerrë shoqërinë
shqiptare nga humnera e krizës ku po binte? Cila është veprimtaria politike e Anton
Harapit dhe demokristianëve shqiptarë pasi papa Piu Xi lëshoi enciklikën me titull
“Mbi komunizmin e patenzonë”? Cilat janë sjelljet dhe qëndrimet e tij politike ndaj
pushtimit fashist italian të vendit tonë më 7 prill 1939? A ka qenë ai i lidhur para
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pushtimit me fashistët italianë, duke kontribuar në ardhjen e fashizmit në Shqipëri,
sic pretendon Prokuroria Shqiptare në një prej akuzave të drejtuara në adresë të tij
më 31 Janar 1946? Po pas pushtimit? Tema të tilla dhe të tjera që lidhen me to do t’i
trajtojmë përgjatë këtij artikulli.

Denoncimi i traktatit Tittoni – Venizellos në revistën “Hylli i Dritës”

Në vitin 1934 është At Anton Harapi, që denoncon traktatin Tittoni- Venizellos në
faqet e revistës “Hylli i Dritës”, në numrin 5 të muajit maj. Në këtë numër ai boton
të plotë nën titullin “Fletë e re në historin kombtare”1 shkresën e paraqitur nga
dërgata jonë  në Konferencën e Paqes në Paris në vitin 1919, në mbrojtje të Korcës
dhe Gjirokastrës, të cilat rrezikoheshin t’u jepeshin grekëve nëpërmjet traktatit të
sipërpërmendur.”Qysh në qershor të vjetit 1919 kjecë zgjedhë Kryetar i Dergatës
sonë në Paris.Më 9 tetuer t’asaj vjete fletorja IL GIORNALE D’ITALIA lajmon ciltas
se mbas akordit Tittoni-Venizellos dy province shqiptare Korca e Gjinokastra do t’i
epen Greqisë” (Harapi, 1934, 219). Një shkresë të tillë ia pohon me shkrim At Antonit
dhe revistës në fjalë, Kryetari i Dërgatës sonë në Paris, Imzot Luigj Bumci. Për një
shkresë të tillë dëshmojnë edhe At Gjergj Fishta, sekretar i dërgatës,si edhe Luigj
Gurakuqi kohë më parë. Anton Harapi thekson se një dokument i tillë është me
shumë rëndësi për shtetin, kombin dhe historinë kombëtare. Njëherazi  ai dëshmon
në mënyrë të pakundërshtueshme përpjekjet e Klerit Katolik në dobi e të mirë të
Atdheut tonë, përkundër disa dyshimeve e sidomos hamendësimeve që venë në
diskutim me keqdashje këto përpjekje. Por edhe karakterin kombëtar dhe përpjekjet
e tij për mbrojtjen e tërësisë territoriale të atdheut, të cilat hedhin poshtë akuzat e
pabaza që ngrihen kundër këtij kleri se gjoja lufton për ndarjen në kantone të vendit
dhe me një devizë që mbështetet mbi krahinorizmin.Një akuzë e tillë sa e pabazë
dhe djallëzore ka patur e ka për qëllim shtrembërimin e të vërtetës që flet në favor të
atdhetarizmit të pashoq të treguar nga ky kler. Këtë të fundit e vërtetojnë së pari
puna e veprimtaria e Anton Harapit që mund ta meritojë më shumë se kushdo tjetër
epitetin “shqiptari etnik”, e me radhë figura të tjera të shquara të katolicizmit shqiptar.
Nuk është rasti i vetëm që dëshmon punën atdhetare të këtij kleri, po të kujtojmë
punën e parreshtur që ka bërë At Antoni qysh nga viti 1918 e në vazhdim në mbrojtje
të Hotit, Grudës, Triepshit, Vermoshit, Kelmendit, etj., Shën Naumit, Camërisë dhe
Kosovës, së bashku me Gj. Fishtën, L. Gurakuqin, L. Shantojën, B. Palajn, etj. Pasi
fletorja IL GIORNALE D’ITALIA jep lajmin, sipas Bumcit (1934) “Dërgata jonë
atëherë i paraqiti një protestë kundër këtij akordi Konferencës së Paqes. Me 9 nëntor
po kjo fletore e përsërit lajmin e mësipërm mbi Korcën dhe Gjirokastrën. Atëherë
dërgata vendosi që unë të takohesha me z. Tittoni, që ndodhej në Paris, pas ikjes së
Kryetarit të Dërgatës italiane atje, z. Sonnino. Bisedova me z.Tittoni por biseda
nuk pati asnjë rezultat. Atëherë të nesërmen e kësaj, në emër të Dërgatës njoftova në
një mbledhje të Konferencës mbi bisedën e bërë me Tittonin. Prap më 9 dhjetor
fletorja italiane përsërit lajmin mbi aneksimin nga grekët të dy krahinave në fjalë.
Meqë nuk patëm asnjë rezultat kësisoj në Paris, z. Myfid Libohova, atëherë anëtar i
Dërgatës, m’u lut të nisesha për në Romë që të takohesha me papën Benedikt XV e ta
bisedoja cështjen.”( 221) “U nisa së bashku me Mehdi Frashërin më 26 dhjetor e
___________________________________________

1 Harapi, Anton. Nji fletë e re në historin kombtare, Hylli i Dritës, Nr.5, 1934, f. 219—222.
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arritëm më 28 dhjetor në kryeqytetin e Italisë.” Pas tri katër ditësh të mbrritjes në
Romë, Luigj Bumci takohet me Papën dhe i kërkon atij të përdorë gjithë fuqinë
morale dhe ndikimin e madh në të gjithë botën për cështjen tonë. Papa Benedikti e
dëgjon atë me vëmendje e respect dhe i premton se do të ushtrojë të gjithë autoritetin
e tij dhe të Vatikanit që kjo cështje të mund të zgjidhet në favor të shqiptarëve. Ai i
thotë z.Bumci se për këtë problem do të bisedojë me përfaqësuesit e Anglisë si edhe
të ShBa-ve në Vatikan. Dhe e mbajti fjalën.(Harapi, 1934, 222)

Ligjëratat “Vlerë shpirtërore” dhe enciklika “Mbi komunizmin e patenzonë”
në kontekstin e një filozofie të përbashkët politike

Ligjëratat e librit “Vlerë shpirtërore” A.Harapi i mbajti në qytetin e Korcës nga 29
prill deri në 4 maj të vitit 1936 në formën e konferencave përpara intelektualëve të
këtij qyteti. Vlerat oratorike dhe retorike të Harapit janë vlera themelore të nivelit
më të lartë. Në këtë kohë ai mbahet si një nga oratorët më të spikatur të Shqipërisë.
Përmbajtja e këtyre ligjëratave, mënyra dhe forma e të shprehurit i afrohen
perfeksionit. Në fakt këto ligjërata janë të natyrës fetare, por zor se ka aspekt të jetës
sociale, politike,historike, morale, filozofike etj., që nuk ka trajtuar në to Harapi.
Duke i dhënë këto të harmonizuara e të ndërthurura me njëra-tjetrën. Duhet thënë
se ndërgjegjësimi politik e shoqëror i autorit të ligjëratave ka ardhur gjithnjë në
rritje ndërsa vendi ishte në kontekstin e një krize shpirtërore.
Sic nënvizon Plasari (2003) Shpjegimit të shkaqeve të kësaj krize dhe të rrugëve për të dalë
soje Harapi i ka kushtuar një mund të madh gjatë asaj periudhe. Kjo lidhej, posacërisht,me
fuqizimin e rrymëzave të ideologjisë marksiste që sapo kishin nisur të depërtonin në Shqipëri e të
cilat, me gjasë, Harapi i njihte c’ishin, më mirë  nga vetë propaganduesit e tyre. (47) Ishte
casti kur lëvizja komuniste evropiane qe vënë “në kurs” të direktivave të
Internacionales së Tretë Komuniste, më e fundit ndër të cilat ishte ajo e vitit 1936;
me ndihmën e drejpërdrejtë të “të dërguarve” të Kominternit, thuajse në krejt
kontinentin qenë formuar partitë komuniste(Plasari, 2003, 49). Në vitin 1937, si
reagim ndaj direktivës së Kominternit, papa Piu XI lëshoi enciklikën me titull “Mbi
komunizmin e patenzonë”. Në këtë dokument, pasi shpjegohej thelbi antihuman i
doktrinës komuniste, bëhej thirrje që të angazhoheshin më seriozisht e të
aktivizoheshin hierarkia katolike, partitë demokristiane, organizatat fetare, shtypi
dhe gjithë besimtarët katolikë kundër rrezikut komunist i cili në Evropë ishte bërë
kërcënues. Një kopje e këtij dokumenti, sic ishte e natyrshme, i dërgohej edhe
Arkipeshkëvisë metropolitane në Shkodër, së toku me një dokument shoqërues
(Plasari, 2003, 50). Në nëntor të vitit 1937 u formua në Shqipëri organizata fetare
“Veprimi katolik”, që nganjëherë quhej edhe parti demokristiane. Kjo organizatë ,
që për një kohë të gjatë gjalloi e veproi me një status gjysëmilegaliteti, në dhjetor
1937 mblodhi kuvendin e saj të parë, ku u zgjodh komiteti i saj drejtues me kryetar
Imzot Gaspër Thacin dhe nënkryetar At Anton Harapin. Dhjetë vjet më vonë, mbas
marrjes së pushtetit prej komunistëve, At Antonit do t’i duhej të paguante edhe për
veprimtarinë e tij si nënkryetar i një të ashtuquajture”parti demokristiane
shqiptare”(Plasari, 2003, 51). Është koha kur Harapi i shqetësuar seriozisht për
fatet e Shqipërisë, I motivuar më shumë nga shtysa të drejtëpërdrejta, pra të
brendshme, pa mohuar  shtysat e jashtme, kërkon të ndërgjegjësojë së brendshmi
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intelektualët, por dhe masat e gjera për një luftë e kundërvënie ndaj komunizmit.Në
se me ligjëratat “Vlerë Shpirtërore” ai krijon strategjinë e gjerë të mendimit politik
për situatën, me reflektimet prej Enciklikës, ai materializon më fort se më parë në
praktikë idetë e kundërta politike me komunistët.

Pushtimi fashist italian i Shqipërisë i 7 prillit 1939 dhe Anton Harapi

Pushtimi i 7 prillit 1939 ishte një ngjarje e rëndë për popullin shqiptar. Fashistët
italianë populli ynë nuk i priti me lule, por me plumba. Në shënimet e datës 8 prill
1939, në Ditarin e tij, Prenkë Gruda shkruan: “Simbas lajmeve të jashtme e kallzimeve
t’ushtarëve asht ba gjak i madh në Durrës. Pra nuk e gjetën Shqipërinë shesh të
shtruem me lule sic kishte mendue Musolini, i cili e frigoi Zogun dhe klikën e tij që
ikën, por jo popullin tonë…Lajmet e jashtme thonë se ka pasë luftime në Vlorë e në
Shëngjin.” (Gruda, 1995, 16). Pushtimi i Shqipërisë që ndodhi një të premte të prillit
1939, realisht kishte kohë që kishte ndodhur. Kjo gjë duket fare qartë në shënimet e
datës 26 mars 1938 të Ditarit të Galeazzo Ciano-s: “Jakomoni referon mbi situatën
në Shqipëri. Penetrimi ynë po bëhet përherë e më intensiv e gjithmonë më organik”
( Ciano, 1994,11). Po kështu, në shënimet e datës 13 tetor 1938 të Ditarit të Ciano-s,
ku flitet për takimin e tij me Serreqin, adjutant i oborrit mbretëror të Zogut e sidomos
deklarimet e këtij të fundit që i bëheshin Ciano-s sipas urdhërit që Serreqi kishte
marrë nga mbreti Zog, lexojmë: “Shqipëria tashmë është në duar të Italisë, e cila
kontrollon cdo sektor të aktivitetit kombëtar. Mbreti është i devotshëm.” (Ciano,
1994, 17). Ndërsa në shënimet e Ciano-s (1994) të datës 11shkurt 1939 nënkuptohet
se jo vetëm A. Zogu, por edhe krerët e tjerë shqiptarë janë shitur te Musolini” tashmë
të gjithë krerët janë me ne: por për sa kohë do të mund të mbahet sekreti?” ( 24).
Ndër bashkësitë e ndryshme fetare shqiptare, do të ishte ajo katolike që do t’u hapte
më shumë punë fashistëve italianë në ditët e para të pushtimit. Disa franceskanë
krijuan një celulë antifashiste.ndonjë klerik iku në Jugosllavi. Për të mos komentuar
agresionin “Hylli i Dritës” përkohësisht  ndërpreu botimin(dela Roka,1990, 213).
Në shkollat e Shkodrës të drejtuara nga franceskanët dhe motrat stigmatine (të
lidhura me franceskanët), ashtu edhe në shoqatat e ndryshme si shoqëria Antoniane,
shoqata të ish-nxënësve, etj., shfaqeshin sipas autoriteteve italiane –”ndjenja të një
nacionalizmi të ekzagjeruar dhe antipatie e urrejtje ndaj Italisë. Ndër fretërit që
dalloheshin për “qëndrim moskuptimi” ndaj rendit të ri, në dokumentet italiane del
shpesh emri i Anton Harapit(dela Roka, 1990, 213). Sqarimi i qëndrimeve dhe sjelljes
politike të A. Harapit ndaj fashistëve italianë dhe pushtimit të 7 prillit vec të tjerash
merr rëndësi edhe prej faktit se ka lidhje me dy prej akuzave kryesore të bëra nga
Prokuroria Shqiptare më 31 Janar 1946 në adresë të tij. Akuza e parë thekson se
Harapi qysh “para 7 prillit 1939 ka qenë në marrëveshje me tradhëtarët shqiptarë në
mërgim që ishin në shërbim të fashizmit Italian për të rrëzuar Zogun dhe për të sjellë
në Shqipëri një mbret nga Shtëpia Savoja”(“Harapi”, 1946, 2). Ndërsa e dyta pohon
se ai “pas okupacionit fashist Italian të Shqipërisë ka bashkëpunuar tërthorazi me
okupatorin dhe veglat e tij duke përkrahur gjithë parrullat propagandistike të qeverive
kuislinge shqiptare, duke e paraqitur zgjedhën fashiste si një clirim”(“Harapi”, 1946,
2). Po të mbështetemi në një analizë të paanshme të një dokumenti që franceskani At
Paulin Margjokaj sjell në një nga librat e tij “Kush janë anmiqt e Shqipnisë”), do të
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kuptojmë se sa e pavërtetë dhe absurde është akuza e parë:
Pshtetë mbi marrëdhanjet qi na përfaqsuesat e krahinës së Shkodres që para      zhdukjes së
regjimit zogist , patem me perfaqsuesat e Italisë fashiste, si edhe mbi besën e dhanun prej
Ekselencës së Tij Konte Ciano, i cilli njiherë privatisht ia dha Princit të Mirditës, Z. Gjonit të
Markut, e mandej edhe publikisht para tanë dergatës shkodrane, se- Indipendenca e Shqipnisë
asht e garantueme në mndyren ma absolute, me flamur të vet, me gjuhë, shkolla e zhvillim të
tyne, me adminstratë shtetnore të veten, ushtarake e civile, me perfaqsina para shteteve tjera e
me gjithshka asht në natyrë të nji shteti e të nji kombi, me racë, gjuhë, histori, tradicjone e tagre
të veta- na perfaqsuesat e krahinës së Shkodrës pranojmë qi Mbreti Peranduer i Italisë fashiste
të jetë njiherit edhe Mbret i Shqiptarvet.
Dokumenti është nënshkruar në anën e rrmaktë (e majtë) prej Kapitan Gjon Marka
Gjoni, Ndoc Pistulli, Dom Mikel Koliqi, Pater Gjergj Fishta, Mark Kakarriqi, Kolec
Dedaj, Daut Gjylbegaj, Ndrekë Kaculini, Omer Rushdija, Umer Kopliku, Kolë Bibë
Mirakaj, Zef Borici, Zejnel broja, Aslan Begteshi, Shaqir Omari, Taip Ilmija e Gjyl…
(Sic shihet, mbiemri i emrit të nënshkruesit të fundit mungon nuk është lexuar dot
prej atij që e ka kopjuar me makinë këtë dokument në vitin 1939). Në anën e djathtë
të dokumentit ndodhet vetëm emri i Anton Harapit, i cili është ai që e ka shkruar
këtë akt me pëlqimin e të gjithë atyre që e kanë nënshkruar. Pra, fare qartë nga ky
dokument mund të kuptojmë se Anton Harapi nuk ka patur asnjë lidhje apo
marrëveshje me përfaqësues të Italisë fashiste.para 7 prillit dhe se në këtë dokument
ai flet në emër të dërgatës shkodrane (Margjokaj, 2012, 62). Në qershorin e vitit
1939, ditën në të cilën Shala, si të gjitha viset e tjera, kremtoi festën e Statutit, bajraktari
i Shalës, Kolë Ndou, në fjalimin që mbajti para popullit, ndër të tjera tha:
…Keni ndije se disa muej perpara se të vite Italija me na pshtue prej robnijet të Zogut-un, tuj
e pa se ne prej vedit me armë t’ona së po jemi të zott me e hjekë qafet, bashkë me disa burra të
tjerë shqyptarë e me Bajraktarin e Shoshit, vulosem nji shkresë, në të cillen lypshim ndimen e
Romës per me pshtue Shqipnin. Ndoshta ndokush ka muejt me mendue, se un e kam dhanë at
vulë per ndoj qellim të dytë, mbasi un e kam ba ket punë pa pvetë fisin.Por pa jau diftoj me be,
faqe marë fisit, se as s’e dhacë vulen per frigë as per pare, por vetem per pshtimin e Shqipnis,
mbas fjalëve qi pata me Gjonin e Marka Gjonit. Kte na e kemi pasë gjithmonë të parë e mbas
urdhnave të tija kanë shkue gjithmonë të parët t’anë e kte e kemi njoftë per Derë të parë cë se
asht kenë Dukagjini Dukagjin. (Palaj& Gurashi, 1941, 500-501).
Ky pohim i Kolë Ndout vërteton qartë se kush janë ata që kanë patur lidhje me
Italinë fashiste që para 7 prillit. Po c’është dokumenti që zbulon franceskani
Margjokaj? Për cfarë bën fjalë ai? Asgjëmangut ky dokument i rëndësishëm historik
bën fjalë për takimin e 12 prillit 1939 të dërgatës shkodrane në Asamblenë e thirrur
në Tiranë me Kontin Ciano, ku A. Harapi ishte caktuar nga populli i Shkodrës dhe
paria e fretërve ta kryesonte atë. Në kushtet e pushtimit italian, me këtë akt, ai u
përpoq të ruante pavarësinë e vendit tonë me gjithë ato elementë që janë në natyrën
e një shteti e të një kombi, që përmenden në mënyrë eksplicite në dokumentin që po
analizojmë. Në këto kushte nuk mund të  diskutohej fare për të sjellë një princ
savojan si mbret në Shqipëri, gjë për të cilën ishte përpjekur e kishte punuar para
vitit 1939 mërgata shqiptare e asaj kohe me Mustafa Krujën (Margjokaj, 2012, 63).
Ky është edhe një argument më shumë për të hedhur poshtë e zhvlerësuar krejtësisht
akuzën e parë të Prokurorisë Shqiptare ndaj Fratit. Në Dosjen Hetimore të Anton
Harapit ky i fundit deklaron para Hetuesisë se “I kam urryer italianët”. Kjo urrejtje
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e kishte bazën  në “qëndresën morale të klerit katolik përballë italianëve, në kulturën
e katolikëve shqiptarë, të cilët kishin qenë përkrahës të flaktë të pavarësisë së Shqipërisë”
(dela Roka, 1990, 213). Kur e shkruan dhe nënshkruan dokumentin e sipërpërmendur,
Anton Harapi e të tjerët kishin parasysh padyshim Perandorinë Britanike, ku p.sh.
Kanadaja e Australia kanë po të njëjtin fron mbretëror(në Londër), por ruajnë
pavarësinë shtetërore, flamujt, shkollat, administratat, përfaqësitë e veta diplomatike,
etj. Pra, prej Shqipërisë së pushtuar shpëtohej pavarësia dhe ajo mund të ishte së
paku, si një Kanada apo një Australi. Gjithsesi një gjë mund të thuhet me siguri,
sikur më 12 prill 1939 problemi shqiptar të ishte zgjidhur me kushtet që paraqiti
dërgata shkodrane, Shqipëria mund të kish mbetur një shtet neutral, mund të mos qe
përfshirë në deklaratën e Luftës dhe mund të mos ishte dëmtuar në asnjerën anë të
ndërluftuesve.(Plasari, 2003, 56). Në se do ta zgjerojmë këndin e shikimit, do të
përfshijmë në analizën e 12 prillit të pasuksesshëm, por jo “tradhëtar”, raste analoge,
që kanë ndodhur me hungarezët apo kroatët. Edhe këta punonin në të njëjtin drejtim.
Edhe ata ishin gati të pranonin një princ savojas si mbret, ose edhe të jepnin pëlqimin
për një “bashkim personal”- bashkim dy a më shumë shtetesh nën personin e një
mbreti.Nuk duhet harruar se mes Shtëpisë së Savojës dhe fashistëve italianë zotëronte
për faqe një respekt i ndërsjellë, ndërsa së brendshmi  mendonin si t’ia bënin varrin
njëra-tjetrit. Nën një familje mbretërore perëndimore, të njohur nga bota mbarë në
kohë të paqes, Shqipëria mund ta kish pasur qetësinë e dëshiruar dhe të kish shpëtuar
prej komunizmit.(Plasari, 2003, 57). Një prej arsyeve që dështoi misioni i dërgatës
shkodrane është edhe fakti që ajo nuk u mbështet nga dërgatat e prefekturave të tjera
të Shqipërisë.Pas aktit të 12 prillit 1939 pozita e A. Harapit u bë më e vështirë se deri
atëherë. Konti Ciano e Giovani Giro u irrituan prej tij duke e quajtur”intrigant”. Ata
kërkuan që At Antoni të tretej në mërgim. Bashkë me të ishin edhe gjashtë fretër të
tjerë, që fashistët deshin t’i internojnë në Itali:At Pal Dodaj, At Mati Prendushi, At
Ciprian Nika, At Gjon Shllaku e At Lek Luli. Por fashistët nuk mund t’i arrestonin
këta sepse pas tyre qëndronte gjithë kleri katolik shqiptar, priftërinj e fretër si dhe
ipeshkvijt (Plasari, 2003, 60). Është edhe një argument tjetër që rrëzon akuzën e parë
të Prokurorisë Shqiptare. Në Mbrojtjen që avokati Stringa ka bërë për Harapin gjatë
procesit gjyqësor të ngritur kundër A. Harapit, ai thekson mosqenien e emrit të Harapit
në listën e botuar që përmban emrat e atyre që kishin punuar qysh më parë për
ardhjen, pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste. Sipas Stringës, në rrëfimet e
mëvonshme të Mustafa Krujës, kur ky hyri në grindje me disa bashkëpunëtorë të tij
në Shqipëri, mësohet se nga cdo Prefekturë ishin caktuar nga dy persona që kishin
dijeni rreth okupimit të Shqipërisë dhe në Shkodër ishin caktuar Sulcebeg Bushati
dhe Ndoc Pistulli. E pra, s’kishte arsye pse në Shkodër të ishin caktuar tre. Fakti që
Harapi duke qenë se ishte një intelektual i niveleve të larta dhe nuk mori qoftë edhe
një post modest ofruar nga fashistët, gjithashtu është një argument tjetër që tregon
se ai nuk ka patur lidhje me ta.

Përfundime

Veprimtaria politike e A. Harapit para dhe pas pushtimit të 7 prillit 1939 është një
veprimtari atdhetare, si e tërë veprimtaria e tij e këtij lloji. Nuk ka si të ndodhë
ndryshe me figura që gjithë jetën  janë shkrirë për të mirën e atdheut e të kombit.
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Përgjithësisht ne jemi ndalur në momentet më të rëndësishme të veprimtarisë politike
që lidhen me  një periudhë kohore pesë vjecare(1934-1939). Analizat dhe interpretimet i
kemi mbështetur në fakte dhe dokumente, të cilat duhet thënë për një kohë të gjatë janë
shpërfillur, janë mbuluar me heshtje dhe harresë, dhe në rastin më të keq janë devijuar
e shtrembëruar. Ndoshta në një radhë tjetër do të mund të jepnim edhe më shumë fakte
si dhe hollësi, që të mund të kuptohej më gjerësisht vlera e këtij atdhetari të madh.
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Barra e provës në procedimin parandalues/ligjin Antimafia

Dr. Lirime Çukaj
Fakulteti i Drejtësisë, i UT-së

Abstrakt

Procedimi parandalues, i sanksionuar për herë të parë në vitin 2004, nëpërmjet ligjit
kundër Krimit të Organizuar dhe më vonë nëpërmjet ligjit Anti-mafia, është një risi për
të drejtën Shqiptare. Në këtë procedim u parashikua, sekuestrimi dhe konfiskimi i
produkteve të veprës penale jashtë procedimit penal. Qëllimi i këtij procedimi ishte lufta
kundër veprimtarive më të rrezikshme kriminale, si krimi i organizuar, aktet terroriste,
trafikimet, korrupsioni, nëpërmjet sekuestrimit dhe konfiskimit të produkteve të veprës
penale. Këto masa me karakter efikas konsideroheshin një mjet efektiv në luftën kundër
veprimtarive më te rrezikshme kriminale dhe ky efikasitet ishte e lidhur edhe me veçoritë
e këtij lloj gjykimi, i cili përmbysi disa nga normat dhe parimet tradicionale të gjithë
pranuara nga  e drejta ndërkombëtare.
 Një nga veçoritë apo risitë e këtij procedimi ishte edhe barra e provës(onus probandi), e
cila ndryshon plotësisht nga procedimi penal. Në procedimin parandalues barra e provës
paraqitet interesante, pasi ajo nuk është e njëjtë me procedimin penal por nuk është as
edhe më procedimin civil.
 Barra e provës në procedimin parandalues, fillon me prokurorin, i cili ka barrën e provës
për të vërtetuar përpara gjykatës se personi, akuzohet për një nga ato veprat që kanë
rrezikshmëri të lartë,  si Krimi i Organizuar( këtu e në vijim K. O), trafikimet, aktet
terroriste, korrupsioni etj,  ka një nivel të pajustifikueshëm të të ardhurave dhe jetës që
ai bën, ka një disproporcion midis pasurive që ai ka edhe të ardhurave të ligjshme të
deklaruara dhe përfundon me personin i cili ka barrën e provës për të provuar origjinën
e ligjshme të pasurisë. Pikërisht këtë përpiqet të trajtojë ky artikull në vijim.

Fjalë kyce: procedimi parandalues, sekuestrim, konfiskim, barra e provës, transferimi i barrës së provës,
ligji Anti-mafia.

1. Dy fjalë për pocedimin parandalues/ ligjin Anti-mafia
Në vitin 2004, Shqipëria miratoi ligjin me nr. 9284, dt. 30.09.2004 “Për Parandalimin
dhe Goditjen e Krimit të Organizuar”, i njohur ndryshe edhe si ligji kundër Krimit
të Organizuar, si një detyrimi ndërkombëtar dhe në vazhdimësi të luftës kundër
veprimtarive të rrezikshme kriminale si krimi i organizuar, aktet terroriste, trafikimet
dhe më vonë edhe aktet korruptive, veprimtari këto të cilat ishin shumë shqetësuese
për Shqipërinë. Në vazhdimësi po të reformave ligjore miratoi ligjin me nr. 10192,
dt. 03.12.2009 “Për Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar dhe Trafikimit
nëpërmjet masave kundër pasurisë”, i njohur ndryshe edhe si ligji Anti-mafia, i cili
kishte si qëllim rritjen e efikasitetit të procedimit parandalues, të sanksionuar me
ligjin kundër Krimit të Organizuar.
Në të dyja ligjet parashikohet, sekuestrimi dhe konfiskimi i produkteve të veprave
penale, si  mjete efikase kundër aktiviteti kriminal. Shumica e shteteve e pranojnë se
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konfiskimi i produkteve të krimit, pavarësisht nga problemet e hasura në praktikë,
konsiderohet si një nga mjetet më efikase kundër veprimtarisë së rrezikshme kriminale
siç janë krimi i organizuar ndërkombëtar, grupi i strukturuar kriminal, trafikimi i
qenieve njerëzore, i armëve, i lëndëve narkotike etj, pasi nëpërmjet këtyre masave
parandalohet kryerja e mëtejshme e aktivitetit kriminal.
Dy janë masat me karakter pasuror që parashikon ligji Anti-mafia, sekuestrimi dhe
konfiskimi. Barra e provës në këtë procedim parandalues është e lidhur pikërisht
me këto masa, pra me sekuestron dhe konfiskimin dhe varion nga një masë në
tjetrën. Prandaj para se të fillojmë me barrën e provës, le të kuptojmë njëherë se
çfarë janë sekuestrimet dhe konfiskimet.

2. Sekuestrimi dhe konfiskimi si masa me karakter pasuror

Sekuestrimi dhe konfiskimi janë masa ligjore me karakter pasuror, të drejtuara
kundrejt pasurisë, e cila është produkt i veprës penale, ose ka shërbyer për kryerjen
e saj.
2.1.1 Sekuestrimi
Sipas fjalorit të gjuhës së sotme shqipe, sekuestrimi: “është një veprim me anë të cilit
ndalohet në rrugë ligjore, përdorimi dhe shfrytëzimi i një prone apo pasurie vetjake;
kthej në pronë të shtetit pasurinë e një të dënuari ose diçka të siguruar në mënyrë të
paligjshme”. ( Toena, Tiranë 2002).
 Por ky përcaktim sipas fjalorit, nuk është i saktë pasi fraza e dytë e fjalorit të gjuhës
së sotme shqipe: “kthej në pronë të shtetit pasurinë e një të dënuari ose diçka të
siguruar në mënyrë të paligjshme”, pasi masa e sekuestrimit ka të bëjë më privimin e
përkohshëm nga e drejta e përdorimit dhe e shfrytëzimit të kësaj pasurie nga pronari
apo poseduesi i ligjshëm, por pronari nuk humbet titullin e pronësisë dhe tagrin e
disponimit nuk e ka shteti por individi. Kjo pasuri e sekuestruar kalon në favor të
shtetit vetëm me një vendim të mëvonshëm konfiskimi.
Në mendim tim personal me sekuestrim do të kuptojmë, një masë provizore që
drejtohet kundër pasurisë produkt apo instrument i veprimtarisë kriminale, bazuar
në një procedure ligjore të përcaktuar, ku pronarit apo poseduesit të saj i hiqet
përkohësisht e drejta e shfrytëzimit dhe e përdorimit të kësaj pasurie, por jo titulli i
pronësisë. Po çfarë është konfiskimi?
2.1.2  Konfiskimi si masë përfundimtare kundër pasurisë
Sipas fjalorit të gjuhës së sotme shqipe me termin konfiskim kuptojmë: “konfiskimin
e pasurisë apo të mallit të dikujt pa shpërblim”. (Toena, Tiranë 2002). Ky përkufizim
është i cunguar dhe jo i plotë,  por në thelb është i saktë.
Sipas konventës së Varshavës të Këshillit të  Evropës me termin “konfiskim”
nënkupton: “një dënim ose masë të urdhëruar nga një gjykatë pas një procedimi,
lidhur me një ose disa vepra penale, dënim ose masë që përfundon me privimin e
përhershëm të pasurisë”. (Konventa e Varshavës, 16 maj 2005, neni 1/d).
Në mendimin tim personal konfiskimi do të ishte: “heqja dorë në mënyrë jo të vullnetshme,
nga një pronë pa kompensim si pasojë e një shkelje, veprimtarie apo aktiviteti të ndaluar nga
ligji, si edhe kur kjo pronë është përfitim apo ka lehtësuar kryerjen e këtyre veprimtarive të
ndaluara”.
Barra e provës në procedimin parandalues është e lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë
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me sekuestrimin dhe konfiskimin. Kjo barrë prove ka qenë e njëjtë si në ligjin kundër
krimit të organizuar ashtu edhe në ligjin anti-mafia, risija qëndron në vet barrën e
provës në procedimin parandalues, ku ajo lëviz dhe transferohet nga organi i akuzës
tek vet personi. Po si paraqitet barra e provës në aktet ndërkombëtare? A është
procedimi ynë parandalues në përputhje me këto akte ndërkombëtare? Le të shohim
në vijim.

3. Domosdoshmëria e ndryshimit të barrës së provës dhe parashikimi në aktet
ndërkombëtare

Shtetet kur i vunë vetes qëllim që të luftonin krimin me çfarëdo lloj mjeti, e kishin
kuptuar që në veprimtari të rrezikshme kriminale si K. O, trafikimet, ku këta persona
kthehen në profesionistë për të pastruar produktet e veprave penale, për të fshehur
dhe për të tjetërsuar këto produkte, ekzistenca e barrës së provës në favor të organit
të akuzës ishte një pengesë e madhe për të luftuar krimin. Duke qenë se këto pasuri
prezumoheshin si të paligjshme për shkak se ishin përfituar nga aktivitete kriminale,
barrën e provës duhet ta kishte pikërisht ky subjekt, i cili duhet të vërtetonte se kjo
pasuri kishte origjinën e ligjshme, pasi e kishte më të lehtë ta provonte këtë. Këtë
parashikuan shtetet në aktet ndërkombëtare, si në Konventën e OKB-së, kundër
KON-së (neni 12/7 ashtu edhe në Konventën e Varshavës (neni 3/4), ku shtetet palë
në përputhje me të drejtën e tyre të brendshme, duhet t’i kërkojnë personit të vërtetojë
origjinën e ligjshme të pasurive të tyre që janë produkt i veprave penale.
 Konventa e OKB-së në nenin 12/7, parashikon se: “Shtetet Palë duhet që të kërkojnë
që autori i veprës penale të demonstrojë origjinën e ligjshme të ardhurave nga krimi
në fjalë ose të pasurisë tjetër që i nënshtrohet konfiskimit,” .
edhe Konventa e Varshavës parashikon se : “Autori i një vepre penale të rëndë të
demonstrojë origjinën e produkteve të prezumuara ose të pasurisë që i nënshtrohet
konfiskimit, në masën që një kërkesë e tillë është në përputhje me parimet dhe me
legjislacionin e brendshëm.”
 Pra sipas konventave të mësipërme barra e provës, për të provuar origjinën e ligjshme
të pasurisë, bie mbi personin e dyshuar për pjesëmarrje në veprimtari kriminale,
pasi kjo pasuri prezumohet e paligjshme.
Kështu bazuar në sa më sipër përmbysja e barrës së provës dhe parashikimi si i tillë
në legjislacionin e brendshëm shqiptar, nuk ishte një risi apo një shpikje ligjore
shqiptare, por ishte në përputhje edhe me aktet ndërkombëtare. Le të shikojmë në
vijimësi barrën e provës në procedimin parandalues/ligjin Anti-mafia.

4.  Barra e provës në procedimin parandalues

Konventa e OKB-së dhe ajo e Varshavës, janë pjesë e legjislacionit tonë të brendshëm
dhe për këtë arsye bazuar në nenin 116 të Kushtetutës, sjellin detyrime për shtetin
Shqiptar. Në përputhje me këto akte ndërkombëtare ashtu siç e thamë edhe më sipër
u miratua dy ligjet që sanksionuan, procedimin parandalues,  ligji kundër Krimit të
Organizuar dhe ai Anti-mafia. Një nga risitë e procedimit parandalues, ishte edhe
barra e provës në këtë procedim, e cila paraqitet interesante për vet natyrën që ka
procedimi parandalues, i cili u largua nga disa norma dhe parime të së drejtës
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ndërkombëtare. Ky lloj procedimi miks për nga natyra, zbaton në mënyrë të
kombinuar normat e ligjit Anti-mafia, Kodin e Pr Civile dhe disa rregulla
administrative, për këtë arsye edhe barra e provës ndryshon. Edhe pse në ligjin
Anti-mafia, nuk parashikohet zbatimi i dispozitave të Kodit të Procedurës Penale,
duhet të pohojmë që ky lloj procedimi autonom për nga gjendja dhe shkalla, fillon
me procedimin penal. Pasi procedimi parandalues fillon, pikërisht atëherë kur ndaj
personit të paktën ka filluar procedimi penal për ato vepra që parashikon nenin 3 i
ligjit.
Në procedimin parandalues nuk kemi zbatimin e barrës së provës së procedimit
penal, por as edhe barrën e provës në procedimin civil, por një kombinim të këtyre
2 formave. Barra e provës në procedimin parandalues, ka elementë të dy procedimeve,
pasi fillon me nenin 4 të K P Penale, ku barrën e provës e ka prokurori, vazhdon
dhe mbaron me nenin 8,12 të K P Civile, ku barrën e provës e ka personi i dyshuar
për veprimtari kriminale. Pra barra e provës në procedimin parandalues lëviz ose
transferohet nga organi i akuzës në fillim të procedimit parandalues dhe në vazhdim
kalon tek personi i dyshuar për pjesëmarrje në veprimtari kriminale nga ato të
parashikuara në nenin 3 të ligjit Anti-mafia.
Përpara se të kuptojmë drejt barrën e provës sipas procedimit parandalues le ti hedhim
një sy procedimit penal dhe atij civil.

5.  Barra e provës në të drejtën proceduriale penale dhe civile

Barra e provës është detyrimi që kanë palët në procesin civil dhe subjektet në
procedimin penal, për të vërtetuar të drejtën, kërkesat apo akuzat që ata pretendojnë.
Barra e provës ndryshon nga një procedim në tjetrin.
5.1 Barra e provës në procedimin penal
Në procedimin penal, barra e provës (onus probandi) nënkupton detyrimin e organit
të akuzës, prokurorisë, që të provojë përpara gjykatës, akuzën dhe autorin që
dyshohet se ka konsumuar veprën penale. Në Kodin e Procedurës Penale, nuk ka
një nen të posaçëm ku të flitet për barrën e provës në mënyrë të drejtpërdrejtë, apo
të përcaktohet se kujt i përket ajo. Por referuar nenit 4 të Kodit të Procedurës Penale
i cili sanksionon se: “Çdokush prezumohet i pafajshëm deri në një vendim gjyqësor
të formës së prerë që e deklaron atë fajtor”, pra kjo sjell detyrimin e organit të
prokurorisë të vërtetojë fajësinë meqenëse personi prezumohet i pafajshëm.
Kjo do të thotë që organi i akuzës ka detyrimin të hetojë, të fiksojë, të identifikojë, të
marrë  prova, me anë të cilave mund të provojë në gjykatë, autorin e veprës penale
dhe veprën penale që ai a kryer.
Në procedimin penal barra e provës fillon me organin e akuzës dhe përfundon me
të. Personi ndaj të cilit ka filluar procedimi penal, nuk ka asnjë barrë prove për të
provuar pafajësinë e tij, pasi ai prezumohet i pafajshëm. Roli dhe pozicioni i personit
të dyshuar është pasiv dhe jo aktiv si roli i prokurorisë, e cila duhet të provojë
akuzën dhe autorin para gjykatës.
Standardi i përdorur nga prokurori gjatë fazës së hetimit është i ndryshëm, e lidhur
kjo me kërkesat procedurale që organi i akuzës paraqet. Gjatë caktimit të masave të
sigurimit, ai ka barrën e provës të bind gjykatën se në këtë rast plotësohet standardi dyshimi
arsyeshëm i mbështetur në prova për kryerjen e veprës penale.
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Në deklarimin fajtor, prokurori do të provojë para gjykatës se tej çdo dyshimi të arsyeshëm
personi duhet të deklarohet fajtor.
5.2 Barra e provës në procedimin civil
 Ndërsa në procedimin penal, barrën e provës e ka plotësisht prokurori, pra bie mbi
të, duke filluar dhe përfunduar po me të, në procesin civil, barra e provës është ana
tjetër e medaljes.
Në Kodin e Procedurës Civile përcaktohet se:
“Palët kanë detyrimin të paraqesin faktet mbi të cilat mbështesin pretendimet e tyre” (neni 8 i
kodit).
Pala që pretendon një të drejtë, ka detyrim që, në përputhje me ligjin, të provojë faktet mbi të
cilët bazon pretendimin e saj. (neni 12).
Faktet e njohura botërisht ose zyrtarisht nuk ka nevojë të provohen.
Faktet, për të cilat ekziston një prezumim ligjor, nuk duhet të provohen nga pala në dobi të së
cilës është prezumimi. (Neni 13).
Pra në procesin civil barra e provës bie plotësisht mbi palët që duan të provojnë të
drejtat apo pretendimet e tyre. Paditësi, i cili vë në lëvizje gjykatën, duke kërkuar
nëpërmjet padisë si mjet procedural, të realizojë të drejtën e shkelur ose të mohuar,
ai ka barrën e provës që nëpërmjet provave që parashikon K  P Civile, të vërtetojë të
drejtën që pretendon. Dhe se kjo e drejtë i është shkelur dhe mohuar nga pala tjetër
ndërgjyqësore, pala e paditur. Pra në këtë procedim pala paditëse është shumë aktive
në sjelljen e provave, ajo duhet të vërtetojë, po nëpërmjet këtyre provave të drejtën
e shkelur, ndryshe nga personi i dyshuar në procedimin penal ku ai mund të zgjedhë
të jetë edhe shumë pasiv.
Por barrën e provës në procesin civil nuk e ka vetëm pala paditëse por edhe pala e
paditur, kur ajo kundërshton pretendimet e ngritura nga pala paditëse. Pra secila
nga palët që do të provojë një të drejtë, një rrethanë, fakt, apo pretendim ka detyrimin
ligjor, pra barrën e provës ta provojë atë.
Por në procesin civil nuk ka barrën e provës askush, për fakte që janë të njohura
botërisht ose zyrtarisht.
Pra konkluzioni është që pala që pretendon një të drejtë duhet ta provojë atë dhe
barra e provës bie pikërisht mbi palën kërkuese.

6. Barra e prvoës sipas ligjit Anti-mafia

 Në nenin 3/1 dhe 21 të ligjit Anti-mafia përcaktohet qartësisht se kujt i përket barra
e provës në procedimin parandalues.  Ndryshe nga procedimi penal ku personi
prezumohet i pafajshëm dhe barrën e provës e ka organi i akuzës, në procedimin
parandalues ekziston prezumimi për zotërim dhe prejardhje të paligjshme të pasurisë
e lidhur kjo me veprimtarinë kriminale të personit. Kjo është edhe arsyeja pse barra
e provës zhvendoset nga organi i akuzës tek vet personi apo personat e tretë që
kanë lidhje me të. Po si zhvendoset ajo?
 Barra e provës në procedimin parandalues fillon me organin e akuzës, prokurorin,
i cili ka barrën e provës për të vërtetuar në gjykatë se:
- një person në hetim apo i dënuar duhet të cilësohet si person i dyshuar për kryerjen e veprave
penale të parashikuara në nenin 3 të ligjit,
-dhe se nga hetimi financiar pasuritë dhe të ardhurat e personit nuk justifikohen nga burime të
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ligjshme,
Në varësi të kërkesës për sekuestrim apo konfiskim ai duhet të vërtetojë se ekziston
rreziku që pasuria të zhduket, në rastet e sekuestrimit dhe në konfiskim duhet të
vërtetojë se kjo pasuri është në zotërimin e drejtpërdrejtë ose të tërthortë  të personit.
Prokurori duhet të provojë plotësimin e kushteve të mësipërme me një standard të ulët, dyshimi
arsyeshëm i mbështetur në indicie dhe jo në prova.
    Këtu mbaron barra e provës për organin e akuzës. Pas kësaj barra e provës,
transferohet, mbartet dhe përfundon tek personi i dyshuar, ndaj pasurisë së të cilit,
do të merret një masë sekuestrimi apo konfiskimi për të provuar se kjo pasuri që ai
disponon është e justifikuar ligjërisht. Pra ai duhet të rrëzojë këtë prezumim dhe e
ka më të lehtë se organi i akuzës, pasi askush përveç atij nuk e di nëse këto pasuri i
ka fituar në mënyrë të ligjshme apo jo.

7.  Barra e provës, raste praktike

Gjatë zbatimit në praktikë të ligjit Anti-mafia, nuk ka pasur probleme, gjykatat e
kanë zbatuar drejtë këtë barrë provë të re dhe kanë qenë argumentuese në
vendimet e tyre. Le të shikojmë një vendim të Gjykatë së Shkallës së Parë për
Krimet e Rënda, (GJSHPKR),  dt. 03.02.2012, kërkesa me nr. regjistri 1/09, e cila
ka konkluduar se:
“Me këtë rast gjykata çmon se nga ana e akuzës u arrit që të realizohej barra e
provës ose “onus probandi” që nenet 3 dhe 24, shkronja “a” e ligjit të mësipërm,
i ngarkojnë akuzës për të provuar dyshimin e arsyeshëm të bazuar në indicje që
personi është pjesëmarrës në një nga veprat penale të parashikuara nga neni 3 i
ligjit të mësipërm.
 Kjo barrë prove, i është ngarkuar akuzës, jo vetëm nga dispozitat e cituara të
ligjit, por edhe nga vendimi nr. 4, datë 23.02.2011 i Gjykatës Kushtetuese, në të
cilin ajo Gjykatë ndër të tjera ka arsyetuar se:
“ Gjykata, në ligjin objekt shqyrtimi vlerëson se, veçanërisht formulimet e nenit 11,
paragrafi 1 (kriteret për sekuestrim), ku parashikohet se prokurori bën kërkesë të
motivuar dhe nenit 21 (kërkesa për konfiskim dhe barra e provës ), ku prokurori
përsëri duhet t’i paraqesë gjykatës arsyet ku bazohet kërkesa, barra e provës fillimisht
i takon prokurorit për të argumentuar dyshimin e arsyeshëm bazuar në indicie, se një
person është pjesëmarrës në krimin e organizuar dhe trafikim sipas veprave të
parashikuara në nenin 3. Mbështetur në verifikimet e kryera, prokurori ka detyrimin
për të parashtruar kërkime të motivuara dhe të dhëna mbështetëse përpara gjykatës
për identifikimin e pasurive të personit të dyshuar dhe të personave të tjerë; të tregojë
nga ana e tij se ka baza për dyshim të arsyeshëm dhe të dhëna të mjaftueshme për
efekt të gjykimit parandalues, se ato nuk janë pasuri të fituara në rrugë të ligjshme,
çka motivon ekzistencën e prezumimit të paligjshmërisë së tyre dhe si rezultat, kalimin
e barrës së provës personit të dyshuar. Pas kësaj, barra e provës kalon te personi i
dyshuar për të justifikuar origjinën e ligjshme të pasurive të tij, për të argumentuar
mungesën e lidhjes së pasurisë me cilësimin si produkte të veprave penale ose investim
të tyre.  Më pas është detyrë e gjykatës që të sigurojë zhvillimin e një procesi të
rregullt ligjor, të kryejë një hetim të gjithanshëm dhe të plotë, për dhënien e një
vendimi të drejtë dhe të mbështetur në ligj. Pra, në dallim nga procedimi penal,
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gjykimi parandalues mbështetet në dyshimin e arsyeshëm bazuar në indicie, duke
iu ngarkuar barra e provës personit të dyshuar dhe personave të tjerë, për të vërtetuar
ligjshmërinë, për justifikimin e origjinës së pasurisë. Pra, në këtë procedim, barra e
provës është e ndarë ndërmjet prokurorit dhe personit të cilit do t’i sekuestrohet ose
konfiskohet pasuria.
Këtë qëndrim mban edhe Gjykata e Lartë Kolegjet e Bashkuara të saj në Vendimin
Unifikues me nr. 1, të vitit 2007, në lidhje me barrën e provës duke pohuar se:
“Ndryshe nga procedimi penal ku personi prezumohet i pafajshëm dhe barrën e provës e ka
organi i akuzës, në procedimin parandalues ekziston prezumimi për zotërim dhe prejardhje të
paligjshme të pasurisë e lidhur kjo me veprimtarinë kriminale të personit. Kjo është edhe arsyeja
pse barra e provës zhvendoset nga organi i akuzës tek vet personi apo personat e tretë që kanë
lidhje me të”.
Si çdo prezumim edhe ky është i rrëzueshëm në momentin që personi i cili dyshohet
ose personat e tretë, arrijnë të vërtetojnë që këto pasuri, asete apo të ardhura kanë
origjinë ose burime të ligjshme. Personat kanë të drejtë që të përdorin të gjitha
mjetet e të provuarit që parashikon K P Civile, siç janë provat shkresore, me
dëshmitarë, etj.
Por ky prezumim i paligjshëm nuk duhet të interpretohet duke i prekur personit të
drejtat kushtetuese siç është edhe e drejta për të gëzuar qetësisht një pronë të ligjshme,
apo interesat e një personi të tretë. Po cila është barra e provës për personat e tretë?

8. Barra e provës për personat e tretë, raste praktike të GJSHPKR-së

Personat e tretë janë ata persona të parashikuar në nenin 3 të ligjit Anti-mafia, të
cilët me personat e dyshuar kanë lidhje gjaku, gjinie, krushqie dhe ligjore (persona
të afërm edhe sipas nenit 16 të K P Penale) dhe personat juridikë dhe fizikë.
   Për personat e afërm zbatohen dispozitat e këtij ligji për shkak se prezumohen se
mund të jenë subjekte ku mund të jenë fshehur, tjetërsuar apo investuar produktet
e aktiviteteve kriminale, me qëllim që të rrisin sa më shumë efikasitetin e ligjit.
Pikërisht për shkak të këtij prezumimi këta subjekte mund të jenë objekt të këtyre
masave parandaluese kundër pasurisë.
Por në këtë rast duhet bërë kujdes, pasi për të vendosur masën e sekuestrimit apo të
konfiskimit ndaj personave të tretë nuk duhet të vërtetohet vetëm lidhja e gjakut,
gjinisë, krushqisë apo ligjore, por duhet të vërtetohet me prova se ekziston një
shfaqje formale e pasurisë (fiktive) së këtyre personave, por nga tërësia e fakteve
edhe provave, rrethanave, këto  pasuri janë nën zotërimin efektiv të plotë apo të
pjesshëm të personit, i cili dyshohet për pjesëmarrje në veprimtari kriminale, pasi ai
sillet si pronar i tyre. Në rastin në fjalë këto prova duhet të mbajnë të dhëna të
plota, fakte e rrethana konkrete të cilat në harmoni me njëra-tjetrën përbëjnë prova
indirekte që mbështesin këtë prezumim të prokurorit.
Po kështu edhe veprimtaritë tregtare, profesionale të personave fizikë dhe juridikë
mund të përdoren ose të zotërohen pjesërisht ose plotësisht, në mënyrë të
drejtpërdrejtë ose tërthorazi, përdoren ose kanë lehtësuar kryerjen e veprimtarisë
kriminale të personave të përmendur në nenin 3. Ndryshe ndodh në rastin kur
pasuritë e krijuara si rezultat i veprimtarisë kriminale janë investuar në veprimtari
tregtare, profesionale apo që në aspektin formal (de-juro), në pamjen e jashtme,
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janë në emër të personave të tretë, por de fakto, pra faktikisht, janë në posedimin e
personit që dyshohet për pjesëmarrje në veprimtari kriminale. Në këtë rast hetimi
dhe gjykimi preventiv duhet të jetë më i thelluar.
Në këtë rast ekziston prezumimi se pasuria disponohet nga persona të tretë
formalisht, por në fakt, kjo pasuri posedohet nga personi sipas pikës 1, neni 3 i ligjit
dhe është krijuar si rezultat i veprimtarisë kriminale. Në këtë rast duhet të bëhet një
hetim dhe të vërtetohet për çdo pasuri veçmas, se cila është në kontrollin  dhe
disponimin faktik të personit të dyshuar dhe cila jo vetëm formalisht, por edhe
materialisht është në posedim të personave të tjerë.
Le të shohim një vendim të GJSHPKR-së, me nr. 2, 16.03.2011 me objekt konfiskimin
e pasurive edhe të personave të tretë që kanë lidhje me personin nën hetim penal,
por edhe pasuror. Personat e tretë, konkretisht N. K ishte babai i personit nën
hetim pasuror dhe penal M. K, ndërsa shtetasja B. K ishte bashkëshortja e N. K,
personit nën hetim. Në fillim gjykata arsyetoi pse mund të vendosej masa e
konfiskimit edhe mbi personat e tretë, sepse ata ishin personat e tretë që kishin ato
lidhje që parashikon neni 3 i ligjit, subjekte mbi të cilët mund të shtrihej hetimi
pasuror, pasi ata ishin babai dhe bashkëshortja e personit nën hetim M. K.
Këtyre 2 subjekteve u krijua mundësia që të vërtetonin origjinën e ligjshme të pasurisë.
Pasuria ndodhej në zotërimin e drejtpërdrejtë të personave të tretë N. K dhe B. K.
Kështu për sa më sipër meqenëse ishin subjekte që kishin lidhjet që parashikon neni
3 i ligjit dhe nuk vërtetuan dot origjinën e ligjshme të pasurisë e cila ishte në zotërimin
e drejtpërdrejtë të këtyre personave të tretë, gjykata vendosi konfiskimin.
Në një vendim tjetër të GJSHPKR-së të dt. 04.05.2012 me objekt sekuestrimin e
pasurive të personave, konkretisht të personit të dënuar për veprën penale të
shfrytëzimit dhe të trafikimit të femrave në rrethana rënduese, por edhe të babait
dhe të bashkëshortes të tij, gjykata arsyeton se: “Gjykata vlerëson se ligji parandalues,
në bazë të nenit 3 të tij, vepron si ndaj personit që hetohet ose është gjykuar dhe deklaruar fajtor
për një nga veprat penale që përfshihen në kategorinë e veprave penale për të cilat kryhet hetimi
pasuror, ashtu edhe ndaj pasurive që gjenden në zotërim të personave të afërm të familjes të
shtetasit të hetuar ose gjykuar, me kushtin që pasuria në emër të tyre të jetë vënë, të jetë krijuar,
gjatë ose pas periudhës së përfshirjes së tij në veprimtarinë kriminale për të cilën është gjendur
fajtor, kusht i cili parashikohet nga neni 3/4 i këtij ligji. Gjykata konstaton se plotësohen të
gjitha kushtet ligjore që pasuritë e përshkruara më lart të sekuestrohen pasi shtetasi V. B. është
deklaruar fajtor për veprat penale të « Shfrytëzimit të prostitucionit në rrethana rënduese » dhe
zotëron pasuri në emër të tij, të bashkëshortes dhe prindërve të tij.”
Personat e tretë, të cilët kanë lidhje me personin e dyshuar, kanë barrën e provës
për të vërtetuar që me personin kanë vetëm lidhje nga ato që parashikon neni 3 i
ligjit, por se pasuria e tyre nuk ka asnjë lidhje me veprimtarinë kriminale të
personit të dyshuar, nuk rrjedh nga kjo veprimtari dhe se kjo pasuri ka
prejardhje të ligjshme dhe se zotërohet jo vetëm formalisht, por edhe materialisht,
pra efektivisht nga këta persona.(VUKBGJL me nr. 1, 2007, fq 13, paragrafi 3).
Por për efekt të këtyre masave parandaluese,  ndaj personave të tretë, duhet që
personi me të cilin ata kanë lidhjet e mësipërme duhet të jetë person i dyshuar për
kryerjen e atyre krimeve sipas nenit 3, në të kundërt ndaj personave të tretë nuk
mund të vendoset asnjë masë parandaluese.
Në një vendim të GJSHPKR-së të 20.04.2012 me objekt konfiskimin e pasurive të
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personit nën hetim pasuror, kanë paraqitur pretendime personat e tretë të cilët kishin
lidhje nga ato që parashikon neni 3 i ligjit. Konkretisht personi nën hetim pasuror
M. Sh., ishte dënuar për veprën penale të trafikimit në rrethana rënduese, (nga
periudha 17.02.2003 deri në 15.04.2004)  ndërsa personat e tretë ishin, H. Sh, G. Sh,
D. Sh, R. Sh, A. Sh janë përkatësisht vëllai, babai, kunata dhe kushërinjtë e parë.
Në këtë vendim gjykata vlerëson se: “ligji parandalues, në bazë të nenit 3/2 të tij,
vepron edhe ndaj pasurive që gjenden në zotërim të personave të afërm të familjes së të dënuarit
M. Sh, me kushtin që pasuria në emër të tyre të jetë vënë, të jetë krijuar, në kohën e përfshirjes
së të dënuarit në veprimtarinë kriminale për të cilën u gjend fajtor, kusht i cili parashikohet nga
neni  3 / 4 të këtij ligji.
Nga aktet e provat e sjella prej mbrojtjes në këtë gjykim, siç u analizua më lart, provohet se
pasuria objekt konfiskimi është krijuar në vitin 2006 dhe është vënë në funksionim në
vitin 2007 (gjë që provohet edhe me dokumentacionin e vet deklarimit të Personit të Tretë H. Sh
për legalizim si dhe me kontratën e energjisë elektrike), pra është pasuri e krijuar pas periudhës
kur provohet se i padituri M. Sh. ka qenë i përfshirë në veprimtari kriminale të “Trafikimit të
lëndëve narkotike” për të cilën aktualisht po vuan dënimin.
Në këto kushte e gjithë pasuria objekt i kërkesës për gjykim, përfshihet në pasuritë që duhet ti
nënshtrohet rregullave të parashikuara në ligjin parandalues duke pasur mundësinë personat
zotërues të saj ta justifikojnë ligjshmërinë e krijimit të kësaj pasurie”.
Personat e tretë kanë ndërhyrë duke vërtetuar para gjykatës se ata ishin subjekt të
ligjit Anti-mafia, për shkak se kishin lidhje gjaku nga ato që parashikon ligji, por se
pasuria e tyre e cila do të konfiskohej, ishte fituar në mënyrë të ligjshme. Konkretisht,
fusha e mini futbollit dhe lokali ishin ndërtuar mbi truallin e fituar sipas ligjit 7501
dhe janë krijuar nga aktiviteti dhe puna e tyre e ligjshme. Në këtë proces palët arritën
që në bazë të provave që parashikon K P Civile të vërtetonin origjinën e ligjshme të
pasurisë së tyre (në rastin konkret nga emigracioni). Gjykata e rrëzoi kërkesën për
konfiskim të pasurive që ndodheshin në emër të personave të tretë.
Por ajo me të cilën ndeshen vet personat e dyshuar, apo ata që kanë lidhje me ta nga
ato që parashikon neni 3, është standardi i ulur i barrës së provës. Për organin e
akuzës standardi i provueshmërisë, “dyshim i arsyeshëm mbështetur në indicie”, i parashikuar
në ligjin Anti-mafia, është një standard i ulur. Ndërsa  për personat standardi është: “përtej
çdo dyshimi  të arsyeshëm, mbështetur në prova duhet të provojnë origjinën e ligjshme të
pasurisë. Kjo duket problematike, pasi duket sikur shkel parimin e barazisë së palëve
në procedimin parandalues, ku edhe këtu palët duhet të jenë të barabarta.

Konkluzionet dhe problematikat

Ligji Anti-mafia ishte një risi për të drejtën shqiptare. Ai u sanksionua me qëllimin
luftën kundër veprimtarive më të rrezikshme kriminale, por jo me mjete dhe parime
tradicionale, pasi këto të fundit kishin dështuar.
Risi e ligjit Anti-mafia ishte edhe sanksionimi i barrës së provës. Në procedimin
parandalues nuk kemi zbatimin e barrës së provës së procedimit penal, por as edhe
barrën e provës së procedimit civil, por një kombinim të këtyre 2 formave. Pasi
fillon me nenin 4 të K P Penale, ku barrën e provës e ka prokurori, vazhdon dhe
mbaron me nenin 8,12 të K P Civile, ku barrën e provës e ka personi i dyshuar për
veprimtari kriminale. Pra barra e provës në procedimin parandalues lëviz ose
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transferohet nga organi i akuzës në fillim të procedimit parandalues dhe në vazhdim
kalon tek personi i dyshuar për pjesëmarrje në veprimtari kriminale nga ato të
parashikuara në nenin 3 të ligjit Anti-mafia.
Kjo përmbysje e barrës së provës nuk është diçka e re, trillim apo një risi e parashikuar
vetëm në sistemin ligjor shqiptar, por është në përputhje me aktet ndërkombëtare.
Gjatë zbatimit në praktikë të barrës së provës, subjektet e procedimit penal, nuk
kanë hasur probleme. Nga praktika e GJSHPKR-së konfirmohet zbatimi korrekt i
barrës së provës dhe se gjykata ju ka lënë mjete procedurale në dispozicion palëve
për të provuar orgjinën e ligjshme të pasurisë.
Por ajo që duket problematike është standardi i pabarabartë i barrës së provës, ku
personi duhet të provojë me prova origjinën e ligjshme të pasurisë tej çdo dyshimi
të arsyeshëm, ndërsa prokuroria duhet të provojë me dyshimin e arsyeshëm bazuar
në indicie pjesëmarrjen në veprimtari kriminale dhe disporporconin që ekziston
midis të ardhurave të ligjshme dhe mënyrës së jetesës së këtyre personave.
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Abstract

Through this paper will give an overview of the literature related to the stability of the
banking system and the factors that affect it. Banking stability is the main pillar of
development for the Albanian economy, because it occupies the most important part of
the financial system. The study of sustainability and finding practical solutions for its
preservation is impossible to realize without studying it in theory. Scholars divide the
factors of stability in external and internal factor depending on whether vary from
institution managers and other specific decisions or are independent and unrelated to
the decisions of the managers. As internal factors are considered; size, capitalization,
liquidity, loans and their quality, efficiency, control, degree of diversification, deposits,
government. Regarding external factors included inflation, Gross Domestic Product, taxes,
market concentration, maturity, ownership. It should be noted that researchers and
authors cite other factors, but in the paper are taken into account only factors that suit
the banking system in the Albanian economy.
Objectives
• To identify the factors internal and external to affect the stability of the banking and
financial system as a whole.
• The evident importance that the stability of the financial system in the country’s
economic performance.

Keywords:  The sustainability of the banking system, Internal factors, External factors,
the banking system.
JEL Classification: G21.

Literature review

Evidence suggests that legal tradition, accounting conventions, regulatory structures,
property rights, culture and religion explain cross-border variations financial
development and economic growth (Beck et al., 2003a,b; Beck and Levine, 2004; La
Porta et al., 1997, 1998; Levine, 2003, 2004; Levine et al., 2000; Stulz and Williamson,
2003). Recent literature has emphasised the importance of changes in macroeconomic
conditions on the performance of banks. Bank profits are positively correlated with
movements in the business cycle (Arpa et al., 2001; Bikker and Hu, 2002) while
provisions for loan losses may exert a negative impact on economic activity (see
Cortavarria et al., 2000; Cavallo and Majnoni, 2002; Laeven and Majnoni, 2003).
In a new stage of development of literature stresses the importance of market
structure and bank-specific variables to explain performance among banks. This
stage takes place around paradigm structure - behave- performance (SCP) and was
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extended to the ownership and governance role in explaining the bank performance
(see Berger, 1995; Berger and Humphrey, 1997; Bikker and Haaf, 2002; Goddard et
al. 2001 .; Molyneux et al., 1996).
The performance is explained by balance sheet structure and size. Relatively more
loan-intensive and smaller-sized banks are more likely to have o good performance,
whereas bigger and more diversified banks are less likely to perform well and more
likely to perform poorly, Barros et al (2007).
Like many variables, the impact of size on bank performance is hotly debated among
researchers. They can be divided into three groups: those who believe that size has
a positive impact on performance, those who find a negative impact, and those for
whom the impact is not significant. It includes the study of Short (1979), Smirlock
(1985), Bikker & Hu (2002) and Pasiouras & Kosmidou (2007). They advance several
arguments to justify their results: A large reduces costs due to economies of scale
that this entails, large banks can also raise capital at a lower cost. The study of
Molyneux & Thornton (1992) and Stiroh & Rumble (2006) reveals that size has a
positive correlation with profitability.
The second group in study, Stiroh and Rumble (2006) show the negative effects of
the size and emphasize that the more a bank is, the more difficult it is to manage. In
addition, the authors point out that the size may result from aggressive growth
strategy, obtained at the expense of margins and performance. In the same Kasman
(2010) finds a statistically significant and negative impact on the size of the net
interest margin (net interest margin) watching a panel of 431 banks in 39 countries.
In study of Jonghe (2010) concludes that small banks are better able to withstand
difficult economic conditions, while Barros, Ferreira and Williams (2007) argue that
small banks are more likely to get good performance and less chances of getting bad
performance.
Finally, the third groups are not statistically significant impact of size on the
performance of banks in study of Micco, Panizza & Yanez (2007) and Athanasoglou,
Brissimis & Delis (2008).
An increase in this ratio may indicate that the share of the debt decreases and thus
implies a lower earnings from the tax exemption of the debt burden
While some theoretical studies argue that competition erodes earnings and tends to
motivate banks to undertake risky investments (Smith, 1984), others receive a
diametrically opposite view and argue that banks in uncompetitive, monopolistic
markets with intermediate monitoring costs are prone to originate risky loans that
set the stage for subsequent problems in the system (Caminal and Matures, 2002).
Bikker (2004) underscores that concentration may impact on competition and that
increasing size of financial firms has substantial bearing for financial stability.
Claessens and Laeven
(2004) conclude that the degree of concentration may be a poor indicator for the
competitive environment banks operate in. Hellman et al., (2000) thought that the
acceleration of competition makes financial institutions begin riskier investments,
but capital requirements and exchange rate of deposits can restore prudent behavior
of banks.
Koskela and Stenbacka (2000) demonstrate that there need not be a trade-off between
competition and stability. They show that permitting competition in loan markets
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reduces lending rates and generates higher investments without a simultaneous
rise in the equilibrium borrower default rate. Capie (1995) examines the stability
and efficiency in the banking market in the UK between 1840 and 1940 concludes
that a less competitive environment is more stable. In summary, the review of several
studies related to the link between concentration and competition, regulation, and
stability indicates that neither work nor an empirical theory provides no clear answer
to the question whether increases or decreases competition and financial stability.
Smith (1984) puts forward a theory how th increased of competition for bank
deposits increased volatility in the system.
Taking the design of deposit insurance schemes into consideration, Cordella and
Yeyati (1998) show that risk based deposit insurance restrains risk taking behavior
of financial institutions even in the presence of increased competition whereas fierce
competition in an environment with flat-fee deposit insurance translates into higher
risk in the system. Similarly, Matutes and Vives (2000) also investigate bank risk
taking behavior and deposit insurance. They additionally consider social costs
associated with bank failures and find that excessive competition gives rise to maximal
bank risk in the absence of risk-based deposit insurance.
Kunt and Huizinga (1999) have also sought to quantify the effectiveness and found
that on average only 17% of overhead costs were incurred by investors who
deposited money in the bank and other lenders of the bank, and the remainder
reduced performance.
Caminal and Matures (2002) illustrate that monopoly banks with intermediate
monitoring costs can be more prone to originate risky loans that give rise to higher
probability of subsequent failure. Similarly, Nagaraja and Sealey (1995) illustrate
that forbearing regulatory policies are likely to decrease the quality of bank assets.
Using a dynamic duopolistic model, Perotti and Suarez (2002) investigate potential
failure of financial firms due to competition and argue that the failed institution
can be either closed or merged with another agent, highlighting the trade-off between
stability and competition. If no new competitor enters the market there, surviving
banks will benefit from the failure, an effect referred to as “banking last standing
effect”. This effect strengthens promoting institution to act with caution.
In theoretical models, Allen and Gale (2000, 2004) exemplify that financial crises are
more likely to occur in less concentrated banking systems. This is due to the absence
of powerful providers of financial products that can reap benefits from high profits
that serve as a cushion against asset deterioration. A similar view is taken by Boot
and Greenbaum (1993) who highlight that increasing bank charter values arising
from increased market power create incentives for bank managers to act prudently
thereby contributing to higher bank asset quality. . Paroush (1995) argues that
increases in market power arising from diversification benefits of bank mergers
suggest higher bank stability. Benston et al. (1995) also investigate bank mergers in
the US and report that premerger variance of target bank earnings and the pre-
merger covariance between target and acquiring bank earnings show a negative
association with bid prices, thereby underlining the hypothesis that increases in
market power contribute to financial stability.
Recent work by Beck et al. (2006a, 2006b) using a cross-country dataset on 69
jurisdictions provides strong empirical evidence that is consistent with the
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‘concentration - stability’ view. They report that increases in national bank
concentration do not feed into increased fragility of the banking system and that
the results are robust subject to a broad array of sensitivity tests. In addition, they
show that less contestable markets, approximated by a set of regulatory variables
such as activity restrictions for banks, are more prone to experience episodes of
systemic crises. However, while this study provides suggestive evidence that
regulatory policies that impede competition are undesirable from a financial stability
viewpoint, the study falls short in presenting evidence for the effect of financial
institutions’ competitive behavior on banking system stability. Mishkin (1999) also
holds that more concentration increases systemic risk. He contemplates that banking
systems with a limited number of large institutions are more likely to be subject to
regulators’ “too important to fail” policies that encourage risk taking behavior of
banks. Results of Molyneux & Thornton (1992), show that the concentration ratio
of banks has a positive and significant impact on the performance of key banks.
Fischer and Chenard (1997) explore the link between liberalization, regulation, and
stability. They offer both theoretical and empirical evidence that banking system
deregulation increases systemic risk which they attribute to, inter alia, intensified
competition in the aftermath of deregulation and the increased contestability of the
banking systems under consideration. Similarly, Drees and Pazarbasioglu (1998) state
that the Nordic banking crises coincided with a period of liberalization in the respective
countries’ financial systems that gave rise to unsustainable behavior by both lenders
and borrowers. Barth et al. (2004) hypothesize that the lower propensity to suffer
systemic problems in more contestable markets with fewer restrictions imposed upon
institutions is attributable to higher levels of efficiency of financial institutions
operating in such an environment. So Micco, Panizza and Yanez (2007) found that
the type of control over the bank has an impact on performance. But for them, this
relationship is verified especially in developing countries where the nationalized banks
have low performance, low margins and high dependence. Gertler and Kiyotaki(2010)
explicitly take into account the role of financial intermediaries rather than addressing
the financial friction itself. In their model, special attention is given to the interbank
market within DSGE models as important driver of financial system stability. Important
studies have been implemented by Demirgüc-Kunt and Detragiache (1998, 2005) who
focus on leading indicators for banking crises. Applying a multivariate logit approach,
the authors link a set of explanatory variables to the probability of occurrence of a
binary crisis variable. Their results for both industrial and emerging market economies
indicate that low real economic growth, high inflation and high real interest rates
impact significantly on the probability of a banking crisis.
Higher profit on the one hand makes it possible to preserve financial stability, but on
the other hand reflects both a higher cost of mediation since the level of profitability of
commercial banks in Kosovo was built on higher interest margins, as measured by the
ratio of net interest income to total self assett profit or net interest margin on average is
about 6.4%. High interest rate gap means more profits for the banks and increase stability
in the banking sector, especially in the absence of capital markets, where the main
source of capital growth, look earnings (Saunders and Schumacher, 2000).
Authors obtain results more consistent with what one might think, as Berger and
Bouwman (2009) which explain in detail the positive impact of liquidity on the
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value of banks. Certainly, they have not studied the impact on performance, which
may explain these results as opposed to the existing literature, but their reasoning
should be clarified here. These authors argue that a bank with a high ratio of loans
to assets may be less well equipped in case of occurrence of unanticipated crisis
events. Authors such as Miller & Noulas (1997) and Naceur & Omran (2010) in fact
interpret the ratio of loans to assets as a measure of credit risk: the higher the ratio,
the higher the number of loans granted by the bank is high, and therefore the risk
of default (i,e credit risk) increases.
As can be expected in study of Liu and Wilson (2010) find that a deterioration of the
credit quality reduces the ROA and ROE. The impact on the NIM seems positive as
banks seek to increase their margins to compensate the one hand the risk of default,
and other additional costs necessary to monitor these credits. The study of Dietrich
and Wanzenried (2011) on the performance of banks in Switzerland is particularly
interesting because the authors study the impact of many variables on the
performance of both pre-crisis and during the crisis. Sometimes they notice changes
in these impacts with the arrival of the crisis, and this is especially the case for credit
quality. Firstly, we note with Altunbas, Gardener, Molyneux, and Moore (2001)
that the level of effectiveness varies considerably in Europe, between different banks
and also between different banking sectors. The authors have studied the impact of
effectiveness generally agree to say that it improves the performance of banks. they
found a positive relationship by studying Greek banks from 1985 to 2001 and
explained that a bank is better able to more effectively use its resources better and
reduce costs, which results in a better performance. This reasoning is echoed by
Liu and Wilson (2010) in their analysis of Japanese banks from 2000 to 2007
regardless of the variable used to measure performance (ROA, ROE and NIM), and
regardless of the type of control that is exerted on the bank (state or private ), the
ratio of costs to income has a negative impact on performance.
Only the study by Dietrich and Wanzenried (2011) finds a positive effect of
diversification on performance. All other studies on the subject lead to the opposite
result and suggest that this movement towards non-interest results did not improve
the risk-return torque. They link this to the positive impact already commented,
the ratio between loans and asset performance. In study of Barros, Ferreira and
Williams (2007) also find that more diversified banks are less likely to be successful
and more likely to provide a poor performance. They finds that the diversification
within an institution does not improve the stability of the banking system, which
may explain why financial conglomerates content with a discount.
The first author to address the issue of inflation was Revell (1979). He showed that
the impact on performance is dependent on the rate of growth in operating expenses:
if these expenses are rising faster than inflation, there is a negative impact on
performance. Many other authors have focused on inflation, and found a positive
and statistically significant Molyneux & Thornton (1992) and Kunt &Huizinga
(1999). Afanasieff, Lhacer and Nakane (2002) conclude that inflation has a negative
impact on interest margins. In study of Naceur and Kandil (2009) offer the following
explanation: the main activity of banks is lending. The market is therefore based on
an offer of credit (provided by banks) and demand. Inflation reduces the demand
for credit because it increases uncertainty about the future.
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We can assume that the growth in economic activity, measured by GDP, has a
positive impact on the performance of banks: a period of high growth leads to
higher investment and consumption, which increased the credit, and hence increase
the performance of banks. This is actually the result reached by the majority of
authors who have studied this relationship, namely Arpa, Giulini, Ittner & Pauer
(2001) and Schwaiger and Liebig (2008). Yet all authors fail to this conclusion.
Thus, [41] who study the situation in Europe, find that it is true that in Western
Europe, but the impact is zero on the banks of Eastern Europe. In addition, Bernanke
B.S. Gertler M., (1989) find an inverse relationship between GDP growth and
performance of banks.
A study by Albertazzi and Gambacorta (2009) finds a very low impact of taxation on
performance. Indeed, the authors consider that it is very easy for banks to pass their
taxes on other actors (depositors, borrowers, customers paying commissions).
The Kunt &Huizinga (1999) are few authors have analyzed the relationship between
bank performance and maturity of the banking system as a whole, as measured by its
size or level of development. In their 1999 study, the authors conclude that there is a
negative relationship between the size of the banking sector and the banks’ performance.
They explain that most banking market, the greater the number of players is important
and the competition is fierce. This gradually reduces the maximum performance of
each player. They confirm this result in a second study published in 2001.
Most authors show that public banks / nationalized are less efficient than private banks
Iannota &Nocera & Sironi (2007), Barth, Caprio & Levine (2004) and Millon, Guo, Khaksari
& Tehranian (2010). Khaksari and Tehranian (2010) point out that the difference in
performance between private and public banks is even more pronounced in countries where
power is heavily involved in the banking system and where political corruption exists. The
authors explain these results generally from high level of inefficiency of nationalized banks,
which may seem surprising but it pays less attention to their social objectives. They also
point out possible conflicts of interest that may lead politicians prioritize their political
interests before the public interest. If there is a connection between firm performance and
ownership it has its roots from the Agency Theory. This theory agrees with the owner-
manager relationship, which in one way or another refers to ownership-performance
relationship. Some authors argue that foreign-owned banks have a higher performance
than those with internal capital. There are those scholars who argue the contrary that
domestic banks perform better than foreign banks. Also some thoughts are that it depends
on whether the country is a developed economies or developing economies.
Hardy and Pazarbasioglu (1999) examined a sample covering 50 dominant economies
between 1977 and 1997 and do not supports the overall evidence of macroeconomic
factors that precede banking crises, instead of they support specific country and
crisis determinants which can only be identified as ex post. The authors conclude
that national factors are important for banking instability, and international factors
influence in determining the banking crisis. Borio and Lowe (2002) extend the
signaling approach by applying so-called composite leading indicators which improve
predictive power in their sample that contains both industrial and emerging market
economies. In addition, the authors focus on ex ante information only accounting
for the policy maker’s decision horizon, consider a small set of core variables and
allow for the relevance of multiple horizons. Their results indicate that the common
use of credit-to-GDP, gross fixed investment and asset prices (especially property
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prices) are among the best indicators in predicting banking crises. Studies have
shown that the specific banking and macroeconomic factors affecting the performance
of second-tier banks (Flamini et al. 2009). In this regard the study of Shipho and
Olweny (2011) in Kenya focused on specific sectorial factors that affect the
performance of commercial banks.
A crucial impediment to the efficient functioning of the financial system is asymmetric
information, a situation in which one party to a financial contract has much less accurate
information than the other party. As emphasized by Greenwald and Stiglitz (1988),
Bernanke and Gertler (1989), and Calomiris and Hubbard (1990), a sharp decline in the
stock market, as in a stock market crash, can increase adverse selection and moral
hazard problems in financial markets because it leads to a large decline in the market
value of firms’ net worth. As demonstrated by Stiglitz and Weiss (1981), asymmetric
information and the resulting adverse selection problem can lead to credit rationing in
which some borrowers are denied loans even when they are willing to pay a higher
interest rate. This occurs because individuals and firms with the riskiest investment
projects are exactly those who are willing to pay the highest interest rates since if the
high-risk investment suc-ceeds, they will be the main beneficiaries. As a result, adverse
selection and moral hazard problems become more severe for potential lenders to these
firms and households, leading to a decline in lending and economic activity.
According to Borio, other stability factors prevalent in the recent state of bank instability
among conventional banks are characterized by a sharp repricing of its product mix,
particularly credit risk that, given the leverage built up in the system, led to, and was
made worse by, a disappearance of liquidity in many markets leading to further risk-
taking behaviour by US banks lending even more to the sub-prime mortgage market.
The performance of this sub-prime mortgage market of the conventional bank product
mix advanced into a prolonged period of broad-based aggressive risk-taking in lending.
The situation was complicated by lack of clarity of the (new- derivatives) instruments.
Borio adds that banks experienced a crisis of confi dence in valuations. As time passed,
the original quality of assets weakened and became more apparent, and therefore banks
were affected with liquidity problems and default on different classes of assets that also
lowered consumer confidence levels considerably.

Conclusions

Regarding the size of the bank as external factor of performance, researchers are
divided into three groups. The first group supports the view that large banks
perform better, the second group small banks perform better and the third group
supports the idea that size does not matter.
To have a high level of capital is a positive signal sent to the market, and express
good payment ability and a low liquidity risk.
Based on the theory of signals capital usage (more expensive than using debt), to
finance a project shows the market that the bank is very reliable in its projects and
their benefits will be on those expected.
Control as insider sustainability factor remains one of the most subjective issues
for discussion. We have researchers who support centralizimmit thesis and others
control deregulation for supporting a better functioning of the activity. It is important
to find an intermediate level in order not to impair the stability it.
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Managerial efficiency is the key of internal factors that determines the profitability
of banks. It is represented by various financial rate such as; Total asset growth,
loan growth to increased of benefits.
It is not easy to assess a priori the impact of bank deposits on the performance level, in
fact can be seen in two ways. On the one hand, a high level of deposits can increase the
performance of the banks because they are more stable and less costly than borrowing
funds, on the other hand the need for management of term deposits has cost
Inflation does not serve good for any economy and any sector of it. In the banking
sector when setting interest rates both for lending as well as deposits or other
services must be taken into account inflation forecasts. Only in this way can mitigate
its effects on the performance of banks and banking stability.
We can say that the more stable the economy of a country be so even more will be
stable banking system. Among banking stability and economic growth there is a
symbiotic relation, because as the economic environment helps banking stability,
as well as banking stability helps economic environment.
Competition affects the stability of the banking system, but also the authors are
divided into two opposite side. Some believe that competitive systems are more
stable and the rest argues the contrary.
Market concentration is been seen in two perspectives from researchers. One pair
supports the theory that more focused systems are more stable and the other party
argues that concentrating systems are subject crisis.
If there is a connection between firm performance and ownership it has its roots
from the Agency Theory. This theory agrees with the owner-manager relationship,
which in one way or another refers to ownership-performance relationship. Some
authors argue that foreign-owned banks have a higher performance than those
with internal capital. There are those scholars who argue the contrary that domestic
banks perform better than foreign banks. Also some thoughts are that it depends
on whether the country is a developed economies or developing economies.
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Kontributi i teksteve të shkencave sociale në edukimin gjinor të
gjimnazistëve

Marta Topçiu
Universiteti  “Aleksandër Xhuvani”

Abstrakt

Teksti shkollor s’është vetëm një instrument didaktik i mësimdhënies dhe mësimnxënies por
edhe  një mjet i fuqishëm ideologjik dhe kulturor që ndihmon në ndërtimin e identitetit dhe
mentaliteteve kolektive. Ai dikton, ose të paktën, përshkruan sjelljet sociale, politike, gjinore
dhe kulturore që fëmijët, adoleshentët, të rinjtë, vajza dhe djem duhet të adoptojnë. Për këtë
arsye ai duhet të shihet si komponent i rëndësishëm i integrimit gjinor për çdo strategji
kombëtare. Tema nxjerr në pah kontributin e tekstit shkollor në edukimin gjinor të të rinjve
tanë gjimnazistë. Ajo u referohet teksteve të  grupimit “Shkenca shoqërore”. Realisht këto
tekste, dallojnë për përpjekje serioze lidhur me orientimin e të rinjve larg roleve gjinore të
deformuara. Ka brenda tyre tema, pjesë, paragrafë, ushtrime, apo fjali të veçanta që ndihmojnë
në edukimin gjinor të të rinjve. Shpesh ato mbartin ftesa për debat lidhur me dhunën në
përgjithësi dhe atë ndaj gruas në veçanti, me mosrespektimin e ligjit, me padrejtësitë ndaj
grave, me vetëvlerësimin e ulët të tyre. Nuk mungojnë debatet për tema tabu të së djeshmes
për të kultivuar tek të rinjtë sensin e drejtësisë, e barazisë midis njerëzve, vajzave dhe djemve,
burrave dhe grave. Të rinjtë duhet të edukohen për të mbajtur qëndrimin e duhur kundër çdo
padrejtësie, pabarazie, diskriminimi apo mentaliteti të gabuar gjinor, për  të flakur tej çdo
model negativ të së shkuarës. Në këtë  aspekt qëllimet, synimet, objektivat  e drejtë të teksteve
mësimore marrin  jetë vetëm kur mësuesit udhëhiqen dhe i zbatojnë ato me përkushtim.

Fjalë kyçe: tekst mësimor, edukim gjinor, gjimnazist, shkenca sociale, role gjinore.

1. Rëndësia e tekstit shkollor

Teksti shkollor  përbën ende sot mjetin  didaktik më të përdorur brenda institucionit
shkollor. Duke qenë dëshmitar i evolucionit të shoqërisë, teksti  shkollor është
njëkohësisht një mjet transformimi: ai prezanton një model të asaj çka është apo
asaj që do të donim të ishte shoqëria.
Pra ai është edhe një mjet i fuqishëm ideologjik dhe kulturor që ndihmon në
ndërtimin e identitetit dhe mentaliteteve kolektive. Duke marrë pjesë në transmetimin
e vlerave lidhur me nacionalizmin, qytetërimin, moralin, problemet gjinore etj, ai
dikton, ose të paktën, përshkruan sjelljet sociale, politike, gjinore dhe kulturore që
fëmijët, adoleshentët, të rinjtë, djem dhe vajza, duhet të adoptojnë. (Bhasin, 2001,
10).
Teksti shkollor është më shumë se një mjet i thjeshtë didaktik i mësimdhënies dhe
mësimnxënies.

2. Ndërgjegjësimi i aktorëve të shkollës së mesme lidhur me problemet gjinore

Socializimi gjinor mbart procese nëpërmjet të cilave gjinia mësohet. Rolet e seksit
edukohen gjatë fëmijërisë dhe përforcohen gjatë gjithë jetës  në familje, në shkollë,
në praktikat kulturore, si edhe në vizionin global që e ndan botën sipas një optike
gjinore ku mashkullorja dhe femërorja nuk janë dy “norma” të pavarura por pjesë të
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një pushteti asimetrik, brenda të cilit nuk mund të jetë më shumë njëra pa qenë më
pak tjetra, në favor të mashkullores. (Bereni, Chauvi, Jaunait, Revillard, 2012, 9).
Gimnazi është hallka më e rëndësishme e shkollimit të individit. Prej aty, nxënësit
hedhin hapat drejt së ardhmes. Miksiteti është i rëndësishëm brenda institucionit
shkollor dhe kjo s’mungon në shkollat tona. Vajza e djem që ndihmojnë, respektojnë
e mbështesin njëri-tjetrin mbushin gjimnazet tona dhe përshkojnë rrugën nga arsimi
i detyruar drejt arsimit të lartë. Është vendi ku krijohen lidhje, promovohet liria,
iniciativa, vetëvlerësimi, vetëbesimi dhe respekti për veten. Është vendi ku
promovohet më lehtë se kudo kurajua dhe aftësia për të realizuar ide dhe marrë
vendime. Aty, më shumë se kudo mund të ndihmohen të rinjtë të jenë mëndjehapur,
të disiplinuar, të gatshëm dhe të përgjegjshëm ndaj familjes dhe shoqërisë. Është
momenti më i mirë për t’i edukuar ata larg deformimeve gjinore.
Përmes vlerësimit të sjelljeve të mësuesve, studimit të lëndëve të shkollës, mjeteve
didaktike apo teksteve shkollore secili mund të arrijë në konkluzione mbi sjelljen
dominuese dhe nevojën për ndryshim. Tema sjell për diskutim pikërisht kontributin
e tekstit shkollor, dhe për më konkretisht, atë të shkencave sociale, në edukimin
gjinor të të rinjve.

3. Teksti shkollor i shkencave sociale përballë aspektit gjinor

Të ndalemi tek teksti shkollor i shkencave sociale. A është ky tekst i ndjeshëm ndaj
edukimit gjinor? A e ka ai pikësynim formimin e një mentaliteti të ri lidhur me rolet
burrë grua dhe a lufton ai kundër deformimeve gjinore? A i përfaqëson ai burrat
dhe gratë në mënyrë të ndryshme në sferën familjare, në sferën e argëtimit, në atë të
punës dhe politikës? Për këtë do të bëjmë vlerësimin e teksteve të shkencave sociale
në arsimin e mesëm duke qëmtuar situatat pozitive apo të deformuara gjinore brenda
tyre.
3.1  “Qytetaria 10”: Që  në  fillim të  këtij teksti shkollor nxënësit njihen  me ligjin.
Kreu I nis me një  thënie  të  Aristotelit: “Sundimi i ligjit është  më  i mirë  se sundimi i çdo
individi”. Formimi i të rinjve me këtë ide ndihmon disiplinimin e tyre. Idea se: ligji
është mbi gjithçka u mëson atyre se çdo konflikt, çdo problem në shoqëri, familje,
shoqëri gjen zgjidhje vetëm nëpërmjet zbatimit të tij.
Kreu II: “Kushtetuta ligji themeltar i shtetit” u mëson të  rinjve se ç’do të thotë
demokraci. Njohja me përkufizimin e demokracisë, me rregullat e saj është
domosdoshmëri për jetën e të rinjve. Këto njohuri i ndërgjegjësojnë të rinjtë për
rëndësinë që ka familja, rregulli brenda saj, marrëdhëniet dhe komunikimi i mirë
mes anëtarëve të saj. Kjo njohje është e rëndësishme dhe e domosdoshme  para se
ata të bëhen përgjegjës për të.
Tek tema : “Të  drejtat dhe liritë  themelore të  njeriut” nxënësit njihen me
karakteristikat dhe kategoritë  e të  drejtave të  njeriut, garancitë  kushtetuese, për
rregullimin e fushave të  veçanta të  jetës, si: martesa, familja, fëmijët, edukimi dhe
arsimimi. Ata mësojnë se: dhuna është  shkelje e të  drejtave të  njeriut, se familja
është modeli që  zhvillon marrëdhënie dashurie dhe kujdesi midis pjesëtarëve të  saj,
se familja është  institucioni social që përbën themelin e jetës sociale dhe qelizën e
shoqërisë. Ata njihen me funksionet e saj që janë:
- vazhdimësia e brezave,  nëpërmjet lindjes së  pasardhësve,
- zhvillimi i seksualitetit në çift,
- lidhjet emocionale midis pjesëtarëve të  saj,
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- sigurimi i një  jete private dhe familjare të  përbashkët,
- rritja, përkujdesi dhe edukimi i fëmijëve,
- sigurimi i burimeve për plotësimin e nevojave të  përditshme.
U mësohet gjimnazistëve se zgjedhja e e lirë e bashkëshortit/es, rritja e rëndësisë  së
intimitetit emocional dhe seksual, është  dominuese në shoqërinë e sotme. U bëhet e
qartë se janë rritur të drejtat e grave dhe vendimmarrja e tyre në familje, se janë
shtuar martesat jashtë besimeve fetare, racave, etnive dhe se është rritur liria seksuale
edhe në shoqëritë që ishin shumë kufizuese. U tregohet se ato që e bëjnë një familje
të shëndetshme janë përkujdesja, vetëkontrolli ndaj pjesëtarëve të saj. U bëhet e
qartë të rinjve se mospërmbushje do të thotë: papjekuri, mospërmbajtje, mungesë
empatie, papërgjegjshmëri  për veten dhe anëtarët e familjes.
Tek “Zhvillimi demografik i shoqërisë”, ndër të tjera, të rinjtë tanë njohin edhe
institucionet në mbrojtje të familjes si edhe legjislacionin që e mbështet atë.
Tek kapitulli “Familja dhe barazia gjinore”  kemi të bëjmë direkt me edukimin gjinor
të të rinjve.
Nxënësit diskutojnë mbi çështje të tilla si: Çfarë do të thotë përkatësi gjinore? A ka
një ligj të veçantë për barazinë gjinore? Cilat janë situatat familjare ku reflekohet
barazia gjinore? Përmes diskutimeve dhe njohurive që marrin ata qartësohen mbi
domethënien  e barazisë gjinore, mbi aspektet e jetës familjare që ndikohen nga
këndvështrimi gjinor si: martesa, barazia e partnerëve gjatë martesës, zgjidhja e
martesës, ndryshimi i mbiemrit, fëmijët, pasuria, përgjegjësia prindërore, të ardhurat
familjare. Nxënësit marrin informacionin e duhur lidhur me legjislacionin për
barazinë gjinore në Shqipëri.
Tek rubrika ’’Ligji në libra’’ dhe ‘’Ligji në praktikë’’ ka vend për diskutime që lidhen
me problemet gjinore brenda familjes. Aty ngrihen pyetje që kanë në fokus
pabarazinë, diskriminimin, mosrespektimin për shkak të gjinisë. Konkretisht aty
orientohen të rinjtë t’u përgjigjen pyetjeve të mëposhtme:
- A përcaktohet në Kushtetutë ndalimi i diskriminimit për shkak të gjinisë?
- A kanë burrat dhe gratë të drejta të barabarta sipas ligjit për të ankimuar në

gjykatë një të drejtë a interes të shkelur?
- Si vendoset nga gjykata lënia për rritjen dhe edukimin e fëmijës dhe e drejta e

vizitës së prindit tjetër?
- A njihni raste të pasqyruara në media, ku është raportuar ose denoncuar

diskriminimi për shkak të gjinisë?
- Çfarë të dhënash kini mbledhur për ndarjen reale të të drejtave dhe përgjegjësive

brenda familjes?
- A e zbatojnë në praktikë gratë të drejtën për të ankimuar në gjykatë?
- Cilët janë faktorët që merren parasysh  për të lënë fëmijën për edukim dhe rritje

tek njëri prind?
- Si zbatohet e drejta për vizitë e prindit tjetër?
- A dini nëse ka praktika të mosrespektimit të kësaj të drejte nga prindërit?
- A ka dallime midis burrit dhe gruas përsa i përket kësaj praktike?
Të rendësishme janë edhe temat “Problemet e familjes sot’’,  ‘’Dhuna në familje,
format e saj dhe pasojat tek anëtarët e familjes”.
Tek ‘’Problemet e familjes” i kushtohet vëmendje zgjidhjes së martesës, dhunës në
familje,  abuzimeve fizike, psikologjike, materiale, abuzimit me të drejtat ndaj fëmijëve
që vjen në formën e dhunës fizike, indiferencës fizike, indiferencës emocionale,
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abuzimit seksual, kushteve  demoralizuese për fëmijët apo detyrimeve  për punë
jashtë mundësive të tyre. Të rinjtë mësojnë se: dhuna shkatërron çdo marrëdhënie
në familje. Hapësirë zenë edhe diskutimet mbi lindjet jashtë martesore dhe në moshë
të vogël apo martesat me mblesëri. Të gjitha diskutimet dhe çështjet e ngritura janë
trajnime të vërteta mbi çështjet gjinore.
Tema ‘’Dhuna në familje” trajton një ndër problemet kryesore të shoqërisë shqiptare
dhunën brenda saj, format e saj fizike, psikologjike, seksuale  dhe reagimin ndaj saj.
Qartësohen të rinjtë mbi pasojat e dhunës e cila lë gjurmë jo vetëm tek viktima por
edhe tek anëtarët e tjerë të familjes që  mund të shfaqin sjellje josociale. Fëmijët
mund të brendësojnë modelin e dhunshëm të prindërve të tyre.
Tek kreu i IV ‘’Shkolla’’ vihet theksi mbi rëndësinë e shkollës për jetën e individit
dhe shoqërisë. E drejta e arsimit mbrohet me ligj. Dokumenti themeltar, Kushtetuta
e Republikës së Shqipërisë (neni 57) e njeh të drejtën për arsimin si një nga liritë dhe
të drejtat kulturore më të rëndësishme dhe përcakton rolin e shtetit për përmbushjen
e objektivit social (neni 59) për të siguruar ‘’arsimimin dhe kualifikimin sipas aftësive
të fëmijëve dhe të rinjve...’’. Shkolla, për shkak të ndryshimeve politike shoqërore
dhe ekonomike në vend përballet me probleme si: braktisja, probleme të disiplinës,
dhunës, duhanit, drogës, puna e fëmijëve etj. Në këtë kapitull flitet për rolin e mësuesit
në formimin intelektual, moral  e psikologjik të të rinjve. Detyra e tij është të realizojë
zhvillimin akademik të nxënësve si edhe t’i aftësojë ata për të përballuar me sukses
jetën, për t’u përballur me përgjegjësitë personale, familjare, shoqërore.
Tek tema ‘’Fëmijëria’’ qartësohen të drejtat edhe detyrimet ndaj fëmijëve, sipas legjislacionit
shqiptar. “Të gjithë fëmijët kanë të drejta të barabarta, pavarësisht nëse janë vajza apo
djem, të pasur apo të varfër, pavarësisht nga raca, etnia, gjuha që flasin, besimi fetar apo
çdo dallim tjetër”. Si edhe të rriturit, ata kanë të drejta dhe detyra.
Fëmijët përballen me probleme si: varfëria, dhuna, abuzimi, braktisja e shkollës,
trafikimi, gjakmarrja, kriminaliteti fëminor, diskriminimi (ndaj fëmijëve romë dhe
egjiptianë). Kjo dhunë ndaj fëmijëve le pasojat e  saj. Në adoleshencë të rinjtë pësojnë
ndryshime fizike, psikologjike, emocionale. Problemet e tyre me moshatarët dhe të
rriturit, hendeku midis brezave dhe zgjidhja e konfliktit kërkojnë që adoleshentët
të trajtohen me respekt nga prindërit, mësuesit e të rriturit si anëtarë të çmuar të
shoqërisë. Të gjitha këto çështje ndihmojnë të rinjtë tanë të njohin veçoritë moshore
të brezave për të menaxhuar më lehtë konfliktet midis tyre.
3.2 “Qytetaria 11”
Ky tekst shkollor synon të rritë ndërgjegjshmërinë qytetare dhe të përmirësojë aftësitë
e nxënësve në katër fusha të reja që kanë të bëjnë me ushqimin, sjelljen në rrugë,
sjelljen si konsumator dhe sjelljen në raport me median. Çështjet e trajtuara në këtë
tekst prekin shumë tema të realitetit të përditshëm në të cilin të rinjtë jetojnë. Lidhur
me këto çështje, njohja me të drejtat, ligjet dhe nenet e Kushtetutës, u jep atyre
mundësinë t’i kuptojnë dhe t’i zbatojnë ato në mënyrë të plotë. Njerëz të tillë i
duhen familjes për të përmbushur rolin e saj edukues. Në këtë tekst mesazhet ndaj
barazisë gjinore na vijnë në mënyrë indirekte. Qytetarë të ndërtuar ndërtojnë siç
duhet familjen dhe gjithë shoqërinë.
3.3  “Historia e Qytetërimeve moderne dhe bashkëkohore 11”
Tek tema “Shoqëria në Indinë, Kinën dhe Japoninë e lashtë”, flitet për familjen
patriarkale dhe frymën autoritare të prijësit të familjes i cili kishte pushtet të plotë
mbi të gjithë anëtarët e saj. Ky është një rast shumë i mirë për të përforcuar njohuritë
mbi patriarkalizmin.
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Tek tema: “Doktrina filozofiko-fetare në Indi, Kinë, Japoni” tek Sistemet filozofike-
fetare në Kinë tek predikimet e Konfucit thuhet: Zbatimi i moralit, sipas rregullave
të caktuara, vendos rregullin në shoqëri. Sipas tij, në bazën e shoqërisë qëndronte
familja, ku duhet të mbretërojë harmonia, sepse çdo anëtar i saj kryen detyrat e
respektohet. Familja sipas tij, krijon modelin, sipas të cilit ndërtohet shoqëria. Një
familje e tillë realizohet po të mbështetet në 5 virtyte, 5 marrëdhënie. Virtytet ishin:
dashamirësia, drejtësia, prona (pasuria), urtësia, mirëbesimi, ndërsa marrëdhëniet
brenda familjes ishin 3: babë e bir, vëllai i madh dhe vëllezërit e tjerë, grua e burrë,
dhe 2 brenda shoqërisë: shok me shok, qeveritar me qytetar.
Tek “ Idetë e reja politike në shekullin XVIII, me idetë themelore të iluminizmit dhe
me “Kontratën shoqërore” të Zhan Zhak Rusoit, propagandohen idetë e mëposhtme:
- Njerëzit duhet të jenë të lirë në veprimtarinë e tyre
- Iluministët vlerësonin shumë edukimin e njeriut
- Iluministët mbronin barazinë; Rusoi pohonte se Zoti i ka krijuar njerëzit të lirë

e të barabartë.
Mesazhet që vijnë nga ky tekst shkollor ndihmojnë në shtimin e njohurive mbi
familjen patriarkale, frymën autoritare të prijësit të familjes. Aty flitet mbi virtytet
që duhet ta udhëheqin familjen.
Qytetërimi japonez në shek. XVII-XIX, nëpërmjet strukturës shoqërore tregon se në gjirin
e familjes japoneze ekzistonte hierarkia tradicionale konfuciane, që predikonte bindjen e
fëmijëve ndaj prindërve, të gruas ndaj burrit, të shërbyesit ndaj të zotit, të më të voglit
ndaj më të madhit. Sidomos, gruaja japoneze ishte në një pozitë varësie ndaj të atit,
bashkëshortit dhe ndaj të birit. Këtu ka vend për diskutim lidhur me të drejtat e gruas.
Tema “Jeta shoqërore dhe politike e Evropës Perëndimore në periudhën pas Luftës
së II–të Botërore, Riorganizimi politik dhe lëvizjet sociale” i njeh të rinjtë me faktin
se u dekretuan ligje për zgjerimin e të drejtës elektorale. Iu dha e drejta e votës grave
(kjo lëvizje mori fund në vitin 1971, kur Zvicra shpalli të drejtën e votës për gratë).
U promovuan gjerësisht koncepte të tilla, si “tolerancë”, “konsensus”. Iu kushtua
më shumë kujdes përfaqësimit të grupeve të interesit në organet qeverisëse. Hapi më
i rëndësishëm është e drejta e gruas për të votuar, si rezultat i lëvizjeve feministe që
synuan t’i jepte fund diskriminimit të tyre në punë e pagë dhe të siguronin barazinë
edhe në fushën ekonomike dhe shoqërore.
Historikisht, kërkimet feministe i janë kushtuar studimit të eksperiencave sociale të
grave në një perspektivë “kompensimi”, përballë dijeve të disiplinave, që duke
pretenduar se studiojnë  individë abstraktë, praktikisht janë fokusuar më shumë
mbi burrat dhe mashkulloren. Një numër  i madh kërkimesh mbi gratë kanë të
bëjnë me një perspektivë relacionale, d.m.th. me përfytyrimin mbi gratë dhe femëroren
si produkt të një raporti social. Në të njëjtën kohë, një numër i caktuar kërkimesh
mbi burrat dhe mashkulloren, renditen në trashëgiminë e kërkimeve feministe  mbi
gjininë, dhe pajtohen me këtë qëndrim relacional.(Connell, 2005, 92).
Teksti “Historia e Qytetërimeve moderne dhe bashkëkohore 11” ndihmon në pajisen
me njohuri mbi lëvizjet feministe, të cilat u mësojnë të rinjve se gruaja është përpjekur
dhe duhet të përpiqet për lirinë, të drejtat dhe barazinë e saj me burrin.
Tek Tema “Kriza ekonomike 1970-1980 dhe Evropa Perëndimore, tek pjesa e titulluar
Theçerizmi, flitet për Margaret Theçer, gruan e parë kryeministre në historinë e
Britanisë,  Zonjën e hekurt” që pati arritje pozitive.  “Portreti i Theçerit dhe etiketimi
i saj si “zonja e hekurt” vjen si modeli më i lartësuar i gruas duke inspiruar besim
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tek forca dhe mundësitë e saj për të qenë në krye.
Kjo lëndë u jep nxënësve njohuri mbi zhvillimin historik të shoqërisë, mbi dallimet
mes shoqërisë matriarkale dhe asaj patriakale. Këto njohuri i ndihmojnë ata në
perceptimin e drejtë të shoqërisë së sotme, në përcaktimin e tipareve patriarkale që
ajo ruan ende.

1.1 “Historia e shqipëtarëve 12”
Popullsia paleolite në trojet shqiptare. Tek përshkrimi i organizimit të bashkësisë
paleolitike shkruhet: Burrat gjuanin kafshë të ndryshme, ndërsa gratë mblidhnin
barishte, bimë e fruta të egra. Në paleolitin e lartë (30000-10000 p.K.) u bë më e
theksuar ndarja e punës në mes burrit që vazhdonte të merrej me gjueti, dhe gruas
e cila, përveç mbledhjes së bimëve, merrej me rritjen e fëmijëve, ruajtjen e zjarrit,
përgatitjen e ushqimit e të veshjeve. Gruaja luante rolin kryesor në bashkësi. Origjina
e fëmijëve përcaktohej vetëm nga nëna, sepse nuk kishte lindur martesa në çifte, pra
vazhdonte martesa me grupe (poliandria).
Në këtë shkallë zhvillimi shoqëria kishte karkter matriarkal.
Tek tema: “Qytetërimi neolitik” gruaja vazhdoi të ruante pozitën parësore në gjini,
sepse ishte në qendër të veprimtarisë prodhuese. Martesa përsoset duke kaluar nga
martesa me grupe (poligamia dhe poliandria) e periudhës paleolitike, në martesën
me çifte (monogamia). Lind familja (burrë, grua, fëmijë e cila përcaktonte qartë edhe
origjinën e fëmijës.
Tek tema : “Nga epoka e gurit te epoka e metaleve” thuhet se: zhvillimi i madh
ekonomik solli ndryshime të thella shoqërore. U rrit roli i burrit në bashkësi, ndërsa
pozita e gruas u dobësua. Lindi gjinia patriarkale dhe familja patriarkale monogame
zëvendësoi familjen matriarkale.
Tek tema kushtuar shtetit të parë ilir, kur flitet për luftën e parë iliro-romake 229-
228 p.K. thuhet se pas Agronit, Teuta ishte mbretëresha e mbretërisë Ardiane (shek.
IV pr.K-167 pr.K.).  Ja si përshkruhet ajo: “Teuta ishte një grua e vendosur e cila
ndoqi rrugën e bashkëshortit të saj forcoi rendin e brendshëm të mbretërisë dhe
siguroi bregdetin; pushtoi ishullin e Korkyrës (Korfuzine sotëm) dhe lidhi aleancë
me epirotët”.
Tek tema: “Arsimi dhe kultura gjatë rilindjes kombëtare” tregon se mbas hapjes së
shkollës së parë shqipe në Korçë, disa vjet më vonë, tetor 1891, u hap po në qytetine
Korçës edhe shkolla e parë shqipe për vajza, themelues i të cilës ishte Gjerasim Qiriazi.
Në një foto paraqiten edhe motrat Qiriazi si veprimtare të lëvizjes për arsimin në
gjuhën shqipe.
Tek tema: Shqiptarët në Kosovë dhe Çamëri gjatë Luftës së Parë Botërore, në
pranverën e vitit 1919 komiteti “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës” miratoi programin
e kryengritjes, e cila shpërtheu në prill 1919 dhe u drejtua nga Azem e Shote Galica
përmenden sipas rastit, në mënyrë shumë të shpejtë personazhet femërorë. Ndoshta
duhej ndalur më tepër. Po kaq kalimthi vijnë edhe Nexhmije Xhuglini, Edi Luarasi
apo Musine Kokalari .
Ndërkohë linja “Shqipëria gjatë regjimit komunist”  rubrika projekt “Emancipimi i
gruas dhe roli i saj në shoqërinë socialiste” vjen me një përshkrim të shkurtër historik
ku thuhet se: pozita e gruas në shoqërinë shqiptare përgjatë historisë ka qenë shumë
e vështirë. Me gjithë reformat emancipuese që u ndërmorrën gjatë qeverisjes së Ahmet
Zogut, për përmirësimin e statusit të gruas, ai linte ende shumë për të dëshiruar.
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Drejtuesit e PKSH gjatë viteve të lufës së Dytë Botërore u përpoqën të përfshinin
gruan shqiptare në qëndresën kundër pushtuesit. Në përbërje të strukturave
drejtuese të PKSH-së u përfshi një numër grash e vajzash, gjithashtu ato u
inkuadruan edhe në formacionet ushtarake të  FNÇ-së.
Gruaja në Shqipëri zinte një peshë të konsiderueshme në shoqëri dhe PKSH-ja nuk
mund ta anashkalonte atë. Kështu që edhe pas luftës ajo filloi një fushatë për
emancipimin e saj. Në vitin 1966, në kuadër të fushatës për revolucionarizimin e
jetës së vendit, u forcua propaganda edhe kundër “zakoneve prapanike” të cilat
pengonin procesin e emancipimit të gruas. Mund të thuhet  që në fushën e
emancipimit të gruas, regjimi komunist pati suksese. Në punën  e pavarur
hulumtuese dhe krijuese u kërkohet nxënësve që duke u mbëshetur në këto fjalë
kyç; emancipim, Bashkimi i Grave të Shqipërisë, shoqëri socialiste, familje patriarkale,
zakone patriarkale:
- të hartojnë një pyetësor për rolin e gruas në shoqërinë socialiste dhe shkallën e

emancipimit të saj.
- të evidentojnë etapat nëpër të cilat kaloi procesi i emancipimit.
- të përcaktojnë peshën e gruas në jetën shoqërore: shkallën e arsimit, punësimit,

postet drejtuese etj, duke e krahasuar atë me periudhën paraardhëse.
- të evidentojnë rolin e gruas në familje, duke e krahasuar me peshën e saj në

jetën shoqërore.
- të gjykojnë për përparësitë dhe mangësitë e emancipimit të gruas gjatë regjimit

komunist.
Kjo është një përpjekje për të diskutuar mbi rolin dhe peshën e gruas në shoqërinë
e djeshme. Nuk mund të mohohet që roli dhe kontributi i saj kanë qenë të
rëndësishëm në ndërtimin e asaj shoqërie. Nuk mund të mohohet fakti, që në këtë
periudhë, ajo ka qenë më e punësuar se kurrë.

1.2  “Ekonomia 12”
Tek kreu III, tema III.3 “Papunësia” Tek shembujt e papunësisë friksionale (e
përkohshme dhe e pashmngshme); rubrika; Shembuj shkruhet: Vjollca e la punën,
pasi shefi e ofendoi. Asaj mund t’i duhet një muaj për të gjetur një punë tjetër, sepse
ajo nuk ka informacin për vendet e lira të punës. Ndërsa Artani pasi mbaroi studimet
në Fakultetin Ekonomik, kërkon prej tre muajsh të hyjë në punë, por ende nuk ka
filluar, sepse punët që i janë ofruar nuk i janë dukur të përshtatshme. Pra na jepet
një grua që e lë punën për shkak se e ofendon shefi dhe një  mashkull që ka mbaruar
shkollë dhe s’hyn në punë sepse punët që i janë ofruar nuk i duken të përshtatshme.
Tek rubrika “Lexim” është me interes të ndalemi tek shkrimi: Familja e “Mandit dhe
problemet e saj në tranzicion. Nëna e Mandit ka punuar si edukatore, por me
mbylljen e disa kopshteve ka kërkuar punë duke pranuar edhe shpërblim të vogël,
por  nuk ka gjetur. Tregu i punës e përforcon pohimin tradicional se gruaja kërkon
punë, duke  pranuar edhe shpërblim të ulët.

Konkluzione

Perspektiva gjinore duhet të mbetet një zgjedhje e rëndësishme, me prioritet brenda
institucionit shkollor, i cili duhet të shihet si një komponent i fuqishëm në integrimin
gjinor. Shkolla duhet të marrë përgjegjësinë e domosdoshme për të shpjeguar qartë
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se vajza e djem janë të barabartë, janë të aftë dhe mund të kontribuojnë njëlloj në
ndërtimin e jetës së tyre apo edhe asaj sociale në përgjithësi.
“Shkencat Shoqërore” kanë synime, objektiva të qarta që duhet të ndikojnë ndjeshëm
në edukimin dhe formimin gjinor të të rinjve. Brenda tyre spikatin orientime që
ndihmojnë mësuesit dhe nxënësit gjimnazistë t’i kthejnë sytë nga problemet gjinore.
Tekstet e grupimit të lëndëve “Shkenca shoqërore”  realisht dallojnë për përpjekje
drejt një formimi të drejtë gjinor. Ka brenda tyre tema, pjesë, paragrafë, ushtrime,
apo fjali të veçanta që japin kontribut direkt në edukimin gjinor të të rinjve. Shpesh
ata mbartin ftesa për debat lidhur me dhunën në përgjithësi dhe atë ndaj gruas në
veçanti, me mosrespektimin e ligjit, me padrejtësitë ndaj grave, me vetëvlerësimin e
ulët të tyre. Nuk mungojnë debatet për tema tabu të së djeshmes. Ky është një hap
i konsiderueshëm i tekstit të shkencave sociale sot. Por edhe aty ku ka deformime
gjinore do të ishte mirë që mësuesit të insistojnë për të kritikuar fenomenin negativ
dhe për të mbrojtur të kundërtën. Kjo do të ndodhte vetëm nëse  mësuesit do të
ishin të trajnuar lidhur me problemet gjinore. Kur teksti sjell deformime gjinore
mësuesi, me mentalitet të drejtë, di të ndalet fort mbi to, duke i korrigjuar dhe duke
ndihmuar të rinjtë t’u shpëtojnë kurtheve gjinore tradicionale.
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Acquis communautaire – Referencë për integrimin europian
 

Merisë Rukaj

Abstrakt

I zyrtarizuar nga Traktati mbi Bashkimin Europian, acquis communautaire u shndërrua në
një referencë për integrimin në Bashkimin Europian. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë
se acquis-ja iu imponohet shteteve anëtare dhe bëhet e detyrueshme për t’u adoptuar
edhe nga shtetet kandidate për aderim në BE. Padiskutim që acquis communautaire paraqet
një rëndësi të veçantë në kuadrin e BE-së dhe për të kuptuar thelbin e tij, ky studim do
fokusohet në analizën e nocionit të acquis communautaire duke marrë si referencë një
deklaratë të Komisionit Europian, me 5 shtator 2001, i cili e cilësoi acquis-në si themelin e
së drejtës dhe të integrimit europian. (Communication «Simplifier et améliorer
l’environnement réglementairee » du 5 décembre 2001 COM 2001 726)  dhe të përafrimit
të legjislacionit kombëtar me acquis-në , si kriter kyç për anëtarësimin në BE.

Fjalë kyçe : Acquis communautaire, Integrimi europian, Përafrimi i legjislacionit.

Hyrje

Termi acquis communautaire është bërë pjesë e praktikës së institucioneve europiane
përpara se të zyrtarizohej nga Traktati i Maastricht-it. Ky nocion, praktikisht është
shfaqur në kontekstin e pranimeve të para në Bashkësinë Europiane. Shtetet që
aspironin për të aderuar në BE duhet të respektonin në tërësi acquis communautaire.
Edhe Gjykata Europiane e  Drejtësisë, në lidhje me këtë çështje, në një ndër vendimet
e saj, vë në dukje një ndër parimet themelore të BE-së : pranimi i acquis communautaire
nga shtetet kandidate për aderim. (Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 octobre
1997. - Stephen Austin Saldanha et MTS Securities Corporation contre Hiross
Holding AG. - Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof -
Autriche. - Egalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité -
Double nationalité - Domaine d’application du traité - Cautio judicatum solvi. -
Affaire C-122/96.  ).
Në këtë kontekst, vlen të theksohet se për shtetet kandidate adoptimi i acquis-së do
të thotë jo vetëm ta pranosh por edhe të jesh i aftë të sigurosh zbatimin efektiv të
acquis-së me anë të strukturave të përshtatshme administrative dhe gjyqësore.
Me Traktatin e Maastricht-it, nocioni i acquis communautaire u zyrtarizua. Ky nocion
u bë pjesë e së drejtës primare dhe figuron tashmë në tekstin e Traktatit Themelues
të BE-së. (Shih Nenen 2, 3, 43 të Traktatit të Maastricht-it).
Sipas nenit 2 të Traktatit Themelues të BE-së : «Bashkimi i vë vetes si objektiv të
ruajë tërësisht acquis communautaire dhe ta zhvillojë atë, me qëllim që të vlerësojë se
deri në ç’masë politikat dhe format e bashkëpunimit, të krijuara nga ky Traktat,
mund të kenë nevojë të rishikohen në drejtim të garantimit të frytshmërisë se
mekanizmave dhe institucioneve komunitare». Neni 3 i këtij Traktati parashikon
ekzistencën e një kuadri unik institucional i cili garanton koherencë dhe vazhdimësi
në ndjekjen e objektivave të BE-së, gjithmonë duke respektuar dhe zhvilluar acquis-
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në. Neni 43 i Traktatit të Maastricht-it i referohet përsëri acquis-së si një kufi brenda
të cilit mund të gjejnë zbatim bashkëpunimet e përforcuara.
Traktati i Maastrichtit i dha acquis communautaire një status të privilegjuar në BE,
por në asnjë prej dispozitave të tij nuk e jep përkufizimin e saktë të këtij nocioni.
Kjo mund të duket edhe paksa paradoksale sepse kuptimin e acquis communautaire
duket sikur e gjithë bota e ka mësuar. Kjo sepse jemi mësuar të dëgjojmë formula të
tilla, si : respektimi i acquis communautaire, adoptimi i acquis communautaire, etj, sikur
këto të mjaftonin për të dhënë në mënyrë përfundimtare kuptimin e saktë të këtij
nocioni.  
Është e vërtetë se ekzistojnë përkufizime të ndryshme për këtë nocion në fjalorë
juridikë të BE-së, në dokumenta të tjerë zyrtarë apo qoftë edhe në faqet zyrtare të
internetit, por këto përkufizime janë formuluar në terma të përgjithshëm dhe nuk
na lënë hapësirë të dallojmë nëse kemi të bëjmë me një acquis të vetme të BE-së apo
me një acquis e cila shprehet në disa forma ?
Siç do shihet edhe në trajtimin më poshtë, do kuptojmë se nocioni i acquis-së është
një nocion  variabël dhe përmbajtja e tij varion në bazë të kontekstit në të cilin
përdoret. Thënë me fjalë të tjera, kemi një acquis në kuptimin e tërësisë së
traktateve thëmëluese të BE-së dhe një acquis në kuptimin e kritereve të aderimit
në BE. (DELCOURT, në http://cejm.upmf-grenoble.fr/userfiles/delcourt%202001
(1).doc)
1. Acquis Communautaire si tërësi e traktateve themeluese të BE-së
Parë në këtë kontekst, acquis communautaire paraqitet në një rang superior, pasi është
përfaqësues i elementëve vitalë të BE-së. Thënë me fjalë të tjera, acquis në këtë kuptim
përfaqëson « pasurinë gjenetike » të Bashkimit Europian. Por në këtë punim vëmendja
nuk do fokusohet tek acquis communautaire si tërësi e traktateve themeluese. Fokusi
do jetë tek acquis communautaire si referencë për aderimin në BE.
2. Acquis communautaire si kriter për aderimin në BE
Bashkimi Europian ka pasur dhe ka si objektiv kryesor të ruajë integritetin e acquis
communautaire dhe ta zhvillojë atë. Ai ka përjashtuar gjithmone mundësinë e një
adoptimi ta pjesshëm të acquis communautaire nga shtetet kandidate për aderim. Këto
shtete duhet të pranojnë në tërësi acquis-në e BE-së përpara aderimit të tyre.
Në perspektiven e aderimit të shteteve të reja në BE, Komisioni dhe shtetet kandidate
studiojnë dhe punojnë për përshtatjen e legjislacionit kombëtar me atë europian.
Që në zgjerimet e para, acquis-ja, si kriter për aderim në BE, eshtë projektuar për t’u
respektuar si e tërë. Në 1979, me aderimin e Greqisë në BE, Komisioni Europian
afirmonte se : Duke u bërë anëtar i BE-së, shteti aderues duhet të pranojë pa rezerva,
traktatet dhe qëllimet politike, vendimet e Komunitetit të çfarëdo natyre qofshin ato
dhe çdo opsion tjetër që ka si qëllim zhvillimin dhe fuqizimin e BE-së. (DELCOURT,
në http://cejm.upmf-grenoble.fr/userfiles/delcourt%202001 (1).doc)
Do doja të nënvizoja se acquis communautaire, si kriter për aderimin në BE, është e
përbërë nga një sërë elementesh heterogjenë gjë që na bën të kuptojmë edhe se sa i
rëndësishem është një nocion i tillë.
Duke analizuar 31 kapitujtë e acquis communautaire, del qartazi se ky i fundit mbulon
këto fusha :
- Përmbajtjen, parimet dhe qëllimet e traktateve themeluese të BE-së
- Legjislacionin e adoptuar mbi bazën e traktateve dhe të jurisprudencës së
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Gjykatës Europiane të Drejtësisë
- Deklaratat dhe Rezolutat a adoptuara në kuadrin e BE-së
- Aktet që i referohen politikës së jashtme dhe sigurisë së përbashkët
- Marrëveshjet ndërkombëtare të nënshkruara në kuadrin e BE-së dhe ato të
nënshkruara nga shtetet anëtare  në lidhje me çështje të komunitetit europian.
Ky shpjegim i gjatë i termit acquis communautaire tregon mungesën e një përkufizimi
të saktë të këtij nocioni. (Audéoud, 2002, p.67-77).
Elementi përbërës i acquis-së është tërësia e angazhimeve të shteteve anëtare dhe
atyre që inspirojnë për aderim dhe e vetë BE-së, të shprehura në format të ndryshme.
Ky shpjegim është jashtëzakonisht i gjërë : përveç të drejtës komunitare, acquis
absorbon edhe aktet e shtyllës së dytë (Curti, 1995, p.1089-1121 ) dhe të shtyllës së
tretë (Gregory, Working Paper 24/01, ESRC « One Europe or Several ? » Programme,
http://ëëë.one-europe.ac.uk/pdf/ë24gregory.pdf.), praktikat dhe parimet e integrimit
dhe objektivat politike të traktateve. 
Pierre Pescatore, gjyqtar i vjetër në Gjykatën e Drejtësisë së BE-së ka shpjeguar më
së miri proçesin e formimit të acquis-së : (Pescatore, 1981, pp.617-651) « Acquis
communautaire është rezultat i një akumulimi të ngadalshëm, të një proçesi
relativisht të gjatë maturimi. »
Në Samitin e Kopenhagenit, në qershor 1993, u përcaktuan kushtet për aderimin në
BE (NOWAK, 1999, fq. 691) : « Aderimi në BE kërkon që shtetet kandidate të kenë
institucione të qëndrueshme që garantojnë demokracinë, përparësinë e ligjit, të drejtat
e njeriut, respektimin dhe mbrojtjen e minoriteteve, ekzistencën e një ekonomie
tregu e aftë për t’i bërë ballë konkurrencës dhe forcave të tregut të jashtëm të BE-së.
Aderimi nënkupton kapacitetin e shteteve anëtare që të marrin përsipër detyrime
dhe të angazhohen në realizimin e qëllimeve politike, ekonomike dhe monetare të
BE-së.».
Për shtetet të cilat dëshirojnë t’i bashkohen BE-së, kushtet ligjore nënkuptojnë që
para anëtarësimit shtetet kandidate të pranojnë elemente të gjera të acquis
communautaire. Marrëveshjet për Stabilizim-Asociim me shtetet që janë kandidate
potenciale përmbajnë
dispozita për përafrimin e ligjeve në lëme të ndryshme, përveç tjerash në: standarde
teknike dhe certifikim, prokurim, mbrojtje të konsumatoreve dhe të drejtën e punës.
Nga shtetet të cilat dëshirojnë anëtarësimin në BE nuk pritet vetëm premtimi që të
aprovohen dhe premtimi se do të respektojnë këto kritere apo vetëm që të ndërmerren
masa legjislative, por, gjithashtu kërkohet respektimi i tyre në praktikë. BE-ja është
shumë strikt sa u përket këtyre kushteve dhe vetëm atëherë kur shtetet të cilat
dëshirojnë anëtarësimin në BE i përmbushin këto kushte ato konsiderohen për
anëtarësim.

Përafrimi i legjislacionit kombëtar me acquis communautaire

Përafrimi i legjislacionit kombëtar më atë komunitar është pa dyshim një nga kriteret
bazë për anëtarësimin e një vendi në familjen e madhe europiane. Në thelb të tij
qëndron absorbimi i normave komunitare, pra i acquis communautaire, në sistemin
ligjor të brendshëm. Ky absorbim, në kuptimin e gjerë juridik, do të thotë së pari
transpozim i dispozitave të legjislacionit evropian në legjislacionin kombëtar, së
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dyti zbatimin në praktikë të këtyre dispozitave të këtij legjislacioni nga autoritetet
kombëtare publike kompetente si dhe së treti garantimi i zbatimit në praktikë i këtij
legjislacioni nëpërmjet gjykatës apo dhe agjencive të tjera zbatuese ligjore. (http://
www.integrimi.gov.al/al/programi/perafrimi-i-legjislacionit)
Në terma praktikë, është një nga treguesit e progresit të vendit drejt Integrimit
Evropian dhe përafrimi është sasia dhe cilësia e akteve ligjore kombëtare që
transponojnë dispozita të legjislacionit evropian, si dhe prova për zbatimin efektiv
të tyre në praktikë. (http://www.integrimi.gov.al/al/programi/perafrimi-i-
legjislacionit)
Proçesi i përafrimit të legjislacionit nuk duhet parë si një kriter i shkëputur për t’u
realizuar vetëm nga vendet që synojnë antarësimin. Por ai duhet parë i lidhur me
filozofinë e funksionimit të tregut të përbashkët, i cili domosdoshmërisht duhet të
mbështetet në këto rregulla unike. (“Perafrimi i Legjislacionit te Bashkimit Europian
dhe Implikimet etij”, Kurs Trajnimi, Instituti i Trajnimit të Administratës Publike
në www.itap.gov.al )
 «Përafrimi » i zgjeruar i acquis-së, u shndërrua kështu në një referencë për shtetet
kandidate për aderim në BE. Komisioni u kërkon shteteve kandidate të përgatisin
dhe të zbatojnë një Program kombëtar për adoptimin e acquis-së, zbatimi i të cilit do
të kontrollohet dhe monitorohet po nga Komisioni.
Strategjia e paraaderimit, që është themëluar nga Komisioni mbi bazën e
konkluzioneve të Këshillit Europian të Luksemburgut, në dhjetor 1997, përcakton
prioritete specifike të themeluara në thelb mbi përafrimin e acquis me legjislacionin e
shteteve kandidate. Ky përafrim kryhet hap pas hapi, që nga hapja deri tek mbyllja
e negociatave bilaterale mes Komisionit dhe shteteve kandidate, bazuar në 31 kapitujtë
që përcaktojnë kompetencat e Bashkimit Europian. Progresi i arritur nga shtetet
anëtare lidhur me përafrimin e acquis-së do jetë objekt kontrolli dhe vlerësimi nga
Komisionit. Thënë me fjalë të tjera, përafrimi i legjislacionit kombëtar me acquis
communautaire përpara aderimit është shndërruar tashmë në një kusht thelbësor për
shtetet anëtare.

Pozita e acquis communautaire në legjislacionin kombëtar

Në lidhje me raportin mes së drejtës komunitare (acquis communautaire) dhe të drejtës
kombëtare, e drejta e BE-së u imponon shteteve anëtare qasjen moniste. Sipas
Gjykatës Europiane të Drejtësisë, «  në dallim nga traktatet ndërkombëtare, Traktati
i BE-së ka krijuar një sistem juridik i cili integrohet në sistemet juridike të shteteve
anëtare dhe bëhet i detyrueshëm për ato. (Arrêt CJCE du 15 juillet 1964, Costa c.
ENEL, Aff. 6/64, Rec. 1964, pp. 1144 ss.)
Ajo çfarë është përjashtim për të drejtën ndërkombëtare, shndërrohet në rregull për
të drejtën komunitare. Vendimi i famshëm Van Gend & Loos (Arrêt CJCE du 5
février 1963, Van Gend & Loos, Aff. 26/62, Rec. 1963, pp. 4 ss) i Gjykatës Europiane
të Drejtësisë ka njohur efektin direkt të së drejtës komunitare në të drejtën e
brendshme të shtetit aderues.
Që do të thotë se e drejta e BE-së ia kalon të drejtat dhe ua imponon detyrimet
dretëpërsëdrejti, jo vetëm institucioneve të BE-së dhe Shteteve Anëtare por gjithashtu
edhe qytetarëve të BE-së.  Në arsyetimin e vendimit të vet, Gjykata theksoi se :
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« Komuniteti përbën një rend të ri ligjor, çështjet e të cilit i përbëjnë jo vetëm shtetet
anëtare por edhe shtetasit e tyre. Pavarësisht nga legjislacioni i shteteve anëtare, e
drejta e BE-së nuk ngarkon vetëm detyrime për individët por gjithashtu është
paraparë t’u transferojë atyre të drejta. Këto të drejta nuk dalin vetëm aty ku Traktati
i jep qartazi, por edhe për shkak të obligimeve që Traktati në mënyrë të definuar
qartë ua ngarkon jo vetëm individëve por edhe shteteve anëtare dhe institucioneve
të BE-së.
Zbatueshmëria direkte e së drejtës së BE-së na shpie drejt një pyetje të
pashmangshme : Nëse e drejta e BE-së, të cilës i njihet efekti direkt në të drejten
nacionale, bie ndesh me këtë të fundit, cilës së drejtë do t’i jepet përparësi ? Legjislacioni
i BE-së nuk përmban ndonjë dispozitë të qartë lidhur me këtë çështje. Për këtë arsye,
i takoi edhe kësaj here Gjykatës së Drejtësisë të themelojë parimin e mbizotërimit të
së drejtës së BE-së, gjë vitale për ekzistimin e rendit ligjor europian. Në rastin Costa
v. ENEL (Case 6/64 Costa v. ENEL, 1964, ECR 1251), Gjykata kishte dy observime të
rëndësishme lidhur me marrëdhënien midis së drejtës së BE-së dhe të drejtës
nacionale :
- Shtetet anëtare kanë transferuar definitivisht të drejtat sovrane në BE dhe masat

pasuese unilaterale nuk do të ishin në përputhje me konceptin e ligjit të BE-së.
- Eshtë parim i BE-së që asnjë shtet anëtar të mos vejë në dyshim statusin e së

drejtës së BE-së, si një sistem i zbatueshëm në mënyrë uniforme në mbarë BE-në.
Pasojat ligjore të këtij vendimi janë se në rast të konfliktit të ligjeve, e drejta nacionale
e cila është në kundërshtim me të drejtën e BE-së nuk vlen më ; për zgjidhjen e
situatës konfliktuoze do shërbejnë dispozitat e sistemit juridik europian.

Konkluzione

Acquis communautaire është aplikuar shpesh nga institucionet e BE-së si një prej
koncepteve qendrore të rendit ligjor dhe politik të BE-së. Për më tepër, nocioni acquis
communautaire është bërë gradualisht një nga mjetet më të rëndësishme që mbështesin
veprimtarinë e institucioneve të BE-së. Në të njëjtën kohë, koncepti “acquis
communautaire” mbetet nën hijen e dykuptimësisë. Kjo mund të shpjegohet me
transformimin e tij gradual në një kategori universale pa përmbajtje të caktuar.
Megjithatë, institucionet e BE-së nuk kanë qenë në gjendje për të përpunuar një
qasje pak a shumë të qëndrueshme drejt një interpretim koherent dhe uniform të
nocionit acquis communautaire. Natyra dhe shtrirja e acquis communautaire mbetet një
nga më të debatuarat. Por vlen të theksohet gjithsesi se , respektimi i acquis
communautaire mbetet një nga referencat kyçe për pranimin e një shteti në Bashkimin
Europian.
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Disa drejtime të kualifikimit në arsim për arritjen e suksesit nga nxënësit
me vështirësi në të nxënë

Mexhit Hajdari
Universiteti i Tiranës, Filiali Kukës

Abstrakt

Qëllimi i studimit është të japë ndihmesë në përmirësimin e punës për të siguruar arsim
cilësor për të gjithë nxënësit, nëpërmjet analizës së rezultateve dhe, mbi këtë bazë, të japë
rekomandime për kualifikimin e specialistëve vendor të arsimit, të drejtuesve të shkollave
dhe të mësuesve të arsimit bazë. Këto ide mund të merren në konsideratë nga institucionet e
arsimit dhe agjensitë trajnuese për të ndihmuar këtë proces.
Arsyet që na shtyjnë të shpallim këtë studim qendron te nevoja e shoqërisë që të mos ketë
grupe të margjinalizuara nxënësish që nuk plotësojnë objektivat minimale të të nxënëit dhe
te nevoja e çdo nxënësi që të prekë suksesin shkollor dhe të krijojë vetbesimin e nevojshëm
për të përballuar vështirësitë e shkollimit dhe të së ardhmes së vet.
Pikat kryesore të studimit janë hyrja, një histori e shkurtër e ndërhyrjeve të deritanishme
për të përmirësuar të nxënit e nxënësve në nevojë, një analizë e rezultateve të testimit të
nxënësve për plotësimin e objektivave minimalë të të nxënit si dhe një renditje e nevojave të
punonjësve të arsimit për kualifikim të mëtejshëm pë përmirësimin e shkollimit të fëmijëve
të arsimit bazë me vështirësi në të nxënë, së bashku me një propozim për një sistemi të
veprimtarive trajnuese.
Metodologjia e studimit përfshin testimet në shkolla, mbledhjen e të dhënave, plotësimin e
pyetësorëve dhe  zhvillimin e intervistave me specialistë të arsimit, drejtues shkollash dhe mësues.
Gjetjet kryesore të studimit kanë të bëjnë me faktin se, me gjithë ndërhyrjet e bëra, ende 2%
e nxënësve rezultojnë analfabetë të mirëfilltë në arsimin 9-vjeçar, rreth 14% e nxënësve të
këtij nveli arsimi nuk zotërojnë konceptet dhe aftësitë bazë sipas kërkesave të arritjeve të
përcaktuara në programet mësimore, ndërkohë që kalojnë pa problem nga një klasë më e ulët
në një klasë më të lartë. Arsyet e kësaj dukurie janë të natyrave të ndryshme, që lidhen me
institucionet e arsimit, por edhe me vetë punën e mësuesve në aspektin edukativ dhe atë
lëndor. Specialistët e arsimit, drejtuesit e shkollave dhe mësuesit shprehin nevojat për një
kualifikim të mëtejshëm dhe efektiv për të përmirësuar këto dukuri negative në shkollë.

Fjalë kyçe: analfabet, braktisje e fshehtë, vështirësi në të nxënë, objektiva minimalë, miniteste,
analizë, kualifikim.

Hyrje

Veprimtaria mësimore dhe edukative që zhvillohet në shkollë ka për qëllim të pajisë
të gjithë nxënësit, pra çdo nxënës, me arsim cilësor. Dihet se në çdo klasë e shkollë
ka nxënës të niveleve të ndryshme në aspektin e zotërimit të njohurive e aftësive që
parashikon programi mësimor. Pjesa më e margjinalizuar e nxënësve ka të bëjë me
ata nxënës, të cilët nuk plotyësojnë objektivat minimale të të nxënit dhe arrijnë të
marrin klasën. Këta nxënës kanë hequr dorë nga përpjekjet për të mësuar, kanë
humbur besimin se mund të jenë të suksesshëm si nxënësit e tjerë dhe nuk marrin
pjesë në mësim, por qendrojnë si spektatorë. Kur pyeten në mësim nuk përgjigjen.
Mospërvetësimi i koncepteve përkatëse lëndore në klasat e ulëta përbëjnë një pengesë
serioze për nxënës të tillë të njohin dhe të kuptojnë koncepte më të avancuara në
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klasat më të larta. Arrihet kështu një kompromis midis mësuesve dhe këtyre nxënësve
që ata të mos “ndjehen” në klasë dhe mësuesit t`i kalojnë. Kuptohet se nxënës të
kësaj kategorie do ta kenë të vështirë, në mos të pamundur, që të ndjekin normalisht
shkollimin e mëtejshëm të tyre dhe të konkurojnë në tregun e punës për të ndërtuar
ndonjë karrierë personale. Prandaj, në udhën e përpjekjeve të mësuesve për të ofruar
arsim të kohës me të gjithë nxënësit, është e nevojshme të rriten kapacitetet e tyre
për trajtimin e nxënësve me vështirësi në të nxënë.

Një histori e shkurtër e ndërhyrjeve për të ndihmuar nxënësit me vështirësi
në të nxënë

Nisma për të njohur dukurinë e nxënësve me vështirësi në të nxënë është ndërmarrë
nga Shoqata për Zhvillimin e Edukimit, e mbështetur nga UNICEF-I, në fillim të
viteve 2000. Ekspertët e kësaj shoqate, pas vëzhgimeve e testimeve të shumta në
shkolla me gjeografi të shtrirë në të gjithë vendin, përpunuan konceptin “braktisje
e fshehtë”, që nënkuptonte se, përveç një kategorie nxënësish që braktisin shkollën
fizikisht, ka një kategori tjetër nxënësish që vijojnë shkollën, por janë braktisur
nga mësuesit në fatin e tyre, për të qenë nxënës që nuk njohin konceptet dhe nuk
zotërojnë aftësitë fillestare të të nxënit. Gjithashtu, ekspertët përpunuan konceptin
“objektiva minimale të domosdoshëm të të nxënit” (OMDN), të cilat janë pjesë e
taksonomisë së Blumit, të nivelit fillestar të saj, janë pjesë e objektivave të arritjeve
të nxënësve në nivelin e të njohurit dhe të të kuptuarit. E veçanta në kuptimin e
këtij koncepti është se OMDN-të duhet t`i përmbushë çdo nxënës.
Gjithashtu, duke ndjekur logjikën e ndërhyrjeve u përpunua edhe koncepti
“minitest”, i cili do të maste nivelin e plotësimit të objektivit minimal dhe do të
shërbente për matjen e rendimentit të orës së mësimit e të kapitullit.
Në këtë udhë u hartuan dhe u zbatuan në disa qarqe të vendit projekte dhe pilotime,
të cilat patën rezultate pozitive të prekshme.
Përpjekjet e suksesshme për menaxhimin e shkollës nëpërmjet planit të ri shkollor
me fokus arritjet e nxënësve, ka bërë që rendimenti i mësimit të rritet në masën 10%.
Përfshirja në sistemin e punës së mësuesve të objektivave e arritjeve të nxënësve,
veçanërisht të objektivave minimalë të domosdoshëm të të nxënit, ka bërë të mundur
uljen e numrit të nxënësve me vështirësi në të nxënë në masën 9 % dhe uljen e
analfabetizmit në popullatën shkollore në masën 0.9 %.
Një sistem trajnimi serioz i mësuesve, i drejtuesve dhe i mësuesve të shkollave të
përfshira në këto projekte ndihmoi procesin, përmes fuqizimit profesional të aktorëve
të procesit mësimor.
Një sërë botimesh nga Stavri Llambiri për braktisjen e fshehtë, ndihmoi mësuesit e
drejtuesit për të kuptuar më mirë dukurinë dhe për të qenë më të efektshëm në
ndërhyrjet e tyre.
Përmes lobimit të Shoqatës Zhvillimi i Edukimit dhe UNICEF-it, Ministria e Arsimit
lëshoi një udhëzim, i cili obligonte mësuesit dhe drejtuesit e shkollave të bënin
vetëvlerësimin e arritjeve të nxënësve përmes minitesteve për orën mësimore dhe
minitesteve për kapitullin lëndor, si instrumente për një analizë konkrete dhe si një
bazë për planifikimin e veprimeve të mëtejshme përmirësuese.
Në vitin 2007 u organizua një Konferencë kombëtare për braktisjen e fshehtë dhe u
shpall një vlerësim i një eksperti të huaj edukimi për arritjet dhe për nevojën e
ndërhyrjeve më të avancuara në këtë fushë.
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Një analizë rezultateve të testimit të nxënësve për plotësimin e OMDN-ve
Në një përpjekje për të rivlerësuar qasjen ndaj dukurisë së nxënësve me prapambetje
të theksuar në të nxënë, u zhvillua një testim nga drejtoria arsimore dhe drejtoritë
e shkollave me nxënësit e disa shkollave për të matur plotësimin e objektivave
minimalë të të nxënit në lëndët Gjuhë shqipe dhe Matematikë, përmes minitesteve të
orës mësimore dhe të kapitullit.
Rezultatet janë si më poshtë:
Matematikë
Ora mësimore

Kapitulli

Gjuhë shqipe dhe letërsi
Ora mësimore
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Kapitulli

Komente

Nga diagnostikimi i nxënësve për aftësitë e tyre për lexim dhe shkrim, del se
analfabetizmi në popullatën shkollore është ende prezent, me gjithë punën e orientuar
drejt fëmijëve që nuk dinë të shkruajnë e të lexojnë. Aktualisht 2% e nxënësve që
janë në bankat e shkollës janë analfabetë. Krahasuar me vitin 2006 numri i nxënësve
analfabetë në shkolla është ulur me 0,9%.
Dukuria tjetër negative që është e dukshme në aspektin e arritjeve të nxënësve është
braktisja e fshehtë. Kjo konsiston në faktin se një pjesë e konsiderueshme e nxënësve
(të dobët) nuk arrijnë të plotësojnë objektivat minimalë të domosdoshëm të të nxënit.
Nga 25% numri i këtyre nxënësve është ulur në 14%. Nga testimet e zhvilluara në
10 shkolla të bashkisë Kukës rezulton se rezultatet e minitesteve për orë mësimore
në lëndën e Matematikës janë 90,2% dhe për kapitull 84,7%. Kjo do të thotë se rreth
15% e nxënësve nuk zotërojnë njohuritë dhe aftësitë përkatëse në përmbushje të
objektivave minimalë të të nxënit.
Në lëndën e Gjuhës shqipe dhe të letërsisë rezultatet e testeve për orë mësimore janë
92% dhe për kapitull 86,5%. Kjo do të thotë se, ende, 14% e nxënësve nuk përmbushin
objektivat minimalë të të nxënit.

Shkaqet
Klasat kolektive  Vetëm në rrethin e Kukësit mësojnë në klasa kolektive 2223 fëmijë
ose 22% e numrit të përgjithshëm. Mësimi me klasa kolektive jep pak ose aspak
mundësi që mësuesit të fokusohen te nxënësit me probleme në të nxënit e tyre.
Mosvijimi i fëmijëve në kopshtet e edukimit parashkollor
Rreth 50% e nxënësve që hyjnë në klasën e parë nuk kalojnë në nivelin e arsimit
parashkollor, duke krijuar diferenca që në fillim të shkollimit me nxënësit e tjerë
dhe duke qenë objektivisht të predispozuar të krijojnë mangësi në mësimnxënie.
Infrastruktura  Me gjithë investimet e bëra për përmirësimin e infrastrukturës
shkollore, ende ka probleme të cilat vështirësojnë përmirësimin e cilësisë së edukimit
të fëmijëve. Godinat shkollore, përgjithësisht, janë të amortizuara dhe larg
standardeve që ka përcaktuar shteti ynë për to. 90% e tyre nuk kanë banjo moderne
për djem e për vajza, uji i pijshëm mungon në më shumë se 50 % të shkollave, më
shumë se 40% e shkollave nuk kanë rrjet elektrik Këto mangësi ndikojnë në mungesën
e dëshirës së fëmijëve dhe të prindërve të tyre të ndjekin shkollën, gjë që krijon
dobësi në përvetësimin sistematik të mësimeve.



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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 2
September 2015

264

Mësuesit pa arsim përkatës  Problemi më shqetësues për cilësinë e shërbimit arsimor
është mungesa e mësuesve të kualifikuar për të dhënë mësim, sidomos në shkollat e
fshatit. Nëse do të konsiderojmë mësues të kualifikuar vetëm mësuesit me arsim të
lartë, për rrethin e Kukësit mësuesit pa arsim përkatës përbëjnë rreth 25% e numrit
të përgjithshmë të mësuesve. Dukuria është më e shprehur në lëndët Matematikë,
Fizikë, Gjuhë shqipe e Gjuhë e huaj.
Financimi i shkollave  Financimi i shkollave vazhdon të mbetet në nivele të ulëta.
Mungon transparenca e fondeve në shërbim të arsimit. Komuniteti shkollor dhe Bordet
e shkollave nuk kanë në dispozicion fondin për çdo shkollë që të mund të planifikojnë
e zbatojnë veprimtari mësimore në dobi të nxënësve në nevojë për të nxënit..
Një pengësë tjetër me peshë në realizimin e ndërhyrjeve për reduktimin e numrit të
nxënësve me vështirësi në të nxënë është se në disa mjedise të stafeve pedagogjike,
por dhe në institucione arsimore, nuk janë pranuar ose janë pranuar me ngurrim
konceptet që lidhen me braktisjen e fshehtë, sidomos puna me objektivat minimalë
të të nxënit dhe aplikimi i minitesteve për çdo orë mësimore e kapitull, me arsyetimin
se ato janë pjesë e objektivave të arritjeve të nxënësve dhe se mësuesve nuk u del
koha mësimore për planifikimin e këtyre objektivave dhe për zhvillimin e minitesteve.
Sipas tyre, fokusimi vetëm me këtë kategori nxënësish lë në hije punën me nxënësit
e nivlit mesatar dhe të mirë në klasë. Kjo ka shprehur nevojën e ndërgjegjësimit të
mësuesve për të kuptuar se puna e diferncuar me nxënësit me vështirësi në të nxënë
është pjesë e gjithë punës dhe përgjegjësisë së mësuesit dhe mund të zhvillohet me
sukses nëse mësuesi është i bindur për këtë, zotëron metodat e teknikat e nevojshme
për një qasje të tilllë dhe  nëse ai alternon në mënyrë të përshtatshme punën në klasë
me atë plotësuese dhe nëse organizon të nxënit ndëraktiv, ku nxënësit në nevojë të
ndihmohen e të mbështetetn nga nxënësit e mirë. Përfshirja e prindërve në këtë
proces gjatë përgatitjes së mësimeve në shtëpi është shumë e rëndësishme për
motivimin dhe aftësimin mësimor të këtyre nxënësve.

Disa rekomandime

Rritja e frekuentimit të fëmijëve në arsimin parashkollor: 70 % për fëmijët 3-6 vjeç
dhe 100 % për fëmijët 5 vjeçarë.
Rritja e frekuentimit të nxënësve në arsimin fillor, ulja e braktisjes së shkollës, sidomos,
për fëmijët e varfër, egjyptianët si dhe për vajzat.
Rritja e cilësisë së mësimdhënies, rritja e numrit të mësuesve me arsim përkatës.
Përmirësimi i efektivitetit të administrimit, 100 % e drejtuesve të shkollave të kenë
kryer kurse/shkolla për drejtim e administrim të shkollës.
Rritja e mundësive financiare të sistemit arsimor, mbi 30 % e buxhetit të qeverisjes
vendore të jetë në dispozicion të arsimit.

Përshkrimi i nevojave për zhvillimin profesional të specialistëve të DAR/ZA,
drejtuesve të shkollave dhe mësuesve

Në kuadrin e reduktimit të braktisjes së fshehtë, një nga masat më të rëndësishme
është kualifikimi i specialistëve të arsimit, drejtuesve të shkollave dhe mësuesve, të
cilët realizojnë procesin e mësimdhënies/mësimnxënies në mënyrë të drejtpërdrejtë
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në shkollë.
Në pyetësorët dhe intervistat e zhvilluara, mësuesit dhe drejtuesit e shkollave janë
të një mendjeje lidhur me shkakun kryesor pse ka nxënës që nuk përmbushin
objektivat minimalë të të nxënit. Ata shprehen se këtë dukuri e favorizon mungesa
e trajnimeve për të tejkaluar vështirësitë në hartimin e objektivave të qarta sipas
niveleve të nxënësve dhe, sidomos, në hartimin e objektivave minimalë të të nxënit.
Specialistët e arsimit nënvizojnë faktin se mësuesit përdorin pak metodat
ndërvepruese dhe se përgatitja e e mësuesve për caktimin e objektivave për orën e
mësimit, sipas nivelit të nxënësve, është e pamjaftueshme.
Arritjet e deritanishme të shkollave për reduktimin e numrit të nxënësve që nuk
plotësojnë objektivat minimalë të të nxënit, sipas mësuesve, e kanë një bazë të fortë
te trajnimet e zhvilluara dhe shkëmbimi i përvojës midis mësuesve. Drejtuesit e
shkollave dhe specialistët e arsimit shtojnë se ka ndikuar pozitivisht në këtë aspekt
praktikimi i vazhdueshëm i minitesteve për matjen e plotësimit të objektivave
minimalë.
Ndër masat që duhet të merren për pakësimin e braktisjes së fshehtë mësuesit,
drejtuesit e shkollave dhe specialistët e arsimit bien dakord që në nivel DAR/ZA të
zhvillohen me cilësi trajnime sistematike të drejtuesve të shkollave dhe të mësuesve
për hartimin e objektivave të arritjeve të nxënësve dhe të objektivave minimalë të të
nxënit, të kryhen analiza e përgjithësime të përvojës, të zbatohen metoda e teknika
ndërvepruese në procesin e mësimdhënies/mësimnxënies si dhe të rriten kapacitetet
e prindërve dhe i vullnetarëve nga qeveria e nxënësve për të ndihmuar nxënësit në
nevojë për të nxënit.
Nevoja e kualifikimit të mësuesve e të drejtuesve të shkollave për hartimin e saktë të
objektivave minimalë të të nxënit
Siç shihet, një nga drejtimet e rëndësishme të kualifikimit të mësuesve dhe të drejtuesve
të shkollave për pakësimin e braktisjes së fshehtë është aftësimi i tyre për të hartuar
saktë objektivat minimalë të të nxënit. Sipas mësuesve, vështirësitë kryesore në këtë
aspekt janë:
Nuk njihen kriteret e hartimit të OMDN-ve
Ka vështirësi në përcaktimin e nivelit minimal që duhet të arrijë çdo nxënës
Ka paqartësi nga disa mësues në hartimin e OMDN-ve sipas kritereve të sugjeruara
për ta (adresa, kushti/rrethana, mënyra etj)
Duhet mbajtur parasysh dhe niveli i klasës, që nënkupton nivelet e nxënësve të një
klase
Sipas drejtuesve të shkollave këto vështirësi lidhen edhe me aspekte të tilla:
Mosnjohja e programit të lëndës
Mësuesit nuk dallojnë OMDN nga OAN
Nuk arrijnë të përshtasin objektivat me nivelin e nxënësve/të klasës
Mësuesit nuk kanë modele ku të mbështeten (literaturë)
Nevoja e kualifikimit të mësuesve e drejtuesve të shkollave për hartimin e minitesteve
Për të matur rendimentin e mësimit në orë mësimi e kapitull, përkatësisht për të
matur plotësimin e objektivave minimalë të të nxënit janë përdorur minitestet për
orë mësimi dhe minitestet për kapitull.
Mësuesit shprehen se kanë vështirësi në hartimin e minitesteve, që lidhen me
përcaktimin e objektivit minimal, dallimin e qartë midis objektivave të arritjeve të
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nxënësve dhe objektivave minimalë. Ata kanë nevojë për udhëzues praktikë lidhur
me hartimin e minitesteve.
Drejtuesit e shkollave, vështirësitë në hartimin e minitesteve i shohin të lidhura me
përshtatjen e objektivit minimal dhe minitestit me nivelin e klasës, me formulimin e
pyetjes së minitestit, me mungesën e teksteve model për minitestet, me mosnjohjen
e përmbajtjes së lëndës dhe të nivelit të klasës.
Ajo çfarë duhet bërë që mësuesit dhe drejtuesit e shkollave të zotërojnë më mirë
hartimin dhe përdorimin e minitesteve ka të bëjë me rritjen e kapaciteteve të tyre
nëpërmjet veprimtarive trajnuese për hartimin e minitesteve sipas lëndëve,
identifikimin e niveleve të nxënësve në klasë si dhe me shkëmbimin e përvojës brenda
e jashtë shkollës, duke organizuar veprimtari të tilla si orë model, diskutime. Mësuesit
shprehen se kanë nevojë për botime me ushtrime për përgatitjen e minitesteve për
lëndë të ndryshme.

Përmbledhje e nevojave kryesore për trajnime për parandalimin dhe
pakësimin e braktisjes së fshehtë

Si përfundim, nevojat kryesore të mësuesve e të drejtuesve të shkollave për trajnime
lidhurr pakësimin dhe parandalimin e braktisjes së fshehtë janë të përgjithshme
dhe specifike.
Të përgjithshme
o Njohja e përmbajtjes së programeve lëndore.
o Njohja e veçorive psikologjike të nxënësve, veçanërisht të nxënësve në vështirësi

për të nxënë.
o Njohja e metodologjive të reja të mësimdhënies dhe të të nxënit, të metodave e

teknikave ndërvepruese të të nxënit, me qendër nxënësin dhe zbatimi i tyre për
pakësimin e braktisjes së fshehtë.

o Aftësimi për të hartuar saktë objektivat e arritjeve të nxënësve sipas niveleve,
mbështetur në programet mësimore dhe në nivelin e nxënësve.

Të veçanta për braktisjen e fshehtë
o Ndërgjegjësimi i mësuesve, i prindërve, i drejtuesve të shkollave për të kuptuar

dhe për të hetuar dukurinë e braktisjes së fshehtë si dhe përcaktimi i përgjegjësive
konkrete.

o Aftësimi i drejtorëve të shkollave për të hartuar saktë objektivat e arritjeve të
nxënësve në planin vjetor me format të ri.

o Aftësimi i mësuesve për të hartuar saktë objektivat minimale të orës mësimore
dhe të kapitullit.

o Aftësimi i mësuesve për të hartuar saktë e për të përdorur me efikasitet minitestet
për orën mësimore.

o Aftësimi i drejtuesve të shkollave për të hartuar saktë e për të përdorur me
efikasitet minitestet për kapitullin.

o Aftësimi i prindërve për t‘u kujdesur që fëmijët e tyre të kapërcejnë vështirësitë
në të nxënë.

o Ngritja dhe instruktimi i grupeve të patronazheve për të punuar me nxënësit
që nuk arrijnë plotësimin e objektivave minimale të të nxënit.
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Propozim për një sistem veprimtarish trajnuese

Vetëzhvillimi profesional
Çdo mësues përgatit një plan vjetor të vetëzhvillimit të tij për pakësimin e braktisjes
së fshehtë, të kontrollueshëm për zbatimin e tij nga ekipi lëndor dhe nga drejtoria e
shkollës:
o Studim i literaturës së projektit, seria e lirbrave: “Braktisja e fshehtë” të UNICEF

me autor S.Llambiri.
o Vetëvlerësim për përmbushjen e objektivave minimalë nga nxënësit.
o Analiza për rezultatet e minitesteve.
o Caktimi i detyrave për përmirësime
Trajnimi i brendshëm në shkollë
Çdo ekip kurrikular/departament lëndor përgatit planin vjetor të kualifikimit të

mësuesve edhe me çeshtje që lidhen me pakësimin e braktisjes së fshehtë, të
kontrollueshëm për zbatimin e tij nga drejtoria e shkollës.

o Diskutime për literaturën që lidhet me pakësimin e braktisjes së fshehtë.
o Ushtrime për hartimin e objektivave minimale të të nxënit për orë mësimore e

për kapitull dhe të minitesteve përkatëse.
o Punë në grupe e mësuesve për hartimin e objektivave minimale të të nxënit për

orë mësimore e për kapitull dhe të minitesteve përkatëse.
o Orë model për shkëmbimin e përvojës.
Trajnimi në nivel DAR/ZA
Sektori i kurrikulës dhe i cilësisë përfshin në planin vjetor një tematikë të posaçme

për trajnimin dhe kualifikimin e specialistëve të saj, të drejtuesve të shkollave
dhe të mësuesve për pakësimin e braktisjes së fshehtë.

o Diskutime me specialistët dhe drejtorët e shkollave duke u bazuar në literaturën
që lidhet me braktisjen e fshehtë, me synim ndërgjegjësimin e tyre për pasojat e
kësaj dukurie.

o Trajnime me specialistët dhe drejtorët e shkollave për hartimin e planit vjetor
me format të ri me synime e objektiva të sakta të arritjeve të nxënësve dhe
testim i tyre për aftësitë e fituara.

o Trajnime me drejtorët e shkollave për hartimin e saktë dhe përdorimin me
efikasitet të minitesteve për orën mësimore e për kapitullin dhe testimi tyre për
aftësitë e fituara.

o Diskutime me mësuesit rreth literaturës për braktisjen e fshehtë.
o Trajnim i mësuesve për hartimin e saktë të objektivave minimale për orë

mësimore e kapitull dhe të minitesteve përkatëse.
o Testim i mësuesve për aftësitë e fituara në trajnime.
o Analiza për rezultatet e minitesteve dhe caktimi i detyrave për përmirësim.
o Trajnim me prindërit dhe organizmat e tyre në shkollë për përfshirjen e tyre në

pakësimin e braktisjes së fshehtë.
o Trajnim me përfaqësues të qeverive të nxënësve për përfshirjen e tyre në

pakësimin e braktisjes së fshehtë.
Mbështetja nga MASH dhe IZHA
o Ngritja dhe çertifikimi i grupeve rajonale të trajnuesve për braktisjen e fshehtë.



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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 2
September 2015

268

o Përgatitja dhe vënia në dispozicion DAR-eve të moduleve të nevojshme të
trajnimit.

o Pajisja e DAR-eve me literaturën e nevojshme për pakësimin e braktisjes së
fshehtë.

o Asistencë për veprimtaritë trajnuese rajonale.
o Lidhja e marrëveshjeve dhe ndërtimi i bashkëpunimit me organizata të vendit

e të huaja që kanë interes në këtë fushë për të siguruar asistencë teknike dhe
mbështetje financiare në nivel kombëtar dhe rajonal.

Falenderime

Në kryerjen e këtij studimi kanë dhënë kontribut të vlefshëm dhe meritojnë
falenderime:
Specialistë të DAR Kukës, drejtues shkollash dhe mësues që janë treguar
bashkëpunues gjatë plotësimit të pyetësorëve dhe zhvillimit të testimeve.
Specialistë të arsimit, mësues, drejtues të shkollave që janë treguar të gatshëm të
intervistohen
Drejtoria Arsimore Rajonale Kukës dhe zyrat Arsimore Has e Tropojë për mbështetjen
e dhënë në procesin e realizimit të testimeve.
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Tendencat e sovranitetit shtetëror në bashkësinë europiane

Merisë Rukaj
Abstrakt

Koncepti i sovranitetit, sipas të cilit shteti nuk duhet të jetë nën autoritetin e një shteti
tjetër dhe se ai ushtron ekskluzivisht pushtetin e tij brenda një territori të caktuar, është
sfiduar tashmë  nga proçesi i integrimit europian. Padyshim që Bashkimi Europian mbetet
një nga projektet më të diskutueshme në botën moderne. Zakonisht, BE-ja është
portretizuar si simbol i unitetit europian, ku spikat triumfi i sovranitetit të përbashkët
mbi nacionalizmin e tepruar. Herman Van Rompuy ka thënë se: Koha e shtetit komb ka
përfunduar dhe se ideja që shtetet mund të qëndrojnë vetëm është thjesht një iluzion.
Në fakt, vetë evolucioni që ka pësuar Bashkimi Europian, që nga krijimi i tij deri tek
anëtarësimi i 27 shteteve, të cilët ushtrojnë kompetenca të përbashkëta në më shumë se
30 fusha të ndryshme të jetës politike, ekonomike dhe sociale të shteteve anëtare, ka sjellë
zhvillime të rëndësishme të cilat nuk na lejojnë më ta shohim konceptin e sovranitetit të
shteteve anëtare të BE-së në të njëjtën mënyrë siç do ta shihnim atë  po të mos ekzistonte
integrimi europian.
Heqja e kufijvë të brëndshëm, ekzistenca e një sistemi juridik mbinacional, koncepti i
qytetarisë europiane janë tregues që sovraniteti i shteteve anëtare është transformuar
tashmë apo thjesht ato kanë ndikuar në ushtrimin e sovranitetit shtetëror në një mënyrë
tjetër nga ajo klasike?
Qëllimi i këtij studimi është të analizojë natyrën dhe shkallën deri në të cilën BE ka
transformuar  nocionin e sovranitetit kombëtar. Referimi në dispozitat e traktateve
themeluese të BE-së do jetë kyç në trajtimin e kësaj çështjeje, ku vëmendja më e madhe do
fokusohet tek kompetencat e institucioneve europiane dhe tek influenca e tyre në politikat
kombëtare të shteteve aderuese.

Fjalët kyçe: Sovranitet Shtetëror, Bashkimi Europian, Sistem Juridik Mbinacional, Heqja
e Kufijve të Brendshëm, Qytetaria Europiane.

Hyrje

Bashkimi Europian ka sfiduar disa prej elementëve të politikës së sotme moderne.
Në veçanti, Bashkimi Europian ka treguar që shtetet mund të qëndrojnë bashkë
dhe të ndajnë me njëri-tjetrin ligjet, monedhën, sigurinë dhe fusha të tjera të cilat,
zakonisht, janë nën kontrollin e shteteve anëtare.(Reznick, 2013, 1) Si rrjedhojë,
kuptimi tradicional i nocionit të sovranitetit shtetëror është shndërruar në një nocion
relativ dekadat e fundit. Që kur është krijuar BE, shtetet anëtare kanë hequr dorë
në mënyrë të konsiderueshme nga sovraniteti i tyre. Duke u nisur nga ky
këndvështrim, në debatet politiko-juridike shpesh është shtruar edhe pyetja se kush
është mbajtësi kryesor i sovranitetit në BE: A vazhdojnë shtetet anëtare të mbajnë
pjesën më të madhe të sovranitetit te tyre edhe pas aderimit në BE apo sovraniteti i
tyre zhvendoset në mënyrë të konsiderueshme tek institucionet e BE-së? Në realitet,
shtetet anëtare transferojnë një pjesë të sovranitetit të tyre; ato vazhdojnë të jenë
sovranë në shumë fusha të politikbërjes shtetërore por në mënyrë që t’i përkasin
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familjes europiane ato janë të detyruar të heqin dorë nga një pjesë e sovranitetit të tyre.

Transformimi i sovranitetit shtetëror me aderimin në BE

Integrimi në Bashkimin Europian padyshim që ka sjellë modifikim në kompetencat
e shteteve anëtare. Duke ndjekur këtë logjikë, mund të themi se, sovraniteti nuk
është një nocion i pandryshueshëm, përkundrazi është një nocion i cili është
transformuar në mënyrë konstante gjatë ndërveprimeve shtet anëtar - BE.
Bashkimi Europian ka shumë karakteristika të cilat e dallojnë atë nga organizatat e
tjera ndërkombëtare. Nuk ekzistojnë kufij të brendshëm mes shteteve anëtare të
BE-së dhe qarkullimi i lirë i mallrave, personave, shërbimeve dhe kapitaleve është i
garantuar nga traktatet themeluese. Qytetaria europiane është një tjetër karakteristikë
siu generis e Komunitetit Europian. Ekzistenca, gjithashtu, e një rendi juridik
mbinacional që ruan superioritet në ligjet kombëtare, është atribut që i njihet vetëm
një Bashkimi të tillë shtetesh.
Shtetet anëtare të BE-së i kanë dhënë kësaj të fundit të drejtën për të marrë përsipër
përgjegjësi në lidhje me çështjet e sigurisë. (Kirchner & Sperling, 2007, 6). Është e
rëndësishme të theksojmë se në kuadrin e integrimit europian, siguria është një ndër
fushat kyçe ku shtetet anëtare transferojnë sovranitetin e tyre drejt BE-së, por duke e
ruajtur kontrollin në disa fusha të sigurisë, në veçanti në mbrojtjen kombëtare. Në
këtë stad të shteteve anëtare, kufijtë janë bërë transparentë: sa më shumë që Bashkimi
Europian zgjerohet territorialisht, aq më pak të rëndësishme bëhen kufijtë shtetërorë.
Arsyeja e “shkrirjes” së kufijvë të brendshëm të shteteve anëtare të BE-së vjen si nevojë
e tyre për t’i bërë ballë globalizimit. Shtetet anëtare nuk mund t’u bëjnë konkurrencë
shteteve të tjera të vetme, popullsia e tyre  është e vogël, ato nuk kanë burime të
mjaftueshme, dhe për këto arsye ato vendosin që është më mirë të heqin dorë nga një
pjesë e sovranitetit të tyre me qëllim që të bëhen pjesë e një bashkimi të fuqishëm , i cili
do  jetë një “lojtar” i konsideruëshëm në tregjet ndërkombëtare, duke bashkuar burimet
e shteteve aderuese. Për më tepër, ideja për t’i bërë ballë globalizimit, çoi në nevojën e
krijimit të një monedhe të përbashkët europiane, Euro, e cila do të lehtësonte padiskutim
marrëveshjet në tregjet ndërkombëtare dhe kombëtare të shteteve që do e njihnin atë,
por do të ndikonte, padiskutim, edhe në transformimin e nocionit të sovranitetit
ekonomik të shteteve anëtare.
Çështja e qytetarisë europiane është edhe kjo e lidhur ngushtë me problematikën e
“sovranitetit të transferuar”. Kështu, Traktati i Maastricht-it, i nënshkruar në 1993,
krijoi qytetarinë europiane, e cila i dha shtetasve të 12 shteteve anëtare të asaj kohe të
drejtën për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale dhe në zgjedhjet europiane. Kjo solli
hapjen e kufijve shtetërorë, duke lejuar shtetasit e shteteve anëtare të jetojnë në çdo
shtet tjetër anëtar të BE-së. (Duff, 1994, 106-107). Një parashikim i tillë në traktatin e
Maastricht-it e transformoi nocionin e shtetësisë; ky nocion tashmë nuk ishte i lidhur
ekskluzivisht vetëm me shtetin shtetësinë e të cilit qytetari mban, por në të njëjtën
kohë as nuk zëvendëson shtetësinë kombëtare, por që luan një rol të rëndësishëm në
aspektin e pjesëmarrjes politike dhe të formimit të identitetit europian.
Bashkimi Europian ushtron sovranitet në kuptimin juridik; ai krijon norma juridike dhe
pikërisht natyra e normativës juridike e dalë nga Komuniteti Europian përcakton ekzistencën
ose natyrën e transformimit të konceptit të sovranitetit shtetëror.(Tokàr, 2001, 8).



271

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 2
September 2015

Sipas juridiksionit të Gjykatës Europiane, e drejta europiane është “një sistem i ri
juridik”, i ndryshëm nga e drejta ndërkombëtare dhe nga e drejta kombëtare, por
superior ndaj ligjeve të shteteve anëtare. Kështu, Gjykata Europiane, në jurisprudencën
e saj, ka krijuar doktrinën e saj të famshme, mbi zbatueshmërinë e drejtëpërdrejtë të
normës juridike europiane, me çështjen Van Gend en Loos (Case 26/62 Van Gend &
Loos 1963,ECR1, nature of Union law, rights and obligations of individuals) dhe mbi
supremacinë e normativës komunitare ndaj normativës kombëtare të shteteve anëtare,
me rastin Costa v . ENEL (Case 6/64 Costa v.ENEL 1964, ECR 1251, nature of Union
Laë; direct applicability, primacy of Union law).
Parimi i zbatueshmërisë së drejtëpërdrejtë do të thotë se e drejta e Unionit ia kalon të
drejtat dhe ua imponon obligimet drejtëpërsëdrejti, jo vetëm institucioneve të Unionit
dhe Shteteve Anëtare por gjithashtu edhe qytetarëve të Unionit. (Borçard, 2010, 119).
Parimi i supremacisë së normativës komunitare u krijua si nevojë e zgjidhjes së
konflikteve mes së drejtës komunitare dhe asaj kombëtare. Duke pasur parasysh
këto implikime, Gjykata e Drejtësisë i atribuoi përparësinë së drejtës komunitare
ndaj asaj nacionale, në rastet e konflikteve mes këtyre dy sistemeve. (Shih rastin
Cosat v.ENEL).
Thënë me fjalë të tjera, rendi juridik komunitar, i materializuar në Rregullore,
Direktiva apo Vendime minon në mënyrë direkte nocionin tracional të sovranitetit
shtetëror.
Konkretisht, aktet ligjore komunitare që ushtrojnë ndikim të skajshëm në sistemet
ligjore kombëtare janë Rregulloret. Këto të fundit zbatohen plotësisht në shtetet
anëtare dhe transferojnë të drejta ose i ngarkojnë qytetarët e BE-së me detyrime,
njëlloj siç bëhet me të drejtën kombëtare, pra Rregullorja ka zbatueshmëri direkte
në territorin e shtetit anëtar.
Po ashtu, karakteri detyrues dhe zbatueshmëria e drejtëpërdrejtë e vendimeve të
institucioneve të BE-së interferon në mënyrë të pashmangshme legjislacionin
kombëtar të shteteve aderuese.
Ndërkohë ndikim jo aq me peshë në sistemet ligjore kombëtare ushtrojnë edhe
direktivat e Komunitetit Europian. Ky ndikim i zbehtë i tyre vjen duke u nisur nga
natyra e vetë direktivës, e cila nuk ka si qëllim kryesor unifikimin e ligjit, siç e ka
Rregullorja, por harmonizimin e tij. Në këtë kontekst, shohim jo një imponim të
skajshëm të saj në sistemet ligjore kombëtare, përkundrazi direktiva është shembulli
tipik se si ndërlidhen dhe plotësohen rendet ligjore të BE-së me ato kombëtare.
Karakteri detyrues i direktivës del në pah vetëm tek rezultati që duhet arritur nga
shtetet anëtare me anë të direktivës, ndërkohë vetë shtetet anëtare do të vendosin se
si dhe me çfarë masash do të arrihet rezultati.
Traktati i Romës, Traktati i Maastrichtit dhe Traktati i Lisbonës themeluan strukturat
e BE-së duke krijuar institucionet e saj dhe duke iu dhënë atyre kompetenca të cilat
më përpara i përkisnin shteteve anëtare. Është e rëndësishme të theksohet se traktatet
e BE-së i kanë atribuar Bashkimit Europian  pushtetin për të kontrolluar disa prej
fushave politike të shteteve anëtare: agrikultura, ekonomia, mjedisi, energjia, politika
e jashtme, siguria. (http://europa.eu/pol/index_en.htm, 2012).
Traktati më i diskutuar, por edhe më i rëndësishmi, i dalë nga Bashkimi Europian
është ai i Lisbonës. Ky traktat vuri në qënder të vëmendjes për të gjithë Bashkimin
Europian këto institucione: Komisioni Europian, Këshilli Europian, Këshilli i
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Ministrave, Parlamenti Europian dhe Gjykata e Bashkimit Europian. (Bache & Ian
& Bulmer & Simon & George & Stephen, 2001, 229). Struktura dhe shpërndarja e
kompetencave për secilin prej këtyre institucioneve është e ndryshme. Në qoftë se
do të vlerësojmë shkallën e influencës të këtyre institucioneve në politikën e
brendshme të shteteve anëtare do doja të analizonim dy aspekte të rëndësishme si,
1) A përfaqësohen shtetet anëtare në institucionet e BE-së në mënyrë të barabartë?
2) Vota e të gjithë shteteve anëtare a ka të njëjtën peshë?
Komisioni Europian përbëhet nga 28 Komisionerë. Ky institucion është iniciatori
formal i proçedurave legjislative, por vepron gjithashtu edhe si mediator ndërmjet
qeverisjeve anëtare ose mes institucioneve europiane në rastet e projektligjeve. Ndërsa
roli kryesor i tij është të ekzekutojë vendimet e aprovuara.
Në rastin e Këshillit Evropian bëhet fjalë për atë institucion të BE-së, që prezanton
elementin ndërshtetëror në një mënyrë  krejt të veçantë. Përbërja dhe detyrat e tij
rregullohen me nenin 15 të Traktatit të BE:
“(1) Këshilli Evropian i jep Unionit impulse të domosdoshme për zhvillimin e tij
dhe përcakton në këtë kontekst prioritetet dhe objektivat e përgjithshme politike.
Ai nuk ka kompetenca legjislative.
(2) Këshilli Evropian përbëhet nga kryetarët e shteteve dhe të qeverive si dhe nga
Kryetari i Këshillit Evropian dhe Kryetari i Komisionit. Përfaqësuesi i Lartë për
Politikat e Jashtme dhe të Sigurisë merr pjesë në punimet e tij.”
Ku qëndron rëndësia dhe ndikimi i këtij institucioni, nëse ai vetë nuk është aktiv
nga pikëpamje legjislative? Mund të fillojmë me faktin, që kryetarët e shteteve dhe të
qeverive, si politikanët drejtues të shteteve anëtare pjesëmarrëse, përcaktojnë në një
pjesë të miirë axhendën e Unionit, pra përcaktojnë linjat drejtuese politike, ekonomike
dhe shoqërore për të gjithë fushat e veprimtarisë. (http://www.dadalos-europe.org/
alb/grundkurs_4/gerichtshof_der_eu.htm).
Krahas kësaj ka edhe një element të dytë, që Këshilli Evropian hyn në lojë gjithmonë
në rolin e zgjidhësit të konflikteve, nëse është e pamundur, që konfliktet të zgjidhen
në nivel më të ulët, për shembull në nivelin e ministrave përgjegjës për dikasteret
përkatës. Atëherë me anë të Këshillit Evropian tentohet, që duke përdorur për
shembull package deals të gjendet një zgjidhje e pranueshme nga të gjitha palët.
 ( http://www.dadalos-  europe.org/alb/grundkurs_4/gerichtshof_der_eu.htm).
Më tej, një rol drejtues i takon Këshillit në politikën e jashtme dhe ai është aktor
qendror në çështje të tilla si zgjerimi, ndryshimet e Traktatit etj., pra gjithmonë
atëherë kur është fjala për vendosjen e shinave të rëndësishme të BE. Përveç kësaj, ai
merr edhe vendime të rëndësishme në çështje personeli, duke emëruar vetë Kryetarin
e vet, Kryetarin e Komisionit Evropian dhe Përfaqësuesin e Lartë.(http://
www.dadalos-europe.org/alb/grundkurs_4/gerichtshof_der_eu.htm).
Një institucion tjetër i BE-së, i cili siguron një përfaqësim të barabartë të shteteve anëtare
është Gjykata e Bashkimit Europian, e cila përbëhet aktualisht nga 27 gjykatës dhe 8
Prokurorë të Përgjithshëm, të cilët emërohen në pajtim të përbashkët të Qeverive të
Shteteve Anëtare, për një periudhë gjashtë vjeçare. Çdo shtet anëtar dërgon një Gjykatës.
Detyra qendrore e Gjykatës së BE në tërësi - është ruajtja e të drejtës në interpretimin
dhe zbatimin e marrëveshjeve (neni 19, kreu 1 Marrëveshja  e BE). Ndër kompetencat
e saj bëjnë pjesë konflitket ligjore mes shteteve anëtare, rastet e konflikteve mes
Unionit dhe shteteve anëtare, mes organeve dhe institucioneve të BE si dhe mes
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individëve dhe Unionit. Krahas kësaj gjykatat kombëtarë kanë mundësi t’i drejtohen
Gjykatës në kuadër të një procesi gjyqësor të një gjykate kombëtare, në rast se ka
probleme të interpretimit lidhur me të drejtën komunitare. (http://www.dadalos-
europe.org/alb/grundkurs_4/gerichtshof_der_eu.htm). Ndikimi i saj i vërtetë duket
vetëm atëherë, kur shohim veprimtarinë e saj në fusha të veçanta. Ajo ka ndikuar
në një masë shumë të madhe kuadrin kushtetuto-ligjor në drejtim të
mbikombëtarizmit dhe ndër të tjera ka realizuar edhe parimin e veprimit të
pandërmjetësuar dhe të drejtpërdrejtë të së drejtës komunitare – pra, për secilin qytetar të
Komunitetit Evropian pa ndërmjetësimin e shteteve anëtare – si dhe parimin e
përparësisë të së drejtës komunitare ndaj asaj kombëtare. ( http://www.dadalos-
europe.org/alb/grundkurs_4/gerichtshof_der_eu.htm).
Këshilli i Ministrave, edhe pse përbëhet nga një numër i barabartë përfaqësuesish të
shteteve anëtare, në nivel ministrash, është një institucion ku spikat pabarazia
ndërmjet shteteve anëtare. Kjo ndodh në proçedurën e të votuarit dhe të marrjes së
vendimeve, për të cilat kërkohet shumica e cilësuar. Si rregull i përgjithshëm shumica
e cilësuar është e mjaftueshme dhe metoda e kalkulimit të saj është e veçantë: Me 1
Nëntor 2014, ka hyrë në fuqi sistemi i ri i mazhorancës së dyfishtë, sipas së cilës
mazhoranca e kualifikuar arrihet kur së paku 55% e shteteve anëtare që përfaqësojnë
65% të popullatës së BE-së, votojnë për propozim legjislativ. Ndërsa në rast të
vendimeve që duhen të merren në fusha të ndjeshme politike apo për Traktatet
themeluese, është i nevojshëm unanimiteti.
Parlamenti Europian është një tjetër institucion i cili minon sovranitetin kombëtar
të shteteve anëtare. Numri i vendeve në Parlament përcaktohet në raport me numrin
e popullsisë së shteteve anëtare, gjë që shpie automatikisht në minorancë shtetet me
popullsi më të vogël, ndërkohë shtetet me popullsi më të madhe marrin vende më
shumë në Parlament dhe si rrjedhojë bëhen zë më i fuqishëm në proçesin legjislativ.
Traktati i Lisbonës zgjeroi kompetencat e Parlamentit Europian dhe ndryshoi
mënyrën e të votuarit dhe politikat institucionale të BE-së. (http://europa.eu/
lisbon_treaty_/glance/index_en.htm, 2012). Traktati i Lisbonës parashikoi një
proçedurë vendimmarrjeje më efiçente në institucionet e BE-së dhe për të përmbushur
një parashikim të tillë dispozitat e traktatit parashikonin rritje të kompetencave
institucioneve të BE-së, ekskluzivisht të kompetencave të  Parlamentit Europian.

Konkluzione

Bashkimi Europian e ka fituar autoritetin që ka sot nga shtetet anëtare. Ai është
krijuar nga një sërë marrëveshjesh ndërkombëtare dhe asnjëherë nuk është vënë në
diskutim që shtetet anëtare nuk janë më sovrane por është evidente që anëtarësimi
në Bashkimin Europian ka reduktuar sovranitetin kombëtar të shteteve anëtare. Së
pari, Traktati i Lisbonës ka specifikuar qartazi se cilat janë fushat në të cilat BE
mund të ushtrojë influencën e tij në mënyrë të drejtëpërdrejtë dhe cilat janë lënë nën
influencën e shteteve anëtare. Si rrjedhojë, shtetet anëtare  ruajnë kontrollin në
çështje të tilla si, shëndetësia, arsimimi, kultura, politikat sociale, etj. Ndërkohë ajo
çfarë i është “rrëmbyer” me të vërtetë shteteve anëtare është pavarësia ekonomike, e
justifikueshme gjithsesi për t’i bërë ballë globalizimit. Gjithsesi vlen të theksohet
fakti se, humbja e së drejtës së shteteve anëtare për të vendosur në lidhje me çështjet
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ekonomike apo me çështje të tjera që i janë deleguar BE-së, ka ndodhur me vullnetin
e tyre të plotë.
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Abstract

The theme will be handled in ethical and sociological views taking in consideration the
individualism’s concept into postmodern context.

 The important points to be discussed:
§ Firstly, we are going to discuss the concept of individualism in a contemporary

approach and bring some of the elements that make imposible or sometimes block
the capability of humans to socialize or to be socialized.

§ Another important point will be, to study the causes of this imposibility, the target
groups included in, the most important sourses which stop or block their capability
of adapting to the social structure.

§ At the same direction will be discussed the term and the institution of individualism,
the meaning in this context and how are and are not involved the human beings in
this institution; the manner they act.

§ Then, taking hands of scientific supplies, the essay will be focused in the causes of
the resourses: are natural or artificial ones? Are these resourses causing consiently
by people and are they addicted by the other side of the problem? Do they like being
framed or do they contibute te be socialized and to socialize the others?

The work will call in the best analists of the aera of the moment or of all the time. The
essay will be re-enforced by the analists of the area: Kant, Nietzsche, Weil, Marcuse,
Fromm ect.

Key words: individs, individualism, ethics, society, contemporary, association.

Introduction

Individualism is getting every day more, a phenomenon, even so the society tents
to the modernism. I do not mean that the modern society is oriented to the
socialization, but despite this people have the possibility to stay more to-gather.
The places and the ways are not the purpose of this topic.
Individualism every day is taking control of man’s standard of living and way of
thinking. This happens due to the widening and the narrowing of the areas we
move, we built our life. Individualism is becoming an everyday friend even we like
or don’t like it. It is an inevitable argument any more.
The individualism can be overtaken in two different ways. From one part there are
those who valuate it and like this way of being and fight to reach it, to considerate
as negative and harmful the attempts to categorize the people in this or that way of
thinking.
 From them who think in this way, we mention, first Nietzsche, who in Ecce Homo,
expresses: It is terribly naive to say; the man should be this or that! The reality offers amazing
different characters, the plenty of a prodigal of transformed shapes – when a poor and workless
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moralist comments: NO! The man should be different. Even so, this satisfied oneself fanatic,
knows how the men should be, he paints himself in the wall and says “Ecce home”!1

 Meanwhile in the other side there are the individuals to whom the individualism
is imposed by some social circumstances. The individuals, who are caught by the
individualism’s web, can be classified in three groups:
a) In the first one, are involved those who have voluntary chosen that kind of

living.
b) In the second one, are involved those who are manipulated or incapable to

understand there were caught by the individualism’s web as the consequence
of social cultural and economic developments, thinking to have chosen
personally that kind of living.

c) In the third group are involved those people conscious in the living
circumstances, but powerless to change it. Even so, they continue their attempts
to change the situation.

Let’s flash to the situation of the man in the modern society

The modern period, is that where bloomed the scientific and technologic development.
That made possible to the man to take the control more and more over the organized
matter, to refine it, taking every day more the control of it. The man caught up an
extraordinary affectivity in the work thanks to the machinery building through
the technological evaluation, which was accompanied with a high productivity of
the materials and the facilities for the man in his life activities.
Despite the goods and the advantages, the modern man is agitated. According to
Fromm about this situation he says: “... he works, but faintly he is conscious about his
worthless activity. In the same way he feels incapable for his individual life and his social
one”.2

Precisely, this paper aims to carry out step by step this proportion having in
consideration the problems and the situations which bring the individual’s
incongruity to the social group. We will focus our attention to a large sight, trying
to underline the density of the phenomena (as long as we consider it as such!)
referring to some of the best critics of the field.
The proportion individual – society it too much complex, where in one side the
society is perceived as group of individuals who coexist and co-share values, and in
the other side, seems as its dynamic of the development, fixes boundaries to the
subject owing to integrate in it, even if it can’t be the main purpose. In this context
it gets too difficult for the individual to adapt to the social, opening the path to be
born the individualism. Consequently, the spreading of the individualism constitutes
one of the most important elements of the modern period.
The definitions over the individualism are doubtless from different kinds and different
sizes, but firstly, I have preferred to get the reference from the vocabulary of sociology
from the authors Bruce – Yearley, where the definition for the individualism, is
pointed in this way:

___________________________________________

1 Nietzsche, F. Ecce homo Part 1. Trans. Taulant Hatia. Tirane, Uegen 2005.
2 Fromm, E. Man for himself  Pg. 17. Trans. In Albanian. Agim Abdullahu, Tirane, Phoenix 2003
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- Individualism has a very wide variety of meanings but either as a description
or as a political preference, it implies contrast with characteristics that come from
non-voluntary membership of some sort of group. For example, the Protestant
Reformation’s insistence that each of us had to answer to God for our piety was an
individualistic attack on two aspects of Catholic teaching. It denied that a priest or
other official was necessary for our salvation and hence was an assertion of individual
right. It also denied that the piety of the people as a whole could compensate for
personal failure: it was thus an assertion of individual responsibility.
- As a political program, individualism stands for the rights of the individual
against the power of the state or some ruling elite. As we can see from the popularity
of constitutional safeguards of individual rights and of politics based on equal
citizenship, individualism is now universally accepted, in rhetoric at least.
Contemporary cultures differ in the extent to which individual freedom is celebrated
and encouraged.
- However, all modern cultures experience some difficulty over the exact extent
of individual liberty. For example, in the USA many conservative Christians use
individualistic arguments to say that they prefer their children not to be taught
about current biological views on evolution. In this way, individual rights may
come into conflict with other features of modern culture, such as the idea that there
are scientific experts whose views are well founded and are not just an expression
of an individual, personal opinion. Individualism may also refer to one side of two
enduring arguments about the nature of the social sciences. The first argument
concerns method. Against scholars such as Emile Durkheim who argue that the
proper concern of sociology is the explanation of social facts (that is, data which
relate to societies and social groups), methodological individualists assert that social
phenomena can ultimately only be explained in terms of facts about individuals.
Hence although we can, as a matter of convenience, compare the suicide rates for
classes of people, we should remember that such rates are merely the accumulation
of the acts of individuals and thus any explanation must be convincing at the level
of individual actors. The second argument is closely related and concerns the extent
to which individuals are as they are because of individual, personal factors or because
of their membership of social groups. The individualist stresses the voluntary
components of beliefs, actions and identity3.
Taking in consideration the individualism not far as a definition, but as a
phenomenon, it can be treated in two ways: a) the first the positive consideration,
where the individualism is understood, as an achievement of the modern society, in
which – recently – the individual, feels free to act according to his assurance, to
choose his own way of living. This is an achievement and can’t be denied by anyone,
but although Charles Taylor writes: “there are a lot of people, who says that the
individualism, doesn’t have a full shape, because the economic systems, the models of family’s
live and traditional notions, subdued extremely our freedom to be ourselves.4

 In fact, the modern freedom was won by the people, exactly being retrograde toward
the traditional models, where an extraordinary contribution was given by economic

_____________________________________________

3 Bruce - Yearley - The SAGE Dictionary of Sociology(2006), SAGE Publications Ltd, London.
4 Taylor, Ch. The ethics of authenticity (2003). Part. Trans. In Albanian Muci, Virgjil. ISP, 2006.
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and scientific evolutions. Despite the scientific achievements, brought to the modern
people some problems principally social, kinds of problems to be discussed above:

1. How the development of science and technology
stimulate individualism’s henomena

- One of the discomforts of modern people is summarized in that the philosophers
as Horkhaimer and Taylor have determined as instrumental reason. If we
determined this concept, we would say this: we will understand with the term
instrumental reason, the kind of the nationality we introduce when we plan
more economical usage of the tools to reach a fix a fixed purpose. The
instrumental reason aims the maximum efficiency and the best relationship
between the cost and the profit.
In this context it seems like the usage of the reason serve to the productivity’s
role of goods.

- But the scientific and technological development isn’t applied only related with
the work, because a giant technology runs in the assignment of the
entertainment too. The magic box here, is the computer with different kind of
it, whose have “gotten blind” the people, - mainly the youngsters – who’s as
soon as they finish doing the scholastic tasks and duties, they start their time
of entertainment. Consequently, computer-robot is become in the same time,
in the best friend and enemy.

- The time people waste using the techno-domestics inventions, it is getting
bigger and bigger every day, and this time stands on the time’s back people
spent studding, reading books, walking, sightseeing, going to the cinemas,
theatres, operas or in other different kinds of social – cultural activities.

- The number of those who work at home with the computer, is getting every
day bigger, causing the reduction of the time people spent to stay to each-
other.

- Other negative aspect to underline is that with the big technological
development has substituted the manual work of people, making it possible to
reduce the contacts of person with one another.

- And, in the end, we could say, that all this development, in its complexity, has
left the people breathless, converting it – the people – in a slave of the technology
created by him. In this line, we conclude that the man’s work is substituted
with the technology. People in this process seem to me transformed in an
instrument, with the unique goal to maintain the technology. So, we have
transformed the technology in an instrument to fill full our intentions, while
ourselves in an instrument of this tool.

The above list it is only some of the general “symptoms”, introduced to the man
from the technological developments. The list may be endless by the specific society
we refer, although, the above problematic, affect in the paleness of the relationship
between people, and consequently in the reduction of social contacts. Clearly, these
facts push people toward individualism and the heartland of the people in their
selves.
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2. The rapport individual – society
- How the society of consumption stimulate individualism

Above the whole technological “contribute”, there are a lot of other motives, which
ham the relationship between the one individual and the social group, reducing
more these rapports. As it can be understood, the mentioned developments are
adopted in the modern and democratic societies, principally those of the western,
which tempt to export their values to the other societies too. It is right to think in
these societies the individual enjoys the rights and the freedom more than another
individual in a certain society, at least de jure. Nobody can deny these facts, even so
the question it is a little bit complicated.
Thus, referring to the philosopher H. Marcuse, we make this dialogue:
- The modern society individual, choose voluntary the absence of his liberty.
- How does it happen’
- It happens in this way, the individual who lives in the society of the welfare,
thinks his life is enough good in that level it is, concluding that the society where
he lives it is a progressive one. He concludes in this way, comparing the society
where he takes part, with the other societies with lower economic and social level.
He doesn’t equalize the moment potential in which he live with the possibilities he
has to change or to improve. So, he feels pretty good in the situation he is. We hold
up this reality, forgetting the space of the possibility.5

Herbert Marcuse (1898 – 1979)
Njeriu nje-dimensional (2006). Trans. In Albanian. Gaqo Karakashi, Plejad, Tirane,
Pg.57.
There out this moment our life gets one-dimensional. In this situation, the man,
can’t oppose to the opponent things, losing his liberty de facto. In the same way and
in the same time he loses a good part of his citizen’s liability. The one-dimensional
person is always looking for something, without knowing what he is looking for.
He is not happy, but continually dissatisfied. He consumes more and more material
goods, acting and performing always like that, and again he is dissatisfied even if
he could be wealthy. In fact most of people in this society think they are living
enough good to not try to change or to choose other alternatives. This is one of the
most typical symptoms of individualism, because people enjoying the commodity
offered by the abundance’s society, get passive closing in their individualism, not
worrying what does happen in the reality.

3. The dark side of individualism

Despite the fact individualism is considered one of the biggest achievements of the
modern civilization; it brings one of the most important moods of the people of
nowadays. Certainly, the positive side consists in that people can choose their models
of life, can have formed their convictions, but apart from these advantages there are
some advantages. The negative consideration is oriented from the individualism as
a vital process has produced some individuals who suffer the absence of passion,

__________________________________________

5 Herbert Marcuse (1898 – 1979) Njeriu nje-dimensional (2006). Trans. In Albanian. Gaqo Karakashi, Plejad,
Tirane, Pg.57.
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who seem do not have anymore any aim or ideal in life. This loss of goals is related
with a kind of contraction people undergo. In this context we conclude the people
concentrating in their individual life, lose the wide vision of community life.

4. The loss of the political freedom

The democratic equality turned the individual with the face from himself. Saying it
differently, the darker side of individualism has to do with the heartland in himself,
which it shrinks our lives, getting poor them from semantic getting them less related
with other people or with the entire society. In this situation, the individual loses
his political freedoms de facto, even if he possess then juridical, but as long as he
does not use them, they are worthless.
There is another way of losing the freedom. In a society where people end up getting
into introverts, it may be pretty difficult to find people to take part actively in
government. In this situation, people prefer staying at home enjoying the pleasure
of privacy, as long as the government is able to product the instruments of these
pleasures and share them.
This according to Tocqueville addresses to a new form of despotism6. This individuals’
indifference toward the involvement in politics, addresses to the creation of an unlimited
power, over which the people for its fault, it has a little control over it. The unique
way to be defended from this is a powerful politic culture, where it is worth the
political involvement and the membership in some of freewill associations. In the
moment these participation and these instances fall, the individual, the citizen falls
finding himself lonely in front of the giant state bureaucracy and, rightly, he feels
powerless. This doesn’t motivate the individual and the vicious despotism’s cycle is
closed. If it happened, we would have lost those which are called “political rights”.

5. The relativism’s problem as a product of individualism

Another problem of modern culture closely related or derives from it, is the relativism.
According to the relativism’s conception everyone has the rights to develop a
personal shape of life based in its own important and valuable meaning. It is asked
to the people to be real with their selves dedicating to the self-realization. Everyone knows its
Self- realization, building in this way the individualism of self – realization, which
nowadays is overextended. This kind of individualism has to do with a heartland
to the ego excluding or being unconscious to according to the questions or worries
that overdo our self, whether they are religious, political or historical.
     The negative part of relativism makes a big mistake, when pushes the individuals
toward the culture of self-realization, which has made possible for a lot of people to
not see the problems, that although they can’t touch. By the ethic point of view,
this approach to the life, is considered as ethic egoism, theory by which, everyone
must exclusively follow his personal interest.
     The moral ideal by self – realization is that to be real with our selves.7 But, what

_________________________________________

6 Alexis De Tocqueville Mbi demokracine ne Amerike (1998) Trans. In Albanian JAKA. Ymer, Dukagjini,
Peje. Part II
7 Rachels, James & Stuart. The Elements of Moral Philosophy McGraw-Hill  (2009), Pg. 106
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is the moral ideal? We have to do with the moral ideal, when “good” and “high” it is not
determined with the term we want or need, but offer a standard to that we should prefer. A big
problem in the culture of self – realization is that, a lot of people are tent to act in
this way, feeling that their lives could be harmful or could be unreliable, if they
don’t act in that way.

Conclusions

Enumerating each of these elements especially, aiming to understand their importance and
influence in their generality, we can reach some conclusions, which we should take in consideration,
- First the individualism is an incontestable factor of developed nowadays
societies.
- Second, as a way of living, it is getting bigger and bigger every day more.
- Third, this way of living and adapting is being hardly supported by the
new technologic and scientific developments.
- Forth, the paleness of competitor alternatives in different sectors of our life,
as: arts, music etc., whose transformation tents towards the consumption bring
the person to be really exposed to the individualism.
- Fifth, individualism, being principally a modern eastern phenomenon, risks
to be hugged by the other societies whose reference is to them. – the modern eastern
societies, we mentioned -
- To conclude, the spread of individualism is accompanied with another
negative phenomenon. It is based in the loss on the social responsibilities, because
the individuals, will probably be, indifferent over different kinds of problems may
happen in the society, and, as if it wasn’t enough, they will tent to blame the others
about their social or economic problems.
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Reforma e sistemit pensional domosdoshmëri e shteteve në tranzicion

Dr. Sherif Gashi  - Dr Hashim Rexhepi
Kolegji “ Pjeter Budi” Prishtinë

Abstrakt

Sistemi pensional si në shtetet e zhvilluara ashtu edhe në shtetet në zhvillim
domosdoshmërish kërkon reforma të thella. Nëse nuk do këtë reforma në ketë sistem
shumë shpejt shumë vende do të ballafaqohen me mungesë mjetesh dhe aftësi për të
përmbushur obligimet ndaj kësaj kategorie njerëzish. Shtetet e Bashkimit Evropian ka
shumë kohë që merren me reformimin e sistemit pensional, por ende konkretisht diçka
në këtë drejtim nuk ka. Shtetet të cilat kanë të organizuar sistemin pensional në bazë të
shtyllës së parë, çdo herë janë në procedurë e sipër për të gjetur një modul sa më të mirë
për të përballuar këtë kategori të shpenzimeve. Hungaria, shtet i Evropës Qendrore si
dhe Polonia, shtet i Evropës Lindore janë shembull i shteteve në transformimin e sistemit
pensional, duke bërë kryqëzimin e tri shtyllave të sigurimit pensional. Këto shtete janë
dhe do të jenë model për transformimin e sistemit pensional të vendeve të tjera në rajon,
po ashtu edhe të vendeve të BE-së, vende të cilat kanë favorizuar pensionet private, apo
pensionet në llogari individuale. Në të njëjtën kohë kanë sjellë ligje të cilat mundësojnë
qytetarët që në mënyrë vullnetare, të kursejnë në fondet private të pensioneve. Qeveritë
e Republikës Çeke dhe Sllovene kanë vendosur reformimin e sistemit aktual të pensioneve
përmes kontributeve pa privatizim të tyre.

Fjalët kyçe: reforma, pensionet, vendet në tranzicion, fondet.

Hyrje

Menaxhimi i mirë i fondeve pensionale  zvogëlon rrezikun e aftësisë paguese, ruan
stabilitetin e fondeve dhe njëkohësisht ruan besimin e kontribuuesit të fondit. Duke
marrë në konsideratë shpejtësinë dhe kompleksitetin në rritje të tregjeve financiare,
menaxhuesit e fondeve të pensioneve duhet të jenë të përgatitur për zhvillimet që
mund të shkaktojnë sfida  të ndryshme (kriza globale financiare 2008). Është mirë
të evitohen ndryshimet e papritura të politikave në përgjigje të rrethanave të
menjëhershme. Sistemet e pensioneve janë strukturuar të funksionojnë në periudha
shumë të gjata kohore. Fondet pensionale pas bankave janë elementi kyç në
zhvillimin e sistemit financiar, nga se janë ndër institucionet me më shumë likuiditet,
me shumë mjete të lira që kërkojnë angazhim Rënia ekonomike globale do të ushtrojë
trysni mbi skemat publike të pensioneve të financuara sipas formës “PAYG” duke
kufizuar në të njëjtën kohë kapacitetin e qeverive për të zbutur të dy këto efekte.
Shtetet  në zhvillim nga pësimi i humbjeve, kanë angazhuara potencialin e tërë
njerëzor dhe teknika të menaxhimit të këtij rreziku të paparashikuar që të mbrojnë
asetet e fondeve, të ruajnë besimin ndaj anëtareve të këtyre fondeve, ruajtjen nga
trazirat sociale. Rënia ekonomike globale do t’i zvogëlojë të ardhurat nga kontributet
në shumicën e vendeve si pasojë e rënies së punësimit apo rënies së nivelit të fitimeve
mbi të cilat vilen këto kontribute. Nga ana tjetër çdo vit e më shumë vihet re tendenca
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e rritjes së shpenzimeve për pensione për shkak të rritjes të numrit të pensionistëve.
Shtetet e Bashkimit Evropian ka shumë kohë që merren me reformimin e sistemit
pensional, por ende konkretisht diçka në këtë drejtim nuk ka. Sllovenia, bashkë me
Greqinë dhe Spanjën, ka një nga sistemet më të paqëndrueshme në Evropë.  Vendet
në zhvillim si Azerbajxhani, Brazili, Egjipti, Maroku, Rusia, Serbia, Tunizia etj.
kanë një  trysni fiskale më të madhe. Sistemit e pensioneve në principin e llogarive
individuale në fonde pensionesh (shtylla e dytë), pësuan shumë nga kriza globale
financiare psh. Sistemet pensionale në Kili, Salvador, Meksikë, Peru, Kosovë,
Hungari, Poloni etj

Rëndësia e sigurimeve pensionale

Sigurimet pensionale luajnë një rol të rëndësishëm jo vetëm në jetën individuale të
kontribuuesve dhe personave në nevojë,  por edhe në aspektin ekonomik dhe politik
të një shoqërie. Rëndësinë e sigurimeve pensionale dhe sociale në një shoqëri duhet
analizuar nga:
♦ Rëndësia politike e të drejtës në sigurime buron nga fakti se problemet sociale

në shtet kërkojnë një kujdes të veçantë dhe përbëjnë çështje shqetësuese të për
zgjidhje në praktikat sociale. Rëndësia sociale e së drejtës mund të analizohet
nga dy këndvështrime:

    a) Këndvështrimi individual ( Kontribuuesve) si përfitues të drejtpërdrejtë të
fondeve të kësaj skeme duke siguruar një standard minimal  jetese.

    b) Këndvështrimi i politikave buxhetore nga se sigurimet pensionale dhe sociale
janë një zë i rëndësishëm i buxhetit të shtetit i cili kërkon mjetet për mbulimin
e shpenzimeve të cilat janë rezultat i kësaj pjesë të shoqërisë.

    c) Duhet theksuar se fondet e sigurimeve pensionale luajnë një rol shumë të
rëndësishëm në zhvillimin e vendit, sidomos fondet e kontributeve në llogari
individuale të përcaktuara. Fondet e tilla në shumë vendet të ndryshme të
botës në ekonomitë e tyre kanë investuar mjete në zhvillim të ekonomisë (si
p.sh. Kili ku mbi tridhjetë e pesë miliardë dollarë ka të investuar në ekonominë
vendore).

Domosdoshmëria e reformës së sistemeve pensionale

Shtylla e parë e sistemit pensional bazohet në kontributet të cilat i përcakton shteti,
i mbledh shteti dhe nga fondi i tyre paguan pensionistët varësisht nga kushtet të
cilat janë të parapara me ligj. Kjo do të thotë se punëtorët dhe punëdhënësit e rinj
paguajnë kontributet të cilat shfrytëzohen për mbulimin e shpenzimeve për punëtorët
e dalë në pension e që njihet si metoda PAYG (pay-as-you-go). Ky sistem i menaxhimit
të pensioneve daton qysh herët, për herë të parë në Gjermani kur shtatë punëtorë
kanë punuar për një pensionist. Raporti i tillë ka ndryshuar shumë, në disa vende
ky raport është  1:1, në disa vende 3:1. Sistemet e pensioneve Pay-as-you-go (PAYG)
janë zbatuar gjerësisht nëpër botë që prej Luftës së Dytë Botërore. Sistemi i tillë
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është financuar kryesisht nga taksat mbi paga dhe janë menaxhuar publikisht.
Sistemi i shtyllës së parë ka mundur të funksionojë para disa viteve, mirëpo sot
trendet demografike globale tregojnë se ky sistem nuk është shumë i përshtatshëm.
Trendet  nënkuptojnë  se struktura e popullsisë është duke u plakur për shkak të
rënies së shkallës së pjellorisë dhe shkallës së mortalitetit që lidhet me moshën dhe
emigrimin sipas moshës. Këto dinamika të popullsisë e krijojnë dividentin demografik,
i cili është një dritare  e  mundësisë  ekonomike  që  hapet  kur  në  mesin  e
popullsisë rritet përqindja e popullsisë së moshës së punës, dhe kur ulet përqindja e
personave të varur.
Arsyet pse ky sistem është i papërballueshëm janë:
√ Të hyrat e reduktuara në fondet pensionale
√ Rritja e numrit të shfrytëzuesve të tyre për shkak të “plakjes së popullsisë
demografike Në pesë vendet më të mëdha të BE në vitin 1950, 9% e popullatës ka qenë
mbi moshën 65 vjeçare, ndërsa parashihet që në vitin 2030 të arrijë në 25% ( në 2010,
Gjermania kishte 20.7% popullsi mbi moshën 64 vjeçare, Zvicra 25.9% e popullsisë
mbi 65 vjet, Franca 16.6%,  Greqia mbi 19%, Italia 20.3% e kështu me radhë).
√ Nataliteti shumë i ulët
√ Njerëzit dalin në pension në moshë të re, kështu në vitin 1995 mesatarisht
meshkujt janë pensionuar në moshën 61 vjeçare  ndërsa femrat në moshën 58 vjeçare
√ Në vendet e cekura më lart koha e jetesës është zgjatur për 11 vite (Ostojic,
2007, faqe 254)
Nëse nuk  do të bëhen reforma të rëndësishëm në këtë sistem shumë shpejt shumë
vende do të ballafaqohen me mungesë mjetesh dhe aftësi për të përmbushur obligimet
ndaj kësaj kategorie njerëzish.
Shtetet të cilat kanë të organizuar sistemin pensional në bazë të shtyllës së parë, çdo
herë janë në procedurë e sipër për të gjetur një modul sa më të mirë për të përballuar
këtë kategori të shpenzimeve.
Masat të cilat janë marrë:
√ Rritja e kohës kur mund të pensionohen
√ Rritja e përqindjes së kontributit e cila mund të ketë pasoja nga se mund të
vijë deri te rritja e informalitetit
√ Vetëdijesimin e popullatës për t’u orientuar kah sigurimet vullnetare

Reforma e sistemeve pensionale e vendeve në tranzicion

Sllovenia, Kroacia, Hungaria, Polonia, Republika Çeke, shtetet e Amerikës Latine,
shfrytëzuan modelin Kilian për reformimin e sistemit  pensional. Hungaria, shtet i
Evropës Qendrore, si dhe Polonia, shtet i Evropës Lindore janë shembull i shteteve
në transformimin e sistemit pensional, duke bërë kryqëzimin e tri shtyllave të
sigurimit pensional. Këto shtete janë dhe do të jenë model për transformimin e
sistemit pensional të vendeve të tjera në rajon, po ashtu edhe të vendeve të BE-së,
vende të cilat kanë favorizuar pensionet private, apo pensionet në llogari individuale.
Në të njëjtën kohë kanë sjellë ligje të cilat mundësojnë qytetarët që në mënyrë
vullnetare, të kursejnë në fondet private të pensioneve. Qeveritë e Republikës Çeke
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dhe Sllovene kanë vendosur reformimin e sistemit aktual të pensioneve përmes
kontributeve pa privatizim të tyre.

Sistemi pensional në Kosovë

Që nga vitet e ’90-a, popullit të Kosovës iu mohua çdo e drejtë themeltore, pa marr
parasysh kategorinë shoqërore të cilës i përkiste individi. Në këtë periudhë
dhjetëvjeçare, kosovarët jetuan në një geto, në të cilin u mohohej e drejta në jetë, e
drejta e përkujdesjes shoqërore. Pas luftës së lavdishme të UÇK-së dhe me
intervenimin e Aleancës veri-atlantike NATO, Kosova u çlirua nga okupimi serb,
dhe kështu filloi një epokë e re për Kosovën dhe qytetarët e saj. Nga viti 1999 e deri
me shpalljen e pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit 2008, Kosova administrohej
nga Kombet e Bashkuara, përmes një misioni të veçantë (UNMIK) i dalë nga rezoluta
1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Rregullimi legal i çështjes së
pensioneve në periudhën e pasluftës  ka filluar qysh në vitin 2001 me Rregulloren e
UNMIK-ut 2001/35 mbi Pensionet në Kosovë duke, u pasuar më pas me Rregulloren
2002/15 për shpalljen e Ligjit të miratuar nga Kuvendi i Kosovës mbi metodologjinë
e caktimit të lartësisë së pensionit bazë në Kosovë dhe caktimin e datës për sigurimin
e pensioneve bazë. Më pas Rregullorja 2001/35 ndryshohet shumë sipërfaqësisht me
Rregulloren 2005/20 për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2001/35 mbi
Pensionet në Kosovë. Së fundmi më 13.06.2008 Kuvendi i Kosovës miratoi Ligjin
për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2005/20 për ndryshimin e Rregullores
2001/35 për Fondin Pensional të Kosovës. Sistemi Pensional në Kosovë për shkak të
një mori arsyesh politike dhe sociale është i organizuar në tri shtylla kryesore. Në
organizim të tillë ka ndikuar baza legale e pa unifikuar si dhe nevoja për të bërë
zgjidhje ad hoc varësisht prej paraqitjes së situatave të presionit nga grupe të caktuara
të shoqërisë.
Shtylla I – Përfshin pensionet bazë, pensionet e parakohshme dhe të veçanta, për
kategoritë të cilat nuk kanë kontribuar në fondin pensional.
Shtylla II – Kursimet pensionale në llogari individuale të cilat janë të obligueshme,
përkatësisht kontributet në Trustin e Kursimeve Pensionale të Kosovës, ku
punëdhënësi dhe punëmarrësi kontribuojnë me nga 5% secili.
Shtylla III - Janë kursimet suplementare, pjesë kjo e liberalizuar për fondet private,
në Kosovë (aktualisht kemi vetëm një).

 Reforma e sistemit pensional në Shqipëri

Transformimet e thella politike e social-ekonomike të vendit në viteve 90-ta, bënë të
domosdoshme ndërmarrjen e një reforme rrënjësore të sistemit të sigurimeve
shoqërore, e cila synonte, nga njëra anë ndalimin e degradimit të mëtejshëm të
skemës së pensioneve dhe nga ana tjetër zgjedhjen e një sistemi eficient, që do të
përballonte jo vetëm problemet emergjente të periudhës dhe kostot e mbartura, por
dhe do t’i rezistonte kohës e t’u shërbente brezave të ardhshëm. Për këtë arsye, më
11 Maj 1993, Parlamenti aprovoi Ligjin Nr. 7703 “Për Sigurimet Shoqërore në
Republikën e Shqipërisë”, i cili hyri në fuqi në tetor të atij viti. Reformimi i skemës të
vjetër të sigurimeve shoqërore realizohet duke vendosur një sistem të ri, në themel
të të cilit janë parimet e drejtësisë sociale. Reforma e pensioneve në vend është
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karakterizuar nga dy ndërhyrje të rëndësishme:
√ Reforma strukturore e vitit 1993
√ Reforma parametrike e vitit 2002
Sipas raportit të Institutit të Sigurimeve të Shoqërore të Shqipërisë të vitit 2014 për
mbulimin e shpenzimeve të pensioneve ISSHSH ka marr subvencion në vlerë prej
19.388 milion euro, që do të thotë se shpenzimet janë më të larat se sa të hyrat nga
kontribuuesit për 19.388 milion euro.(raporti vjetor 2014, faqe 55).  Për shkak të
situatës së vështirë financiar qeveria e Shqipërisë me 31.07.2014  miratoi Ligji 104/
2014, ku  përmes tij parashihen ndryshimet dhe shtesat në ligjin nr. 7703,  i cili
kërkon zbatim nga një janari 2015. Strategjia e këtij ndryshimi është  afatgjatë, ku
rezultatet e pritura mund të realizohen vetëm pas viti 2025, çka që do të thotë se
sistemi pensional në Shqipëri edhe për shumë vite  do të ballafaqohet me vështirësi.

Reforma e sistemit pensional në Kil

Ndër reformat e para të sistemit pensional dhe më themelore është bërë në vendet e
Amerikës Latine pikërisht në Kil. Reforma e pensioneve në shtetet e Amerikës Latine
erdhi si rrjedhojë e rritjes së shpenzimeve për pensione më shumë se sa të hyrat dhe
pamundësia për të përballuar situatën e fondeve pensionale aktuale. Shtetet që nuk
kishin më fonde valide për përballimin e këtyre shpenzimeve ishin të detyruar që të
huazonin mjete nga buxheti. Reforma më e njohur e sistemit pensional njihet ajo e
Kilit e vitit 1981. Reforma e tillë prodhoi një sistem tërësisht me karakteristika të
ndryshme në krahasim me sistemet e tjera. Shumë shtete të tjera nga impresionimi
i rezultateve në Kil, brenda dy decenieve, filluan që të ndryshojnë sistemin e
pensioneve. Sistemi i vjetër i financimit të pensioneve zëvendësohet me sistemin e ri
pensional, financimi i tërë i sistemit dhe menaxhimi i tij privat. Qëllimet e këtyre
ndryshimeve ishin t’u sigurojnë të punësuarve të ardhme të sigurt. Sistemi i tillë
mbështetet në fondet pensionale të cilat menaxhohen nga shoqëritë aksionare të
specializuara për menaxhimin e fondeve pensionale të ashtuquajturat”AFP”(Ostojic,
2007, faqe 256). Të hyrat e këtij sistemi realizohen nga kontributet e çdo të punësuari
në llogari individuale, kontributi i çdo të punësuari është 10% e çdo të ardhure,
përveç të vetëpunësuarve. Kontributet janë të detyrueshme. Reforma e re e sistemit
pensional dha rezultatet e para ku pas njëzet viteve fondi akumuloi mbi 35 miliardë
dollarë, apo 40% e BPSH. Mjetet e akumuluar në fond ishin investuar në ekonominë
e vendit, investim i cili i mundësoi sistemit financiar një funksionim më të mirë, rriti
numrin e të punësuarve,  ndikoi në rritjen ekonomike nga 3% sa ishte në vitet e 80-
ta u rritë në 6.5% mesatare vjetore, përqindja e kursimit në raport me BPSH u rrit
në 27%, kurse përqindja e papunësisë ra në 5%. Nga fillimi i funksionimit të sistemit
të ri kthimi mesatar i investimeve të mjeteve ka qenë 13% çka ishte tri herë më e lartë
se sa kthimet në ekonomi që ishin 4%.  Rezultati kryesor i reformës ishte rritja e
produktivitetit të kapitalit dhe njëkohësisht rritja e përqindjes së rritjes ekonomike.

Reforma e sistemit pensional në Poloni

Polonia deri në vitin 1999 është bazuar në  sistemin tradicional për llogaritjen e
pensioneve (DB- defined benefits). Pensionet siguroheshin nga kontributet të cilat
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në tërësi mbuloheshin nga punëdhënësi. Sistemi pensional mbulonte një spektër të
gjerë rreziqesh; të pleqërisë, invaliditetit, sëmundjeve, lëndimeve në punë, si dhe të
sëmundjeve profesionale. Sistemi pensional siguronte  mbulesë për të gjithë të
punësuarit si në sektorin privat ashtu edhe atë publik dhe siguronte të
vetëpunësuarin. Ndryshimet e bëra në sistemin pensional të viteve të 90-a bënë që
sistemi pensional të humbë besueshmërinë ngase, ndryshimet e bëra rritën
shpenzimet për pensione, rriti numrin e pensionistëve, kompensimi për pensione
ishte i pamjaftueshëm, kështu që  detyruan Poloninë që të bëjnë reforma të thella në
sigurimet pensionale. Reforma e bërë në vitin 1999 bëri që sistemi pensional të
organizohet në tri shtylla:
√ Shtylla  e parë është e detyrueshme, kontributet solidarizuese në mes brezave,
administrohet nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore
√ Shtylla e dytë  është e detyrueshme, kontributet e detyrueshme në llogari
individuale, administrohet nga kompani private
√ Shtylla e tretë përbëhet nga fondet e pensioneve vullnetare te drejtuara nga
institucionet private
Kontribuues në sistemin pensional janë punëdhënësi dhe punëtori. Dy të treta e
kontributeve (ose 12.22%  e bazës së vlerësimit) janë transferuar në skemën e shtyllës
së parë, kurse 7.3% e kontributeve janë në transferuar në skemën e shtyllën e dytë.
Reforma është bërë duke rritur kohën e daljes në pension. Deri me reformën e re
dalja në pensioni ishte 59 vjet për meshkuj dhe 55 vjet për femra, ndërsa me reformë
65 vjet për meshkuj dhe 60 vjet për femra ( Ostojic, 2007, faqe 263). Reforma e re bëri
ndryshime edhe në mënyrën e përllogaritjes ngase për dhjetë vite të tëra para
reformës shumica e pensionistëve nuk ka ditur të llogarisë bazën e pensionit.

Reforma e sistemit pensional në Hungari

Zhvillimi ekonomik i Hungarisë, gjatë tranzicionit, nuk ishte sikurse në vendet e
Evropës Qendrore, si në Çeki, Sllovaki, Poloni. Ekonomia e Hungarisë gjatë
tranzicionit u përcoll me një shkallë të lartë inflacioni deri në 34% gjatë vitit 1991,
nga viti 1991 deri në vitin 1997 asnjëherë nuk ishte nën 20%. Për shkak të
pamundësisë për përballimin e kësaj situate Hungaria filloi reformat themelore në
sistemin pensional. Jetëgjatësia në Hungari gjatë vitit 1900 ishte 37 vjet, ndërsa në
vitin 1970 arriti në 69 vjet. Sot jetëgjatësia në Hungari është mesatarisht 70 vjet.
Rritja e kohës së jetës, zvogëlimi i pagave, rritja e numrit të pensionistëve, rriti tej
mase shpenzimet e pensionimit nga 3.5% e BPSH sa ishte në vitin 1970 arriti në
6.9% e BPSH në vitin 1980, 8.8% në vitin 1990. Pensionet gjatë kësaj periudhe kishin
pësuar rënie shumë të madhe. Kategoria me e ulët e pensioneve ishte e lidhur me
inflacioni, ndërsa kategoria e mesme dhe ajo e lartë nuk ishin të lidhura me inflacionin
por me rritjen e çmimeve me pakicë, kështu që këto dy kategori pësuan rënie më të
mëdha.
Nga viti 1990 Hungaria filloi reformimin e sistemit pensional në tri drejtime:
√ Në ndryshimin e bazës për llogaritjen e pensioneve, baza e pensionit llogaritej
duke pasur parasysh pesë vitet e fundit para pensionimit. Baza përcaktohej duke
pasur parasysh  mesataren e të ardhurave më të larta në tri vite nga pesë vitet e
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fundit. Për herë të parë në Hungari në viti 1992 shtrohet pyetja se çka është mirë për
pensionet dhe çka nuk është mirë për pensione?
√ Te ardhurat për periudhën bazë për pension nuk revalorizohen
√ Pensionet e vitit 1991, llogariten duke pasur për bazë rritjen nominale të
pagës, shprehur në përqindje më pak se sa rritja e inflacionit.
Këto masa dhanë rezultatet e para, ku shpenzimet për pensione pas vitit 1992 ranë
nga 8.8% në 8.3% BPSH.
Ekspertë dhe politikanë ranë dakord se ndryshimet në sistemin pensional janë më
se domosdoshme. Reforma e tillë ishte e nevojshme për të motivuar të punësuarit
për të paguar kontribute. Parlamenti hungarez miratoi paketën e reformës pensionale
në vitin 1997, e cila hyri në fuqi në janar të vitit 1998. Në bazë të kësaj reforme
sistemi i detyrueshëm i pensioneve u nda në dy pjesë. Sistemi i parë vazhdoi sistemin
e vjetër PAYG, kurse sistemi i dytë ishte privat dhe i bazuar në principet e fondeve
individuale(Ostojic,2007, faqe 264).

Reformat e sistemit pensional në Çeki nga viti 1990 deri në 2000

Qëllimi i reformës që filloi nga viti 1990 ishte krijimi i një sistemi social  cili do ishte
në harmoni me: ekonominë e tregut, do të joshte kompani të ndryshme apo individë
që të marrin më shumë përgjegjësi për përkujdesjen ndaj sistemit  social i cili do të
ishte i pavarur dhe do të lironte financat e shtetit nga shpenzimet e sigurimit, do të
bënte harmonizimin e ligjeve  me konventat ndërkombëtare, harmonizimin e ligjeve
kombëtare me ato evropiane. Hapat e parë të rëndësishëm në reformën e sistemit
pensional në Çeki  u morën pas vitit 1989 dhe patën përkrahje të madhe nga ana e
politikës dhe nga ana e qytetarëve. Reforma kryesore ka të bëjë me caktimin e shumës
së pensionit e cila përbëhet nga baza e pensionit dhe pjesa tjetër e cila është e lidhur
me të ardhurat personale. Baza e pensionit është fikse, paguhet vetëm një herë, pa
marrë parasysh a kemi të bëjmë me një pension apo me më shumë pensione, kurse
pjesa tjetër e lidhur me të ardhura personale, shfrytëzohet paga mesatare e dhjetë
viteve të fundit, periudhë e cila rritet nga një vit për çdo vit. Reforma tjetër ka të
bëjnë me ndryshimin e kushteve kur një punonjës mund të dalë në pension. Nga 60
vjeç sa ishte koha për pensionim për meshkuj  në vitin 1995 në vitin 2007 u rrit në
62 vjeç, kurse për femrat prej 53 vjeç deri 57 vjeç që ishte në vitin 1995, kufiri i daljes
në pension u rrit në 57-61 vjeç. Nga viti 1994 në Çeki ekziston shtylla e dytë e cila
siguron sigurimet vullnetare të pensioneve. Fondet e tilla janë të pavarura dhe
funksionojnë si fonde investive të formës së hapur.
Reforma e sistemit pensional në Çeki  përfshihet në tri etapa:
√ Etapa  e parë e karakterizon koncepti federal dhe ka zgjatur nga viti 1989,
deri me rënien e sistemit federal në fund të vitit 1992. Karakterizohet me parimet e
sistemi pensional PAYG dhe të lidhura ngusht me të ardhurat personale.
√ Etapa  e dytë filloi në vitin 1992 dhe ka zgjatur deri në vitin 1997. Reforma
kryesore në këtë periudhë ishte kompromisi në mes konceptit federal dhe modelit
joliberal.
√ Etapa  e tretë fillon në vitin 1997 që karakterizohet me një debat për sistemin
e ardhshëm të sigurimit pensional. Reforma filloi tek në vitin 2000 në momentin kur
kushtet ekonomike ishin stabile kurse papunësia në nivel më të ulët. Këto kushte
ishin ideale për të aprovuar reformën e sistemit pensional.
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Sistemi pensional në Çeki organizohet në dy shtylla:
√ Shtylla e parë është sistemi pensional i solidaritetit brez pas brezi (PAYG).
Sistemi i shtyllës së parë duhet të kontribuojë me të hyra nga 55- 60% në totalin e
shpenzimeve të fondit pensional.
√ Shtylla e dytë kishte sistemin e pensioneve shtesë në llogari individuale, të
cilat janë vullnetare, të përfshijnë 10-15% e të ardhurave neto të periudhës para
pensionimit.

Reforma e sistemit pensional në Slloveni

Akti më i lart në politikën sociale dhe më i rëndësishmi ishte Ligji Federal i sigurimeve
pensionale dhe invalidore miratuar në vitin 1982, i cili do të plotësohej me ligjet
republikane. Në vitin 1983 Sllovenia e para në kuvend miratoi një ligj të tillë në
nivel Republike, ku bazën e kishte në parimet, ku indeksimi më nuk do të bëhet  në
bazë të shpenzime jetësore, por në harmoni me rritjen e të ardhurave (rrogave).
Sllovenia në dhjetor të vitit 1990 mbajti referendumin mbi pavarësinë, dhe në qershor
të vitit vijues shpall pavarësinë e vet nga ish Jugosllavia. Në vitet e para Sllovenia
kishte problem në stabilizimin e fondit të pensioneve, mirëpo në bazë të Ligjit mbi
privatizimin, 10% e fondit të privatizimit duhej të shkonte në Fondin e pensioneve,
si rezultat bëhët stabilizimi i shpenzimeve për pensione. Karakteristikë e sigurimeve
pensionale në Slloveni është: numri i të punësuarve në raport me numrin e
pensionistëve gjithherë vie duke rënë (në vitin 1990 ishte 2,3 punëtorë për një
pensionist, ndërsa në vitin 2000, raporti i tillë ka rënë në 1.67), kurse shpenzimet
për pensione rriten (në vitin 1990 ishin 11.7% e BPSH, ndërsa në fund të vitit 2000
ishin 14.60% e BPSH) (Institut za PIO, Bilten Slovenacke Banke). Në vitin 1999
Sllovenia avancoi sistemin e pensioneve duke bërë korrigjimin e ligjit mbi pensione
të vitit 1992, në dy drejtime:
√ Në ligj vuri parimin e fleksibilitetit gjatë llogaritjes së pensioneve përmes
bonuseve, princip i cili zbatohet edhe në Itali. Plotësimi i kushteve për dalje në
pension ashpërsohet posaçërisht për femra, si dhe lartësia e pensioneve zvogëlohet
në mënyrë të theksuar.
√ Ligji i vitit 1999 krijoi hapësirë për zhvillimin e shtyllës së dytë për sigurime,
por kjo asnjëherë nuk është aplikuar nga se Sllovenia kishte një politikë fiskale
stabile, Banka Botërore nuk pati mundësi ndikimi fare në rregullimin e sistemit
pensional.
Sistemi i pensioneve në Slloveni momentalisht është i organizuar dhe funksionon
në dy shtylla: shtyllën e parë dhe shtyllën e tretë. Mirëpo në të ardhmen sistemi i
tillë a do të mund të përballojë shpenzimet e pensioneve varet shumë se sa do të jenë
dakord që punëdhënësit të paguajnë kontribute në shtyllën e dytë.

Sistemi pensional në Kroaci

Në korrik të vitit 1998 Kuvendi i Republikës së Kroacisë aprovoi ligjin mbi fondet
pensionale i cili hyri në fuqi në janar të vitit 1999. Ligji përcakton formën e
organizimit të fondeve pensionale:
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√ Shtyllën e parë apo pensione të detyrueshme, sigurim i cili është i bazuar në
solidaritet midis brezave, nën kontrollin e Byrosë. Është paguar 15% e pagës bruto.
n Shtylla e dytë është e detyrueshme, plotësisht e financuar, sistem  i bazuar
në llogaritë  individuale të kursimit, por do të miratohet më vonë.
√ Shtylla e tretë ose sigurimi vullnetar pensional, e cila është e bazuar në
kontribute vullnetare, e financuar plotësisht, e bazuar në llogaritë e kursimeve
individuale.
Sistemi  pensional në Kroaci ka karakteristika të ngjashme me ato të shteteve
perëndimore, por për shkak të ndryshimeve gjeografike që ekzistojnë,  ekzistojnë
edhe dallime. Zhvillimet gjeografike, demografike në dhjetëvjetëshin e fundit në
Kroaci karakterizohen me rritjen e numrit të njerëzve të cilët dalin në pension dhe
rritjen e papunësisë, me çka bie raporti i të punësuarve me numrin e daljes në pension
nga 3: 1 sa ishte në vitin 1991 në 1,3:1 në vitin 2000 ( Bjelic, 2002, faqe 95). Reformat
më të thella në sistemin pensional në Kroaci janë bërë në caktimin e kohës kur një i
punësuar mund të dalë në pension (kur arrihet koha e pensionimit). Në vitin 2007
rritet koha e daljes në pension nga 60 vjet në 65 vjet për meshkuj dhe për femra nga
55 në 60 vjet. Me ketë ndryshim sistemi pensional arrin nga njëra anë rritjen e
kontributeve në fond, dhe nga ana tjetër përfiton, ngase për pesë vitet e ardhshme
shpenzimet e pensioneve do të jenë shumë më të ulëta. Baza për llogaritjen e pensionit
bazohet në dhjetë vitet më të mira gjatë gjithë kohës së punës dhe fillon të zbatohet
nga vitit 2009.

Sigurimi pensionale në Maqedoni  

Sigurimi pensional, si pjesë e sigurimit social, ka historinë e zhvillimit të tij.  Sistemi
pensional në territorin e Republikës së Maqedonisë ekziston në më shumë se 60 vite,
të gjitha ndryshimet më të rëndësishme në përgjithësi lidhjet ekonomike reflektohen
në këtë mënyrë të sigurimit. Prej 1 janarit të vitit 1994, Republika e Maqedonisë, për
herë të parë në mënyrë të pavarur dhe autonome  me Ligjin për sigurim pensional
dhe invalidor rregulloi lidhjet në këtë lëmi. Ndryshimet më të rëndësishme të këtij
ligji janë bërë në vitin 1995, 1996, 1997 dhe 2000. Me ndryshimin e fundit të Ligjit
janë vendosur bazat e financimit kapital  të sigurimit pensional dhe invalidor. Prej
1 janarit të vitit 2006, në Republikën e Maqedonisë filloi implementimi i sistemit të
reformuar pensional, si segment i rëndësishëm nga politika sociale e shtetit.  Në
sistemin e reformuar të Republikës së Maqedonisë, vend kyç ka Fondi i SPIM, i cili
në procedurë të vetme e thërret, kontrollon dhe kryen transferin e kontributeve për
sigurimin pensional dhe invalidor në llogaritë personale të siguruesve në fondet
private pensionale, realizimin e së drejtës për sigurim pensional dhe invalidor,
realizimin e tyre si dhe zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare për sigurim social.
Sistemi i sigurimit pensional dhe invalidor përbëhet nga:
√ Sigurimi i detyrueshëm pensional dhe invalidor në bazë të solidaritetit të
gjeneratës ( shtylla e parë),
√ Sigurimi i detyrueshëm pensional me financim kapital ( shtylla e dytë) dhe
√  Sigurimi vullnetar pensional me financim kapital ( shtylla e tretë).
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Konkluzione

Paqëndrueshmëria financiare e vendeve në zhvillim  është rezultat i rritjes së shpejtë
të masës së pensioneve, numrit të ulët të kontribuuesve, mosdeklarimi i pagës reale,
numri relativisht i lartë i pensionistëve krahasuar me moshën e re të popullsisë
Rritja e nivelit të punësimit është një nga kushtet kryesore për një zhvillim të
qëndrueshëm. Kjo mund të arrihet nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës dhe
rritjes së investimeve, por gjithashtu edhe përmes investimeve në kapitalin njerëzor.
Strategjia zhvillimore  e çdo shteti është për të tërhequr në tregun e punës dhe për
të mbajtur të punësuar sa më shumë njerëz, si një instrument jetësor që mbështet
rritjen ekonomike, kohezionin social, si dhe lufton varfërinë.
Kujdes i veçantë duhet kushtuar diverzifikimit të fondeve pensionale, investimeve
me kthim sa më të lartë,  menaxhimit të rreziqeve investuese ku fondet pensionale
janë gjithherë të atakuara, menaxhimi i rreziqeve operuese, rreziqeve të interesit etj.
Reforma e sistemit pensional duhet orientuar në dy drejtime edhe atë, sigurimin e
mjeteve të mjaftueshme për përballimin e shpenzimeve pensionale si dhe ngritjen e
mirëqenies sociale të kësaj kategorie njerëzish.
Sistemi i vjetër pensional  brenda një kohe të shkurt nuk do të mund të arrijnë
mbulimin e shpenzimeve pensionale, nga se shumë herë më shpejt janë duke u
rritur shpenzimet se sa të hyrat nga kontributet dhe kursimet. Arsyet janë të shumta:
rritja shumë e shpejtë e popullsisë të kësaj kategorie në krahasim me popullsinë e
aftë për punë, kontribuues të rinjë gjithherë e më pak, informailiteti në punësim
shumë i lartë, abuzimi me bazën e llogaritjes se kontributeve etj.
Sistemi pensional në Kosovë ka filluar të japë rezultate. Sistemi pensional në Kosovë
momentalisht siguron mbulimin e shpenzimeve pensionale të parapara sipas ligjit
në fuqi. Ka krijuar një fond solid, është adaptuar shpjet të kontribuuesit, gjithnjë e
më shumë po shtohen kontribuues të rinjë.

Literatura e shfrytëzuar

1. M. Eling (2013) Investicioni Fondi, Akademska Knjiga, Beograd.
2. D. Soskic (2013) Hartije od Vredniosti – Upravljanje portofolim i invetiticioni

Fondovi, Ekonomski Fakulltet, Beograd.
3. Brealey, R.A, s.C Myers and A.J.Marcus (1999)” Fundamentals of Coeporate Finance”,

New York: McGraw-Hill.
4. J.Tesche, (2003) “ Pregled sistema penzionih sondova i reformi”, casopis Finansije,

nr. 1-6, faqe 117.
5. Dr. Sherif Gashi (2015) “nvestment role of contractual savings institutions” Zbornik

Radova, Tectus , Zagreb.
6. Ph. E. Davids, (1995) “Pension Funds”, Oksford University Press, faqe 231.
7. E. Luci, D. Kripa,(2007) “Investimet” Pegi, Tiranë.
8. M. Bijelic ( 2002) “Osiguranje i Reosiguranje”, Tectues, Zagreb.
9. S. Ostojic, (2007), “ Osiguranja i Upravljanje Rizicima”, Data status, Beograd.
10. Anita Schvarz, Pensions- chapter 7, “ Fiskal Policy and ekonomik growth”- Lessons

for Eastern Europe and Central Asia.
11. Population Projections for Forty- Four European Countries: The Ongoing population

Ageing, Marija Mamolo, Sergei Scherbov.



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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 2
September 2015

292

Literatura shtesë
1. Internacional Investment Funds Association www.ici.org
2. OECD Global Pension Statistics www.towerwatson.com  2010.
3. BQK www.bqk-kos.org/.
4. Institut za PIO, Bilten Slovenacke Banke.
5. Trusti , raporti vjetor 2014, Prishtinë www.trusti.org.
6. Ligji nr. 7703 “ Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë” datë 11.05.1993,

Tiranë .
7. Ligji 104/2014, (2014), Ndryshimi dhe shtesa në igjin nr. 7703, aprovohet në 2015,

Tiranë
8. Rregullorja 2001/35, 2005/20 UNMIK-ut.
9. Retirement ages across the OECD.  www.guardian.co.uk.
10. LIGJI Nr. 04/L-101  Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 10/8 maj 2012

Prishtinë.
11. Macha I Stanovnik, (2002) “Pension Reform in Central and Eastern Europe, ILO.
12. Ligji nr. 07-3503/1, (2012), fleta zyrtare nr. 98 (2012), Shkup.



293

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 2
September 2015

Rëndësia e etikës profesionale në punën e mësuesit dhe pedagogut

Risvan Tërshalla
Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës, Albania

Abstrakt

Në këtë punim, do të analizohet rëndësia që ka etika profesionale në punën e mësuesit
dhe pedagogut, se si e kushtëzon dhe orienton ajo profesionistin (mësuesin/lektorin), në
veprimtarinë e tij, në raport me studentët dhe me përgjegjësinëkomunitare.
Etika përfshin artikulimin e sjelljeve të mira dhe zakoneve që profesionistët e arsimit
kërkojnë të edukojnë te çdokush, detyrat që ata duhet të ndjekin dhe rrjedhojat e
mëvonshme të sjelljeve të tyre.
Etika për një mësues shihet si një promotor i mirë i performancës, sipas shumë
konsideratave etika e një shkolle është shumë e rëndësishme në performancën e saj, kjo
sepse identiteti etik i një shkolle është i rëndësishme si për nxënësit ashtu edhe për palët
e interesuara për atë komunitet. Po si është e lidhur etika e mësuesit me performancën e
shkollës? Po modeli i sjelljes në vendin e punës? Elementet e etikës pedagogjike u shfaqën
së bashku me lindjen e veprimtarisë pedagogjike si një funksion i veçantë shoqëror. Çfarë
zhvillimi mori kultura dhe etika pedagogjike e mësuesit? Pse duhet të flasim për etikën
pedagogjike? Etika personale e çdo individi përcaktohet nga shumë faktorë. Cilat janë
ato? Ku qëndron ana etike e sekretit të komunikimit emocional të mësuesit në klasë?
Profesioni i mësuesit e shikon komunikimin në një hapësirë më të gjerë, ku gjen vend për
t’u orientuar më mirë, sepse si mësues kemi të bëjmë me qenie humane të ndryshme, që
kanë nevojë për përkatësi dhe dashuri, për siguri dhe mbrojtje, për vlerësim e
vetëvlerësim. Cilat janë tiparet e profilit etik për një mësues? Po parimet etike? Etika dhe
komunikimi janë garanci për suksesin e mësuesit.

Fjalë kyçe: etika, etika pedagogjike, mësues, profesionalizmi, komunikimi, morali
shoqëror.

Hyrje

Si profesionistë, mësuesit janë të angazhuar vazhdimisht me parimet etike duke
marrë parasysh vlerën e veçantë të arsimit. Një rol të rëndësishëm në përmbushjen
me sukses të këtij profesioni luan marrëdhënia me të gjithë të  tjerët që janë pjesë e
këtij procesi, siç janë: studentët, kolegët, drejtuesit, prindërit, grupet e interesit etj.
Kodi etik i mësuesit ka si qëllim, t’i inkurajojë mësuesit që të kenë një qasje sa më të
përshtatshme ndaj profesionit, në mënyrë që ta rrisin rëndësinë dhe prestigjin e tij
në komunitet.
Ai, gjithashtu, duhet të ndihmojë organet vendimmarrëse në hartimin e politikave
dhe veprimtarive që krijojnë mjedise motivuese për të nxënit.

1. Kuadri etik i profesionit te mësuesit

Parimet bazë mbi të cilat bazohet hartimi i kodit etik të mësuesit janë:
1. Parimi i përkushtimit ndaj nxënësit/studentit mbi bazën e të cilit përcaktohen
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sjelljet që priten nga mësuesi në lidhje me procesin e të nxënit
2. Parimi i përkushtimit ndaj profesionit mbi bazën e të cilit përcaktohen sjelljet
që priten nga mësuesi për përsosjen e cilësive të tij personale në funksion të të nxënit
dhe të mjedisit arsimor që e mbështet atë në të gjitha drejtimet.
Bazuar mbi këto parime, mësuesi merr përsipër t’i përkushtohet nxënësit dhe
profesionit, të jetë mishërim i standardeve më të larta etike, dhe të jetë model i sjelljes
që buron prej tyre1.
Nga kjo pikë vështrimi do të qe me interes të skicohej profili etik i mësuesit
bashkëkohor si mësues global:
• Mësuesi bashkëkohor e ka etikën profesionale jo lustër të jashtme, por pjesë të qenësishme
të personalitetit, pemë përgjegjësish të kultivuar në shpirt. Për këtë mësues, parimet dhe
kodet etike, dashuria për fëmijët dhe besimi tek ta, toleranca, respekti dhe vlerësimi
reciprok, nuk janë fasada, por produkti real i procesit të komunikimit, sjelljes dhe
veprimit të tij me nxënësit. Për të janë të huaja presionet, fyerjet, denigrimi, përfitimet
dhe abuzimet e formave të ndryshme në kurriz të nxënësve, ky qëndrim etik është i
përbotshëm për profesionin e mësuesit, ai do manifestuar dhe mishëruar në praktikat
e punës mësimore-edukative kudo si i tillë.
• Mësuesi bashkëkohor ndonëse i përket një kombi apo etnie të caktuar e ndjen veten
qytetar të botës, të një bote të kuptuar si një sistem etik vlerash reflektive.2 Ai i ndihmon
nxënësit të hulumtojnë në gjendjen e sotme globale duke nxitur të menduarit kritik
e krijues, aktual e perspektiv mbi çështje aktuale, kombëtare dhe të përbotshme dhe
argumentet rreth tyre.
• Mësuesi bashkëkohor është mësuesi që shqetësohet dhe interesohet rreth kulturës dhe të
ardhmes. Ai kërkon të zhvillojë te nxënësit shkallën e të kuptuarit të kulturës përtej
komunitetit ku bëjnë pjesë, ndërkohë që studimi i thelluar i kulturës vlerësohet si
një ndër mjetet më të fuqishme që do të aftësojë nxënësit të vlerësojnë dhe pranojnë
diversitetin, dhe të bëhen të ndjeshëm dhe të hapur ndaj pikëpamjeve dhe qëndrimeve
të tjera mbi botën. Ai e njeh mirë rolin e kulturës në formimin e qëndrimeve dhe
sjelljeve morale të nxënësve, ai njeh nënkulturat dhe kundërkulturat, ndikimet
pozitive dhe negativitetin e tyre në krijimin e konflikteve në shkolla, ndaj çdo element
të kësaj kulture e vlerëson dhe merr në konsideratë për të ndërtuar marrëdhënie
etike dhe punë edukative me nxënësit.
• Mësuesi bashkëkohor është i orientuar nga e ardhmja. Duke pranuar rëndësinë e
shikimit të së kaluarës dhe të së tashmes në kontekstin e tyre historik ai ka vizion
optimist dhe moral të shëndetshëm ndaj mbron pikëpamjen se nxënësve duhet t’u
jepet mundësia që të reflektojnë mbi të ardhmen e tyre të mundshme apo të preferuar.
Mësuesi bashkëkohor etikisht është i motivuar të përpiqet të edukojë shprehitë dhe
aftësitë e duhura për pjesëmarrje në proceset social-politike të shoqërisë, pavarësish
se ku jeton dhe punon si mësues.
•Mësuesi bashkëkohor është lehtësues. Ai duhet të respektojë veten dhe të tjerët.
Nga pikëpamja etike kjo do të thotë se ai duhet të respektojë dhe të ketë besim tek të
tjerët, të pranojë se dhe mund të gabojë. Gabimi ka natyrë njerëzore, ndaj nuk është
turp ta pranosh gabimin dhe nuk është etike të irritohesh kur të tjerët me takt ta

______________________________________________

1Kodi i etikës së mësuesit në Republikën e Shqipërisë, miratuar nga MASH në vitin 2012.
2Kraja, Musa. Mësuesi, pedagogu, personaliteti, etika e tyre, Botime Vllamasi, Tiranë, 2012.
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venë në dukje këtë. Kjo është shenjë e njeriut të kulturuar dhe me etikë profesionale
që rrezaton vlera.
• Mësuesi bashkëkohor ka besim të thellë në mundësitë njerëzore. Ai beson se nxënësit nuk
janë “Tabula rasa” siç thoshte XhonLoku,3 por janë qenie njerëzore me ide e përvoja,
të cilat janë të gatshëm t’i ndajnë me të tjerët e për rrjedhojë ata vetë të jenë të denjë për
respekt dhe për besim. Besimi të jep krahë, pasi ka fuqi të mëdha motivuese. Mësuesi
etik e di mirë këtë, ndaj e përdor besimin si motivim, dhe motivimin si shtysë për të
nxënët e shkencave dhe modelimin e qëndrimeve etike të nxënësve.
• Mësuesi bashkëkohor është mësuesi që modelon stilin dhe metodat e mësimdhënies në
përputhje me filozofinë, psikologjinë dhe etikën humane.4 Vënia e fëmijës në qendër të procesit
mësimor dhe edukativ, lehtësimi i mbingarkesave dhe fryma e bashkëpunimit, nxitja
e sfidave intelektuale dhe emocionale, e mendimit kritik e krijues, burojnë natyrshëm
prej etikës së tij profesionale dhe stilit të tij të mësimdhënies.
• Mësuesi bashkëkohor shqetësohet për zhvillimin e personalitetit të gjithanshëm të njeriut.
Që këndej ai pranon si pikënisje të punës brenda dhe jashtë klasës dimensionet e
ndryshme të të mësuarit. Në kodet e tij etike kanë zenë vend të përhershëm
dimensionet kohore dhe hapsinore, problemore dhe shpirtërore. Ajo i vlerëson njësoj
të gjithë zhvillimin e personalitetit pavarësisht nga fushat. Për të zhvilimetkognjitive,
afektive dhe psikomotore të fëmijës janë njësoj të rëndësishme dhe të dobishme.
• Mësuesi bashkëkohor përdor larmi të mëdha teknikash e stilesh komunikimi në klasë e
jashtë saj. Është parim etik i tij që të shqetësohet e përpiqet që të gjithë nxënësit të
ndjehen mirë në punë me këtë larmi, të përfitojnë prej teknologjive të tij të edukimit
dhe komunikimit dhe të aftësohen që edhe vetë t’i përdorin ato me lehtësi dhe efektivitet.
Ky parim etik i vënë në jetë edhe jashtë shkollës, në marrdhënie me prindërit dhe
komunitetin i siguron atij autoritet publik të fituar përmes aftësish e vlerash.
• Mësuesi bashkëkohor e sheh të nxënit si një proces që zgjat gjatë gjithë jetës. Për këtë
arsye ai i nxit nxënësit të bëjnë pyetje të mira dhe jo të përpiqen të ofrojnë përgjigje
të drejta. Përgjigjet e drejta janë të kufizuara në kohë dhe në hapsirë. Ato mund të
të kufizojnë lirinë e mendimit nëse ti nuk arrin t’i thyesh skemat psikologjike fikse.
• Mësuesi bashkëkohor bën përpjekje të lidhë fjalën me veprat në të gjitha fushat. Ai përpiqet
që jeta e tij private të gjejë emërues të përbashkët me jetën e tij profesionale; për të
kjo është më tepër etike se për cilindo profesionist tjetër.
• Mësuesi bashkëkohor respekton të drejtat e njeriut dhe vendos fokusin në edukimin e nxënësve
për të qenë të pavarur e të lirë të ushtrojnë aftësitë e tyre të gjithanshme në një mjedis demokratik
e pjesëmarrës. Etika profesionale dhe kodi i tij i komunikimit ja kërkon që ai ta ketë
respekt për të drejtat e njeriut. Për të ky është një dimension i brendshëm, shpirtëror.
• Mësuesi bashkëkohor kërkon lidhje ndërlëndore, funksionale në kurrikulen shkollor. Ai
mbron idenë etike dhe jo vetëm etike, se shkolla globale kërkon harmonizimin e
synimeve, objektivave, strategjive dhe stileve të të mësuarit dhe metodave të vlerësimit
përmes gjithë kurrikulës.
• Mësuesi bashkëkohor është mësues komunitar. Ai beson në idenë se “vetëm një
komunitet mund të ofrojë një arsim tërësor dhe vetëm një njeri-personalitet i

_______________________________________

3Stumpf, E. Samuel. Filozofia. Historia dhe problemet, Botime Toena, Tiranë, 2000.
4Martin, Clancy. Vaught, Wayne. Solomon C. Robert. Ethicacross the profession, OxfordUniversityPress,
2010.
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gjithanshëm mund ta marrë atë.”
• Mësuesi bashkëkohor u krijon nxënësve të vet shanse për t’u integruar. Ajo që sollëm si
ilustrim më lart i shërben edhe këtij aspekti etik të mësuesit global. Dhe sot në
kushtet e migrimeve dhe emigrimeve e nesër të një Evrope dhe bote pa kufij edhe
për ne eurolindorët, ballkanasit e shqiptarët, ky dimension i etikës profesionale të
mësuesit është jetësor dhe i rëndësishëm.
• Mësuesi bashkëkohor është vlerësues, vlerësimi për njeriun është thelbi humanist i
etikës së tij profesionale. Ky vlerësim shprehet në komunikimin me nxënësit, me kolegët,
me prindërit dhe eprorët, në shkollë dhe jashtë saj ai mbetet mësues, misionar i dijes
dhe etikës së sjelljes. Ky vlerësim për njeriun shprehet në qëndrimet e tij etike, për të
janë të huaja arroganca, ironizimi, indoktrinimi, ndëshkimi fizik dhe abuzimi me
nxënësit. Ky mësues është vlerësues i drejtë dhe i ndershëm, ritmik dhe i besueshëm,
nuk ka paragjykime apo prapaskena përfituese. Ai e vlerëson prindin tënd si partner
në edukim, e thërret në takim, i tregon të vërtetën, kërkon bashkëpunim, e respekton
si qytetar dhe e përgëzon për sjelljen dhe rezultatet shkollore të fëmijëve apo qorton
për problemet e marrëdhënieve të tij me shkollën dhe fëmijët e tij, ndaj dhe prindërit
atë e respektojnë njësoj dhe e ftojnë për një kafe me kënaqësi5.

2. Korniza ligjore e kodit etik

Korniza ligjore e Kodit etik mbështetet në nenet 54/3, 57, 59/1/ç të Kushtetutës së
Republikës së Shqipërisë, në Ligjin për Arsimin, në Dispozitat Normative për arsimin
parauniversitar, posaçërisht në Ligjin Nr.9131, datë 8.9.2003 të Kuvendit të Republikës
së Shqipërisë në rregullat e nxjerra nga Këshilli i Ministravenë zbatim të këtij ligji,
si dhe rregulloret e veçanta të institucioneve publike, veçanërisht të shkollave të
mesme e të larta, publike dhe jopublike, në traditën etike shqiptare dhe të huaj, si
dhe në etikën bashkëkohore në shkolla sot, po bëjmë një përpjekje për të kodifikuar
etikën profesionale të edukatorëve, mësuesve dhe pedagogëve, pra të arsimtarëve
dhe të arsimit në përgjithësi duke përgjithësuar rregullat më të rëndësishme të
paraqitjes, komunikimit, vlerësimit, sjelljes dhe veprimit etik.

a. Betimi i Mësuesit:
Një ndër elementet mbi të cilët mbështetet e mund të gjykohet etika profesionale e
mësuesit është edhe betimi, i cili, nuk praktikohet a nuk merret parasysh në shumicën
e rasteve. Betimin e Hipokratit (i pedagogjizuar) në vitin 1966 për nevojat e UNESKO-
s, e përpiloi pedagogu zviceran, Robert Dottrens 1893 – 1984, në të cilin thuhet:
“Do ta kryej detyrimin tim me ndërgjegje dhe krenari.
Nxënësit e mi nuk do të jenë vetëm nxënës, por edhe fëmijë dhe kurrë nuk do t’i harroj që për
fatin e tyre edhe vetë mbaj një pjesë të përgjegjësisë.
Do ta mbroj me të gjitha mjetet ekzistuese nderin e profesionit të arsimtarit.
Kolegët e mi çdo herë do të jenë edhe miqtë e mi.
Në bashkëpunim me ta do të përpiqem që vazhdimisht ta përkryej veprimtarinë e shkollës në
kuptimin efikas të njohjes së të gjithave të drejtave në edukimin dhe barazinë sociale në arsim.

____________________________________

5Maliqi, Bardhyl. “Etikapedagogjikesifaktornëedukim”, (2012) -  http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-
content/uploads/2013/04/Doktoratura-Bardhyl-Maliqi-Fakulteti-i-Shkencave-Sociale-Departamenti-
Psikologji-Pedagogjise.pdf  (faqe 170-176) – Marrë 10.7.2015
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Këtë betim solemn e jap plotësisht në mënyrë të lirë dhe me nderë6"
Në vazhdën e kësaj ndërmarrje, e gjykoj të udhës të sjell rastin e betimit të Bardhyl
Maliqit, bërë në Etika pedagogjike si faktor në edukim, 2012, i cili e modifikon më tej
betimin standard (nëse mund të shprehemi kështu), duke u shprehur në këtë mënyrë:
“Betohem si misionar i dijes, demokracisë dhe humanizmit, si pishtar i kulturës dhe përparimit
kombëtar, si edukator i brezit të ri, se do ta realizoj misionin tim për të mishëruar në praktikën
e gjallë të procesit mësimor-edukativ kërkesat e kurrikulës kombëtare të arsimit, duke përmbushur
detyrimet që rrjedhin nga kushtetuta dhe ligjet për arsimin, nga dispozitat normative të arsimit
parauniversitar, nga ligji për rregullat e etikës zyrtare si dhe nga parimet morale të mësuesisë.
Në pajtim me dijet bashkëkohore, kërkesat shkencore, pedagogjike dhe psikologjike të
mësimdhënies dhe në harmoni me bindjet e mia, do ta nderoj profesionin tim, mirëbesimin e
fëmijëve dhe komunitetit prindëror, duke punuar mbi bazë të kërkesave dhe standardeve shtetërore
për arsimin, në harmoni me bashkësinë dhe solidaritetin profesional të armatës së madhe të
mësuesve. Veprimtaria ime në shkollë dhe jashtë saj do të karakterizohet nga etika humane,
nga reflektimi intelektual, sjellja e kulturuar dhe komunikimi i qytetëruar. Betohem se do të
respektoj traditat dhe zakonet më të mira të etikës profesionale të mësuesit dhe të jap ndihmesën
time në zhvillimin e arsimit kombëtar dhe shkencave pedagogjike. Betohem! 7”

3. Parimet e përgjithshme etike

Parimet bazë mbi të cilat duhet të mbështetet puna e çdo mësuesi, janë:
- Parimi i përkushtimit ndaj nxënësit/studentit, në bazë të të cilit përcaktohen
sjelljet nga/e mësuesi/t për mbarëvajtjen e procesit të të nxënit.
- Parimi i përkushtimit ndaj profesionit, parim i cili ngrihet mbi sjelljen që
pritet të bëjë  mësuesi/pedagogu për përmirësimin e performancës së vet akademike
dhe shkencore dhe krijimin e një mjedisi sa më edukues dhe frytdhënës.
Mësuesit janë arsimtarë me diploma akademike të fituara nga studimi në institucione
arsimore të cilësuara si universitete, institute pedagogjike ose ekuivalentë të tyre.
Për aq kohë sa këta individë ushtrojnë aktivitetet e tyre në shkolla, në punë kërkimore
shkencore, në laboratorë ose në çfarëdo lloj tjetër aspekti profesional, pritet që
aktiviteti i tyre të rrisë nderin dhe dinjitetin çdo e profesionit të tyre, të zgjerojë dijet
teorike dhe mjeshtërinë profesionale dhe t’i ofrojë shërbimin e tij komunitetit.
Parimet etike të Mësuesisë janë ndërtuar qëllimisht në një mënyrë të përgjithshme
dhe gjithëpërfshirëse, por mësuesit që pranojnë “Rregullin e Artë” si udhërrëfyes
për sjelljen e përgjithshme dhe bëjnë një përpjekje të arsyeshme për të vepruar në
përputhje me parimet e Etikës së Mësuesit në jetën profesionale, do të kenë pak
vështirësi me komunikimin dhe sjelljen e moralshme. Ata e dinë se punojnë shpesh
me partnerë që nuk kanë të njëjtin nivel kulturor me ta. Kjo është një nga sfidat e
profesionit, por mësuesit nuk duhet të thyhen para vështirësive.
Nderi dhe dinjiteti i profesionit tonë qëndrojnë në të bindurit ndaj një kodi të drejtë
dhe të arsyeshëm etik, i parashtruar si udhërrëfyes para të gjithë anëtarëve.
Megjithatë, objekti i këtij kodi shtrihet më gjerë se kaq, sepse sjellja profesionale
shembullore, jo vetëm që ngre lart nderin dhe dinjitetin, por gjithashtu zgjeron
sferën tonë të dobisë, lartëson standartet tona shoqërore dhe promovon shkencën

_____________________________________

6https://zeqirjalatifi.wordpress.com/2015/01/25/betimi-solemn-i-mesuesit/ - Marrë 12.7.2015
7Maliqi, Bardhyl. “Etika pedagogjike si faktor në edukim”, (2012) -  burim i cituar.
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që ne kultivojmë. E thënë shkurt: kodi ynë i etikës është themeli i përpjekjeve tona
individuale dhe kolektive.
Këto parime te Etikës së Mësuesisë8 janë hartuar duke synuar që të kthehen në
synime frymëzuese. Ky kod nuk synon të përfshijë të gjithë fushën e etikës së
mësuesve. Jeta profesionale është shumë komplekse, për të arritur të klasifikohen
detyrat dhe obligimet e çdo njërit ndaj nxënësve, kolegëve dhe bashkëqytetarëve në
një tërësi rregullash.
Synojnë që të ndihmojnë mësuesit për të ruajtur një nivel të lartë sjellje konform
etikës pedagogjike. Ato janë standarde, nëpërmjet të cilave një individ të mund të
përcaktojë rregullat e mirësjelljes në marrëdhënie me nxënësit, prindërit, kolegët,
eprorët, komunitetin rreth shkollës dhe publikun e gjerë.
Çdo mësues duhet të jetë qytetar i mirë dhe të marrë pjesë në aktivitete të organizuara,
që synojnë mirëqenien e komunitetit. Ai duhet të sillet në një mënyrë të tillë që do të
rrisë vlerën dhe dinjitetin e profesionit të tij.
Në programet arsimore të universitete dhe shkollave të tjera të larta dhe të mesme
që përgatisin mësues duhet te shtohen leksionet për etikën dhe konceptet
profesionale, për etikën pedagogjike e ligjore, mbrojtjen e fëmijëve, metodat e
ekuilibrit reflektiv në moralin e arsyetimit (morali intuitiv i gjykimit, bindja, parimet
morale, faktet morale etj.)9

4. Sjellja profesionale

Sjellja në profesion dhe ajo profesionale janë elemente shumë të rëndësishëm dhe të
qenësishëm që ndihmojnë ose pengojnë në mbarëvajtjen e procesit të mësimit. Sjellja
profesionale është reflektim i drejtpërdrejtë i personalitetit tonë individual i gërshetuar
me edukimin shkencor e koherenca mes tyre mbetet gjithmonë vlerë e gjithsecilit.
Kjo ndjesi dhe përgjegjësi ndërtohet si e tillë, duke u ngjitur ndërmjet këtyre shkallëve:
a. Mësuesi në marrëdhënie me kolegët e tjerë duhet të flasë dhe të veprojnë mbi

bazën e ndershmërisë dhe drejtësisë, etikës pedagogjike dhe klimës së demokracisë
në shkollë.

b. Ai duhet të marrë parasysh, para së gjithash, të drejtat dhe mirëqenien e
nxënësit, me synim që të lehtësojë shqetësimet dhe sigurojë kthimin e aftësisë,
por dhe duke mos shkaktuar as minimumin e dhimbjes ose frikës. Në vendimet
që kanë lidhje me terapinë dhe interesin e fëmijës nuk duhet të paraprijnë
avantazhet personale ose përfitimet monetare.

c. Mësuesi nuk duhet të përdorë njohuritë dhe arritjet profesionale ose të ofrojë
shërbime në kushte të tilla që kanë prirje të cënojnë ushtrimin e lirë të gjykimit
dhe mjeshtërisë së tij ose të ketë prirje të ulë cilësinë e të mësuarit.

d. Mësuesi duhet të kërkojë nga vetja dhe profesioni, respektin e kolegëve të tij,
nxënësve, prindërve dhe komunitetit nëpërmjet një komunikimi verbal dhe jo
verbal të sjellshëm, trajtim të respektueshëm, paraqitje profesionale, procedura
të pranueshme profesionalisht dhe përdorimin e njohurive bashkëkohore
psikologjike, pedagogjike dhe shkencore. Ai duhet të merret me çështje që i
përkasin komunitetit të tij dhe jashtë tij, të dijë të sillet dhe të komunikojë në

_______________________________________

8Chapman, Richard. Etika në shërbim publik për mijëvjeçarin e ri, Iceberg, Tiranë, 2002, fq. 117.
9 Maliqi, Bardhyl. Etika rrjedhave të komunikimit, Milosao, Sarandë, 2014, fq. 32.
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mënyrë etike.
e. Mësuesi duhet të respektojë të drejtat e nxënësve, kolegëve dhe prindërve.

Respekti për të tjerët duhet të jetë komponentë e përhershme e personalitetit të
tij. Nuk duhet të përçmojë ose të ulë në mënyrë të panevojshme vlerën e
karakterit të veprimeve profesionale të një kolegu me mënyra të padenja, me
hipokrizi dhe mashtrime.

f. Mësuesi nuk mund të zgjedhë nxënësit që do të edukojë, pasi çdo fëmijë është i
denjë për edukim. Që nga momenti që ai merr përsipër një klasë apo nxënës, ai
nuk duhet ta braktisë ose ta lërë pas dore lëndën, klasën dhe nxënësit. Për më
tepër duhet të ofrojë shërbimin e tij edhe ndaj nxënësve të tjerë të shkollës, që
mund të mos jenë nxënësit e tij, brenda të gjitha mundësive që i lejojnë rrethanat.

g. Nëse për ndonjë arsye një nxënës apo prindi i tij kërkon referencë për një mësues ose
institucion, mësuesi përkatës duhet të ketë vullnetin e mirë për të respektuar dhe
lehtësuar procedurat e nevojshme. Nxënësi ka gjithmonë të drejtë. Është e drejta e tij
që brenda kushteve të lejueshme dhe të mundshme të ketë mësuesin që dëshiron.

Përfundime

Ashtu si edhe kuptohet nga rrjedha e punimit, etika e mësuesit/pedagogut/lektorit
a gjithkujt që merret me arsimin është një ndër gurët kilometrikë nga ku nis i mbarë
procesi i edukimit dhe shkollimit të brezit të ri.
Çdo mësues me formimin e tij të plotë shkencor, me dëshirën e mirë për të punuar
dhe ushtruar profesionin e tij, me vullnetin e duhur për të bashkëpunuar qoftë me
kolegët, qoftë me prindërit, qoftë me komunitetin, duhet ta konsiderojë veten
gjithmonë në shërbim të nxënësit dhe të procesit të nxënies për një shoqëri më të
hapur, për një të ardhme më të shëndetshme e për të rinj që mësojnë ta vlerësojnë të
nesërmen duke u nisur nga shkolla. Ajo duhet të jetë alfa e edukimit të tyre, ndaj
etika në profesion lipset të shihet e të konsiderohet më me objektivitet.
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Abstrakt

Në të gjithë nivelet arsimore sot po tentohet drejt arsimit gjithëpërfshirës dhe cilësisë në
arsim për të gjithë. Në këtë shkrim paraqiten të dhëna që lidhen me sfidat e edukimit në
nivel global për të pasur një pamje më të plotë të situatës së të nxënit. Gjithashtu në këtë
punim do të trajtohet sfida e radhës për sistemin arsimor sot në nivel global që lidhet me
“moslënien e askujt pas”, ky koncept ka të bëjë me mundësimin e zhvillimin e potencialit
të çdo nxënësi, termat kohorë të realizimit të saj dhe roli i mësuesit për të arritur
pritshmëritë .
Një vend i veçantë në shkrim i kushtohet studimeve të ndryshme që lidhin cilësinë e
mësuesit me arritjet e nxënësve.
Analizohet, më tej  cilësia e ulët e arritjeve që vijon të mbetet problemi më shqetësues
edhe në sistemin arsimor
krizës së të nxënit në sistemin arsimor parauniversitar.
Pasqyrohen dhe vlerësohen të dhëna të arritjeve të nxënësve në sistemin arsimor shqiptar,
të cilat dëshmojnë krizën e të mësuarit. Në këtë punim jepen të dhëna rreth situatës së
burimeve njerëzore të cilat janë aktualisht në sistem duke u përqendruar në dy aspekte:
a) sistemin e edukimit të vazhdueshëm për mësuesit;
b)  cilësinë së studentëve që vijojnë studimet në degët e mësuesisë.
 Vlerësohet rishikimi i këtyre dy aspekteve si pikënisje për realizmin e reformës arsimore
në burimet njerëzore.
Në punim jepen edhe përfundime rreth rolit të mësuesit në realizimin e reformave
arsimore.

Fjalë kyçe: Cilësi, cilësi e arritjeve, braktisje e fshehtë, mësimdhënie efektive, kornizë
kurrikulare.

Hyrje

Analiza e thellë dhe të dhënave në nivel global, dëshmon për krizën që ka mbërthyer
të mësuarit. Kjo krizë të mësuari sipas raportit të UNESCO-s, vjen si rrjedhojë e
mungesës së vëmendjes ndaj cilësisë.
Në botimin e UNESCO-s të prillit të vitit 2014, “Mësimdhënia dhe mësimnxënia: Të
arrish cilësinë për të gjithë” përshkruhet një analizë e detajuar që lidhet me këtë
çështje në nivelin global (Leaving no one behind -how long will it take? UNESCO
“Teaching and learning achieving quality for all” Report, 2014).
Ky shqetësim është ngritur në fillim të shekullit edhe nga politikë-bërësit në fushën
e edukimit për sistemin amerikan. Dëshmi e kësaj është akti i miratuar nga Kongresi
Amerikan më 8 janar 2002 “Akti: Asnjë fëmijë të mos lëmë prapa”( United State
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Congress,  2002) Për të realizuar këtë objektiv u vunë në dispozicion 4 milion dollarë
për trajnimin dhe rekrutimin e mësuesve në vitin 2002. Ky akt kishte u kërkonte
shteteve të ndryshme të zhvillonin vlerësimin në aftësitë bazë. Ky akt nuk vendosi
një standard për të gjithë shtetet.
Në botimin e UNESCO-s “Mësimdhënia dhe të mësimnxënia, arritja e cilësisë për të
gjithë” pasi pohohet se aktualisht po përjetojmë krizën e të mësuarit, më pas
argumentohet se për t’i dhënë fund krizës së të mësuarit duhet vëmendje në cilësi,
dhe cilësia e procesit është e lidhur ngushtë me cilësinë e burimeve njerëzore që
operojnë në sistem, me cilësinë e mësuesit:
“Mungesa e vëmendjes ndaj cilësisë në arsim ka sjellë si rrjedhojë që në të gjithë botën, 250
milion fëmijë të shkollës fillore (nga 650 milion në të gjithë botën), shumë prej tyre me prejardhje
të pafavorizuara të mos mësojnë shkrim e këndim edhe aftësitë numerike bazë, e jo më tej
aftësitë që ata kanë  nevojë për të marrë punë të denjë dhe të çojë në përmbushjen e tyre në jetë”
(UNESCO, 2014, 17).
“Për të zgjidhur krizën e të mësuarit, të gjithë fëmijët duhet të kenë mësues të cilët
janë të trajnuar, motivuar, që punojnë me kënaqësi në profesion, të cilët mund të
identifikojnë dhe mbështesin nxënësit e dobët, dhe që janë të mbështetur e mirë-
menaxhuar nga sistemet arsimore” (UNESCO, 201, faqe 18).
Kërkimet në fushën e edukimit janë shpesh të fokusuar për të matur, vlerësuar
lidhjen mes cilësisë së mësuesit dhe arritjeve të nxënësve.

I. Të mbështetim mësuesit për t’i dhënë fund krizës së të mësuarit

Në artikullin studimor Jonah E. Rockoff “Impakti i mësuesve të veçantë në arritjet
e studentëve: dëshmi nga të dhënat e panelit”, vë në dukje se administratorët e
shkollave , prindërit dhe vetë nxënësit gjerësisht mbështesin idenë se cilësia e
mësuesve është jetësore për arritjet e studentëve.
Një faktor i rëndësishëm konsiderohet eksperienca në mësimdhënie e cila sipas
studimit ngre në mënyrë të konsiderueshme pikët e testeve të studentëve në fushën
e të lexuarit.
“Pikët e arritura në fushën e të lexuarit ndryshojnë afërsisht .17 me një mesatare
nga devijimi standard mes mësuesve fillestarë dhe mësuesve që kanë 10 ose më shumë
vite eksperiencë”(Rockoff, 2004)
Në studimin e “Qendrës për Edukimin Publik” 27 gusht 2014 “Cilësia e mësuesve
dhe arritjet e nxënësve” vihet në dukje se arritjet e nxënësve ndikohen shumë më
tepër nga cilësia e mësuesit se sa nga raca, klasa, të dhënat paraprake akademike apo
pjesëmarrja e nxënësve në shkollë (The Center for Public Education, 2005).
Më tej në po të njëjtin kërkim vijohet me gjetjet e mëposhtme:
“studimi tregon se ndryshimi në arritjet zgjerohet çdo vit mes studentëve me mësuesit
më efektivë kundrejt atyre q ë janë më pak efektivë. Kjo sugjeron që përfitimet më të
mëdha në arritjet e nxënësve do të realizohen në mënyrë të kënaqshme kur nxënësit
marrin mësim nga mësues të mirë për vite me radhë” (The Center for Public
Education, 2005).
Jonah E. Rockoff paraqet më poshtë në studimin e saj ndikimin që kanë patur të
dhënat e studimeve të kryera që dëshmojnë lidhjen mes cilësisë së mësuesve dhe
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arritjeve të nxënësve në politikë-bërjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës:
“polikë-bërërësit kanë demonstruar besimin e tyre në rëndësinë e mësuesve duke
rritur mjaft financimin me qëllim përmirësimin e cilësisë së mësuesve në shkollat që
kanë performuar ulët”
Më pas në konkluzionet e këtij studimi, përcaktohet rëndësia e cilësisë së mësuesve
pa lënë mënjanë faktorët të tjerë:
“Të dhënat empirike në këtë studim sugjerojnë që ngritja e cilësisë së mësuesve
është instrumenti çelës për përmirësimin e arritjeve të studentëve (outcoms).
Gjithsesi, në një mjedis në të cilin shumë karakteristika të dukshme të mësuesve
nuk janë të lidhur me cilësinë e tyre, politikat që fokusohen në rekrutimin dhe
mbajtjen e mësuesve me referenca të veçanta mund të jetë më pak efektive sesa politikat
e shpërblimit të tyre mbështetur në peformancë” (Rockoff, 2004, 18).
Termi i përdorur në studim për arritjet (outcome) përfshin ndikimin e gjithanshëm
të mësimdhënësit në formimin tërësor të nxënësve, duke mos e kufizuar vetëm në
arritjet akademike.
Sa mund të ndikojë cilësia e mësuesit në mësimdhënie? Perceptimi i përgjithshëm
edhe i joprofesionistëve është në favor të idesë së  një ndikimi shumë të madh. Për të
vërtetuar këtë janë realizuar studime të ndryshme, të cilat krahasojnë klasa dhe
shkolla të ndryshme të cilat ndryshojnë nga njëra-tjetra për sa  i përket cilësisë së
mësuesve (janë përzgjedhur shkolla që i kanë të njëjta karakteristikat e tjera) :
Në universitetin e Teksasit dhe Tenesit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u mblodhën
u përpunuan të dhënat e arritjeve në testet e nxënësve për matur ndikimin që mund
të ketë performaca e mësuesve në këto arritje.
Projekti STAR në Departamentin e Edukimit në Tenesi vlerësoi ndikimin që mund
të ketë një mësues me performancë të lartë :Një prej gjetjeve:
“Nxënësit që janë mësuar nga mësues efektivë për vite të njëpasnjëshme, demonstruan
rezultate shumë më të mira se sa nxënësit e mësuar nga mësues më pak efektive njëri
pas tjetrit. Për shembull: nxënësit e klasës së pestë në matematikë që kishin tri mësues
të njëpasnjëshëm  shumë të efektivë shënuan 52 dhe 54 për qind pikë më shumë se
sa nxënësit që kishin tri mësues të njëpasnjëshëm  të cilët ishin më pak efektivë,
edhe pse arritjet në matematikë për të dy grupet e nxënësve ishin të njëjta përpara se
ata të hynin në klasën e dytë (Sanders and Rivers, 1996, 2)
Gjetjet nga Universiteti i Teksasit në Dallas Projekti i Shkollave Teksasit, prezanton
gjetje që rrisin besueshmërinë e gjetjeve të Universitetit të Tenesit.
Ky projekt mblodhi të dhëna në nivel individual për  më shumë se 10 milion nxënës
në klasën e 12 nga 1990 deri në 2002.
Duke krahasuar arritjet e nxënësve të ngjashëm, brenda të njëjtës shkollë, por të
mësuar nga mësues të ndryshëm, studiuesit ishin në gjendje të  veçonin efektin e
mësuesit në arritjet e nxënësve:
“Në analizën e të dhënave të tyre, Rivkin, Hanushek, and Kain (2005) dëshmojnë se
ndryshimet, diferencat në cilësi të mësuesve shpjegojnë ndryshimin e madh të
arritjeve në matematikë dhe lexim. Si në gjetjet e Tenesit , Jordan, Mendro dhe
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Werasinghe (1997) flasin për ndryshimet mes nxënësve që kishin tri mësues të
njëpasnjëshëm  shumë efektivë (të përcaktuat ata nxënësit e të cilëve kishin arritjet
më të mira)  dhe atyre që kishin tri mësues të njëpasnjëshëm pak efektivë    (ata
nxënësit ë të cilëve kishin përmirësime të pakta). Në shkollat e Dallasit diferencat
ishin me 34 përqind të pikëve në arritjet në fushën e të lexuarit dhe 49 për qind e
arritjeve në matematikë (The Center for Public Education, 2005)

II. Cilësia e ulët e arritjeve vijon të mbetet problemi më shqetësues edhe në
sistemin arsimor shqiptar

Në raportin që PNUD-i botoi në vitin 2004 vihet në dukje se cili është shqetësimi
themelor i sistemit arsimor shqiptar:
“Cilësia e ulët e arritjeve shkollore është shqetësimi themelor i sistemit arsimor
shqiptar. Thuajse 1/3 e nxënësve (në zonat fshatare edhe më shumë) kanë notën më
të ulët kaluese ndërmjet gjashtë notave të këtilla” … Mësuesi tipik në Shqipëri … u
kushton vëmendje nxënësve “të mirë”, duke margjinalizuar në klasë një numër të
konsiderueshëm nxënësish, më shpesh nga familje me një nivel krahasimisht më të
ulët kulturor ose të migruara nga zona të thella”
( Llambiri, 2004, 6).
Cilat janë të dhënat në sistemin tonë arsimor pas 10 vitesh?
Në Arsimin Fillor vlerësimet në nivelet minimale janë të pakta. Mjedisi familjar i
krijuar me shokë dhe shoqe prej një kohe të gjatë, pasja e vetëm një mësuesi  krijon
mundësinë e një njohje shumëplanëshe me nxënësin. Shkalla e vështirësisë së
njohurive të marra dhe sasia e tyre e ndihmon mësuesin të menaxhojë situatën nëse
e evidenton në kohë problemin. Sistemimi dhe kontrolli i dijeve në këtë periudhë, si
dhe afrimi i nxënësve në drejtim të njohjes dhe kërkimit do të jetë baza për ngrehinën
e mëpastajme. Kjo është periudha e rëndësishme e ndërtimit të themeleve të njohjes.
Situata vështirësohet në arsimin e mesëm të ulët. Nëse do t’u referohemi të dhënave
që u përkasin shkollave të ndryshme, do shihet qartë tendenca e rritjes së vlerësimeve
në pragje, pra vlerësimeve minimale dhe ndryshueshmëria e të dhënave mes zonave
rurale dhe urbane, qyteteve të mëdha dhe të vogla  është e dukshme.
Në arsimin e mesëm të lartë vihet re një rritje e ndjeshme e nxënësve që vijojnë
studimet krahasuar me më parë. Statistikat e MASH, 2012, dëshmojnë për një rritje
nga 77% në vitin 2004 në 91 % të nxënësve në vitin 2011 që kanë mbaruar arsimin e
detyrueshëm dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë (MASH, 2012).
Pavarësisht pozitivitetit të rritjes së numrit të nxënësve që ndjekin arsimin e mesëm
të lartë, vihet re që numri i nxënësve të vlerësuar me notën më të ulët kaluese rritet
ndjeshëm.
Për të pasur një përfytyrim të qartë rreth përmasave që merr ky fenomen, më poshtë
janë pasqyruar të dhënat e vlerësimeve vjetore të realizuara nga shkolla për lëndët
matematikë dhe gjuhë shqipe mbështetur në të dhënat e raportit të AKP-së (Agjencia
Kombëtare e Provimeve) për Maturën Shtetërore  (AKP, 2014 ).
Në lëndën e letërsisë  vlerësimi minimal vjetor (nota 5) përfshin 32.89% të
maturantëve në të gjitha shkollat e mesme për të gjitha profilet.
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Grafiku Letërsi Grafiku Matematikë

Në lëndën e matematikës përqindja e nxënësve të vlerësuar me notën më të ulët
kaluese për vitin shkollor 2013-2014 është më e lartë akoma se në lëndën e
letërsisë.
Në lëndën e matematikës përqindja e nxënësve të vlerësuar me notën më të
ulët në përfundim të vitit për të gjitha shkollat e mesme për të gjitha profilet
në nivel kombëtar, arrin 50.77%
Këto të dhëna ndryshojnë nëse krahasojmë rezultate nga fshati në qytet dhe rezultatet
e gjimnazeve nga shkollat e tjera profesionale apo social-kulturore.
Edhe shpërndarja e notave vjetore në lëndët dhe rezultatet e provimeve të jashtme
(matura shtetërore) japin një pamje të qartë të niveleve aspak të kënaqshme në arritjet
e nxënësve. Përqindja e nxënësve të vlerësuar me notë minimale ka një peshë 50%
kundrejt 6 notave kaluese.
Kriza e të nxënit është e dukshme.
Praktikisht duke pasur parasysh synimin tonë për një shkollë efektive, ne jemi larg
këtij synimi.
Shifra të tilla kërkojnë që vëmendja të përqendrohet tek një analizë multifaktoriale
në sistem: analiza e strukturës së sistemit, profesionalizmi i mësuesve, niveli i teksteve,
klima ekzistuese, kurrikula etj.
Nëse u referohemi të dhënave të studimeve që janë paraqitur më lart dhe një njohje
të thjeshtë të sistemit tonë arsimor, atëherë vëmendja para së gjithash, duhet të
përqendrohet tek mësuesi.

Mësuesi në këndvështrimin e reformave

Në vitin 2010 filloi reforma për kurrikulën e gjimnazit. Kjo kurrikul synonte t’i
jepte frymëmarrje gjimnazit nëpërmjet zgjedhjes së detyruar dhe zgjedhjes së lirë.
Ky qe një hap shumë i rëndësishëm, por që duhet të vazhdojë dhe duhet të vlerësohet
efektivisht nga shkollat, por ndryshimet e ndodhura në kurrikulën e gjimnazit
nuk u mbështetën me trajnime të mjaftueshme të mësuesve për qasjen e re që duhet
të ndërtojnë.
Ndryshimet në reformën kurrikulare kërkojnë domosdoshmërisht ndryshime në
procesin e të nxënit. Konceptimet bashkëkohore për procesin e të nxënit theksojnë
rolin aktiv të nxënësve për arritjen e kompetencave. Nxënësit duhet të jenë veprimtarë
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aktivë në procesin e ndërtimit, zbatimit dhe vlerësimit të tyre. Vetëm kështu, njohuritë,
shkathtësitë, vlerat dhe qëndrimet do të organizohen në struktura që mundësojnë
përdorimin e tyre. Kjo kërkon edhe ndryshimin e rolit të mësuesve që duhet të jenë,
gjithnjë e më shumë, drejtues dhe krijues të situatave të të nxënit.
Në fjalën e saj vihet theksi në procesin e të nxënit mbështetur në kompetenca i cili
kërkon ekspertizën e mësuesve që të krijojnë kushte për arritjet më të mira të
mundshme për secilin nxënës mbështetur në individualitetin e tij.
Në shkrimin e tij “Arsimi në këndvështrimin e reformave” Z. Nikolin Gërmenji
vë në dukje:
“Reforma në arsim ka përfshirë legjislacionin, kurrikulat, infrastrukturën, por për
fat të keq ende nuk ka një reformë ose ende nuk është vënë në zbatim një reformim
i burimeve njerëzore, d.m.th., i kuadrit dhe emërimeve në arsim. (Gërmenji 2014).
Reforma në burimet njerëzore  lidhet në radhë të parë me cilësinë ë mësimdhënësit.
Kjo kërkon plotësimin e dy kushteve primare:
a. Edukimi i vazhdueshëm i mësuesve;
b. Formim fillestar cilësor (programet e studimit për mësuesi).

III.a. Edukimi i vazhdueshëm efektiv dhe cilësor është  domosdoshmëri
Efektet e edukimit të vazhdueshëm janë të menjëhershme në sistem, sepse ato lidhen
me përgjigjen e burimeve njerëzore  ndaj ndryshimeve në sistem. Këto ndryshime
nuk kanë qenë të pakta dhe jemi të ndërgjegjshëm që një sistem arsimor funksional
është në lëvizje të përhershme. Kjo parashtron kërkesën që kompetenca e të mësuarit
përgjatë gjithë jetës, lidhet natyrshëm e me profesionin e mësuesit më parë se me
gjithë profesionet e tjera.
Në shkrimin e saj “Roli i Universiteteve në formimin e vazhdueshëm të mësuesve”
Prof.dr. Mimoza Gjokutaj bën dallimin mes kuptimshmërisë së termave trajnim dhe
edukim të mësuesve
“Termi “trajnimi i mësuesve” duket se po humb terren në shumë praktika botërore
duke u zëvendësuar me terma si “edukim i vazhdueshëm i mësuesve”( Gjokutaj,
2014, 16).
Reformat e përmendura më sipër në drejtime të ndryshme për përmirësimin e sistemit
logjikshëm kërkuan edhe ndryshimin e përmbajtjes së kërkesave që mësuesit duhej
të plotësonin në kualifikimet e tyre periodike: Portofoli i mësuesit që përfshin një set
dokumentesh të punës së përditshme të tij është një tregues.
Pjesë e këtij portofoli, sipas udhëzimit nr 26. Datë 15.08.2014 “Për zhvillimin
profesional të punonjësve arsimorë”, janë edhe një numër trajnimesh për periudha
të caktuara kohore të detyrueshme për tu ndjekur nga mësuesi. Duke theksuar
rëndësinë e tyre në edukimin e vazhdueshëm të mësuesve Prof.dr Mimoza Gjokutaj
në po të njëjtin shkrim analizon situatën:
“Duke ndaluar në situatën aktuale, vihet re se pesha për formimin e vazhdueshëm
të mësuesve po anon nga këto të fundit (OJF), të cilat me gjithë lëvizjet profesionale
që po bëjnë duke u mbështetur edhe në ligjin aktual për formimin e vazhdueshëm të
mësuesve, duket se shpesh proceset e formimit të mësuesve prej tyre po degradojnë
dhe po rrudhen, thjesht në takime të shkurtra, ku rolin si trajnerë për çështje shumë
të mëdha kurrikulare e luajnë aktore të cilët shfaqin dobësi dhe mangësi në formimin
e tyre, shpesh herë të palicencuar si të tillë. Një çështje tjetër degraduese që po del në
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pah është edhe blerja e krediteve (përmes kartonëve) që lëshojnë këto të fundit, të
cilat duket se po zënë vend të konsiderueshëm në dosjet e mësuesve”( Gjokutaj,
2014, 17).
Nëse kjo do të vazhdojë për rrjedhojë cilësia e edukimit në vijueshmëri të mësuesit
dhe sigurimi i cilësisë në mësimdhënie është i rrezikuar. Vlerësimi i vazhdueshëm i
impaktit dhe për rrjedhojë rishikimi i rregulloreve për kualifikimin dhe zhvillimin
profesional të punonjësve arsimorë në varësi të vlerësimeve periodike sistem, është
domosdoshmëri. Deri tani, Inspektorati Shtetëror i Arsimit ( i vetmi institucion që
kryen inspektimin), nuk ka inspektuar, vlerësuar shërbimet e ofruara nga OJF-të e
ndryshme për trajnimin e mësuesve.

III.b.  Atraktiviteti për profesionin nga studentët cilësorë, sfidë për sistemin.
Shumë të rëndësishme janë konsideruar programet e mësuesisë në formimin e
mësuesve të rinj. Unë nuk do ndalem tek përmbajtja e programeve. Ato janë shumë
të rëndësishme, por përtej kësaj dua të ndalem në disa të dhëna të tjera që lidhen me
atraktivitetin e profesionit të mësuesit. Nga përvoja ime si mësuese dhe drejtuese në
arsim dhe më tej pedagoge në disa prej fakulteteve të mësuesisë dhe nga bisedat me
kolegët e mi një shqetësim i madh ka qenë në vitet e fundit cilësia e studentëve që
ndjekin degët e mësuesisë. Studentët që mbarojnë me rezultate shumë të mira nuk
preferojnë të përzgjedhin degët e mësuesisë. Nëse do t’u referohemi pikëve me të
cilat janë pranuar në 5 vitet e fundit, kjo është e dukshme.

(burimi: Agjensia Kombëtare e Provimeve, www.akp.gov.al)
Si dhe shihet nga të dhënat e mësipërme diferenca mes degëve të mjekësisë, degëve
të ekonomisë informatikës etj është e dukshme. Ajo që të bie në sy në tabelat e
mësipërme është dhe një diferencë që krijohet edhe brenda vetë degëve të
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mësuesisë në Universitetet e Tiranës, Elbasanit dhe Shkodrës, të dhanë e të cilave
janë pasqyruar më lart.
 Është e qartë që sfida e sistemit arsimor për sigurimin e cilësisë fillon me
rekrutimin studentëve cilësorë në fakultetet e mësuesisë, për të patur rezultatet e
pritshme.
Ministrja e Arsimit dhe e Sporteve,  në fjalën e saj hyrëse të botimit të kornizës së re
kurrikulare suksesin e qasjes së re që korniza kurrikulare prezanton, e lidh
pazgjidhshmërisht me ekspertizën e mësimdhënësit:
“Kurrikula e re vë theksin në eksplorimin dhe në kuptimin e përmasave të ndryshme,
të jetës së përditshme. Ajo nxit lidhjet midis të nxënit në shkollë dhe jetës së vërtetë.
Kjo do të bëjë që të rejat dhe të rinjtë tanë të jenë në gjendje të zhvillojnë kompetenca
të nivelit të lartë në shkollën e reformuar e cila u përshtatet nevojave dhe interesave
të tyre. Kurrikula e re paraqet sfida që janë të arritshme. Ajo do t’ju lejojë ju,
mësuese dhe mësues, të përdorni me efikasitet ekspertizën tuaj. Unë ju bëj thirrje
të punoni në ekipin tuaj të shkollës dhe të krijoni kushtet që çdo nxënëse dhe nxënës
të ndjekë itinerarin e saj/e tij arsimor dhe të përmbushë potencialin vetjak (MAS,
2014, 7).
Kurrikula e re bazohet në bindjen se çdo nxënës mund të jetë i suksesshëm.

V. Përfundime

Analiza e thellë e të dhënave në nivel global, dëshmon për krizën që ka mbërthyer
të mësuarit. Kjo krizë të mësuari sipas raportit të UNESCO-s, vjen si rrjedhojë e
mungesës së vëmendjes ndaj cilësisë.
Për t’i dhënë fund asaj duhet vëmendje në cilësi, dhe cilësia e procesit është e lidhur
ngushtë me cilësinë e burimeve njerëzore që operojnë në sistem, me cilësinë e mësuesit.
Studime e ndryshme theksojnë cilësinë e mësueseve si faktorin kyç në arritjet e
nxënësve (outcome). Studimet që vlerësojnë ndikimin e cilësisë së mësuesit mbështetin
perceptimin e të gjithëve në lidhje me rëndësinë e saj në arritjet e nxënësve. Studimet,
mund të ndikojnë të zgjedhjen e politikave efikase për fushën e edukimit nga politikë-
bërësit.
Rezultatet e arritjeve të nxënësve dëshmojnë për krizën e të mësuarit edhe në sistemin
arsimor shqiptar. Situata kërkon analizë të thellë të gjithë sistemit dhe elementëve
përbërës: analizën e strukturës së sistemit, profesionalizmit të mësuesve, nivelit të
teksteve, klimës ekzistuese etj. .
Një ndër shkaqet e arritjeve jo të mira të nxënësve tanë lidhet edhe me cilësinë e
burimeve njerëzore në sistem. Ka probleme në cilësinë e shërbimit të ofruar për
trajnimin e mësuesve në shërbim dhe në atraktivitetin e profesionit për studentët e
mësuesisë. Vlerësimi i vazhdueshëm i impaktit dhe për rrjedhojë rishikimi i
rregulloreve për kualifikimin dhe zhvillimin profesional të punonjësve arsimorë në
varësi të zhvillimeve në sistem, është domosdoshmëri.
Reforma në burimet njerëzore duhet të marrë parasysh cilësinë në formimin e
vazhdueshëm të mësuesve dhe tërheqjen e studentëve më rezultate shumë të mira
në degët e mësuesisë.
Realizimi i suksesshëm i reformave arsimore mundësohet vetëm nëpërmjet
koordinimit të tyre me reformën efikase në burimet njerëzore.



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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 2
September 2015

308

Literatura

1.  Llambiri, S. (2005) Braktisja e Fshehtë “Nga fundi në fillim…” Manual për drejtuesit
e shkollës,  UNICEF, Tiranë.

2. UNESCO (2014) , “Teaching and learning: achieving quality for all”, EFA Global
Monitoring Report.

3. MAS, (2014), “Korniza Kurrikulare e Arsimit Parauniversitar të Republikës së
Shqipërisë”, Tiranë.

4. Agjencia Kombëtare e Provimeve, (2014) “Matura Shtetërore 2014” Tiranë.
5. MASH, (2012) “Vjetar statistikor dhe seri kohore 2004-2011”, Tiranë.
6. “The impact of  individual teachers on student achievement: evidence from panel

data” http://www.gsb.columbia.edu/faculty/jrockoff/rockoff_teachers_
march_04.pdf

7. United State Congress, 2002 “No Child Left Behind Act”, Washington.
8.    http://www.education.com.reference/article/Ref_Research_Q_consider/ “Teacher

Quality and student achievement”.
9. http://www.centerforpubliceducation.org/Main-Menu/Staffingstudents/Teacher-

quality-and-student-achievement-At-a-glance/Teacher-quality-and-student-
achievement-Research-review.html#sthash.pmxMgTv2.dpuf (2005), Teacher quality
and student achievement: Research review.

10. Sanders and Rivers (1996) Teacher quality and student achievement: Research review
“The Center for Public Education “.

11. Gërmenji. N (2014) “ Arsimi nw kwndvwshtrimin e reformave” www.arsimi.al/
arsimi-në-këndvështrimin-e-reformave).

12. Gjokutaj. M ( 2014) “Roli i Universiteteve në formimin e vazhdueshëm të mësuesve”
revista  “Mësuesi” , Tiranë.



309

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 2
September 2015

Ndërmjetësimi sipas legjislacionit procedural të Republikës së Kosovës

LL.M. Uran Zogaj

Abstrakt

Instituti i ndërmjetësimit është përdorur që 4000 vjet dhe është i vjetër sa kodet më të
vjetra të shkruara, sigurisht në mënyrë dhe formë të paorganizuar dhe të panormuar.
Në kohën bashkëkohore, ai përbën një metodë të zgjidhjes alternative të
mosmarrëveshjeve, e cila po zbatohet mjaft shumë në praktikën gjyqësore, përkatësisht
atë jashtë gjyqësore. Sikurse në shumicën e vendeve bashkëkohore, ky institut përcaktohet
dhe parashihet me ligj të posaçëm edhe në Republikën e Kosovës, duke përcaktuar çështjet
fundamentale lidhur me ndërmjetësimin.
Në të vërtetë ndërmjetësimi në Kosovë në një formë të vjetër dhe jo të organizuar mirë e
hasim qysh në Kanunin e Lekë Dukagjinit. Me këtë Kanun parashihej një mënyrë e
zgjidhjes së mosmarrëveshjes në formë të “pajtimit të gjakut”, duke paraparë mundësinë
e ndërhyrjes së dëshmitarëve të viktimës dhe përfshirjen e personave apo grupeve me
qëllim të zgjidhjes së konfliktit në mënyrë joformale. Më tutje ndërmjetësimi si institut,
përkatësisht si lloj i procedurës së veçantëështë paraparë në kuadër të Kodit tëpërkohshëm
tëprocedurës penale të Kosovës të vitit 2004, duke përcaktuar mundësinë e procedurës
së ndërmjetësimit në procedurë penale. Pastaj lidhur me ndërmjetësimin është miratuar
Ligji për ndërmjetësim i Kosovës i vitit 2008, me të cilin përcaktohen çështjet elementare
që kanëtë bëjnëme nocionin e ndërmjetësimit, parimet, subjektet, procedurën e
ndërmjetësimit dhe çështjet tjera lidhur me këtë institut. Po ashtu,mundësia e
ndërmjetësimitështë përcaktuar me Kodin e drejtësisë për të mitur të vitit 2010, duke
paraparëzbatimin e tij ndaj të miturve, sipas parimeve të përcaktuara me këtë Kod dhe
Ligjin konkret. Ky institut është paraparë edhe në kuadër të Ligjit për procedurën
kontestimore të Kosovës të vitit 2008.

Fjalë kyçe : Ndërmjetësimi,Ligji për ndërmjetësim, procedura e ndërmjetësimit,
ndërmjetësuesi, palët.

Hyrje

Instituti i ndërmjetësimit është bërë një formë shumë e shpeshtë e zgjidhjes alternative
të mosmarrëveshjeve ndërmjet palëve në konflikt në shumicën e vendeve
bashkëkohore, e po ashtu edhe në vendin tonë. Pasi që Ligji për ndërmjetësim në
Republikën e Kosovës përbën instrumentin kryesor me të cilin përcaktohet
ndërmjetësimi në mënyrë të veçantë dhe dispozitat e të cilit do të zbatohen në rast të
zgjidhjes së ndonjë konflikti nëpërmjet këtij instituti, do të trajtojmëdispozitat e
këtij Ligji në mënyrë të detajuar dhe më konkrete, ku do të trajtojmë nocionin e
ndërmjetësimit, qëllimin e Ligjit për ndërmjetësim, parimet e ndërmjetësimit,
zhvillimin e procedurës së ndërmjetësimit, dispozitat lidhur me ndërmjetësuesin
dhe disa aspekte të tjera. Në këtë drejtim, nuk do lëmë anash Kodin e mirësjelljes së
ndërmjetësuesve të Kosovësdhe disa rregullore të veçanta që janë miratuar nga ana
e Ministrisë së Drejtësisë lidhur me ndërmjetësimin.
Pastaj, do të shqyrtojmë procedurën e ndërmjetësimit në procedurë penale,
ndërmjetësimin në procedurë ndaj të miturve dhe në fund në procedurë kontestimore.
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Gjithashtu, vlenë të theksohet se me ndryshimet dhe plotësimet e Kodit të procedurës
penale të Kosovës të vitit 2013, ndërmjetësimi është përcaktuar në kuadër të
procedurave alternative, gjë që ka ndikuar pozitivisht në zbatimin e tij në procedurë
penale në veçanti, por edhe në zbatimin e tij në përgjithësi.

Ndërmjetësimi sipas Ligjit për ndërmjetësim dhe akteve tjera juridike të
Republikës së Kosovës

Qëllimi dhe përkufizimi i ndërmjetësimit

Sipas Ligjit për ndërmjetësim, ky institut përcaktohet në mënyrë të hollësishme dhe
të detajuar, duke parashikuar çështjet themelore lidhur me ndërmjetësimin si:
përkufizimin, qëllimin e ligjit, parimet e ndërmjetësimit, ndërmjetësuesi, procedura e
ndërmjetësimit dhe disa çështje tjera që kanë të bëjnë me këtë institut. Gjithashtu
ekzistojnë edhe disa rregullore që janë nxjerrë nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, që
përmbajnë disa parime dhe dispozita lidhur me trajnimin dhe certifikimin e
ndërmjetësuesve, licencimin, regjistrimin dhe përgjegjësinë disiplinore të tyre.
Me Ligjin për ndërmjetësim në përgjithësi përcaktohet qëllimi i tij me anë të të cilit
rregullohet procedura e ndërmjetësimit, themelimi, organizimi dhe funksionimi i
Komisionit të Ndërmjetësimit, përcaktohen parimet e ndërmjetësimit si dhe të drejtat,
detyrat dhe përgjegjësitë e ndërmjetësuesit. Ligji zbatohet në zgjidhjen e kontesteve
në marrëdhëniet juridiko-pasurore të subjekteve juridike, tregtare, familjare, të punës,
marrëdhënie tjera civile, administrative dhe penale, ku palët lirisht disponojnë me
vullnetin e tyre të lirë, nëse me ndonjë ligj të veçantë nuk përcaktohet ekskluzivisht
përgjegjësia e ndonjë gjykate apo ndonjë organi tjetër kompetent. Pa marrë parasysh
se në cilën fazë ndodhet procedura gjyqësore, qoftë në fillim, duke u zhvilluar apo
para se të përfundojë, Ligji thekson se mund të pranohet marrëveshja në mes të palëve
për fillimin e procedurës së ndërmjetësimit sipas dispozitave të këtij Ligji (L. për
Ndërmjetësim, neni 1). Nga kjo që theksuam lidhur me qëllimin e këtij instituti sipas
këtij Ligji, shihet se kjo çështje është e ndarë në tre drejtime: fillimisht duke përcaktuar
të gjitha aspektet të cilat i rregullon ky Ligj, fushën e zbatimit të tij apo marrëdhëniet
në të cilat zbatohet dhe në fund përcakton kohën kur palët kanë të drejtë të parqesin
marrëveshjen apo kërkesën për fillimin e procedurës së ndërmjetësimit.
Ndërmjetësimi përcaktohet si veprimtari apo procedurë jashtëgjyqësore, që realizohet
nga personi i tretë (ndërmjetësuesi), për zgjidhje të mosmarrëveshjeve në mes të
subjekteve juridike sipas kushteve të përcaktuara me këtë Ligj. Pra, ndërmjetësimi
zhvillohet sipas parimeve dhe kritereve që përcakton Ligji për ndërmjetësim.
Mosmarrëveshja nënkupton çdo mospajtim apo konflikt ndërmjet subjekteve juridike.
Ndërmjetësuesi është personi i tretë, neutral që është i autorizuar të ndërmjetësoj në
mes të subjekteve të së drejtës, me qëllim të pajtimit dhe zgjidhjes së mosmarrëveshjes,
në bazë të parimeve, rregullave dhe procedurës së ndërmjetësimit. (L. për Ndërmjetësim,
neni 2).  I paanshëm nënkupton mosanimi apo mosfavorizimi i ndonjërës palë dhe
rezervimi apo përmbajtja nga mbajtja e anës së njërës palë e cila është përfshirë në
kontest me rastin e ndërmjetësimit. Konflikti i interesit nënkupton çdo interes me
karakter personal apo financiar lidhur me kontestin ose çfarëdo lidhje e drejtpërdrejtë
apo e tërthortë financiare, afariste, profesionale, familjare ose shoqërore me cilëndo
palë e cila ndodhet në konflikt e që mund të ndikojë në zhvillimin dhe rrjedhën e
procedurës konkrete. (K. M. së Ndërmjetësuesve, neni 2 par. 1 pika 3 dhe 4).
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Parimet e procedurës së ndërmjetësimit

Në kuadër të LNK-në (Ligjit për ndërmjetësim të Kosovës), gjithashtu janë
parashikuar edhe parimet që duhet respektuar gjatë zhvillimit të procedurës së
ndërmjetësimit nga ana e ndërmjetësuesit, të cilët luajnë një rol të rëndësishëm në
zhvillimin e drejtë dhe të rregullt të procedurës së ndërmjetësimit.
Në këtë Ligj, janë përcaktuar këto parime të procedurës së ndërmjetësimit: shprehja
e vullnetit, barazia e palëve në procedurë, paanshmëria e ndërmjetësuesit, fshehtësia
dhe besueshmëria dhe urgjenca e procedurës. Po ashtu, me Kodin e mirësjelljes së
ndërmjetësuesveve, janë paraparë edhe disa parime shtesë, siç janë: parimi i
vetëvendosjes, konflikti i interesit, kompetenca e ndërmjetësuesit dhe cilësia e procesit.
Në vijim do të shqyrtojmë këto parime veç e veç.
Shprehja e vullnetit- Në mënyrë që të fillojë procedura e ndërmjetësimit, duhet
patjetër të ekzistojë vullneti i plotë i palëve (L. për Ndërmjetësim, neni 3). Pra, procesi
i ndërmjetësimit nuk mund të fillojë në asnjë mënyrë pa deklarimin e vullnetit të të
dy palëve në këtë proces, pra, të të dëmtuarit (viktimës) në njërën anë dhe autorit të
veprës (të dyshuarit) në anën tjetër.
Barazia e palëve- Me këtë Ligj përcaktohet se palët janë të barabarta dhe nuk lejohet
asnjë lloj diskriminimi në çfarëdo baze. Po ashtu, palët në procedurën e ndërmjetësimit
kanë të drejta dhe detyrime të përcaktuara me ligj (L. për Ndërmjetësim, neni 4).
Paanshmëria- Ndërmjetësuesi gjatë zhvillimit të procedurës së ndërmjetësimit duhet
të jetë plotësisht i paanshëm dhe pavarur nga çdo lloj ndikimi (L. për Ndërmjetësim,
neni 5). Ai,pra, nuk duhet të ketë varësi nga askush dhe nga asnjë shkak, qoftë ai
politik, familjar, financiar etj.
Fshehtësia dhe besueshmëria- Gjithë procedura e ndërmjetësimit ka natyrë
konfidenciale dhe si e tillë deklaratat dhe të gjitha informacionet tjera lidhur me
këtë procedurë nuk mund të përdoren dhe shërbejnë si dëshmi në procedurat tjera
gjyqësore, pa miratimin paraprak të palëve. Ndërmjetësuesi, palët dhe përfaqësuesit
e tyre janë të obliguar që gjatë zhvillimit të procedurës së ndërmjetësimi ta ruajnë
fshehtësinë e saj, natyrisht përveç nëse palët janë marrë vesh ndryshe dhe se vetëm
pas përfundimit të procedurës së ndërmjetësimit, me pajtimin e palëve mund të bëhet
publike sipas dispozitave ligjore në fuqi (L. për Ndërmjetësim, neni 6). Ndërmjetësuesi,
pra, nuk guxon t’i jep askujt që nuk është palë në procedurë të dhëna dhe informata
lidhur me procedurën e ndërmjetësimit, me përjashtim të rasteve kur palët pajtohen
për një gjë të tillë.
Urgjenca e procedurës- Procedura e ndërmjetësimit është urgjente (L. për
Ndërmjetësim, neni 7). Prandaj, kjo procedurë duhet të zhvillohet sa më shpejtë që
të jetë e mundur, por në këtë rast duhet pasur parasysh që të mos dëmtohet efikasiteti
dhe vetë qëllimi i ndërmjetësimit. Urgjenca këtu ka të bëjë më shumë me parimin e
efikasitetit dhe ekonomizimit të procedurës.
Vetëvendosja- Fillimisht ndërmjetësuesii duhet ta ushtrojë funksionin e tij sipas
dispozitave të Ligjit për ndërmjetësim, Kodit të mirësjelljes për ndërmjetësues dhe
rregulloreve tjera të miratuara nga ana e Ministrisë së Drejtësisë. Vetëvendosja është
parim kryesor që nënkupton mundësinë e palëve në ndërmjetësim që të arrijnë një
marrëveshje vullnetare dhe të paimponuar, duke bërë zgjidhje të lirshme dhe në bazë
të të dhënave të procesit dhe rezultatin e tij. Ndërmjetësuesi duhet t’i informojë palët
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për rolin e tyre në procesin e ndërmjetësimit, sidomos lidhur me faktin se palët janë
ato që marrin vendimin e jo ndërmjetësuesi, prandaj ai duhet t’i ndihmojë palët në
zgjidhjen vullnetare të mosmarrëveshjes (K. M. së Ndërmjetësuesve, neni 3).
Konflikti i interesit- Ndërmjetësuesi duhet t’i shmanget konfliktit të interesit dhe atë
gjatë dhe pas procedurës së ndërmjetësimit. Nëse një ndërmjetësuesi i kërkohet të
ndërmjetësojë në një çështje, ai duhet të tregoj për konfliktin aktual të interesit dhe
për konfliktin që mund të shfaqet gjatë procedurës së ndërmjetësimit. Pastaj pas tregimit
të konfliktit të interesit, nëse palët pajtohen që të vazhdojë me ndërmjetësim, atëherë
ai mund të zhvillojë ndërmjetësimin. Mirëpo, nëse ndërmjetësuesi tërhiqet nga
ndërmjetësimi, atëherë ai i referon palët në Regjistrin e Ndërmjetësuesve që mbahet
nga Komisioni për Ndërmjetësim që të zgjedhin ndonjë ndërmjetësues tjetër (K. M. së
Ndërmjetësuesve, neni 5). Nëse ekziston ky konflikt, ndërmjetësuesi nuk mund të
ushtrojë funksionin e tij, përveç nëse palët pajtohen që ai ta bëjë një gjë të tillë.
Kompetenca- Ndërmjetësuesi ndërmjetëson vetëm atëherë kur ai është kompetent
që t’iu ndihmojë palëve në zgjidhjen e konfliktit. Ai ndërmjetëson vetëm në ato
fusha për të cilat është kualifikuar dhe trajnuar dhe nuk mund të ndërmjetësoj në
ato fusha që janë të panjohura dhe për të cilat nuk ka kompetencë. Kur gjatë
ndërmjetësimit ndërmjetësuesi nuk mund të kryejë punën për shkak të jokompetencës,
atëherë ai bisedon me palët për këtë gjë dhe kërkon ndihmë nga bashkëndërmjetësuesi
kompetent. Nëse aftësia e ndërmjetësuesit dobësohet për shkak të përdorimit të drogës,
alkoolit, barnave apo substancave tjera të ngjashme, atëherë ai tërhiqet nga
ndërmjetësimi (K. M. së Ndërmjetësuesve, neni 6).
Cilësia e procesit- Kryerja e ndërmjetësimit nga ana e ndërmjetësuesit duhet të
bëhet sipas rregullave dhe duke respektuar parimet e përcaktuara me ligj dhe kod.
Ndërmjetësuesi që gjithashtu ushtron detyrë të avokatit, nuk mund të shërbejë si
ndërmjetësues nëse në një kontest ai ka qenë ose është përfaqësues i ndonjërës palë
në kontest. Ai duhet vazhdimisht t’i zhvillojë aftësitë e tij profesionale, duke u
arsimuar vazhdimisht, me qëllim të zhvillimit me rregull të profesionit të
ndërmjetësimit (K. M. së Ndërmjetësuesve, neni 8).

Procedura e ndërmjetësimit

Ligji për ndërmjetësim zbatohet pavarësisht nëse ndërmjetësimi kryhet para apo
pas fillimit të procedurës gjyqësore apo administrative (L. për Ndërmjetësim, neni
8). Sipas këtij Ligji, procedura e ndërmjetësimit fillon në atë moment kur palët merren
vesh për një gjë të tillë. Si palë në këtë procedurë mund të jenë si personat fizik,
ashtu edhe ata juridik. Në qoftë se njëra palë i propozon palës tjetër që të fillojnë
procedurëne ndërmjetësimit dhe nëse pala tjetër në afat prej 15 ditëve nuk i përgjigjet
kërkesës së saj, atëherë konsiderohet se propozimi apo kërkesa është refuzuar ose si
mospranim për fillim të ndërmjetësimit. Përpara se të fillojë kjo procedurë,
ndërmjetësuesi është i obliguar që t’i njoftojë palët lidhur me parimet, rregullat,
shpenzimet e procedurës dhe pasoja juridike që i bartë marrëveshja. Kur çështja
gjendet në gjykatë apo prokurori dhe në qoftëse ato vlerësojnë se mosmarrëveshja mund
të zgjidhet me ndërmjetësim, atëherë i rekomandojnë palët që kontestin ta zgjidhin
përmes procedurës së ndërmjetësimit, e me këtë rast gjykata ka mundësi që në secilën
fazë të procedurës gjyqësore, deri në përfundim të saj, t’i sugjerojë palët që çështjen
kontestuese ta zgjidhin në procedurën e ndërmjetësimit (L. për Ndërmjetësim, neni 9).
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Procedura e ndërmjetësimit (ndërmjetësimi) në procedurë penale- Me ndryshimet
dhe plotësimet që janë bërë në kuadër të Kodit të procedurës penale të Kosovës,
procedura e ndërmjetësimit (ndërmjetësimi) në procedurë penale, është sistemuar
në kuadër të procedurave alternative. Në të vërtetë, në nenin 232 është rregulluar
në mënyrë parimore ky institut.
Rrjedhimisht, konform këtij neni, prokurori i shtetit mund ta dërgojë kallëzimin
penal për një vepër penale të dënueshme me gjobë ose me burgim deri në 3 (tre) vjet
për ndërmjetësim. Mirëpo, para se prokurori i shtetit të veprojë kështu, ai merr
parasysh: llojin dhe natyrën e veprës; rrethanat në të cilat është kryer ajo;
personalitetin e kryerësit; dënimet e mëparshme të tij për të njëjtën vepër penale apo
për vepra të ndryshme dhe nivelin e përgjegjësisë penale të kryerësit. Më tutje me
këtë nen theksohet se ndërmjetësimi bëhet nga ndërmjetësuesi i pavarur, i cili
detyrohet ta pranojë çështjen e dërguar nga prokurori i shtetit dhe të ndërmarrë
masa për të siguruar se përmbajtja e marrëveshjes është në proporcion me seriozitetin
dhe pasojat e veprës së caktuar penale (Sahiti & Murati, 2013, 328).
Gjithë procedura e ndërmjetësimit, zhvillohet me qëllim që ndërmjet palëve në konflikt të
arrihet marrëveshja ndërmjet tyre. Pra, kusht për arritjen e marrëveshjes për ndërmjetësim
është vetëm nëse arrihet pëlqimi i të pandehurit dhe të dëmtuarit (Hajdari, 2013, 121).
Kur ndërmjetësuesi e sheh të nevojshme dhe me qëllim të arritjes së marrëveshjes
ndërmjet palëve, ai mund të thërrasë takime të ndara me palët dhe në këtë mënyrë t’i
propozojë atyre alternativa dhe ide se si të zgjidhet çështja penale, por në fund janë
vet palët ato që vendosin (Hajdari, 2013, 121). Rrjedhimisht, zbatimi i ndërmjetësimit
mund të përfundojë me sukses ose mund të dështojë. Mirëpo, ndërmjetësuesi
detyrohet të njoftoj prokurorin e shtetit pa marrë parasysh mënyrën e përfundimit
të marrëveshjes. Kështu, kur prokurori i shtetit merr njoftimin për arritjen e
marrëveshjes, ai e hedhë kallëzimin penal, ndërsa, në rastet kur ndërmjetësimi
dështon, ndërmjetësuesi detyrohet të informojë prokurorin e shtetit jo vetëm për
dështimin lidhur me arritjen e marrëveshjes, por edhe për arsyet e dështimit të
marrëveshjes. Kohëzgjatja për arritje të marrëveshjes nuk mund të kalojë tre (3)
muaj(Sahiti & Murati, 2013, 328). Në fund me këtë dispozitë përcaktohet se procedura
e ndërmjetësimit zhvillohet në pajtim me Ligjin për ndërmjetësim dhe Ligjin për
marrëdhëniet detyrimore (K. Pr. Penale, neni 232 par. 5).
Është me rëndësi të theksohet se Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës, me
23.04.2014, ka marrëMendim juridik në të cilin theksohet: “Gjykata ka të drejtë që
çështjen ta adresojë në ndërmjetësim, pasi që akti akuzues është dorëzuar në
gjykatë edhe pa pëlqimin e prokurorit”. Në arsyetim të këtij Mendimi juridik, më
tutje theksohet: “Gjykata ka të drejtë që çështjen ta adresojë te ndërmjetësuesi, kur
plotësohen kushtet ligjore edhe pa pëlqimin e prokurorit të shtetit, mirëpo, ka për
obligim, ta informojë atë për referimin e çështjes te ndërmjetësuesi. Kjo parashihet
me dispozitën e neni 9 par. 6 të Ligjit për ndërmjetësim, i cili ështëligj special në
raport me KPPK-në (Sahiti, Murati &Elshani, 2014, 571). Në këtë mënyrëështë
rregulluar procedura e ndërmjetësimit në kuadër të procedurës penale sipas Kodit
të procedurës penale të Kosovës.
Procedura e ndërmjetësimit (ndërmjetësimi) në procedurë kontestimore- Me Ligjin
mbi procedurën kontestimore është paraparë mundësia që nëse gjykata e gjen të
nevojshme që çështja konkrete civile, atëherë ajo më së voni në seancën përgatitore,
duke marrë parasysh natyrën e kontestit dhe rrethanat tjera, u propozon palëve
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ndërgjyqëse që kontestin ta zgjidhin në procedurën e ndërmjetësimit të rregulluar
me ligj të veçantë, përkatësisht sipas LNK-së. Zgjidhjen e kontestit me anë të
ndërmjetësimit mund ta propozojnë edhe vetë palët me marrëveshjen e tyre.
Propozimin e këtillë palët mund ta bëjnë deri në përfundimin e seancës për shqyrtimin
kryesor të çështjes (L. Pr. Kontestimore, neni 411).
Në kuadër të dispozitave të këtij neni janë paraparë mënyrat e ndërmarrjes së veprimeve
nga gjykata dhe palët për zbatimin e Ligjit për ndërmjetësim. Gjykata duke marrë
parasysh natyrën e kontestit si dhe rrethanat tjera të rastit (mundësia e kompensimit të
kërkesave të palëve, gatishmëria e palëve për të bërë lëshime reciproke etj.), do t’u
propozojë palëve, që kontestin ta zgjidhin në procedurën e ndërmjetësimit sipas LNK-
së. Nga paragrafi 1 i nenit 411, qartë rezulton se propozimi i gjykatës për zgjidhjen e
kontestit në procedurë të ndërmjetësimit ka karakter të një shërbimi të mirë, por jo
obligues, prandaj varet nga vullneti i palëve nëse kontestin do ta zgjidhin në procedurën
e ndërmjetësimit apo jo (Morina & Nikçi, 2012, 709-710). Pra, propozimi i gjykatës
për ndërmjetësimin e rastit konkret ndaj palëve ka karakter fakultativ, e jo detyrues.
Duke pasur parasysh faktin se qëllimi i ndërmjetësimitështëkursimi në kohë dhe shpenzime,
si për gjykatën, po ashtu edhe për palët, propozimi për zgjidhjen e kontestit në
procedurën e ndërmjetësimit nuk do duhej bërë në fazën kur janë bërë shpenzime të
konsiderueshme (nëse është kryer ekspertimi, i cili është vendimtar për vendosjen e
çështjes), sepse në këto raste propozimi nuk do të arrinte qëllimin për të cilin bëhet
(Morina &Nikçi, 2012, 710).
Procedura e ndërmjetësimit (ndërmjetësimi) në procedurë ndaj të miturve- Edhe
me Kodin e drejtësisë për të mitur është paraparë mundësia e ndërmjetësimit në
procedurë ndaj të miturve, duke përcaktuar çështjet fundamentale lidhur me
procedurën e ndërmjetësimit ndaj personave të mitur.
Në të vërtetë, me dispozitat e këtij Kodiështë paraparë se ndërmjetësimi zhvillohet
nga personi i tretë (ndërmjetësuesi), në pajtim me dispozitat e këtij Kodi dhe Ligjit
për ndërmjetësim. Në lidhje me inicimin e çështjes konkrete në procedurë të
ndërmjetësimit, përcaktohet se  prokurori, gjyqtari për të mitur apo kolegji për të
mitur mund të propozoj ndërmjetësimin nëse vlerëson se do të jetë më e përshtatshme
duke pasë parasysh natyrën e veprës penale, rrethanat në të cilat është kryer vepra
penale, historia e të miturit, mundësia e kthimit të raporteve normale në mes të
miturit dhe palës së dëmtuar, mundësia e zvogëlimit të dëmit të palës së dëmtuar,
mundësia e rehabilitimit të të miturit dhe re-integrimi i tij në shoqëri (K. Dr. për të
Mitur, neni 14par. 1 dhe 2). Po ashtu, në kuadër të dispozitave të këtij Kodi, është
paraparë edhe ndërmjetësuesi, duke theksuar se ai është person fizik që u ndihmon
palëve në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe ai duhet t’i plotësojë të gjitha kërkesat
dhe kushtet që janë tëpërcaktuara me LNK-në (K. Dr. për të Mitur, neni 15).
Më tutje, me kodin e drejtësisë për të mitur theksohet se para se palët të shkojnë në
procedurën e ndërmjetësimit, prokurori ose gjyqtari për të mitur duhet që t’i njoftojë
palët për parimet dhe rregullat e ndërmjetësimit, si dhe për procesin dhe efektet
ligjore të çdo marrëveshjeje që arrihet përmes ndërmjetësimit. Këto aspekte janë
përcaktuar me Ligjin për ndërmjetësim. Në qoftë se kryerësi i mitur dhe pala e dëmtuar
shprehin pëlqimin e tyre për ndërmjetësim, ky pëlqim duhet të shënohet në procesverbal.
Pastaj, prokurori ose gjyqtari për të mitur me aktvendim emëron një ndërmjetësues të
pavarur nga lista e ndërmjetësuesve në pajtim me Ligjin për ndërmjetësimin. Pas pranimit
të aktvendimit me të cilin caktohet ndërmjetësuesi, ndërmjetësuesi duhet që të vë kontakt
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me kryerësin e mitur dhe me palën e dëmtuar, pastaj të fillojë procedurën e ndërmjetësimit.
(K. Dr. për të Mitur, neni 81 par. 1-4).
Po ashtu, edhe me këtë Kod pëcaktohet kohëzgjatja e procedurës së ndërmjetësimit, e cila
zgjat nuk mund të zgjasë më tepër se nëntëdhjetë (90) ditë nga dita e nxjerrjes së
aktvendimit. Çfarëdo qoftë rezultati i ndërmjetësimit, njoftohet zyrtarisht Prokurori ose
Gjyqtari për të mitur. Nëse procedura e ndërmjetësimit nuk ka sukses, atëherë procedura
gjyqësore duhet të vazhdojë nga aty ku është pezulluar. Karakteristikë e procedurës së
ndërmjetësimit ndaj të miturve është se procedura e ndërmjetësimit për këta persona është
pa pagesë për palët. Shpenzimet e procedurës së ndërmjetësimit, duke përfshirë pagesën
për ndërmjetësuesin, paguhen nga buxheti i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në rastet kur
ndërmjetësuesi caktohet nga gjyqtari për të mitur ose nga kolegji për të mitur, ndërsa në
rastet kur ndërmjetësuesi caktohet nga Prokurori, shpenzimet e procedurës paguhen
nga buxheti i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Shpenzimet procedurale të ndërmjetësimit
dhe ndërmjetësuesit, paguhen sipas Ligjit për ndërmjetësimin dhe akteve nënligjore të
nxjerra për zbatimin e tij (K. Dr. për të Mitur, neni 81 par. 5-8).
Pastaj, përcaktohet edhe përfundimi i procedurës së ndërmjetësimit, e cila përfundon
në këto mënyra: 1. nëse është kryer me sukses ndërmjetësimi; 2. nëse ka kaluar afati
prej nëntëdhjetë (90) ditësh; 3. nëse ndërmjetësuesi konsideron se vazhdimi i
procedurës së ndërmjetësimit nuk është i mundur ose është i paarsyeshëm; 4. i mituri
ose pala e dëmtuar deklarojnë se dëshirojnë ta ndërpresin procedurën. Këto mënyra
të pëfundimit të procedurës së ndërmjetësimit, janë paraparë edhe në kuadër Ligjit
për ndërmjetësim. Nëse ndërmjetësimi nuk ka sukses, prokurori, gjyqtari, ose kolegji
për të mitur i cili ka propozuar ndërmjetësimin, rifillon procedurën e pezulluar nga
momenti i pezullimit të tyre. Më tutje, nëse ndërmjetësimi ka sukses, me aktvendim
ndërpritet procedura gjyqësore apo ajo te prokurori ndaj kryerësit të mitur të veprës
penale. Pasi të ndërpritet procedura gjyqësore, prokurori ose gjyqtari për të mitur
duhet që t’i njoftojë palët lidhur me vendimin e tyre. Po që se palët arrijnë
marrëveshjen mbi kompensimin e dëmit, atëherë ajo i dorëzohet prokurorit ose
gjyqtari për të mitur dhe nëse ata e miratojnë, marrëveshja përbën titull ekzekutiv
dhe ekzekutohet në pajtim me ligjin në fuqi (K. Dr. për të Mitur, neni 82).
Zhvillimi i procedurës së ndërmjetësimit më tutje përcaktohet sipas dispozitave të
Ligjit për ndërmjetësim, me të cilin përcaktohen kushtet, kriteret dhe rrethanat që
duhet plotësuar në mënyrë që të zhvillohet drejtë dhe me rregull kjo procedurë. Në
këtë drejtim, theksohet se palët në procedurën e ndërmjetësimit janë të lira të vendosin
për zhvillimin e kësaj procedure. Pastaj, përcaktohet se në procedurën e
ndërmjetësimit mund të marrë pjesë një ndërmjetësues i vetëm apo më shumë nëse
palët merren vesh në mënyrë të tillë. Pas nënshkrimit të marrëveshjes nga ana e
palëve, fillon procedura e ndërmjetësimit dhe marrëveshja për fillimin e
ndërmjetësimit përmban këto të dhëna: të dhënat për palët në procedurë, përfaqësuesit
e tyre, objektin e marrëveshjes, deklaratën e pranimit të parimeve të ndërmjetësimit, si
dhe dispozitat për shpenzimet e procedurës. Pasi të nënshkruhet marrëveshja për fillimin
e ndërmjetësimit, në pajtim më palët ndërmjetësuesi e cakton kohën dhe vendin e
zhvillimit të ndërmjetësimit. Në qoftëse çështja ndodhet në gjykatë dhe ndërkohë gjatë
zhvillimit të procedurës palët merren vesh që mosmarrëveshjen ta zgjidhin përmes
ndërmjetësimit, atëherë një kopje të marrëveshjes së nënshkruar për fillimin e procedurës
së ndërmjetësimit duhet t’ia dërgojnë gjykatës, me të cilën ajo njoftohet për një gjë të
tillë. Në procedurën e ndërmjetësimit përveç palëve, përfaqësuesve të tyre dhe
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ndërmjetësuesit, pas pëlqimit paraprak të palëve mund të marrë pjesë edhe pala e tretë,
e me këtë rast edhe ajo është e detyruar që respektojë parimin e fshehtësisë së procedurës.
Në fillim të kësaj procedure, ndërmjetësuesi do t’i njoftojë shkurtimisht palët për qëllimin
e ndërmjetësimit, procedurën që do të ndiqet dhe rolin që kanë ndërmjetësuesi dhe palët
(L. për Ndërmjetësim, neni 10). Ndërmjetësuesi mund të zhvillojë takime të ndara me
palët dhe mund të propozojë zgjidhjen e mosmarrëveshjes, nëse ai vlerëson  se një gjë e
tillë do të ishte në dobi të procedurës së ndërmjetësimit. Ai në asnjë rast nuk mund t’ua
imponojë zgjidhjen palëve në procedurë. Më pas ndërmjetësuesi duhet t’i trajtojë në
mënyrë të barabartë palët në procedurë dhe ato janë të obliguara që të prezantojnë në
mënyrë sa më reale dhe të vërtetë rrethanat e rastit kontestues, në mënyrë që të zgjidhet
mosmarrëveshja në mes tyre. (L. për Ndërmjetësim, neni 11).
Arritja e marrëveshjes në procedurën e ndërmjetësimit varet ekskluzivisht nga
vullneti i vet palëve. Ndërmjetësuesi është i detyruar që t’i ndihmojë palët dhe qëllimi
i tij duhet të jetë përkushtimi për arritjen e marrëveshjes. Pasi që palët arrijnë
marrëveshje për zgjidhjen e rastit kontestues në procedurën e ndërmjetësimit,
ndërmjetësuesi duhet të përpilojë marrëveshjen me shkrim, të cilën më pas e
nënshkruajnë palët dhe ndërmjetësuesi dhe si e tillë kjo marrëveshje ka fuqinë e
dokumentit përfundimtar dhe është i detyrueshëm. Nëse dosja e lëndës ndodhet në
gjykatë, marrëveshja e arritur me shkrim duhet t’i dërgohet gjykatës, e cila pas
aprovimit merr fuqinë e titullit ekzekutiv. Kjo procedurë mund të zgjasë më së shumti
nëntëdhjetë (90) ditë (L. për Ndërmjetësim, nenet 12-13).
Sipas këtij Ligji, procedura e ndërmjetësimit mund të përfundojë në këto mënyra:
me arritjen e marrëveshjes në mes palëve; me tërheqjen e cilësdo palë në çfarëdo faze
të procedurës, nëse deklaron se nuk ka interes për vazhdimin e procedurës së
ndërmjetësimit; me konfirmimin e ndërmjetësuesit, kur pas konsultimit me palët
vlerësohet se vazhdimi i mëtejshëm i procedurës nuk është i arsyeshëm dhe me
kalimin e afatit për arritjen e marrëveshjes. Pas përfundimit të procedurës së
ndërmjetësimit, ndërmjetësuesi është i detyruar ta njoftojë gjykatën ose organin
tjetër kompetent me shkrim lidhur me përfundimin e kësaj procedure gjithmonë
nëse pranë gjykatës ose organit tjetër ekziston dosja e lëndës për të cilën është
zhvilluar ndërmjetësimi. Ndërmjetësuesi mund ta ndërpresë procedurën e
ndërmjetësimit nëse ekzistojnë apo shfaqen shkaqe që vëjnë në pyetje paanësinë e
tij. Marrëveshja e arritur e ndërmjetësimit, ka fuqinë e marrëveshjes gjyqësore nëse
aprovohet nga gjykata, prokuroria ose nëse vërtetohet nga ndonjë organ tjetër
kompetent. Marrëveshja e arritur në procedurën e ndërmjetësimit, mund të anulohet
për këto shkaqe: kur ajo është lidhur në kundërshtim me ligjin në fuqi; kur ajo nuk
pasqyron vullnetin e palëve në konflikt, kur me të janë cënuar rëndë të drejtat dhe
interesat e palëve ose kur me të kompensimi i përcaktuar i dëmit është në disproporcion
të madh me dëmin e shkaktuar. Më parë thamë se nëse paraqitet konflikti i interesit,
ndërmjetësuesi duhet të përjashtohet nga procedura, përveç nëse palët pajtohen që ai
ta zhvillojë procedurën (L. për Ndërmjetësim, nenet 14-15).
Shpenzimet e procedurës së ndërmjetësimit do të paguhen në mënyrë proporcionale
nga palët, përveç nëse palët janë marrë vesh ndryshe (L. për Ndërmjetësim, neni 16
par. 1). Ndërmjetësuesi duhet t’i informojë palët për tarifat e pagesës, në mënyrë që
ato të vendosin se a janë të gatshme t’i shfrytëzojnë shërbimet e ndërmjetësimit.
Marrëveshja për pagesë të ndërmjetësuesit duhet të bëhet me shkrim, përpos nëse
palët janë marrë vesh ndryshe. Ndërmjetësuesi duhet të respektojë çdo rregullore për



317

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 2
September 2015

tarifat e përcaktuara me ligj, e nëse ai tërhiqet nga procedura e ndërmjetësimit, atëherë
ai detyrohet që të kthejë çdo pagesë të përfituar (K. M. së Ndërmjetësuesve, neni 10).

Komisioni i Ndërmjetësimit

Komisioni i Ndërmjetësimit themelohet nga ana e Ministrisë së Drejtësisë. Ky
Komision përbëhet nga Kryetari dhe katër (4) anëtarë. Kryetari i Komisionit duhet
të jetë shërbyes civil dhe emërohet nga ana e Ministrisë së Drejtësisë (L. për
Ndërmjetësim, neni 17).
Në Komisionin për Ndërmjetësim përfshihen këto subjekte: Ministria e Drejtësisë;
Këshilli Gjyqësor i Kosovës; Këshilli Prokurorial i Kosovës; Oda e Avokatëve të
Kosovës dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Këto subjekte në këtë Komision
përfaqësohen me nga një anëtar. Komisioni ushtron funksionin e vet me mandat
katër (4) vjeçarë, me mundësi të rizgjedhjes edhe për një mandat tjetër. Anëtarët e
Komisionit shërbejnë për një mandat tre (3) vjeçarë, me mundësi rizgjedhjeje edhe
për një mandat tjetër. Mandatet e para janë të përcaktuara sipas këtij sistemi: dy (2)
anëtarë për dy (2) vjet, një (1) anëtar për tre (3) vjet dhe një (1) anëtar për katër (4)
vjet. Me përfundimin e mandatit të çdo anëtari të Komisionit, Ministri i Drejtësisë
kërkon menjëherë nga subjektet e theksuara më lartë që të caktojnë anëtarin e tyre,
më së largu brenda tridhjetë (30) ditëve (L. për Ndërmjetësim, neni 18).
Komisioni për Ndërmjetësim ka një numër mjaft të gjerë detyrash dhe përgjegjësish.
Këto detyra dhe përgjegjësi parashikohen me Ligjin për ndërmjetësim, të cilat janë:
përcaktimi i politikave zhvillimore lidhur me fushën e ndërmjetësimit; nxjerrja dhe
mbikqyrja e zbatimit të rregullave të Kodit të etikës profesionale për ndërmjetësues;
nxjerrja e vendimeve dhe rekomandimeve për rregullimin e fushëveprimtarisë së
ndërmjetësimit; nxjerrja e rregullores së punës së tij; përpilimi dhe mbajtja e regjistrit
për ndërmjetësues; dhënia e mendimeve profesionale; organizimi i trajnimeve dhe
kurseve për ndërmjetësues; informimi i publikut për mundësitë e ndërmjetësimit
dhe ushtrimi i detyrave tjera të përcaktuara me ligj (L. për Ndërmjetësim, neni 19).
Në mënyrë që anëtarët dhe Kryetari i Komisionit të mund të zgjedhen, duhet të
plotësohen këto kushte: të ketë përgatitje universitare adekuate; të ketë të paktën tre
vjet përvojë pune në profesion; të gëzoj reputacion të lartë në shoqëri dhe të mos
jetë i dënuar për vepër penale me dashje për të cilën parashikohet dënim me burgim
mbi gjashtë muaj (L. për Ndërmjetësim, neni 20). Pastaj, me këtë ligj përcaktohet
kuorumi për mbajtjen e mbledhjeve dhe vendimet e këtij Komisioni. Kuorumi i
nevojshëm për mbajtjen e mbledhjeve të Komisionit për Ndërmjetësim, përbëhet
nga gjysma e anëtarëve të Komisionit dhe Kryetari. Vendimet e këtij Komisioni
merren dhe miratohen me shumicën e thjeshtë të votave. Anëtarët e Komisionit
kanë të drejtë që të shprehin mendimin e kundërt me vendimin e aprovuar (L. për
Ndërmjetësim, neni 21).

Ndërmjetësuesi

Ndërmjetësues mund të jetë çdo person i cili i plotëson kushtet e përgjithshme për
punësim në përputhje me ligjin në fuqi. Ai përveç kësaj, duhet t’i plotësoj edhe këto
kushte: të ketë diplomë universitare; të ketë kaluar me sukses kursin e trajnimit për
ndërmjetësim; të ketë ndërmjetësuar nën mbikqyrjen e një ndërmjetësuesi të paktën
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në gjashtë seanca; të mos ketë qenë i dënuar për vepër penale me dashje për të cilën
parashihet dënimi mbi gjashtë muaj burgim; të ketë kualitete të larta morale; të jetë
i regjistruar në regjistrin e ndërmjetësuesve (L. për Ndërmjetësim, neni 22 par. 1-2).
Përveç këtyre kushteve themelore, kandidati për ndërmjetësues duhet t’i plotësojë
edhe këto kushte: të ketë përfunduar trajnimin sipas programit të përcaktuar për
trajnimin e kandidatëve për ndërmjetësues; të jetë certifikuar pas kalimit me sukses
të trajnimit për ndërmjetësues dhe të jetë i licencuar nga Ministria e Drejtësisë për
ndërmjetësues (Rreg. Nr.01-610, neni 4). Këto konsiderohen si kushte të veçanta
(speciale) që duhet t’i plotësoj një kandidat për ndërmjetësues.
Trajnimet për ndërmjetësues organizohen nga ana e Komisionit për Ndërmjetësim në
bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe personi që është i suksesshëm në kryerjen
e trajnimeve për ndërmjetësues, atij i lëshohet një certifikatë e cila shërben si bazë për
hyrjen në regjistrin e ndërmjetësuesve. Certifikimi i ndërmjetësuesve më pastaj bëhet
nga ana e Komisionit për Ndërmjetësim(L. për Ndërmjetësim, neni 22 par. 3-5). Këto
trajnime dhe certifikimi i ndërmjetësuesve janë të përcaktuara dhe rregulluara me
Rregulloren për trajnimin dhe certifikimin e ndërmjetësve në Republikën e Kosovës,
Rregullorja Nr.01-609, e datës 23.05.2011. Me këtë rregullore në mënyrë konkrete dhe
të detajuar janë parashikuar dhe theksuar çështjet elementare lidhur me  trajnimin
dhe certifikimin e ndërmjetësve në vendin tonë (Reg. Nr.01-609, 2011).
Në vijim, licencimi i ndërmjetësuesve bëhet nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, ndaj
atyre kandidatëve të cilët i plotësojnë kushtet e parapara me ligjin konkret. Me
propozim të Komisionit, Ministria e pezullon apo revokon licencën e ndërmjetësuesit,
në përputhje me Ligjin për ndërmjetësim (L. për Ndërmjetësim, neni 23). Më tutje
procedura për licencim, kushtet të cilat duhet të plotësojnë personat që aplikojnë
për të ushtruar funksionin e ndërmjetësuesit në Republikën e Kosovës dhe çështje
tjera lidhur me licencimin e tyre, janë të përcaktuar dhe rregulluar me Rregulloren
për licencimin e ndërmjetësuesve në Republikën e Kosovës, Rregullorja Nr.07/2011,
e datës 12.09.2011 (Rreg. Nr.07/2011, 2011).
Komisioni për Ndërmjetësim është i autorizuar për mbajtjen e regjistrit publik të
ndërmjetësuesve të licencuar. Regjistri përmban të gjitha të dhënat personale për
secilin ndërmjetësues dhe kopjet e regjistrit më pas shpërndahen rregullisht në
gjykata, prokurori dhe në institucione tjera kompetente. Nëse ndërmjetësuesit i
është pezulluar apo revokuar licenca e tij, atëherë Komisioni fshinë nga regjistri
emrin e secilit ndërmjetësues, pasi të jetë marrë vendimi i formës së prerë nga Ministria.
Po ashtu, ndërmjetësuesi fshihet nga lista në rast të: kërkesës së tij; vdekjes; revokimit
të licencës; humbjes së aftësisë së veprimit dhe ushtrimit të ndonjë detyre apo
funksioni, i cili është në kundërshtim me ndërmjetësimin apo me ligjin në fuqi (L.
për Ndërmjetësim, neni 24).

Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e ndërmjetësuesit

Të drejtat dhe detyrimet e ndërmjetësuesit në njërën anë dhe të palëve në anën tjetër
caktohen para fillimit të procedurës së ndërmjetësimit. Ndërmjetësuesi dhe palët
duhet të respektojnë këto të drejta dhe detyrime deri në përfundim të procedurës, në
pajtim me ligjin në fuqi dhe normat e moralit (L. për Ndërmjetësim, neni 25).
Ligji për ndërmjetësim e njeh edhe ndërmjetësimin, respektivisht mundësinë e
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ndërmjetësuesit të huaj, i cili mund të ushtrojë këtë funksion në bazë të kushteve të
reciprocitetit dhe pas marrjes së pëlqimit paraprak  nga ana e  Ministrisë së Drejtësisë
(L. për Ndërmjetësim, neni 26).
Ndërmjetësuesi, i cili gjatë ushtrimit të detyrës së tij e shkel në mënyrë të kundërligjshme
sekretin zyrtar apo e keqpërdorë detyrën zyrtare, atëherë ai përgjigjet sipas Kodit Penal
të Kosovës (L. për Ndërmjetësim, neni 27). Po ashtu, në qoftë se ndërmjetësuesi bënë
shkeljen e dispozitave të këtij Ligji, Kodit të mirësjelljes së ndërmjetësuesve dhe
rregulloreve tjera, ndaj tij zbatohet procedura disiplinore, e cila procedurë zhvillohet
pranë Komisionit Disiplinor. Masat disiplinore që mund të shqiptohen ndaj tij janë:
Vërejtja me shkrim; Propozimi për pezullimin e licencës nga Ministria e Drejtësisë dhe
Propozimi për revokimin e licencës nga Ministria e Drejtësisë. Nëse ndaj ndërmjetësuesit
është inicuar procedura penale për çfarëdo shkelje apo veprim të kundërligjshëm të tij,
kjo nuk e pengon Komisionin Disiplinor që të shqiptojë ndonjërën nga masat disiplinore
sipas kësaj rregullore (Rreg. Nr.01-849, Nenet 2, 6, 7 dhe 9).

Përfundime

Ndërmjetësimi në kohën bashkëkohore përbën një mënyrë alternative të zgjidhjes
së mosmarrëveshjeve ndërmjet palëve në konflikt, cili në shumicën e shteteve
bashkëkohore është i normuar me akte dhe ligje të veçanta. Po ashtu edhe në
Republikën e Kosovës, ky institut është përcaktuar dhe rregulluar me ligj të veçantë.
Me Ligjin për ndërmjetësim të Republikës së Kosovës, mund të themi se instituti i
ndërmjetësimit është përcaktuar në mënyrë mjaft të qartë dhe të detajuar, duke
paraparë dispozita lidhur me qëllimin e këtij Ligji, nocionin e ndërmjetësimit, parimet,
procedurën e ndërmjetësimit, dispozita me të cilat rregullohet ndërmjetësuesi dhe të
drejtat dhe detyrat e tij dhe çështje tjera që i përkasin këtij instituti.
Edhe me ndryshimet dhe plotësimet e Kodit të procedurës penale të Republikës së
Kosovës të vitit 2013, instituti i ndërmjetësimit me shumë të drejtëështë sistemuar
në kuadër të procedurave alternative dhe inicimi i procedurës së ndërmjetësimit
është përcaktuar në mënyrë mjaft të qartë.
Po ashtu edhe me Ligjin mbi procedurën kontestimore të Republikës së Kosovës
është përcaktuar mundësia e zbatimit të ndërmjetësimit, ku vlenë të ceket se ky
institut është paraparë në mënyrë të shkurtë dhe konkrete.
Pastaj, me Kodin e drejtësisë për të mitur të Republikës së Kosovës, instituti i
ndërmjetësimit është paraparë në aspekt mjaft të gjerë, ku përcaktohet procedura e
ndërmjetësimit, mënyra e inicimit të kësaj procedure, ndërmjetësuesi, mënyrat e
përfundimit të procedurës së ndërmjetësimit dhe disa çështje tjera lidhur me
ndërmjetësimin.

Rekomandime

Në lidhje me kohëzgjatjen e procedurës së ndërmjetësimit, vlenë të theksojmë  se
Ligji për ndërmjetësim në mënyrë më të qartë dhe më precize e përcakton se
kohëzgjatja e ndërmjetësimit, përkatësisht procedurës së ndërmjetësimit mund të
zgjasë 90 ditë, ndërsa me Kodin e procedurës penale të Kosovës, përcaktohet se
ndërmjetësimi mund të zgjasë tre (3) muaj, kështu që konsiderojmë se me Ligjin për
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ndërmjetësim është rregulluar në mënyrë më konkrete kjo çështje dhe se edhe me
KPPK-në duhet të ndryshohet kjo çështje.
Gjithashtu edhe Ligji për ndërmjetësim i Republikës së Kosovës, vlerësojmë se duhet
ndryshuar dhe përmirësuar. Kjo do duhej të ndodhë në atë drejtim që me të të
përcaktohen në mënyrë të detajuar çështjet kryesore lidhur me zbatimin e procedurës
së ndërmjetësimit në procedurën penale dhe civile- kontestimore, përkatësisht me të
do duhej të përcaktohet se kush është kompetent të bëjë propozimin dhe referimin e
rasteve në procedurë penale, kush në procedurë civile (kontestimore) e kështu me
radhë, pasi që kjo sigurisht do të ndikonte pozitivisht në aspektin e zbatimit më të
madh të tij.

Shkurtesat

LNK                 Ligji për ndërmjetësim i Republikës së Kosovës.
KPPK               Kodi i procedurës penale i Republikës së Kosovës.
LPKK               Ligji mbi procedurën kontestimore i Republikës së Kosovës.
KDMK             Kodi i drejtësisë për të mitur i Republikës së Kosovës.
KMNK             Kodi i mirësjelljes së ndërmjetësuesve të Republikës së Kosovës.
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Abstrakt

Ky artikull hulumton ndikimin e CRM në mbajtjen e konsumatorëve në Kompanitw e
Sigurimeve në Shqipëri.  Të dhënat primare janë grumbulluar  duke përdorur një pyetësor të
strukturuar me pyetje që kanë të bëjnë me IT dhe CRM , ndikimin e tyre në  besnikërinë e
konsumatorit ndaj një kompanie sigurimesh në Shqipëri   . Të dhënat dytësore janë analizuar
duke përdorur të dhënat e publikuara nga AMF ( Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ) .
Gjetjet e studimit përcaktojnë se IT dhe CRM do të ndikonin pozitivisht në  besnikërinë
e klientëve të kompanive të sigurimeve . Nëse kompania e sigurimeve ruan  marrëdhëniet
me klientët e saj , besnikëria e konsumatorëve ndaj  kompaninsë do të rritet ,prandaj, një
aplikim i CRM dhe IT do të rrisë besnikërinë e konsumatorit.

Fjalë kyçe: CRM, IT, Kompani sigurimesh, Shqipëri.

Hyrje

Shqipëria karakterizohet nga një treg financiar sigurimesh relativisht i vogël nga
pikëpamja e numrit të shoqërive që veprojnë në treg dhe vëllimit total të primeve të
shkruara bruto.
Gjatë vitit 2014 tregu shqiptar i sigurimeve pati një rritje të ndjeshme nga pikëpamja
e vëllimit total të primeve të shkruara bruto të cilat kapën shifrën 11.62 miliardë
lekë, duke u rritur me afro 36.15% krahasuar  me vitin 2013 dhe me një rritje mesatare
në pesë vitet e fundit prej 8.95%. Nga pikëpamja e numrit të shoqërive vepruese në
këtë treg, gjatë vitit 2014, kishte  një zvogëlim të tyre që erdhi nga bashkimi me
përthithje i dy shoqërive të sigurimeve, në një të vetme.
Aktivet në tregun e  sigurimeve në fund të shtatorit 2014 krahasuar me 31.12.2013,
u rritën me 2.28 miliardë lekë ose 10.27%, me një ritëm rritjeje më të lartë se  vitet e
mëparshme. Rritja e aktiveve të tregut të sigurimeve reflektohet në rritjen e
investimeve likuide si depozita në institucione krediti dhe bono thesari në masën
13.6%. Gjithashtu, rritje kanë pësuar edhe zërat si debitorë, parapagime e të ardhura
të llogaritura dhe provigjoni teknik i risiguruesit. Investimet në depozita në
institucione krediti dhe bono thesari dominuan në totalin e aktiveve të shoqërive të
sigurimit me 46.58%( www.amf.gov.al )
Një kompani që e dëshiron suksesin  në tregun global të sotëm konkurrues ,  ku
konsumatorët janë fuqizuar dhe erozioni në besnikërinë ndaj markës është në rritje,
dotë duhet të fokusohet në menaxhimin e marrëdhënieve me konsumatorët (CRM).
Menaxhimi i  marrëdhënieve me konsumatorët  ( CRM ) i mundëson organizatave
një shërbim të shkëlqyer në kohë reale të konsumatorëve nëpërmjet përdorimit efektiv
të informacionit individual (Kotler&Keller 2006 ,Marketing Management (12 edition
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, New Jersey, USA: Pearson Prentice Hall ). Kjo kërkon një qasje më komplekse,
organizatat duhet të hetojnë nevojat e konsumatorëve, ato duhet të ndërtojnë
marrëdhëniet me  klientët ekzistues dhe potencialë dhe do të duhet  të kënaqin  nevojat
e klientëve të tyre (Rootman C. 2006. The influence of customer relationship
management on the service quality of banks. Unpublished MCom dissertation. Port
Elizabeth: Nelson Mandela Metropolitan University.). Organizatat e kuptojnë
rëndësinë e kënaqjes dhe mbajtjes së konsumatorëve. Kostoja e konsumatorëve të rinj
mund të kushtojë pesë herë më shumë se kostoja e përfshirë në mbajtjen dhe kënaqjen
e klientëve të tanishëm . Norma e fitimit të një konsumatori ka tendencë të rrite gjatë
jetës së konsumatorit ruhet . Kompanitë e sigurimeve , të tilla si SIGAL  kërkojnë një
bazë të besnike të konsumatorëve për të mbijetuar dhe krijuar emrin e mirë në treg  .
Konsumatorët besnikë mund të gjenerohen përmes CRM . CRM mund të ndihmojë
SIGAL  në ndërtimin e marrëdhënieve afatgjata me konsumatorët, e cila ka një ndikim
të drejtpërdrejtë në krijimin e vlerës për klientët, dhe pozitën konkurruese të SIGAL
në treg. Kjo do të çojë në besnikërinë e konsumatorit dhe të ardhura të rritura për
SIGAL . Ky artikull përfshin një rishikim të literaturës të CRM dhe besnikërinë e
konsumatorit, dhe një shpjegim të problemit që u hulumtua përmes intervistave .

Menaxhimi i mardhënieve me klientët

Koncepti i menaxhimit të marrëdhënieve me konsumatorët ( CRM) erdhi  nga termi
“menaxhimi i kontaktit” në vitet 1980 dhe ajo ka të bëjë  në thelb me mbledhjen e të
gjithë informacioni në momentin që  klientët vijnë në kontakt me kompanitë ( Knox
S, Maklan S, Payne A, Peppard J, Ryals L (2003). Customer relationship management:
perspectives from the marketplace. Burlington, MA: Butterworth-Heinemann.)
 Ai  mund të përshkruhet si një proces që  Kompanitë e   shfrytëzojnë për të kuptuar
dhe për  të reaguar ndaj evoluimit të dëshirave të konsumatorëve , duke përdorur
elementë të detajuar të sjelljes së konsumatorëve si dhe  dhe informacionet mbi
transaksionet e kryera prej tyre , në mënyrë që të menaxhojnë dhe udhëheqin
procesin e blerjes së konsumatorëve duke arritur  besnikërinë , kënaqësinë
konsumatore  dhe profitabilitetin .
IT   është përcaktuar si një qasje e ndërmarrjeve për zhvillimin e plotë tënjohurive  për
sjelljet e konsumatorëve dhe preferencave të tyre  për zhvillimin e  programeve dhe strategjive
që inkurajojnë konsumatorët për të rritur  vazhdimisht biznesin e  tyre . Kur  teknologjia
keqmenaxhohet , ajo mund të pengojë në vend se të përmirësojë shërbimin e klientit (
Asbrand , 1997 ) .  IT nuk është gjithmonë miqësore me klientët  . Për shembull , disa
aplikacione CRM janë menduar për të ndihmuar Bizneset e pista në ndërveprim  me
klientët , të cilat jo  domosdoshmërisht përkthehen  në shërbim më të mirë   ( Sweat J,
Hibbard J (1999). Customer disservice. Information Week, 21: 65–78. ) . Literatura e
shërbimeve  sugjeron se ndërveprimi personal luan një rol kyç në krijimin e  klientëve të
kënaqur (  Parasuraman A, Zeithaml VA, Berry LL (1985). A conceptual model of service
quality and its iimplications for future research. J. Market., 49(4): 41-50)
Sot , shumë organizata të tilla si bankat dhe kompanitë  e sigurimeve  kuptojnë
rëndësinë  e CRM dhe potencialin e saj për të ndihmuar ato të tërheqin klientët e
rinj , ruajnë ato ekzistues dhe të maksimizojnë vlerën e tyre të jetës . Një lidhje e
ngushtë me klientët do të kërkojë një koordinim të fuqishëm ndërmjet Teknologjisë
së Informacionit  (IT ) dhe Departamentit të Marketingut për të siguruar një mbajtje
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afatgjatë të klientëve të zgjedhur. Aplikimi i gjerë i CRM ka cuar  në një numër
përkufizimesh . (  Krasnikov, Jayachandran and  Kumar (2009) The Impact of
Customer Relationship Management Implementation on Cost and Profit Efficiencies:
Evidence from the U.S. Commercial Banking Industry. Journal of Marketing:
November 2009, Vol. 73, No. 6, pp. 61-76 ) . përshkruan CRM si një angazhim të
gjerë për të identifikuar konsumatorët  individual   të një organizate , si dhe për të
krijuar një marrëdhënie në mes organizatës dhe këtyre  konsumatorëve  sa kohë që
marrëdhënia është reciprokisht e dobishme . CRM ka  evoluar nga proceset
organizative të tilla si RM ( menaxhimi i marrdhënieve ) dhe është rritur duke  vënë
theksin në përmirësimin e mbajtjes të konsumatorëve nëpërmjet menaxhimit efektiv
të marrëdhënieve me konsumatorët .
CRM është e rëndësishme për organizatat e shërbimit . Nëse organizata dëshirojnë
një marrëdhënie të mirë me klientët , ato duhet të sigurohen që menaxhimi dhe stafi
i tyre janë të besueshëm dhe të tregojnë një angazhim të fortë të shërbimit të tyre (
Tynan, C. and McKechnie, S. 2009. Experience marketing: a review and reassessment.
Journal of Marketing Management, 25(5): 501-517 ) . Besimi dhe përkushtimi janë
elemente kyçe për mbajtjen e klientëve (Du Plessis, L. & Roberts-Lombard, M., 2013,
‘Customer loyalty in the South African long-term insurance industry, Acta
Commercii 13(1), Art. #167, 8 pages ) . CRM ofron një tranzicion nga një model bazuar
në transaksion në një model bazuar në marrëdhënie , i cili përqendrohet në blerjen,
zhvillimin dhe mbajtjen e marrëdhënieve fitimprurëse me konsumatorët ( Baran,
R.J., Galka, R.J. & Strunk, D.P. 2008. Principles of customer relationship management.
Mason, USA: Thomson South-Western.) . Nëse nuk ka një nivel minimal i besimit
mes palëve në marrëdhënie, nuk ka gjasa që një marrëdhënie do të mbahet. Kur
besimi prishet në një marrëdhënie,,kjo marrdhënie ka  gjasa të zgjidhet .Besimi
mund të kosolidohet  vetëm pas ndërveprime të shumta të zhvilluara në mes palëve
. Besimi ndërmjet palëve duhet të zhvillohet dhe kjo  duhet të shihet si një investim
në ndërtimin e marrëdhënieve që ka një përfitim afatgjatë për të dyja palët. Besimi
konsolidohet ndërkohë që palët  ndajnë përvojat dhe interpretojnë dhe vlerësojnë
motivet e njëri-tjetrit . Sa më shumë palët ( konsumator – organizatë ) mësojnë   për
njëri-tjetrin , rreziku dhe dyshimi  reduktohen (Kim, K.H., Kim, K.S., Kim, D.Y.,
Kim, J.H. & Kang, S.H. 2008. Brand equity in hospital marketing. Journal of
Organisation Research, 61:75–82. ) . Komunikim i dyanshëm me klientët mundësohet
nga përparimet në sistemet e informacionit dhe të telekomunikacionit . Të gjitha
komunikimet me klientët, kur IT  është e integruar , regjistruar dhe menaxhuar në
organizatë , lejojnë që  marrëdhëniet me klientët të zhvillohen  dhe për të mirëmbahen
(Alhabeeb, M.J. 2007. On consumer trust and product loyalty.  International Journal
of Consumer Studies, 31: 609-612. ) . Qëllimi i CRM është të krijojë një mundësi për ri-
blerje nga një klient përmes përmirësimit të procesit të komunikimit me  konsumatorin
, duke siguruar ofertën e duhur , në lidhje me produktin dhe  çmimin, nëpërmjet
kanalit të duhur , në kohën e duhur .Kjo do të bëjëqëkonsumatorët të perceptojnë
se organizata është e interesuar për nevojat e konsumatorit, dhe kjo nga ana tjetër
mund të çojë në kënaqësi në rritje ndaj kompanisë . Kur konsumatori ka pasur
eksperienca të tjera me organizatën  dhe  nevojat e konsumatorit janë kënaqur,
konsumatori mund të zhvillojë një ndjenjë të besnikërisë për këtë organizatë ((
Kim, K.H., Kim, K.S., Kim, D.Y., Kim, J.H. & Kang, S.H. 2008. Brand equity in
hospital marketing. Journal of Organisation Research, 61:75–82.). Ngjashëm me besimin
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, zotimi duket të jetë një nga variablat më të rëndësishëm në të kuptuarit e
marrëdhënieve, dhe kjo është një konstrukt i dobishëm për matjen gjasave të
besnikërisë së konsumatorit, si dhe për të parashikuar të ardhmen e frekuencës së
blerjeve (Van Doorn, J. & Verhoef, P.C. 2008. Critical incidents and the impact of
satisfaction on customer share. Journal of Marketing, 72: 123-142.). Mënyra si është
trajtuar konflikti  në mes të organizatës dhe të konsumatorit ose do të sigurojnë
besnikërinë, ose konsumatori do të largohet nga  organizata dhe do  të shkojë te
një konkurrent tjetër  (Ndubisi, N.O. &Wah, C.K. 2005. Factorial and discriminant
analyses of the underpinnings of relationship marketing and customer satisfaction.
International Journal of Bank Marketing, 23(7):542-557 ). Marrëdhëniet afatgjata me
klientët mund të krijohen me sukses duke ndërtuar ,  përforcuar  dhe ruajtur besimin
e konsumatorëve në një organizatë me kalimin e kohës, duke demonstruar një
angazhim nga vetë organizata e shërbimit, duke komunikuar me klientët në  kohë,
në mënyrëtë besueshme dhe pro-aktive , dhe duke  trajtuar konfliktet mes organizatës
dhe konsumatorëve në mënyrë efektive (Ndubisi, N.O. 2007. Relationship marketing
and customer loyalty. Marketing Intelligence & Planning, 25(1):98-106 ).

Besnikëria Konsumatore

Qëllimi i marketingut të marrëdhënieve është krijimi dhe mirëmbajtja e marrëdhënieve
afatgjata me klientët (Zeithaml, V.A., Bitner, M. & Gremler, D.D. 2006. Services marketing,
integrating customer focus across thefirm. New York, USA: McGraw-Hill ). Organizatat e
kuptojnë se është më e dobishme të mbash të kënaqur klientët ekzistues, se sa të
rinovojë një bazë të ngushtë  konsumatorësh . Për të funksionuar mirë  një
marrëdhënie marketing , marketerët kanë miratuar një orientim të menaxhimit të
konsumatorëve, i cili  thekson rëndësinë e vlerës së jetës të konsumatorëve, mbajtjen
dhe natyrën dinamike të mardhënies  klient- organizatë për një periudhë të gjatë
kohore (Reinartz, W.J., & Kumar, V. (2002).The mismanagement of customer loyalty.
Harvard Business Review, 80 (7), 4-12 ).  CRM përmirëson punën e organizatës duke
rritur kënaqësinë e konsumatorit dhe duke rritur besnikërinë e konsumatorit. Është
ndërtuar një model   për të shpjeguar këtë logjikë, dhe ajo quhet zinxhir kënaqësi-
fitimprurëse (Lehmuskallio, S. 2009. Intranet editors as corporate gatekeepers and
agenda setters. Corporate Communications: An International Journal, 13(1):95-111 ).
Kënaqësia e konsumatorit rritet sepse depërtimi te konsumatori lejon organizatat t’i
kuptojë ata më mirë, dhe përmes kësaj, organizatat krijojnë vlerën e propozuar të
konsumatorëve. Ndërkohë që kënaqësia konsumatore  rritet, rritet edhe mundësia e
riblerjes nga klientët.Kjo pastaj ndikon në sjelljen aktuale të blerjes, e cila ndikon
dukshëm në performancën e  organizatës (Alhabeeb, M.J. 2007. On consumer trust
and product loyalty.  International Journal of Consumer Studies, 31: 609-612 )
Ka dy qasje të mëdha kur përcaktojmë dhe masim  besnikërinë ; njëri  është i bazuar
në sjellje dhe tjetri në qëndrim. Besnikëria sjelljes referohet sjelljeve të konsumatorit
në blerjen e përsëritura, duke treguar një preferencë për një markë apo një shërbim
me kalimin e kohës. Te klientët e pyetur të SIGAL kemi ndeshur në masën 38 %
bërthamën e klientelës besnike dhe në 24 % të tyre një klientelë që po i afrohet asaj
bërthame ( klientët me 2-5 vjet mardhënie me SIGAL )
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Ka dy dimensione të sjelljes ndaj besnikërisë :

Së pari, pyetja që shtrohet është nëse  klienti është ende aktiv.
Së dyti, kompania  duhet të përcaktojë nëse është justifikuar pjesa e shpenzimeve të
konsumatorit.
Besnikëria e sjelljesi referohet qëllimit të klientit për të bërë riblerje dhe të rekomandojë
kush janë treguesit më të mire që një klient të jetë besnik. Një klient i cili ka për
qëllim për të riblerë dhe për  të rekomanduar, ka shumë gjasa që të mbetet me
organizatën (Tynan, C. and McKechnie, S. 2009. Experience marketing: a review
and reassessment. Journal of Marketing Management, 25(5): 501-517 ). Besnikëria e
sjelljes (i qëllimshëm)  matet duke ju referuar komponentëve të qëndrimit të tilla si
besimet, ndjenjat dhe qëllimin e blerjes. Konsumatorët të cilët kanë një preference  të
fortë për përfshirjen apo angazhimin te një kompani , janë më besnikë në drejtim të
qëndrimeve ( Lehmuskallio, S. 2009. Intranet editors as corporate gatekeepers and
agenda setters. Corporate Communications: An International Journal, 13(1):95-111).
Ky studim do të fokusohet në besnikërinë e sjelljes (sjellje e qëllimshme ) të
konsumatorëve të një kompanie  të sigurimeve , sic është SIGAL .  Organizatat
duhet të ndjekin besnikërinë e konsumatorit si matësi i  vërtetë i krahasimit me
konkurrentët dhe kjo do të largonte vëmendjen nga përvetësimi i konsumatorëve
në mbajtjen e konsumatorëve (Baran, R.J., Galka, R.J. & Strunk, D.P. 2008. Principles
of customer relationship management. Mason, USA: Thomson South-Western ).

Problemi i hulumtuar

Qëllimi i CRM është të rrisë kënaqësinë e konsumatorit, të përmirësojë perceptimin
e konsumatorëve ndaj cilësisë së shërbimit, dhe të rrisë besnikërinë e konsumatorit
( Baran, R.J., Galka, R.J. & Strunk, D.P. 2008. Principles of customer relationship
management. Mason, USA: Thomson South-Western ) CRM e aplikuar  drejtë të çon
në besnikërinë e konsumatorit, dhe konsumatorët besnikë janë zakonisht më të
dobishëm ( më fitim prurës )  (Helkkula dhe Kelleher, 2010Circularity of customer
service experience and customer perceived value Journal of Customer Behaviour
Impact Factor & Information).
Problemi qëndron kur personat që kanë patur një mardhënie me kompaninë , pra
kanë blerë produkte të ofruara nga kompania e sigurimeve , si policë sigurimi etj … dhe
e ndërpresin këtë mardhënie për të kaluar në një kompani tjetër sigurimesh . Duhet
kuptuar se konsumatori është i humbur në këtë rast dhe këtu hyn roli i kompanisë për
ta bindur atë se përse duhet të vazhdojë mardhëniet me kompaninë aktuale .
Për të mbajtur konsumatorët ekzistues në klimën e tanishme ekonomike ku
konsumatorët janë të gatshëm të ndërpresin sigurimin afatgjatë për shkak të së
ardhmes pasigurt ekonomike, kompanitë e sigurimeve  do të duhet të kuptojnë se si
besimi , zotimi , komunikim i dyanshëm dhe trajtimi i konfliktit përmes aplikimit të
CRM mund të kontribuojë në besnikërinë e konsumatorit. Shumë konsumatorë të
sigurimeve afatgjata shfaqin profitabilitet më të lartë se  sa konsumatorët e përfitimeve
afatshkurtra , prandaj teoria e një lidhje të përgjithshme pozitive mes besnikërinë e
konsumatorit dhe rentabilitetin nuk mund të hidhet poshtë (Leverin, A., Liljander,
V., 2006. Does relationship marketing improve customer relationship satisfaction
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and loyalty?. International Journal of Bank Marketing 24 (4), 232-251 ). Kompanitë
e sigurimeve  nuk do të jenë në gjendje të mbijetojnë për një kohë të të gjatë në
industrinë konkuruese të sigurimeve ,  duke u ndeshur me recesionin global, në
qoftë se ato nuk e kuptojnë rëndësinë e variablave të CRM , dhe se si CRM dhe IT
mund të përmirësojë besnikërinë e konsumatorit.
Formulimi i problemit i referohet një hetimi në ndikimin që do kishte CRM mbi
besnikërinë e konsumatorit në Kompanitë e  Sigurimeve  në Shqipëri . Organizatat
e shërbimit mund të përfitojnë nga CRM, si përqëndrohen konsumatorët  në aspektin
e shërbimeve dhe ndërveprojnë me ofruesin e shërbimit kur  bëjnë vlerësimin e një
organizate shërbimi, sa kohë asnjë produkt fizik nuk është i përfshirë ( Rootman C.
2006. The influence of customer relationship management on the service quality of
banks. Unpublished MCom dissertation. Port Elizabeth: Nelson Mandela
Metropolitan University ). Kompanitë e Sigurimeve  duhet të jenë të vetëdijshme
për rëndësinë e CRM në sigurimin e besnikërisë së konsumatorit. Kjo do të ndihmojë
Kompaninë e Sigurimeve në zbatimin e një procesi CRM që do të forcojë besnikërinë
e konsumatorit dhe do të rrisë  pjesën e tregut në Shipëri .

Hipoteza e kërkimit

Për të bërë problemin sa më efektiv, hipoteza zero është formuluar, duke deklaruar
se nuk ka marrëdhënie që ekzistojnë mes CRM , IT dhe besnikërisë konsumatore në
një kompani sigurimesh, ndërsa hipoteza  alternative u formulua duke deklaruar se
marrëdhëniet ekzistojnë.
HO: Nuk ka lidhje midis CRM ,  IT  dhe besnikërisë së konsumatorit në një Kompani
Sigurimesh në Shqipëri
H1: Ka një lidhje midis CRM , IT  dhe besnikërisë së konsumatorit në një Kompani
Sigurimesh në Shqipëri.
Nga survejimet e bëra rezultoi se klientët e kompanive të ndryshme do të dëshironin
të ishin të informuar rreth ofertave të ndryshme të kompanive të sigurimeve dhe
kryesisht preferonin të informoheshin përmes email-it ose sms –ve në celular , kjo
për arësye se telefoni është mjeti qëmbahet kudo me vete ndaj  edhe nëse klientët
nuk mund të përgjigjen , marrin info përmes sms apo e-mail po nga tel , pasi tashmë
mbi 60% e popullisë në Shqipëri , janë përdorues të internetit . Falë rritjes së
konkurencës në tregun e telefonisë celulare tashmë është i mundur  aplikimi i email
dhe mobile marketingut si forma të marketingut direkt për  informimin e ofertave si
element i krijimit të një data base për një aplikim të mundshëm të CRM . Duhet
theksuar se këmbëngulja për të telefonuar nga nr fix krijon bezdisjen e një pjese të
klientëve , ndaj ata e shohin shumë të arësyeshme mënyrën e marrjes së informacionit
për ofertat me sms apo e-mail, gjë që realisht nuk është aplikuar deri tani .

Konkluzione

Nëse një kompani sigurimesh është në gjendje të zbatojë rekomandimet, besnikëria
e konsumatorit do të rritet, gjë që do të çojë në fitime më të larta për atë dhe kjo do
t’i japë  kompanisë së sigurimeve një avantazh të qëndrueshëm konkurrues.
Eshtë e qartë se përmes  aplikimit të CRM në kompanitë e sigurimeve  mund të rritet
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besnikëria e konsumatorit .
Aplikimi i CRM apo IT nga Kompanitë e Sigurimeve ka rëndësi të madhe në rritjen e
kënaqësisë konsumatore , të mbajtjes së klientëve dhe tërheqjes së klientëve të rinj, gjë që
con në rritjen e besueshmërisë së klientëve ndaj kompanisë dhe rritjen e besnikërisë së tyre.
Një kompani sigurimesh  mund të përmirësojë dhe të ruajë marrëdhëniet mes saj
dhe konsumatorëve në qoftë se kompania e sigurimeve  ekspozon sjellje të besueshme
dhe tregon përkushtim të vërtetë ndaj shërbimit
Sipas hulumtimeve të bëra arrihet të kuptohet lidhja mes CRM dhe besnikërisë së
konsumatorëve. Informimi  , ofertat e ndryshme , kontakti i vazhdueshëm me klientët
, vlerësimi i klientëve me një historik afatgjatë mardhëniesh   me kompaninë ,  bëjnë
që ata ( klientët ) ta vazhdojnë mardhënien me kompaninë , duke rritur
besueshmërinë dhe besnikërinë e tyre ndaj saj . Ende mbetet shumë për të bërë në
këtë drejtim nga kompanitë e sigurimeve në Shqipëri .

R e k o m a n d i m e

- Një kompani sigurimesh  duhet të zhvillojnë sesione trajnimesh për të informuar
punonjësit që proceset e CRM fokusohen në blerjet e konsumatorëve , mbajtjen
dhe zhvillimin e konsumatorëve.

- Një kompani sigurimesh  duhet të kuptojë cdo   kontakt me klientin duhet të
vlerësohet. Përshtypjet e para të komunikimit me një kompani janë ato që ngelen
në mendjen e konsumatorëve , prandaj punonjësit e vijës së parë duhet të jenë
të pajisur për të siguruar një përvojë të parë pozitive. Kjo është mënyra më e
mirë për të blerë konsumatorët besnikë

-· Një kompani sigurimesh duhet të ruajë dhe zhvillojë konsumatorët besnikë
duke qenë besnike dhe e angazhuar për ofrimin e shërbimeve .

- Në mënyrë që të ruajë marrëdhëniet me klientët dhe të mbajë konsumatorët besnikë,
një kompani sigurimesh duhet të aplikojë përfitime të veçanta për konsumatorët
besnikë, për shembull ofrimin e një shërbimi falas për një perudhë të caktuar kur
bëhet një sigurim TPL dhe klienti ka të paktën 5 vjet në këtë kompani.

- Një kompani sigurimesh duhet të sigurojnë që CRM, dhe për rrjedhojë edhe besnikëria
e konsumatorit, rritet me ofrimin e produkteve dhe shërbimeve me cilësi të lartë
ndërkohë që politikat e këtyre kompanive  duhet tëpërmbushin  premtimet .

-· Një kompani sigurimesh duhet të njohë klientët e saj dhe njëkohësisht  duhet
të ndërtojë një sistem të lidhur me zotësinë e zbatimit të politikave që do të
informojë menaxhimin kur klientët hasin vështirësi . Këta konsumatorë duhet
të kontaktohen menjëherë dhe të pyeten pse ata kanë ndërmend të largohen
nga kompania e  sigurimeve , dhe të përdorin cdo mjet  për të rregulluar shkaqet
pse konsumatori nuk është i lumtur. ( ka patur raste të natyrave të ndryshme
kur klienti është mërzitur vetëm nga një vonesë e sistemit etj …)

- Metodat tradicionale të informimit të deritanishëm ( agjentët , fletëpalosjet ,
reklamat televizive ...) duhet të zëvendësohen me metoda të reja gjë që ka të
bëjë me avancimin e teknologjisë dhe përdorimin e gjerë të telefonisë celulare
dhe sistemit android  të tyre .

- Një kompani sigurimesh duhet të ofrojë  shërbime të shkëlqyera konsumatorëve
dhe përvojë e veçantë që një klient ka me shërbimin e konsumatorëve do të
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impaktojë faktin se si  konsumatori mendon lidhur me këtë kompani .
- Një kompani sigurimesh  duhet gjithmonë të bëjë oferta  të papritura, për të

trajtuar klientët mirë.
- Kompania duhet të gjejë edhë mënyra alternative për informimin e klientëve ,

sidomos për ata të cilët ndërrojnë shpesh nr kontakti apo nuk kanë adresë e-maili.
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Rëndësia e informimit nëpërmjet prospektit në promovimin e mbrojtjes së
investitorëve

Dr.  Xhensila KADI
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Abstrakt

Ashtu si në çdo treg, edhe nw tregjet e titujve, investitorët kanë nevojë të kenë në
dispozicion informacion të plotë dhe të saktë në mënyrë që të mos gabojnë në vendimin
e tyre për të investuar . Informacioni duhet të jetë i mjaftueshëm për ti mundësuar
investitorit nga njëra anë, të bëjë një vlerësim të riskut dhe në anën tjetër, të marrë një
vendim investimi në njohuri të plotë të fakteve.
Në këtë kuadër, merr rëndësi shumë të madhe informimi fillestar në bazë të të cilit
investitori mund të vendosë nëse do të investojë dhe nëse po, me çfarë çmimi.
Ajo çka nevojitet, është një përshkrim me shkrim i afateve të titullit, të biznesit dhe
prospekti i personit që e emeton atë dhe mbi të cilin varet performanca e suksesit dhe e
risqeve të përfshira në vendimin për blerjen e titullit. Për rrjedhojë, mund të themi se në
rastin kur një emetues ofron tituj në treg, kërkohet një dokument informativ, prospekti.
Qëllimi i këtij punimi është nxjerrja në pah e idesë se informimi i plotë dhe i saktë në
lidhje me titujt dhe emetuesit e tyre promovon, së bashku me rregullat e sjelljes në
biznes, mbrojtjen e investitorëve. Besimi i investitorit, i cili varet nga dhënia e
informacionit, përbën një element shumë të rëndësishëm për një treg të suksesshëm.

Fjalë kyçe: treg i titujve, mbrojtja e investitorëve, investim, informim, prospekt.

Hyrje

Emetimi i titujve rregullohet nga Ligji “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” dhe ligji
“Për Titujt”. Neni 5 i Ligjit Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt” (në vijim Ligji “Për
Titujt”) përcakton se titujt emetohen, në lek ose në monedhë të huaj, nga Këshilli i
Ministrave, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë, njësitë e qeverisjes
vendore, shoqëritë tregtare, si dhe nga persona të tjerë juridikë. Sipas asaj që përcakton
ligji, vetëm shoqëritë aksionare mund të emetojnë tituj, aksione  dhe obligacione.
Emetimi i titujve mund të realizohet nëpërmjet një oferte publike ose private. Zgjedhja
e njërës apo e tjetrës varet nga disa faktorë, ndër të cilët kryesorë janë gjendja
financiare e shoqërisë dhe nevojat që ka shoqëria dhe aksionarët për financim. Për
shumicën e operatorëve, realizimi i një oferte do të përfshijë një subjekt, i cili ka ose
mund të marrë zotërimin e titujve, dhe fton dikë tjetër ti blejë këto tituj.
Oferta e titujve për publikun duhet të përmbajë informacion të mjaftueshëm mbi
kushtet e saj në mënyrë që të ndihmojë investitorin të vendosë për të investuar. Së
pari, duhet të ketë një ofertë rreth së cilës të jepet informacioni.
Emetuesi përgatit një prospekt për emetimin e titujve, përmes një oferte private, kur
ftesa për të nënshkruar u drejtohet vetëm investitorëve institucionalë, me kusht që
një ose më shumë investitorë institucionalë të nënshkruajnë dhe të paguajnë të
gjithë titujt e emetimit, me synimin që, brenda një periudhe më të shkurtër se një
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vit, t’ua ofrojnë për shitje personave që nuk janë investitorë institucionalë. Në këtë
rast emetuesi paraqet përpara Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare (AMF) kërkesën
për miratimin e prospektit, përpara se investitori institucional të fillojë ofrimin e
titujve për shitje. Investitori institucional, përpara shitjes, ua vë në dispozicion këtë
prospekt klientëve të mundshëm.

Prospekti, dokument informativ i domosdoshëm në emetimin e titujve dhe roli i tij
në mbrojtjen e investitorëve

Legjislacioni shqiptar dhe konkretisht ligji “Për Titujt” siguron se, para se titujt të ofrohen
për publikun ose të pranohen në tregun e rregulluar, do të përgatitet një dokument
informativ nga emetuesi, i miratuar nga AMF-ja dhe i botuar. Kur emetuesi emeton tituj
në Republikën e Shqipërisë, ai publikon një prospekt për ofertën publike për shitjen e
titujve ose ua dorëzon atë investitorëve të mundshëm (Neni 28, Ligji “Për Titujt”).
Një vendim për investim shpesh herë mund të konsistojë në një vendim për të mos
blerë. Një investitor, i cili ka një sasi të kufizuar parash për të investuar, mund të
vendosë të blerë diçka tjetër, sipas tij më të mirë se emetimi që është përshkruar në
prospekt. Megjithatë, shumë vendime të investimit nuk lidhen me faktin nëse do të
blihet apo jo, por lidhen më shumë me faktin nëse do të blihet ose jo me një çmimin
e caktuar. Me fjalë të tjera, mund të themi se prospekti bën të mundur që tregu dhe
subjektet që marrin pjesë në të të përcaktojnë çmimin e tregut për titujt. Pavarësisht
kësaj, nuk mund të lemë pa përmendur edhe faktin se ka disa investime të cilat
investitorët nuk do ti bënin pavarësisht nga çmimi. Pra, duket se është e rëndësishme
që prospekti të konsiderohet si një dokument, qëllimi i të cilit është ti mundësojë
investitorit të përcaktojë nëse do të investojë në ofertë ose do të investojë me çmimin
e tregut. (Siebel & Prinz zu Loewenstein & Finney R, 2005, fq. 78.)
Prospekti duhet të përmbajë informacion rreth emetuesit, biznesit të tij, pozicionit të tij
financiar dhe prospekteve të tij, së bashku me të gjithë informacionin rreth titujve me të
cilat lidhet, i cili duhet të jetë i mjaftueshëm për ti mundësuar investitorëve të marrin një
vendim për investim mbi bazën e informacionit. (Kronke, 2010, fq. 102.) Vetë ligji “Për
Titujt” vendos një standard informimi shumë të gjerë dhe të përgjithshëm duke thënë se:
Prospekti, së bashku me ftesën për të nënshkruar titujt, përmban edhe informacion të
plotë, të saktë dhe objektiv për mjetet dhe detyrimet, fitimin dhe humbjen, gjendjen dhe
perspektivat financiare të emetuesit, qëllimin e marrjes së fondeve, faktorët e riskut dhe të
drejtat që mbartin titujt, për të cilat nxirret prospekti, në bazë të të cilave investuesi mund
të bëjë një vlerësim objektiv të perspektivave dhe rreziqeve të investimeve dhe të marrë një
vendim për investimin (Neni 28 Ligji “Për Titujt”). Pra, bëhet fjalë për informacionin e
nevojshëm për ti mundësuar investitorëve të bëjnë një vlerësim të hollësishëm të situatës,
duke përfshirë këtu mundësitë e fitimit dhe të humbjes, të drejtat që lidhen me titujt etj.
Në gjykimin tonë, një prospekt nuk duhet të jetë vetëm i plotë, por duhet të jetë edhe i
kuptueshëm për investitorët në mënyrë që informacioni të paraqitet në një formë lehtësisht
të lexueshme dhe të kuptueshme. Në këto kushte, investitorëve, si atyre institucionalë
edhe atyre jo institucionalë, ju krijohet mundësia për ta pasur të qartë situatën.
Standardi i përgjithshëm i informimit plotësohet nga lista e detajuar e
informacioneve, të cilat janë të përfshira në nenin 29 të ligjit “Për Titujt”.
Ligji ynë parashikon një format të caktuar që duhet të respektohet në rastin e hartimit
të një prospekti, por përveç kësaj, mendojmë se në ligj mund të rregullohej edhe mundësia
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e hartimit të një përmbledhjeje të shkurtër ku të përfshihen vetëm informacionet kyçe të
cilat mund të ndihmojnë investitorët në marrjen e vendimeve në lidhje me investimet.
Nuk mund të mos përmendim faktin se ekziston rreziku që në përmbledhje të mos
përfshihet ndonjë informacion i rëndësishëm, por pavarësisht kësaj kemi dhe anën tjetër
të medaljes: Sa më i shkurter dhe i përmbledhur të jetë informacioni, aq më e lehtë do të
jetë për investitorët të kuptojnë situatën dhe të vendosin të investojnë apo jo.
Një ndër qëllimet kryesore, që ligji kërkon të ndjekë, është mbrojtja e investitorëve.
Prandaj është e nevojshme që të mendohen mënyra të ndryshme për mbrojtjen e
kategorive të ndryshme të investitorëve. Informimi nëpërmjet informacioneve të
kujdesshme, të kuptueshme dhe në kohë rreth emetuesve të titujve bën që të krijohet
besim i qëndrueshëm i investitorëve dhe lejon një vlerësim të bazuar në informacion
për performancën e biznesit dhe aseteve të tyre. (Barini & Drusiani & Marconi &
Marinelli, 2006, fq. 256.) Mendojmë se nëse, në rrethanat e emetuesve specifikë ose
titujve të emetuar, ka të dhëna që nuk përfshihen në këtë nen të ligjit “Për Titujt”,
pra në nenin 29, por ato janë të nevojshme për t’i mundësuar investitorit që të jetë
i mirë informuar para se të marrë një vendim investimi, këto fakte duhet të përfshihen
në prospekt. Një rregullim i tillë nuk mungon në ligjin tonë dhe për këtë mund ti
referohemi nenit 30 të ligjit i cili përcakton se emetuesi, së bashku me kërkesën për
miratimin e prospektit, paraqet prospektin, vendimin për emetimin e titujve, si dhe
çdo dokumentacion tjetër, të parashikuar nga ky ligj apo që i kërkohet nga Autoriteti.
Nga interpretimi i ligjit kuptojmë se Autoriteti gëzon të drejtën për të kërkuar nga
emetuesi të dhëna të tjera shtesë që nuk i përmban neni 29 i ligjit “Për Titujt”.
Mendojmë se nga njëra anë kjo i shërben qëllimit të ligjit për mbrojtjen e investitorëve
por nga ana tjetër mund të çojë në procedura të tejzgjatura pasi mund të ndodhë që
Autoriteti, kundrejt synimit për të ndihmuar dhe mbrojtur investitorët e ndryshëm
të kërkojë në vazhdimësi të dhëna shtesë edhe në ato raste kur informacioni mbi
këto të dhëna nuk ndikon në vendimin e investitorëve, pra nuk është i nevojshëm
apo i rëndësishëm për një vendim investimi.
Do të kuptohet me informim të rëndësishëm ai informacion që: është i domosdoshëm
që t’u mundësojë investitorëve dhe publikut vlerësimin e pozitës financiare të
emetuesit dhe të kontrolluarve prej tij; është i domosdoshëm për evitimin e krijimit
të një tregu të rremë për letrat me vlerë të tij, ose tenton të sjellë ndryshime të
dukshme në çmimin e tyre. (http://amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/ letra/f
Detyrimet%20e%20Emetuesve%20per%20Informim%20te%20 Vazhdueshem% 20te
%20Investitoreve%20%20Material%20Edukues%20(PDF).pdffq. 2.) E gjithë kjo,
ndikon si në mbrojtjen e investitorit ashtu edhe efikasitetin e tregut.
Në kuadrin e informimit të investitorëve prospekti është një dokument që përgatitet
dhe shpërndahet nga ana e emetuesit, për të bërë të njohur shoqërinë e tij. (http://
amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/ detyrimet%20e%20 Emetuesve %20per%
20Informim %20te%20 Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20%20Material%
 20Edukues% 20(PDF).pdf fq. 5.)
Duke qenë se informacioni që përmban prospekti është shumë i rëndësishëm për
marrjen e një vendimi që lidhet me investimin në tituj, nuk mjafton vetëm botimi i
prospektit, por ka rëndësi edhe përmbajtja e tij. Në këtë drejtim, legjislacioni ynë
përcakton se ky informacion, për vetë rëndësinë që ka, ka nevojë të mbikëqyret,
nëpërmjet drejtimit të rregullave të biznesit dhe botimit të prospektit, i cili, duhet të
miratohet nga AMF-ja. Nuk duhet të harrojmë se investimet në tituj, ashtu si çdo
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formë tjetër investimi, mbartin risk.
Pavarësisht asaj çka thamë më lart, mendojmë se ndonjëherë, si pasojë e informacionit
“të shumtë” mund të arrihen rezultate të padëshirueshme. Nga perspektiva e
investitorit, ka një moment ku informacioni shtesë mund ta bënte një dokument të
vështirë për tu kuptuar, sepse faktet e rëndësishme mbyten nga një sërë detajesh të
cilat shpesh herë ndodh të jenë më pak të rëndësishme. Pikërisht për të evituar
detaje teknike që krijojnë konfuzion, dokumenti informativ duhet të jetë i shkurtër,
i qartë dhe i kuptueshëm si edhe të përfshijë të gjithë informacionin kyç që i nevojitet
një investitori për vendimmarrjen e tij të investimit.
Problemi qëndron në faktin se kërkesa për një informacion “të kuptueshëm”, kur
shoqërohet me një regjim të rreptë të përgjegjësisë për mos përmbushje, detyrimisht
do të bëjë që dokumenti të jetë i gjatë. Nga këtu kuptojmë ekzistencën e  interesave
konkurruese në botën e informacionit. Nga njëra anë, investitorët duan që dokumenti
të jetë i shkurtër, i lehtë për tu lexuar dhe të përfshijë gjithçka u nevojitet të dinë, me
kërkesën, në gjykimin tonë të drejtë, për të kërkuar kompensim nëse ai nuk e përmban
atë informacion. Në anën tjetër, është personi i ngarkuar me përpilimin e dokumentit,
i cili përballet me një detyrë jo të lehtë pasi, duhet të informojë gjerësisht investitorët
duke zbatuar rregullat dhe duke marrë përsipër përgjegjësinë për  shpërndarjen e
informacionit. Ai duhet të ketë mundësi për të kryer këtë detyrë si edhe të reduktojë
riskun e përgjegjësisë, duke përfshirë aq informacion sa beson se është i nevojshëm
dhe në çfarëdo lloj formati mendon të arsyeshëm. Këto tensione nuk janë të thjeshta
për tu zgjidhur, për rrjedhojë, në praktikë ndodh që investitorët të kenë të bëjnë me
dokumente që vërtet përmbajnë informacion të plotë por janë shumë të gjata,
veçanërisht kur regjimi i përgjegjësisë kërkohet në mënyrë aktive nga investitorët.
Pasi është përpiluar, ashtu si thamë edhe më lart, prospekti, brenda 15 ditëve nga
data e regjistrimit të kërkesës dhe të dokumentacionit që e shoqëron duhet të
miratohet nga Autoriteti.  AMF verifikon nëse prospekti përmban të gjitha të dhënat
e renditura në nenin 29 të ligjit “Për Titujt”. Sipas paragrafit IV të nenit 30, nëse
emetuesi ka bashkëlidhur të gjithë dokumentacionin e parashikuar në ligjin “Për
Titujt” dhe prospekti përmban të gjitha të dhënat, sipas dispozitave të nenit 29 të
këtij ligji, Autoriteti, me vendim, miraton prospektin.
Në pjesën e dytë të paragrafit III të nenit 30, Autoriteti kërkon plotësimin e prospektit
në rastin kur në praktikën e depozituar, në bazë të ndonjë informacioni të bërë
publik ose kur Autoriteti ka të dhëna se ekzistojnë fakte apo rrethana të rëndësishme,
që vërtetojnë mungesën e dokumenteve, të cilat duhet të deklaroheshin në prospekt.
Kur Autoriteti i kërkon emetuesit të plotësojë dokumentacionin, afati llogaritet 15
ditë pune nga data e depozitimit në Autoritet nga emetuesi të dokumentacionit
shtesë. (Neni 30, paragrafi 6, Ligji “Për Titujt”)
Nëse kalojnë 15 ditë dhe Autoriteti nuk ka marrë vendim për miratimin apo refuzimin
e prospektit, konsiderohet se Autoriteti e ka miratuar atë.
Mbas miratimit nga ana e Autoritetit, duhet të realizohet publikimi i prospektit në
buletinin e publikimeve zyrtare ose në dy gazeta të përditshme me tirazh më të
madh. Në gjykimin tonë, një mënyrë tjetër shumë efikase do të ishte edhe publikimi
elektronik i prospektit në faqen e internetit të emetuesve duke qenë se aktualisht,
interneti është shumë i përdorur dhe përbën një mjet shumë të rëndësishëm
informacioni. Duke bërë publikimin e prospektit në faqen e internetit të emetuesit,
mendojmë se rritet mundësia për marrjen e informacionit nga ana e investitorëve.
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Mbrojtja e investitorëve në rastin e ndryshimit të prospektit

Mund të ndodhë që në harkun kohor që rrjedh midis momentit të hartimit deri në
momentin e miratimit të prospektit dhe përfundimit të periudhës së nënshkrimit të
titujve të ndryshojnë rrethanat. Për më tepër, pavarësisht përpjekjeve të emetuesve,
mund të ndodhë që prospekti të ketë gabime në përmbajtje. Në një situatë të tillë
ligji parashikon se emetuesi, deri në fund të periudhës së nënshkrimit të titujve,
nëpërmjet dokumentit të ndryshimit të prospektit, korrigjon ose deklaron çdo fakt
të ri, që lind ose për të cilin vihet në dijeni, pasi Autoriteti ka vendosur miratimin e
prospektit. (Neni 33, paragrafi I, Ligji “Për Titujt”)
Gjykojmë se ky rregullim në lidhje me mundësinë për të ndryshuar prospektin
është i drejtë dhe në dobi të investitorëve të cilët kanë të drejtën të njihen me çdo
fakt të ri që lind pas hartimit të prospektit. Në anën tjetër, emetuesi nuk ka pse
mban përgjegjësi për gabime të cilat mund të korrigjohen në kohë pa i shkaktuar
dëm as investitorëve dhe as vetë atij.
Ndryshimi i prospektit kërkon miratimin nga ana e Autoritetit. Publikimi realizohet në
të njëjtën mënyrë si publikimi i prospektit të parë. (Neni 33, paragrafi I, Ligji “Për Titujt”)
Problemi që mund të lindë në një rast të tillë lidhet me investitorin apo investitorët që
kanë vendosur të investojnë duke u bazuar në prospektin e parë, të pandryshuar. Çdo të
ndodhë me investitorin, i cili, ka marrë një vendim investimi mbi një ofertë të caktuar
dhe, pasi ajo ofertë është bërë dhe është pranuar, informacioni ndryshon në mënyrë të
tillë që ta bëjë investitorin të pendohet për vendimin e tij? Nuk do ta konsideronim problem
në rast se investitorit i jepet mundësia të rikonsiderojë vendimin e tij dhe, nëse nuk i
pëlqejnë rrethanat e ndryshuara, të heqë dorë nga ajo kontratë, por problemi qëndron se
ligji ynë nuk e parashikon një mundësi të tillë.  Kemi të bëjmë me një mangësi jo pak të
rëndësishme sidomos kur bëhet fjalë për mbrojtjen e investitorëve.
Ndryshimet e prospektit mund të pasqyrohen, si për arsye thelbësore dhe për arsye
teknike. Në gjykimin tonë, nëse publikimi i ndryshimeve nuk prek, ose nuk duhet
të prekë, vendimin e investitorit për të blerë nuk ka pse të  parashikohet e drejta për
të hequr dorë. Në rast se do të lejohej, kjo mund të dekurajonte emetuesit dhe ti
çonte ata drejt evitimit të publikimit të ndryshimeve teknike nga frika se mos
investitorët tërhiqen. Askush nuk do të dëshironte që një regjim që është projektuar
për të promovuar një mënyrë informimi sa më të dobishme në treg të përmbajë një
dispozitë që mund të veprojë për të ndryshuar mendim mbi publikimin e materialit
që është i dobishëm, edhe pse ky material mund të mos ketë shumë rëndësi. Nëse
bëjmë një paralelizëm me kontratat në përgjithësi, shumica e sistemeve i japin palëve
kontraktore të drejtën për të hequr dorë nëse ndryshojnë rrethanat. Kuptohet që, e
drejta për të hequr dorë nga kontrata kufizohet në rastet kur ndryshimi i rrethanave
është i tillë që prek marrëdhënien ndërmjet palëve në mënyrë thelbësore.
Mendojmë se, ligji duhet të rregullojë një situatë të tillë duke përcaktuar rastet se
kur investitorit i lind e drejta për tu tërhequr në eventualitetin e publikimit të ndonjë
ndryshimi të prospektit. Kuptohet që ky ndryshim duhet të lidhet me informacione
me efekte të rëndësishme mbi titujt me të cilat lidhet prospekti si për shembull çmimi i tyre.
Në gjykimin tonë kjo çështje mbetet disi subjektive, pasi subjektiviteti është i lidhur
në mënyrë të pazgjidhshme me të drejtën e heqjes dorë. Kjo lidhet edhe me emetuesin
ose ofertuesin të cilët mund të publikojnë një shtojcë nëse, “sipas tyre”, një faktor i
ri është i rëndësishëm ose gabimi apo pasaktësia është materiale. Këto elemente janë
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gjykime, të ushtruara nga personi që duhet të vendosë nëse do të publikojë ose jo
ndryshimin e prospektit. Nëse emetuesi vendos të mos i publikojë, atëherë nuk do
të lindë e drejta për të hequr dorë nga kontrata.

Përditësimi i informacionit

Pasi janë emetuar titujt në tregun e rregulluar dhe është përcaktuar çmimi i tyre
fillestar, investitorët kanë nevojë të mbahen të informuar nga emetuesi për ndryshimet
e rrethanave. Është e nevojshme të ketë një fluks të vazhdueshëm të informacionit
për ti mundësuar investitorit të vazhdojë të marrë vendime të investimit pas emetimit
të titujve. Në gjykimin tonë, ndryshimet më të rëndësishme janë ato që kanë efekt të
madh mbi çmimin e tregut të titujve. Kjo del në pah edhe nëse i referohemi ligjit
“Për Titujt” neni 95 i të cilit përcakton se emetuesi duhet të informojë menjëherë
dhe pa vonesë publikun  me anë të publikimit të informacionit në faqen e internetit
të emetuesit dhe të Bursës si dhe në 2 (dy) gazeta me qarkullim kombëtar për të
gjitha informacionet që lidhen me rrethana apo ngjarje të cilat përbëjnë fakte me
rëndësi materiale, fakte të cilat ndikojnë në çmimin e titujve në treg.
Neni 10, i Rregullores së AMF-së “Mbi detyrimin e emetuesit për informimin e
publikut mbi faktet me rëndësi materiale”, miratuar me vendimin e Bordit nr. 42,
datë 28.05.2009 përcakton se interesat e ligjshme lidhen me rrethanat e mëposhtme:
1. negociata në vazhdim, ose veprimtari që lidhen me to, rezultati ose ecuria normale

e të cilave ka mundësi të ndikohet nga publikimi i informacionit. Në veçanti, kur
gjendja financiare e emetuesit është në rrezik të madh dhe të afërt, por jo deri në
vënien në likuidimin e shoqërisë, publikimi i informacionit mund të vonohet për
një periudhë të kufizuar gjatë së cilës një zbulim i tillë publik do të rrezikonte
seriozisht interesat e aksionarëve ekzistues ose potencial duke dëmtuar mbylljen
e negociatave për të siguruar kalimin e situatës financiare të emetuesit;

2. vendime të marra ose kontrata të bëra nga një strukturë e caktuar e emetuesit,
të cilat kanë nevojë të miratohen nga një strukturë tjetër e emetuesit, me qëllim
që të bëhen efektive kur emetuesi është i organizuar në mënyrë të tillë që kërkon
ndarjen ndërmjet këtyre strukturave, me kusht që një zbulim publik i
informacionit përpara një miratimi të tillë bashkë me njoftimin e njëkohshëm
se ky aprovim është akoma pezull, do të rrezikojë vlerësimin korrekt të
informacionit nga publiku;

3. çdo rrethanë tjetër që konsiderohet e lidhur me interesa të ligjshme.
Gjithashtu, investitorët kanë nevojë për përditësime të rregullta nga emetuesi i titujve,
me anë të dhënies së analizave, në formën e pasqyrave financiare, të pozicionit
financiar dhe performancës dhe një analizë të menaxhimit nga emetuesi të
veprimtarive të fundit të tij si edhe prospektet e menjëhershme dhe planet për të
ardhmen. Pasqyrat financiare kanë një rëndësi të jashtëzakonshme. Ato japin
këndvështrimin real të çështjeve që janë kritike për investitorët dhe për vendosjen e
çmimit të titujve në tregje. Prandaj, është e rëndësishme që ato të jenë sa më të
besueshme që të jetë e mundur.
Neni 97 i Ligjit “Për Titujt” përcakton: në qoftë se emetuesi nuk publikon menjëherë
informacionin e detyrueshëm për publikim, sipas parashikimeve të ligjit “Për Titujt”,
në rastin kur një palë e tretë ka blerë instrumente financiare, ai detyrohet t’i
kompensojë palës dëmin e shkaktuar nëse:
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- I ka blerë ato pasi i është mohuar e drejta për informim dhe i ka ende në zotërim
deri në çastin që informacioni bëhet publik  me përjashtim të rastit kur pala e
tretë në çastin e blerjes, ka pasur dijeni për mospublikimin e informacionit

- I ka blerë ato para lindjes së informacionit, që duhej të bëhej publik dhe i shet ato
pasi i është mohuar e drejta për informim me përjashtim të rastit kur pala e tretë
në çastin e shitjes, ka pasur dijeni për mungesën e njoftimit të informacionit.

Kuptohet që emetuesi përjashtohet nga përgjegjësia në rast se provon që mungesa e
publikimit nuk është bërë me dashje apo në kushtet e neglizhencës. Ligji ynë nuk
specifikon se cilat raste konsiderohen “me dashje” dhe cilat sjellje të emetuesit
konsiderohen si “neglizhencë”. Kjo, nga njëra anë, mund të konsiderohet një
neglizhencë ose harresë nga hartuesit e ligjit, në anën tjetër ligjvënësi mund të mos i
ketë përcaktuar qëllimisht rastet e neglizhencës dhe ato të mos publikimit me dashje.
Nuk mund ta mohojmë faktin se, qëllimi i ligjit është të rregullojë situata të
përgjithshme, duke i lënë akteve nënligjore plotësimin e situatave më specifike, në
rastin konkret Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare. Në gjykimin tonë, i mbetet AMF-
së që nëpërmjet akteve nënligjore të plotësojë dhe të rregullojë përcaktimet e
përgjithshme të kësaj dispozite duke pasur parasysh edhe rastet e ardhura nga praktika.
Shoqëritë komisionere dhe bankat, që veprojnë si shoqëri komisionere, mund të
publikojnë njoftime apo të bëjnë publicitet, kur ofrojnë transaksione me titujt. (Neni
65, Ligji “Për Titujt”) Përmbajtja e njoftimeve apo e publicitetit nuk duhet të jetë e
tillë që t’i çojë investuesit në përfundime të gabuara për të drejtat dhe detyrimet e
lidhura me titujt apo transaksionet e titujve. ( Publikimi i tyre mund të realizohet
vetëm mbasi shoqëritë komisionere dhe bankat, që veprojnë si shoqëri komisionere,
depozitojnë në Autoritet tekstin e njoftimeve apo të reklamave dhe Autoriteti nuk e
ka ndaluar atë. (Neni 65, Ligji “Për Titujt”) Kuptohet që, qëllimi i kontrollit të
ushtruar nga Autoriteti është mbrojtja e interesave të investitorëve.
Ligji ynë përcakton se shoqëritë publike, brenda 20 ditëve nga dita e fundit e çdo tre-mujori
i paraqesin Autoritetit raporte tremujore financiare dhe brenda 30 ditëve nga data e fundit
të çdo tre-mujori i paraqesin atij raportet e konsoliduara, forma dhe përmbajtja e të cilave
përcaktohet nga rregullore të miratuara nga Autoriteti. (Neni 105, Ligji “Për Titujt”)
Gjithashtu, ligji përcakton  se kur një person merr ose jep në pronësi aksione të një
shoqërie publike dhe për pasojë, përqindja e votave të asamblesë, që ka ky person,
kalon ose bie poshtë kufijve 5 për qind, 10 për qind, 25 për qind, 30 për qind, 50 për
qind dhe 75 për qind të numrit të përgjithshëm të aksioneve, personi, brenda 15
ditëve nga çasti i mbylljes së transaksionit në fjalë ose nga çasti i lindjes së faktit në
të cilin mbështetet kalimi i të drejtave, njofton me shkrim Autoritetin dhe emetuesin
për transferimin e bërë. (Neni 106, Ligji “Për Titujt”) Në një situatë të tillë, shoqëria
publike emetuese njofton zyrtarisht bursën, ku është kuotuar dhe brenda shtatë
ditëve e publikon njoftimin në buletinin e njoftimeve publike. (Neni 107, Ligji “Për
Titujt”)  Vërejmë se dispozita përcakton me saktësi momentin nga ku fillon të rrjedhë
afati për transferimin e realizuar, duke mos lënë vend për interpretime.
Emetuesi përjashtohet nga ky detyrim vetëm nëse mendon se publikimi i këtij
informacioni do t’i shkaktojë dëme të rënda dhe nëse publiku, edhe pa publikimin e
njoftimit, do të jetë në gjendje të vlerësojë aksionet, për të cilat bën fjalë njoftimi. Në
mënyrë që emetuesi të mund të përjashtohet, duhet brenda tri ditëve nga marrja e
njoftimit t’i kërkojë me shkrim Autoritetit përjashtimin, përkohësisht, nga ky
detyrim, për një periudhë kohe, e cila vendoset nga Autoriteti dhe, në çdo rast, nuk
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mund të jetë më e gjatë se tre muaj. (Neni 107, Ligji “Për Titujt”)
Pra, informimi si në momentin e pranimit fillestar në treg dhe në vijim, është thelbësor
për një treg të shëndetshëm. (Siebel & Prinz zu Loewenstein & Finney R, 2005, fq.
108) Mendojmë se nuk mund të kundërshtohet fakti që informimi i mirë dhe i saktë
i tregut me çmime të përcaktuara me kujdes tërheq investitorë të shumtë, të cilët
nëpërmjet investimit, krijojnë pasuri për aksionarët dhe vende pune për të gjithë.

Përfundime

Në përfundim të këtij punimi mund të themi se një ndër qëllimet kryesore të ligjit
tonë “Për Titujt” është mbrojtja e investitorëve. Një nga elementët që ndihmon në
arritjen e këtij qëllimi është pikërisht “informimi fillestar dhe në vijim” i cili,  ka
ndikim shumë të madh në vendimin e investitorëve për të investuar apo jo. Për
rrjedhojë mund të themi se një prospekt duhet të jetë i plotë dhe i kuptueshëm për
investitorët në mënyrë që ata ta kenë sa më të qartë situatën.
Në gjykimin tonë, një element tjetër që ndihmon investitorët është që ligji, veç të
tjerash, të rregullojë dhe mundësinë e hartimit të një përmbledhjeje të shkurtër të
prospektit ku të përfshihen vetëm informacionet kyçe.
Prospekti duhet të jetë i shkurtër, i qartë dhe i kuptueshëm si edhe të përfshijë të gjithë
informacionin kyç që i nevojitet një investitori për vendimmarrjen e tij të investimit.
Emetuesi duhet të evitojë maninë për të ofruar informacion të shumtë dhe të panevojshëm,
pasi kjo do ta kthente prospektin në një dokument të vështirë për tu kuptuar.
Një moment i rëndësishëm është dhe publikimi i prospektit. Në gjykimin tonë, një mënyrë
shumë efikase, që rrit mundësinë e marrjes së informacionit nga ana e investitorëve, do të
ishte edhe publikimi elektronik i prospektit në faqen e internetit të emetuesve.
Mendojmë se, ligji ynë duhet të rregullojë dhe situatën kur gjendemi përballë
ndryshimit të prospektit duke lejuar investitorin të tërhiqet në rast se ndryshimi i
prospektit ndikon në vendimin e tij për të investuar.
Së fundi, mund të themi se shumë vendime të investimit nuk lidhen me faktin
nëse do të blihet apo jo, por lidhen më shumë me faktin nëse do të blihet ose jo
me një çmimin e caktuar.
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Abstrakt

Numri i të papunëve afatgjatë në Shqipëri u rrit dukshëm gjatë fillimit të viteve 1992 dhe
u rrit përsëri gjatë viteve 1998-1999. Qysh nga 1994-1995 dhe mbas vitit 1999 deri në
2006 numri është ulur në mënyrë të vazhdueshme.
Në kohët e fundit gjatë  forcimit të ekonomisë Shqipëria ka bërë të mundur që një numër
i konsiderueshëm të papunësh afatgjatë të fitojnë pune.
Pjesa e papunësisë  totale që llogaritet si papunësi afatgjatë ka arritur  rreth 13%  në
Shqipëri që nga 2006 dhe ka qenë vazhdimisht më e ulët se ajo e  20 viteve të kaluara.
Renia e papunësisë  afatgjatë në Shqipëri ka qenë më e larta ndërmjet meshkujve, ndërmjet
personave 25-44 vjeç dhe në zonat më ekonomi më të zhvilluar dhe numër popullsie më
të madh.
Kur klasifikohët sipas karakteristikave social-demografike, analiza tregon që të papunët
afatgjatë në Shqipëri  mund të grupohen në 6 klastera të dallueshme.

Fjalë kyçe: Shqipëri, Papunësia, Modele statistikore.

Hyrje

Për pjesën më të madhe të njerezve në moshë pune, mundësia më e madhe Për të
marrë pjesë në forcën punëtore siguron bazën për mirëqënien ekonomike dhe
personale. papuësia jo vullnetare, qoftë edhe për një periudhë të shkurtër kohë ka
mundësi të reduktojë standartin e jetësës se një personi dhe të imponojë vështirësi
financiare të konsiderushme. Pasojat negative ekonomike dhe sociale të të qenit i
papunë tentojnë të rriten më zgjatjen e papunësisë . Në vazhdim, ata që
eksperimentojnë një periudhë të zgjatur të papunësisë  kanë më pak mundësi të
merren si punonjës të ardhshëm  të nevojshëm Për momentin, ose të kuptueshëm,
kanë erozion aftësish dhe mungesë njohurish profesionale bashkëkohore.
Papunësia afatgjatë mund të mos shkaktoje vetëm varferi, por gjithashtu lidhet më
pasojat sociale të cilat perfshijne probleme shendetesore, humbje të besimit në vete,
bashke më stresin në familje, fëmijët dhe në marredheniet e tjera. Sipas një mbikqyrjeje
të kryer nga Keshilli Shqiptar i Sherbimeve Sociale (KSHSHS), të papunët Për një
periudhë të gjatë mund të vuajnë gjithashtu nga izolimi social dhe një paaftesi Për
të marrë pjesë në jetën në komunitet. papuësia afatgjatë nuk është vetëm një problem
që shqetëson komunitetin, por është gjithashtu një problem ekonomik dhe politik
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që shqetëson qeverite.
Deri në vitet 1999, tregu i punës i Shqipërisë ka qenë i ulët  Për një periudhë të
zgjatur kohë nga 1995 deri në 1999 dhe nga 1999 deri në 2006 tregu i punës ka qenë
më i lartë. Kjo duket në  rënien e lartë  të papunësisë  afatgjatë, e cila përkufizohet si
ata të papunë që kanë qenë më shumë se një vit të papunë.
 Ndërkohë  që Shqipëria ka rregjistruar një rritje të dukshme që nga 1999 në agregatët e
rëndësishme  të tregut të punës siç janë numri total i të punësuarve dhe reduktimi në
përqindjen e të papunësuarve dhe gjithashtu përqindjen e papunësisë  afatgjatë, papuësia
afatgjatë nuk vazhdon të paraqesë një porporcion relativisht të madh të numrit të të papunëve.
Si një raport i të papunëve, përqindja e papunësisë  afatgjatë të Shqipërisë  është 13,8%.
Kjo siguron një fakt të qartë që një numër i konsiderushem personash mbeten të
sukseshem në qendrimin si të punësuar, e cila paraqet një sfide të vazhdueshme Për
bërësit e polotikes publike. Bashkimi i kërkimit Ekonomik në Departamentin e
Thesarit dhe të Finances ka përgatitur  këtë raport kërkimi Për të siguruar më shumë
depërtim në problemet e papunësisë  afatgjatë Për të asistuar një zhvillim politik të
ardhshëm. Ky raport nuk përpiqet të siguroje një shpjegim të detajuar të shkaqeve, ose të
prirjeve në papunësinë afatgjatë në Shqipëri, por të sigurojë një përshkrim të atyre prirjeve
dhe një analizë të karakteristikave ekonomiko-sociale të papunësisë  afatgjatë në Shqipëri.
Disa elemente të kërkimit të mara për vazhdimin e këtij raporti janë përdorur në një studim
për papunësinë afatgjatë Shqiptare nëpërmjet funksionit të regresit linear. Përfundimet e
raportit janë krahasuar më ato të marra nga ISSH. Kjo pjesë gjithashtu identifikon disa
çështje kyç që mund të jenë në interes të bërësve të politikës në  këtë fushë.
Informacioni i Institutit të Statistikave Shqiptare (ISSH) nga mbikqyrja vjetore e forcës
punëtore (FP) siguron të dhënat më të përshtatshme për të egzaminuar eksperiencën
Shqiptare në papunësinë afatgjatë, të nevojshëm për perdorimin e saj të gjërë për pasojat
e matjes në kohë dhe për kohëzgjatjen e mundshme.

1.4.1 Përkufizimi i papunësisë  afatgjatë
Siç është përkufizuar nga ISSH, të papunë janë personat mbi 15 vjeç që nuk janë të
punësuar, por janë të aftë për punë dhe kanë mundësi të punojnë për 4 javë.
ISSH e përkufizon papunësinë afatgjatë si persona që kanë qenë të papunë vazhdimisht për
më shumë se 52 javë. Për  këtë qëllim, ISSH mat zgjatjen e papunësisë  që nga dy javë nga
koha kur personi ka pasur punën e fundit, ose ka filluar të kërkojë punë e cila rregjistrohet
si zgjatje e papunësisë . Duke u nisur nga këto kritere individi duhet të aplikojë vazhdimisht
për 52 javë ose më shumë që të klasifikohët si i papunë afatgjatë, statistikat zyrtare kanë
gjasa ta zvogëlojnë shtrirjen e problemit. Në veçanti, kërkuesit e punës të dekurajuar që
kanë ndaluar se kerkuari punë nuk do të llogariten si të papunë afatgjatë.

1.5 Papunësia afatgjatë në  Shqipëri

1.5.1  Papuësia afatgjatë totale.
Papunësia afatgjatë ka qenë shumë e ulët në Shqipëri në fund të viteve 1996, por u rrit
konsiderueshëm duke ndjekur reçensionin kombëtar të fillimit të viteve 1997  deri në
1999 më pas filloi të ulej deri sa në vitin 2006 ka aritur numrin më të vogël të të
rregjistruarve si të papunë afatgjatë siç e trgon tabela 1. Numri total i të papunëve
afatgjatë arriti kulmin tek 239794 gjatë vitit 1999.
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1.5.2 Papuësia afatgjatë në Shqipëri-një analizë statistikore
Gjithashtu mund të thuhet se pak nga rënia e numrit të të papunëve afatgjatë që
nga fundi i viteve 1997 i atribohet migrimit të jashtëm të të papunëve afatgjatë
Shqiptarë.
Grafiku 1 përfshin  papunësinë afatgjatë, që reflekton vendimin e ISSH që të përfshijë
një vlerësim alternativ për vitet nga 1995-2006. Deri në 2006  ISSH mati periudhën
e papunësisë  që nga koha kur një person ka qenë i punësuar më kohë të plotë për të
paktën 2 javë. Përkufizimi që aplikohet sot lidhet më periudhën që kalon që nga
puna e fundit që ka zgjatur për të paktën 2 javë qoftë më kohë të plotë ose jo.
Gjithsesi, ashtu siç tregon grafiku 1 diferenca midis të papunëve afatgjatë nga 1995
deri te 2006 vjen duke u zvogëluar.
Grafiku 1: Numri total i të papunëve afatgjatë në Shqipëri , 1995-2006
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1.5.3 Shkalla e papunësisë  Shqiptare, sipas gjinisë.
Çuditërisht, meshkujt megjithëse kanë përqindje më të lartë   pjesëmarrjeje në forcën
punëtore, janë femrat ato që janë llogaritur si pjesa më e madhe e të papunëve afatgjatë
në Shqipëri.  Kjo për shkak të përshtatjes së forcës së punës drejt mospjesmarrjes në
tregun e punës, ku faktorët kryesore janë:
- Emigracioni
- Tregu informal i punësimit;
- Papunësia e fshehur (më shumë se 50 % e forcës së punës në sektorin bujqësor).
Por kjo gjë vihet re edhe nga tabela 2, e cila jep shkallën e papunësisë  ndër vite sipas
gjinisë.
Grafiku 2 jep prirjet në të papunët afatgjatë meshkuj dhe femra që nga 1995, të matur
për kohën që nga puna e fundit e plotë që është mbajtur për të paktën 4 javë.
Pavarësisht nga diferenca jo shumë e dukshme midis gjinive  në lidhje më  numrin
absolut të të papunëve afatgjatë, grafiku 2 tregon që prirjet e përgjithshme që nga
1995 janë shumë të ngjashme,  nga ndikimi kthimit të ngadaltë ekonomik që është
shumë evident. Në rastin e të dyjave, meshkkuj dhe femra, numri i të papunëve
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afatgjatë arriti kulmin në 1999 dhe më pas ka treguar një rënie afatgjatë
Grafiku 2 : të papunët afatgjatë shqiptare, sipas gjinisë, 1995- 2006
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1.5.4 Numri total i të papunëve afatgjatë shqiptarë, sipas grup-moshës
Tendenca e grupeve të moshave të ndryshme në Shqipëri për të eksperimentuar
papunësi në periudha të gjata është më interes në lidhje më pëgjëjgësitë e zhvillimit
të politikave. Po të vihet re më kujdes do të shohim se në përgjithësi numri më i
lartë  i të papunëve të rregjistruar i përket grup moshës 20-34 vjeç dhe mbi 35 vjeç,
sepse kjo është mosha që ka më shumë forcë punëtore në numër.

Grafiku 3 tregon prirjet në papunësinë shqiptare për tre grupe kryesore moshash që
nga 1995 deri te 2006. Ashtu si shihet dhe nga grafiku, papunësia afatgjatë ka filluar
të rritet nga vitet 1995 deri në 1999, ku ka aritur dhe kulmin për të tre grup moshat.
më pas ka filluar të ulet numri i të papunëve nga viti në vit, por për shkak të
përmirësimit të performancës ekonomike dhe krijimit të vendeve të punës me
produktivitet të lartë  në sektorin privat jo-bujqësor nga firmat vendase  dhe të
huaja, uljen më të ndjeshme e ka grup mosha 20-34 vjeç. Personat e moshës 15-19
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vjeç kanë mundësi të vuajnë papunësinë si pasojë e mungesës së eksperiencës se
punës dhe   kualifikimeve akademike të cilat nuk kanë mundur t’i njohin akoma.
Ndërsa personat e moshës mbi 35 vjeç nga një pikëpakmje më e gjerë vihet re se
punëtorët që humbin punët e tyre në moshë të vjetër kanë më shumë gjasa të hasin
vështirësi të mëdha për të rihyrë në forcë punëtore, veçanërisht në ato ndryshime
strukturore në ekonomi të cilat kanë zhvilluar tipe të caktuara aftësish dhe
eksperiencash. Rimëkëmbja ekonomike e përgjithshme në Shqipëri që nga 2000 ka
sjellë një reduktim në papunësinë afatgjatë të këto grup mosha.

1.5.5 Totali i papunësisë  afatgjatë Shqiptare: sipas rretheve
Niveli real i të papunëve afatgjatë në secilin  prej rretheve të Shqipërisë që nga 1995
deri në 2006 jepet nëpërmjet tabeles 4 si më poshtë. Prirja e papunësisë në rrethet e
Shqipërisë ka shënuar  rritje të fortë deri në vitet 1999 për të gjitha rrethet në
përgjithësi. Më pas ka filluar të bjerë deri nga fillimi i viteve 2002, ku gjatë periudhës
2002-2003 ka pasur përsëri një rritje dhe më pas gjithçka ka filluar të bjerë në mënyrë
shumë natyrale. Në lidhje me njëri tjetrin rrethet me numër popullsie më të vogel
kanë  mundësi më të mëdha për të pasur numër më të madh të papunësh.
Tabela 4: papuësia afatgjatë ndër vite sipas rretheve
Më poshtë kemi dhënë grafikun 4, i cili shërben për të parë rrjedhën rritëse ose zbritëse
të papunësisë  afatgjatë ndër vite sipas rretheve. Si vihet re dhe nga grafiku rritjen
më të madhe papuësia afatgjatë e ka pasur pas  viteve 1997 ku në vitin 1999 ka
arritur dhe kulmin maksimal të saj dhe më pas ka filluar të bjerë përsëri për shkak të
faktorëve të ndryshëm socialo-kulturorë.
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Grafiku 4: papunësia afatgjatë sipas rretheve
1.5.6 Totali i papunësisë  afatgjatë Shqiptare: sipas arsimimit
Niveli real i të papunëve afatgjatë në lidhje më nivelin arsimor në Shqipëri që nga 1995
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deri në 2006 jepet nëpërmjet tabeles 5 si më poshtë. Prirja e papunësisë në lidhje më
arsimin 8 vjeçar ka qenë në përgjithësi më i lartë  se ai më arsim të mesëm ose të lartë. Me
përjashtim të viteve 1998-1999 ku kanë pasur një rritje papunësie  më të madhe personat
më arsim të mesëm. Në përgjithësi numri i papunësisë  për nivelin arsimor të lartë  ka
qenë më i ulët se dy nivelet e tjera. Kulmi maksimal i papunësisë  për të gjitha nivelet ka
qenë në vitin 1999, ku numrin maksimal të të papunëve e kanë pasur  personat më
arsim të mesëm me numrin 117973.
Më poshtë kemi dhënë dhe grafikun e ndërthurjes së ecurisë së papunësisë  ndër
vite në lidhje  më 3  nivelet bazë të arsimit. Ashtu si duket dhe nga grafiku niveli
arsimor i lartë  ka një numër  papunësie shumë më të vogel në lidhje më nivelet e
tjera arsimore, atë të mesëm dhe 8 vjeçar. Ecuria e tij në vite ka qenë duke u rritur
gradualisht nga viti 1995 deri në vitin 1999 dhe më pas ka filluar të bjerë përsëri
gradualisht deri në 2006. Në përgjithësi ecuria e papunësisë  në vite e tillë ka qenë
pak a shumë edhe për 2 nivelet e tjera, por më ndryshimin që nga 1995 deri afër
viteve 1998 numri i të papunëve ka pasur një rritje pothuaj të njëjtë për të 2 nivelet.
Në vitet 1998-1999 ka pasur një rritje më të madhe të papunësisë  në nivelin e mesëm
se sa në atë 8 vjeçar, më pas niveli i mesëm ka pasur një rrënie shumë të dukshme të
papunësisë  më të madhe se ai 8 vjeçar deri në 2006, por prapë në lidhje më nivelin e
lartë  arsimor ka një numër shumë më të madh të papunësh.

Grafiku 5: papuësia sipas arsimimit duke kaluar nga një vit në tjetrin

Metodologjia

Analiza klaster është një vegël eksploruese e analizës së të dhënave për zgjidhjen e
të dhënave klasifikuese. Përdorimi i saj primar është në identifikimin e grupeve të
identiteteve të ngjashme në një popullsi më çështje të dhënash. Në përgjithësi ky
proçes identifikimi punon duke ndarë çështjet e të dhënave në klastera në mënyrë të
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tillë që cilësia e grupit është e fortë brenda anëtareve të të njejtit klaster dhe e dobët
mes anëtarëve të klasterave të ndryshme.
Në kontekstin e këtij raporti, analiza klaster është përdorur për të identifikuar nën
grupe të popullsisë së papunë afatgjatë që duket se është grupuar sipas karakteristikave
ndarëse socio-demografike. Klasterat e papunësisë  afatgjatë janë ndërtuar në bazë të
vlerave kryesore për secilin nga variableat në grupin e të dhënave. Një përshkrim i
detajuar  i analizës klaster e futur në  këtë studim është paraqitur në shtojcen 1.

2.1 Detajet e grupit të rregjistrimit të dosjes

Të gjithë individët në grupin e rregjistrimit të dosjes janë të klasifikuar sipas  këtyre
karakteristikave: gjinia, niveli i arsimit (pa diplome, shkolla fillore, shkolla e mesme
profesionale, shkolla e mesme e përgjithshme, shkolla e mesme teknike, universitare
dhe pasuniversitare), të dijnë ose jo shkrim dhe lexim (DSHL), grup mosha, urbane/
rurale.
Para se të diskutohen rezultatët e analizës se klasterit, është e vlefshme të
egzaminohen karakteristika demografike të përgjithshme për rreth 25000 individe
në grupin e rregjistrimit të të dhënave. Tabela 1 tregon shpërndarjen e anëtarëve të
grupit të rregjistrimit të dosjeve sipas karakteristikave të ndryshme demogragike.

 Tabela 1: Marres të ndihmes se papunësisë : Karakteriatikat e Përgjithshme të
Siguruara nga Grupi i Rregjistrimit të Dosjes.
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3. Analiza e regresionit dhe papunësia

3.1.1 Modeli i vlerësimit të papunësisë  totale ndër vite
Eshte studiuar ndikimi i papunësisë  totale në vitet 1995-2006. Ndryshoret janë:
ndryshorja që do të shpjegohet papuësia totale Y dhe ndryshorja shpjeguese vitet
X. më qenese vitet po t’i shenojme ashtu siç janë do të kuptoheshin si vlera numërike
Për x-et, atëhere do të bëjmë një modifikim: do t’i shenojme vitet më numra 1995=1,
1996=2, 1997=3, 1998=4, 1999=5, 2000=6, 2001=7, 2002=8, 2003=9, 2004=10, 2005=11
dhe 2006=12 si në tabelen1.

Tabela 1: papuësia totale ndër vitet 1995-2006

Grafiku i regresit Për papunësinë totale në lidhje më vitet
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Ekuacioni i regresit y = -3950,6x + 208061

Pra Meqënëse = - 3950,6 pra   < 0 do të thotë që ecuria e papunësisë  në përgjithësi
është zbritëse dhe koefiçienti i percaktueshmerise  R2 = 0,2 që do të thotë që drejteza
e gjëtur shpjegon vetëm 2% të shperhapjes se vlerave të papunësisë  ndër vite.
Pra nuk mund të bëjmë një vlerësim regresi Për arsyen se do të shpjegonim vetëm
2% të të dhënave në lidhje më papunësinë totale ndër vite. Kjo gjë dukej dhe direkt
që nga grafiku.

3.1.2 Modeli i vlerësimit të papunësisë  sipas gjinisë ndër vite
Eshte studiuar ndikimi i papunësisë  sipas gjinisë në vitet 1995-2006. Ndryshoret
janë: ndryshorja që do të shpjegohet është  viti Y dhe ndryshoret  shpjeguese
mashkull X

1
 dhe femer X

2
. Meqënëse vitet po t’i shenojme ashtu siç janë do të

kuptoheshin si vlera numërike Për y-et, atëhere do të bëjmë një modifikim: do t’i
shenojme vitet më numra 1995=1, 1996=2, 1997=3, 1998=4, 1999=5, 2000=6, 2001=7,
2002=8, 2003=9, 2004=10, 2005=11 dhe 2006=12. të dhënat i kemi në tabelen e
mëposhtme:

Tabela 2: papuësia ndër vite sipas gjinisë

Ekuacioni empirik i regresit Për papunësinë ndër vite sipas gjinisë eshte:

Y = 9,3 - 0,00032X
1 
+ 0,000329X

2
dhe  R2 =0,54

Por jo të gjitha ndryshoret shpjeguese janë të rëndësishme , ose njesoj të rëndësishme
në një model regresi. Kjo varet nga vlerat e koefiçienteve që ato kanë para. në rastin
tone e rëndësishme  është ndryshorja shpjeguese femer sepse ka koefiçientin më të
madh.

Ekuacioni empirik i regresit eshte: Y=-5,03+0,999X
1
+1X

2
+0,998X

3

Koefiçienti i percaktueshmerise R2=1
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Kjo do të thotë R2=1, atëhere faktorët arsim 8 vjeçar, arsim i mesëm dhe arsim i lartë
ndikojnë në pergjigjën e papunësisë  totale. Dhe Për më teper faktori më i rendesishem
është ai i arsimit të mesëm, sepse ka koefiçientin më të madh. Pra ekuacioni i regresit
është shumë domethenes.

3.2 Kontrolli i hipotezes Për rendesine e koefiçientit të modelit
Është studiuar ndikimi i papunësisë  sipas gjinisë në vitet 1995-2006. Ndryshoret
janë: ndryshorja që do të shpjegohet është  viti Y dhe ndryshoret  shpjeguese
mashkull X

1
 dhe femer X

2
. Meqënëse vitet po t’i shenojme ashtu siç janë do të

kuptoheshin si vlera numërike Për y-et, atëhere do të bëjmë një modifikim: do t’i
shenojme vitet më numra 1995=1, 1996=2, 1997=3, 1998=4, 1999=5, 2000=6, 2001=7,
2002=8, 2003=9, 2004=10, 2005=11 dhe 2006=12. të dhënat i kemi në tabelen e
mëposhtme:
Ekuacioni empirik i regresit Për papunësinë ndër vite sipas gjinisë eshte:
Y = 9,3 - 0,00032X

1 
+ 0,000329X

2
dhe  R2 =0,54

Por jo të gjitha ndryshoret shpjeguese janë të rëndësishme , ose njesoj të
rëndësishme  në një model regresi. Kjo varet nga vlerat e koefiçienteve që ato kanë
para. në rastin tone e rëndësishme  është ndryshorja shpjeguese femer sepse ka
koefiçientin më të madh.
Rasti a:
Meqenese koefiçienti i percaktueshmerise R2 =0,54 kjo do të thotë se ekuacioni i
regresit shpjegohen rreth 54 % të papunësisë   nga viti në vit  sipa gjinisë.
Rasti b:
Do të bëjmë kontrollin e domethenies se ekuacionit të regresit, pra në kuptimin
që pergjigja Y varet vertet nga prediktoret?.
Qe Y të mos varet nga X

1
 dhe X

2
 do të thotë që të gjithë koefiçientet â

i
 janë të

barabarte më 0, do më thene hipoteza që do të kontrollohet eshte:

H
0
: β  = 0 , ó2 º R+

H
a
:  ‘“ , ó2 º R+

 Kjo do të thotë që ekuacioni i regresit është domethenes. Pra numri i të papunëve
nga viti në vit varet nga numri i të papunëve sipas gjinisë.
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Konkluzione

Si do të ndryshojë papuësia sipas gjinisë duke kaluar nga viti në vit?
Vihet re se në papunësinë sipas gjinisë ndër vite do të  këtë pothuaj një qëndrim
afërsisht kostant në lidhje më atë që ka qenë në vitin 2006, ose do të  këtë një rritje
shumë të vogel graduale nga viti në vit.
Si do të ndryshojë papuësia sipas nivelit arsimor duke kaluar nga viti në vit?
Vihet re se papuësia ndër vite sipas nivelit arsimor ka tendenca për të rënë, ku më
shumë ka prirje të bjerë papuësia më nivel arsimor të lartë.
Si do të ndryshojë papuësia sipas grup moshave duke kaluar nga viti në vit?
Vihet re se duke kaluar nga viti në vit niveli i papunësisë  ka tendenca të bjerë në
lidhje më të 3-ja grup moshat.
Si do të ndryshoje papuësia sipas gjinisë në lidhje më papunësinë totale?
Vihet re se në papunësinë sipas gjinisë në lidhje më papunësinë totale ka një rritje
sepse të gjithë koefiçientet e ekuacionit të regresit janë numra pozitive.
Si do të ndryshoje papuësia sipas nivelit arsimor në lidhje më papunësinë totale?
Vihet re se papuësia ndër vite sipas nivelit arsimor në lidhje më papunësinë totale ka
një rritje sepse të gjithë koefiçientet e ekuacionit të regresit janë numra pozitive.
Si do të ndryshoje papuësia sipas grup moshave në lidhje më papunësinë totale?
Vihet re se duke u nisur nga papuësia totale, kemi që papuësia sipas grup moshave
ka një tendence rritje
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Reducing Poverty throught Microfinance. The Albanian Case

Zoica Zharkalli (Kokaveshi)

Abstract

Microfinance is called often as “poor people’s bank” as it’s proved to be an enterprise able
to reduce poverty. Poor people does not have the right to choose. They face every day the
absence of food, security, education, health care, ect, and are even more vulnerable to
natural disasters, illness and economic crises. Poverty is a result of economic, politic and
social processes. Is lack of physical assets, working possibilities, acess to financial market
ect. It is a result of public policies failure on supporting these categories. In the
globalisation erea we are facing two development challanges that are to generate
economic growth and reduce poverty.
In this paper, it is analized the use of microfinance as an instrument to reduce poverty in
Albanian situation. Through these 25 years of decentralisation, Albania is one of the
countries where the economy is characterized mostly by informal sectors as many of
active enterprises are not registered. Privat sector has evolved in a non favorable
enviroment facing continuously difficultiess with corruption, poor infrastructure and
recently, lack of external efective funding.
Commercial banks does not operate in Albanian rural area as the costs of transactions
and risks are very hight and there is no information for potential clients or possibilities
for borrowing in these areas. All this cause underfunding for rural sector and has slowed
down the development of rural financial intermediation services. As a result, microfinance
institutions are becaming important development instrument  for rural area.
The main objective of this paper is to understand how can be used microfinance to
reduce poverty in Albania taking into consideration the advantages of choosing these
services against of commercial credit, the conditions that support the increasing market
share of these institutions and the effects caused in the economy. Another important
part will be analysing the changing perspectives of using microfinance to guarantee
development. Recently, development programs are emphasizing the relevance of
supporting poor people with credits than donations. At the same time, the objectives of
these paper are to highlight the problems faced by microfinance institutions in Albania
and the importance of control and regulation of these institutions.

Keywords: microfinance, poverty, development, financial services.

Hyrje

Të varfërit jetojnë pa patur as liritë më minimale të të vepruarit dhe të zgjedhjes. Ata
perballen me mungesa të mëdha në ushqim, strehim, shëndet dhe edukim. Janë më
vulnerabël ndaj sëmundjeve, fatkeqësive natyrore, dhunës dhe krizave ekonomike.
Varfëria është rezultat i proçeseve ekonomike, politike dhe sociale. Ështe rezultat i
mungesës së aseteve më jetike, i mundësive të pakëta për punësim, i mungesës së
aksesit në tregjet financiare. Ështe rezultat  i dështimit të politikave publike, i dështimit
të shtetit në mbështetjen e kësaj kategorie, dështimit të institucioneve ligjore dhe
korrupsionit.
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Sipas Sullivan. D. (2006) në këtë epokë të globalizimit, ne përballemi me sfidat e
dyfishta të zhvillimit: krijimin e rritjes ekonomike dhe uljen e varfërise.

1. Çfarë është mikrofinanca?
Shpesh e quajtur “banka për të varfërit”, mikrofinanca është një sipërmarrje që ka
provuar aftësinë për të nxjerrë njerëzit nga varfëria. Duke u mbështetur në zotësinë
dhe instiktet e tyre, njerëzit e varfër, përdorin hua te vogla , shërbimet e tjera
financiare dhe suport nga organizata lokale të quajtura Institucione të Mikrofinancës
(IMF) për të nisur, mbështetur ose zgjeruar biznese shumë të vogla individuale.
2.1  Pse është  kjo ndryshe nga programet e tjera të huadhënies?
Ndryshe nga programet e tjera të huadhënies, mikrokredia nuk kërkon që klientët
të kenë kolateral,të jenë në marrëdhënie pune apo të kenë histori kredie për të patur
mundësi të marrin hua. Kjo lehtësi u lejon njerëzve të marrin kredi që nuk do ishte
e mundur të merrej në institucionet financiare tradicionale.
Mikrofinanca është më shumë se mikrokredi, ajo përfshin një sërë shërbimesh si1:
- mikrokredi
- mikrodepozita
- siguracion
- transferta parash
- shërbime konsulence
- programe suporti, etj.
2.2  Pse norma më të larta interesi për huatë e akorduara nga IMF-të ?
Ashtu si institucionet e tjera financiare, edhe institucionet e mikrofinancës aplikojnë
norma interesi mbi shumat e kredive që japin. Kjo normë interesi duhet të mbulojë:
- koston e lartë të huadhënies në shuma të vogla
- koston e manaxhimit të programeve të suportit
- koston e fondeve që institucionet e mikrofinancës huazojnë nga institucione të

tjera    financiare dhe që më pas i japin hua tek klientet e tyre
- riskun e huadhënies për klientë që janë praktikisht jobankarë
- një përqindje fitimi.
Këto norma janë më të larta se ato të kredive tradicionale për shkak të kostove të
larta të programeve të mikrofinancës dhe variojnë përgjithësisht nga 15 ne 35 përqind
në varësi të kushteve të zonës ku institucioni operon.

2. Mjedisi Makroekonomik në Shqipëri dhe Mikrofinanca
Treguesit makroekonomik të viteve të fundit tregojnë se ekonomia shqiptare ka një
performancë të kënaqshme. Në tabelën e mëposhte janë dhënë një sërë të dhënash
për ekonominë shqiptare, duke pasqyruar jo vetëm mjedisin makroekonomik por
edhe zhvillimin e tregut financiar, si kusht për ekzistencën e mikrofinancës.
GDP është një tregues kryesor i gjendjes së ekonomisë së një vendi dhe sikurse
është paraqitur mësipër, për vendin tonë ky tregues ka pësuar rritje deri në vitin
2009 dhe më vonë, si rrjedhojë edhe e krizës financiare në mbarë botën, ka filluar
të bjerë. Edhe GDP/ frymë ka ndjekur të njëjtin trend sikurse GDP. Inflacioni ka
__________________________________________________________

1 Christen, R, Lyman, T, Rosenberg, R (2003). Microfinance Consensus Guidelines, Guiding principles on
Regulation and Supervision of Microfinance.



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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 2
September 2015

350

pësuar luhatje të vazhdueshme duke shënuar vlerën më të lartë në vitin 2010 me
3.6% dhe duke u ulur sërisht deri në 2% në 2012.
Tabela 1: Treguesit kryesorë makroekonomik për Shqipërinë

Burimi: Banka Boterore 20142

Numri i bizneseve të rregjistruara ka pësuar rritje deri në 2008, vit pas të cilit ka
nisur edhe rënia e mëtejshme.

Tabela 2: Treguesit Kryesor të sistemit financiar për Shqipërinë

Burimi: Banka Boterore, 2014

Zhvillimi i tregut financiar në një vend jepet nëpërmjet disa treguesve ndër më të
rëndësishmit mund të përmendim:  mbulimi me rregjistër të kredive, % e kredive me
probleme/ totalit të kredive, % e kredisë / GDP dhe primi i riskut të kredidhënies.
Për vendin tonë, mbulimim me rregjistër të kredive, që paraqet raportin ndërmjet
individëve të rritur që kanë kredi ndaj totalit të popullsisë së rritur, ka ardhur
gjithnjë në rritje nga viti në vit duke arritur në 19.7% në 2012. Për vitet e mëparshme
nuk ka të dhëna të rregjistruara jo se mungon fenomeni. Një tregues problematik,
që pasqyron gjëndjen delikate të sistemit financiar në Shqipëri është raporti i kredisë
me provbleme/ kredisë totale, i cili po ashtu ka pësuar rritje të vazhdueshme . Primi
i riskut të kredidhënies ka pësuar luhatje, duke arritur në 8.2% në 2007 ndërsa në
2012 u ul sërisht në 5.7%.

2.1 Institucionet e Mikrofinancës në Shqipëri
Në Shqipëri, përvec bankave, ekzistojne edhe një sërë institucionesh mikrofinance
që  japin mikrokredi. Ndër më kryesoret përmendim 5 prej tyre të cilat janë: Shoqëria
e Parë financiare për zhvillim (FAF-DC), Institucionet e mikrokredisë NOA dhe

___________________________________________________

2 http//www.worldbank.org/country/albania
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BESA, Vision Fund dhe Unioni shqiptar i kursim kreditit ACS. Të gjitha të dhënat
e prezantuara në këtë punim iu referohen këtyre institucioneve dhe kryesisht i
përkasin viteve 2003-2013. Në tabelat e mëposhtme jepen të dhëna për portofolin
bruto të këtyre institucioneve, numrin e kredimarësvedhe  nivelin mesatar të kredisë
së dhënë.

Tabela 3: Totali i Portofolit Bruto (ne dollare amerikan)

Burimi: mixmarket.org/albania 20143

Tabela 4: Totali i Kredimarresve Aktive

Burimi: mixmarket.org/albania 2014

Bazuar në të dhënat e mësipërme, mund të themi se totali i portofolit bruto të aktiveve
për 5 kompanitë e mikrofinancës të marra në studim, ka pësuar rritje deri në vitin
2009-2010 dhe më tej ky portofol është zvogëluar ndjeshëm. Të njëjtin trend ruan
edhe numri i kredimarrësve aktiv, i shkaktuar nga kriza e sistemit financiar në
tërësi dhe jo vetëm për këto shërbime.

3. Roli i mikrokredisë në programet e luftës kundër varfërisë
Ndryshimi i perspektivës së programeve të zhvillimit: nga donacioni në kredi

Metodologjia e mikrokredisë ndryshon mënyrën e të menduarit të ndrihmës për
zhvillim në programet e bashkëpunimit ndërkombetar. Bëhet fjalë për një instrument
që stimulon aktivitetin produktiv dhe dinjitetin e personave të cilëve u jepet mundësia
për t’u rritur, mundësi që nuk u dhurohet, por u jepet hua. Lihet kështu mënjanë
logjika e të dhuruarit që për shumë vjet ka çuar në pasoja të tilla si programe të
sforcuara asistence dhe mekanizma varësie nga këto programe. Elementi që theksohet
___________________________________________________

3 http//www.mixmarket/mfi/country/albania.
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më shumë është besimi në aftësitë e personave të cilëve u jepet mikrokredia. Kredia,
para se të marrë formë monetare është si fillim besim për mikrosipërmarrësin dhe
për projektin e tij. Zhvillimi ekonomik mbështetet në këtë mënyrë nga përgjegjshmëria
me të cilën vishet sipërmarrësi, si protagonistë dhe përgjegjës të rritjes dhe zhvillimit
të tyre.
Në vendet në zhvillim është shumë e rendësishme kontributi që ekonomia informale
jep në zhvillimin ekonomik kombëtar4. Aktivitetet e vogla, joformale të fermerëve,
artizanëve, tregtarëve të vegjël përpiqen të mbijetojnë në këtë ekonomi përjashtimesh.
Mikrondërmarrjet janë shpesh burim punësimi dhe mirëqënieje për komunitetin
lokal ku ato operojnë. Aktivitetet e këtyre mikrondërmarrjeve dhe projektet e tyre
ekonomiko-sociale, të marra së bashku mund të përbëjnë deri 50% te ekonomive të
disa vendeve. Në vitin 2003 numëroheshin rreth 500 milion mikrondërmarrje dhe
vetëm 2% e tyre kishin akses në kreditim5. Duke venë theksin në zhvillimin e këtyre
aktiviteteve kërkohet të forcohen ato sektorë që mund të rrisin nivelin e punësimit,
qarkullimin e burimeve dhe mundësinë për investime.

4. Cilat jane problemet e institucioneve të mikrofinancës?
Sipas Baydas, M.M, Graham, D.H, Venezuela L. (1997), disa nga problemet që
pengojnë zhvillimin e institucioneve të mikrofinancës jane:
- Ambjenti i papërshtatshëm politik për reformat në mikrofinancë
- Mungesa e zhvillimit të infrastrukturës financiare
- Mungesa e  institucioneve të shëndetshme
- Mungesa e një ndërmjetësimi të mirë social
Reformat politike duhet të fokusohen në krijimin e një ambjenti mjaftueshëm fleksibël
për të mirëpritur një numër në rritje të IMF.
Infrastruktura e papërshtatshme financiare ështe një ndër problemet më të
rëndësishme në rajon. Infrastruktura financiare përfshin sistemin legjislativ,
informativ si dhe sistemet rregulluese dhe mbikqyrëse për institucionet financiare
dhe tregjet.
Të ndërtosh tregje të brendshme dhe ndërmjetësim midis kursimtarëve dhe
kredimarrësve ka më shumë nevojë për inpute teknike dhe manaxheriale se për
inpute financiare. Problemi më i madh me fondet financiare që u akordohen IMF-ve
nga donatorët ka të bëjë me përdorimin inefektiv të këtyre fondeve ose duplikimin e
tyre. Ështe shumë më e rëndësishme të përmirësohet efektiviteti i ndihmës se sa të
jepet më shumë ndihmë.
Sipas Chowdhury, A, (2009), shumë qeveri janë fokusuar në krijimin e institucioneve
ose programeve speciale per t’u akorduar fonde të varfërve por duke i kushtuar pak
vëmendje ndërtimit të infrastrukturës financiare që mbështet, forcon dhe siguron
stabilitetin e këtyre institucioneve ose programeve si dhe promovon pjesëmarrjen e
institucioneve të sektorit privat në mikrofinancë.
Një tjetër problem i madh lidhur me infrastrukturën është mungesa e 1) një strukture
ligjore ndërtuar për rritjen dhe mbështetjen e zhvillimit të IMF-ve, 2) sistemeve të

_______________________________________________________

4 “World Bank. 2001. World Development Report 2000/2001 : Attacking Poverty. New York: Oxford
University Press.
5 Bello, W. (2006). Microcredit, Macro Problems. The Nation
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mbikqyrjes dhe atyre rregulluese për mikrofinancën në vendet ku sektori i
mikrofinancës po arrin një nivel maturimi dhe 3) theksimit të zhvillimit të
profesioneve të kontabilitetit dhe auditimit.
Shumë institucione: 1) janë të pazotë të sigurojnë produkte dhe shërbime që
përputhen me karakteristikat e klienteve potencialë 2) nuk kanë një rrjet të
përshtatshëm dhe një mekanizëm furnizimi për të arritur të varfërit me kosto sa më
efektive 3)  nuk shfaqin një vizion dhe angazhim për të siguruar shëndetin e tyre
financiar, qëndrueshmërinë dhe pavarësinë si dhe 4) nuk kanë kapacitetin për të
manaxhuar me kujdes rritjen e tyre.
Aktivitetet e zhvillimit institucional kanë gjithashtu nevojë të përfshijnë:
- sigurimin e mjeteve të nevojshme për trajnimet në këtë sektor
- zhvillimin e një menuje të diversifikuar të produkteve dhe shërbimeve për të

varfërit
- manaxhimin e sistemit të informacionit dhe praktikave dhe politikave të

kontabilitetit
- cilësinë e manaxhimit të portofolit dhe rritjes së tyre
- sistemet, proçedurat dhe teknologjinë financiare për reduktimin e kostove të

transaksioneve

5. Rëndësia e rregullimit dhe mbikqyerjes së IMF-ve
Rregullimi dhe kontrolli janë ndër elementët kryesorë nëpërmjet të cilëve mbështetet
zhvillimi financiar.
Çështjet e rregullimit kanë qenë gjerësisht të diskutueshme për sa i përket sektorit
bankar tradicional, por janë relativisht të reja në debatin lidhur me mikrofinancën.
Shumë vende në zhvillim dhe vende në tranzicion po marrin në konsideratë faktin
nëse duhet dhe si duhet rregulluar mikrofinanca.
Institucionet financiare janë përgjithësisht objekt i dy rregullimeve: rregullimit që
kërkon të forcojë qëndrueshmërinë e tyre financiare dhe një rregullimi që synon
mbrojtjen e konsumatorit dhe që është i ngjashëm me rregullimet e aplikuara për
institucione te tjera tregtare.

Elementët që duhen konsideruar në një plan rregullues janë:
♦ Mbrojtja e depozituesve. Depozituesit e një IMF-je janë relativisht pak të
sofistikuar, depozitat e tyre janë të vogla dhe IMF-ja mund të jetë në pozicionin e
monopolistit lokal. Gjithashtu, është e pamundur që depozituesit të kenë një portofol
të diversifikuar; në këtë mënyrë një humbje për IMF-në shkakton dëme për
depozituesit si dhe i dekurajon të marrin pjesë në sistemin financiar.
♦ Mbrojtja e të varfërve. Një IMF mund të përfitojë nga furnizimi i vazhdueshëm
i tregut lokal, në mënyrë të veçantë nëse operon në një zonë të largët dhe kostot
janë të larta. Objektivat e saj mund të transformohen kështu në maksimizimin e
fitimit në kurriz të klientëve.
♦ Mbrojtja e sistemit financiar. Qëndrueshmëria financiare e një IMF-je mund të
ketë efekte mbi kushtet e sistemit financiar kur një IMF merr hua shuma të
konsiderueshme nga bankat tregtare ose nga institucione të tjera financiare, ose
kur një humbje në brendësi të vetë institucionit ka shumë mundësi të shkaktojë
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pasiguri në qëndrueshmërinë e sistemit.
♦ Promovimi i sektorit mikrofinanciar. Në disa raste, regullimi dhe kontrolli mund
të promovojnë zhvillimin e sektorit mikrofinanciar. Një institucion që njihet si i
mirërregulluar dhe i mbikqyrur me kujdes mund të tërheqë më shumë depozita nga
publiku dhe mund të sigurojë financime me kosto të ulët.
♦ Mbrojtja e fondeve publike. Mbrojtja e fondeve publike mund të motivojë
rregullimin dhe kontrollin e IMF-ve në dy rrethana. E para i referohet rastit kur
fondet publike janë përdorur për të krijuar një IMF; autoritetet kanë një përgjegjësi
të ngjashme me atë të aksionerit kryesor për të kontrolluar si cilësinë e administrimit
dhe vendimet ekonomike. E dyta i referohet rastit kur përgjegjësite e IMF-ve janë të
mbuluara nga një sigurim i depozitave. Kështu, politika publike lidhur me sigurimin
e depozitave krijon nevojën e një rregullimi publik për të limituar rrezikun moral
dhe për të vlerësuar drejtë sigurimin mbi depozitat.
Edhe pse mikrofinanca ka qenë një objekt debati në shumë vende për gati një dekadë,
çështja e vendosjes së ligjeve mbi rregullimin mbetet e pazgjidhur. Nuk ekziston një
model standart, elementët e disponuar për raste preçedente që kanë treguar sukses
tregojnë që struktura rregulluese e mikrofinancës duhet përshtatur me kushtet
specifike të shteteve ku këto institucione funksionojnë.

6. Kritika
Ekzistojnë edhe kritika lidhur me institucionet e mikrofinancës. Nga autorw tw
ndryshwm kritikohet kryesisht fakti se disa IMF abuzojnë me normën e interesit
dhe se fakti që mikrofinanca vë shumë theksin në luftën kundër varfërisë, mund të
çojë në reduktimin e asistencës së qeverisë për të varfërit, reduktimin e shpenzimeve
të qeverisë në shendetsi, arsim, etj. Jenkis H, (2000) thote se, përvec sukseseve të
IMF-ve ka patur dhe ka shumë dështime:
- Shumë institucione mikrofinanciare nuk arrijnë as shkallën minimale të

efikasitetit të nevojshëm për të mbuluar shpenzimet.
- Shumë institucione mikrofinanciare përballen me struktura politike

jostimuluese dhe sfida dekurajuese  sociale dhe ekonomike.
- Disa institucione mikrofinanciare dështojnë në menaxhimin e fondeve dhe si

rezultat përballen me probleme likuiditeti.
- Të tjera nuk zhvillojnë as sistemet e menaxhimit financiar as aftësitë e kerkuara

për të drejtuar një operacion të suksesshëm.
- Mungon adaptimi i metodave me karakteristikat kulturore, sociale dhe

ekonomike rurale.

7. Përfundime dhe rekomandime
- Mikrofinanca është sot pjesë e rëndësishme e botës financiare
- Në Shqipëri nuk ekziston një ligj i qartë për mikrofinacën i cili do të
rregullonte aktivitetin e këtyre institucioneve
- Nuk ekziston një strategji kombëtare mikrofinanciare.
- BQ dhe Komiteti i Mbikqyrjes së politikave financiare duhet të krijojnë kushte
të favorshme për stimulimin dhe zhvillimin e këtij sistemi
- Përpjekje më të medha kërkohet të bëhen në drejtim të shpërndarjes së
informacionit lidhur me shërbimet dhe produktet e mikrofinancës
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- Forcimi institucional për zhvillimin e tregut
- Lehtësimi i proçedurave nga IMF-të për klientët e tyre
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The challenges of the banking system in the future and the impact on
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Abstract

Today technology is evolving with giant steps, such as those products that we see today,
5 years ago we didn’t even thought about.  We can see that more closely associated with
the world of technology is the importance of information, as we reach the point of talking
about the information society.

This is essential in the activity of a bank. Banks may intervene when they have
a greater willingness and ability to process information. In this way banks can offer the
customer a better performance versus the performance you can take acting personally.
A bank:
a. recognizes the different work opportunities
b. knows to assess risk
c. Knows how to draw a budget that improves results under risk profile activity
and liquidity on the basis of the initial objectives.

This power of banks has been operating for a long time and has been one of the factors
that have contributed to create high barriers to entrance. But with the emergence of the
information society the situation is changing. In fact, it is possible to enter more quickly
to a large amount of information in a very convenient price.

Keywords: challenges of the banking, the importance of information, third level bank.

Introduction

So, in terms of ability to recognize multiple opportunities to work it is more and
more noticed an increase in clients own financial knowledge, which therefore
recognize different forms of work, for not saying profitability and risk. As regards
the drafting of the optimal budget having information is not enough, it is important
to the ability to elaborate. In fact to have more information can be a negative factor.
So we should be able to choose only the significant ones. Even this, that was one of
the powers distinguishing the banks, endangering not be as such, because are being
used models of complex processed by specialized subjects to put into use a technology
processing of information, the base of which is produced by technology suppliers.
So, the information takes a more and more important not only for banks, but all
over the world economy. This brings additional value to the physical good or service
which is attached. The company that is able to manage information better than
competitors gains a competitive advantage because:
a. Can understand better than the competitors the value that the client
assigns to the virtual bank or click-only
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b. Banka click and brick
In the first case vitality is presented in the maximal power, so with a third level
bank we understand a bank which has no fiscal elements. It is a bank without
structures (branches and agencies), without infrastructure and personal (especially
that of front office ) and real elements in operational processes ( paper or money ) .
It is a job bank that through a strong ICT (Information Communication
Technology) is able to share banking function of banking structures and to reproduce
only the first. In the case of click and brick banks have to do with a mix between
tradition and technology, between the material and no materials. Traditional
distribution channels for ex. supported by the news desks, which are then used as
a way to additional distribution and not substitutes. We cannot talk about a bank
without structure, infrastructure and personal, and there is a separation between
function and structure of the bank. Rather we should view as a natural evolution
of traditional banks.
In fact, these can not be made immediately fully a third level , namely click Only.
The depth of this change is such that change should be gradual. They have to go
through the intermediate stage because they have neither the resources nor the
technological capabilities to change and if you have, the market might not be ready
to adopting the amendment.
For these reasons , it is wrong not to consider virtual banks click and brick just
because there are structural components ( brick ) such that cannot be fully not
materialized. So we can say that the bank has no third level of definition and a
precise form. It can be achieved with different solutions that have in common some
key features such as the high level of technology and the use of separation between
banking function and structure.
Regardless, by this definition, the level of third bank has a target of four points, to
allow the client to realize his expectations, grouping under the banner of 4 E-s:
Everything: the opportunity to access a large range of products:
Every time: the opportunity to access 365 days a year, 24 hours 24;
Everywhere, the opportunity to enter the bank from any location;
Every way, the opportunity to access to services through the most appropriate
means ( PC ,mobile)
The concept of third-level bank must emphasize two aspects.
The first aspect is the essential role of Information Technology, which allows to
review the content organization and modify the way of giving and fulfilling banking
service, becoming the main factor of the new way of understanding the bank .
The second aspect to be examined is the role of central receiving and distribution
function channels.
Distribution activity requires a contact between the bank and the client. We can
say that all the activities that were developed during this contact entering the
distribution phase , but that is only a part of the function of the service delivery
process . This in fact , is composed from a stage production that does not require
contact with the client .
Creation of values:
a. Primary activities: Disposition of manufacturing conditions, activities of back
and front office, the activity of taking clients. There are specific processes for each
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service donate. Manufacturing conditions containing all activities constituting
productive capacity, while the activity of back office referred all those actions that
are making the donation in the absence of the client.These two stages constitute
the production phase of the process of donation.
All those actions that require the presence of the client, as the act of entering desk
are in the front office activity. The process ends with the hub by providing customer
activities, especially those pertaining to marketing activities;
b. Support activities:  human resource management, technology development
processes, internal communications and external are common in different services .
The donation process creates value only if the difference between the benefits received
by the client and the costs are positive removed. But more often customer satisfaction
more than effective service performance depends more on how he understands this.
Distribution function has a duty to maximize the value of the product to the client
trying to match the two performances. Maximizing can be achieved in two ways:
a) increasing benefits
b) reducing the costs for the client.
Under the terms of the first distribution may act on :
- The primary needs (time of action) .In this case, the offer of services via the Internet
or other communication channels have a more positive impact.
- Forms of politeness (courtesy, atmosphere, hospitality). Except traditionally
associated with counter themselves, these needs can be met through channels piercing
businesses. It suffices to think how important is the tone of voice and the willingness
of an officer to call center.
Even if this distinction was clear in traditional bank, the third -level channels we
turn those in primary duties. Falling off face to face client contacts gives even greater
importance to courtesy and hospitality elements. He must be psychologically calm
about the fact that the bank he is acting is his own bank, and not a random one.
On the expenditure side we can distinguish between:
a. expenses made by the client , for example orders or the cost of purchasing a PC
and network connection .
b.internal expenditures made   by the bank , p.sh .expenses for personalized services
or investment in technology
For the client to obtain the real value of the tertiary channels of banks, this cost
should not fall on his back,
For the investments she has made by increasing fees. Above all in the early stages,
these costs must be internal, not only this but also other expenses that typically fall
on the user should be reduced. We can claim that we should initially be possible
that the intrinsic value to be even higher than the real one.
Of course this should be limited to a short period, as aims to bring the client to new
channels, helping to overcome obstacles such as cultural and psychological. This
does not mean that the real service provided is qualitatively poor. Get a higher
value than the real one means to communicate through a variety of new services,
the possibilities that the technology is able to offer.
When the client gets these innovations he won’t use all of them but even these
would have contributed to profit by giving a new image and different from the
past. When leaving this analysis division between value perceived and real value
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should be eliminated by raising the second higher than the first, through the
establishment of a dialogue of mutual bank - client to allow the benefit those
customers’ expect and to offer quality services more the better.
The bank can help the client to reduce his expenses.
From production to distribution:
a. back office , it related to the physical creation of new products and is not seen by
the client
b. front - end , is the way by which the bank provides the client and distributes the
product / service. It consists of counters, promoters, etc.
I mentioned theoretically because as we will see, in traditional bank this distinction
is not always clear and visible.
In terms of information systems they didn’t have the potential that they have today
back office gave its result of the work to front - end through bureaucratic procedures.
In addition, there were bureaucratic space and a physical space, with an even greater
importance, was placed between the front -end and the client. Physical space , as
the client , to use any service , must necessarily go near a focal point of the bank .
So it was not possible to immediately contact the bank using the service.
All this translated in disability that fall on the backs of customers and negatively
influence the judgment which it gave on services received. These inefficiencies can
be summarized in three points:
a. bureaucratic processes , this translates to a lower integration , you need to keep
time in different windows for different services.
b. limits on innovation and technological low orientation .
c. higher production costs and service and distribution .
The purpose of the third level bank is to tear these areas and away above all, the
physical space that separates the bank from the customer. Here, in fact, is the creation
of value and is here that the bank’s profitability margins growth. In fact, in an
environment excessively competitive like the one today, the offer between an operator
and another is very similar, as the novelty of products is easily imitable and therefore
it is difficult to rely on it to have a competitive advantage to significantly. What
allows being distinguished from the competition is the ability to build a constructive
and stable relationship with the client. To offer a high quality product but without
the ability to interact with the user is useless because the perceived quality will be
certainly lower than the effective one.
Attention is directed only recently on the role of the distribution function in the
creation of values, but since 1993 the consulting company Ernst & Young gave for
the first time or the first time the definition of the tertiary bank had predicted this
change .
He claimed, in fact, that “third level bank is a development process for which the
bank distributes to customers with effective and efficient way possible products
that are the fruit of cooperation agreements with different companies”
Here the distinction between producer and distributor function is clear: the first
belongs to the third enterprises and distribution would become the exclusive activity
of banks
Delays to concretize this trend happen for the two reasons:
a. traditional lack of distribution technologies to counter
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b. decentralization of production activities of the back office at the counters ;
This has provoked an overlap between the production and distribution functions.
But in a few years the situation has changed. Alternative distribution channels are
introduced, and the need to reduce costs has requested that an organizational
restructuring has brought through the centralization of back office activities and
in turn has led to the creation of light windows. Also, the importance of the
distribution function is highlighted by the expansion of bank bid to non-financial
products. And finally, the demands of a clientele developed product development
have brought more and more complex, so as to require the intervention of external
entities .Entities able to assemble the basic elements repaired by banks, suppliers of
technology and markets.

Conclusions

The product is more sophisticated and efficient from the one that the bank can
realize. For all these reasons the distinction between producer and distributor
function is gradually making more and more clearly, dominating the second in
terms of importance compared to the first, that today more talk about the bank as
distribution than production values  .He value that the customer gains access to
services is more than their production. Thus becoming a distribution company the
bank needs to care of the delivery process.
Even efficiency improvements obtained using ICT to back office activities have
determined to management of banks to increase attention to a distribution phase,
since it offers the greatest opportunity of differentiation and cost reduction.
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Përfshirja e Trashëgimisë Kulturore në Planet hapsinore – rasti i Hanit të
Elezit
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Abstrakt

Ky studim përshkruan dhe analizon cështjen e përfshirjes së trashëgimisë kulturore në
komunën e Elez Hanit në raport me planet zhvillimore të tyre. Është studim vlerësues se
sa janë identifikuar në tërësi të gjitha nga vlerat e trashëgimisë kulturore në komunë, se
sa nga to janë të përfshira në listën zyrtare të monumenteve të mbrojtura nga lista
zyrtare e shtetit, se cka është paraparë të ndërmirret për to në planet zhvilimore të
komunës dhe për në fund, cilat do ishin konkluzionet dhe rekomandimet për cështjen e
trashëgimisë kulturore në planet zhvillimore të komunës, trajtimit, masave dhe
veprimeve. Pyetja kryesore e hulumtimit është nëse janë identifikuar e gjithë trashëgimia
kulturore në komuna, nëse ato janë dhe sa janë të mbrojtura apo dhe në listën zyrtare
për mbrojtjen e tyre dhe cilat janë rekomandimet për të ardhmen, si do të mund ato të
shfrytëzoheshin dhe se cilat do të ishin përparësitë në kuptim të zhvillimit të turizmit.

Fjalët kyçe: Konservimi i integruar, Zhvillimi i qëndrueshëm hapsinor, Rizhvillimi
hapsinor i qyteteve, Rehabilitimi intern i qyteteve

Hyrje

Qytetet kosovare janë në tranzicion, sikurse që ishin dhe shumë qytete tjera që më
parë në Evropë. Politikat zhvillimore të qyteteve në tranzicion, shpesh herë nuk
janë në bëshkërenditje me fushat tematike zhvillimore apo dhe sfidat zhvillimore,
porse dhe zanafilla e tyre historike, ndoshta dhe përcaktuese të identitetit, nuk miren
parasysh, ndër këto dhe vlerat  e trashëgimisë kulturore.
Zhvillimet e shpejta të qyteteve, shumë shpesh në emër të zhvillimeve ekonomike,
kanë rrezik evident neglizhencën apo dhe humbjen e trashëgimisë kulturore, të
llojllojshme dhe shumë të pasur mijëvjeçare, duke marrë parasysh vjetërsinë e
qyteteve të Ballkanit.
Sipas “Agjendës së Lisbonës”, në bazë të së cilës qytetet luajnë rol vendimtar në
gjenerimin ekonomik,. krahas trendit të zhvillimit të qyteteve në botë, dhe qytetet
në Kosovë do të duhej të shiqohen si gjeneratorë të zhvillimeve ekonomike lokale
por dhe nacionale.
Në një anë, është shumë evidente se ekonomitë lokale do të duhej të bazohen në
resurse lokale, me shfrytëzim racional dhe qasje të favorshme. Shpejtë i afrohemi
ditës kur qytetet në Kosovë do të garojnë me njëra tjetren me resurset e veta për
atraktivitet të tyre karshi qytetarëve dhe vizitorëve, sikurse dhe është rasti në gjithë
Evropën.
Njëri ndër resurset është ai i “Trashëgimisë Kulturore”, resurs i cili bashkëjeton me
zhvillimet e reja. Fryma konkuruese stimulon zhvillimet e reja porse dhe në anën
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tjetër kërkon bashkëpunime me qytete fqinje, bashkëpunime inter-urbane dhe për
më tepër, bashkëpunime regjionale dhe ndërkombëtare, ndërkufitare.
Nevoja e bashkëpunimit sjell deri tek kërkesa e partnerëve strategjikë në vazhdimësi
për të arritur qëllimin e mbrojtjes, ruajtjes dhe avansimit të vlerave të Trashëgimisë
Kulturore në qytet/komunë/regjion.

Korniza e hulumtimit

QËLLIMI I HULUMTIMIT - është analizimi I cështjes së përfshirjes së trashëgimisë
kulturore në komunën e Elez Hanit,  planet zhvillimore. Është studim vlerësues se
sa janë identifikuar në tërësi të gjitha nga vlerat e trashëgimisë kulturore në komunë,
se sa nga to janë të përfshira në listën zyrtare të monumenteve të mbrojtura nga
lista zyrtare e shtetit, se cka është paraparë të ndërmirret për to në planet zhvilimore
të komunës dhe për në fund, cilat do ishin konkluzionet dhe rekomandimet për
cështjen e trashëgimisë kulturore në planet zhvillimore të komunës, trajtimit, masave
dhe veprimeve.
HIPOTEZAT dhe PYETJET E HULUMTIMIT – Hipoteza kryesore me këtë rast studimi
është: Trashëgimia kulturore është përfshirë pak dhe jo mjaftueshëm në Planet
Hapsinore të Komunave të Kosovës, komunës së Elez Hanit. Pyetja kryesore e
hulumtimit është: “Si të planifikohet për një trajtim të integruar, të qëndrueshëm të
trashëgimisë kulturore, promovim të saj”, përderisa pyetjet e tjera janë:  a)A është
identifikuar e gjithë trashëgimia kulturore në komunën e Hanit të Elezit; b)A është
trashëgimia kulturore në Han të Elezit e mbrojtur dhe se sa janë në listën zyrtare
për mbrojtje të tyre nga shteti; c)Cilat janë rekomandimet për të ardhmen, si do të
mund ato të shfrytëzoheshin dhe se cilat do të ishin përparësitë në kuptim të
zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm?

Metodologjia

Metodologjia e përdorur është metoda analizuese e përshkruese të të dhënave,
parësore dhe dytësore që kanë të bëjnë me Hanin e Elezit, trashëgimisë kulturoe,
arkitekturore dhe arkeologjike. Vlerësimi i TK të Hanit të Elezit në dokumentet e
planifikimit sipas parimeve nga Karta e ICOMOS-it për Interpretim dhe Prezentim
të Trashëgimsë Kulturore, është mënyra e analizës që i bëhet sipas këtij studimi.
Sipas kornizës së hulumtimit janë bërë analizat e bëra të trashëgimisë kulturore të
Hanit të Elezit   (Shih fig.1.)
Ndarja në tre hapa kryesorë do të ishte:
Faza I)  Identifikimi i TK (sipas llojit dhe definimit të vlerës së tyre; Analizimi i listës
së përgjithshme të TK në komunë dhe krahasuar me listën e  monumenteve të
mbrojtura nga shteti në komuna, sikurse dhe arësyetimi për monumentet tjera në
komunë të cilat do të duhej të  mbroheshin;
Faza II) Analizimi dhe vlerësimi i planeve zhvillimore komunale, në kuptim të
përfshirjes së çështjes së TK, sipas shtatë parimeve të Kartës së ICOMOS për
interpretimin dhe prezentimin e vendeve të trashëgimisë kulturore: Parimi1 – Qasja
dhe Kuptimi; Parimi 2 – Burimet e informatave; Parimi 3 – Vëmendja lidhur me
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kontekstin; Parimi4 – Autenticiteti i preservimit; Parimi5 – Planifikimi për
qëndrueshmëri; Parimi 6 – Brengosja për gjithpërfshirje Parimi 7 – Rëndësia e
hulumtimeve, trajnimeve dhe vlerësimeve.
Faza III) Konkluzionet dhe rekomandimet - Identifikimi i komponenteve esenciale
të angazhimit për konzervim të trashëgimisë sa i përket prezantimit të tyre, dhe
masave që ndihmojnë në përmirësimin e pranimit dhe kuptimit të vlerave të vendit
me trashëgimi kulturore,  mënyrës së trajtimit, rekomandimeve për të ardhmen e
cështjes në kuadër të planifikimit hapësinor dhe zhvillimor komunal.

I - Historiku i shkurtër
Kosova ka një të kaluar të rëndësishme që përfaqëson periudha të ndryshme historike,
dhe me të dhe të Elez Hanit, e cila karakterizohet me gjetje arkeologjike nga epokat
parahistorike, duke përfshirë periudhën neolitike, romake, dhe periudhën e hershme
dhe të vonshme mesjetare. Ashtu si edhe në pjesën tjetër të Kosovës, Hani i Elezit
është i pasur me mbetje arkeologjike dhe monumente kulturore që datojnë nga
periudha të ndryshme.
Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve të Kosovës është përgjegjës për mbrojtjen
dhe ruajtjen e monumenteve, dhe beson se trashëgimia autoktone e Hanit të Elezit
është një vlerë e madhe për tu ruajtur dhe mbrojtur.
Gryka e Kaçanikut ka qenë e banuar qysh në kohën e sundimit romak. Në këtë
lokalitet është gjetur mbishkrimi latin i kohës romake, perandori e cila kishte
pushtuar viset Iliro-Dardane: “Imp(eratori) Ceasari/divi Traiani Parthici f(ilio)/divi
Nervae nepoti / Traiano Hadriano / Aug(usto) pr (o)pr (aetore) col (onia)Scupin
(orum) m (ilia) p (assuum) VIII; (Ae)lia (ose ngjashëm diqka) / Clau-/dia/ coniu-gi
(bene) m (erenti) p (osuit).” Aty ka ekzistuar edhe një fortifikatë Romako-Bizantine.
Në Fushëgropën e Hanit të Elezit të sotëm, vendbanimet ilire kanë qenë të ndërtuara
në afërsi të grykës, aty ku kanë qenë edhe rrugët e lashta, të cilat lidhnin Kosovën
me Shkupin. Praninë e vendbanimeve të tilla e dokumentojnë materialet e gjetura
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arkeologjike të kohës antike. Përveq mbetjeve të kështjellës, në këtë trevë janë zbuluar
edhe materiale të rëndësishme kulturore arkeologjike, që flasin për praninë e
popullatës iliro-dardane në këtë anë1.
Emërtimi i parë i këtij vendbanimi daton nga shek. XVI. Të dhënat e shkruara
historike dëshmojnë se rrëzë malit Sharr deri vonë figuron vendbanimi me emërtimin
Sharr i cili ka të bëjë me Hanin e Elezit të sotëm (1564, 1589, 1689, 1690, 1730, 1775,
1788, 1812, 1822)
Më vonë vendbanimi Sharr përmendet me emërtimin e Hanit të Elezit, kësaj rradhe
në kuptim të komunikacionit transportues të mallrave me karvane kuajsh e qeresh.
Ngaqë nëpër grykën e Kaqanikut, udhëtimi natën ka qenë i vështirë dhe i pa sigurt,
karvanet e qerreve dhe udhëtarët ndaleshin pa hyrë në grykë për ta kaluar natën.
Në gjysmën e parë të shekullit XIX në këtë vendbanim ndërtohet një han2/bujtinë.
Në gjysmën e dytë të shekullit XIX, saktësisht në vitin 1873, afër Hanit ndërtohet
stacioni i hekurudhës, i cili ekziston dhe sot. Pas pushtimit të kësaj treve nga pushteti
serb, për qëllime të caktuara ndërrohet toponimi prej Hanit të Elezit në Gjeneral
Jankoviq, sipas gjeneralit famëkeq serb i cili me ushtrinë e vetë e pushtoi dhe bëri
vrasje mbi këtë trevë në vitin 1913.
Në të dhënat statistikore të vitit 1914, Hani i Elezit nuk ishte regjistruar si vendbanim,
porse kishte vetëm dy kafene dhe një dyqan ushqimor/bakallhane si dhe vend ushqim
të karvaneve që shkonin në drejtim veri-jug dhe anasjelltas.
Që nga viti 1920 vendbanimin e Hanit të Elezit, filluan ta banojnë familjet shqiptare
të fshatrave përreth. Këtu u vendosën familja Topojani dhe Vila nga fshati Demiraj
(Neshaci), Imishtët nga Kaçaniku, Dacët, Bushët nga Pusat e Nikës, Vilat nga
Paldoniku dhe pastaj shumë të tjerë, pothuaj nga të gjitha fshatrat përreth kësaj
treve, si nga Dimca, Burimi (Seqishta), Paldoniku, Pusat e Nikës, Goranca, Rezhanca
e shumë të tjerë. Në këtë kohë, ndoshta më parë ishin vendosur edhe disa familje
rome. Fabrika e Çimentos e vitit 1936 ishte një mundësi e mirë për zhvillimin dhe
punësimin e punëtorëve të kësaj ane.3

Në Han të Elezit, përveç trashëgimisë kulturore, kemi dhe trashëgiminë natyrore,
shkaku i konfiguracionit të terrenit, lumit Lepenc dhe pejzazheve natyrore të
kombinuara me ndërtesa tradicionale të banimit të cilat përfaqësojnë vlerë të madhe
që duhet trajtuar dhe mbrojtur.
Inventari i monumenteve kulturore të Kosovës (1999) nuk përfshin monumentet e
mbrojtura me ligj nga komuna e Hanit të Elezit. Qendra për trashëgiminë kulturore
në Gjilan, e themeluar në vitin 2005 ka krijuar një listë të re të propozuar për rajonin
jug lindor të Kosovës dhe në bashkëpunim me MKRS, krijoi një bazë të dhënash të
inventarit. Lista e propozuar do ti nënshtrohet vlerësimit të vlerave kulturore nga
ekspertë.
Zbulimet arkeologjike dëshmojnë se vendndodhja e Hanit të Elezit ka qenë e banuar
gjatë periudhave të ndryshme. Për shkak të vendndodhjes së saj, komuna e Hanit

____________________________________________________

1 (https://sq.wikipedia.org/wiki/Hani_i_Elezit)
2 Hanin, sipas të dhënave e ndërtoi një fshatar i quajtur Elez nga fshati Dimce, sipas të cilit dhe u emrëtua
vendbanimi. Pas këtij Hani, edhe Bajram Daci nga Pusat e Nikës, gjatë kohës së sundimit Osman e hap një
han/bujtinë tjetër.
3 Draft PZHK –Elez Han 2010-2020
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të Elezit është përdorur për lidhjet me rajonin e Scupit (Shkupit), si një vendbanim
i rëndësishëm në Greqinë e lashtë. Mbetjet nga monumentet fetare të gjetura në
fshatrat Gorancë, Dermjak, monedhat e gjetura në Paldenicë, Dimcë, Secishtë, Necafc,
Krivenik dhe Pustenik, dëshmojnë për rëndësinë strategjike të territorit të Hanit të
Elezit.
Linja e trenit Akropolis ishte e përdorë deri në vitin 1990. Vendbanimet e Hanit të
Elezit u përmendën edhe në arkivat osmane nga shekujt XV-XIX. Zona rurale
karakterizohet me objekte individuale të banimit, dhe me pejzazhe të mrekullueshme
të jetës dhe punës në ato zona malore.
Elementet arkitektonike të ndërtimeve u ndikuan nga periudha osmane, të ndërtuara
dhe përdorura nga vendasit. Trashëgimia jo materiale e zonës përfshin një trashëgimi
të pasur me tradita lokale. Veç riteve fetare, njerëzit kanë mbajtur edhe ritet
tradicionale pagane.
I.I. Trashëgimia natyrore
Hani i Elezit është i pasur me pyje, rrethuar me malet e Sharrit dhe të Karadakut,
rrethuar me Parkun Nacional Kombëtar “malet e Sharrit”  të balansuar me pejzazhe
të bukura në fushë të Lepencit. Pejzazhi i zonave rurale është poashtu i pasur dhe
meriton të mbrohet. Për shkak të trendit të depyllëzimit këto kjo është cështje e
mbrojtjes së mjedisit të pandërtuar, mjedisit natyror, është në rrezik permanent.
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I.II. X. Historiku i monumenteve të listuara në Hanin e Elezit, karakteri i tyre
dhe vendndodhja

Fshati Paldenicë gjendet në një terace të gjerë,ne  anën e majtë të lumit Lepenc, 3km
në veri të Hanit Elezit. Mikrotoponimet karakteristike: Prroni i Binollit, Kepi i
Markit, Mulosajt, Buktevec,  Livadhi i Kishës, Kodovush (Livadhishtë), Fujza,
Hurdha, Livadhi i Qamurit, Gjolltë e Selmanit, Kolorashe, Kroni i Morrave, Te
Vathi, Frashën, Ara e leprit, etj

Hani i Elezit shtë vendbanim i vjetër iliro–dardan. Në të është zbuluar nekropoli (
shek II - III), ne bregun e majtë të lumit Lepenc, kah Hani Elezit. Një llambë e
qeramikës, garniturë prej bronzi, etj. Në vendin Livadhet e kishës janë zbuluar
varreza të vjetra. Gjithashtu në këtë vendbanim është gjetur një pllakë stelë e vjetër
në themelet e një muri prej gurit. Nga pllaka shihet ( në mbishkrim) se ajo i përket
Genticilit perandorakut Julius, të cilat në kolonin Scupi janë mjaft të gjetura, kurse
ne Municipium Ulpianum më pak. Në atë pllakë shihet figura e reliefit të njeriut,
kurse në të djatht ( mbishkrim në gjuhën latine (që është i thyer). Kjo pllakë i është
ngritur të birit 40 vjeçar Klensit ( shekulli III e.s. Gjithashtu janë gjetur dy monedha:
njëra ka diametër 1,5 cm ku shihet fytyra e sundimtarit me diademë në kokë, kurse
në revers shihet figura e luftëtarit ,i cili ne dorën e majtë mbanë gjahun, kurse në të
djathë heshten. Supozohet se mund të jetë mbreti ilir Monument i shek. III p.e.s.
Kjo monedhë bronzi është gjetur te ara me emrin Te Zabeli të lagjes Jasharaj mbi
rrugën për Paldenicë. Monedha e dytë me diametër 2,7 cm është gjetur të shkolla e
fshatit. Na vers është fytyra e sundimtarit e kthyer në të djathtë me mbishkrimin:
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IMP(orator) MIVLPN... ndërsa në revers PROVIN A...DACIA, një figurë femre që
në dorën e djathtë mban një lule,kurse në dorën e majtë nuk vërehet. Sipas
mbishkrimit monedha është prodhuar në provincën e Dakisë(Rumunin e sotme).
Në dokumentet shkruara sumar turk të  tokave të mëkëmbësit të Shkupit, Isa-beg-
Ishakut, në vitin 1452 dhe kishte 30 shtëpi. Në defterin e vitit 1468 kishte 33 shtëpi.
Në defterin e vitit 1544 kishte 11 shtëpi ndërsa në vitin 1568 kishte 10 shtëpi. Në
librin e kujtimeve të Manastirit të Shën Trinisë që ka filluar të mbahet 1465 janë
shënuar disa banorë dhurues të manastirit. Udhëpërshkruesi i misionit Venedikas
Jakopo Soranca në shek. XVI (1575)  përmend fshatin Palevorenza, që sipas të gjitha
gjasave ka të bëjë me këtë vendbanim Në hartat austriake të vitit 1689 është i shënuar
si vendbanim. Gjithashtu si vendbanim ishte shënuar edhe në sallnamet e Vilajetit
të Kosovës të vitit 1893 (1311 h), të vitit 1896(1314 h) me emrin Yalbodinçe?, ndërsa
më vonë me disa ndryshime. Pas vitit 1912 deri në vitin 1960 shumë banorë janë
shpërngulur për ne Turqi, Maqedoni, e vise të tjera.
Shtëpitë e fshatit Paldenicë sipas rrëfimeve thuhet se kanë jetuar familje të pasura
gjë që dëshmon ndërtimi i shtëpive të cilat karakterizohen me çardak dhe divanhane,
odë, ahër, me dy hyrje ( hyrje për mysafir dhe hyrja për familjarë). Materialet
ndërtimore ka qenë guri, druri. Muret karakterizohen me trashësi deri në 1m’, me
hapje të dritareve si dhe dritareve të ashtuquajtura qorre ( të dimensioneve më të
vogla).Kulmet me traje druri. Tavanet e brendshme nga druri i qershisë , stili i
ashtuquajtur “shishetavan”.  Katet përdhese janë përdorur për bagëti, kurse katet e
sipërme për banim. Dhomat e fjetjes me hamamxhik.
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PUSTENIK –PUSET E NIKËS - Ky vendbanim shtrihet rreth 8 km në jug të
Kaçanikut – vendbanim i ndarë në lagje. Sipërfaqja 1.087 ha, 28 ari,60m. Lagjet e
fshatit: Bushtë e epërm, Bushtë e Poshtëm, Dacët, Bravët, Baballazhët, Laçët (Laci,
Reci, Beqa, Lami)etj. Mikroponimet më karakteristike:Sumreka, Broboshtina, Sllatina,
Kepi i Selishtes, Prroi i Nikobllavës, Gropat e Epra, Kodra e Xhiqevet’Reqit, Rrushi i Thacët,
Prroi i Bibinollit, Te kisha, Likona, Dadraha e Demës, te Lamat, Padina , Në Rrafshe, Udha
e Dinës, Lugji i Kopnishtës, Lugi i Madh, Te Krojna, Te Muret e selishtës, Lisevë, Rana e Laçit,
Oreq, etj. Në lokalitetin rrafshinë, nën kodrën e Selika, thuhet se është vendbanim i
vjetër, ndoshta edhe kala ilire. Në këtë vendbanim jetonte popullata krishtere
shqiptare. Mbetjet e kishë së dikurshme në fshatin Pustenik të Vjetër, ekspertët në
bazë të teknikës së ndërtimit, mendojnë se daton nga shek. X ose XI, por nuk
përjashtohet mundësia të jetë edhe më e hershme. Rreth gërmadhave të kësaj kishe
, sipas traditës, vinin banor shqiptar dhe rrome për të sjellë të sëmurë. Mirëpo në bazë të
shënimeve në tere, thuhet se ne mëhallën Laci, ekzistojnë gjurmët e kishës së
periudhës romake. Ndërsa në vendin e quajtur Katunishtë (Selishtë) – Ureq, janë
gjetur varreza te vjetra me skelete të mëdha. Selishta është në lagjen e Bravëve, në
veriperëndim të fshatit. Aty është një gurë i madh që quhet Kepi i Selishtës.
Në dokumente të shkruara përmendet në regjistrin turk të Vilajetit të Shkupit të
vitit 1452, ku ishin 50 shtëpi. Ndërsa ne regjistrin e pronave të mëkëmbësit turk në
Shkup Isa-bej Ishakut, me 1455 gjithashtu ishin 50 shtëpi me emrin Bustenik. Në
defterin e vitit 1468 kishte 58 shtëpi. Si vendbanim është shënuar në hartën austriake
të vitit1689. Fshati ishte regjistruar me emrin Postanik ne sallamet e Vilajetit të Kosovës
të vitit 1893 (1311 h), të vitit 1896 ( 1314 h) dhe 1900 ( 1318h ).Në vitet 1920 fillon
shpërngulja e popullsisë për shkak të gjendjes politike dhe ekonomike ,e pastaj kjo
shpërngulja vazhdon edhe pas viteve 1936.
DREMJAK -  Vendbanimi shtrihet rreth 7-8km në jugë të Kaçanikut, sipërfaqja :
615ha, 20 ari, 71m. Mikroponimet më karakteristike: Kroi i Dërvishit, Kodra Jasiqe, Përroi
i Fices, Kroi i Mitrës, Ara e Spancës, Bunari i Demës, Lugi i Thanës, Te Melishtat, Kepi i
Mullakës, Te Kisha, etj. Vendbanimi i vjetër është shtrirë më poshtë se vendbanimi i
sotëm. Ai gjendet te vendi i quajtur Zidina,. Thuhet se kryqi i kishës është dërguar ne
Vatikan. Aty janë të ruajtura edhe gjurmë të shtëpive. Së voni është gjetur një satuj
gruaje me madhësi 2m, që dëshmon për vendbanim të vjetër të periudhës romake.
Në dokumentet e shkruara përmendet në regjistrimin turk të vitit 1452, ku janë të
shënuar se janë dy pjesë njëra me 19 shtëpi dhe tjetra me 18 shtëpi. Ndërsa, në
regjistrin turkë Vilajetit Vëllk të vitit 1455,në fshat ishin 37 shtëpi. Në defterin e viti
1468  kishte 16 shtëpi dhe në pjesën tjetër17 shtëpi. Në regjistrin tjetër turk të vitit
1568 janë të  shënuar 32 shtëpi të fesë se krishterë dhe një myslimane. Në hartën
austriake të vitit 1689 shënohet me emrin Tronjak.
Jetonte popullata shqiptare autoktone, në vitin 1878 pas dëbimit të shqiptarëve nga
Sanxhaku i Nishit ata vendosen në këtë vendbanim. Në vitin 1912 pas masakrës
serbe te Mulliri i Ilaz Currit ( ku edhe sot ekzistojnë gjurmët e varreve ) popullata
migroj. Me emrin Demjak ishte e regjistruar në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të
vitit 1893 (1311 h) , të vitit 1896 ( 1314 h) dhe të vitit 1900 ( 1318 h). Në mes të dy
luftërave botërore shpërngulen shumë familje.
Karakteristikat e ndërtimit të shtëpive tradicionale të banimit në Dremjak - Në fashtin
Dremjak sipas rrëfimeve thuhet se kanë jetuar familje të pasura gjë që dëshmon
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ndërtimi i shtëpive të cilat kryesisht janë 2 dhe 3 katëshe të cilat karakterizohen me
çardakë dhe divanhan, kanë dy hyrje ( hyrje për mysafir dhe hyrja për familjar),odë,
ahër. Materialet ndërtimore ka qenë guri dhe disa raste haset ndërtimet me qerpiç,
dhe druri . Muret karakterizohen me trashësi deri në 1m’, Kulmet me traje druri.
Katet përdhese janë përdorur për bagëti, kurse katet e sipërme për banim. Sipas
rrëfimeve të familjarëve këto shtëpi kanë 100 - 200 vjetë.

Rrethina e Hanit të Elezit ka pasur numër të madh të mullinjve. Të moshuarit
rrëfejnë se kanë ekzistuar rreth 21 mullinj me vjetërsi deri në 300 vjet, kjo tregon se
kishin kulturë të ndërtimit të mullinjve. Kjo kulturë materiale, e mbetur si trashëgimi,
prezantohet ne formë të gjurmëve ose ndërtime të ruajtura në mjediset e kësaj treve.
Sot kanë mbetur 3 prej këtyre mullinjve, njëri ndër ta është “Mulliri i Hakisë”–
Dremjak, i cili thuhet se ka vjetërsi rreth 200vjet.
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Seçishtë -  Shtrihet në pjesën jugore të Grykës së Kaçanikut.  Në afërsi të fshatit, ne
vendin e quajtur Ramanishtë gjenden gjurmët e vendbanimit më të vjetër, të periudhës
romake. Aty fshatarët hasin në tjegulla, tulla mure, monedha, shtylla prej gurëve,
mbetje qyngash të ujësjellësit. Shtypit e banimit tradicionale ende janë të banuara.

6 Burimi: Drejto-
rati i Urbanizmit në
Hanin e Elezit
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II. Vlerësimi i Trashëgimisë Kulturore bazuar në PZHK të Hanit të Elezit

Me këtë hulumtim do të vlerësohet e tërë “Trashëgimia kulturore” në komunën e
Hanit të Elezit, e shqyrtuar në Planin Zhvillimor Komunal te Hanit të Elezit, sipas
shtatë parimeve të Kartës së ICOMOS-it për interpretimin dhe prezentimin e vendeve
me TK.
Interpretimi dhe prezantimi j i TK është pjesë e procesit të përgjithshëm të konservimit
të Trashëgimisë Kulturore dhe menaxhimit të saj.

II.I. Të gjeturat dhe konstatimet prej PZHK 2010-2020 të  komunës së Hanit të
Elezit lidhur me trashëgiminë kulturore

Vlerësim i përgjithshëm për dokumentin e Planit zhvillimor të Hanit të Elezit - Në
dokumentin e PZHK të HE është e identifikuar trashëgimia kulturore në kuadër të
përshkrimit historik të vendbanimeve në komunën e Hanit të Elezit. Në dokument
është prezentuar tabela e monumenteve kulturore, porse asnjëra nga këto nuk është
në listën e monumenteve nën mbrojtje nga shteti i Kosovës. Trashëgimia kulturore
si çështje është e elaboruar në kuadër të Zhvillimit ekonomik, sektorit të turizmit,
atij kulturor, edhe përkundër faktit se deri më sot nuk dihet nëse në komunë e
Hanit të Elezit, ka trashëgimi kulturore, të vlefshme për t’u ruajtur, përmednur dhe
me të për t’u promovuar. Kjo, përpos trashgimisë industriale të cilën Hani i Elezit e
ka dhe gjithmonë është përmendur si potencial kulturor tani së voni.
Në përgjithësi të dhënat për trashëgiminë kulturore në komunën e Hanit të Elezit
janë të përgjithshme, jo të specifikuara për të gjithë monumentet si psh: datimi,
shpesh vendndodhja, përshkrimi i gjendjes fizike, trajtimi i derisotëm, emërtimet, si
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dhe të dhëna tjera relevante.
Nuk është specifikuar në tërësi lloji dhe vlera e monumenteve në veçanti të
trashëgimisë kulturore sipas gjinive. Mungesa vlerësimit, kategorizimit të vlerave
kulturore të trashëguara, konsiderohet mangësi e dokumentit zhvillimor të komunës
së Hanit të Elezit. Në PZHK e Hanit të Elezit, nuk është specifikuar audienca për të
cilën do të duhej të prezantohej trashëgimia kulturore në veçanti.
Në vazhdim do të specifikohen të gjeturat dhe konstatimet sipas shtatë parimeve
një nga një, si instrument për vlerësimin e dokumentit zhvillimor për komunën e
Hanit të Elezit, në kuptim të elaborimit të trashëgimisë kulturore: Qasjes dhe kuptimit,
burimeve të informatave, ndërlidhmëshmërisë në kontekst më të gjërë historik, social
e kulturor, autenticitetit, planifikimit për të ardhmen, gjithëpërfshirjes dhe rëndësisë
së hulumtimeve, vlerësimeve dhe trajnimeve në kontekst të trashëgimisë kulturore:

II.I.I. Parimi 1 – Qasja dhe Kuptimi
§ Interpretimi dhe prezentimi i programeve duhet të mundësojë qasje fizike dhe intelektuale

të publikut të gjërë për vendet e trashëgimisë kulturore
§ Interpretimi efektiv dhe prezentimi duhet të përmirësojë përvojën personale, ngrit respektin

dhe kuptueshmërinë e publikut dhe komunikon rëdësinë e konzervimit të vendeve të
trashëgimisë kulturore.

§ Interpretimi dhe prezentimi duhet të inkurajojë individët dhe komunitetet të reflektojnë
percepcionet e tyre të vendit dhe ndihmojë në themelimin e lidhjes së qëlluar me të. Qëllimi
duhet të stimulojë interesimin e vazhdueshëm, mësimin, përvojën dhe hulumtimet e mëtejmë.

§ Programet e Interpretimit dhe prezentimit duhet të identifikojnë dhe vlerësojnë audiencën
në mënyrë demografike dhe kulturore. Duhet të angazhohet për të komunikuar vlerat e
vendit dhe sinjifikancën tek audienca e gjërë dhe e shumëllojshme.

§ Aktivitetet e interpretimit dhe prezentimit duhet të jenë të qasshme nga publiku, në të gjitha
mënyrat.

§ Kur qasja fizike në vendet e trashëgimisë kulturore - limituar për shkak të brengës për
konservim, sensitivitetit kulturor, ri-shfrytëzimit adaptiv apo cështjeve të tjera të sigurisë,
interpretimi dhe prezentimi duhet të sigurohen nga jashtë vendit në fjalë.

Tab.2. Parimi 1 nga dokumenti I ICOMOS per vleresim te TK
Në dokumentin e Planit Zhvillimor të komunës së Hanit të Elezit, sa i përket qasjes
fizike dhe intelektuale të publikut të gjërë për vendet e trashëgimisë kulturore në
komunë, vetëdijësimi përmendet si mënyrë për të ardhmen, së bashku dhe me disa
plane për qasje të reja fizike infrastrukturore rrugore deri tek to. Kjo e ardhme
planifikohet vetëm për shtëpitë tradicionale në komunën e Hanit të Elezit, kur flitet
për ruajtjen dhe shfrytëzimin e tyre në kuadër të turizimit fshatar dhe rural. Për
objektet e tjera publike apo të trashëgimisë së gjinive tjera, nuk është specifikuar
apo dhe planifikuar ndonjë gjë, edhepse në tabelën e specifikuar është e paraqitur.
Është e potencuar nevoja për konservim të shtëpive tradicionale dhe trashëgimisë
industriale, porse për kategoritë e tjera të trashëgimisë kulturore të cilat vetëm se
janë listuar në tabelë, mungojnë informata tjera shtesë dhe specifikime të llojit të
programimit me projekte specifike dhe aktivitete.
Nuk ka raste të limitimit të qasjes nga popullata, në vendet e identifikuara me
sinjifikancë kulturore në komunën e Hanit të Elezit, për shkaqe të konservimit,
sensitivitetit kulturor, ri-shfrytëzimit adaptiv apo dhe cështjeve të tjera të sigurisë,
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porse konsiderohet se do të duhej të ishte e specifikuar! Në dokument do të duhej të
kishte limitime në qasje dhe mënyrë të shfrytëzimit kur janë në pyetje mbetjet
arkeologjike dhe të monumenteve tjera të cilat janë në rrezik të shkatërrimit total
apo të rrënimit për shkak të shfrytëzimit të ri të hapësirave. Dispozita të mundshmë
për parandalimin e shkatërimit përmes limitimit të qasjes dhe shfrytëzimit do të
mundësonte, ruajtjen e monumenteve përderisa ndërmiren hapa të mëtutjeshëm
për identifikim, dokumentim, arhivim zyrtar dhe promovim të vlerave të trashëgimisë
kulturore në komunën e Hanit të Elezit.
Pra, janë paraparë aktivitete për interpretim dhe prezentim të vendeve me sinjifikancë
të trashëgimisë kulturore në Han të Elezit, në formë të  fushatës për vetëdijësimin
në ruajtjen dhe rëndësinë e trashëgimisë kulturore apo dhe si prioritet strategjik
për komunën: “Mbrojtja dhe konservimi i trashëgimisë kulturore (zhvillimi i
turizmit rural dhe kulturor)”
Pustenik dhe Gorancë
Posaqërisht me zhvillimin e turizmit rural dhe kulturor në zonën mes Pustenikut
dhe Gorancës veprimet e propozuara janë:
§ Shpallja e zonës së mbrojtur të Pustenikut në projekt planin rregullues;
§ Zhvillimi i produkteve dhe përkrahja e vendit turistik;
§ Planifikimi dhe ndërtimi i shtigjeve për këmbësorë;
§ Planifikimi dhe instalimi i vendpushimeve me ulëse;
§ Përcaktimi i zonave të gjuetisë;
§ Promovimi i produktit turistik dhe informimi;
§ Harta turistike e Hanit të Elezit;
§ Hartimi i planit për menaxhimin e integruar të monumenteve natyrore dhe

kulturore;
§ Hartimi i planeve mbi bashkëpunimin ndërkufitar;
§ Hartimi i planit për zonimin e trashëgimisë kulturore për turizëm

Dremnjak,Vertomicë dhe Neqafc- Turizëm rekreativ
§ Krijimi qendrës për kamping dhe gjueti në Vertomicë dhe Neqafc;
§ Planifikimi dhe rregullimi i shtigjeve;
§ Planifikimi dhe instalimi i vendpushimeve me ulëse;
§ Zhvillimi i produkteve dhe përkrahja e vendit turistik;
§ Promovimi i produktit turistik;

Lugina e Lepencit dhe qyteti i Hanit të Elezit- Turizëm transit, industrial
§ Mbrojtja e zonës së Mullirit të vjetër të Luginës së Lepencit në Lagjen e Ranave

dhe Laç,
§ Stimulimi i zhvillimit dhe mbrojtjes së aktiviteteve artizanale,
§ Fushëveprimi institucional dhe organizativ i sektorit të turizmit,
§ Kompletimi i infrastrukturës ligjore për turizmin, që është kompetencë e qeverisë

lokale,
§ Rritja e përdorimit të kuzhinës tradicionale,
§ Përkrahja për zhvillimin e turizmit, promovimi dhe marketingu në nivel lokal,
§ Identifikimi dhe promovimi i ditëve, ngjarjeve të shënuara në nivelin lokal,
§ Përkrahja e zhvillimit të burimeve njerëzore për sektorin e turizmit,
§ Aktivitetet promovuese në nivel komunal,
§ Krijimi i lehtësirave për investim në turizëm.



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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 2
September 2015

374

II.I.II Parimi 2 – Burimet e informatave
§ Interpretimi dhe prezentimi duhet të jetë i bazuar në evidencën e mbledhur përmes metodave

të pranuara shkencore sikurse dhe përmes traditave kulturore.
§ Interpretimi duhet të paraqesë një spektër të informatave gojore dhe të shkruara, mbetje

materiale, traditave dhe kuptimeve të atribuuara për vendin. Burimet e këtyre informatave
duhet të dokumentohen, arhivohen dhe të jenë të qasshme për publikun.

§ Interpretimi duhet të jetë i bazuar në studime multidisiplinare të vendit dhe rrethinës. Ato
duhet të paraqesin interpretim logjik të cilat do të duhej reflektojnë hipoteza alternbative
historike, tradiotave lokale apo ngjarje.

§ Në vendet e trashëgimisë kulturore ku tregimdhënia apo kujtesat e pjesëmarrësve historikë
ofrojnë burim të mjaftueshëm për sinjifikancën e vendit, programet e interpretimit duhet të
inkorporojnë këto dëshmi gojore – ose në mënyrë indirekte përmes mundësive të
infrastrukturës interpretative apo direkte përmes pjesëmarrjes aktive të anëtarëve të
komuniteteve si interpretë në vend.

§ Rekonstruimet vizuele, qoftë nga artistët, arkitektët apo modelatorët me kompjuterë, duhet
të jenë të bazuara në analiza sistematike dhe të detajuara mjedisore, arkeologjike,
arkitekturale dhe të dhënave historike duke përfshirë analizat e burimeve gojore, ikonografike
dhe fotografike. Burimet e informatave në të cilat renderimet vizuele janë të bazuara,
duhet të dokumentohen qartë ndërsa rekonstruimet alternative duhet të jenë të bazuara në
të njëjtat evidenca, duhet të ofrohen për krahasime.

§ Programet e Interpretimit dhe prezentimit si dhe aktivitetet duhet të dokumentohen dhe
arhivohen  për referenca në të ardhmen.

Tab3. . Parimi 2 nga dokumenti I ICOMOS per vleresim te TK
Sa i përket evidencës së mbledhur dhe paraqitur në dokumentin zhvillimor të Hanit
të Elezit, ato nuk janë të dala direkt përmes metodave të pranuara shkencore, të
evidentuara apo dhe të shkruara porse në këtë fazë evidentimi është bërë përmes
mbledhjes së burimeve bazuar në gojëdhëna qytetare, e verifikuar në Qendrën e
Trashëgimisë Kulturore dhe MKRS, listës së propozuar për mbrojtje. Interpretimet
nuk paraqesin të dhëna të bazuara në studime multidisiplinare të vendit dhe rrethinës,
porse ato paraqesin interpretim logjik të cilat do të duhej të reflektojnë hipoteza
alternative historike, të traditave lokale apo dhe të ngjarjeve.
Nuk dihet nëse në Hanin e Elezit ka persona tregimdhënës apo pjesëmarrës historikë
që ofrojnë burim të mjaftueshëm për sinjifikancën e vendit, dëshmi gojore!
Në dokumentin zhvillimor të komunës së Hanit të Elezit, nuk është paraparë ndonjë
aktivitet apo dhe program për dokumentim dhe arhivim për referenca në të ardhmen!

II.I. III. Parimi 3 – Vëmendja lidhur me kontekstin
§ Interpretimi dhe prezentimi i vendeve të trashëgimisë kulturore duhet të korelojnë me kontekst

më të gjërë social, kulturor, historike dhe natyror.
§ Interpretimi duhet të hulumtojë sinjifikancën e vendit: historike, politike, shpirtrëore dhe

artistike. Duhet të marrë në konsideratë të gjitha aspektet e vendit: aspektin kulturor,
social dhe të vlerave sinjifikante mjedisore.

§ Interpretimi publik i vendit të trashgimisë kulturore duhet qartë të dallojë fazat e zhvillimit
dhe ndikimet në të. Kontrinutet në të gjitha periudhat në sinjifikancë të vendit duhet të
respektohen.

§ Interpretimi duhet të marr në konsideratë të gjitha grupet të cilat kanë kontribuar sinjifikancën
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historike dhe kulturore të vendit.
§ Pejzazhi rrethues, mjedisi natyror dhe lokimi gjeografik janë pjesë integrale të sinjifikancës

historike dhe kulturore të vendit për tu marrë në konsideratë gjatë interpretimit.
§ Sinjifikanca ndërkulturore e vendeve të trashëgimisë kulturore sikurse dhe një sërë e

perspektivave për to bazuar në hulumtimet shkollore, incizimet e vjetra dhe traditave të
gjalla, duhet të mirren parasysh në fromulimin e programit interpretativ.

Tab4.. Parimi 3 nga dokumenti I ICOMOS per vleresim te TK
Interpretimi dhe prezentimi i vendeve të trashëgimisë kulturore në komunën e Hanit
të Elezit nuk ndërlidhet tërësisht në kontekst më të gjërë social, kulturor, historik
dhe natyror, porse mund të thuhet se në përshkrim historik dhe politik të vendbanimit
mësohet për çështje të ndryshme për  trashëgiminë kulturore.
Dokumentit të planit zhvillimor të komunës së Hanit të Elezit i mungon elaborimi
i tërësishëm i gjinive të tjera të trashëgimisë kulturore, aspekti i interpretimit
shpirtëror dhe artistik, të cilat poashtu konsiderohen të jenë të larmishme dhe të
çmueshme kur flitet për zonën e maleve të Karadakut, komunën e Hanit të Elezit.
Poashtu nuk paraqiten të dalluara fazat e zhvillimit dhe ndikimet në periudha të
ndryshme historike. Shumë pak paraqitet pejzazhi rrethues, ku mjedisi natyror
dhe vendndodhja gjeografike si pjesë integrale e sinjifikancës historike dhe kulturore
të vendit për tu marrë në konsideratë gjatë interpretimit dhe prezentimit.

II.I. IV. Parimi 4 – Autenticiteti i preservimit
§ Interpretimi dhe prezentimi i vendeve të trashëgimisë kulturore duhet të respektojnë bazën

e autenticitetit dhe shpirtin e dokumentit të NARA (1994)
§ Autenticiteti mer për brengë komunitetet relevante njerëzore sikurse dhe mbetjet materiale.

Dizajni i programit të interpretimit duhet të respektojë funksionet tradicionale sociale të
vendit dhe praktikat kulrurore si dhe dinjitetin e banorëve lokal të komuniteteve në fjalë.

§ Interpretimi dhe prezentimi duhet të kontribojë në konzervimin dhe autenticitetin e vendev të
trashgimisë kulturore me komunikimin e sinjifikancës pa ndikuar në vlerat kulturore dhe
duke mos ndryshuar në të.

§ E gjithë infrastruktura  interpretative e dukshme (kiosqet, rrugicat e hecjes apo panelet
informative) duhet të jenë të kujdeshme për nga karakteri, përmbajtja e sinjifikancës së
vendit të trasjhëgimisë kulturore, duke mbetur lehtë i identifikueshëm.

§ Koncertet në vend, performancat dramatike si dhe programet e tjera interpretative duhet të
jenë me kujdes të planifikuara për të mbrojtur sinjifikancën dhe rrethinën fizike të vendit
duke minimizuar pengesat për banorët lokalë.

Tab 5. . Parimi 4 nga dokumenti I ICOMOS per vleresim te TK
Kur është fjala për autenticitet të preservimit, nuk mund të flitet se në dokument
është marrë parasysh dhe elaboruar, meqë Trashëgimia Kulturore në Han të Elezit
ende nuk është vlerësuar, dokumentuar dhe arhivuar. Deri në një masë është marrë
parasysh rëndësia për autenticitet, kur flitet për mbetje materiale, në kuptim të
përshkrimit historik të qytetit dhe rethinës. Në pjesën e strategjisë janë paraparë
aktivitete për infrastrukturë interpretative të dukshme (promovimi, rrugica të hecjes)
për promovim të sinjifikancës së vendit të trashëgimisë kulturore.

II.I. V. Parimi 5 – Planifikimi për qëndrueshmëri
§ Plani i interpretimit për vendin me trashëgimi kulturore duhet të jetë sensitiv në mjedisin e
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tij natyror dhe kulturor me zhvillimet e qnëdrueshme të parapara në aspekt social financiar,
dhe mjedisor.

§ Zhvillimi dhe zbatimi i Programeve të interpretimit prezentimit duhet të jenë pjesë integrale
e planifikimit të tërësishëm, buxhetimit dhe menaxhimit të procesit të vendeve me trashëgimi
kulturore.

§ Interpretimi dhe prezentimi duhet të shërbejë si një set i tërësishëm dhe i gjërë i konservimit,
arsimit dhe objektivave tjerë kulturorë. Suksesi i një programi interpretativ nuk duhet të
vlerësohet vetëm në anën e vizitave të njerëzve apo edhe cifrave të të ardhurave.

§ Interpretimi dhe presentimi duhet të jetë pjesë integrale e procesit të konservimit, duke
ndikuar në përmirësimin e vetëdijes së publikut të gjërë në probleme specifike të konzervimit
të dala nga terreni dhe shpjegimit të angazhimit për të mbrojtur integritein fizik të vendit si
dhe autenticitetin.

§ Programet interpretative duhet të ofrojë përfitime të qëndrueshme dhe të barabarta
ekonomike, sociale dhe kulturore për të gjithë akterët përmes edukimit, trajnimeve dhe
mundësive të punësimit në vend.

Tab6. . Parimi 5 nga dokumenti I ICOMOS per vleresim te TK
Në dokument zhvillimor të komunës së Hanit të Elezit nuk janë specifikuar zhvillimi
dhe zbatimi i programeve të interpretimit dhe prezentimit si pjesë integrale të
planifikimit të tërësishëm, buxhetimit dhe menaxhimit të procesit të vendeve me
trashëgimi kulturore në Hanin e Elezit.
Kujdes i posaqëm në PZHK të Hanit të Elezit i është dhënë në kuadër  të Strategjisë
për Zhvillim Ekonomik/krijimit të infrastrukturës për zhvilim të turizmit me përfshirje
të programeve të ardhshme për të shërbyer si një set i tërësishëm dhe i gjërë i
konservimit dhe edukimit. Ngritja e vetëdijes së publikut të gjërë për ruajtjen e
vlerave të trashëgimisë është paraparë si aktivitet në dokumentin zhvillimor, përderisa
komuna e Hanit të Elezit ka paraparë përfitime ekonomike nga sektori I turizmit,
përmes ruajtjes, mbrojtjes dhe promovimit posaqërisht të trashëgimisë vernakulare
dhe asaj industriale në Han të Elezit me rrethinë.

II.I. VI. Parimi 6 – Brengosja për gjithpërfshirje
§ Interpretimi dhe prezentimi i vendeve të trashëgimisë kulturore duhet të jetë rezultat logjik

i bashkëpunimit në mes të profesionistëve të trashëgimisë, komunitetit vendas dhe të tjerët
të asocuar, si dhe të akterëve tjerë.

§ Ekspertiza multidisiplinare e anëtarëve të komunitetit, ekspertëve të konzervimit, autoriteteve
qeveritar, menaxherëve të vendit dhe interpretëve, operatorëve turistik dhe profesionistëve
tjerë duhet të jetë i integruar në formulimin e programeve të interpretimit dhe të prezentimit.

§ Të drejtat tradicionale, përgjegjësitë dhe interesat e pronarëve dhe komunitetit vendorë dhe
të tjerëve duhet të mirren parasysh, respektohen në planifikim të programeve të interpretimit
dhe prezentimit.

§ Plani për zgjërimin apo revidimin e programit të interpretimit dhe prezentimit duhet të jetë
i hapur për komentet e publikut si dhe involvimin. Është e drejtë dhe përgjegjësi e të gjithve
për të bërë të njohur opinionet dhe perspektivat.

§ Pyetja e pronës intelektuale dhe të drejtave tradicionale kulturore janë vecanërisht specifike
në procesin e interpretimit, paraqitjen në media të ndryshme (prezentime multimedia në
vend, media digjitale dhe material të printuar), e derjta pronësore dhe e drejta e shfryëtzimit
të imazheve teksteve dhe materialeve tjera interpretive do të duhej të diskutohen, qartësohen
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dhe dakrodohen në procesin e planifikimit.
Tab7. . Parimi 6 nga dokumenti I ICOMOS per vleresim te TK
Gjatë hartimit të përmbajtjes së trashëgimisë kulturore nuk mund të thuhet se janë
përfshirë akterë të ndryshëm për çështje të trashëgimisë kulturore, të komunitetit
vendas civil, ekspertë të konzervimit, autoritetit qeveritar, menaxherë të vendit dhe
interpretë, operatorë turistik dhe profesionistë, për integrimin dhe formulimin e
programeve të interpretimit dhe të prezentimit.
Në dokument nuk është përmendur çështja e respektimit të së drejtës tradicionale,
përgjegjësive dhe interesave të pronarëve dhe komunitetit vendor dhe të tjerëve.
Në dokumentin zhvillimor të Hanit të Elezit nuk është planifikuar projekt për
zgjërimin apo revidimin e programit të interpretimit dhe prezentimit, të hapur për
komentet e publikut si dhe për involvim në dhënie të opcioneve dhe perspektivave.
Poashtu, do të duhej të mendohej në parashikimin e mbrojtjes së të drejtës së pronësisë
intelektuale dhe të drejtave tradicionale kulturore, vecanërisht në procesin e
interpretimit, paraqitjeve në media të ndryshme përmes prezentimeve multimediale
në vend, mediave digjitale dhe materialeve të printuara.

II.I. VII. Parimi 7 – Rëndësia e hulumtimeve, trajnimeve dhe vlerësimeve
§ Vazhdimi i hulumtimit, trajnimit dhe vlerësimit  - komponentë themelorë për interpretim të

vendeve të trashëgimisë kulturore.
§ Interpretimi i vendit të trashëgimisë kulturore nuk duhet të konsiderohet e kompletuar me

kompletimin e infrastrulkturës interpretative. Shqyrtimi i rregullt duhet të jetë pjesë integrale
në programet interpretative.

§ Programi interpretativ dhe infrastruktura duhet të jenë të dizajnohen dhe konstruohen në
mënyrë që të mundësojnë revidimin e vazhdueshëm të përmbajtjes/revidimin.

§ Programet e Interpretimit dhe Prezentimit/ ndikimi i tyre fizik në vend duhet në mënyrë të
vazhdueshme të jetë i monitoruar dhe vlerësuar. Vizitorët dhe anëtarët e komuniteteve
vendor dhe profesionistëve të trashëgimisë duhet të involvohen në një proces të vlerësimit të
tillë.

§ Çdo program interpretativ - burim edukimi për njerëzit e të gjitha moshave.
§ Trajnimi i profesionistëve të kualifikuar në fusha të specializuara të interpretimit dhe

prezentimit të trashëgimisë.
§ Programet e trajnimeve në vend dhe kurset duhet të zhvillohen me objektiva të mbindërtimit

dhe informimit për trashëgiminë dhe stafit të interpretimit në të gjitha nivelet, komunitetet
vendore me zhvillimet aktuale dhe të rejat në këtë fushë.

§ Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe shpërndarja e përvojës  - shumë të rëndësishme për
zhvillimin dhe mirëmbajtjen e standardeve të metodave interpretative dhe teknologjive.
Konferencat ndërkombëtare, punëtoritë, shkëmbimi i stafit profesional, ai nacional dhe
takimet rajonale duhet të mbështeten.

Tab8. . Parimi 7 nga dokumenti I ICOMOS per vleresim te TK
Sa i përket çështjes së Trashëgimisë Kulturore në komunën e Hanit të Elezit, nuk
është paraparë ndonjë program hulumtimesh, vlerësimesh dhe trajnimesh për cështjet
në fjalë. Poashtu nuk është paraparë me aktivitete dhe programe monitorimi dhe
vlerësimi i vazhdueshëm me involvimin e komunitetit dhe profesionistëve të
trashëgimisë.
Nuk janë paraparë trajnimet për kualifikim në fusha të specializuara të interpretimit
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dhe prezentimit të trashëgimisë kulturore për Hanin e Elezit. Nuk është paraparë
bashkëpunimi ndërkombëtar apo dhe ndërkufitar, në kuptim të konferencave
ndërkombëtare, punëtorive, shkëmbimit të stafit profesional, takimeve rajonale dhe nacionale.

III.I. Konkluzionet

Trashëgimia kulturore në komunën e Hanit të Elezit, për herë të parë është elaboruar
me rastin e hartimit të planit zhvillimor për komuën e HE. Trashëgimia kulturore
nuk është identifikuar kurrë më parë, kategorizuar sipas gjinive, vlerësuar dhe
studjuar më për së afërmi.
Mund të thuhet se në Planin Zhvillimor të Komunës së Hanit të Elezit shtë e përfshirë
trashëgimia kulturore, si ajo  arkitekturore, arkeologjike, natyrore porse llojet e
tjera të TK nuk janë apo janë shumë pak të elaboruara, si trashëgimia shpirtërore,
etnologjike etj. Elaborimi si i tillë gjendet në pjesën e përshkrimit historik për
vendbanimet.
Poashtu mund të thuhet se, gjatë definimit të “gjeografisë” së vlerave të trashëgimisë
kulturore nëpër vendbanimet e komunës së Hanit të Elezit siq janë katundi Pustenik,
Dermjak dhe Paldenicë të cilat shquhen kulturë lokale tradicionale, kanë vlera apo
resurse/potenciale për turizëm kulturor, kanë dhe potencial me të cilën mund të
mendohet për bashkëpunim ndërkufitar.
Në dokumentin e Planit Zhvillimor të Hanit të Elezit, nuk është specifikuar apo
dhe sugjeruar një trajtim për identifikim të tërësishëm të specifikave të trashëgimisë
kulturore në komunën e Hanit të Elezit. Rekomandimet apo dhe projektet nuk
mbulojnë tërësisht nevojat për trajtim të trashëgimisë kulturore në Hanin e Elezit.

III.II.  Rekomandimet

Rekomandimet si pjesë e zgjidhjeve në mangësitë e para dhe sfidat e dala nga vlerësimi
i bërë i dokumentit të Planit zhvillimor komunal të komunës së Hanit të Elezit,
sipas parimeve nga Karta për interpretim dhe prezentim të Trashëgimisë Kulturore.
Këto rekomandime do të ndahen në të përgjithshme dhe specifike, të cilat mëpastaj
do të grupohen në tri kategori sipas Kartës së Burrës: i)Kuptimi i sinjifikancës;
ii)Zhvillimi i politikave; iii) Menaxhimi në pajtim me politikat
Rekomandimet e përgjithshme
§ Trashëgimia kulturore do të duhej që të jetë pjesë/kaptinë e ndarë dhe e veçantë

në dokumente të planifikimit, sa i përket specifikimit, kategorizimit, vlerësimit
dhe poashtu specifikimit të audiencës për të cilën do të duhej të prezantohej;

§ Të bëhet identifikimi i monumenteve kulturore me informata të sakta (datimi,
vendndodhjeje, përshkrimi të gjendjes fizike, trajtimit të derisotëm, emërtimeve,
si dhe të dhënave tjera relevante me detale); kategorizimi me specifika sipas
kategorive (poashtu të nëndahet sipas kategorive nëse është dhe nevoja, psh
trashëgimia industriale, etj).

§ Specifikimit të hapave të veprimit për hulumtime me qëllim mbrojtjeje
institucionale për: konservim, interpretim, prezentim dhe promovim; Vlerësimit
të autenticitetit në kuptim të kategorimit dhe valorizimit të monumenteve duhet
t’i lihet vend i posaqëm;
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Rekomandimet specifike

Rekomandimet në vijim do të vlerësohen sipas parimeve për prezentim dhe
interpretim: Qasjes dhe kuptimit; burimeve të informatave; ndërlidhshmërisë në
kontekst më të gjërë historik, social e kulturor; autenticitetit; planifikimit për të
ardhmen;gjithëpërfshirjes; rëndësisë së hulumtimeve, vlerësimeve dhe trajnimeve
në kontekst të trashëgimisë kulturore në komunën e Hanit të Elezit:
§ Të specifikohet gjendja e sotme e monumenteve dhe me të të specikohen

lokacionet, pikat, monumentet ne veçanti me limitime specifike për zhvillim në
afërsi dhe shfrytëzim joadekuat të vendeve me sinjifikancë kulturore në komunën
e Hanit të Elezit, për shkaqe të konservimit, sensitivitetit kulturor, ri-
shfrytëzimit adaptiv apo dhe cështjeve të tjera të sigurisë;

§ Të bëhet identifikimi dhe vlerësimi i momunenteve të TK, krijimi i “Listës së
monumenteve nën mbrojtje”;

§ Të planifikohen programe për dokumentim dhe arhivim të TK të komunës së
hanit të Elezit;

§ Të elaborohen mundësitë për konservim dhe shfrytëzim për resurs të turizmit
kulturor në komunën e Hanit të Elezit;

§ Të planifikohet zhvillimi i resurseve tjera të Trashëgimisë Kulturore në Hanin
e Elezit siq janë trashëgimia arkeologjike, shpirtërore, industriale etj.

§ Të plotësohet lista e masave dhe veprimeve të parapara për monumentet e vlerave
vernakulare, tradicionale dhe trashëgimisë industriale, me specifikime të llojit
të programimit me projekte specifike dhe aktivitete;

§ Të bëhet specifikimi i limitimeve në qasje dhe mënyrë të shfrytëzimit kur janë
në pyetje mbetjet arkeologjike dhe monumenteve tjera në rrezik të shkatërrimit
total apo të rrënimit për shkak të shfrytëzimit të ri të hapësirave. Hartimi i
dispozitave të mundshme për parandalimin e shkatërimit, deri në marrjen e
masave për identifikim, dokumentim, arhivim zyrtar dhe promovim të vlerave
të trashëgimisë kulturore në komunën e Hanit të Elezit.

§ Specifikimi si prioritet i komunës në rast të vlerësimit pozitiv të Trashëgimisë
Kulturore të Hanit të Elezit.

§ Hartimi i planit për menaxhimin e integruar të monumenteve natyrore dhe
kulturore; Hartimi i planeve mbi bashkëpunimin ndërkufitar; Hartimi i planit
për zonimin e trashëgimisë kulturore për turizëm; Shpallja e zonës së mbrojtur
të Pustenikut, Paldenicës dhe Dremnjakut; Mbrojtja e zonës së Mullirit të vjetër
të Luginës së Lepencit në Lagjen e Ranave dhe Laç,

§ Të rekomandohen hulumtime për Trashëgiminë Kulturore në Hanin e Elezit
përmes metodave të pranuara shkencore, të evidentuara apo dhe të shkruara;
që paraqesin interpretim logjik, reflektim të hipotezave alternative historike, të
traditave lokale apo dhe të ngjarjeve;

§ Të përfshihen akterë të ndryshëm për çështje të trashëgimisë kulturore, të
komunitetit vendas civil, ekspertë të konzervimit, autoritetit qeveritar,
menaxherë të vendit dhe interpretë, operatorë turistik dhe profesionistë, për
integrimin dhe formulimin e programeve të interpretimit dhe të prezentimit.

§ Të planifikohen masa për çështjen e respektimit të së drejtës tradicionale,
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përgjegjësive dhe interesave të pronarëve dhe komunitetit vendor dhe të tjerëve;
§ Në procesin e planifikimit rekomandohet gjithëpërfshirja për zgjërimin apo

revidimin e programit të interpretimit dhe prezentimit, të hapur për komentet
e publikut si dhe për involvim në dhënie të opcioneve dhe perspektivave;

§ Të mendohet në parashikimin e mbrojtjes së të drejtës të pronësisë intelektuale
dhe të drejtave tradicionale kulturore, veçanërisht në procesin e interpretimit,
paraqitjeve në media të ndryshme përmes prezentimeve multimediale në vend,
mediave digjitale dhe materialeve të printuara.

§ Të parashihen programe të hulumtimeve, vlerësimeve dhe trajnimeve për cështjet
e TK; aktivitete dhe programe monitorimi dhe vlerësimi të vazhdueshëm me
involvimin e komunitetit dhe profesionistëve të trashëgimisë;

§ Ta parashihen trajnimet për kualifikim në fusha të specializuara të interpretimit
dhe prezentimit të trashëgimisë kulturore për Hanin e Elezit;

§ Të planifikohet bashkëpunimi ndërkombëtar, ndërkufitar, në kuptim të
konferencave ndërkombëtare, punëtorive, shkëmbimit të stafit profesional,
takimeve rajonale dhe nacionale;

Të gjitha rekomandimet në këtë kaptinë do të përmblidhen në tri kategori të nëndara
në tri grupe;
i) Hapave për kuptim të sinjifikancës;
ii)Krijimit të politikave për konservim të trashëgimisë kulturore dhe menaxhimit
të tyre;
i) Sinjifikanca kulturore e vendit dhe cështjet e tjera që ndikojnë në të ardhmen janë më
së miri të kuptuara në sekvenca gjatë mbledhjes dhe analizimit të informatave para
marrjes së vendimeve;

§ Planifikimi urban është njëri nga teknikat të cilat kontribuojnë në konservim;
§ Konservimi I vendit duhet të identifikojë dhe merr në konsiderim të gjitha

aspektet e sinjifikancës kulturore dhe natyrore meqë shkalla e ndryshme e
sinjifikancës mund të shpjejë në veprime të ndryshme të konservimit në vend7;

§ Është me rëndësi që të “kuptohet sinjifikanca” ndarazi nga hapi I dytë I
“zhvillimit të politikave”. Nganjëherë këto të dyja duhet të bëhen nga njerëz të
ndryshëm.

§ Kjo ndarje rekomandohet meqë kuptimi duhet të jetë shumë mirë dhe rënjësisht
e kryer, dhe nuk është e ndikura nga cështjet e menaxhimit apo resurseve të
cilat nevojiten për konservim.

§ Procesi shumë rrallë kryhet përnjëherë,
ii)Politikat për menaxhim të trashëgimisë kulturore duhet të bazohen në kuptim
të sinjifikancës kulturore.

§ Zhvillimi I politikave duhet të bazohet në kuptimin e rrethanave tjera për të
ardhmen e vendit sikurse që janë nevojat e pronarëve, resurset, vështirësitë e
jashtme apo kushteve fizike.

§ Aty ku shfrytëzimi I vendit ka sinjifikancë kulturore ajo duhet të ruhet
medoemos.

§ Konservimi është I bazuar në respekt për ekzistuesen. Kërkon një qasje të
___________________________________________________________

7 Mbrojtja dhe interpretimi i të gjitha vlerave – shumë vende historike aplikojnë qasjen - “kapsula e kohës”
në konservim.
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kujdesshme të ndryshimeve sa më shumë që është e nevojshme por sa më pak
që është e mundur.

§ Konservimi duhet të shfrytëzojë sa më shumë nga njohuritë, aftësitë dhe
disiplinat të cilat kontribuojnë në studimet dhe kujdesin për një vend.

§ Teknikat tradicionale dhe materialet janë të preferuara në konservim. Në disa
raste teknikat dhe materialet moderne mund te përdoren si më të përshtatshme.

§ Politikat duhet të identifikojnë shfrytëzimin apo kombinimin e shfrytëzimit
për të ruajtur sinjifikancën kulturore.

§ Shfrytëzimi I ri duhet të involvojë minimum të ndryshimeve;
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